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َمُة الَمْجُمْوع   ُمَقدِّ
الُم عل، الحمُد هللِ ربِّ العالمين ؛ الحبيب األمين ٍىوالصالُة والسَّ

يوم  ٍىوتابعهم بإحسان  إل، والتابعين، وصحبه، آله ٍىوعل، سيِّدنا محمد  
 .الدين

 :أما بعد

فبين يدي القارئ الكريم مجموٌع منتَخب من آثار سيِّدنا اإلمامِ 
 .عبداهلل بن أبي بكر العيدروس؛ العالمةِ القطِب سلطاِن المإل الحبيب

التي  ما وجد من كتب اإلمام العيدروس ٍىهذا المجموع عل ٍىاحتو
وفي مقدمتها ، ألَّفها مع ما انُتِخب من جملة  من الكتب التي ترجمت له

 : ومما وقفنا عليه منها، الكتب التي ألَّفها معاصروه فيه

ا، الرضية فاطمة مناقب في النورانية التحفة<  ه  ي ت  ذ رِّ  خير   و 
 بن بكر أبي بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبداهلللإلمام >، البرية
 بن( الوزير) علي بن يوسف بن يعقوب بن عبداهلل بن سالم بن محمد
هو الذي تنتسب له قبيلة آل  >..علي الوزير<و ،الزينبي العباسي طراد
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 وعقد، والشيخ عبداهلل باوزير المذكور مقاِرٌن لإلمام العيدروس، باوزير
وفاطمُة ، وقرأ عليه اإلمام العيدروس بعَض الكتب، معه والمآخاة الصحبة

اإلمام  عم  ؛ أخت الشيخ عبداهلل باوزير تزوجها الشيخ عمر المحضار
 .العيدروس
 الشريف الشيخ مناقب من شيء   ذكر في الرحمن الرحيم اهلل فتح< 
 عمر اإلمام تأليف>، عبدالرحمن بن بكر أبي الشيخ بن عبداهلل الحسيني

 أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن الرحمن عبد بن> الحمراء صاحب<
، انتفع به ومن العيدروس وهو من خواص تالميذ اإلمام، المقدم الفقيه بن

وكتابه ( هـ872) سنة ٍىوإل(، هـ889) سنة رمضان في> تعز<بـ وتوفي
عند > الحمراء صاحب< كما يُستفاد من كالم، هذا في طور التأليف

 .العدنيترجمته لإلمام 
 وثواقب، الفائقة المناقب وعجائب، المشرقة البراهين عقد< 
، الرائقة األحوال وجواهر، الخارقة الكرامات وعظائم، الشائقة األخالق
 قطب، الوجود سلطان فيض عن، الدافعة المحيط البحر من الطافحة
 األبرار المقربين وقدوة، األكابر العارفين تاج، موجود كلِّ  بركة، األولياء
 الشيخ، الكرام األولياء وغوث، واإلسالم الدين محيي الشيخ، واألخيار
 تأليف>، األعالم الطاهرين صفوة سليل، بكر أبي الشيخ بن عبداهلل
 بن علي بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن محمد أبي اإلمام
، الخطيب األنصاري محمد بن> الوعل صاحب< علي بن محمد الشيخ
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 وهذا الكتاب متأخٌر في التأليف عن بعض كتاب(، هـ855ــ  هـ795)
 صاحب< وإن كان؛ بدليل كونه نقل عنه> الرحمن الرحيم اهلل فتح<

وقد ذكر المؤلف أيًضا بعض ، أو بمنزلة تالميذه، من تالميذه> الحمراء
، فضائل ذكر في الشفاف الجوهر< كرامات اإلمام العيدروس في كتابه

 >.األشراف السادة وكرامات، ومناقب
 عبداهلل اإلمام تأليف>، الغضنفر القطب كالم من الدرر< 

اخ األعين ــ  علي بن> عيديد ٍىمول< باعلوي علي بن محمد بن ــ بافقيه النَّسَّ
 عبدالرحمن بن بن أحمد الفقيه بن عبداهلل بن محمد بن> الحوطة صاحب<

متأخر في  وهذا الكتاب كذلك>، مرباط صاحب< محمد بن علوي
 .لكونه ينقل عنه أيًضا>؛ الرحمن الرحيم اهلل فتح< التأليف عن بعض

وقد تم بحمد اهلل جمع  النسخ الخطِّية المميزة لهذه األصول بقدر 
أفضل  ٍىوتم االعتماد عل، واجتمعت في بعض الكتب عدُة نسخ، اإلمكان
 .واإلشارُة لالختالف عند الحاجة، النُّسخ

فمن ، تأخر مؤلِّفوها عن عصر اإلمام العيدروسأما الكتب التي 
 : أهم ما استفيد منه في هذا المجموع

، مناقب بعض جامع؛ اللؤلؤية واليواقيت، الدرية الكواكب< 
عيدروس  اإلمام تأليف>، العلوية األئمة مشاهير ووصايا، ومآثر، ومفاخر

بن  بن حسين بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبدالرحمن بن محمدا
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 بكر بن أبي عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن الحسين بن الشيخ عبداهلل
 (.هـ1346) سنة بالهند ٍىالمتوف، العيدروس

الوسيلة بصاحب  أبيات شرح ؛المصطفوي روالسِّ  ،النبوي العقد< 
، والحسن، النبي األمي؛ موسل  ، وآله، هاهلل علي ٍىالوسيلة محمد صل

وبعمود السلسلة نسب السادة األشراف آل ، وعلي، وفاطمة، والحسين
ذة بون، موسل  ، وآله، عليه اهلل   ٍىجده صل   ٍىإل، فه بمؤلِّ باعلوي متصاًل 

شيخ بن اإلمام تأليف >، وذكر كرامتهم وفضائلهم، يسيرة من شمائلهم
 لدقد وو، العيدروس بن أبي بكر عبداهلل بن شيخ بن الشيخ عبداهلل

 (،هـ919 سنة) ذي القعدة السابع والعشرين من في> تريم<بـ المؤلف
شهر من  في الخامس والعشرين، السبت ليلةَ ، وتوفي بأحمد أباد

 (.هـ990سنة، )رمضان

(1)الطراز< 
، القدوسية السلسلة :ٍىالمسم ،مالمله   ر  والسِّ  ،(2)مل  ع  الم   

المتصلة ، المتعلقة بكبار أئمة الصوفية، المتصلة بالخرقة العيدروسية
شيخ بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل بن تأليف اإلمام >، سيد البرية ٍىإل

(، ه993 سنة)> تريم<بـ ولد، بن أبي بكر العيدروس شيخ بن الشيخ عبداهلل
من أرض ، دولة أباد ودفن بالروضة ببر(، هـ1041سنة، )توفي بالهندو

 .الدكن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان (1)

 أي: الذي فيه عالمة.  (2)
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تأليف اإلمام >، ة القطب العيدروسلالشموس في سلس ة  آمر< 
 بن زين العابدين ٍىمصطفالبن شيخ بن محمد  ٍىعبدالرحمن بن مصطف

بكر  بن أبي علي بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل بن شيخ بن الشيخ عبداهلل
 (.هـ1192سنة) وتوفي بمصر(، هـ1135سنة)>، تريم<بـ ولد، العيدروس

>، بي علويأل آالكرام  السادةفي مناقب  المشرع الروي< 
، الشلي عبداهلل بن بكر أبي بن أحمد بن بكر أبي بن محمدتأليف اإلمام 

 أن ٍىإل واستوطنها، مكة ٍىإل رحل ثم>، تريم<بـ (،هـ1030) سنة ولد
 (.هـ1093) سنة توفي

الطريقة  واألسرار الغيبية لسادات مشايخ، كنز البراهين الكسبية< 
 بن شيخ بن محمد بن تأليف اإلمام شيخ>، والشعيبية، الحسينية العلوية
 التريسي عبداهلل بن عبدالرحمن بكر بن أبي بن محمد بن علوي بن حسن
ثم >، تريم<بـ ولد بالحاوي، الجفري بكر أبي بن الخواص علوي بن

 (.هـ1222) سنة بها توفي ٍىحت>، مليبار< استوطن

 بن تأليف اإلمام أحمد>، الحداد لإلمام العينية القصيدة شرح< 
 بكر أبي علوي بن بن محمد بن> الشعب صاحب< أحمد بن علوي بن زين

 خلع<بـ وتوفي(، هـ1069) سنة ولد>، راشد خلع صاحب< الحبشي
 زين بن سميط بن محمد الحبيب وأفرده(، هـ1144) سنة>، راشد
اه بكتاب ين في ذكر شيء من مناقب اإلمام روجالء ال، ة العينرَّ قُ < َسمَّ
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 >.القطب الشريف أحمد بن زين

العيدروس  اإلمام عن ون قل ،ج مع ما ٍىعل المجموع هذا اقت صر وقد
 بشيء يقتدي ال عاقاًل  كان من<: سيما وقد قال ، في السلوك خاصة

 >.مذاكرة أو، مكاتبة أو، مراسلة من كان ما إال جانبنا من

ًًل بأوراد اإلمام العيدروس  أ  هذا المجموع أو  د  ب  ، وأذكاره، و 
 .وما يتعلق بذلك

منذ سنين اآلن و ما ي قرأ ٍىعلوتم ضبط راتب اإلمام العيدروس 
النسخ التي ُوجدت في ذلك  ٍىوعل، في المسجد المنسوِب له غابرة

 ٍىلكن ُوجدت بعض النسخ األخر، وهي متشابهة تقريًبا، المسجد
 .وتم إثبات تلك الفروقات في الهامش، تحمل فروقات وزيادات كثيرة

حادي حضرة  ٍىوالتي ُضبطت عل، بذكر قصائده  ٍىثم ث ن   
مع نسخة مفتي الديار الحضرمية الحبيب عبدالرحمن بن ، السقاف

ُصححت ونسخة عبدحمدون عرفان التي ، هـ(1320، )تمحمد المشهور
 (.هـ1358ت، )يد الحبيب عبدالباري بن شيخ العيدروس ٍىعل

جد من كتبه    : وهي، ثم خدمة ما و 

 .األكبر واإلكسير، األحمر الكبريت ــ 1

 .التصوف لطيفة في رسالة ــ 2
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 .واألربعينية، الخلوة دخول في رسالة ــ 3
 .المحضار عمر للشيخ لقصيدة العيدروس اإلمام شرح من وجد ما ــ 4

جد من كتب اإلمام العيدروس أ ردف ذلك   وبعد خدمة ما و 
ولكن ، أو أشبه بالوصايا، والمشورات هي وصايا، بخدمة مشوراته

لكونها ُسبقت باستشارات ؛ ولعلها ُسمِّيت بذلك>، المشورات<بـ توسم
 َمنِ  نَِدمَ  اَل <: وقد قال ، استشير فيها اإلمام العيدروس فردَّ بمشورة

 .(1)>اْسَتَشارَ 
 .وبعد المشورات تم جمع وصايا اإلمام العيدروس 
وما ، غيره ٍىوقد ُجمع منها ما ُوجد مما أرسل إل، ثم مكاتبات ه   
 .أو كان جزء مكاتبة  ، وما كان مكاتبًة كاملةً ، أُرسل له
وختمنا هذا المجموع بكالم اإلمام العيدروس المتعلِّق بالسلوك  

 .وجه الخصوص ٍىعل
م كالمه   .والمناسبة، بحسب الموضوع وقد قُسِّ

هذا المجموع كالَم اإلمام العيدروس المتعلِّق بكتب  ٍىوقد أَْولَ 
من  ٍىلما ال يخف؛ بعناية خاصة ــ اإلحياءوخاصة  ــاإلمام الغزالي 

 بن قال الحبيب عبدالقادر ٍىحت؛ اإلمام العيدروس بكتب الغزالياعتناء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،6627محمد، حديث رقم ): اسمه الميم، من األوسط،، باب المعجمالدارقطني،  (1)
 . 365ص6ج
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 أحد يلحقه ولم، أحدٌ اإلمام العيدروس  يسبق إنه لم<: العيدروس شيخ
 وفعله، بقوله الناس ودعا، عليه ٍىأثن بما> اإلحياء< كتاب ٍىعل ٍىأثن
 >.فيه بما والعملِ ، مطالعته التزام ٍىعل وحث، إليه

: ويقول، الغزالي في كالمه كتب لمن بالمغفرة يدعو  وكان
 >.الغزالي كتب في كالمي يكتب لمن اهلل غفر<

وقد تم جمُع ما ُعِثر عليه مما قاله اإلمام العيدروس في الغزالي 
 : ثالثة أقسام ٍىوتقسيمه عل، وكتبه

 .الغزالي نفسهكالم اإلمام العيدروس عن اإلمام  ــ 1
وجه  ٍىكالم اإلمام العيدروس عن كتب اإلمام الغزالي عل ــ 2
 .العموم
 .خاصة> إحياء علوم الدين< كالم اإلمام العيدروس عن ــ 3

م كلُّ قسم من هذه األقسام إل  .أقسام متعددة ٍىوقُسِّ
 >،األصل األربعين<و >،الهداية بداية< ذلك كالمه عن ٍىوأضيف إل

 >.الخالصة<و >،العابدين منهاج<و
هذا المجموع أنَّ هذا المجموع نُِقل غالُبُه من  ٍىوليعلم الواقف عل

 بقدر ــ ولذلك ُروعي، أو مطبوعة في حكم المخطوط، نسخ  مخطوطة
، والتصحيف ،تكميُل المخطوطات بعضها من بعض عند السقط ــ اإلمكان

 .من حيث اللغة ٍىاستقامة ظاهر المعن ٍىمع المحافظة عل، والتحريف
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ولو من ؛ كذلك تمت االستفادة من المواضع المتشابهة المتفرقة
أو استقامة الكالم مع تمييز ذلك ، سواء في السقط؛ كتابين مختلفين
 .أو بقوسين معقوفين، بذكره في الهامش

وقد ُوجد في مواضع كثيرة من كتب اإلمام العيدروس اضطراٌب 
بحسب ، ألكثر من وجه   ٍىمع احتمال المعن، في النسخ المخطوطة
الموافق ألصل قديم من  ٍىولهذا فقد ُرجِّح المعن؛ الظاهر من حيث اللغة
 ،اليافعي وكتب اإلمام، مثل كتب اإلمام الغزالي، كتب أصول التصوف

التجريد في <و ،سهرورديلل> عوارف المعارف<و >،الرسالة القشيرية<و
ومقامات ، األسرار األنوار في علم<و ،حمد الغزاليأل> علم التوحيد

> منارات السائرين<و ،زروقل> قواعد التصوف<و ،صقليلل> األبرار
رسالة <و ،لكالباذيل> التعرف لمذهب أهل التصوف<و ،بن شاهورال

موضح <و ،بن عبدالسالمال> حل الرموز<و ،ٍىنجم الدين كبرل> السفينة
 .للَقْيَصري >شرح الفصوص<و ،بن عربيال> الحجب<و ،للبوني> الطريق

ة اإلمام العيدروس مطالع كان جل  >: عقد البراهين< قال الخطيب في
> العوارف<و ،لإلمام الغزالي> إحياء علوم الدين<كـ في كتب الرقائق
 ،للقشيري> الرسالة<و ،ألبي طالب المكي> القوت<و ،للسهروردي

 .هاوغيرِ 

دت  كثير  من النصوص موافقًة لكتاب   ج  أو أكثر من ، وبحمد اهلل و 
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وبقيت بعض المواضع في المجموع مشكلة ، أو غيرها، تلك الكتب
؛ مع إبقاء النصِّ بحاله في األصل> لعل< اجُتِهد فيها في الهامش بنحو

 .وما كان غير ذلك فمني، صواًبا فمن اهلل ــ أو من غيرهــ فما كان من ذلك 

 ولتمام الفائدة فقد تم شرح مصطلحات التصوف من كتاب
 .ووضع الشرح للكلمات في الهامش، لإلمام الغزالي> اإلمالء<

وحيلُة ، ر  بأن ما ُكتب وُجمع ما هو إال تطفُل غِ  ويختم خادم النص
اــ والقصد والنية ، عاجز   هي الخدمة لمن ُكِتب لهم الكالم  ــ إن َصحَّ

، ِمْنهُ  أَْفَقهُ  ُهوَ  َمنْ  ٍىِإلَ  ِفْقه   َحاِملِ  ُربَّ <و ،من أولي البصائر واأللباب
 .(1)>بَِفِقيه   لَْيَس  ِفْقه   َحاِملِ  َوُربَّ 

اهلل  ٍىونرجو من اهلل أن ييسر األمور لخدمة رجال أهل الطريق إل
وإن ؛ ــهذا العمل بالقبول  ٍىكما نسأل اهللَ أن يَُمنَّ عل، كما يُراد لها

 والقادر، إنه وليُّ ذلك؛ والكرم، بمحض الفضل ــ عن اإلخالص ٍىخل
سيدنا  ٍىاهلل عل ٍىوصل، وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين، عليه
 .وصحبه أجمعين، آله ٍىوعل، محمد

 وعم  ج  اَل  م  د  َخ 
 تريم الَغنَّاء

هـ1437/ 11/ 13 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تبليغ ٍعلى الحث في جاء ما ، باب‘ اهلل رسول عن العلم ، أبوابسننه، الترمذي (1)
 . 34ص5ج(، 2656السماع، حديث رقم )



 

 

 

 
 
 

 
صورة لموقع بيت اإلمام العيدروس الذي بناه له تلميذه عمر بن 

 >.صاحب الحمراء< عبدالرحمن
 للبيت ويظهر في الصورة الجداران الشرقي والشمالي

  



 

 

 
 

 
  



 

 

 

 
ََجَة    َتر 

س و  َدر  َمام  الَعي   اإل 
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مه   رح   ب 

ب   ي  طب ِ سلطاِن الملإ  الحي 
ِ الق 

مام العلإمه   ؛ الإ 

 اهلل بن أيب بكر العيدروس عبد

 : نسبه الشريف 
الشيخ  بن> السكران< بن أبي بكر> العيدروس< عبداهللهو اإلمام 

بن علي بن علوي بن > الدويلة ٍىمول< بن محمد> السقاف< عبدالرحمن
خالع < بن علي> صاحب مرباط< المقدم محمد بن علي بن محمد الفقيه
بن  ٍىبن عيس بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيداهلل بن أحمد> قسم

زين  بن عليالباقر بن جعفر الصادق بن محمد  محمد بن علي العريضي
وابن فاطمة الزهراء بنت  طالب ٍىعلي بن أب بن الحسين بن العابدين

 .‘رسول اهلل 
هو لقب إمام <: وقال، العيدروس: هُ بَ ولقَّ ، اه أبوه عبداهللوسمَّ 
 >.األولياء

من .. والمثناة التحتية، بالمثناة الفوقية: قال بعضهم العيدروس
 .أسماء األسد

: والِعْتريس. ة والُعْنفاألخذ بالشدَّ : الَعْتَرَسةُ : وقال الجوهري
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 .والغضبانُ ، ارالجبَّ 

الفوقانية أبدلت في  لعل التاءَ  :قال العالمة محمد بن عمر بحرق
 .التحاد المخرج؛ العيدروس دااًل 

ركان أ حدُ أو، من مشايخ العرفان.. بكر السكراناإلمام أبو وأبوه
بعد > السقاف< وهو القائم بمقام أبيه الشيخ عبدالرحمن، هذا الشان

في ، توفي بعد والده بسنتينو، ياتهكاهله عهود وال ٍىعل والحاملُ ، وفاته
 .بنات وسبعُ ، ذكور وله من الولد ستةُ >، تريم<بـ (هـ821) رمضان سنة

وكانت ، ترعاه اهللِ  وعينُ ، أبيهفي حجر اإلمام العيدروس نشأ وقد 
 .لما رأوا فيه من جزيل المواهب؛ صغر سنة ٍىوتشير إليه عل، الشيوخ تعظمه

مريم بنت الشيخ .. وأم أخيه الشيخ علي، العيدروساإلمام  أمو
، ٍىا هلل تعالوكان الشيخ أحمد المذكور ولي  ، بن محمد بارشيد أحمد
ا وعالنية في حب اهلل وما يرضيه  نفسه وماله سر  ا في العبادة باذاًل مجتهدً 
نه من تجار إ<: األخيارقال فيه وقد ، من وجوه الخيرات؛ سبحانه
 >.اآلخرةو، الدنيا

ة  اإلمام و فاطمة بنت .. م الشيخ أحمد بارشيدأ؛ العيدروسجد 
وأمها بهية بنت الفقيه فضل بن اإلمام محمد ، عبداهلل بن علي أبي فضل

  .بن الفقيه أحمد بن محمد أخ اإلمام العالمة سالم بن فضل
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 : مولده 

في العشر >، تريم< حضرموت في مدينةالعيدروس باإلمام  ولد
بوالدته ر شِّ ولما بُ ، عشر وثمانمائة ٍىسنة إحد، ول من ذي الحجةاألُ 
 >.وقته هو صوفيُّ <: قال.. ه عبدالرحمن السقافجدُّ 

 

 

 : نبذة من سريته 

، الفريقين وشيخَ ، أهل الطريقين العيدروس إمامَ يعتبر اإلمام 
وقد ، ن يحصيها بلسان أو قلمأ ال يقدر أحدٌ ، م  لَ عَ  ٍىعل كنار   هُ شهرتُ 

 .التواتر حدَّ  هُ بلغت كراماتُ 
ا فً ومع ذلك كان متقشِّ ، الرفيع والصيتُ ، وكان له الجاه الوسيع

ونوافل الطاعات ، ا في وظائف العباداتا مجتهدً متواضعً ، يؤثر الخمول
 .(1)ن الباليوبدنه كالشَّ ، المزابل ٍىوكان يرقد عل، غاية االجتهاد

، اليد عندي مثل من يلطم وجهي[ تقبيل: أي] إن شمَّ : قال 
ر عيني وشم  .بغًضا لعز الدنيا؛ الرجل كَمن يقوِّ

وال أريد أحًدا يدري ، واهلل ما أريد أحًدا يعرفني: ويقول كذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: الجلد البالي.  (1)
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وال أكلمهم ، واهلل ما أنا مع الناس بقلبي، وما مرادي إال ِعزُّ اهلل، بي
 .وال احتقار، ال هو بغض لهم، مجابرة؛ إال من طرف لساني

 اوسالكً ، كاماًل  وقدوةً ، فاضاًل ا وإمامً ، ا عاماًل عالمً  كان و
ا لجميع المحامد حاويً ، ا بين علم الظاهر والباطنجامعً ، واصاًل 

 .اهلل مشرب ٍىله في كل فن يقرب إل، والمحاسن
ا عن أن يفتر وقتً  مطالعة الكتب النافعة قلَّ  ٍىا علمدمنً  وكان 
 خالصة<و >،المنهاج<و >،التنبيه< وقرأ في علم الشريعة، المطالعة
 .مكررة ةً قَ محقَّ  قراءةً > الغزالي

، واللغة، والنحو، والفقه، والحديث، وبرع في علوم التفسير
 .والهيئة

كتب اإلمام حجة اإلسالم  ٍىعلكان أكثر إقباله  وفي علم التصوف
 ـ  ـنه إف>؛ إحياء علوم الدين< ا كتابخصوصً ؛ أبي حامد الغزالي
 .يكاد يحفظه نقاًل 

، فصل   كلَّ > اإلحياء< سنين أطالع كتاب مكثتُ : وي عنه قالورُ 
، اعلومً  فيظهر لي منه في كل يوم  ؛ وأتدبره، وأعاوده، منه وحرف  
 .غير التي قبلها، غزيرةومفهومات ، ا عظيمةوأسرارً 

 وأختبر نفسي، كنت في بدايتي أطالع كتب الصوفية: ويقول
 .بمجاهداتهم المذكورة في مؤلفاتهم
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راد حمل أولو ، بحر ال ساحل له.. العيدروساإلمام  مجاهداتو
خله عمه وشيخه عمر المحضار في أد، ألجهد كاهله هها غيربعضِ 

وهو ، في المجاهدة أخي نُ ابدخل : كان يقولو، المجاهدة وهو صغير
 .بن سبع سنينا

ومكث سبع سنين  ،(1)قشرِ وأقام مدة ال يأكل إال من ثمر العِ 
ومضت عليه سنة لم ، غيرهاال يأكل ، سبع تمرات ٍىيصوم ويفطر عل

كل فيها إال أا ما شهرً أومكث ، يأكل فيها إال خمسة أمداد بالمد الشرعي
 .اا واحدً مد  

ا مه شيخً يتقد ٍىعل، وأجمع أهل عصره بعد وفاة عمه المحضار
 .ن في طبقتهم من أهل الفضلووجود أعمامه ومَ ، صغر سنه مع، عليهم

 

 

 : شيوخه 

السيد الجليل محمد  ٍىالعيدروس التصوف والحقائق علاإلمام قرأ 
 .وحسن، ومحمد، وشيخ، أحمد؛ هِ عمامِ أو، بن حسن جمل الليلا

، الفقيه سعد بن عبد اهلل بن أبي عبيد ٍىعلالعيدروس اإلمام  هَ قَّ فَ تَ و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال يكاد يأكله شيء إال ، وليس له شوك، عريض الورق، األرضٍ شجر ينفرش على (1)
(، ق ر شع )ابن منظور، لسان العرب، مادة، . ا قليالً منه شيئً ٍ أن يصيب المعزى

 . 252 ص10ج
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،، شيرالفقيه المقرئ عبداهلل بن أحمد باغُ و، والفقيه عبداهلل باهراوه
الفقيه إبراهيم بن محمد باهرمز و، والفقيه محمد بن علي باعمار

 .وغيرهم من العلماء األخيار، الشبامي
، اليمنو، وسمع الحديث من خالئق ال يحصون بحضرموت

 .والحجاز
محمد بن عبد اهلل  وأخذ علم العربية عن العالمة األديب أحمد بن

 .باعمار الشيخ محمد بن علي ٍىقرأ في النحو والتصريف عل وقد، بافضل

 : الذين أخذ عنهم أخًذا تاًما العيدروسومن أهم شيوخ اإلمام 

 .الشيخ عمر المحضار* 
، الرجال أسود   وضيغمَ ، األحوال كان الشيخ عمر المحضار جالليَّ 

تخرج به ، وقته ودهره بال نزاع ستاذَ أو، جماععصره باإل شيوخِ  وشيخَ 
 .الخاص والعاموانتفع به ، أعالم أئمةٌ 

في ، وهو ساجد في صالة الظهر، وتوفي بها>، تريم<بـ ولد
 ٍىولم يعقب سو(، هـ833) سنة، القعدة الحرام ذي شهر الثالث من
 .اصغيرً ماَت بن اوله ، أربع بنات

اإلمام  والد؛ أبي بكر السكرانالشيخ شقيق  عمر المحضاروالشيخ 
 .ومريم، أحمدو، محمد ومن إخوانهما األشقاء أيًضا، العيدروس
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 >.أبا مدحج< ٍىالمكن   الشيخ سعد بن علي* 

مين، وهو من األولياء العارفين  .واألئمة المقدَّ
والفقيه جمال ، أخذ عن السيد جمال الدين محمد بن عمر المعلم

، والفقيه عبداهلل بن فضل بلحاج بافضل، الدين محمد بن أبي قشير
األحقاف اإلمامِ عبدالرحمن السقاف جدِّ وكان ُجلُّ انتفاعه بشيخ وادي 

 .رحم اهلل الجميع، اإلمام العيدروس

وترجم للشيخ سعد المذكور الشيخ علي بن أبي بكر السكران 
الدر المدهش البهي في مناقب الشيخ سعد بن < ٍىتسم، ترجمة بديعة

 .همناقبكما ألَّف اإلمام العيدروس كتاًبا في >، علي
سعد بن علي لنا الشيخ  ٍىوكم قد حك: العيدروسوعنه قال اإلمام 

 .وهواتف، بفتوحات له> أبا مدحج< ٍىالمكنَّ  التريمي

إذا : كذلك أنه سأل الشيخ سعد مرة عن الخلوة فقال له ٍىوحك
ن ة واألكثر جوع  ، كان أربعون يوًما فأكثر أين يروح الجوع والنعاس والس 

ه  واردات الملكوت عن : سعدفقال له الشيخ ؟، لياًل ونهاًرا؛ وسهر   ب  يذه 
 .(1)غيب الغيب

 : يقول فيها، ومدحه اإلمام العيدروس بقصيدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: أنوار ممطرة، مسقية.  (1)
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ب  ع   دن ص  ع  د  ي ا س  ع  ي ال ك س  ن ي خ  م ن نُاد   ي 
(1) 

 

 
 

 
 

ُاد   ل  اآلب  د  ط ُو  ُع  ُاف ه  س  عد  ي ا ن اس  م ُن ش   س 
 

ُُه   ُُن  ح ب  ُُا ن ُُاس  م  ُُعد  ي  ُُاد   س  ل  اآلب  ُُو  د  ط  ُُع   س 
 

 
 

 
 

ُاد   ل  اآلب  د  ط ُو  ُع  ه  س  ار  عد  ي ا ن ُاس  م ُن  ز   س 
 

(، هـ857) سنة، في شهر رجب األصب> تريم<بـ وقد توفي 
، ودفن في تربة الفريط عند والديه، عليه اإلمام العيدروس ٍىوصلَّ 

 .وإخوانه
 

 

 : أوالد اإلمام العيدروس 

، العدني أبوبكرو ،محمد: هم ذكور خمسةف اإلمام العيدروس خلَّ 
، كلثوم وأم، وخديجة، رقية: هن وأربع إناث ،وحسين، وشيخ، وعلوي
 .وبهية

 وكان اإلمام العيدروس يحب أن يكنى به، ولعله مات صغيًرا.، * محمد

 .بكر العدني أبو* 
 تكانو، اجوادً ، اكريمً ، اسخي  ، عاماًل ، امً وعالِ ، ا فاضاًل كان إمامً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرك ، ويحتمل أن يكون المراد ِمْن <ناد>: ٍيحتمل أن يكون المراد ِمْن <ناد>: نادى (1)
 فاد. >: ج>، و<أ<، وفي رأسه وكتفيه
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وغالبه في المحبة والشوق ، فائق رٌ عْ وله شِ ، في الفضائل ٍىله اليد الطول
بيه أونشأ بها وتخرج ب(، هـ851) سنة> تريم<بـ ولد، ٍىاألعلالعلي  ٍىإل
، إخوانه ٍىوولي عل، ربعة عشر سنةأمات والده وعمره وقد ، هيْ مَّ وعَ 
الطريقة المحمودة من  ٍىعل ٍىومش، بل أهل زمانه، قرانهأ ٍىم علدِّ وقُ 

 .ولم يزغ عنها في كبره، صغره
ويشير إليه ، يمدحه أتم المدح.. سعد بن علي مدحج الشيخوكان 
 .يام صغرهأشهره في أو، وإكرامه، ويبالغ في تعظيمه، والمنح، بالخيرات
الشريفة عائشة بنت .. وأم كلثوم، وخديجة، مه وأم أخواته رقيةوأ

(، هـ888) المتوفاة سنة، بن عبدالرحمن السقافالشيخ عمر المحضار 
 .القطب وزوجةُ ، القطب وأمُّ ، القطب وكان يقال لها بنتُ 

الشريفة علوية بنت عبداهلل بن علي : هي ختها فاطمةأوأم ، هامُّ أو
 .بن عبداهلل باعلويا

 (.هـ914) أن توفي بها سنة ٍىواستوطنها إل، عدن ٍىرحل إلوقد 

 .شيخ* 
 سنة> تريم<بـ ولد، والعمل، العلم أهلِ ، النجباء كان من السادة

أمه عربية بنت عبداهلل بن عقيل و(، هـ919) وتوفي بها سنة(، هـ855)
 .من نهد> صاحب هينن< االظلفو، الظلف
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 .علوي* 
 .احفي  ، اكان شريفً 

 .بنت باحجر من غيل بن يمين: وأم أخته بهية هيأمه و
بر وقُ ، من جبل ٍىتردَّ عندما (، هـ875) سنة>، تريم<بـ توفي

 .داخل قبة والده

 .الحسين* 

أفرد ترجمته ، والسادة النجباء الكرام، كان من العلماء األعالم
(، هـ917) وتوفي بها سنة(، هـ861) سنة>، تريم<بـ ولد، أحمد هُ ابنُ 
 .أمه أم هاني بنت علي بن أبي مدركو

 

 

 : تالميذه 

فظهرت .. اختالف طبقاتهم ٍىعل عن اإلمام العيدروسأخذ الناس 
، وتخرج به كثير من أعيان الفضالء، عليهم بحسب استعداداتهم هُ بركتُ 

 .واألكابر األدباء
ت ، وشيخ، وحسين، بكروأب؛ أوالده: تالميذهأبرز  ومن وقد َمرَّ
 : ومن تالميذه أيًضا، ترجمتهم
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 .السقاف عبدالرحمن الشيخ بن السكران بكر أبي الشيخ بن علي الشيخ* 

إمام األئمة من أهل الظاهر ، عنه ٍىكان رضوان اهلل تعالوقد 
بلغ في العلم الظاهر رتبة ، والطريقة الحقيقة، من أهل الشريعة، والباطن
بل وفي ، والمنزلة العليا في العلم الباطن، ٍىوالرتبة القصو، االجتهاد

 .خالقه الطاهراتأو، وكالمه، سيرتهكما يشهد لذلك ، جميع العلوم
، وصاف والمناقب الحميدةواأل، المفيدة، له التصانيف العديدةو

 .والعلوم الغزيرة
لم يشرب نه أ ٍىحت؛ وفعاًل ، قواًل ، المتابعة لجده  وكان شديدَ 

 هُ دُّ لعدم علمه هل أكله جَ ؛ خولم يأكل البطي، لحدوثها: قال، القهوة
 .أو بال قشر، هبقشر

وكان ، عليه كذلك ئوقر، خمًسا وعشرين مرةً حياء اإل قرأو
 .في الفقه> الحاوي< هُ محفوظُ 

 (.هـ895) وتوفي بها سنة(، هـ818) سنة>، تريم<بـ ولد

بن  بن عبدالرحمن بن محمد بن علي> صاحب الحمراء< عمر* 
 .محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم
 ٍىالمؤثرين عل، واألسخياء األجواد، كان من العلماء العاملين

 .واألقوال األصولية، ا من العلوم الفقهيةمتضلعً ، أنفسهم
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 .وانتفع به، العيدروساإلمام ج بتخرَّ 
 مناقب من شيء   ذكر في الرحمن الرحيم اهلل فتح< كتاب وصنف

 >.عبدالرحمن بن بكر أبي الشيخ بن عبداهلل الحسيني الشريف الشيخ
، دينارألف بنحو ثمانية ، ا في تريملعيدروس دارً إلمام ال ٍىوبن

 .في الشحر اا مثلهلشيخه بلحاج بافضل دارً  ٍىوبن

ثم أقام ، اجاور بالحرمين سنينً ، العيدروساإلمام بعد وفاة و
 (.هـ889) وتوفي بتعز في رمضان سنة، باليمن

 .عبداهلل باعلوي بن علي بن عبداهلل بن الشيبة علوي بن قسم أحمد* 
السيرة  ٍىعل، ارضي  ، اصالحً ، عاماًل ، اعالمً ، فاضاًل ، اكان شريفً 

في شوال >، مسَ قَ <بـ وتوفي>، تريم<بـ ولد، من الزهد والقناعة، ٍىالمثل
 (.هـ891) سنة

العالمة عبداهلل بن أحمد .. ومن تالميذ اإلمام العيدروس كذلك
 .والشيخ العارف باهلل محمد بن علي بن العفيف الهجراني، باكثير

>، صاحب عيديد< محمد بن علي ٍىباهلل تعال وكان اإلمام العارف
والشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن باوزير ، مدحجوتاج العابدين سعد بن علي 

ة اإلمام ممن الزم صحب.. منصبهم وعلو  ، جاللة قدرهم ٍىمع االتفاق عل
 .ومكانه ،وارتفاع مقامه، شأنه لعلمهم بعلو  ؛ وأخذ عنه طريقته، العيدروس
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 : كتبه 

 .األكبر واإلكسير، األحمر الكبريت* 

 .التصوف لطيفة في رسالة* 
 .واألربعينية الخلوة دخول في رسالة* 

وهذا ، المحضار عمر للشيخ لقصيدة العيدروس اإلمام شرح* 
مناه عل، بل وجدنا مقتطفات منه، الكتاب لم نعثر عليه كاماًل   ٍىوقسَّ

فقد جمعه .. القسم الثاني أمَّا، لم نعرف جامعه القسم األول، قسمين
 ٍىويسم (،هـ1113ت)، العيدروس محمد بن عبدالرحمن: اإلمام

 >.البخبخة<

 : قصيدة ٍىكما يُوجد شرٌح لإلمام العيدروس عل

ُ ُن  ق ب  ُم  م  ن  ل ك  د  ن ُوح   ل  ن ح   أ ن  ي لُ 
 

وح    ق الُر  لُ  ُن  ق ب ُل  ي خ  ا م  ت م ل نُ  ان   و 
 

 فتح<: الشرح ٍىويسم>، الَحافِ <بـ ٍىالمكن عمر بن سعيد للشيخ
ذكر ذلك الشرح اإلمام >، نوح يلد أن قبل من لكم نحن شرح الفتوح

>، كنز البراهين< وتابعه الحبيب شيخ الجفري في>، المشرع< الشلي في
ولكن الذي >، مرآة الشموس< في ٍىوالحبيب عبدالرحمن بن مصطف

أنه ليس كتاًبا ــ  بحسب ما تدل عليه المخطوطات ــيظهر لخادم النص 
إذ ؛ لوجوده ضمن فصولها؛ وإنما هو جزءٌ من رسالة التصوف، مستقاًل 
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 .الفصل الثامن واألربعون منها هو

>، المشرع< ذكرها اإلمام الشلي في، دوائر اإلمام العيدروس* 
 والحبيب عيدروس>، كنز البراهين< وتابعه الحبيب شيخ الجفري في

وهذه الدوائر تم إدراجها >، الكواكب الدرية< العيدروس في حسين بن
 .ضمن المجموع في الوصية الخامسة

 .وأظنه مفقوًدا، مدحج علي بن سعد اإلمام مناقب* 

 

 

 : وفاته 

 ٍىل إلقِ ونُ ، ا من الشحرخارجً > عبول<بـ اإلمام العيدروستوفي 
عليه  ٍىلَّ وصَ ، جنازته خلق ال يحصونوحضر ، ودفن بها لياًل >، تريم<

 : ورفع عقيرته بقوله، لحدهأو، أخوه الشيخ علي

ُُغ   ُُف   م  ت  ب  ُُح  و   اي  ُُي  غ  ا ل  ي  ن  ة الُُد  ش   م  ك  ت  ب 
 

ُ ًل   م  و  ي  ال  فُ   ُ ض  و  ع  ُ ًل  و   م  ك  ن  ع   ل  د  ب 
 

وعمره ، مقبرة زنبلبعظيمة  عليه قبةٌ  وبُنيت(، هـ865) وذلك عام
العيدروس  رحم اهلل سيدنا اإلمام، وخمسين سنة ربع  أ قرابةإذ ذاك 

 .وجمعنا وإيَّاه وَمن نُِحبُّ في دار القرار، رحمة األبرار



 

 

 

 
 
 
 
 

  َم 
 ع  و  م  ج  اَل  ه  ب   َم ا خ 
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 عُ وْ مُ جْ المَ  ه  ب   مَ د  ا خُ مَ 

 .من عدة كتبالمتفرقة  الكتاب مادة جمعُ  
 المتفرق من مادة الكتاب بعضه مع بعض. ربطُ  
، طولالنص األٍ واإلبقاء على، ما تكرر من النصوص حذُف  

 .مع إثبات فوارق النسخ من النص المحذوف
تباه بقوسين شفي حال اال وتمييزها، عناوين للنصوص وضعُ  
 معقوفين.
ثم العناوين ، ساسيةوفق العناوين األ ٍىالنصوص عل ترتيُب  
 .الفرعية

المواضع المشكلة من كتب التصوف  ما يفيد في حلِّ  نقلُ  
 .الشهيرة

 .عامية الدارجةالو، الكلمات الغريبة شرحُ  
 .نيةآعزو اآليات القر 
 .األحاديث تخريجُ  
 .عزو النصوص 
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ا في غير ما كتب وصرفً ، انحوً  عند الحاجة المجموع ضبطُ  
 .باللهجة الدارجة

، واألبيات الشعرية، لألحاديث النبويةالكامل بالشكل  بطُ ضال 
 .ل من كلماتكِ شْ وما يُ 

 .ئيمالاإل بطُ ضال 

 .بعالمات الترقيم بطُ ضال 

 .التصفحول القراءة يلتسه؛ وتنسيقه، النص تفقيرُ  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 
 
ه اإلماُم *  صورة للمسجد المنسوب لإلمام العيدروس، والذي أسسه عمُّ

 .أحمد بن عبدالرحمن السقاف
اإلمام عبداهلل بن  العيدروس، والتي أسسها وفي يمين الصورة زاوية* 

 .هـ1347 عيدروس العيدروس، ت
 والباب الصغير الذي في وسط الصورة يودي إلى ممر يفصل المسجد* 

  عن الزاوية



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

َراد   و 
َ
  أ

 سو  ر  َد ي  الَع  ام  َم اإل  
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س و  َدر  َمام  الَعي  د  اإل  ر   و 
 

 
 ىن من خن حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل مل خل}
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .[5ــ  1]البقرة:  {زب
 .[163البقرة: ] {جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل}

، ولحظة  ، ولمحة  ، اللهم إني أُْقِدم إليك بين يدي كلِّ خطرة  
وكلُّ شيء ، وأهُل األرض، وَطْرفة  يطرف بها أهُل السماوات ،(1)س  ونَفْ 

 مي}: أُْقِدم إليك بين يدي ذلك كله ــ كائٌن أو قد كانــ هو في علمك 
 مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني

 حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج

 لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ

 .[255]البقرة:  {مل خل حل مكجل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 456ص4، جمجمع بحار األنوار، الكجراتيأي: دم،  (1)
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 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل}

 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب
 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس
 مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف
 حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم حمخم جم هل
 .(1)[286ــ  285]البقرة:  {خي

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه}
 .[18]آل عمران:  {مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

وهي لي ، وأستودع اهللَ هذه الشهادة، وأنا أشهد بما شهد اهللُ به
 .(2)يتوفاني عليها ٍىحت؛ حفظهاأسأل اهللَ ؛ عند اهلل وديعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر كل صالة مكتوبة مرةً بُ من قال في دُ <: ك يقولربَّ  إنَّ ٍ لموسى قالن جبريل ُروَي أ (1)
يطرف ، وطرفة، ولحظة، ولمحة، نفس اللهم إني أقدم إليك بين يدي كلِّ : واحدةً 

؛ أو قد كان، هو من علمك كائن شيء   وكلِّ ، وأهل األرض، واتابها أهل السم
فإن ؛ آخرهاٍ إلى...{ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي: }هأقدم إليك بين يدي ذلك كلِّ 

منه سبعون ألف  ليس منها ساعة إال يصعد إليَّ ، وعشرون ساعة أربعٌ  والنهارَ  الليلَ 
لحكيم الترمذي، نوادر ا>. وتشتغل المالئكة، نفخ في الصوريُ ٍ حتى؛ ألف حسنة
 . 267ص 3األصول، ج

؛ ا من األعمشقريبً  الكوفة في تجارة، فنزلتُ  أتيتُ ؛ قال: القطان غالبُروي عن  (2)
 = حي جي يهفمر بهذه اآلية }؛ قام فتهجد من الليل؛ أن أنحدر فلما كان ليلة أردتُ 
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 نث مث زث} [19]آل عمران:  {مبنب زب رب يئ ىئ}
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل
 ختمت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ
 .[27ــ  26]آل عمران:  {جح مج حج مث هت
 (.اثنا عشرة مرة)>، ًل إله إًل اهلل<
 (.اثنا عشرة مرة)>، اهلل<
 (.عشرة مرةاثنا )>، هو<
 ٍىإحد)>، وأشهد أن محمًدا رسول اهلل، أشهد أن ًل إله إًل اهلل<

 (.عشرة مرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي =
، ثم قال األعمش: وأنا أشهد بما [19ـ  18]آل عمران:  {مبنب زب رب يئ ىئ نئ

 زب رب يئ ىئبه، وأستودع اهلل هذه الشهادة، وهي عند اهلل وديعة } شهد اهللُ 
فغدوت إليه ؛ ا: لقد سمع فيها شيئً ا، قلتُ قالها مرارً ، [19]آل عمران: { مبنب

أو ما بلغك ما ، قال: ك تردد هذه اآليةأبا محمد، إني سمعت   : يافودعته، ثم قلتُ 
، سنةٍ حدثنك بها إلى أواهلل ًل، قال: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني: قلتُ فيها؟، 

يا أبا محمد، قد مضت : قلتُ .. بابه، فلما مضت السنةٍ فكنت على؛ فأقمت سنة
يجاء بصاحبها <‘: رسول اهلل  حدثني أبو وائل، عن عبد اهلل قال: قال، قال: السنة

بالعهد، أدخلوا ٍ ن وفى، وأنا أحق م  : عبدي عهد إلي  فيقول اهلل ؛ يوم القيامة
 . 199ص 10الطبراني، المعجم الكبير، ج>. عبدي الجنة



 أوراد اإلمام العيدروس

 

48 

محمًدا  وأشهد أن، أشهد أن ًل إله إًل اهلل  <: ويقول في الثانية عشرة
 >.‘رسول  اهلل  

 : ثم يقول

، العيدروس اهلل بن أبي بكرروح سي دنا سلطان المإل عبد   ٍىإل الفاتحة
ر  أنَّ ؛ ومشايخه وتالمذته، الطريقةِ العيدروسيةوجميِع أهِل  اهلل ينوِّ

وبحقهم أنَّ اهلل يرزقنا ، وأسراِرهم، ويُِعْيُد علينا من بركاتِهم، ضرائحهم
 .‘حضرة النبي سيِّدنا محمد   ٍىوإل، وجهه ٍىوالنظَر إل، ولقاه، رضاه
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َمام  الَعْيَدُرْوس  َرات ُب اإل 
 

وم  ي 
َّ 
 كل

 
را ق   ، ي 

له َّ صوًصا لي  معه   وخ   الح 
 .‘ حضرة النبي محمد ٍىوإل، روح صاحب الراتب ٍىالفاتحة إل]

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 .[7 ــ 1: الفاتحة] {ّٰ ِّ ُّ

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي}

 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت
 حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض

 .[255: البقرة] {مل خل حل مكجل لك خك جكحك مق

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ}
 مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت
 ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
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 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب
 مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ
 خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع
 جه منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك
 .[(1)[286 ــ 284: البقرة] {خي حي جي ٰه مه
 >،محمد  رسول اهلل، ًل إله إًل اهلل، ًل إله إًل اهلل، ًل إله إًل اهلل<

 (ثالًثا)

، سبحان اهلل بحمده، سبحان اهلل بحمده، سبحان اهلل بحمده<
 .(2)(ثالًثا)>، سبحان اهلل العظيم

 >،سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل بحمده، سبحان اهلل بحمده<]
 [(3)(ثالًثا) 

 .(ثالًثا)>، واهلل أكبر، وًل إله إًل اهلل، والحمد هلل، اهلل سبحان<

 .(ثالًثا) ،>(4)والشكر هلل، الحمد هلل، الحمد هلل، الحمد هلل<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. ب>، و<أ<زيادة من  (1)

]بالواو > سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل وبحمده<>: ج<في  (2)
 . )ثالًثا(، ويقول في الرابعة: سبحان اهلل العظيمفي الثالث[، 

سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل وبحمده، سبحان <>: ج<في  (3)
 يكررها أربًعا في كلِّ نََفس ، في ثالثة أنفاس؛ )اثنا عشرة مرة(. >، اهلل وبحمده

 بدون واو. >، الشكر هلل<>: ج<في  (4)
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  ،>[(1)اهلل ٍىوأتوب إل، ]أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، اهلل أستغفر<
 

 .(ثالًثا)
نسألك الجنة ونعوذ بك  ،(2)نستغفر اهلل، أشهد أن ًل إله إًل اهلل<
 .(ثالًثا)>، النارمن 

 ا لط ف  بنا، يا خبيًرا بخلقه، يا عليًما بخلقه، يا لطيًفا بخلقه<
 .(ثالًثا)>، يا خبير، يا عليم، لطيف يا

تداوي كل  ما بي من أمراض  ، أًل يا اهلل بنظرة من العين الرحيمة<
 .(ثالًثا)>، سقيمة
 .[(3)اللهم صلِّ عليه وسلم، محمد ٍىاللهم صلِّ عل]

 .(4)وسلم، رب صلِّ عليه يا، محمد ٍىصلِّ عل اللهم

 .[(5)وآله، رب صلِّ عليه يا، محمد ٍىاللهم صلِّ عل]

 .النبيين ٍىعل يا رب صلِّ ، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .يا رب وارض عن الصحابة، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. اهللٍ إلى نتوب<>: ج<في  (1)

 >. اهلل أستغفر<>: ج<في  (2)

 >. ب، و<>أ< زيادة من (3)

 زيادة: ثالًثا. > ج<في  (4)

 >. ب>، و<أ<زيادة من  (5)
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 .يا رب وأرض عن الساللة، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .رب وارض عن المشايخيا ، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .[(1)يا رب وارض عن األئمة، محمد ٍىاللهم صلِّ عل]

 .[(3)(ثالًثا)، ]والدينا (2)يا رب فارحم، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .يا رب وارحم كلَّ مسلم، محمد ٍىاللهم صلِّ عل]

 .[(5)مذنب (4)لكلَّ  يا رب واغفر، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .رب واغفر لي ذنوبييا ، محمد ٍىاللهم صلِّ عل]

 .يا رب واستر لي عيوبي، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .يا رب واكشف لي كروبي، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .يا رب واكف كلَّ مؤذي، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .[صلح كلَّ مصلحايا رب و، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. ب>، و<أ<زيادة من  (1)

 >. وارحم>: <ج<في  (2)

 >. ب>، و<أ<من زيادة  (3)

 >. وارحم كل>: <ج<في  (4)

محمد، يا رب وارض ٍ اللهم صلِّ على<بعد قوله: > ج<ما بين القوسين مكانه في  (5)
 >. عن المشايخ
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 .يا رب وارحمنا جميًعا، محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 .يا رب وارحمنا برحمتك، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
، وآله وصحبه وسلم، حبيبك سيدنا محمد ٍىاللهم صلِّ عل]

 .[(1)(ثالًثا)

روح سيدنا اإلمام القطب سلطان المإل الحبيب  ٍىالفاتحة إل]
وجميع أهل السلسلة ، وأوالده الجميع، عبداهلل بن أبي بكر العيدروس

، ي درجاتهم في الجنةلِ عْ اهلل يُ  نَّ م أَ هِ وفروعِ ، مهِ وأصولِ ، العيدروسية
، والدنيا، وأنوارهم في الدين، وأسرارهم، ويعيد علينا من بركاتهم

وأموات ، وأمواتكم، وأمواتنا، ووالديكم، روح والدينا ٍىوإل، واآلخرة
، ويسكنهم الجنة، اهلل يتغشاهم بالرحمة والمغفرة نَّ المسلمين أجمعين أَ 

حضرة النبيِّ  ٍىوإل، وعافية  ، ولطف  ، ر  في خي ٍىويختم لنا ولكم بالحسن
 .[(2)‘سيدنا محمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. ، ثالًثامحمد، يا رب صلِّ عليه وسلمٍ اللهم صلِّ على>: <ج<في  (1)

 خل حل جلثم }، ، ونفع بهماثم الفاتحة للفقيه المقدم وللمؤلف >: <ج<في  (2)
 ــ 180]الصافات: { جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
الراتب من ٍ انتهى ما هو أهله، )عشًرا(>.‘ اهلل عنا سيدنا محمًدا، ٍ جزى، [182

ًدا َعنَّا َما ُهَو أَْهلُهُ ٍ َجَزى :َمْن قَالَ <وقد ورد أنه: >، ج<نسخة  أَْتَعَب َسْبِعيَن .. اهللُ ُمَحمَّ
عكرمة عن ابن ، باب العين، المعجم الكبير، لطبرانيرواه ا>، َكاتًِبا أَْلَف َصَباح  

 . 206ص11ج(، 11509، حديث رقم )عباس



 أوراد اإلمام العيدروس

 

54 

 

 (1)الطريقة العيدروسية، أو ذكر العيدروس
 

إال  ال إله<بـ المريدُ  العيدروس أن يأتيَ  العيدروسية، أو ذكرُ  الطريقةُ 
اثنا عشرة ألف مرة مع ابتداء دخوله  >هو هو< ثم >،اهلل اهلل< ثم >،اهلل

 .في الطريقة
 .بحسب طاقته عدداً نفسة  ٍىثم يرتب عل

 : حاالت ثالثُ  وله
نفسه باثنتي عشرة ألف مرًة من كلِّ ٍ فيرتب على؛ كمال   حالةُ * 

 ذكر.
 نفسه مائة وعشرين مرًة من كلِّ ذكر.ٍ فيرتب على؛ ط  سَ وَ  وحالةُ * 
ر كلِّ صالة بُ من كلِّ ذكر؛ دُ  الكمال باثنتي عشرة مرةً ٍ وأدنى* 
 .مفروضة

 . للقبلةوهو متطهٌر مستقباًل 
اللهم <: ثم بعد استكمال العددِ المذكور من األذكار المارة يقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الذي أشار إليه اإلمام أبوبكر العدني بقوله (1)
ــ ــدروس القطــب أجل ــر العي  ٍىوذك

 

 للصــادقين ٍىعــن القلــب الصــد 
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 .للمؤمنين والمؤمناتواغفر ، واغفر لي ذنبي، ثبِّت علَمها في قلبي

 .[59: النمل]{ ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}و
بعثني عليها يا او، وأمتني عليها يا مميت، حِيني عليها يا حيُّ ا
 .قدير ءكل شي ٍىإنك عل، باعث

والحمد هلل ، موآله وصحبه وسلَّ ، سيدنا محمد ٍىاهلل عل ٍىوصلَّ 
 .(1)>ربِّ العالمين

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتروى الطريقة العيدروسية كذلك بسند الحبيب عبد اهلل بن عيدروس إلى اإلمام  (1)
ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ثالًثا، ثم ال إله إال اهلل ثالثمائة العيدروس بأن يأتي بـ<

 وستين مرة، ثم ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ثالًثا>، ولهذه الطريقة كيفية خاصة.
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َمام  الَعْيَدُرْوس َية  اإل  ْدع 

َ
 م ْن أ

 
 [1 ] 

ن ي ة  جلب  كلِّ خير ، ودفع كلِّ ضير، يقرأ عند طلوع الشمس ب 
 : وهو

 .وأنفذ حكم اهلل، وثبت أمُر اهلل، اهللوظهر كالُم ، أشرق نوُر اهلل
ال قوة ، ما شاء اهلل، اهلل ٍىوتوكلت عل، ونستغيث باهلل، ونستعين

 .إال باهلل
وبجميل ، وبلطيف صنع اهلل، وخفيِّ لطف اهلل، تحصنُت باهلل

، دخلت في كنف اهلل، وبقوة سلطان اهلل، وبعظيم ذكر اهلل، شكر اهلل
 .‘واستغثت برسول اهلل 

 >.لك اهللدوام مُ <ـب
 >.وال قوة إال باهلل العلي العظيم، ال حول<ـب
 .(2)>ِإْهيَا، أََشرْ ، ِإْهيَا، أهيل ،(1)ياه، ياه<بـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٍىبالعبرية اسم من أسماء اهلل تعال> ياه< يقال إن (1)

ي ا (2) ر  ، إ ه  ي ا، أ ش   =،العهد القديمي ذكرت ف: وقيل>، ياقيومياحي : <معناها: قيل.. إ ه 
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، ناتالبيِّ  ها بآيات اهلل، وباآلياتنفسي بحجاب اهلل، ومنعتُ  حجبتُ 
 .[78: يس]{ ين ىن نن من زن} بحق

، يروإسرافيل عن يسا، من خلفي وميكائيلُ ، عن يميني جبريلُ 
 ٍىوخاتم سليمان عل، في يدي ٍىوعصا موس، أمامي ‘ نا محمدٌ وسيدُ 
.. ونور يوسف في وجهي، حاجتي ٍىقض.. إليه فمن تكلمتُ ؛ لساني

 .نيفمن رآني يحبُّ 

 .[3 ــ 1: ٍىالشور]{ ىل مل خل} [1: مريم]{ خل}

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم}
 .[45: الكهف]{ هيمئ مي خي حي جي

{ هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن}
 .[22: الحشر]

 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه}
 .[18: غافر]{ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف}
 .[19 ــ 14: التكوير]{ ين ىن نن من زن رن مم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لما : وقيل (،ُهو ُهو: )أورادهم يأو كما يقول الصوفية ف، أنا أنا: وتترجم بالعربية =
: أي>، إهيه، <هو: أي> أشر، <أنا: أي>، إهيه< فقال له؟، ربَّه من أنت ٍىسأل موس

  >.أنا اهلل ال يعلم ذاته إال هو ذاتهٍ: <ىوالمعن، أنا
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 .[3 ــ 1: ص]{ حن جن يم ىم مم جمحمخم يل ىل خلمل}
 .[20: البروج]{ حك جك مق حق}

 .أعدائي ٍىوهو المستعان عل
إال باهلل العلي وال حول وال قوة ، المتعال ال إله إال اهلل الكبيرُ 

 .العظيم
آله  ٍىوعل، ةمَّ الغُ  وكاشفِ ، األمة نبيِّ  دنا محمد  سيِّ  ٍىاهلل عل ٍىوصل

 .موصحبه وسلَّ 
 .وقوة اهلل، واستجرت بحول اهلل، تبرأت من حولي وقوتي

وآخرتي بسترك الذي ، دنيايديني، ووذريتي في ، اللهم استرني
، يا رب العالمين، وال يد تصلك، فال عين تراك؛ سترت به ذاتك

 .يا متين، يا قوي، واحجبني عن القوم الظالمين بقدرتك
 .وسلَّم، وصحبه، وآله، سيِّدنا محمد   ٍىاهلل عل ٍىوصلَّ 

 [ مجموع][ نقله عنه الحبيب عمر بن عبدالرحمن البار علوي]
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[2 ] 

وما ال أستحقه ، إني أسألك ما ال أستوجبه من تفريج الغم مالله
 .بك ــ يا مواليــ واثًقا ، مستجيًرا بك، من تنفيس الَهم

ل عليَّ بالمخرج، ن عليَّ بالفرجمنُ االلهم ف وُدلَّني برأفتك ، وَتَطوَّ
وخلصني من سجن ، وأزحني عن الطريق األعوج، سمت المنهج ٍىعل

ل عليَّ برضوانك، أْسرِي برحمتكطلق او، الكرب بإقالتك وُجد ، وَتطَوَّ
 .عليَّ بإحسانك

ملتًجا  يا دائم المعروف، يا باسط الرزق، يا حاضًرا ليس بغائب، يا
 .عند الشدائد

 .يا رب، يا رب، يا رب، يا اهلل 

آله وصحبه وسلَّم تسليًما  ٍىوعل، سيدنا محمد ٍىاهلل عل ٍىوصل
 .والحمد هلل رب العالمين، كثيًرا

 

 

 [3 ] 
 [  كواكب  ُُ  درر ]
رة باأليدي طَّ سَ المُ ، الكائنات المعنوية (1)مِ وْ أستغفر اهلل عداد قُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: قصد.  (1)
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عن  المنزهةِ ، األبديات، القدسيات، وباألقدار المعنويات، األزليات
 .وعن فهوم توابع الحسيات، وتوابعها، الجسمية

وقبل أن ، نفسه قبل أن يحمده الحامدونالذي حمد ، والحمد هلل
 .يكونوا كائنين

 ٍىانطمست جميع الموجودات في معن، اوأبدً ، ال إله إال اهلل أزاًل 
 >.ًل إله إًل اهلل<

 

 
[4 ] 

ا ُُ درر ] ات  ووصاب  ي   [  مكاب 

 .شيء ال يرضيه أستغفر اهلل العظيم من كلِّ 
 

 

[5 ] 
 [  كواكب   ُُ درر ]

 ممن سرت فيه بركاُت ؛ والمسلمين، وأحبابنا، اللهم اجعلنا
 .آمين، هِ وآلِ ، محمد   بحقِّ ، الصالحين
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ْذََكر  
َ
ْوَص الِت   م َن األ

َ
َمامُ  ب َها أ  الَعْيَدُرْوس اإل 

 
 [ كواكب   ُُ  درر] 

 .(1)>اإلرشاد والتطريز< المذكور في كتابهاليافعي اإلمام ورد 
 

 
وس ُُ كواكب  ]

ق  اة  الن   [ جي 

 (.يوم مائة مرة كلَّ )> سبحان اهلل وبحمده<
 

 

وس ُُ كواكب  ]
ق  اة  الن   [ جي 

 ييحي، وله الحمد، له الملك؛ ًل إله إًل اهلل وحده ًل شريك له<
 .(يوم مائة مرة كلَّ )>، كل شيء قدير ٍىوهو عل، ويميت

 

 

 [  كواكب   ُُ درر ]

 (.يوم مائة مرة كلَّ )> والحمد هلل، سبحان اهلل<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 45 ــ 31اليافعي، اإلرشاد والتطريز، ص (1)
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 [  كواكب   ُُ درر ]

النبي  ٍىوالصالة عل، (ألف مرة)>، يا رحيم، يا كريم<: قبل النوم
 .(ألف مرة)، ‘

 

 
 [  كواكب   ُُ درر ]

 .ويوم الجمعة، ليلة الجمعة( خمسين مرة) {يل ىل مل خل} قراءة
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َمام  الَعْيَدُرْوس ََعَ  ِّ  م ْن َصلََوات  اإل   ‘ انلَّب 
 

والساري ، سيِّدنا محمد  النوِر الذاتي ٍىاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عل
 .سره في سائر األسماء والصفات
سيِّدنا محمد  الذي أشرقت بشعاع نور  ٍىوصلِّ وسلِّم وبارك عل
وكشفت باطالع سرِّ شهوده ظلماُت ، وجوده شمُس الموجودات

 .المعدومات
 .سيِّدنا محمد  جبِل ُطوِر التَّجليات ٍىوصلِّ وسلِّم وبارك عل

سيِّدنا محمد  مصباِح ينابيع نتيجات  ٍىوصلِّ وسلِّم وبارك عل
 .اتياتاألنوار السبح

 .سيِّدنا محمد  عيِن جماِل االختراعات ٍىوصلِّ وسلِّم وبارك عل
الجامع ، سيِّدنا محمد  سيِد السادات ٍىوصلِّ وسلِّم وبارك عل

 .لجميع الكماالت
واقض لنا جميَع الحاجات ، سيِّدنا محمد   ٍىوصلِّ وسلِّم وبارك عل

 ]رياض الجنان[ . وبعد الممات، في الحياة
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 وأصحابه صالةً ، آل محمد ٍىوعل، دنا محمدسيِّ  ٍىعل اللهم صلِّ 
 .انا عتقً ا تعتق به رقابَ وعليهم سالمً ، م عليهوسلِّ ، اقً حْ نا مَ تمحق بها ذنوبَ 

 

 

، وأفضل المخلوقات، محمد  روِح الكائنات ٍىصلِّ يا ربِّ عل
أفضل الصلوات الدائمات الباقيات ؛ وصحبه، آله ٍىوعل، اهلل عليه ٍىصل

 .الصالحات
 

 

د   ٍىاهلل عل ٍىصلَّ  ، وأصحابه، آله ٍىوعل، النبيين سيدنا محمَّ
وال بركة جميع عباد اهلل ، وال حرمنا بركتهم، ونفعنا بهم، والتابعين
 .الصالحين

 

 

ورضي اهلل ، آله ٍىوعل، النبيين ، سيِّدنا محمد   ٍىاهلل عل ٍىصلَّ 
 .عن الصحابة أجمعين

، آله الطاهرين ٍىوعل، سيدنا محمد أفضل البرية ٍىاهلل عل ٍىصلَّ 
أهل العلوم النقلية ؛ أهل السنة والجماعة؛ وأصحابه نجوم االقتداء

 .والعقلية
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، ورضي اهلل عن الصحابة والتابعين، دنا محمد  سيِّ  ٍىاهلل عل ٍىصلَّ 
 .وعن سائر المؤمنين والمسلمين، وعن تابع التابعين

 
 

 .وسلم، وصحبه، وآله، خير خلقه سيدنا محمد ٍىاهلل عل ٍىصلَّ 
 

 

 .أحمِد الرسول ٍىاهلل عل ٍىصلَّ 
 

 

 .النبي المحمود ٍىاهلل عل ٍىصلَّ 
 

 

 .سيدنا محمد خيرِ األنام ٍىاهلل عل ٍىصلَّ 
 

 .اللهم صلِّ عليه وسلم، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .وسلم، رب صلِّ عليه يا، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .وآله، رب صلِّ عليه يا، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .النبيين ٍىعل يا رب صلِّ ، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .يا رب وارض عن الصحابة، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .رض عن الساللةايا رب و، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
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 .يا رب وارض عن المشايخ، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .يا رب وارض عن األئمة، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .والدينا (1)يا رب فارحم، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .يا رب وارحم كلَّ مسلم، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .مذنب (2)لكلَّ  يا رب واغفر، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .واغفر لي ذنوبي يا رب، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .يا رب واستر لي عيوبي، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .يا رب واكشف لي كروبي، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .يا رب واكف كلَّ مؤذي، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .صلح كلَّ مصلحايا رب و، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .يا رب وارحمنا جميًعا، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .يا رب وارحمنا برحمتك، محمد ٍىاللهم صلِّ عل
 .وآله وصحبه وسلم، حبيبك سيدنا محمد ٍىاللهم صلِّ عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. وارحم>: <ج<في  (1)

 >. وارحم كل>: <ج<في  (2)



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 من خط الشيخ سعد
  



 

 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 
 
 

 

د   َصائ 
َ  ق 
 سو  ر  َد ي  الَع  ام  َم اإل  
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ْحُرف  <

َ
  (1)>ثَََلثَُة أ

 
 : قال 

ف   ُُر  ُُه  أ ح  ث  ث ال 
ُُاد   (3()2) ب  ر  الع  ُُو  ُُن  ن  ُُه  ه  ث   ث ال 

 

 
 

 
 

اد ُُُت ف  اس  ُُُا و  ُُُه  ب ه  ُُُي  ق ل ب  ي  ُُُا ح  ه  ل م  ُُُن  ع  ُُُا م   ي 
 

ق ُُُى ُُُا ر  ه  ظ  ف  ُُُن  ح  م  ق  ٍ و  ُُُاد  ف ُُُو  س  ُُُق  و  ي  ال   الخ 
 

 
 

 
 

ُُُُاد   ج  ُُُُا و  ط اي  ُُُُل  الع  ل  ك  ُُُُذ  ُُُُا ب  ه  م  ُُُُن  ف ه  م   و 
 

ُُُاد   ُُُم  ش  ُُُا ث  ه  ب ه  ُُُر  ُُُال  ق ص  ُُُا ع  ر ف ه  ُُُن  ع  م   و 
 

 
 

 
 

ُُاد   م  ُُاب ه  ق صُُر ذ ات  الع  ُُو  ي ش  ُُا ه  ُُو  ق صُُر م   ه 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتُروى أيًضا بعض األبيات المتفرقة عن اإلمام العيدروس، تُراجع النفحة العيدروسية، (1)
 .18ــ  17ص 

، باب أن الشيء بالشيء يذكر فقط.. فحروف لفظ الجاللة غير المكررة ثالثة من (2)
رها  رْت بأحرف الروح، وفسَّ وعندما ذكر العدني األحرف الثالثة في قصيدة  له فُسِّ

ر. ٍالحبيب عبد الرحمن بن مصطفى  العيدروس بالقلب، والروح، والسِّ

المعاني أيًضا، قال اإلمام العيدروس في شرحه لقصيدة ٍ تطلق الحروف على (3)
وال تظنن إنَّا نعني ... سّر األمةِ في كتابها، وسّر كتابِها في حروفها<المحضار: 

، بل نعني بها حروَف بياض  في بياض    وهي حروف، بالحروف سواًدا في بياض 
 >. والنواهي، أي: قيُد أعضائِك باألوامر، ٍالتقوى
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د   ُُب ال  ُُك  ال ُُر ت ل  ُُات ر ق ص  ُُو م ن  ُُا ه  ُُب م  ُُي  ق ل   ل 
 

 
 

 
 

ه   ُُع  ت س  ف  و  ُُر  اح 
اد   (1) ُُع  ُُا س  ُُغ ف  ق ل ب ُُي ب هُُا ي   ش 

 

ُاد   ف  اآلح  و  ُر  ف  ح  ُر  ه اًلح  ُع  ُا ت س  ن ي ب ه  أ ع 
(2) 

 

 
 

 
 

ُُا ن ه  ُُع   م  ي  م  ُُاد   ج  ب  ُُم  الع  س  ر  ا، و  ُُم  ف  األس  ُُر   ح 
 

ُُاد   ُُل  ع  ُُن  ق ب  ُُون  م  ُُع  الك  ي  م  ُُي ج  ا ف  ه  ف  ُُر ي   ت ص 
 

 
 

 
 

ُُُُع   ي  م  ُُُُي ج  ُُُُرج آد م  ف  ُُُُر  س  ُُُُا ت ه  د  ب ه  ُُُُب ال   ال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >اهلل ال إله إال اهلل، محمد رسول< من باب أن الشيء بالشيء يذكر كذلك.. فحروف (1)
تسعة مع المكرر، واحتساِب ألف > بسم اهلل<غير المكررة تسعة، وأيًضا حروف 

 كذلك ذكر اإلمام العيدروس في شرحه لقصيدة المحضار تسعة حروف>، اسم<
 وحروفالتوبة من الذنوب،  حروف: م، وهياألعظ اهلل سمالسابق الٍ بالمعنى

 وحروفالعلم والعمل،  وحروفالبصارة بعيوب النفس،  وحروفالخوف من اهلل، 
 وحروفاهلل، ٍ ما قربك إلى وحروفاالسم األعظم،  وحروفاهلل، ٍ القربات إلى
 والسهر. ، والعزلة، والصمت، الجوع وحروفاألوراد، 

أن مما يطلق عليه حروف اآلحاد: األلف،  يذكر كذلكمن باب أن الشيء بالشيء  (2)
والباء، والجيم، والدال، والهاء، والواو، والزاي، والحاء، والطاء، وهي تسعة 

 في غازيالترتيب، قال ابن ٍ تسعة علىٍ األعداد من واحد إلىٍ أيًضا، وتحتوي على
 >: منية الحساب<

 ثنُُا عشُُرابسُُيط أسُُماء الجميُُع 
 

ُُُع   ُُُب جمي ُُُا ترك ُُُرمنه ُُُا غب  م
 

ُُُُُا هُُُُُي اآلحُُُُُاد    فتسُُُُُعة منه
 

 واا للعشُُُُُُُُرات زاد  وعاشُُُُُُُُرً  
 

ُُُاني عشُُُر ُُُين والث ُُُال للم   والت
 

ُُاآ  ُُا الطُُي انتشُُر، ًلفه  ومُُن هن
 

تسعة، والمائة ٍ فجميع األسماء تتكون من أعداد حروف اآلحاد، وهي من واحد إلى
 واأللف عبارة عن واحد أضيف إليه صفر، والصفر ليس عدًدا عند كثير. 
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ُُا ُُي ب ه  ي اض 
ُُوم  الت ن ُُاد   (1) ي  ي ا و  ن  ُُي الُُد  ُُون  ف   الك 

 

 
 

 
 

ُُُُا ُُُُاد   ل م  ن ُُُُات  النِّج  ائ  ا ف ُُُُي الك  ه  ُُُُر  ا س  ُُُُد   ب 
 

ُُُى ان األ س  ُُُر  ي  لُُُب  ن  ُُُي الق  ُُُاج  ف  ه  ُُُاد  ٍ و  الب ع   و 
 

 
 

 
 

ُُُُُاد   ب  اص  الع  ُُُُُو  ُُُُُا إ ًل  خ  اه  ُُُُُه  ًل  ي ر  ب  ج   م ح 
 

اد ي  ُُؤ  ُُت  ف  اد  ح ل  ُُو  ُُي الس  ُُر  ف  ُُل  الن ظ  ُُا ح   ك م 
 

 
 

 
 

ُُُُاد   ُُُُن  م ض  ُُُُا م  ُُُُا ل ه  ُُُُه  م  ق  ُُُُه  ط ر ي  ب  ح   إ ن  الم 
 

ُُت   ب  ت ث  ُُي و  ن  ت ف  ُُد م و  ت ع 
اد   (2) ُُر  ُُن  م  ُُا م  ُُا ل ه  م 

(3) 
 

 
 

 
 

ُُُُاد   ب  ُُُُلِّ الع  اح ك  ُُُُر  ور أ ف  ُُُُر  ُُُُه  س  ب  ح   إ ن  الم 
 

ج ى ار ق  ف ُُُي الُُُد  ُُو  ُُُا ٍ ب  ح ُُت  ل ن ُُُا ي  اد  ًل  ُُُع   س 
 

 
 

 
 

ُُُُُاد   ش  اد ي ُُُُُه  ل لر  ُُُُُع  ه  ام  ُُُُع  ل و   ُ ال ُُُُُا ط و   ل ه 
 

اد   ُُه  ُُه  الس  ن  ال  ع  ُُا ز  ق اه  ُُا او  ر  آه  ُُن  ر  ُُا م  ي 
(4) 

 

 
 

 
 

ُُُ ُُُار  م ض  ص  ن ُُُىو  ًل  ي ه  ب  الٍ ن ا و  ُُُر  ُُُل ش  اد  م   (5)ز 
 

اد   ُُُر  ُُُب  ان ج  ي ب  د  ل ل ح  ُُُر  ُُُي ت ج  ُُُاح  ق ل ب  ُُُا ص   ي 
 

 
 

 
 

ت   ُُُار  ب ُُُد  ص  الك  م ُُُاد   و  ُُُه  ر  ب  ح  ُُُق  الم  ر ي   ب ت ح 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به. >: ج>، و<ب<في  (1)

 . أي: تالزم القلب فال تفارقه (2)

 . أي: ليس أحد يستطيع ردها (3)

 ، فزواله عدم النوم. لعل المراد بالسهاد قلة النوم (4)

 . 260ص 1الفيومي، المصباح المنير، ج. فيها الماءٍ ستقىآلة يُ  (5)
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>.. الح ب   ف  : <خ  ا ق لت  ل م  ك  اد   و  لُب  ز   ف ي الق 
 

 
 

 
 

ُُ ان ي الح  ُُق  ُُو د اد  س  ُُاف ي ال ُُات  ص  ُُن  ك اس   ب  م 
 

اد   ُُُر  ن  الم  ُُُي  ُُُوب  ع  ب  ح  ه  ف ُُُي الم  لُُُب  ق ُُُد  الق   و 
 

 
 

 
 

ُُاد   ن  ُُك  الع  ن  ُُلِّ ع  ل ك  خ  ُُذ  ُُف  ع  ُُاذ ل ي ك  ُُا ع   ي 
 

ُُُا  ُُُاد  ي  ُُُك  الب ع  ن  ُُُلِّ ع  ُُُي خ  ن  ُُُاذ ل ي ًل  ت ل م   ع 
 

 
 

 
 

ُت ُر  ل س  إ نِّي ب ش 
ُل  ال (1) ث  ُاح  م  ُاد  ج  ان ُا ي ُا ص   م 

 

ى ُُو  ُُان  ي ه  ُُن  ك  ق ُُاد  ٍ م  ُُه  الر  ن  ال ع  اي ُُب  ز  ب  الح 
(2) 

 

 
 

 
 

ُُُى ن  م  غ  ه  ُُُر  ع  ذ ك  ُُُم  ُُُن  س  م  ُُُاد  ٍ و  ن  ق  و  ُُُف  ص   و 
 

ُُُُُُُى ل  ا ع  ُُُُُُُل و  ص  ُُُُُُُت  و  ت م  ُُُُُُُارٍ و  ت  خ   الم 
 

 
 

 
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُاد   ش  ُُُُُُُُُُُُُُُُل  الر   ي ُُُُُُُُُُُُُُُُا اه 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس. >: ج>، و<أ<في  (1)

 عما لعند الرقاد. >: ب<في  (2)
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يْد< ْعب َعْيد   > ش 
 

 : وقال 
ُاد   نُ  اًلج  ُه  و  لُ  ل ُُب ك  ُُاز  الق  ُُد ح  د ي  ي  ب  ع  ُُع   ش 

 

 
 

 
 

ُر   ب ار ق السِّ
ُاد   (1) ُرِّ اًلمج  ي ُا س  ل ُي و  ق  ُل ب  ع   س 

 

ُي اد   ُيد  اًلس  ي ُا س  ُ   ق ل ب ُي و  ي د ه  ك  اللُِّ ف  ص   و 
 

 
 

 
 

؛  ُك ر  ُاف ك  س  اي ل ل ه اوص  اد  م ن ت خ  ُب  اًلف ُر   ق ط 
 

ُُاد   ت  ُُاج  اًلو  ُُا ت  ي  ُُد ك  و  ع  ُُن  ب  ُُوق  م  ن ي الش  ُُاب   ص 
 

 
 

 
 

ل د   ن  أ م  غ   (2)غ ص  اد  ش  ُو  وق  اًلط   ف  ق ل ب ي  ن ب ت  فُ 
 

د  م ُن نُاد   ُع  د  ي ا س  ع  ي ال ك س  ن ي خ  ي  ب  ع   (3)ن ص 
 

 
 

 
 

عد   س 
ُاد   (4) ل  اآلب  د  ط ُو  ُع  ُاف ه  س   ي ا ن اس  م ُن ش 

 

ُُه   ُُن  ح ب  ُُاس  م  ُُا ن  ُُعد  ي  ُُاد   س  ل  اآلب  ُُو  د  ط  ُُع   س 
 

 
 

 
 

ُُاد   ل  اآلب  ُُو  د  ط  ُُع  ه  س  ار  ُُن  ز  ُُاس  م  ُُا ن  ُُعد  ي   س 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6الغزالي، اإلمالء، ص: ما خفي عن الخلق فال يعلم به إال الحق. السر (1)

 أي: ناعم.  (2)

حرك >: ناد<، ويحتمل أن يكون المراد ِمْن ٍنادى>: ناد<يحتمل أن يكون المراد ِمْن  (3)
 فاد. >: ج>، و<أ<، وفي رأسه وكتفيه

 هـ(. 857)تهو اإلمام سعد بن علي مدحج،  (4)
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ُُُُُُُاد   ي  اع  ور  و  ُُُُُُُر  ُُُُُُُي س  ُُُُُُُين  هلل ف  بِّ ح   الم 
 

 
 

 
 

ل   ُي اد   (1)ك  س  ت  اًلس  ًل  ُال  ُن ج  ه  م  لُ  ال  ، ج  ه  ر   ن ظ 
 

ُُُُان ي  ع  ار  الم  ُُُُر  اح  أ س  و  ُُُُلك  أ ر  ُُُُاد  س  ت  اًلو   و 
 

 
 

 
 

ُُى ُُي إ ل  ُُب  ق ل ب  ل  وح  ج  ُُر  ار د  ال اد  ٍ و  ُُو  ح  اًلن  و   ر 
 

ى ُُر  ه  س  ُُرِّ ار  م ُُن  س  ُُر  ُُر  أ س  اد  ٍ س  ُُو  ُُرِّ اًلج   س 
 

 
 

 
 

ُُُاد   ه  ُُُم  ز  ن ث  ر ي  ُُُاه  ُُُاد  ت  ت  لُُُة  اق ط ُُُاب  واو  م   ج 
 

ق ن ُُُُا و  ن ُُُا ف ار  ر  ُُا ف خ  ث نُ  و  غ 
ُُُُي اد   (2) د  اًلس  ُُُي   س 

 

 
 

 
 

ُُُُُن اد   اًلس  ُُُُُه و  ق  الط ر ي  ُُُُُه  و  ق  ي  ق  ُُُُُا ب الح  ار ًف  ع 
 

ُُا  ُُاد  ي  م  س  ُُب ك  ُُن  ح  ُُل  م  ه  ك  ُُو  ُُت  الن ب  ي  ُُل  ب   ه
 

 
 

 
 

ُُُُُُُُاد   ج  ن  اًلم  ط ي  ُُُُُُُُال  ُُُُُُُُين  هلل  الس  بِّ ح   الم 
 

ُاد   ُرِّ اآلح  ُن س  ل ُب  م  ُلِّ م ُا ف ُي الق  ي ك   ل ي ت  لُ 
 

 
 

 
 

ُُل   ُُرِّ الك  ُُول  ب س  ُُت م  الق  اخ  ال  و  ُُا آز  ل ه 
ُُاد   (3) آب   و 

 

ُُُُُُُُُى ل  ا ع  ُُُُُُُُُل و  ُُُُُُُُُم  ص  ُُُُُُُُُار  ٍ ث  ت  خ   الم 
 

 
 

 
 

اد   ُُُُُُُُُُُُُُد  ُُُُُُُُُُُُُُوف  اًلع  د  أ ل  ُُُُُُُُُُُُُُد   ع 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي: أسألك (1)

 فارقنا. >: أ<في  (2)

 زاد. >: ب<في  (3)
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َمانُ <   >َسع َد الزَّ
 
مريم بنت أحمد بن هذه القصيدة أل مِّ اإلمام العيدروس  العارفة  

وًلبنه ، وتنسب كذلك لإلمام العيدروس نفسه، محمد بن أبي رشيد
 . أبي بكر العدني

ُُُُُُُه   ب  ر  ب غ  ق ه  و  ُُُُُُُر  ُُُُُُُان  ب ش  م  د  الز  ُُُُُُُع   س 
 

 
 

 
 

ُُُر ي ف  الح   ُُُب  الش  ط  ُُُة  الق  ب ط ل ع  م ي  و  ُُُر   ض 
 

ُُُُح ى هٍ أ ض  ر  ُُُُي ا ن ُُُُو  ُُُا ت ُُُُاه ر   ض  نُ  ل ي   ع 
 

 
 

 
 

ُُُُم   ك  ُُُُو أ ب  م ُُُُن  ه  ُُُُل  و  ق  ر ف ُُُُه  ذ و  ع   ي ع 
 

ُُُُ اه  ي ع  ُُُك  ت ُُُُر  نُ  ي  ُُُو  ع  لُ  اه  و  م  ُُُُي  ف  ب س   ر 
 

 
 

 
 

م   ُُُر  غ  ُُُت  الم  ن  ُُك  ل ك  نُ  ي  ت  ع  ُُُاه د  ُُو  ش   لُ 
 

ُُُُى قُ  اق ُُُُُي  ٍ ي ر  ُُُُُا ر  ه  م  ُُُُم ي ر  اق  لُ   م ُُُُُر 
 

 
 

 
 

ُُُُل م   ُُُي س  ب س  لُ  ر  و  ُُُُن  ن ُُُُو  ُُُُات  م  ج   د ر 
 

ُُُُُُُر ي ُُُُُُُد  ش  بِّ ُُُُُُُد  م ت ع  اه  ُُُُُُُنِّي  ز   ف  س 
 

 
 

 
 

ي ُُُُم  اش  ُُُُل  اله  ُُُُل  أ ص  ُُُُن ن س  ل ة  م  ُُُُال   س 
 

ُُُُن ن   ُُُُاه  م  ط اي  ُُُُي ع  ُُُُن  ًل  ف  ُُُُاه  م  ط  أ ع 
(1) 

 

 
 

 
 

ُُُُُُُُُةً  ل  ن  د و  م  ُُُُُُُُُي  ه  ه  الم  ًل  ُُُُُُُُُو  ه  م  ًل   و 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي: ال انقطاع في عطاياه (1)



 قصائد اإلمام العيدروس

 

78 

ُُُُُت ن   ا ف  ل ه  ُُُُُغ  ه  ل ُُُُُيس  ت ش  ُُُُُز  ي  ز  ل ُُُُُه  ع   د و 
 

 
 

 
 

ُُُُُل   ُُُُُن ق ب ُُُُُه  م  ُُُُُت  ل  ب  ت  ُُُُُق  آد م  ك  ل   ي خ 
 

ُُُُُو ُُُُُه  د رج  (1)ن ح  ُُُُُا (2)ل  ل ه  ُُُُُار م  ك  ك   الم 
 

 
 

 
 

ُُُُُُُُا ل ه  ذ اك  م ح  ا و  ن ه  ُُُُُُُُك  اك  م س  ُُُُُُُُذ   ف 
 

ُُا ُُن  ل ه  ام  ف م  ُُر  ُُن  الك  ُُن  ي ُُا اب  ُم ت ك   إ ن  لُ 
 

 
 

 
 

اك   ُُو  م ُُا ل ُُُي س 
ُُُم   (3) س  ُُُت و ي أ و  ت ق   أ و  ت س 

 

م ان   و  ز  ُُُُُف  ُُُُُام  ص  ُُُُُه  األ ي  ُُُُُت  ل  ب  ه  ُُُُُاو   ه 
 

 
 

 
 

ُُُُُُُه   اد ع  ًل  ت خ  و 
ور  ب أ م ان   (4) ُُُُُُُر  ُُُُُُُاالغ   ه 

 

ا ُُُُُُُُُُُُُان ه  س  ًل  ب اح  ُُُُُُُُُُُُُا و  ه  ن ق  و  ًل  ب ر   و 
 

 
 

 
 

ُُي م  ب  ع  ُُذ  ُُن  ك  م  ن م  و  ُُت غ  ق  اس  ُُد  ُُن  ص   م 
 

ُُُُا اهلل  ُُُُد  اهلل   ي  ب  ُُُُي ع  ف  ُُُُاو  ُُُُن  ت ن ن  س   ح 
 

 
 

 
 

ُُُُُه  و   ل  ع  ُُُُُا ج  ي ن ن  اد  أ ع  ُُُُُو  ُُُُُي س  ه  ف  ُُُُُر   ق 
 

ُُُُُا ن  ب  ُُُُُان  ح ب ي  م  ُُُُُب  الز  وس  ق ط  ر  ُُُُُد  ي   ال ع 
 

 
 

 
 

لُُُُُُُِّم   م ع  ُُُُُُُال م  و  ُُُُُُُه  ع  ق  ي  ق  ُُُُُُُر  الح   ب ح 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍ. تحوى>: ج<نحوا، وفي >: ب<، وفي اللبن ينحيه وينحاه: مخضهٍ نحىلعلها من  (1)

 ُتقرأ أيًضا بضم الدال.  (2)

 ٍ. سوى>: ب<في  (3)

 يخادعه. >: ج<يخادعها، وفي >: ب<في  (4)
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ُُُود   ج  ُُُل ط ان  الو  مُُُر  س  ُُُي ع  ب  ز د  ف  ُُُا ر   ي 
 

 
 

 
 

ود   ُُُه  ُُُال م  ش  الع  ُُور  و  ر ي ذ ي النُ  ه  ُُُو   الج 
 

ُُُُُود   األ س  ُُُُُار ه  و  ك  ُُُُُه  ذ و الم  اب  ُُُُُد  ت ه   أ س 
 

 
 

 
 

ُُُُُة   ب  ُُُُُه  ح ر  ُُُُُار م  ل  ُُُُُع  ص  ط  ي ق  ب ا و  ُُُُُه   ش 
 

ُُُر   ه  ُُُه  ف ي ظ  ُُُار ز  ل  ُُُن م ب  ُُُل  م  ه 
ُُُه   (1) ه  ج   و 

 

 
 

 
 

ه  م ُُُن   ُُُُب  ف  م ُُُن  س  ُُُُر  ُُُد  ع  ف ق 
ُُُُه   (2)  ح ب 

 

ُُُُن   ُُُُل ه  م  ُُُُن أ ص  وا م  ُُُُد  ف ت ن ش 
ه   (3) ُُُُد   ج 

 

 
 

 
 

ىالم   ُُُُُُط ف  ُُُُُُلِّم  ٍ ص  س  ُُُُُُه  و  ل ي  ا ع  ُُُُُُل و   ص 
 

ُُُُى ل  ا ع  ُُُُل و  ٍُُُُ ص  ُُُُي  اد ي الن  اله  ًُُُُداب  م   م ح 
 

 
 

 
 

ا ُُُد  ان ج  اب  و  ُُُح  ُُُار ق  ف ُُُي س  ح  ب   م ُُُا ًل 
 

ا ُُُُد  ح  ب  ُُُُب  ُُُُا ص  م  ُُُُاد ي  و  ا ح  ُُُُد  ُُُُا ح  م   و 
 

 
 

 
 

ُُُُم   ه  ل  ًل  ُُُُو  ُُُُم   ل  ج  أ ع  ح  و  ُُُُي  ف  ف ص  ُُُُر   ي ع 
  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويظهر. >: ب<في  (1)

 أو من. >: ب<في  (2)

 أو من. >: ب<في  (3)



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 ، صورة لجزء من وقفية
  والشيخ سعد، وأخيه الشيخ علي، وفيها خط اإلمام العيدروس



 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 
 

 

 

ب    ك ت 
 سو  ر  َد ي  الَع  ام  َم اإل  

 
 

  



 

 

  



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 صورة لمعدن الكبريت األحمر
 

  



 

 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

ول ات  الإ   الكي 
 

َر   ْح 
َ
ت   األ ي  ر 

ب    الك 
ر   َ ب 
ك 
َ
ر  األ ب   س 

ك   َواإل 
 

 

إ ِ 
اِن الملَّ طَّ ْ

ب ِ ُسل
طْ اِم الق ُ مَّ  ِللإ ِ

 
َ
ن  أ
اهلل  ب   د  س ِبيََع  و  َدر  ٍر الَعي   َبك 

 (هـ 865 ــ 811)
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[J] 
 .وبه نستعين
، ياتلِّ الكُ  لطائَف األرواح   {خس} من كينونية أبرز الحمُد هلل الذي

 من ُخدور الغيوب  أنواَر شموس  المعارف  لذوي الحقائق   وأخرج  
جواهَر نفائِس العقوِل  (1)ٍىمن بحار النور األعل وأطلع، اتهيَّ ـاإلل
 إحكاَم دوائر  الكائنات بأسرار بركات معاني وأحكم ،اتيَّ النوران  

بدائع صنائِع  وأبدع ،(3)حروف  األسماء  الربانيات (2)مجاورات
بأقالم األرواح  ورسمها، اتيَّ لِّ المصنوعات في معاني ألواح النفوس الكُ 

ر الذي رَ ، اتيَّ لِّ الكُ  ُكْنَه معانيها في روح نفس العارِف  مَ سَ المصوِّ
 ةِ يَّ لِّ لسرِّ روِح عزيِز النفِس الواحدِة الكُ  المشاِهدِ ، بالكليات والجزئيات

المتخلِّق بأخالِق تنبيهاِت ، الحاويةِ لذواِت أنفِس أرواِح الكائنات
، وأسماء الصفات، المستهلَك في معاني أسماء الذات، األسماء  الربانيات

 .الربانيات واآليات   المستغر ق في بحار  معاني معنوي  بركات  اآلي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشكاة األنوار، >، ٍاألقصىٍ هو النور األعلىٍ.. اهلل تعالى<قال اإلمام الغزالي:  (1)
 . 41ص

 محاورات. >: هـ>، و<د<في  (2)

 . للمؤلف> رسالة الخلوة<، كما في ٍأي: أسماء اهلل الحسنى (3)

   ٍ 
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كليلًة عن فبقيت ؛ فسبحان اهلل الذي َعِدَمْت العقوُل ما تصفه به
فخضعت ؛ اإلقرار بالعجز ٍىوافتقرت إل، نيِل إدراِك الذاِت والصفاتِ 

 .لكبريائه ذليلًة ُذلَّ الكائنات المحَدثات

وأبدع الصوَر واألشباَح وجميَع ، اخترع العقوَل واألرواَح الُكلِّيَّات
 .وجسمانيات، وبرزخيات، روحانيات؛ الموجودات

ى صلَّ ، المخلوقات وأفضل  ، لكائناتوصل  يا رب  على محمٍد روح  ا
أفضل الصلوات الدائمات الباقيات ؛ وصحبه، وعلى آله، اهلل عليه
 .الصالحات

 : وبعد
ل  عل، وجوهر  شريف  ، لطيف   (1)فهذا أُنُموَذج   أصوٍل  ٍىمشتم 

 وكاشٍف لحقائق  ، ومبي ٍن لطرق  أهل  البدايات والنهايات، ومقاماتٍ 
معاني أهل التصوف في الرموز  ٍىويشير إل، اتِ يَّ لِ الغوامِض العَ 
يته، واالصطالحات  >.ر  ب  ك  ر  األ  ي  س  ك  اإل  و  ، ر  م  ح  ت  األ  ي  ر  ب  الك  <: وسمَّ

 م  ت  ت   وبنعمته ،والمآب ،المرجع   وإليه ،للصواب فق  الموِّ  واهلل  
 .الصالحات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثاِل صورة الشيء؛ لُيعرف منه حاله، ٍ هو مثال الشيء، أي: صورةٌ تتخُذ على (1)
ب.. نموده، ولم تُ  بيدي، تاج  هُ بْ رِّ عَ ُمَعرَّ به المحدثون. الزَّ العرب قديًما، ولكن عرَّ

 . 250ص 6ج(، ن م ذ ج)العروس، مادة 
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[1] 
A 

 [(2()1)ق  يْ ر  الطَّ  كُ وْ لُ سُ  ه  ب   نُ وْ كُ ا يَ مَ يْ ف  ]

 أو، أو بالمقامات، بالعبادات.. الحقيقة ٍىالطريق  علُسلُوُك 
 أو باالمتثال، أو بضرب األمثال، أو بالمعارف، أو باألنفاس، باألحوال

أو ، أو بالمناظرات، أو بالقابليات، أو بالمقابالت، حفظ القلوب(3)و
 وهو ؛الظن حسن مع، أو بالمخالطات والمودَّات، والَمَحبَّاتبالمجالسات 

أو بالتصديق ، أو بالمذاكرات ،(7()6)المحمديات (5)األخالق (4)من
 .اتيَّ نِّ دُ بالعلوم اللَّ  (8)أو بالتربية، أو باالنقطاع والخدمة ،واالعتقادات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. رسالة التصوف<الطريق في الفصل الثامن والثالثين من ٍ تم نقل معنى (1)

الشيُخ حسن حلمي القحي، كما نقله عنه  بعدهَشَرَح هذا الفصَل، والفصَل الذي  (2)
في هامش ذلك التحقيق، > تلخيص المعارف<العطا البكري؛ محقق كتابه  الجليل عبد
 . 12 ــ 10ص

 . أو>: أ<في  (3)

 من. ؤمُ >: ج<في  (4)

 باألخالق. >: ج<في  (5)

 المحمدية. >: ج<في  (6)

أو بالمجالسات أو : من قوله  قال الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي: <فقد علمتَ  (7)
ب ات، أو بالمخالطات والمود ات، مع حسن الظن؛ وهو مؤمن باألخالق ح   الم 

 عقد>، والمحال الساميات، الدرجاتٍ أعلىٍ أن ذلك يرفُع الوضيَع إلىالمحمديات.. 
 . 57اليواقيت، ص 

 زيادة: أو. > هـ>، و<د< في (8)
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[2 ] 

A  
ْيخ   ِف  َتَعُّي  ]  [ للُسلُْوك   الشِّ

، مجذوب  ، سالك  ، عارف  ، عالم  ، وهذا ال يُْمِكُن إال بقصد شيخ  
عارف  باهلل ، عارف  بالنقل والعقل، موصول  ، واصل  ، محبوب  ، واصل  
م الشهادة في عالَ ؛ حاضر  غائب  في الخلوات والجلوات بقلبه، وبنفسه
 .والغيوب
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[3 ] 

A  
 ِف  ]

َ
م ْيَمة   ال  ص  ال  وَ ، ب  جُ الُ  ف  ثَ كْ  أ  ، اذلَّ

 وَ 
َ
 [ ة  َط لْ ال  وَ ، ات  مَ لُ الُظ  م  لَ ْظ أ

بين العبِد وبين أكثف  الحجب  أن  ٍىوأجمعوا مشايُخ الصوفية عل
 .محل الخصال الذميمة: وهي، ارُة بالسوءمَّ األَ  النفس  اهلل 

 .مع محبة الدنيا، بُ جُ العُ .. وأكثف  الخصال الذميمة
 .والنميمة، والغيبة، الحسدُ .. وأتلم الظلمات

النهي  عن مخالطة ٍىواتفقوا مشايخ الصوفية عل
 وصحبةِ  ،األشرار (1)

 .سوانالنِّ  ومعاشرةِ  ،(2)الفرق

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجالسة. >: ب<في  (1)

 الفسقة. >: هـ<في  (2)
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[4 ] 

A  
  ح  ََل َص  م  دَ عَ وَ ، ف  وُ َص  اتَّ َن بْ  مَ ِف  ]

َ
 [ خ  يْ شَ  ْي  غَ ب   ر  مْ األ

وقلة ، قلة الطعام: ٍىأن بناء  أمر هم عل ٍىواتفقوا مشايخ الصوفية عل
 .واعتزال األنام، وقلة المنام، الكالم

.. والمقامات ،المطالب وجميع ،والخلوات ،الرياضات (1)تصلح وما
 >.اإلنسان الكامل<بـ إال بالشيخ العارف المعبَّر عنه

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحصل. >: هـ>، و<د>، و<ج<في  (1)
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 [5 ] 
A  

  اد  قَ ت   اعْ ِف  ]
َ
 [ ة  نَّ الُس  ل  هْ أ

نَّةِ ما نظمُه اإلماُم عبداهلل بن أسعد اليافعيُّ  وهي ، اعتقاُد أهِل السُّ
  :(1)هذه األبيات

ـــى ـــَن أَْو َمَت ـــَف أَْو أَْي ـــْن َكْي ـــا َع  ٍَعـــاَل َربُّنَ
 

 
 

 
 

رُ  ــــوَّ ــــا يََتَص ــــي بَالِنَ ــــا ِف ــــلِّ َم ــــْن ُك  َوَع
 

ـــــْبه  أَ  ـــــص  َوِش ـــــد  َونَْق ـــــرِْيك  َوَوالِ  ْو َش
 

 
 

 
 

ـــــَو اهللُ أَْكَبـــــرُ  ، ُه ـــــد  َوَزْوَجـــــات   َوُوْل
 

ــِدْيُم َكــاَلم    ــــ ؛ ِحــْيَن اَل َحــْرَف َكــائِنٌ ــــقَ
 

 
 

 
 

ــَر    ـــ َواَل َع ــا ـ ـــ َحاَش ــْوَهرُ  ـ ــم ، َوَج ْس  َوج 
 

ــــــٌد،  ــــــَتَكلِّمٌ ُمرِْي ــــــالٌِم، ُم ــــــيل، َع  َوَح
 

 
 

 
 

 َمـــا َشـــا، َســـِمْيٌع، َوُمْبِصـــرُ ٍ قَـــِدْيٌر َعلَـــى
 

ـــــْدَرة   ـــــاة  َوقُ ـــــْع َحيَ ـــــم  َم ـــــْمع  َوِعْل  بَِس
 

 
 

 
 

ــى ــا إِلَ ــَذلَِك بَاقِْيَه ــَدرُ  (2)ٍَك ؛ َمْص ــلِّ  (3)الُك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 81 ــ 65ص >، نشر المحاسن<وشرح اليافعي هذه القصيدة في  (1)

 في بعض نسخ <نشر المحاسن>: على. (2)

سميع بسمع؛ فسمع مصدر، وكأن الناظم يريد : لعل المراد المصدر اللغوي، أي (3)
التعريض بالمعتزلة حيث قالوا: إن اهلل قدير سميع بصير، لكن قدير بال قدرة، سميع 

 . بال سمع، بصير بال بصر
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ــــهُ  ــــْل ِعَقابُ ــــٌب، بَ ــــهِ َواِج ــــْيَس َعلَْي  َولَ
 

 
 

 
 

ــــْن فَْضــــل   ، َوَع ــــْدل  ــــرُ  بَِع ــــُب َويَْغِف  يُِثْي
 

 َوقَـْد قََضـا، (2)ُدْوَن َعْقـلٍ ، َشْرعٍ  (1)ب ُمْحَكم  
 

 
 

 
 

ـــــــدَّ ِرُ  ـــــــع ُمَق ـــــــر  لِْلَجِمْي ـــــــر  َوَش  بَِخْي
 

، َكــــــَذاَك َشـــــــَفاَعةٌ   َوُرؤيَُتــــــُه َحـــــــقل
 

 
 

 
 

 َوَحـــْوٌض، َوَتْعـــِذْيٌب، َوقَْبـــٌر، َوُمْنَكـــرُ 
 

ــــةٌ  ـــــاٌر، َوَجنَـّ ـــــَزاٌن، َونَ ـــــٌث، َوِمْي  َوبَْع
 

 
 

 
 

ـــَراُط، َوَتْصـــُدرُ   َوقَـــْد ُخلَِقـــا، ثُـــمَّ الصِّ
 

ــــدْ  ــــا، َوقَ  َعِظــــْيُم َكَراَمــــات  َعــــِن األَْولِيَ
 

 
 

 
 

ــرُ  ، الُمطَهَّ ِكــيُّ  َمَحــا َشــْرُعنَا الَعــالِي، الزَّ
 

ـــــ ـــــلِينَ ائِ رَ َش ـــــلِّ الُمْرَس ـــــدٌ ، َع ُك  َوأَْحَم
 

 
 

 
 

ــَوَرى ــاُر ال ــْولَىٍ ِخيَ رُ ٍ الَم ــدَّ ــِفْيُع الُمَص  الشَّ
 

ــــَحابُُه َخْيــــُر الُقــــُروِن، وَخْيــــُرُهمْ   َوأَْص
 

 
 

 
 

ــى ُمْواٍ َعلَ ــْد قُــدِّ ــِق َمــا قَ ــُروا، ِوْف ــمَّ أُخِّ  ثُ
 

ــَدى ــْوُم الُه ــُدْول  ؛ نُُج ــلع ُع ــَدا؛ ُك ــوا النَّ  أُولُ
 

 
 

 
 

 فََضــــــائِلُُهْم َمْشــــــُهْوَرةٌ لَــــــْيَس ُتْنَكــــــرُ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محكم، بدون باء. >: د>، و<ج>، و<ب>، و<أ>، و<نشر المحاسن<في  (1)

إال بالشرع عند أهل السنة،  مُ لَ عْ الفعل ويعاقب عليه، وهذا ال يُ ٍ أي: أن اهلل يثيب على (2)
 . 89ويعلم بالعقل عند المعتزلة. القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص
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ــــاَل  ــــاِحُب الُع ْيُقُهْم َص ــــدِّ ــــلُُهم ِص  َوأَْفَض
 

 
 

 
 

ــَدرُ  ــِل َحْي ــِل ُذو الَفْض ــي الَفْض ــم ِف  َوَرابُِعُه
 

 َوَتْخلِْيــــــُد نَــــــار  لَــــــْيَس ِإالَّ لَِكـــــــاِفر  
 

 
 

 
 

ــــــرُ  َهــــــا اَل يَُكفَّ  (1)َوقِْبلَُتنَــــــا َمــــــْن أَمَّ
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقي بيتان من القصيدة لم يذكرا في األصل، وهما:  (1)
 اَل  اهُ َسـا عَ ْغر َها َمـَحَوت َمْع ص   يَ ا ه  هَ فَ 
 

ــ رٍ ْيــث  ي كَ ف ــ ىيُــرَ    َد يُـــْذَكرُ ائ  َصــن قَ م 
 

 ةٍ رَ ْشـعَ  س  ْمـي خَ ف ـ ق  الَحـ ل  ْهـأَ  دُ ائ  قَ عَ 
 

ــ   رُ بَّ دَ َتــا يَ َهــن لَ ي َمــز  تُْجــ م  ظْ الــنَّ  نَ م 
 

اليافعي، نشر المحاسن، >. تجري مزنُها يتهدر<كما تحتمل كتابة آخر البيت الثاني: 
 . 210ص

في ضمن القصيدة، في رسالته في  ٍكما ذكر اإلمام العيدروس ثمانية أبيات أخرى
 التصوف، وال أظنها منها؛ لما سيأتي، وهي: 

ــــ ــــوَ ِس ــــن بِ ا َم ــــالطَّ  رِ يْ اثِ َت ــــقَ  عِ ائِ َب  لٌ ائِ
 

 رُ ثِّ أُتــــ ومُ ُجــــالنَّ : الَ ن قَــــَمــــ كَ لِ ذَ َكــــ 
 

ـــــ ـــــ وْ أَ ، امَ هِ اتِ ذَ بِ ـــــا غَ َربُّنَ ـــــ رُ ْي  ر  ادِ قَ
 

ـــ  ـــا غَ ذَ َك ـــخْ مُ  رُ ْي ـــإذً  ار  َت َ ـــدِ  َس يْ ا ل  رُ يَْق
 

ـــغَ وَ  ـــ رُ ْي ـــ م  يِ دِ قَ ـــغَ  وْ أَ ، الَ قَ ـــ رُ ْي  م  الِ َع
 

 رُ ِبـخْ يُ  رُ ْيـا الغَ َمـ.. ودِ جُ وْ المَ بِـ مُ لْ العِ  وْ أَ  
 

ـــلِّ و الكُ أَ  ـــرَّ  اتُ يَ ـــعْ بُّ يَ ال ـــوَ اَل  مْ لَ  ٍى ِس
 

ـــــوِ   ـــــئِ زْ ي جِ ِف ـــــلْ عِ  ات  يَ ـــــتَ مُ  هُ ُم  رُ ذَّ َع
 

ــــثْ مِ وَ  ــــوَ ، ي  ِفــــنْ مَ  تُ ِب  ت  َبــــثْ مُ لِ  اف  نَ
 

 رُ ُفـكْ يَ  ــ لَّ جَ  ــ هُ ا لَ اعً مَ جْ إِ  فِ ْص ن الوَ مِ  
 

 وْ أَ  لُ وْ ُقــــيَ  ول  لُـــحُ  وْ أَ  اد  َحـــاتَّ بِ  نْ َمـــوَ 
 

 رُ ِهــظْ يُ  رَ ْفـالكُ  مُ الَ الَعــ ـــ ولُ ُقــيَ  ـــ مٌ يْ دِ قَـ 
 

ـــــأَ وَ  ـــــبَ إِ  لُ ْه ـــــ ات  اَح ـــــنِ اطِ ا بَ ذَ َك  ةٌ يَّ
 

 رُ كَ ذْ ُتــ فِ يْ الِ َكــالتَّ  اطُ قَ ْســإِ  هُ ْنــعَ  نْ َمــوَ  
 

 الَهـ دْ قَـوَ  ش  ايِ َعـا لِ َشـحْ الفَ  بُ سِ نْ يَ  نْ مَ وَ 
 

ــرُ ا يُطَ َهــنْ عَ  آنِ رْ ي الُقــِفــ بُّ الــرَّ  ارَ بَــ   هِّ
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 [6 ]  

A 
 د  يْ ح  وْ  اتَّ ِف  

ونفُي التشبيهِ ، ال مثَل له في ذاتِه؛ نفُي التقسيِم لذاته<: التوحيد
 .(1)>ونفُي الشريِك عن أفعاله ومصنوعاته، وصفاتِهعن حقِّه 

أشرُف كلمة  في < :(2)والعلماء، وجميع المشايخ، قال العلماء باهلل
لخلقه  يجعل سبحان من لم: ما قاله أبو بكر الصديق .. التوحيد

 .(3)>إًل بالعجز عن معرفته.. معرفته ٍىللخلق سبياًل إل

 : وقال
 ....... ....... ....... 

 

 
 

 
 

 (5()4)الَعْجـــــُز َعـــــْن َدَرك  اإلْدَراك  إْدَراكُ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 462ص 2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 نص هذه المقولة لإلمام الجنيد.  (2)

 . 465ص 2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)

 . 305ص 4الغزالي، اإلحياء، ج (4)

 الشطر من بيتين مشهورين، وهما:  (5)
 ًل يعلُُُُُُُم اهلل إًل اهلل فات ُُُُُُُدوا

 

ُُُان إيمُُُان    ُُُدين دين  شُُُراكإو وال
 

ُُُُول حُُُُدود   ُُُُا وللعق  ًل تجاوزه
 

ُُُُُُُُُُُز درك اإلدراك إدراك   والعج
 

 . 455ابن عجيبة، إيقاظ الهمم، ص
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 >.ما عرفناك حق معرفتك<: وقالت المالئكة 

التوحيد الذي انفرد به <: الصوفية وجميعُ ، وقال العلماء باهلل
والخروُج عن ، الَحَدث ونفيُ ، له مِ دَ هو إفراد القِ .. العلماء باهلل الصوفيةُ 

وأن يكون الحقُّ مكاَن ، وترُك ما علم وجهل، وقطُع المحابِّ ، األوطان
 .(1)>الكلِّ 

 >،لي< :ال تقول ،(2)إسقاط الياءات.. ا عند بعضهموالتوحيد أيضً 
 .(3)>مني<و >،بي<و

ح  الجميع ر  ش  ، ما قاله األكابر من الصوفية.. وحقيقة التوحيد، و 
 .(4)>هيةـاإللوتجرد ، محو البشرية<: وهو

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 465ص 2هذا القول لسيد الطائفة الجنيد. القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)
>، د<انبساط اإللهيات، وفي >: ج>، و<بو< >،أ<هكذا في الرسالة القشيرية، وفي  (2)

 انبساط الهيئات. >: هـو<

 . 466ص 2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
قال الطوسي ، هذه المقولة نسبها الطوسي لإلمام رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي (4)

تبديَل أخالق النفس؛ ألنها  (..محو آثار البشرية)وإنما يريُد بقوله: <بعد هذا النقل: 
إال اهلل،؛ ـ]ها[ ال يقول( أنا)و(، أنا)أفعالها؛ كقول العبد: ٍ ي الربوبية بنظرها إلىعِ دَّ تَ 

(، تجرد األلوهية)قوله: ٍ ، ومعنىمحو آثار البشريةٍ ؛ فهذا معنىإذ اإلنِّية هلل 
 . 51اللمع، ص>. يعني: إفراد القديم عن المحدثات

   ٍ 
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[7 ] 

A 
 [ ىوَ قْ  اتَّ ِف  ]

الذي ال [و، ]اهلل هو الذي عليه مداُر السعادات ٍىاعلم أن تقو
 .يصلح البناُء إال عليه في جميع العبادات

 .ها العاقبةالسعادات محلُّ  وكلُّ 

 .[83: القصص] {جح مج}: ٍىوقد قال اهلل تعال

 ٍىتقو هو.. ويقبل، يتمَّ  ٍىواألصل الذي يصلح عليه بناء العمل حت
 .[27: المائدة] {من زن رن مم ام} قال اهلل ، اهلل

والعلماء ، وجميُع مشايخ الصوفية، قال العلماء باهلل العارفون
 هو األصل الذي ال ــ ٍىالمعبر عنه بالتقو ــاألصل المذكور : أجمعون

إذ هو أصل الدين الذي صاحبه ؛ تعاقب الدهور ٍىينهدم عليه البناء عل
ويرتقي في مراقي الشرف في ، ال يزال يرتعي في رياض السرور والنعيم

 .(1)عالم الجاللة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجالالت. : >د>، و<ج<في  (1)
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 [8 ] 

A  
 [ ىوَ قْ اتَّ  ع  لَ  خ  ِف  ]

لعات التقو لعات   ٍىوخ   ،رحمانيات  ، الظاهرة  والباطنة  خمس  خ 
 .محمديات  
لعة  األول*  واجتناب ، بامتثال األوامر؛ لباس األعضاء: ٍىالخ 
 .النواهي
لعة  الثانية*   ،والورع، التوبة: وهي، بالمقامات؛ لباس القلوب: الخ 
 .والرضا ،والتوكل ،والرجاء ،والخوف ،والشكر ،والفقر ،والصبر ،والزهد

ي بالصفات لِّ حَ والتَّ ، ٍىتعال (1)ودوام الحزن بالقلب هلل، مع الصدق
 .(2)والتخلي عن الصفات الذميمة، الحميدة

لعة  *   ،والشوق ،والمحبة ،باألذواق ؛األرواح لباس :الثالثة الخ 
 ،والفناء، والوصول ،(5()4)والسكر، والقرب ،(3)واألنس، والهيبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باهلل. >: ج<في  (1)
: اختيار الخلوة والتخلي: التشبه بأحوال الصادقين باألحوال وإظهار األعمال، التحلي (2)

 . 6الغزالي، اإلمالء، صواإلعراض عن كل ما يشغل عن الحق. 

 زيادة: والرضا. > هـ>، و<د>، و<ج>، و<ب<في  (3)

 والشكر. >: هـ>، و<ج>، و<أ<في  (4)

 والوصل. : زيادة> هـ>، و<د>، و<ج>، و<ب<في  (5)
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 .والبقاء
لعة  الرابعة*  والتوحيد ، والوحدانية، بالواحدية؛ لباس األسرار: الخ 
اإلنسان  فصارت هذه الخلع لباَس ؛ ومعرفة الواحدية ،(1)في الهوية
 .والحقيقة، والطريقة، الشريعة ٍىالكامل عل
لعة  *  رِّ السِّ  رِّ لباس س  : الخامسةالخ 

الذي ال يطلع عليه إال  ؛(2)
 .الحق 

ة عَ صَّ رَ المُ >، خلعة التفريد<بـ المعبرُّ عنها؛ ٍىوهي الخلعة الكبر* 
 .والجوهر رِّ بالدُّ 

؛ نال سرَّ الخالفة ـ  ـفمن ُوِهب ذلك من حضرة الوهاب 
بتعليم اهلل ؛ هِ وصفاتِ ، أسماِء اهلل؛ بتعلُِّمهِ علَم األسماءِ  ـ  ـخالفة آدم 

َجلِّي تَ لِ  (4)مرآًة قابلةً  (3)وصفاتِه بالتسوية، فإنه جعل ذات آدم؛ إياه
 ق  ل  خ   اهلل   ن  إ  <: ‘ كما قال، ٍىتبارك وتعال؛ وجالله، جماله صفاتِ 

>ه  ي  ف   ٍىل  ج  ت  ف  ؛ م  آد  
  ....................................... ؛(5)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. : باألحدية، الواحدية، ومعرفة التوحيد في الهويةفي نسخة>: <أ<في هامش  (1)

ما ال يحس به السر، والسر ثالثة: سر العلم، وسر الحال، وسر الحقيقة، : سر السر (2)
وسر الحال معرفة مراد اهلل في الحال من اهلل،  ،العلم حقيقة العالمين باهلل  رُّ فسِ 

 . 6الغزالي، اإلمالء، صوسر الحقيقة ما وقعت به اإلشارة. 

 . [9السجدة: ]{ حسخس جس مخ جخ مح جح: }ٍقوله تعالىٍ لعله يشير إلى (3)

 قلبه. >: أ<في  (4)

 لم أقف على تخريج لهذا الحديث.  (5)
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ِ  (1)فبالتجلي ِ ، ُعلِّم التخلَق بأخالقِه هو سرُّ  وهذا، واالتصاَف بصفاتِه
 .(2)ألن المرآة تكون خليفَة المتجلِّي فيها؛ الحقيقة ٍىالخالفة عل
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6الغزالي، اإلمالء، صالتجلي: هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب.  (1)

 . 273ابن شاهور، منارات السائرين، ص (2)
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[9 ] 

A  
 ِف  ]

َ
 [ ء  ََل قَ العُ وَ  ّْيَ ف  ار  العَ وَ  اء  مَ لَ العُ وَ  ان  مَ يْ اإل   ل  هْ  أ

، العلماء ..وخاصتهم، هم أهل اإليمان.. الخاصة من جميع الناس
العقالء العاملون .. وخاصة أهل المعرفة، العارفون.. وخاصة العلماء

وقلَّ في العلم ، وإن قلَّت روايُتهم؛ هيةـالخلعة اإلل أهلُ ؛ الرضا ٍىعل
 .وخمل في الناس ذكرهم ،(1)نطقُهم

، الدرجة في الجنان الُ نَ وبالعلم تُ ، النجاة من النار الُ نَ فباإليمان تُ 
بُون في مقعد الصدق ، اإلشارةَ وبالعقل يفهمون عن اهلل ، وبالمعرفة يَُقرَّ

 .(2)ويؤذن لهم في الشفاعة

.. ركعةٌ من عارف<: ومشايخ الصوفية، قال العلماء باهلل العارفون
ونََفس  ، ألف  ركعٍة من عالم[ مائة] أفضُل من

.. التوحيد من أهل حقيقة (3)
 .(4)>أفضل من عمل كلِّ عالم وعارف

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعلقهم. >: ب>، و<أ<في  (1)

 . 90، صاألنوار في علم األسرار ومقامات األبرارالصقلي،  (2)

 . يقينٌ ووفي أنوار الصقلي: >، الكبريت<هكذا في نسخ  (3)

 . 190، صاألنوار في علم األسرار ومقامات األبرارالصقلي،  (4)

   ٍ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiI1JPH7ZTIAhUBuRQKHTNmAmo&url=http%3A%2F%2Fwww.ketablink.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1&usg=AFQjCNFQ4A4yorD_S_Rbg__FZbPJ2BIcHg&sig2=9nhIrSLadOW5ef9P8_agPQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiI1JPH7ZTIAhUBuRQKHTNmAmo&url=http%3A%2F%2Fwww.ketablink.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1&usg=AFQjCNFQ4A4yorD_S_Rbg__FZbPJ2BIcHg&sig2=9nhIrSLadOW5ef9P8_agPQ


 الكتاب األول : الكبريت األحمر واإلكسير األكبر

 

105 

[10 ] 

A  
 ف  وْ  الُص َن عْ  مَ ِف  

، الذي يضُع األشياَء في مواضعها: وهو، العالم باهلل.. والصوفي
ويُِقْيُم الحقَّ ، يُِقْيُم الخلَق مقاَمهم؛ ويدبُِّر األوقاَت واألحواَل كلَّها بالعلم

 ويأتي األمورَ ، ويُْظِهُر ما ينبغي أن يُْظَهر، ويستُر ما ينبغي أن يُْسَتر، مقامه
ةِ توحيد  ، في مواضعها بحضور عقل   ورعايةِ ، وكماِل معرفة  ، وصحَّ

 .(1)وإخالص  ، صدق  

 .والحقيقة، والطريقة، وهؤًلء هم أهل الشريعة
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 26السهروردي، عوارف المعارف، ص (1)
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[11 ] 

A  
 ر  دَ نْ لَ القَ وَ  ة  يَّ ت  مَ ََل  المَ ِف  ]

  [(2)(1)ة  يَّ

ون المالمتيةس  ومن طوائف الصوفية قوم  ي   فالمالمتي الصادق له ؛ م 
ك بالسنن واآلثار، عزيزٌ  ومقامٌ ، حاٌل شريٌف  ِق اإلخالِص ، متمسِّ وَتَحقُّ
ون أنفَسهم  ،(3)وليس مما يزعم المفتونون بشيء، والصدقِ  الذين يَُسمُّ
، مناهَج اإلباحة ــ والعياذ باهلل ــوينتهجون ، وليسوا بمالمتية، مالمتية

 .(4)وهذا غرورٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدم دمشق وقرأ القرآن ، الشيخ جمال الدين محمد الساوجي الزاهدٍ منسوبون إلى (1)
بزاوية الشيخ عثمان الرومي، ثم حصل له زهد >، قاسيون<والعلم، وسكن جبل 

وفراغ من الدنيا، توفي بدمياط. ابن العجمي، كنوز الذهب في تاريخ حلب، 
 . 413ص1ج

خرقوا العادات، ٍ هم أقوام َملََكهم سكُر طيبة القلوب؛ حتى<وقال فيهم السهروردي:  (2)
لوب؛ فقلَّت وطرحوا التقليد بآداب المجالسات، وساحوا في ميادين طيبة الق

 أعمالُهم من الصالة والصوم؛ إال الفرائض، ولم يبالوا بتناول شيء من لذات الدنيا
رعاية الرخصة، ولم يطلبوا حقائق العزيمة، ٍ المباحة برخصة الشرع، وربما اقتصروا على

ومع ذلك يتمسكون بترك االدخار، وترك الجمع واالستكثار، وال يتوسمون بوسم 
ولم يتطلبوا  ،ٍهدين، والمتعبدين، وقنعوا بطيب قلوبهم مع اهلل تعالىالمتقشفين، والمتز

 . 26عوارف المعارف، ص>. ما هم عليه من طيبة القلوبٍ مزيد سوىٍ إلى

 . 26السهروردي، عوارف المعارف، ص (3)

 من ينتهج=: التصوف، وهمٍ نِسبون أنفسهم إلىيَ  طوائف ضالةً  ذكر السهروردي أربعَ  (4)
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له حال .. فالقلندري الصادق ؛طائفة  يسمون القلندرية (1)ومنهم
 .شريف

أن المالمتَي .. والمالمتي الصادق، الصادق والفرق بين القلندري
، والبر، ويتمسك بكل أبواب الخير، في كتم العبادات ٍىالصادق يسع

ويوقُف نفَسه ، ولكن يخفي األعمال واألحوال، الفضَل فيه ٍىوير
لئال ؛ ستًرا للحال؛ وأموره، وحركاته، وملبوسه، موقَف العوام في هيئته

باذٌل مجهوَده في كل ، طلب المزيد ٍىإل متطلِّعٌ وهو مع ذلك ، يَُتَفطَّن له
 .ما يتقرب به العبيد

ا ٍىهو الذي ال يضِمر عل وعالمة  المالمتي وال ، المسلمين شر 
 .ويستره، بل يخفيه ،(2)يظِهر لهم خيًرا

وال يبالي بما ، هو الذي ال يتقيد بهيئة  .. وأما القلندري الصادق
ُف إال عل، وما ال يعرف، يُْعَرُف من حاله وهو ، طيبة القلوب ٍىوال يَْنَعط 
اإلباحة  ولم يسلك طريق، ــ أعني رأس ماله طيبة قلبه مع ربه ــرأُس مال ه  
 .(3)>الغرور<بـ المعبَّر عنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مناهج اإلباحة من المالمتية والقلندرية، ومن يقول بالحلول، ومن يزعم الجبر =
 . 27 ــ 26ومطالب النفس. عوارف المعارف، ص، فيسترسل في المعاصي

 أي: من الصوفية.  (1)

، واألسباب، كأصحاب الحرف<قال: زروق، قواعد التصوف، القاعدة التاسعة،  (2)
 >. ونحوهم من أهل الطريق

 . 26السهروردي، عوارف المعارف، ص (3)
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[12 ] 

A  
 [ الُمْسل م   ل  تْ قَ  م  َظ  ع  ِف  ]

، اإلمام عبداهلل بن أسعد اليافعي مثلُ ؛ قال األئمة والعلماء باهلل
 .من العلماءوغيرِه 

 :>(1)نشر المحاسن< قال اإلمام عبداهلل بن أسعد اليافعي في كتابه
أو ارتد ، هُ دَ مَّ عَ ولِعَظم حرمةِ المؤِمن إذا صدر منه كفر صريح تَ : قلت<

 ٍىأو استحباًبا عل، بل يستتاب وجوًبا، قتله ٍىال يَُباَدُر إل.. عن اإلسالم
د الكفرَ فكيف بمن ال يُْعلَُم  ..(2)خالف في ذلك ولفظه ، أنه تعمَّ

، ويحتمل أيًضا السهوَ ، يحتمل وجوها من إرادة التخصيص وغيره
 .(3)>فينبغي التثبت؛ غير ذلك ٍىوسبَق اللسان إل

وقد صرح اإلمام الغزالي أن ترَك قتل ألف نفس ممن استحق 
 .(4)أهوُن من سفك ِمْحَجَمة  من دم المؤمن.. القتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات <اسم الكتاب:  (1)
 >. العالية

 >. مذهب اإلمام الشافعيٍ األصح االستتابة على>: <أ< في هامش (2)

 . 35اليافعي، نشر المحاسن، ص (3)

في الحياة أهوُن من الخطأ في سفك الخطأ في ترك ألف كافر <نص عبارة الغزالي:  (4)
 . 135االقتصاد في االعتقاد، ص>. محجمة من دم مسلم
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[13 ] 

A  
  (1)بِّه  َش تَ المُ  بِّه  َش تَ مُ وَ  بِّه  َش تَ المُ  وَ ف  وْ  الُص ِف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟. ما الفرق الصوفي والمتصوف والمتشبه.. س ل الشيخ ابن حجر الهيتمي (1)
قد بيَّنه السهروردي؛ بأن طريق الصوفية أوله إيماٌن، ثم علم، ثم <: فأجاب بقوله

، واإليمان بطريق الصوفية أصل كبير؛ ألن الصوفية فالمتشبه صاحب إيمانذوق؛ 
تميزوا بأحوال عزيزة، وآثار مستغربة عند أكثر الخلق؛ ألنهم مكاشفون بالقدر، 

عظيم أمر اهلل والقرب منه، واإليمان بذلك إيمان ٍ إشاراتهم إلى ،وغرائب العلوم
إليمان ؛ ألنه بعد اوالمتصوف صاحب علمبالقدرة... فالمتشبه صاحب إيمان، 

سائرها، ٍ اكتسب مزيد علم بطريقهم، وصار له في ذلك مواجيد يستدل بها على
 والصوفي صاحب ذوق. 

من حال الصوفي، وللمتشبه الصادق نصيب من حال  فللمتصوف الصادق نصيبٌ 
أن كل صاحب حال له ذوق فيه ال بد أن  جاريةٌ ٍ اهلل تعالى المتصوف، وهكذا سنةُ 
مما هو فيه؛ فيكون في حاله األول صاحب ذوق، وفي ٍ أعلى يكشف له علم بحال  

 الحال الذي كوشف به صاحب علم، وبحال فوق ذلك صاحب إيمان. 
والصوفي في مقاومة الروح صاحب مشاهدة، والمتصوف في مقاومة القلب صاحب 

 مراقبة، والمتشبه في مقاومة النفس صاحب مجاهدة ومحاسبة. 
ين المتصوف بوجود نفسه، والمتشبه ال تكوين فتكوين الصوفي بوجود قلبه، وتكو

ٍ له؛ ألن التكوين ألرباب األحوال، والمتشبه مجتهد سالك لم يصل بعد إلى
 . األحوال
 مي خي حي جي يه ىه}ٍ يجمعهــم دائــرة االصــطفاء فــي قولــه تعــالى والكــلُّ 
، [32فاطر: ]{ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي

ــهم ــال بعض ُُالم: ق ــوال،  الظ ــاحب األق ُُدص ــال،  والمقتص ــاحب األفع ُُابق ص  والس
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 .السالك الواصل: الصوفي

 .لهم المحبُّ  ،(1)بطريقهم المؤمنُ ، بطريقهم المتمسكُ : والمتشبِّه  
 .لهم المحبُّ ، بطريقهم المؤمنُ : المتشبه ومتشبِّه  

ء  م ع  م ن  < :وفي الحديث الصحيح، كان منهم.. قوًما ومن أحبَّ  ر  الم 
 .(2)>أ ح ب  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صاحب األحوال.  =
والمتشبه بالصوفية ما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إال لمحبته إياهم، 

قصوره عن القيام بما هم فيه.. يكون معهم؛ لموضع إرادته ومحبته؛ ٍ وهو على
اد؛ ألنه واجته وسلوكٌ ، بمقتضاه وعملٌ ، بطريق القوم فالمتشبه الحقيقي له إيمانٌ 

ا مراقبة، ثم يصير صوفي   ًفا صاحبَ صاحب مجاهدة ومحاسبة كما مر، ثم يصير متصوِّ 
 . مشاهدة صاحبَ 

، مجرد تشبه ظاهر من ظاهر التشبهٍ فإما من لم يقصد أوائل مقاصدهم، بل هو على
ألنه ؛ ا بالصوفيةفليس متشبهً .. دون السيرة والصفة، والصورة والمشاركة في الزيِّ 

القوم ٍ إلىٍ ىعزَ بالمتشبه يُ  ا هو متشبهٌ فإذً ؛ اك لهم في الدخول في بداياتهمغير مح
 233 صالحديثية، ٍ الفتاوى>. بهم جليسهمٍ بمجرد لبسه، ومع ذلك هم القوم ال يشقى

ًصا. 237 ــ 236وص  . ملخَّ
 >. ج>، و<ب>، و<أ<سقط من > المؤمن بطريقهم<قوله:  (1)

(، 6169)، حديث رقم: صحيح البخاري، كتاب األدب، باب عالمة حب اهلل  (2)
، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب المرء مع من أحب، 39ص 8ج

 . 2034ص 4ج(، 2640)حديث رقم: 
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[14 ] 

A  
  ات  ايَ دَ  اب  م ِف  ك ه  وْ لُ ُب سُ بَ سَ 

 ة  يَّ س  دْ القُ  ة  ْضَ حَ لْ ل   ة  لَ ص  وْ المُ  ق  يْ ر  لطَّ ل  
 .الصوفية بهم القوم  : أعني

ا أُريَد بهم التخصيُص   أسكنَ .. وسبقت لهم بالتقريب السعادةُ ، لمَّ
قوا ، ناِر القرِب  ٍىفاحترقوا شوًقا إل؛ في قلوبهم المنيرِة ناَر اإلرادة وتمزَّ

، من المنَكح؛ ظوظفرفضوا الح؛ وخرجوا عن العادةِ ، في الهواءِ 
وجميَع أنواع ، والمركب، والمسكن، والملبس، والمشرب، والمطعم
بل رفضوا جميَع ، والجاَه الذي َرْفُضُه أصعُب األشياء، والخلقَ ، الدنيا
 .وجعلوه وحَده هو المطلَب، اهلل ٍىما سو

؛ واشتعلت في قلوبِهم ناُر الغرام، وجانبوا الكالمَ ، المنامَ وهجروا 
 .فهي في األحشاء تلتهبُ 
 .حسب تفاوت النار ٍىعل (1)وخلِع الِعَذار ٍىثم تفاوتوا في الهو

 ،ٍىلذعُة الَهوَ  (2)فقلقلته؛ من اضطرمت فيه ناُر المحبَّة فمنهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه<قَْولُُهْم:  (1) ذار  ل ع  ع  . ابن >، خ  منظور، لسان أَي: َخَرَج َعِن الطَّاَعةِ َواْنَهَمَك ِفي اْلَغيِّ
 . 550ص 4ج(، ع ذ ر)العرب، مادة، 

 . 515ص 2قلقله قلقلة فتقلقل حركه فتحرك. الفيومي، المصباح المنير، ج (2)
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 .فارالبراري والقِ بل هائم في ، فليس له قرار؛ ٍىوأزعجته لوعُة الَجوَ 
 .من سكن الخرابات بقلب عامر   ومنهم
 .في المقابر ٍىالموت ــ بقلب حي   ــمن جاور  ومنهم
 وذا، خراِب الدنيا ٍىناظر إل وذلك، مستأنِس بوحوش الفال فذلك

 .ٍىمعتبٌر بمنازل الموت
من عند هذه القافلة <: قال ؟>،من أين أقبلتَ <: قيل لبعضهم

قلت لهم <: قال ؟>،وماذا قالوا لك، ماذا قلَت لهم<: قيل له>، النازلة
 .(1)>حين تقدمون: فقالوا؟، ترحلون ٍىمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  ـعن أحمد بن أبي الحواري  يَ كِ الحكاية بتمامها ذكرها ابن الجوزي، قال: حُ  (1)
شاب ا بين  أنه قال: خرجت يوًما للقبور؛ فذكرت الموَت في نفسي، والبالءَ؛ فرأيتُ 
من أين <القبور قد استفرغه الخوف، والبكاء، وهو بين القبور منصرف، فقلت له: 

أ]أي:  من هذا المبرز<فقال:  ؟>،ٍأقبلت أيها الفتى  شيء   وأيُّ <قلت:  [>،الُمَتَوضَّ
 >. حين تقدمون<فقالوا:  ؟>،ترحلونٍ متى: همل قلتُ <قال:  ؟>،قلَت لهم

>، ألتمس العيشَ <فقال:  ؟>،أين تريد<عني وهو يبكي، فتبعته، فقلت له: ٍ ثم ولى
هو العيش  شيء   وأيُّ <فقال: >، بين القبور كيف تلتمس العيشَ <فقلت له: 

>، المال والبنون، وأشباه ذلك من اللذات بالنساء، والصبيان<قلت:  ؟>،عندكم
 شيء   وأي  <، فقلت: >أفٍّ لعيش يعقب أحزاًنا وندامة وأشجاًنا<عني وهو يقول: ٍ فولى

بفناء  بتوحيد اهلل، والوقوُف  إنما العيش عندنا هو اإلقرارُ <قال:  ؟>،هو العيش عندكم
بحالوة مناجاة اهلل، فهناك تزدحم عليك أعالم  بين يدي اهلل، والتلذذُ  اهلل، والخضوعُ 
ه بِّ أخبرني عن الصادق هلل في حُ <قلت له: >، ، وجميل العوائدٍ تعالىالفوائد من اهلل

وتبرم ببقائه بين خلقه؛ ، الدنيا من قلبه إذا نزع اهلل حبَّ <قال: > لقائهٍ يشتاق إلىٍ متى
 قال:=>، أخبرني عن غاية الزهد في الدنيا<قلت له: : قال>، لقائهٍ فحينئذ يشتاق إلى
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 أجاور قوًما إن<: فقال.. عن إقامته بالمقابر (1)وس ل بعضهم
 >.وإن غبُت لم يغتابونني، حضرُت لم يؤذونني
، في دار  يستوي فيها العزيزُ <: قال ؟>،أين مأواك<: وقيل آلخر  

أما <: قيل له>، المقابرُ <: قال ؟>،أين هذه الدار<: فقيل له، >والذليل
؛ وَوحشَة القبر، حد  إني أذكر ظلمَة اللَّ <: قال ؟!>،تستوحش في ظلمة الليل
 >،(2)هُ رُ ك  نْ فربما رأيَت في المقابر شيًئا تُ <: قيل>، فتهون عليَّ ظلمُة الليل

 .(4()3)>المقابر ولكن في هول اآلخرة ما يشغل عن هول، ربَّما<: قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أخبرني عن غاية الرضا باهلل <قال قلت: >، ال يقع في الحرام ٍترك الحالل حتى< =
وقضاه وأحكمه وأمضاه، وأنه ٍ ر اهلل تعالىدَّ ما قَ  ا بكلِّ راضيً  إذا كنتَ <قال: >، ٍتعالى

أخبرني عن <قلت له: >، المتقين بفضله، والخاذل لمن شاء بعدلهٍ هو المتفضل على
ا واحًدا حتىفتجعل الهمومَ  تجمعُ <قال: >، غاية العبادة يستوي عندك العمران ٍ ها هم 

قلت >، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراكٍ والخراب، وتكون خائفا من اهلل تعالى
إنما الناس رجالن عاقل وجاهل؛ <قال: >، كيف النجاة من مخالفة الناس<له: 

 يلتفت ا بطاعة ربه؛ فهو الفالعاقل اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره، وقام مجتهدً 
فعليك بالبراري ؛ غيرك، وأما الجاهل فال يبالي كيف ما كان عليهٍ إليك، وال إلى

ٍ تهرب إلى<قال: >، فمن أين القوت<قلت: >، والقفار، واالستئناس بالواحد القهار
إنه ؟!؛ تتهمه في رزقكٍ حتى؛ ، وقد فتح لك باب التوكل عليه ويضيعكٍاهلل تعالى

أنور قلًبا منه.  فما رأيتُ ، ودعا لي، وتفرقنا، ثم تصافحنا، >كَ مُ لِ سْ رؤوف رحيم ال يُ 
 . 197 ــ 196بستان الواعظين ورياض السامعين، ص

 هو: أبو علي المعتوه.  (1)

 تكره. > ب<في  (2)

 . 97ص>، عقالء المجانين< حبيب النيسابوري في كتابه هذه الحكاية ابنُ  أورد نصَّ  (3)

 . 201 ــ 200اليافعي، نشر المحاسن، ص (4)
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[15 ] 

A  
لْم  الَقْلب   ْنُمْوَذج  م ْن ع 

ُ
ح  أ  ِف  ََشْ

 وإذا، صلُح بها سائر الجسد.. ْت لُحَ ألنه المضغة التي إذا َص 
 (1)في الحديث الصحيح؛ وهي القلب، فسد بها سائر الجسد.. فسدت

 .عليه أفضل الصالة والسالم، المحمدي
َي القلُب قلًبا ، القلوب بتقليب مقل ب؛ ب  ل  قَ سريُع التَّ ألنه ؛ وإنما ُسم 

ن  <: ‘ كما قال ي  ل وب  ب  ع  الر  إ  إ ن  الق  اب  ن  أ ص  ن  م  ي  ع  ب  ف   ن  م  ح  ص  ي  ا ك  ه  لِّب  ي ق 
اء    .(2)>ي ش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَحالَُل بَيٌِّن، <النعمان بن بشير، ونصه في البخاري: من حديث الحديث متفق عليه  (1)
الُمَشبََّهاِت  ٍَوالَحَراُم بَيٌِّن، َوبَْينَُهَما ُمَشبََّهاٌت الَ يَْعلَُمَها َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، فََمِن اتََّقى

ُبَهاتِ  ، يُوِشُك أَْن ٍَحْوَل الِحَمىٍ َكَراع  يَْرَعى؛ اْسَتْبَرأَ لِِديِنهِ َوِعْرِضهِ، َوَمْن َوقََع ِفي الشُّ
إ ن  ف ي ِفي أَْرِضهِ َمَحاِرُمُه،  اهللِ ٍ ، أاَلَ ِإنَّ ِحَمىٍيَُواِقَعُه، أاَلَ َوِإنَّ لُِكلِّ َملِك  ِحًمى أ ًل  و 

د   س  ي   الج  ه  ، أ ًل  و  ل ه  د  ك  س  د  الج  ت  ف س  د  إ ذ ا ف س  ، و  ل ه  د  ك  س  ل ح  الج  ل ح ت  ص  ًة: إ ذ ا ص  غ  م ض 
ل ب   صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم >. الق 

. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحالل وترك 20ص 1(، ج52)
ورواية الطبراني في المعجم ، 1219ص 3(، ج1599): الشبهات، حديث رقم

.. َوِفي اْلَجَسِد ُمْضَغةٌ ِإَذا َصلََحْت َوَسلَِمْت <الصغير أقرب من حيث اللفظ، ونصها: 
 . 235ص 1ج>، اْلَقْلبُ  ؛فََسَد لََها َسائُِر اْلَجَسدِ .. َسلَِم َسائُِر اْلَجَسِد، َوِإَذا فََسَدْت 

يَا ُمَقلَِّب الُقلُوِب <يكثر أن يقول: ‘  قال: كان رسول اهلل رواه الترمذي عن أنس   (2)
 يَا َرُسوَل اللَّهِ، آَمنَّا بَِك َوبَِما ِجْئَت بِهِ فََهْل َتَخاُف=<فَُقْلُت: >، دِيِنكَ ٍ ثَبِّْت قَْلِبي َعلَى
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 الروح: وهما، والشهادة، الغيبِ  (1)وألنه ُخلِق في قلِب عالَم
وروُحُه ، ٌة بالجسدلَ صِ تَّ فصورُتُه مُ ؛ وقد تولَّد من ازدواجهما، والجسد

 .ةٌ بالروحلَ صِ تَّ مُ 
 ألنهما؛ عن عالَم الغيب والشهادة باألُصبعين ‘ وقد عبَّر النبي

 .لطِف اهلل وقهرِه (2)صورتا ِصَفَتي
ن  <: ‘ كما قال رسول اهلل، وقد ورد في الحديث ي  ب  ب  ل و  إن  الق 
ن   م  ح  ع  الر  اب  ن  أ ص  ن  م  ي  ع  ب  اء  ، إ ص  ه  ، أ ق ام ه  إ ن  ش  اغ  اء  أ ز  إ ن  ش   .(3)>و 

اء  أ ق ام ه  <: قوله أقاَمُه ، باستيالء صفات الروحانية عليه: أي>، إ ن  ش 
ة ٍىًها إلمتوجِّ   .حضرة الِعزَّ

ه  < اغ  اء  أ ز  إ ن  ش   أزاَغهُ ، بغلبات صفات  الحيوانية عليه: أي>، و 
اتِها، وشهواتها، الدنيا ٍٍىًها إلًضا عن الحقِّ متوجِّ رِ عْ مُ  ، واستيفاء لذَّ

 .وطلب جاِهَها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

>، اللَّهِ يَُقلُِّبَها َكْيَف يََشاءُ  نََعْم، ِإنَّ الُقلُوَب بَْيَن أُْصُبَعْيِن ِمْن أََصابِعِ <قَاَل:  َعلَْينَا؟>، =
ما جاء أن القلوب بين أصبعي  بابٌ ، ‘سنن الترمذي، أبواب القدر عن رسول اهلل 

 . 448ص 4(، ج2140)الرحمن، حديث رقم: 

 قلبه عالمي. >: د<في  (1)

 صورتان لصفتي. >: د<في  (2)

اس بن َسْمَعاَن  (3) يقول: ‘  اْلِكاَلبِّي، قال: سمعت رسول اهللرواه ابن ماجة عن النَّوَّ
ْحَمِن، ِإْن َشاَء أَقَاَمُه، َوِإْن َشاَء أََزاَغهُ < >، َما ِمْن قَْلب  ِإالَّ بَْيَن ِإْصَبَعْيِن ِمْن أََصابِِع الرَّ

 . 72ص 1(، ج199)سنن ابن ماجه، باب فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم: 
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 ؛(1)يغيروا ما بأنفسهم ٍٍىأنه ًل يغير ما بقوم حت ٍٍىفإن من سنته تعال
ندية إال بعد أن يرفَع العبُد أعمالَه ٍٍىفال يرفع العبَد إل ، الجسدانية الحضرة الع 
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح} ٍىكما قال اهلل تعال

 زاغوا: أي، [5 :الصف] {معجغ جع مظ حط مض حضخض جض مص خص
 .عن اإليمان أزاغ قلوبهم.. ‘ بإيذاء رسول اهلل
إنما تكون بإقامة شرائِط العبودية في .. إقامة القلوبوكذلك 
، الكسبية (3)المقامات ٍىفي الترقي إل[ (2)وتربيته، ]وتنقيته، تصفية القلب

وألطُف  أرق  التي هي ، الغيبية اس  فَ نْ المثمرة لألَ ، المثمرة لألحوال الوهبية
 .من األحوال الوهبية

 .ترويُح القلوِب بلطائِف الغيوب (4)اُس فَ نْ واألَ 
 ؛(5)ِمن صاحب األحوال.. ٍىوأصف، وصاحُب األنفاس أرقُّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . [11الرعد: ]{ هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب} ٍقال تعالى (1)

 . 358ابن شاهور، منارات السائرين، ص (2)

 . 358 ــ 357ابن شاهور، منارات السائرين، ص  (3)

 . 196ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)

ٍ وأصفى، أرقُّ .. وصاحب األنفاس<عبارة اإلمام العيدروس في رسالته في التصوف:  (5)
، من صاحب المقاماتٍ وأصفى، األحوال.. أرقُّ وصاحب ، من صاحب األحوال

، العلم الظاهر.. أرقُّ ٍ العابد على، ومن العابدٍ وأصفى، وصاحب المقامات.. أرقُّ 
من ٍ وأصفى، خص.. أرقُّ وصاحب الرُّ ، خصمن العوام العابدين بالرُّ ٍ وأصفى
ن والجامع، وبأوامر اهلل، وهم العلماء باهلل، والكامل من اتصف بالجميع، الُمْهمل

 >. العلماء ورثة األنبياء؛ أهل الوراثة؛ بين الشريعة والطريقة والحقيقة
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 وصاحب  ، األنفاس منته   وصاحب  ، الوقت والمقام مبتدئٌ  صاحب  فكأن 
 .واألنفاس نهاية الترقي، فاألحوال وسائطُ ؛ األحوال بينهما
 واألنفاس ،ألرباب األرواح واألحوال، لصاحب القلوب فاألوقات
 .ألهل السرائر

أن أفضَل العبادات ِحفُظ األنفاس مع  ٍىعل (1)وأجمع العارفونَ 
>، اهلل، اهلل<: وهو قولك، ويكون دخولها وخروجها بذكر الجاللة، اهلل

ََ>، ًل إله إًل اهلل<: أو ذكر  ،(2)الشفتان الذي ال تتحرك به الخفي   كرُ وهو الذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سئل الشهاب الرملي عن نقل اإلمام العيدروس هذا اإلجماع مع تصريح النووي في  (1)
المراد  ثم ما كان بالقلب؟ وهل ،ااألذكار بأن األفضل الذكر باللسان والقلب جميعً 

بحفظ األنفس إعمال النََّفس في الذكر عند خروج النَّفس ودخوله، أو مجرد ذكر 
بأن النقل عن إجماع ( فأجاب)القلب من غير تحريك النَّفس بذلك خروجا ودخوال؟ 

ل، وما ذكره النووي هو مقام  العارفين صحيح، ومعناه ظاهر، ولكن هذا مقام الُكمَّ
 . 393ص 4ملي، جالرٍ دون هذا المقام. فتاوى

الذكر الخفي قد يطلق ويراد به ما هو بالقلب فقط، وما هو بالقلب <قال ابن حجر:  (2)
واللسان، بحيث يسمع نفسه وال يسمعه غيره، ومنه: )خير الذكر الخفي( أي: ألنه 

وأما حيث لم يسمع نفسه فال يعتد بحركة لسانه وإنما العبرة بما  ،ال يتطرق إليه الرياء
أن جماعة من أئمتنا وغيرهم يقولون ال ثواب في ذكر القلب وحده، ٍ على ،في قلبه

أنه ال ثواب عليه من حيث ٍ وال مع اللسان حيث لم يسمع نفسه، وينبغي حمله على
أما اشتغال القلب بذلك، وتأمل معانيه واستغراقه في شهودها فال  ،الذكر المخصوص
ويؤيده خبر  ،حيثية الثواب الجزيلاألدلة يثاب عليه من هذه الٍ شك أنه بمقتضى

الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ٍ الذكر الذي ال تسمعه الحفظة يزيد على: )البيهقي
 . 53ص ، الحديثيةٍ الفتاوى(>. ضعفا
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األنفاس الهوائية : أعني، األنفاس مع اهلل أفضل العبادات حفظُ : أعني
ألنها ؛ كرضا والذِّ أفضل الرِّ  ٍىالجسمانية يكون دخولها وخروجها عل

 وهذا معدود من، واألنوار، جواهر األعمال المثمرة لمعارف األسرار
 .المقامات

، ترويحات هي ــ من األحوال ٍىأرق وأصفالتي هي  ــ أما األنفاس
 مق حق} وهبيات من ينبوع، روحانيات، لدنيات، غيبيات

، [65: الكهف] {ىث نث مث زث}و، [105: البقرة] {حكخك جك
ساحات  ٍىوالمكاشفة الواردة عل، أنها عبارةٌ عن المشاهدة: أعني

: وهي، مقلب القلوب ٍىترويًحا للقلوب إل؛ القلوب من عوالم الغيوب
 دقائُق حقائِق لطائِف ترويِح قلِب المحبِّ المحبوِب المستِمدِّ من ينبوع

الذي لم يزل سرُّ روِحه معتكًفا في ، [54: المائدة] {حئ جئ}
 .حضرة مقلب القلوب
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[16 ] 

A  
  [(1)ة  َشَ العَ  ات  امَ قَ المَ ]
مواهب ؛ تثمر  عشرة  أحوال  ، وهي مكاسب  ، هذه عشر  مقامات  

 : بقدرة الواهب

 .ال مقام له.. فمن ال توبة له؛ التوبة: أصل المقام األول 

وقد  ــقال : أنه وسبب توبة الشيخ العارف باهلل ذي النون المصري
؛ ٍىبعض القر ٍىمن مصَر إل تُ جْ رَ خَ <: قال ــ عن أصل توبته (2)ُسئِل

عمياءَ  (3)فإذا أنا بُقْنَبَرة  ؛ وفتحُت عيني، فانتبهتُ ؛ فنمت في الطريق
َجتان؛ فانشقت األرضُ ؛ سقطت من شجرة   إحداهما  ؛(4)فخرج منها ُسُكرُّ

؛ ماء ٍىاألخر وفي، في إحداهما سمسم، من فضة ٍىواألخر، من ذهب
ولزمُت [، تبت  ] حسبي: فقلت، وشربت من هذه، فأكلت من هذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقام: هو الذي يقوم به العبد في األوقات من أنواع المعامالت وصنوف  (1)
ينقل ٍ التمام والكمال فهو مقامه، حتىٍ أقيم العبد بشيء منها علىٍ المجاهدات، فمتى

 . 5 ــ 4الغزالي، اإلمالء، صغيره. ٍ إلى

 . سأله سالم المغربيُّ  (2)

 . 69ص 5ج(، ق ب ر) ضرب من الطير. ابن منظور، لسان العرب، مادة (3)

َجة، هي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من األُ  (4) منظور،  م، وهي فارسية. ابندْ ُسُكرُّ
 . 376ص 4ج(، س ك ر ج) العرب، مادةلسان 
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 .(1)>أن قبلني ٍىالباَب إل

 .الورع: المقام الثاني 
 .ة لرد  تمرةرَ ْص البَ  ٍىمن بيت المقدس إلرجع الشيخ إبراهيُم بُن أدهم 

، لردِّ نملة  > همدان< ٍىإل> بسطام< من (2)ورجع الشيخ أبو يزيد
 >.ُتها عن وطنهابْ رَّ غَ <: وقال، اشتراه من هناك (3)مطُ رْ وجدها في قُ 

 في الزهدَ  :أعني ،مسلمٍ  كل   ٍىعل فر    ؛الزهد :الثالث المقام 
 .الحرام

فغلب ؛ ان من ملوك اليمن في قديم الزمنكَ لِ ُحِكَي أنه تحارب مَ 
د أصحابَه، وقتله، أحُدهما صاِحَبهُ  ررُ ئَ وُهيِّ ، وشرَّ وُزينْت له ، ت له السُّ

َكِك يقصد ، ليدخل؛ اه الناسقَّ لَ وتَ ، داُر الُملك فبينما هو في بعض السِّ
 : وأنشده، الخير ٍىوقف له رجل يُْنَسُب إل.. داَر الُملك

ت ع   ت م 
ن ت  ح از مً  (4) ن  األ ي ام  إ ن  ك   ام 

 

ُُُُر    آم  ُُُُاه  و  ن  ن  ُُُُي  ُُُُا ب  ه  ُُُُك  ف ي   ف إ ن 
 

ه   قُ  ب  ف و  كُِّم  الت ُر  د ر  م  م ل ُك  قُ   ف ك 
 

اب ر    نُ  ق  الم  و  ُاأل م س  فُ  د ي  ب ه  ب  ه  ع   و 
 

ُا ًرا ف إ ن م  ُي  ي ا ب ص  ن  ن ت  ف ُي الُد   إ ذ ا ك 
 

اد    ُُل  ز  ث  ُُا م  ن ه  ُُك  م  غ  ُُاف ر   ب ال   ال مس 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 554ص 2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 بن سروشان البسطامي. ٍ طيفور بن عيسى (2)

 . 476ص12ج(، ق ر ط م) َحبُّ الُعْصُفر. ابن منظور، لسان العرب، مادة (3)

ع (4)  . وفي رواية: تسمَّ
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ق ت   ى إ ذ ا أ ب  لُ  ي ا ع  ن  ه  ٍ الُد  نُ  ء  د ي  ُر   الم 
 

ُُائ ر    ُُي س  ب ض  ُُا ف ل  ن ه  ُُه  م  ُُا ف ات  ف م 
(1) 

 

 ٍىوأقسم عل، ورقا الجبلَ ، ونزل عن فرسه>، صدقتَ <: فقال له
 .(2)، فكان آخَر العهد به، أصحابه أن ال يتبعه أحد

 .مقام الصبر: المقام الرابع 

هر (3)عن بعضهمُحِكَي   ٍىحت؛ وصبَّرها عليه، أنَّه راَض نفَسه بالسَّ
ثم  ــ كما يشاء اهلل  ــذلك مدة من الزمان  ٍىفأقام عل؛ صار لها عادةً 
، فكان يتكلف النوَم بعَد ذلك؛ في المنام ـ  ـالحقَّ  ٍىغلبه النوُم فرأ

 : فقال، فقيل له في ذلك
ُُي  ُُي  ف  ر  ق ل ب  و  ُُر  ُُت  س  أ ي  ي  ر  ُام   م نُ 

 

ُُُُا  ن ام  الم  ُُُُن ع س  و  ُُُُت  الت  ب  ب  ف أ ح 
(4) 

 

 .الفقرُ : المقام الخامس 
ث ؛ ُكنَّا بَعْسَقالن: قال (5)ُحِكَي عن بعضهم وشاب يغشانا يتحدَّ

أريد <: وقال، فودَّعني يوًما؛ الصالة يصلي ٍىقام إل.. فإذا فرغنا، معنا
فألححُت ، أن يأخذها ٍىفأب.. فخرجت معه فناولُتُه دراهمَ >، اإلسكندرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. البيهقي، شعب اإليمان، ج ٍمنسوب لموسىالبيت األخير  (1)  . 348ص 12بن َطرِيف 

 . 36 ــ 35ابن قدامة، التوابين، ص (2)

 هو: شاه الكرماني.  (3)

 . 561ص 2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)

 هو: آدم بن أبي إياس.  (5)
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ا من الرمل في ركوته ٍىفألق، عليه : وقال، من ماء البحر ٍىواستق ،(1)كف 
ر كثير   (2)فنظرت فإذا هو سويقٌ >، ُكْلهُ < َمن كان حالُه معه <: فقال، بُِسكَّ

 .(3)؟!>دراهمك ٍىمثَل هذا يحتاج إل

: ويُقال، رأيُت كأن القيامَة قد قامت<: قال ،(4)َوُحِكَي عن بعضهم
؛ فنظرت أيُّهما يتقدم، ومالك بن دينار الجن ة  ، ادخلوا محمد بن واسع
إنه كان له : فقيل لي، فسألُت عن سبب تقدمه، فتقدم محمد بن واسع

 .(5)>ولمالك قميصان، قميص واحد  

 .الشكر: المقام السادس 
 .بالخدمةواتصاُف البدن ، ةمَ عْ هو اعتراُف اللسان بالن  : قال العارفون

ر إدريس  ا بُشِّ فقيل له في ، بالمغفرة سأل الحياةَ  ـ  ـُحِكَي أنه لمَّ
الملَُك  فبسط>، فإني كنُت أعمُل قبلَه للمغفرة؛ ألشكره<: فقال، ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْلٍد يُْشَرب ف يه  الماُء. ابن منظور، لسان العرب،  الركوة: (1) ير  م ْن ج  (، ا ر ك) مادةإناء  َصغ 
 . 333ص 14ج

ِعيرِ. ابن منظور، لسان العرب، مادة (2) ِويق: َما يُتَّخذ ِمَن اْلِحْنَطةِ َوالشَّ (، ق س و) السَّ
 . 170ص 10ج

 . 539ص 2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)

 سفيان الثوري.  هو (4)

، لكن في رواية الخطيب أن سفيان 103الخطيب البغدادي، الزهد والرقائق، ص (5)
اًل ٍ رأى  ومعه قميصٌ ،  الجنةمالك بن دينار وثابت البناني، وأن الذي دخل أوَّ
 .. هو مالك بن دينار. واحدٌ 
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 .(1)السماء ٍىوحمله إل، جناَحه

 .الخوف: المقام السابع 
 .إذا تنفَّس يَُشمُّ منه رائحُة الكبِد المشويةِ  وكان أبوبكر الصديق 

ولم ، السوق ٍىرجع إل.. وكان بعُضهم إذا غلبه الخوُف في الخلوة
وَصِحَبُه ، والصحبة، أن تمكَن وقوَي وأُِذَن له باالجتماع ٍىيزل كذلك إل

 .وانتفعوا به، الناُس 

 ..(2)ومن ذلك ما ُحِكَي عن بعضهم أنه كان إذا اشتد عليه الحال
 .(3)امرأته فيسكن ما به ٍىأو أت، ركب فرسه

 .الرجاء: المقام الثامن 
 .[53: الزمر] {خبمب حب جب هئ مئ} قال اهلل 

 .[156: األعراف] {ميىي خي حي جي} وقال 

ب ي<: وفي رواية للبخاري ض  ت  غ  ق  ب  ت ي س  م  ح   .(4)>إ ن  ر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 315ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 >. الكبريت<الحال في هامش الفصل الحادي والعشرين من  ٍتم نقل معانى (2)

هو أحد شيوخ اليمن، قال اليافعي: وكأن الحكمة في ذلك أن المستلذات البشرية..  (3)
 . 99تضاد الواردات اإلةيهل. <أطراف عجائب اآلثار>،  ص

ا قََضى ِإنَّ اهللَ <رواه البخاري عن أبي هريرة، بلفظ:  (4) الَخْلَق، َكَتَب ِعْنَدُه فَْوَق  ٍلَمَّ
 =ٰر} صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب>. َعْرِشهِ: ِإنَّ َرْحَمِتي َسَبَقْت َغَضِبي
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 ،(1)باب القاضي ٍىوروي أن بعض الفقهاء كان من الوكالء عل
فرآه بعُض الناس ؛ وكان يقرأ في المصحف ويمسح به وجهه في آخر عمره

السوء  قال لي يا شيبة<: فقال ؟>،ما فعل اهلل بك<: فقال له، بعَد موته
>، ربِّ ما هكذا بلغني عنك يا<: فقلت>، جئتني بالذنوب الموبقات

غفرُت  فقد؛ اذهب<: قال>، الكرم<: قلت>، فما الذي بلغك عني<: قال
 .(2)>لك

 .التوكل: المقام التاسع 

قال ، [3: الطالق] {جبحب هئ مئ خئ حئ جئ} قال اهلل 
ض وَّ ومنجِّيه من كلِّ كرب  في الدنيا واآلخرة إذا فَ ، َكاِفيه: أي<: العلماء
 >.أمَره إليه

واالنخالُع  ،النفس تدبيرِ  تركُ  التوكل< : المصري النون ذو وقال
ة  .(3)>من الحول والقوَّ

 .الرضا: العاشرالمقام  

 .[8: البينة] {ىبيب نب مب زب رب} قال اهلل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث رقم: ، [129التوبة: ]{ مع جع مظ حط}، [7]هود: { ٍّ ٌّ ٰى =
 . 125ص 9(، ج7422)

 في اليمن بعدن.  (1)

 . 106 ــ 105ص 2اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج (2)

 . 300ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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ي  ب اهلل  <: ‘ وقال النبي ض  ان  م ن  ر  م  اإل يم  ب   ذ اق  ط ع  >ار 
(1). 

 .األحوال العشرة وما بعدها إًل ذكر  ، هذه عشر مقامات
 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َذاَق َطْعَم اإِليَماِن َمْن <‘:  قال رسول اهلل، قال أورده ابن عساكر عن العباس  (1)
د  َرُسواًل َرب   َرِضَي بِاهللِ   . 77األربعون البلدانية، ص>. ا َوبِاإِلْساَلمِ دينا َوبُِمَحمَّ
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 [(1)الِّ الَ  ٍَن عْ مَ ]

، القلب من غير اجتالب   ٍىيرد عل ٍىمعن الحالُّ : قال المشايخ 
أو ، أو َشوق  ، أو بسط  ، أو قَْبض  ، أو ُحْزن  ، من َطَرب  ؛ وال اكتساب  

 .(3)أو احتياج  ، أو هيبة   ،(2)انزَعاج  

 .والمقامات مكاسب، فاألحوال مواهبُ 

 .والمقامات تحصل ببذل المجهود، (4)واألحوال تأتي من عين الجود

ن  في مقامه  .(5)حاله وصاحب الحال  ُمَرقًّا في، وصاحب المقام ممكَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<نقل معاني الحال في هامش الفصل الحادي والعشرين من  تم (1)

 الغزالي، اإلمالء،والوحدة. ، والتحرك لألنس، االنزعاج: انتباه القلب من ِسنَة الغفلة (2)
 . 6ص

 كما في الرسالة القشيرية، وفي األصل: اهتياج.  (3)

 كما في الرسالة القشيرية، وفي األصل: الوجود.  (4)

 . 154ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (5)
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[17 ] 

A  
[ 

َ
 [ ة  َشَ العَ  ال  وَ حْ األ

؛ المحبة ..وال تصح إال به، عليه ٍىنَ بْ واألصل في األحوال الذي تُ  
ومن ال  ،ال مقام له.. فمن ال توبة له؛ كما أن أصل المقامات التوبةُ 

 .ال حال له.. محبة له

فمن تاب ؛ عليها المقامات واألحوال بعد كمالهما ٍىوإنما تبن
 ة  ب  ح  م   أثمرت له ..(1)وَشَجِن القلبِ ، التوبة النصوح الصادقة بصدِق النيةِ 

 .ٍىاهلل تعال
 تحمله تلك، حالة يجدها العبُد في قلبه تلطُف عن العبارة: وهي
 (2)واالحتياجِ ، وقلةِ الصبر عنه، وإيثاِر رضاه، التعظيم هلل ٍىالحالة عل

 .ووجودِ االستئناس بدوام الذكر له بقلبه، وعدمِ القرار من دونه، إليه

، بصدق  النية   ــ مقام الورع[ وهو] ــ الثاني   المقام   أحكم   ومن 
 .حال الشوق  : وهو، أثمَر له الحالَّ الوهبيَّ .. وَشَجِن القلبِ 

 .ُب األكبادهُّ لَ وتَ ، احتراُق األحشاء: والشوق عندهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َجُن: اْلَهمُّ والُحْزن. ابن منظور، لسان العرب، مادة (1)  . 232ص 13ج(، ش ج ن) الشَّ

 واالهتياج. >: هـ>، و<د>، و<ج<في  (2)
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 .(2)ومحبة اللقاء بالقرب، ارتياُح القلوب بالوجد (1)وعند بعضهم

وَشَجِن ، بصدِق النيةِ  ــ الزهد: وهو ــ ومن أحكم المقام الثالث 
 .الوهبية حال  الهيبة[ وهو؛ ]أثمر له الحالَّ الوهبيَّ .. القلبِ 

، وخضوُعها عند ظهور الئح الجالل، خشوُع النفس: هي والهيبة
 .والعظمة

، بصدق  النية   ــ مقام الصبر: وهو ــومن أحكم المقام الرابع  
 .حال  األنسوهو ؛ أثمر له الحالَّ الوهبيَّ .. القلبِ  وَشَجن  

 .مع وجود الهيبة، ارتفاُع الحشمة: واألنس عندهم

 .كلما ازداد زادت المحبة والهيبة وعالمة األنس باهلل

، بصدِق النيةِ  ــ الفقرمقام : وهو ــومن أحكم المقام الخامس  
 ٍىقال اهلل تعال، حال  القربوهو ؛ أثمر له الحالَّ الوهبيَّ .. وَشَجِن القلبِ 

 .[19: العلق] {ِّ َّ}

اًل بإيمانه قرب: هو، القرب ٍىومعن  ثم قربه، وتصديقه، العبد أوَّ
 .وتحقيقه، بإحسانه

 اآلخرةوفي  ،من العرفان اليوم بما يخصه به.. وقرب الحق من العبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو ابن خفيف.  (1)

 . 498ص 2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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يان ، بوجود اللطف ذلك بين وفيما، ما يكرمه به من الشهود والع 
 .(1)واالمتنان
 ،بصدِق النيةِ  ــ مقام الشكر: وهو ــ ومن أحكم المقام السادس 

 :(2)وهو، حال  الحياءوهو ؛ أثمَر له الحالَّ الوهبيَّ .. وَشَجِن القلبِ 
 .ربك ٍىمع وحشة ما سبق منك إل، وجود الهيبة في القلب

، بصدِق النيةِ  ــ مقام الخوف: وهو ــومن أحكم المقام السابع  
كروهو ؛ أثمر له الحالَّ الوهبيَّ .. وَشَجِن القلبِ  : وهو عندهم، حال  الس 

 .استيالءُ سلطاِن الحال
، بصدِق النيةِ  ــ وهو مقام الرجاء ــ ومن أحكم المقام الثامن 

 .حال  الوصولوهو ؛ الوهبيَّ  أثمَر له الحالَّ .. وَشَجِن القلبِ 
ه صَ تَّ وال يَ ، ِقهأن ال يشهَد العبُد غيَر خالِ : والوصول عندهم َل بسرِّ

 .(3)خاطٌر بغير صانعه
ه اهلل: قال المشايخ ورجوُعه ، وشغلُه باهلل، هو أن يكون العبُد همُّ

 .اهلل ٍىإل
 .(5)ومشاهداُت األسرار، مكاشفاُت القلوب: أنه (4)وعند بعضهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 192ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 التعريف لذي النون المصري.  (2)

 . 109الكالباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص (3)

 >. ابن البغوي<هو: أبو الحسين أحمد بن محمد البغوي النوري، المعروف بـ (4)

 . 108الكالباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص (5)
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 .والواصل ال يحجبه عن الحقِّ شيءٌ 

 ــ (1)والتوحيد، مقام التَّوكُّل: وهو ــومن أحكم المقام التاسع  
 .حال  الفناءوهو ؛ أثمَر له الحالَّ الوهبيَّ .. وَشَجِن القلبِ ، بصدِق النيةِ 

 .سقوط األوصاف المذمومة: والفناء عندهم هو

 ٍىكما كان فناء موس، األشياءالفناء هو الغيبة عن  :(2)قال المشايخ
 .(3)ربه للجبل ٍىحين تجل ـ  ـ

بالصدق والنية  ــ مقام الرضا: وهو ــ ومن أحكم المقام العاشر 
وهو عندهم  حال  البقاءوهو ؛ أثمَر له الحالَّ الوهبيَّ .. وَشَجِن القلبِ 

 .بعد فناء الصفات المذمومة، بقاء الصفات المحمودة
وصاحب البقاء هو الذي يكون في مقام ال : العارفونقال المشايخ 

فإن ؛ بخالف الفناء، وال الخلُق عن الحق، يحجبه الحقُّ عن الخلق
 .(4)صاحبه محجوب بالحقِّ عن الخلق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 245ص 4إحياء علوم الدين، ج> ما نبني عليه التوكل.. هو التوحيد<قال الغزالي:  (1)

 ذكر ذلك الكالباذي.  (2)

 . 125الكالباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص (3)

 . 121اليافعي، نشر المحاسن، ص (4)
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[18 ] 

A  
 ر  عْ  مَ ِف  

 ي(1)ة  يَّ ب  لْ القَ  ات  امَ قَ المَ ب   م  وْ القَ  ك  وْ لُ سُ  ة  فَ
 ر  عْ مَ وَ 

َ وَ  ـ ق  رُ الُط  ة  فَ ْيَعةُ : ة  ثَ ََل ثَ  ه   
ر ْيَقةُ ، الشَّ ْيَقةُ ، َوالطَّ  م  وْ القَ  دَ نْ ع   ـ َواَلق 

رِّ ، والطريقة كالبحر، الشريعة كالسفينة فمن أراد ؛ والحقيقة كالدُّ
فمن ترك ؛ رِّ الدُّ  ٍىثم وصل إل، ثم شرع في البحر، الدرَّ ركب السفينة

رِّ  ٍىلم يصل إل ..(2)هذا الترتيب  .الدُّ

 .هو الشريعة.. الطالب ٍىعلفأول شيء وجب 

، والصالة ،من الوضوء؛ هُ ورسولُ ، ٍىما أمر اهلل تعال والمراد بالشريعة
وغير ، وترك الحرام، وطلب الحالل، والحج، وأداء الزكاة، والصوم

 ٍىحت؛ ن الرجلُّ ظاهَره بلباس الشريعةيِّ زَ فليُ ؛ والنواهي، ذلك من األوامر
؛ ويُِزيَل عن قلبه الظلمَة اإلنسانية، يقع نوُر ظاهِر الشريعة في قلبه
 .فيمكِّن الطريقَة النزوَل في قلبه

من قطع ؛ ٍىالمول ٍىوما يقربك إل، ٍىاألخذ بالتقو.. والطريقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من  ٍتم نقل معنى (1)

 وفي األصل: التركيب. >، رسالة السفينة<كما في  (2)
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 .(2()1)والمقامات، المنازل
المشايخ  وُطُرقُ ، فلكلِّ شيِخ مقام  طريقةٌ  ؛[(3)والعارفون مختلفون]
هو  (4)ما ٍىعل هُ فكلُّ شيخ  وضع طريقَ ؛ الن مقاماتهم مختلفة؛ مختلفةٌ 
 .[(5)الحال والمقام ومن أحوالهم]؛ عليه

 .(6)وتربيتهم، مع الناس الجلوس هُ فبعضهم وضَع طريقَ 
وغيرهما ، من الصوم والصالة؛ كثرِة األوراد هُ وبعضهم وضَع طريقَ 

 .من العبادات
والحشيش ، بحمل الحطب؛ خدمةِ الناسِ  هُ وبعضهم وضَع طريقَ 

 .ويبيعه في السوق ويتصدق بثمنه، ظهره ٍىعل
 .هذا لكل واحد منهم اختيار من الطرق ٍىوعل

 .يلِّ جَ ومشاهدُة نور التَّ ، المقصد ٍىفهي الوصوُل إل وأما الحقيقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطريقة: العمل الصالح، واألخذ >: <رسالة الخلوة<عبارة اإلمام العيدروس في  (1)
، والجوع، والصمت، والذكر، والسهر، والوضوء بعد الفروض، ة، والعزلٍبالتقوى

 >. ومقاماتوقطع منازل 

ختم )نشر بعضه ضمن ملحقات ، ، رسالة السفينة، مخطوطٍنجم الدين كبرى (2)
 >. عوارف المعارف<، وتابعه السمهودي في 476 ــ 475ص ( األولياء

 >. رسالة الخلوة<زيادة من  (3)

 عما. >: ب>، و<أ<في  (4)

 بدل ذلك: من الحال والمقام. > رسالة الخلوة<في  (5)

 زيادة، وهي: وبعضهم طريقه اختيار الوحدة. > رسالة الخلوة<في  (6)
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ق  ح   لِّ ك  ل  < لحارثة ‘ كما قال
؟!> ك  ان  م  ي  إ   ة  ق  ي  ق  ا ح  م  ف  ، ة  ق  ي  ق  ح   (1)

 ،عندي حجُرها ٍىفاستو؛ عزفت نفسي عن الدنيا<: وقال، فأجاب
 ...>وأسهرُت ليلي، وأظمأُت نهاري، وفضُتها، وذهُبها، ومدُرها
 .(2)الحديث

وأخذه باألحوط ، شريعة.. وقيامه بأمر اهلل، فتمسكه بدين اهلل
 ،طريقة.. وعزوف نفسه عن المشتهيات، وظمِئهِ ، بسهره؛ والعزيمة

 .(3)حقيقة.. ووجدانه ذلك، وانكشافه عن أحوال اآلخرة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيمان. >: ج<في  (1)

َكْيَف أَْصَبْحَت <فََقاَل: ، ‘ رواه البيهقي عن الحارث بن مالك قال: َمرَّ بَِرُسوِل اهلل (2)
ا<قَاَل:  يَا َحاِرثَُة؟>، لُِكلُّ َحق  َحِقيَقًة، اْنُظْر َما َتُقوُل ِإنَّ <قَاَل: >، أَْصَبْحُت ُمْؤِمًنا َحق 

ْنيَا، َوَكأَنِّي أَْنُظُر ِإلَى<قَاَل:  فََما َحِقيَقُة ِإيَمانَِك؟>، َعْرِش َربِّي ٍ َعَزفَْت نَْفِسي َعِن الدُّ
ِر يََتَضاَغْوَن أَْهِل النَّاٍ أَْهِل اْلَجنَّةِ يََتَزاَوُروَن ِفيَها، َوَكأَنِّي أَْنُظُر ِإلَىٍ بَاِرًزا، َوَكأَنِّي أَْنُظُر ِإلَى

قَالََها ثاََلًثا. شعب اإليمان، حديث رقم: >، يَا َحاِرثَُة، َعَرْفَت فَاْلَزمْ <قَاَل: >، ِفيَها
 . 159ص 13ج (،10107)

 >. عوارف المعارف>، و<رسالة السفينة<كما في  (3)
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[19 ] 

A  
 ر  عْ  مَ ِف  

  ت  قْ الوَ  ة  فَ
؛ الحاضر ما هم عليه من الحال في الزمان.. يريد الصوفية بالوقت

 .وإن كان في الحزن فوقُته الحزن، إن كان الرجُل في السرور فوقُته السرور

ه إليه : يعني>، وقته الصوفي ابن  <: قال العارفون يشتغل بما توجَّ
فإنه لو ؛ وال بالمستقبل، يتعلق قلبه بالماضي ال، ٍىمن حكم اهلل تعال
؛ ٍىومراعاة الوقت أول، لفات الوقت.. والمستقبل، اشتغل بالماضي

 .دون زمان آخر، بالوقت ٌف لَّ كَ ألنه مُ 
مستسلم لما يجري عليه من : يعني ،>(1)الصوفي بحكم وقته<و
 .وقدره في وقته، قضاء اهلل

؛ قاطعٌ  كما أن السيَف :[ أي]>، الوقت سيف قاطع<: قال العارفون
 .(2)ال يمكن خالفه.. فما يجري من قضاء اهلل وقدره في الوقت

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنائه، يعني: أنه بحكم  نل الجنيد عن العارف فقال: لون الماء لوئِ سُ <قال القشيري:  (1)
 . 481ص 2الرسالة القشيرية، ج>. وقته

 . 152ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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[20 ] 

A  
 ر  عْ  مَ ِف  

 ل  از  نَ المَ  نَ م  ي(1)ات  امَ قَ المَ  ة  فَ
 : والمنازل مختلفة  

ل ها  .وترُك المناهي، اتِّباُع األوامرِ : أو 

ر  .معرفُة عيوِب النفس: واآلخ 

ر  .عن العيوب المذمومة عند اهللتنقيُة النفِس : واآلخ 

 .وأعظمها إعجاُب الرجلِّ بما فعل من الطاعات، والعيوب كثيرة

 .والمنازل كثيرة يطول إحصاؤها
يستوفَي المقام  ٍىحت؛ مقام ٍىوشرط السالِك أن ال يصعَد من مقام إل

كان كالمريض يشرب .. فإن ترك مقاًما قبل أن يستوفَي حقه؛ األول
 .(3)ِعلَّته بل يزيدُ ، لهَ سْ مُ خلطه فإنه ال يفيد الْ  (2)نضجل قبل هِّ سَ المُ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ تم نقل معنى (1)

 أن يصلح. >: هـ>، و<د>، و<ب>، و<أ<في  (2)

الدواء المسهل بعد أن ينضج ينبغي أن يستعمل <قول أبقراط: ٍ لعله يشير إلى (3)
 . 34ص 3ابن سيناء، القانون في الطب، ج>. المرض؛ فأما في أول المرض فال
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[21 ] 

A  
 ر  عْ  مَ ِف  

 ي(1)الِّ الَ  ة  فَ
ب  ؛ القلب ٍىما نزل عل :ــ بتشديد الالم ــ الحال   ض   أو، من ط ر  ، ق ب 
ط   ق  ، أو ب س  و  ق  ، أو ش   .أو غيرها، أو ذ و 

بل يزول ، الحالُّ  ٍىال يبق: يعني>، الحالُّ كالبرق<: قال العارفون
 .وليس بحال  ، فهو حديث نفس  .. مع الرجل ٍىفإن بق، عن قريب  

 .القبض والبسط: فمن األحوال 
، لكنَّ الخوَف والرجاءَ مكاِسبُ ، وهما يشبهان الخوَف والرجاءَ 

الخوَف  (2)إال أنَّ ، والقبَض والبسَط مواهبُ ، من المقامات: أعني
ألن  ؛(3)والقبَض والبسَط للخواِص خاصة، والرجاَء للعوام والخواص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منزلة العبد في الحين؛ فيصفو له في الوقت حاله، ووقته، وقيل: هو ما يتحول : الحال (1)
قيل له حال، وقال ٍ قلبه، فإذا صفا تارة وتغير أخرىٍ فيه العبد، ويتغير مما يرد على

 . 4الغزالي، اإلمالء، صبعضهم: الحال ال يزول؛ فإذا زال لم يكن حااًل. 

ألن القبض والبسط من <ذلك تعليل الشيخ اآلتي: ٍ كما يشير إلى> ال أن<لعلها:  (2)
  .>األحوال، وهي مواهب

 فالعوامالسالك تعاقب الليل والنهار؛ ٍ يتعاقبان على القبض والبسط<قال ابن عجيبة:  (3)
 والخواصإذا غلب عليهم الخوف.. انقبضوا، وإذا غلب عليهم الرجاء.. انبسطوا، 

انقبضوا،  لهم بوصف الجالل..ٍ لهم بوصف الجمال.. انبسطوا، وإذا تجلىٍ إذا تجلى
 عندهم الجالل والجمال؛ فال تغيرهم واردات األحوال؛=ٍ استوى وخواص الخواص
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وأيًضا ، وليست بمكاسب، مواهب: وهي، القبَض والبسَط من األحوال
 .(1)يكونان في الزمان الحاضر والبسطُ  القبضُ 

فيه إشارة ، ٍىورود شيء في قلبه من اهلل تعال: وحقيقة  القبض  * 
 .التقصير ٍىعل تأديب   واستحقاقِ ، تقصير ٍىإل

 ٍىفيه إشارة إل، ٍىورود شيء في قلبه من اهلل تعال: والبسط  * 
 .وتكريم  ، وترحيب  ، لطف  

 .وال يدري صاحُبهما سبَبهما، وقد يكون القبُض والبسطُ 
 يمضيَ  ٍىحت؛ وطريق صاحب القبض الذي ال يدري سببه التسليمُ 

 .ذلك الوقت
 .الهيبة واألنس: ومن األحوال 

يكون الوارُد من ؛ أشدُّ من القبضإال أنَّها ، فالهيبة تشبه القبض  * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 206ص ألنهم باهلل، وهلل، ال لشيء سواه> =
لهما موسم معلوم، ووقت محتوم، ال  القبض والبسطاعلم أن <قال السهروردي: 

يكونان قبله، وال يكوننا بعده، وموسمهما في أوائل حال المحبة الخاصة، ال في 
ة بحكم بتالمحبة العامة الثاٍ نهايتها، وال قبل حال المحبة الخاصة؛ فمن هو في سفلى

ال بسط، وإنما يكون له خوف ورجاء، وقد يجد شبه اإليمان.. ال يكون له قبص، و
حال القبض، وشبه حال البسط، ويظن ذلك قبًضا وبسًطا، وليس هو ذلك، وإنما هو 

 .146 ــ 145عوارف المعارف، ص >. همل يعتريه

هم عليه من الحال  يريد الصوفية بالوقت.. ما<قال الشيخ في الفصل الحادي عشر:  (1)
في الزمان الحاضر؛ إن كان الرجُل في السرور فوقُته السرور، وإن كان في الحزن 

 >. فوقُته الحزن
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 ٍىإال أنه أقو، يشبه البسط   واألنس  ، وعتاًبا، القلب أشدَّ تهديًدا ٍىاهلل عل
 .ولطًفا، يكون الوارد من اهلل أكثَر ترحيًبا؛ من البسط

 .التواجد والوجد: ومن األحوال 

وطلُب حصوِل الوجد في ، نفسه ٍىإظهار الوجد عل: فالتواجد* 
وا<: ‘ قال رسول اهلل كما، نفسه ك  ا، اب  و  اك  وا ف ت ب  ك   .(1)>ف إ ن  ل م  ت ب 

 .قلبك من َطَرب  بغير تكلُّف   ٍىما يرُد عل: والوجد* 

فمن كانت أوراده في الطاعات ؛ من ثمرة األوراد: والوجد* 
 .يكون وجُده أكثر.. أكثر

 .الوجود: ومن األحوال 
 .الحقيقةِ في قلب الرجلعن ثبوِت سلطاِن : والوجود عبارة* 

، والشهوة ،من الغفلة؛ وهذا ال يكون إال بعد زوال الصفات البشرية
وبمقدار الوجود يحصل ، يناقض الحقيقة ٍىاهلل تعال ٍىوحبِّ شيء  سو

 .(2)الخمود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فَِإَذا <رواه ابن ماجة عن سعد بن أبي وقاص، ونصه:  (1) ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن نََزَل بُِحْزن 
سنن >. فََتَباَكْوا، َوَتَغنَّْوا بِهِ فََمْن لَْم يََتَغنَّ بِهِ فَلَْيَس ِمنَّاقََرْأُتُموُه فَاْبُكوا، فَِإْن لَْم َتْبُكوا 

في حسن الصوت بالقرآن، حديث  ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، بابٌ 
 . 424ص 1(، ج1337) رقم

 بعد= ال يكون وجود الحق إال<، وقال كذلك: 163ص 1كما في الرسالة القشيرية، ج (2)
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، فحال صحِوه بقاؤه بالحق؛ ومحوٌ ، وصاِحُب الوجود له صحوٌ 
فإذا ، أبًدا متعاقبتان عليه فهاتان الحالتان؛ وحاُل محِوه فناؤه في الحق

 .وبه يقول، ويجول، يصول.. غلب عليه الصحوُ 
>ر  ص  ب  ي ي  ب  و  ، ع  م  س  ي   ي  ب  ف  <:  فيما أخبر عن الحقِّ  ‘ قال

(1()2). 

 .والفرق  الثاني، وجمع  الجمع، والتفرقة  ، الجمع  : ومن األحوال 
، إظهار فهم  من ؛ ٍىما يكون من قَِبل اهلل تعال:  ُ فهوأما الجمع* 

 .وتوفيق، وابتداِء لطف  ، في القلب ٍىومعن
 .والسؤالِ ، من أداِء العبوديةِ ؛ ما يكون من قَِبل العبدِ : والفرق  * 

ال عبودية .. فإن من ال تفرقة له؛ والجمع، والبد للعبد من الفرق
 .ال معرفة له.. ومن ال َجْمَع له، له

 وقوله، الفرق ٍىإل إشارةٌ .. [5: الفاتحة] {ىه مه}: ٍىوقوله تعال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المحمود، >: ج<، وفي 162ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج> خمود البشرية =
 المجهود. >: هـ>، و<د>، و<ب>، و<أ<وفي 

م يسيل ٍ َحْيُث أَتَى؛ ‘ حكاه أمير المؤمنين عمر عن رسول اهلل (1) عمر رجٌل؛ َوالدَّ
:  فََقاَل َعليل >، َعليل <قَاَل: >، َويحك من فعل بك<َوجهه من شجته، فََقاَل: ٍ على
: فََقاَل عمر >، َرأَْيته مقاوما امرأة فأصغيت ِإلَْيِهَما فساءني َما َسِمعت فشججته<
‘:  فََهَذا قَْوله؛ ِفي األَْرض عيُوًناٍ ، َوِإن هلل َتَعالَىٍأصابتك عين من ُعيُون اهلل َتَعالَى<

ب ي يبصر ،ب ي يسمع ب ي يبط  ،و  الحكيم الترمذي، نوادر األصول في أحاديث >. و 
 . 236ص 2الرسول، ج

 . 163ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 .الجمع ٍىإل إشارةٌ .. [5: الفاتحة] {جي يه}
أو ، أو داعًيا، إما سائاًل ؛ وإذا خاطب العبُد الحقَّ بلسان نجواه

ه إل ٍىوإذا أصغ، قام في محل  التفرقة.. أو متضرًعا، شاكًرا  ما ٍىبسر 
 مقامفهو في .. بأمر أو نهي؛ ويجيبه فيما يخاطبه، به رب ه[ ـه]يناجيـ
 .(1)الجمع

ا : يعني، االستهالك بالكلية: فهو وأما جمع الجمع*  يغيُب عمَّ
 .ٍىاهلل تعال ٍىسو

شهود والجمع ، ٍىالعبادة هلل تعال ٍىأن يرومقام جمع الجمع * 
 .العبادة بتوفيق اهلل ٍىرَ فإنه يَ [؛ باهلل] األغيار
 حالِ  ٍىالمحِو إلأن يَُردَّ الرجُل من حاِل : فهو وأما الفرق الثاني* 

وهذا لطٌف من اهلل ، ليؤدي الفريضةَ ؛ الصحِو في وقت أداء الفريضة
 .(2)ٍىتعال

 .والبقاء، الفناء: ومن األحوال 

 (3)ٍىوالبقاء أن تبق، جلالخصاُل المذمومُة عن الرَّ  ٍىفالفناء أن تفن
 .جلوتثبَت الخصاُل المحمودُة في الرَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 166ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 . 168ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)

 ي: الخصال المحمودة. أ (3)
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فبعضهم فني عن شهوته ؛ والبقاءوالسالكون يتفاوتون في الفناء 
وإخالصه في ، بقيت نيَّته.. فإذا فنيت شهوته؛ بفناء ما يشتهيه من الدنيا

 .عبوديته
، والكبر، والبغض، كالحسد؛ ومن فني عن األخالق الذميمة

والمذمومة ، فالخصال المحمودة ؛(1)بقي بالفتوة والصدق.. وغير ذلك
 .الرجل عن أحِدهما بقي باآلخر اإذا فن؛ ضدان

 .ة والحضورالغيب: ومن األحوال 
والحضور أن تحضَر بأحوال ، فالغيبة أن تغيَب عن أحوال الدنيا

 .اآلخرة
فيغيب عن ؛ مع اهلل ومناجاة  ، وربما يحضر الرجل بمكاشفة  

 .لم يحسَّ األلمَ .. لو أدخَل يَده في النار ٍىحت؛ اإلحساس

ر  : ومن األحوال  ك  و  ، الس  ح  والص 
(2). 

كر إل، الغيبةَ  (3)فالسكر يشبه  .اإلحساس ٍىوالصحو الرجوُع من السُّ
كر، والمنتهين، تكون للمبتدئ في السلوك والغيبة*  ال  والس 

وهو أن يَرَِد من اهلل وارٌد في قلبه ، يكون إال ألصحاب المواجيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 170ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 . 176ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)

 سببه. >: ج<في  (3)
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كر.. فإن كوشف بنعت الحال، هُ رُ كِ سْ يُ فَ  ، وَطرَِب الروح، حصل السُّ
 .وهام القلب

رب  ، الذوق  : ومن األحوال   .والش 

ا يجدونه من ثمرات التجلي  .ونتائج  الكشوفات، ويعبرون بذلك عمَّ

يُّ ، ثم الشرب، وأول ذلك الذوقُ   .ثم الرِّ

.. منازالتهم (1)ووفاء، ذوق المعاني يوجب لهم.. فصفاء معامالتهم
ي   يوجب لهم.. مواصالتهمودوام ،  َبر  الش  يوجب لهم   .الرِّ
وصاحب ، يعني أنه أول السكر، ُمَتَساِكرٌ  فصاحب الذوق* 
رب   يِّ ، سكرانالش   .(2)صاح  وصاحب  الرِّ

ومن به ، صاحب ذوقفهو .. العشطان فمن به قليل عطش: ومثاله
.. وإذا ُرِوَي وأخذ حظَّه من الشراب، فهو صاحب شرب.. عطٌش كثيرٌ 
وصاحب  ، صاحب ري  فهو .. وقلُقه الذي به من العطش، زال حرصه

 .  صحو

 .واإلثبات، المحو: ومن األحوال 

 .إقامة أحكام العبادات: واإلثبات  ، رفُع العادات: فالمحو  * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصفاء. >: هـ>، و<د>، و<ب>، و<أ<في  (1)

 . 178ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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لة ٍىإل وينقسم المحوُ  عن ] ومحِو الغفلة، عن الظواهر (1)محِو الزَّ
لةففي محو ؛ ومحِو الِعلَّة عن السرائر، الضمائرِ  ، إثباُت المعامالت.. الز 

ل ة وفي ومحو  ، إثباُت المنازالت. .[(2)وفي محو الغفلة إثبات .. الع 
 .المواصالت
 ألن المحوَ ؛ لكنَّ المحَق فوق المحوِ ، والمحق  يشبه المحو  * 

 .(3)له أثرٌ  ٍىوالمحَق ال يبق، له أثرٌ  ٍىيبق

تر  : ومن األحوال  لِّي، الس   .والت ج 
 يظهر في قلب، ٍىومكاشفة  من اهلل تعال، نور   :(4)فالتجلي* 
 .ويُحرقه، يُْدِهُشهُ ، العارف
تر  *  ويضمحلَّ ، ال يحترقَ  كي؛ أن يزول عنه ذلك التجلي: والس 

 .في نور التجلي
، نوٌر منه التجليكما أن ، للعارف ٍىرحمٌة من اهلل تعال فالستر* 
 .وقربةٌ ، وفضلٌ 

 .والمشاهدة، والمكاشفة، المحاضرة: ومن األحوال 
 .ثم المشاهدة، والمكاشفة بعده، فالمحاضرة ابتداءٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما في الرسالة القشيرية، وفي األصل: إزالته.  (1)

 كما في الرسالة القشيرية.  (2)

 . 181 ــ 180ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)

 . 6الغزالي، اإلمالء، صالتجلي: هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب.  (4)
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وهو  وقد يكون بتواتر البرهان، حضور القلب.. والمحاضرة* 
تر  .وإن كان حاضًرا باستيالء سلطان الذكر ؛(1)بعُد وراَء السَّ

غيُر مفتِقر ، ـنعِت البيان[بـ ه]وهو حضور، ثم بعده المكاشفة* 
 .وطلب السبيل، تأمل الدليل ٍىهذه الحالة إل في

فإذا ؛ وهي وجود الحقِّ من غير بقاء تهمة ،(2)ثم المشاهدة* 
ر (3)أصحت سماء تر (4)السِّ فشمس الشهود مشرقٌة عن .. عن غيوم السَّ

 .(7()6)الشرف (5)برج

ع  ل  وال، وائ ح  ل  ال: ومن األحوال   .(8)والط وال ع  ، وام 

كالبرق يظهر ؛ فاللوائح؛ ثم الطوالع، ثم اللوامع، فاألول اللوائح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: وهو ما زال وراء الستر.  (1)

: ثالثة مشاهدة بالحق، وهي: رؤية األشياء بدالئل التوحيد، ومشاهدة المشاهدة (2)
للحق، وهي: رؤية الحق في األشياء، ومشاهدة الحق، وهي: حقيقة اليقين بال 

 . 6الغزالي، اإلمالء، صارتياب. 

 ٍ. كما في الرسالة القشيرية، وفي األصل: صحا سرى (3)

 . 6الغزالي، اإلمالء، ص: ما خفي عن الخلق فال يعلم به إال الحق. السر (4)

 برق. >: أ<في  (5)

>، ب<الشوق، وفي >: أ<، وفي 184ص 1الرسالة القشيرية، جو> د<كما في  (6)
 الترقي. >: هـ<الشرق، وفي >: جو<

 . 184ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (7)

قلوب أهل المعرفة شعاعها، فيطمس سلطان نورها ٍ التوحيد يطلع على رالطوالع: أنوا (8)
 . 5 ــ 4الغزالي، اإلمالء، صاأللوان، كما أن نور الشمس يمحو أنوار الكواكب. 
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وليس زوالها بتلك ، من اللوائح [(1)أظهرُ ] واللوامع، ويزول سريًعا
، سلطانًا ٍىوأقو، وقًتا ٍىأبق والطوالع، أو ثالثة، وقتين ٍىوهي تبق، السرعة

 .(2)وأذهُب للظلمة، وأدوم ُمْكًثا

واد ه  : ومن األحوال  وم  ، الب  ج   .واله 

واد ه   أما موجُب ؛ سبيل الوهلة ٍىما يفجأ قلبَك من الغيب عل: والب 
 .أو ترح  ، فرح  

ة الوقت ٍىما يرد عل: والهجوم*  من غير تصنُّع   ،(3)القلب بقوَّ
 .(4)حسب قوة الوارد وضعفه ٍىويختلف في األنواع عل، منك

ين  ، الت ل و ين  : ومن األحوال  ك   .والت م 
 .صفة أهِل الحقائق: والتمكين، أرباب األحوالصفة : فالتلوين* 

ألنه يرتقي من ؛ فهو صاحب تلوين ..(5)فما دام العبد في الطريق
وإذا وصل ، المقصد ٍىأن يصل السالُك إل والتمكين، حال   ٍىحال  إل

ن ِّه، المقصَد تمكَّ وتلك ، ألنه ال حالَّ بعد تلك الحال؛ واستقر في حال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما في الرسالة القشيرية.  (1)

 . 187 ــ 186ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)

 بعضهم عبر بـ: وقت التجلي.  (3)

 . 188ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)

 >. رسالة التصوف<الطريق في الفصل الثامن والثالثين من ٍ تم نقل معنى (5)
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 .(1)وبقاء الحقيقة، البشريةهي زوال .. الحال
ب  : ومن األحوال  ر  د  ، الق  ع  الب   .و 

والترقي من ، بالطاعات ٍىقرب العبد من اهلل تعال.. فالقرب* 
 .منزل ٍىمنزل  إل
 .بمخالفته (2)والتََّدنُُّس ، بعد العبد من اهلل.. والبعد* 
 .(5)التحقيق (4)البعد عن والثاني، البعد عن الطاعات (3)فاألول* 

اس  : ومن األحوال  ف   .األ ن 
 .ترويح القلوب بلطائف الغيوب: وهي، أنفاس نورانية: وهي

فكأن  ؛(6)من صاحب األحوال ٍىوأصف، وصاحب األنفاس أرقُّ 
 وصاحب  األحوال، منته   وصاحب  األنفاس  ، مبتدئٌ  صاحب  الوقت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 189ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 كما في الرسالة القشيرية، وفي األصل: والتأنس.  (2)

 . بعد العبد من اهللأي:  (3)

 ٍ. لعلها: على (4)

 . 192ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (5)

ٍ وأصفى، أرقُّ .. وصاحب األنفاس<عبارة اإلمام العيدروس في رسالته في التصوف:  (6)
، من صاحب المقاماتٍ وأصفى، وصاحب األحوال.. أرقُّ ، من صاحب األحوال

، العلم الظاهر.. أرقُّ ٍ العابد على، ومن العابدٍ وأصفى، وصاحب المقامات.. أرقُّ 
من ٍ وأصفى، خص.. أرقُّ وصاحب الرُّ ، خصمن العوام العابدين بالرُّ ٍ وأصفى
ن والجامع، وبأوامر اهلل، وهم العلماء باهلل، والكامل من اتصف بالجميع، الُمْهمل

 >. العلماء ورثة األنبياء؛ أهل الوراثة؛ بين الشريعة والطريقة والحقيقة
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 .واألنفاس ألهل السرائر، فاألحوال وسائطُ ؛ بينهما
ألنه ال مسامحَة تجري  ؛(1)ال يَُسلَّم له النََّفس العار ف  : قال المشايخ

؛ ٍىلتالش ؛سٌ فَ إذ لوال أن يكون له نَ ؛ البد له من نََفس   والمحب  ، معه
 .(2)لعدم طاقته

اط ر: ومن األحوال  و  ل م  الخ   .ع 

، فقد يكون بإلقاء الَملَكِ ؛ الضمائر ٍىخطاٌب يرد عل: والخاطر* 
وقد يكون من قَِبِل ، وقد يكون أحاديَث نفس  ، الشيطانوقد يكون بإلقاء 

 .؛ الحقِّ 
.. من قبل الشيطان وإذا كان، فهو إلهام.. من قبل الَملَكِ  فإذا كان
من قبل  وإذا كان، فهو هواجس.. من قبل النفس وإذا كان، فهو َوْسَواسٌ 

 .(3)فهو خاطر.. وإلقائِه في القلب ـ  ـاهلل 

ن  : ومن األحوال  ي  ل م  الي ق  ن  ، ع  ي  ق  ن  الي  ي  ع  ن  ، و  ي  ح ق  الي ق   .و 

ما كان بشرط  ــ موِجب اصطالح القوم ٍىعل ــفعلم اليقين * 
ما كان بنعت : وحق اليقين، ما كان بحكم البيان: وعين اليقين، البرهان
، ألصحاب العلوم وعين اليقين، ألرباب العقول فعلم اليقين؛ الِعيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بن عجيبةأي: تضييعه، كما فسره ا (1)

 . 196ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)

 . 197ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 .(1)ألصحاب المعارف وحق اليقين

ار د  : ومن األحوال   .الو 
يكون  مما ال؛ القلوب من الخواطر المحمودة ٍىما يرد عل: والوارد* 
د  .و أيًضا واردٌ فه.. وكذلك ما ال يكون من قَِبل الخواطر، العبد (2)بتعمُّ

 .ووارٌد من العلم، ثم يكون وارٌد من الحق 
 (3)تختص بنوع الخواطر ألن؛ من الخواطر أعم  .. فالواردات* 
 وواردَ ، تكون وارَد سرور   والواردات، وما يتضمن معناه، الخطاب
 .(4)غير ذلك من المعاني ٍىإل، بسط   وواردَ ، ووارد قبض  ، حزن  

د  : ومن األحوال  اه  ظ  الش   .ل ف 
وهو ما كان الغالب ، قلب اإلنسان ٍىما يكون عل: والشاهد* 

فهو .. وإن كان العلم الغالب عليه، فهو يشاهده.. ارً ك  ذ  إن كان ؛ عليه
 .فهو يشاهده.. دُ جْ وإن كان الغالب عليه الوَ ، يشاهده

فهو .. قلَبك ما هو حاضر   فكل؛ الحاضر: الشاهد ٍىومعن* 
 .(5)شاهده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 199ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 بعلم. >: هـ<بعمل، وفي >: د>، و<ج>، و<ب>، و<أ<كما في الرسالة القشيرية، وفي  (2)

 بتنوع. >: د>، و<ب<بينبوع، وفي >: هـ>، و<ب<كما في الرسالة القشيرية، وفي  (3)

 . 200ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)

 . 201ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (5)
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ن ة  : ومن األحوال  م    ط  س  الم  ر ف ة  الن ف  س  الل  ، م ع  ام ة  والن ف  س  ، و  الن ف  و 
ء   و  ة  ب الس  األ م ار 
(1). 

 وال، ٍىالتي اطمأنت بطاعة اهلل تعال: هي، فالنفس المطم نة* 
 .هِ أمرِ  تطلب مخالفةَ 

وتحمله ، الذنوب ٍىالتي تلوم الرجَل عل: هي، والنفس اللوامة* 
 .واإلنابة، التوبة ٍىعل

، لصاحبها وهي المهل كة، التي تأمر بالسوء: هي، والنفس األمارة* 
 .(2)تكون بين العبد وبين ربه[ التي] من أعظم الحجبوهي 

 ،(3)مخالفتها ..مداواتها<: فقالوا، سئل المشايخ عن مداواة النفس
 >.وتزكيتها
 والخصال، ما في العبد من األخالق.. ويريدون بالنفس* 
 .وعند الناس، لها عند اهلل قدًرا وتوهمها أنَّ ، إعجابُها.. وأقبحها، المذمومة

بل ، والخصال المذمومة، أن النفس ليست عيَن األخالقويحتمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6الغزالي، اإلمالء، صنار القلب ليطفئ شرها. ٍ النفس: روح سلَّطَُه اهلل على (1)

األخالق بل هي لطيفة مودعة في هذا القلب، وهي محل <زيادة، وهي: > أ<في  (2)
 >. المذمومة

مفاتح العبادة الفكرة، وعالمة اإلصابة <لعل أصل ذلك قول ذي النون المصري:  (3)
القشيري، الرسالة القشيرية، >. ا ترك شهواتهمام، ومخالفتهٍمخالفة النفس والهوى

 . 283ص 1ج
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 ،(2)(1)المذمومة] وهي محل األخالق، هي لطيفة مودعة في هذا القالب
 .المحمودة [(3)كما أن الروَح لطيفةٌ في هذا القالب هي محلُّ األخالق

ح  : ومن علوم األحوال  و   .الر 
فمنهم ؛ أهل السنة من ؛(4)فيها عند أهل التحقيق ٌف لَ تَ خْ واألرواح مُ 

الروح الطِّبِّي: من يقول
أمٌر .. الرباني   والروح، جسٌم لطيٌف بخاريل  ..(5)

 .(6)من عالم األمر
 ٍىأجر، ]مودعة في هذه القوالب، لطيفةٌ ، هي أعيانٌ : قال المشايخ

 .األبدان ما دامت األرواح فِي[ العادَة بخلِق الحياِة فِي القالب اهللُ 
، مودعة ِفي القوالب[ األرواح] ولكن ،(7)بالحياة فاإِلْنَسان حيل 

وإن اإلنسان ، ثم الرجوع إليه، ومفارقة للبدن، في حال النوم ولها ترق  
، سخر هذه الجملة بعضها لبعض ـ  ـألن اهلل ؛ هو الروح والجسد

 .والثواب والعقاب للجملة (8)والحشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما عبَّر السهروردي، وفي األصل: المعلومة.  (1)

 . 203ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)

 . 204 ــ 203ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)

 كما في الرسالة القشيرية وفي األصل: الحقيقة.  (4)

 الطبيعي. >: ج<في  (5)

مطبوع مع مجموعة رسائل ). 123الغزالي، روضة الطالبين وعمدة السالكين، ص (6)
 ( اإلمام الغزالي

 كما في الرسالة القشيرية، وفي األصل: في الحياة.  (7)

 الخسر. >: ب<في  (8)



 الكتاب األول : الكبريت األحمر واإلكسير األكبر

 

151 

، عظيًما خطأً  ءٌ ىفهو مخط.. ومن قال بِِقَدِمها، واألرواح مخلوقةٌ 
، الروح (1)والعقل جيش، والنفس معدن الشر، معدن الخير والروحُ 
 .النفس (2)جيش ٍىوالهو

 .(3)مراد النفس.. والخذالن، مراد الروح.. ٍىوالتوفيق من اهلل تعال
ار  : ومن علوم األحوال  ر  ر ف ة  األ س   .م ع 

رُّ : وهي رِّ ، السِّ لطيفة مودعة في القلب  :(4)فالسر؛ وِسرُّ السِّ
، كما أن األرواَح محلُّ المحبة؛ محل المشاهدة: وهي ــ كاألرواح ــ

 .والقلوب محلُّ المعارف
ر  إن : وقال المشايخ العارفون ر  ، عليه إشراف، مالِكٌ  السِّ وس 

رِّ  السِّ
 .ما ال اطالع عليه لغير الحقِّ  :(5)

ُر أشرف وصدور ، القلبوالروح أشرف من ، من الروح (6)والسِّ
 .(7)األحرار قبور األسرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من جنس. >: ج<في  (1)

 من جنس. >: ج<في  (2)

 . 205ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)

، وهذا 6الغزالي، اإلمالء، ص: ما خفي عن الخلق فال يعلم به إال الحق. السر (4)
 كما سيأتي. تفسير اإلمام العيدروس لسر السر

ما ال يحس به السر، والسر ثالثة: سر العلم، وسر الحال، وسر الحقيقة، : سر السر (5)
معرفة مراد اهلل في الحال من اهلل،  :، وسر الحالحقيقة العالمين باهلل  :فسر العلم

 . 6الغزالي، اإلمالء، صما وقعت به اإلشارة.  :وسر الحقيقة

 في الرسالة القشيرية: ألطف.  (6)

 . 206ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (7)
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[22 ] 

A  
  ات  حَ وْ تُ  فُ ِف  

َ
 اء  قَ اللِّ  ام  وَ دَ وَ ، اء  قَ ابَ وَ ، اء  نَ الفَ  نَ م  ؛ ات  ايَ هَ انلِّ  ل  هْ أ

ه ٍىبعَد أن أفن، الذكرَ  (1)فصاحبها يداوم ؛ هبِّ في أفعال رَ  أفعال  نفس 
 تجوهر   ٍىحت ؛(2)بمزاولة الطريقة؛ في صفاته وصفات ه، بمالزمة الشريعة
كر  وانطبع، الذكُر عن كسوِة الحرِف والصوتِ  ٍىوعر، القلُب بنوِر الذِّ

اة عن دنس أوصاف البشرية  .نوُره في مرآة القلب المصفَّ

كُر والذاكر، الروح ويتجوهر بجوهر الذكر ٍىثم يسري إل ؛ ويتحد الذِّ
؛ بنور ذكرهوحينئذ تتنور أجزاء الموجودات ؛ الذات ذكرَ  فيكون الذكرُ 
 .[10: فاطر] {مض خض حض جض} ثم، وتذكر اهلل معه، ألنه محيط بها

وال ، دنياوية ة  لَّ هو الذي لم يكن معلواًل بعِ : والذكر الطيب
وإفنائه فيه ، بأن يذكره ببذل وجوده عليه؛ ويكون خالًصا هلل، أخراوية

 ٍىليبقيه به عل ؛{مض} حقيقة قوله ٍىمقتض ٍىعل، بمباشرة الحقيقة
الموصوِف  وهو عبارة عن تجلي جمالِه ،[152]البقرة:  {حط} قضية

 .ويبقيه بمذكوريته، ليفنيه عنها؛ بالمذكورية لذاكريته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بدوام. >: د> و<ج>، و<ب<في  (1)

ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج. معالجة الشيء، يقال: فالن يزاول حاجة له (2)
315 . 
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ا يذوقه من تجلي صفاِت الجمال  .ثم يكون المحو عمَّ

ا يصادفه من تجلي صفات الجالل، ثم المحو فمن ؛ والطمس عمَّ
.. ومن فني عن صفاته، ٍىفهو باق بأفعال اهلل تعال.. فني عن أفعال نفسه
كما  ،(1)اهلل فهو باق بذات.. ومن فني عن ذاته، فهو باق بصفات اهلل

  :(2)قال قائلهم
ُُُر   ف  ض  ب ق  م  ت ُُُاه وا ف ُُُي أ ر  ُُو  قُ   و 

 

ُُُه    ان  ح بِّ ُُُد  ي  ُُُي م  ُُُاه وا ف  م  ت  ُُُو  ق   و 
 

ُُُأ ف ن   ُُُف  ُُُم أ ف ن  ا، ث ُُُو  ُُُم أ ف ن  ا، ث او   و 
 

ب    ُُر  ُُاء  ب ق  ق  ُُوا ب الب  ق  أ ب  ب ه  و  [ُُُر   ]قُ 
 

ثم فناؤه ، فناء صفاته ببقائه بصفات الحق ــ كما قالوا ــ فاألول
ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهالكه في ، عن صفات الحق بشهود الحق

 .وهو فناء الذات في الذات ،(3)وجود الحق

 .[91: األنعام] {ىب نب زبمب رب} ٍىوهذا تحقيق قوله تعال

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 424 ــ 422ابن شاهور، منارات السائرين، ص  (1)

 ينسب ألبي العباس المرسي.  (2)
 . 172ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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[23 ] 

A  
ََ َل إ   ل  وْ ُص  الوُ ِف  ]   َ  [ اء  نَ الفَ  م  ل
اتصل به .. عالَم الفناء ٍىإذا وصل الذاكُر إل: قال العلماء باهلل

ف الحقِّ فيه وانقلب نحاُسُه ، عزيًزا (1)فصار َحَجُر الذاكر إْكِسْيًرا؛ تصرُّ
ما ينتفي معه كلُّ .. والتوحيد، وأُودع فيه من أنوار التنزيه، ذهًبا إبريًزا

فيصفو بصفاء التوحيد عن كدوراِت ؛ وتمويه  ، وتعطيل  ، وتشبيه  ، شرك  
ُس به عن دنس المخالفات، صفاته الذميمة فحينئذ يدخل في ؛ ويتقدَّ
الطائرين  أن يبلغ منازلَ  ٍىإل، ويسير في منازل السائرين، زمرة السالكين
 حيخي جي ٰه مه جه هن} الطمأنينة والتسكين ٍىبروح القلب إل

 .(2)[28: الرعد] {مب هئ مئ هي مي
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ بعض، وعلىٍ حول بعض المعادن إلىتتهو حجر الفالسفة، الذي يقال إنه بواسطته  (1)
 . 186الذهب. البركتي، التعريفات الفقهية، صٍ الخصوص تحويلها إلى

 . 26أحمد الغزالي، التجريد في علم التوحيد، ص (2)



 الكتاب األول : الكبريت األحمر واإلكسير األكبر

 

155 

[24 ] 

A  
َ ََ ُرْوح   َل إ   ل  وْ ُص  الوُ ِف  ]  [ ح  وْ الرُ  م  ل

بتنصيص  برَز له نعُت القدم.. م الروحروح عالَ  ٍىإذا وصل الذاكر إل
 {خف حف جف مغ} من باب إضافة، ومنشور التشريف، التخصيص

َدم  للحدث، [29: الحجر]  .ث  المحد   وتبجيل  القديم  ، وهذه إضافة تفضيل الق 

َدث صفَة حْ أن يمحَو عن المُ .. والتفضيلُ ، التخصيُص كاد هذا 
فكاد بهذه ؛ وكاد هذا التشريف أن يصل القديَم بالمحدث، الَحَدث

وتنزه ، تنزه الِقَدم عن الَحَدث ؛(2)الِقَدم بالَحَدث (1)اإلضافة أن يتشبث
 .والفصل، وَجلَّت األزلية عن الوصل، القديم عن المحَدث

إضافة إضافتك إليه ، ال إضافة جزئية، َمِزيَّةإضافة إضافتك إليه 
إضافة ، ال إضافة نسبة، إضافة قرب، ال إضافة بعِضيَّة، خصوصية

هٌ عن كلِّ إضافة  ، ال إضافة قَِدم  ، كرم  حف جف مغ} وإن قال؛ هو منزَّ
 .(3){خف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتثبت، وفي بعض نسخ التجريد: ينتبث، أي: >: ب<وفي ، يثبت>: ب>، و<أ< في (1)
 . 368ص 5ج(، ن ب ث)يتناول، كما في تاج العروس، مادة 

 وفي بقية النسخ: القديم بالمحدث. >، ج<هكذا في  (2)

 . 26أحمد الغزالي، التجريد في علم التوحيد، ص (3)
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[25 ] 

A  
 [ ه  يْ ْن   اتَّ ِف  ]

 فيقال له >..ِجْنسٌ < وليس له>، بعضٌ < فيقال له >..كلل < ليس له
 >.نَْوعٌ <

 >.ٍىعل<و >[،في< و]>، ٍىإل<و >،من< تنزه عن حقيقة

 فيقال.. محليةال و >،ِمن< فيقال.. ًل بعضيةو ،جنسيةليس له 
، والنهاية، فمقدس عن البداية>، ٍىعل< فيقال له.. قرارليس له و >،في<

 .(1)[11: ٍىالشور] {مهىه جه ين}، والمحلية، والظرفية
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 26أحمد الغزالي، التجريد في علم التوحيد، ص (1)
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[26 ] 

A  
ََ َل إ   ل  وْ ُص الوُ  ِف  ]   َ ِّ  م  ل   [(1)الّسِّ

رِّ م عالَ  ٍىإذا وصل الذاكر إل وُزفَّت ، كوشف بأسرار الغيب.. السِّ
 م  ه  ف  ر  ع   ي  ي ًل  اب  ب  ق   ت  ح  ي ت  ائ  ي  ل  و  أ  < إليه عرائُس أبكاِر األسراِر في خلواتِ 

>ير  ي  غ  
في ، [10: النجم] {رت يب ىب نب مب} (4()3)بين مواسطِ  (2)

يد  ب  ع   ن  ي  ب  ي و  ن  ي  ب  < (5)مجلس َسْترِ 
(6)<. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<السر في الفصل الحادي والعشرين من  ٍتم نقل معنى (1)

جه الحافظ العراقي. إحياء علوم الدين،  (2) أورده اإلمام الغزالي في اإلحياء، ولم يخرِّ
 . 357ص 4ج

 مواشط. >: ج<في  (3)

بيدي، تاج العروس، مادة (4) (، و س ط) ُموِسط البيت: ما كان في وسطه خاصة. الزَّ
 . 182ص 20ج

 في التجريد: سر.  (5)
قََسْمُت ٍ: قَاَل اهللُ َتَعالَى<يقول: ‘  نص الحديث عن أبي هريرة أنه سمع رسول اهلل (6)

اَلَة بَْيِني َوبَْيَن َعْبِدي نِْصَفْيِن، َولَِعْبِدي َما َسأََل، فَِإَذا قَاَل اْلَعْبُد:   رث يت ىت}الصَّ
{ حم جم}َحِمَدنِي َعْبِدي، َوِإَذا قَاَل: ٍ: قَاَل اهللُ َتَعالَى، [2الفاتحة: ]{ زث

{ ين ىن من}َعلَيَّ َعْبِدي، َوِإَذا قَاَل: ٍ أَْثنَىٍ: قَاَل اهللُ َتَعالَى، [3الفاتحة: ]
َدنِي َعْبِدي ، [4الفاتحة: ] ةً  ــقَاَل: َمجَّ َض ِإلَيَّ َعْبِدي: َوقَاَل َمرَّ  مه}فَِإَذا قَاَل:  ــ فَوَّ
قَاَل: َهَذا بَْيِني َوبَْيَن َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسأََل،  [5الفاتحة: ]{ جي يه ىه

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه} فَِإَذا قَالَ 
 قَاَل: َهَذا لَِعْبِدي= [7 ــ 5الفاتحة: ]{ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
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بلٌَك ُمقَ عليه مَ  عُ لِ طَّ ِسرل ال يَ   .وال نَِبيل ُمرَسل، رَّ

أ ت  < بما؛ ثم تأتيه ألطاُف القدرِة بتحف الحضرة ن  ر  ي  ًل  أ ذ ن  ، ًل  ع  و 
ع ت   م  س 
 .[17: السجدة] {مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي} ،>(1)

 ..ما قرة عين العاشق

 ؟ العاشقأتدري ما قرة عين 

جمال  ٍىوالتمتُع بالنظر إل، رويُة وجهِ معشوقِه [(2)قرة عين العاشق]
ويبصر ، فيسمع بغير أُُذن  ؛ وبصًرا في لُبِّهِ ، يشق له سمًعا في قلبه؛ جالله

فيصير ؛ وال يبصر إال من الغيب، فال يسمع إال من الغيب؛ بغير عين
يبِّ ر   يب  ل  ق   ٍىأ  ر  <: قوله ٍىوهو معن، والخبر معاينة، عنده عيًنا الغيبُ 

(3)<. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل  صحيح َولَِعْبِدي َما َسأََل>. =
قرأ ما تيسر له من غيرها،  ..تعلمها ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه

 . 296ص 1(، ج395حديث رقم: )
متفق عليه؛ صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها  (1)

، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة 118ص 4(، ج3244)مخلوقة، حديث رقم 
، ونصه في البخاري: قال 2174ص 4(، ج2824)نعيمها وأهلها، حديث رقم 

الِِحيَن َما الَ َعْيٌن َرأَْت، َوالَ أُُذٌن <‘:  رسول اهلل قَاَل اللَُّه أَْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّ
 جئ يي ىي ني مي زي}ْقَرءُوا ِإْن ِشْئُتْم فَا>، قَْلِب بََشر  ٍ َسِمَعْت، َوالَ َخَطَر َعلَى

 . [17السجدة: ]{ مئ خئ حئ

 كما في التجريد.  (2)

 . 445ص 4نسبه اإلمام الغزالي لسيدنا عمر بن الخطاب. الغزالي، اإلحياء، ج (3)
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َدم في متن المصحف: (1)قال العلماء باهلل .. المجيد مفهوُم إشارة  الق 
 .[45: الفرقان] {جي يه ىه مه}

فيوصلك ؛ فتقع في القبضة؛ ويسلبك منك، فحينئذ يجذبك عنك
ر ٍىفي أعل؛ والمعرفة، مراتب التوحيد ٍىأعل ٍىإل ما ؛ والهمة، منازل السِّ

وهو ، وتعجز األسرار عن اإلشارة إليه، العبارة عن التعبير بهتقصر 
ا < وليس وراء النهاية شيء، نهاية األقدام م  ك  أ ن ت  ك  ل ي  ن اًء ع  ي ث  ص  ًل  أ ح 
ل   ت  ع  ن ي  ك   ٍىأ ث  س   ٍىل  ًقا إ  ي  ر  ط   ل  ع  ج  م ي  ن ل  م   ان  ح  ب  س  <: فحينئذ تقول ؛(2)>ن ف 

>ه  ت  ف  ر  ع  م   ن  ع   ز  ج  الع   ب  ًل  إ  .. ه  ت  ف  ر  ع  م  
(3). 

، الوحدانية عجز خلقه عن أداء حق ه في حقيقة ـ  ـولَّما علم الحق  
  {يي ىي مي خي حي جي يه} شهد لنفسه بالحق للحق.. والفردانية

 .(4)[18: آل عمران]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ على> مفهوم<قوله: قال العلماء باهلل.. غير موجودة في التجريد، وكأنه عطف قوله:  (1)
 >. ٍمعنى<قوله: 

لَْيلًَة ِمَن اْلِفَراِش فَاْلتََمْستُُه فََوقََعْت ‘  رواه مسلم عن عائشة قالت: فََقْدُت َرُسوَل اهلل (2)
اللُهمَّ أَُعوُذ <َوُهَو يَُقوُل: ، بَْطِن قََدَمْيهِ َوُهَو ِفي اْلَمْسِجِد َوُهَما َمْنُصوبََتانِ ٍ يَِدي َعلَى

ِمْن ُعُقوبَِتَك، َوأَُعوُذ بَِك ِمْنَك اَل أُْحِصي ثَنَاًء َعلَْيَك بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعافَاتَِك 
صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع >. نَْفِسكٍ أَْنَت َكَما أَْثنَْيَت َعلَى

 . 352ص 1(، ج486)والسجود، حديث رقم: 
 . 305ص 4. الغزالي، اإلحياء، جهذه المقولة لسيدنا أبي بكر الصديق  (3)

 . 27 ــ 26أحمد الغزالي، التجريد في علم التوحيد، ص (4)
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 .وهو النهاية، هو البداية.. وحقيقة التوحيد

 >.منه بدأ وإليه يعود< البداية ٍىوالنهاية رجوع إل
وإليها ، بدأمنها ، وهي النهاية، هي البداية >..ًل إله إًل اهلل< كلمة

 .(2()1)فهي الكلمة الطيبة؛ يعود

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]إبراهيم: { جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف} ٍأي: لقوله تعالى (1)
 . 27أحمد الغزالي، التجريد في علم التوحيد، ص. [24

 . 27أحمد الغزالي، التجريد في علم التوحيد، ص (2)
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[27 ] 

A  
 وَ  ب  وْ لُ القُ  ة  فَ شَ َك  مُ ِف  ]

َ
 وَ  اح  وَ رْ األ

َ
  [(1)ار  ْسَ األ

ومكاشفات األرواح >، ًل إله إًل اهلل<: مكاشفة القلوب بذكر
 >.هو، هو، هو<: ومكاشفات األسرار بذكر>، اهلل، اهلل، اهلل<: بذكر

 قوت >..اهلل، اهلل<: وذكر، قوت القلوب >..ًل إله إًل اهلل<و
 .قوت األسرار >..هو، هو<: وذكر، األرواح
مغناطيس  >..اهلل، اهلل<: و، مغناطيس القلوب >..ًل إله إًل اهلل<فـ
 .مغناطيس األسرار >..هو، هو<: و، األرواح

رُّ في القلب ة في صدفة بمنزلة  .. والروح والسِّ ة  ، ُدرَّ أو  ،(2)في ُحقَّ
 .في بيت، طائر  في قفص بمنزلة

بمنزلة .. والصدفة والقفص، بمنزلة القلب. .[(3)والبيت] فالحقة
ة والطائر، الروح ر  ر.. والد   .بمنزلة السِّ

ومهما ال تصل ، القفص ٍىال تصل إل.. البيت ٍىفمهما ال تصل إل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<السر في الفصل الحادي والعشرين من  ٍتم نقل معنى (1)

ا يَصلُُح أَْن يُْنَحت ِمْنُه. قَّ حُ الْ  (2) : وَعاء من َخَشب  أَو عاج أَو َغيِرِهما، ِممَّ مِّ ُة بِالضَّ
بيدي، تاج العروس، مادة   . 172ص 25ج(، ح ق ق)الزَّ

 كما في التجريد.  (3)
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.. القلب ٍىوكذلك مهما ال تصل إل، الطائر ٍىتصل إل ال.. القفص ٍىإل
ر ٍىال تصل إل.. الروح ٍىومهما ال تصل إل، الروح ٍىال تصل إل  .السِّ

 .عالَم القلوب ٍىوصلَت إل [(1)فقد.. ]البيتَ  ٍىفإذا وصلَت إل

 .عالم األرواح ٍىفقد وصلت إل.. القفص ٍىوإذا وصلت إل

 .عالم األسرار ٍىإل فقد وصلت.. الطائر ٍىوإذا وصلت إل

وباَب >، ًل إله إًل اهلل< :[(2)قولك] فأفتح باب قلبك بمفتاح
 (3)َك بقرطمواستنزل طائر ِسرِّ >، اهلل، اهلل<: روِحك بمفتاح قولك

وإليه ، قوٌت لهذا الطائر >..هو، هو<: فإن قولك>؛ هو، هو<.. قولك
 .(4)>اجعلني طعامك وشرابك ٍىيا موس<: اإلشارة بقوله

 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما في التجريد.  (1)

 في التجريد.  كما (2)

 . 476ص12ج(، ق ر ط م) َحبُّ الُعْصُفر. ابن منظور، لسان العرب، مادة (3)

 . 24 ــ 23أحمد الغزالي، التجريد في علم التوحيد، ص (4)
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[28 ] 

A  
ِّ بْ المَ ، د  يْ ح  وْ اتَّ  م  لْ ع   ة  قَ يْ ق   حَ ِف    ، د  يْ ر  فْ  اتَّ ََعَ  ن 

  دَ عَ بَ 
َ
  د  يْ ر  جْ اتَّ  قِّ اء  حَ دَ أ

كر؛ وهو أن يفردك الحقُّ عنك بفردانيته ؛ عند استيالء سلطاِن الذِّ
وجوُد  (2)بسطوِة نفيه ٍىفيفن؛ من قشور الحروف والصوت (1)حيَن يخُرج

اكر  .المذكور (4)ويبقيه بسلطنةِ إثباتِهِ ببقاءِ  ،(3)الذَّ
اكر (5)فينوب : قوله ٍىمقتض ٍىعل، بدوام الذكر، المذُكور عن الذَّ

اكُر مذكوًرا؛ [152: البقرة] {حط مض} ، فيصير حينئذ  الذَّ
واالثنينية ، والمباينة بالمعاينة، ويتبدل األيُن بالعين، والمذكوُر ذاكًرا

في عين جمع ، وعن غيره بالكلية، عن نفسه ٍىفنـ[يـ]و ،(6)بالوحدانية
المنزهة عن الجسمية ، الصمدية، مشاِهًدا لذاِت الحقيقية، الجمعية

إال الواحد  ٍىوال ير، وتوابعها ولوازمها بالكلية، الكثيفة واللطيفية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تخرج. ٍ كما في منارات السائرين، وفي األصل: حتى (1)
 بقيته. >: ج<بقية، وفي >: هـ>، و<ج<كما في منارات السائرين وفي  (2)
 الذكر. >: د> و<ج<في  (3)

 بنفي. >: ج<، وفي ٍيبقى>: د> و<ب<في  (4)
 كما في منارات السائرين، وفي األصل: فثبوت.  (5)

 . 88ابن شاهور، منارات السائرين، ص  (6)
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اًل وآخًرا؛ الحقُّ   {حي جي يه مهىه جه ين}، ظاهًرا وباطًنا، أوَّ
 .[11: ٍىالشور]

 .الخواصهذا توحيد خواص 

 

 



 الكتاب األول : الكبريت األحمر واإلكسير األكبر

 

165 

[29 ] 

A  
 ر  عْ  مَ ِف  

  ة  فَ
َ
 ة  يَّ ص  وْ ُص الُ ي(1)ة  دَ اهَ َش المُ  ل  هْ أ

يُر يتبدل بالطير ،(2)طائرٌ ، وحقيقة العارف سائرٌ   فالسير؛ ثم السَّ
يكون في مقامات الروحانية  والطير  ، يكون في مقامات النفس المطمئنة

ية رِّ  .العلوية السِّ

بُُه إل، فالجذبة تبِعُدُه عن أنانيَِّتهِ ؛ ثم يتبدل الطيُر بالجذبات  ٍىوتقرِّ
، فالمشاهدة أحضرته معه؛ تورَث الجذبُة المشاهدةَ  أن ٍىإل ،(3)ِويَِّتهِ هُ 

وتفرقه ، فالمعاينة تجمعه به؛ تثمر المشاهدُة المعاينةَ  أن ٍىإل، وغيََّبْتُه عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ثالثة مشاهدة بالحق، وهي: رؤية األشياء بدالئل التوحيد، ومشاهدة المشاهدة (1)
للحق، وهي: رؤية الحق في األشياء، ومشاهدة الحق، وهي: حقيقة اليقين بال 

 . 6الغزالي، اإلمالء، صارتياب. 

أربعة أشياء: اجتهاد وسلوك وسير ٍ اعلم أن مباني طريق الصوفية على<قال الغزالي:  (2)
: التحقق بحقائق اإليمان، والسلوك: التحقق بحقائق اإلسالم، تهادفاًلجوطير؛ 
ٍ : الجذبة بطريق الجود واإلحسان إلىوالطير: التحقق بحقائق اإلحسان، والسير

مطبوع مع مجموعة رسائل ) روضة الطالبين وعمدة السالكين>. معرفة الملك المنان
 . 115ص(، اإلمام الغزالي

الَحقائِِق اْشِتمال النَّواة ٍ الَحقيَقُة الُمْطلَقُة الُمْشتملَُة على: عْنَد أَْهِل الحقِّ ِهيَ  الُهويَّةُ  (3)
بيدي، تاج العروس، مادةٍ على َجرِة ِفي الَغْيِب الُمْطلَِق. الزَّ  40ج(، هـ و ا) الشَّ
 . 333ص
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ثم يحققه ، َتمَحُقهُ  والعينُ ، فالِعياُن يَْسَحُقهُ ؛ ظهر بالِعيان أن ٍىإل، عنه
 فيطالِع أسرارَ ؛ فيكاَشف بأنوار غيب الغيب؛ باطلُهُ  قُ هَ زْ ويُ ، الحقُّ 
 في تيه العظموت [(3)حيران] (2)ويله، الُملك والملكوت [(1)ربوبيةِ ]

فأشرقت ؛ له شمُس الربوبية عن سماء العبودية ٍىتتجل ٍىحت؛ والجبروت
 ،ء  أنوار  األلوهية  ىتألل ٍىالمقاَم إل ٍىوترق، أر  البشرية بنور ربها

 .[35: النور] {جبحب هئ مئ خئ} المستفادة من ِسرِّ 

وانفتح في عين الشمس باُب ، ثم هبت نفحات ألطاف الربوبية
 .ثم ال تسأل، وانغمس فيه المنغِمُس ، الهوية

 : شعًرا
ا، ًل  أ   ُر  ُو  ق د  ك ان  م ا ك ان  س  ُه  ب   ح  ب 

 

ًُرا   ي  ُُر  ف ظ ُن  خ  ب  ُن  الخ  ُُأ ل  ع  ًل  ت س   و 
 

وظهرت المشكاة ، بضوِء الشريعة.. فاستضاءْت اآلفاُق الَجْسَدانية
بأنوار حقيقة .. وتنورت الزجاجُة القلبية، بلوامع الطريقة.. النفسانية
وبدت ، بنار نور األلوهية ..(4)وأشرق المصباح الروحاني، الروحانية

 ىب نب مب زب رب يئ} السرُّ ؛ ٍىونودي موس، شجرة الوحدانية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما في منارات السائرين.  (1)
> ج<يلهو، وفي >: ب<يلج، وفي >: أ< كما في منارات السائرين من الوله، وفي (2)

 يتيه. >: هـ>، و<دو<

 كما في منارات السائرين.  (3)

 الروحية، وفي بقية النسخ: الزجاجية. >: ج<كما في منارات السائرين، وفي  (4)
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 .[30: القصص] {زت رت يب
ور، فانمحت الجهات ، وانطمست األبعاضُ ، وتالشت الصُّ

 نوُر الصمدانية ٍىوتجل، ِعزُة الوحدانية (1)وسطت، وانعدمت األجزاءُ 
 الروحانية [143: األعراف] {جف مغ} فتدكدك جبُل اإلنسانية؛ الربانية

وارتفعْت ، بناِر الغيرةِ فاحترقت الغيرية ؛ [143: األعراف] {حف}
ركةُ  الء العُ  بإزار ةً رَ زِ تَّ مُ ، وبقيت الوحدة متعززًة برداء الكبرياء والعزة، الشِّ
 ىن نن من رنزن مم ام يل ىل} وحده ال شريك له، والعظمة
 .[88: القصص] {ين

وهذا ، [17: األنفال] {خن حن جن يم ىم مم خم} هذا أوانُ 
 .[3: النجم] {من خن حن جن} وقتُ 

ن ت  <: وهو ِسرُّ  ًعاك  م  ًرا، ل ه  س  ب ص  اًنا، و  ل س  ع  < ،(2)>و  م  ب ي ، فب ي ي س  و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما في منارات السائرين، وفي األصل: وسطعت.  (1)
عن جبريل، عن ، ‘ في شرح السنة، عن أنس بن مالك، عن النبي أورده البغوي (2)

: َمْن أََهاَن لِي َولِي ا، فََقْد بَاَرَزنِي بِاْلُمَحاَربَةِ، يَُقوُل اللَُّه <، قال: ٍاهلل تبارك وتعالى
َب ِإلَيَّ  َعْبِدي اْلُمْؤِمُن  َوِإنِّي ألَْغَضُب ألَْولِيَائِي، َكَما يَْغَضُب اللَّْيُث اْلَحِرُد، َوَما َتَقرَّ

ُب ِإلَيَّ بِالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَُّه، ٍ بِِمْثِل أََداِء َما اْفَتَرْضُت َعلَْيهِ، َوَما َزاَل َعْبِدي اْلُمْؤِمُن يََتَقرَّ
ًرافَِإَذا أَْحَبْبُتُه،  ب ص  ًعا و  م  ن ت  ل ه  س  ْن َسأَلَِني َويًَدا، َوُمَؤيًِّدا، ِإْن َدَعانِي أََجْبُتُه، َوإِ  ك 

ْدُت ِفي َشْيء  أَنَا فَاِعلُُه َتَردُّدِي ِفي قَْبِض ُروِح َعْبِدي اْلُمْؤِمِن، يَْكَرُه  أَْعطَْيُتُه، َوَما َتَردَّ
 نَ اْلَمْوَت َوأَْكَرهُ َمَساءََتُه، َوال بُدَّ لَُه ِمْنُه، َوِإنَّ ِمْن ِعَبادِي اْلُمْؤِمِنيَن لََمْن يَْسأَلُِني اْلَباَب مِ 
ُه َعلَُّه أاَل يَْدُخلَُه ُعْجٌب، فَيُْفِسَدُه َذلَِك، َوِإنَّ ِمَن ِعَباِدي اْلُمْؤِمِنيَن لََمْن=  اْلِعَباَدِة، فَأَُكفُّ
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ر ص  ب ي ي ن ط ق   ،(1) ُ ي ب  ن ت  <: عمري إن هذا حاُل من كوشف بأسرارولَ >، و  ك 
ي ا ًزا م خف  ن   .(2)>ك 
فاءُ جوذهب ال، الغطاءُ  َف شِ فلما كُ 

وطويت  ،(4)وُرِفع الِخباء] ،(3)
 {رث يت ىت نت مت} ودام اللقاء فـ[، ظهر الخفاء.. األرض والسماء

وَشِرب ، في رياض المعرفة ٍىفرع؛ ٍىما رو (5)وال القلبُ ، [11: النجم]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، َولَْو أَْفَقْرُتُه ألَْفَسَدهُ َذلَِك، َوِإنَّ ِمْن ِعَبادِي اْلُمْؤِمِنيَن لََمْن اَل ٍاَل يُْصلُِح ِإيَمانَُه ِإال اْلِغنَى =
يُصِلُح ِإيَمانَُه ِإال اْلَفْقُر، َولَْو أَْغنَْيُتُه ألَْفَسَدُه َذلَِك، َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي اْلُمْؤِمِنيَن لََمْن اَل 
َحُة، َولَْو أَْسَقْمُتُه ألَْفَسَدُه َذلَِك، َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي اْلُمْؤِمِنيَن لََمْن اَل  يُصِلُح ِإيَمانَُه ِإال الصِّ

َقُم، َولَْو أَْصَحْحُتُه ألَْفَسَدُه َذلَِك، ِإنِّي أَُدبُِّر أََمَر ِعَباِدي بِِعْلِمي يُصِلُح إِ  يَمانَُه ِإال السَّ
، 23 ــ 22ص 5(، ج1249)شرح السنة، حديث رقم >. بُِقلُوبِِهْم، ِإنِّي َعِليٌم َخِبيرٌ 

 . (6502)وأصل الحديث في البخاري برقم: 

 صل الحادي والعشرين. تقدم الكالم عليه في الف (1)

صحيح  له سندٌ  ُف رَ عْ وال يُ ، ‘ ليس من كالم النبي: قال ابن تيمية<قال العجلوني:  (2)
وقال  وال ضعيف، وتبعه الزركشي، والحافظ ابن حجر في الآللئ والسيوطي وغيرهم،

{ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ} ٍلكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: القاري
األلسنة: ٍ ، والمشهور علىكما فسره ابن عباس ، ليعرفوني، أي: [56الذاريات: ]

ا في كثيرً  وهو واقعا فبي عرفوني، ا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقً كنت كنزا مخفي  
 . 132ص 2كشف الخفاء، ج>.  لهمكالم الصوفية، واعتمدوه وبنوا عليه أصواًل 

 فاء. خال>: د>، و<ج< في (3)

َواَل يَُكوُن ِمْن ، أَو ُصوف  ، َواِحُد األَْخبية، َوُهَو َما َكاَن ِمْن َوبَرالِخباُء ِمَن األَبنية:  (4)
فَُهَو بَْيت. ابن منظور، لسان .. َعُموَدْيِن أَو ثاََلثَة ، َوَما فوَق َذلِكَ ٍ َشَعر، َوُهَو َعلَى
 . 223ص 14ج(، خ ب ا)العرب، مادة، 

 وفي األصل: وللقلب. ، كما في منارات السائرين (5)
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من بحر ؛ وُسقي بكأس الجمال شراَب الجاللِ ، من حياض المحبة
 وتغيرِ ، السؤال وكثرةِ ، القيل والقال فاستراح من ضروِب ؛ الوصال
؛ الُمَحاط والغيب، عن الُمَحاِط المطلَق المحيِط به ٍىإذ تجاف؛ األحوال

 خي حي جي} فتحقق له حقيقة؛ المِحيط المطلَق (1)المحيِط به غيبُ 

 .[54: فصلت] {هي مي

  :(2)شعًرا

ُُُاء   ف  ُُُه  خ  ُُي س  ب  ُُُان  ال حُُُق  لُ   أ ب 
 

ُُر    ُُاح  السِّ ب  و 
ُُاء   (3) ط  ُُف  الغ  ان ك ش   و 

 

ح   و  الُُُر  اي ل ُُُت  و  ُُُي ز  س  ُُُاد ت  ف ن ف   ب 
 

اء    ُُُُف  الص  ر  و  ُُُُد  ُُُُق  الت ك  ُُُُم  ي ب   ف ل 
 

ُُُُُى أ ف ن  ُُُُُا و  ُُُُُاء  ال حُُُُُقِّ أ ف ن ان  ق   ٍب 
 

ُُُُُُاء    ق  ب 
ُُُُُُاء   (4) ن  ُُُُُُا ذ اك  الف  ن   ف ن ائ 

 

ت  ح ت ُُى و  ُُر  ة  ال جب  ُُط و  ُت  س  لُ   ٍت ج 
 

ُُد    ُُُم  قُ  ُُُا ث  ن  ف ن ي 
ُُاء   (5) نُ  ُُُي  الف   ف ن 

 

التي يُعرف فيه الربُّ ، الحقيقية (6)هذا مقام المعرفة بالمشاهدة
بِّي<: كما قال ؛ بالرب ر  بِّي ب  ف ت  ر  ر  ف ت  ، ع  ر  بِّي م ا ع  ل  ر  ًل  ف ض  ل و  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل زيادة: الغيب. ، كما في منارات السائرين (1)
 في منارات السائرين: كما أقول.  (2)

 >. الكبريت<السر في الفصل الحادي والعشرين من ٍ تم نقل معنى (3)

 في منارات السائرين: بفاء، وفي نسخة منه: بفنا.  (4)

 . إذكما في منارات السائرين، وفي األصل:  (5)

 في منارات السائرين: الشهودية.  (6)
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بِّي وثبت ، كمالية اإليماِن بهذا المقام.. وإياكم، رزقنا اهلل ،(1)>ر 
 .(2)الصراط المستقيم يوم َتِزلُّ األقدام ٍىأقدامنا عل
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 481ص 2نسبه القشيري لذي النون المصري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 . 61 ــ 59ابن شاهور، منارات السائرين، ص  (2)
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[30 ] 

A  
 د  يْ ح  وْ اتَّ  ة  قَ يْ ق  حَ  م  لْ ع   نْ عَ ي(2()1)ك   ْش المُ  لِّ  حَ ِف  

هو أن يفردك .. التفريد بعد أداء حق التجريد ٍىالتوحيد المبني عل
كر، الحقُّ عنك بفردانيته اًل في أول ، عند استيالء سلطان الذِّ المذكور أوَّ

 .له كالشرح (4)وهو ،(3)الكتاب
 كما قال اهلل>، إال اهللال إله < أو>، اهلل، اهلل<: وهو مقام الذكر ذكر

 خف حف جف}: وقال، 152: البقرة {حط مض} ٍىتعال
 .[10: الجمعة] {حق مف

د  <: وقال رسول اهلل  ن  ا ع  اه  ك  أ ز  م  و  ال ك  م  ر  أ ع  ي  م  ب خ  أ ًل  أ ن بِّ  ك 
م   م  ، م ل يك ك  ات ك  ج  ا ف ي د ر  ه  ف ع  أ ر  ب  ، و  ه  ط اء  الذ  ن  إ ع  م  م  ر  ل ك  ي  خ  ر ق  و  و  ال  ، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ــ 398كما هو ظاهر صنيع ابن شاهور في منارات السائرين، ص  ــاإلشكال  (1)
كر؛ حيَن أن يفردك الحقُّ عنك بفردانيته<قوله السابق:  ؛ عند استيالء سلطاِن الذِّ

اكر، ويبقيه بسلطنةِ ٍ يخُرج من قشور الحروف والصوت؛ فيفنى بسطوِة نفيه وجوُد الذَّ
اكُر  اكر، بدوام الذكر؛ فيصير حينئذ  الذَّ إثباتِهِ ببقاِء المذكور؛ فينوب المذُكور عن الذَّ

ا>؛ مذكوًرا، والمذكوُر ذاكًرا كُر مذكوًرا، والمذكوُر ذاكًرا، إذ كيف يصير حينئذ  الذَّ
 .. هو مثال الفراش اآلتي. وجواب اإلشكال

 مشكل. >: ج<في  (2)

 في فصل حقيقة علم التوحيد، وهو الفصل الثامن والعشرون. : أي (3)

 لعل اإلمام العيدروس يريد أن هذا الفصل كالشرح إلجمال ما تقدم.  (4)
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م   ن اق ه  وا أ ع  ر ب  م  ف ت ض  ك  و  د  ا ع  و  ق  ل  أ ن  ت  م  ، و  ن اق ك  وا أ ع  ر ب  ي ض  َوَما <: قَالُوا؟> و 
ر  <: قال ؟>،َذاَك يَا َرُسوَل اهلل  .(1)>اهللذ ك 

، ٍىاهلل تعال ٍىواعلم أن الذكَر عدُة السائرين بالمقامات القلبية إل
المعبَِّر عنها بلطائف األحوال ، الروحانيةوعمدَة الطائرين بالمقامات 

 .اهلل  ٍىالوصول إل ٍىإل، واألنفاس
 ،(2)وإليه يعود، ألنه منه بدأ؛ اهلل إًل بذكر اهلل ٍىوًل يصل أحد  إل

 .[10: فاطر] {جعمع مظ حط مض خض حض جض} ٍىبقوله تعال
بل يجعل الذاكر مذكورا ، المذكور ٍىوإنَّ الذكَر يوِصل الذاكَر إل

 .[152: البقرة] {حط مض} ٍىتعالبقوله 

 : ثالثة أقسام ٍىوالذكر عل 
 .وذكر باألحوال، وذكر باألعمال، ذكر باألقوال

 {حط} ..بلفظ االستغفار عن العصيان، باألقوال {مض}
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى} ٍىبيانه قوله تعال، بالرحمة والغفران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما جاء في فضل الذكر، ، ‘ رسول اهللالترمذي، سننه، أبواب الدعوات عن  (1)
. ابن ماجه، سننه، كتاب األدب، باب فضل 459ص 5(، ج3377)حديث رقم: 

 . 1245ص 2(، ج3790)الذكر، حديث رقم: 

وحقيقة التوحيد.. هو البداية وهو <قال العيدروس في الفصل السادس والعشرين:  (2)
.. هي ًل إله إًل اهلل، كلمة: بدأ وإليه يعود منهالبداية؛ ٍ النهاية، والنهاية رجوع إلى

 >. البداية، وهي النهاية، منها بدأ، وإليها يعود؛ فهي الكلمة الطيبة
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  {مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .[135: آل عمران]

 {حط}.. اإليمان خلوصِ بأعمال األركان من  {مض}
 يث ىث نث مث زث} بيانه قوله، ودخول الِجنان، بحياة الَجنان

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

 .[97: النحل] {مم ام

 ،بالنجاح {حط} ..واألرواح باألشباح كثيًرا {مض}
 [10: الجمعة] {مئ زئ رئ ّٰ ِّ} ٍىبيانه قوله تعال ،والفالح

 {حط}.. والمحبة، الشوق: وهي، باألحوال {مض}
َب ِإلَيَّ ِشْبًرا<: بيانه قوله، والقربة ،(1)بالقبول ْبُت ِإلَْيهِ .. َمْن َتَقرَّ َتَقرَّ
 .(2)>ِذَراًعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 20ص 2في تفسير الثعلبي: بالوصل، ج (1)

، حديث هِ وروايته عن ربِّ ‘  البخاري، صحيحه، كتاب التوحيد، باب ذكر النبي (2)
. ومسلم، صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة 157ص 9(، ج7536)رقم: 

 4(، ج2675)، حديث رقم: ٍذكر اهلل تعالىٍ واالستغفار، باب الحث على
قَاَل اهللُ <أنه قال: ‘  ، ونصه في مسلم عن أبِي هريرة، عن رسوِل اهلل2102ص
 ُلَلَُّه أَْفَرُح بَِتْوبَةِ َعْبِدِه ِمْن ، ُرنِي، َواهللِ : أَنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي بِي، َوأَنَا َمَعُه َحْيُث يَْذك

اًعاأََحِدُكْم يَِجُد َضالََّتُه بِاْلَفاَلِة،  ه  ذ ر  ت  إ ل ي  ب  ر  ًرا، ت ق  ب  ب  إ ل ي  ش  ر  م ن  ت ق  َب ِإلَيَّ و  ، َوَمْن َتَقرَّ
ْبُت ِإلَْيهِ بَاًعا، َوِإَذا أَْقَبَل ِإلَيَّ   >. يَْمِشي، أَْقَبْلُت ِإلَْيهِ أَُهْرِولُ ِذَراًعا، َتَقرَّ
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، لِ ضُّ فَ [(1)ــتَّ ]بالـ {حط}.. واالبتهال، بالتضرع {مض}
ي<: بيانه قوله، واالستقبال ش  م ن  أ ت ان ي ي م  ت ه  .. و  ي  ت ل ق 

ل ةً  (2) و  ر   .(3)>ه 
 .بالتكريم {حط}.. بالتعظيم {مض}
 .اذكًرا باقيً  {حط}.. ذكًرا فانًيا {مض}
 .بخالص البر {حط}.. بصفاء السر {مض}
 .بحفظ الوفاء {حط}.. بترك الجفاء {مض}
 .بأنواع العطاء {حط}.. بترك الخطأ {مض}
 .من حيث أنا {حط}.. من حيث أنتم {مض}
، بنيل الشهود {حط}.. والفناء، ببذل الوجود {مض}
 .(4)والبقاء

ي<: ٍىتعال وهذا حقيقة قوله س  ت ه  ف ي ن ف  ر  ه  ذ ك  س  ن ي ف ي ن ف  ر  وإ ن  ذ ك 
(5)<. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما في منارات السائرين.  (1)

 أتيته، وكذا في منارات السائرين. >: ج> و<هـ<في  (2)

، عن رُسول اهلل (3) يَُقوُل: <قال:  يرويه عن ربه ، ‘ رواه أحمد عن أنس بن مالك 
ْيُتُه بَاًعا،  انِي ِذَراًعا، َتلَقَّ ْيُتُه ِذَراًعا، َوِإَذا َتلَقَّ انِي َعْبِدي ِشْبًرا، َتلَقَّ إ ذ ا َربُُّكْم ِإَذا َتلَقَّ و 

و ل   ر  ت ه  أ ه  ي  ي، ت ل ق  ش  ان ي ي م  مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك  >،ت ل ق 
، وأصله في البخاري 418ص 21(، ج14013)عنه، حديث رقم: ٍ رضي اهلل تعالى

 ومسلم، كما سبق. 

 . 21 ــ 19ص 2ا من هذه المعاني، جذكر الثعلبي في تفسيره كثيرً  (4)

=ٍ: اللَُّه َتَعالَىيَُقوُل <‘:  متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: قال النبي (5)  أَنَا ِعْنَد َظنِّ
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والمذكور ، الذي يجعل الذاكَر مذكوًرا، وهذا هو الذكر الحقيقيُّ 
كما قال اهلل ، واحًدا.. والمذكورُ ، رُ كْ والذِّ ، بل يكون الذاكرُ ، ذاكًرا
 .[16: غافر] {مل خل حل مكجل لك خك} ٍىتعال

  :(1)وقال قائلهم

ق   ق ُُُت  ر  ر  ، و  ُُُاج  ج  الز 
ُُُر   (2) م   الخ 

 

ُُُُُُُر    ُُُُُُُاك ل  األ م  ا ف ت ش  ه  ُُُُُُُاب   ف ت ش 
 

ُُُُُا أن م  ف ك 
ح   (3) ًل  ق ُُُُُُد  ُُُُُر  و  م   خ 

 

ُُُُا  أن م  ك  و 
ُُُُر   (4) م  ًل  خ  ح  و  ُُُُد  ق 

(5) 
 

فإن الشمع يقول  ؛(6)وتجد مثَل هذا في حال الفراش مع الشمع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَعْبِدي بِي، َوأَنَا َمَعُه ِإَذا َذَكَرنِي،  = س  ت ه  ف ي ن ف  ر  ه  ذ ك  س  ن ي ف ي ن ف  ر  ، َوِإْن َذَكَرنِي ف إ ن  ذ ك 
ْبُت إِ  َب ِإلَيَّ بِِشْبر  َتَقرَّ َب ِفي َمإَل  َذَكْرُتُه ِفي َمإَل  َخْير  ِمْنُهْم، َوِإْن َتَقرَّ لَْيهِ ِذَراًعا، َوِإْن َتَقرَّ

ْبُت ِإلَْيهِ بَاًعا، َوِإْن أَتَانِي يَْمِشي أََتْيُتُه َهْرَولَةً  صحيح البخاري، كتاب >. ِإلَيَّ ِذَراًعا َتَقرَّ
، حديث [28آل عمران: ]{ جكحك مق حق}ٍالتوحيد، باب قول اهلل تعالى

. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة 121ص 9(، ج7405)رقم: 
 . 2067ص 4(، ج2675)، حديث رقم: ٍذكر اهلل تعالىٍ واالستغفار، باب الحث على

نسبه محمد أمين المحبي للصاحب ابن َعبَّاد، نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة،  (1)
 . 217ص 2ج

 . وراقت>: ج<في  (2)

 منارات السائرين: فكأنها.  في (3)

 في منارات السائرين: وكأنه.  (4)

 . 398 ــ 395ابن شاهور، منارات السائرين، ص  (5)

 كما في منارات السائرين، وفي األصل: للشمع.  (6)
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الفراِش للشمع فذكُر >؛ أذكرك في نفسي.. في نفسك اذكرني<: للفراش
شعلَة الشمِع في نفسه  (1)فذكره؛ في نفسه أن يبُذَل نفسه لشعلة الشمع

 .بالَحْرِق عليها

التمييز  ٍىفال يبق؛ ويذكره الشمُع باشتعال نَْفِس الفراش في نَْفِسهِ 
وإن طلبت ، وجدت الشمع.. فإن طلبت الفراش، بين الشمع والفراش

  :(3)كما قيل ،(2)وجدت الفراش.. الشمع

ُُا ي أ ن  ُُو  ُُن  أ ه  م  ي و  ُُو  ُُن  أ ه  ُُا م   أ ن 
 

ن ا  ُُُُد  ُُُا ب  ل ل نُ  ُُُُان  ح  وح  ُُُُن  ر   ن ح 
 

ُُُُُُُى ت  ت ن ا ٍ ف م  ُُُُُُُر  ص  ت ه  أ ب  ُُُُُُُر  ص   أ ب 
 

ُُُُُى  م ت  ُُُُُر  ٍ و  ص  ت ه  أ ب  ُُُُُر  ص   (4)ت ن اأ ب 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 391كما في شرح الفصوص للَقْيَصري، ص  (1)

احتراق الفراش في ٍ ترىاإلرادة االحتراق بنيران الطلب؛ أال <قال أحمد الغزالي:  (2)
؛ واالحتراق بالنار، الوقوع في النارٍ فإن الفراش المسكين يتهافت على؛ نار الشمعة

 كأن حياته في احتراقه. 
ف نفسه في محبوبه وأنت مع كمالك وكمالية تلِ ر مطلوبه يُ غَ ر شأنه وصِ غَ هذا مع صِ 

 وجودك. ٍ كأن األبدية متوقفة على؛ محبوبك تتوقف في بذل نفسك ومحو وجودك
ن حياته في أفك؛ إتالف نفسه في مطلوبه ومرادهٍ وذلك المسكين متهافت متهالك على

 يك}فوق سطح قصر دائرة األزل، ٍ القدم ينادىٍ وأنت تسمع منادى، تهاإبطال حي
، [169آل عمران: ]{ ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل

. ومن كان هكذا فليس ةإرادة فراشوأنت توقف في قصر شأن إرادتك عن شأن 
 . 18التجريد في علم التوحيد، ص>. بصادق في اإلرادة

 . 391نسبه الَقْيَصري في شرح الفصوص للحسين بن منصور الحالج، ص  (3)

 . 398 ــ 397ابن شاهور، منارات السائرين، ص (4)
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 : أيًضا شعًرا (1)ولبعضهم
ُُُا ُُُر  إ ن م  ُُُر  السِّ ه  ُُُن  ي ظ  م  ُُُت  م  ن  م ُُُا ك   و 

 

 
 

 
 

ُُُا اه  و  س  ه  و  ُُُر  ُُُت   ع  ل  ر ي ت ج  ي  ُُُم  ُُُي ض   ف 
 

د   ُُُُُُُاه  ن ي  ف ش  ق ت  ر  ُُُُُُُت غ  ا ف اس  ة   ت ه  ُُُُُُُر  ف ك 
(2) 

 

 
 

 
 

ُُي ل ت  م  ج  ُُي و  لِّ ُُلِّ ك  ُُن  ك  ُُا ع  ُُت  ب ه  ب  ف غ 
(3) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لسانه. ٍ البيتان من قصيدة لسلطان العلماء عزالدين بن عبدالسالم، قالها لموت الحاج على (1)

 في بعض الروايات: حيرة.  (2)

 قصيدة بتمامها، هي: لا (3)
هُُُا ُُُت  دمُُُي إذ بُُُاح قلبُُُي بحبج  أباح 

 

 وحُُلج لهُُا فُُي حكمهُُا مُُا اسُُتحلجت 
 

 لُم يرعُه النُاس قبلهُُاٍ أباح ُت  حمُى
 

 ُُ ُُت تالًع ُُم تكُُنوحلج ُُت ا ل ُُل ح لج  قب
 

ُُا ُُُرج إنجم ُُر الس ُُن يظه ُُت  ممج ُُا كن  وم
 

ُُت   عُُروس هواهُُا فُُي ضُُميري تجلج
 

ُُُت  علُُُى ة نورهُُُاٍ فألق  ي أشُُُعج  سُُُُرج
 

سي خفايُُُُا طُُُُويجتي   فُُُُالح لجُُُُُالج
 

 فكُُُُُُرةشُُُُُُاهدتها فاسُُُُُتغرقتني ف
 

 فغبُُت بهُُا عُُن كُُلج كُُُلجي وجملتُُي 
 

ُُت محُُُلج الكُُُلج منجُُي بكلهُُُا  وحلُج
 

ت فإيُُُُُاي   إيجُاهُُُُُُا إذا مُُُُُُا تبُُُُُُدج
 

ت  علُى ي فكانُت هُي التُيٍ ونمج  سُرج
 

ت     عليهُُُُا بهُُُُا بُُُين البُُُُريجة ن ُُُُم 
 

أل ت من أنت  قلت أنُُا الُذي؟، إذا س 
 

ُُُُويجتي  ُُُُك ه ُُُُُيت في ُُُُائي إذا فُن  بق
 

 أنا الحُقج فُي عشُقي كمُا أن سُيجدي
 

 هُُو الحُُُقج فُُي حسُُن بغيُُر معيُُة 
 

 فإن كنت  في سُكري شُطحت  فُإنجني
 

ُُُت  ُُُؤاد المفتج ُُُق الف ُُُُت بتمزي  حكم
 

قُُُُي نُُُار   وًل غُُُرو  إن أصُُُليت    تحرج
 

ُُُُُهوى  ُُُُار ال ُُُُد  ٍ فن  ت  للعاشُُُُقين أع
 

 ُـهُُُُمالذيُُُُن أحُب  أن  ومُُُُن عجُُُب 
 

ٍُُُ لُُُوا أيُُُدي الهُُُوىقوقُُُد أع   ُةبأعن 
 

ُُ ُُالوا ًل ت غنِّ ُُُوا يسُُقوني وق ُُو سق  ول
 

ُُُين    ُُُال ح ن ُُُُن ت جب ُُُقوني لغ ُُُا س  م
 

ُُت  سُُُليمى  بابةً أن أمُُُوت صٍُُُ تمنُ 
 

ُُت   وأهُُُون  شُُُيء     عنُُُدنا مُُُا تمنُ 
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 [88 :القصص] {رنزن مم ام يل ىل} معنوي ٍىوهذا من بركة معن
: آل عمران] {ريزي ٰى ين ىن}، [26: الرحمن] {ىئ نئ مئ زئ}

 .خلقهسبحان الباقي بعد فناء ، [185

م قبل أن هِ رِ يَ غِ وأفنوا نفوَسهم وَ ، والصوفية ماتوا قبل أن يموتوا
 .[54: األعراف] {زيمي ري ٰى ين} يُْفنَوا
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[31 ] 

A  
َماع    ِف  السَّ

، الناس مختلفون في الِحسِّ : باهلل ومشايخ الصوفية (1)قال العلماء
، وأهُل الفهم مختلفون في الذوق، وأهُل الِحسِّ مختلفون في الفهم

 .ما ليس لغيرهم.. والذوق، والفهم، والصوفية لهم في الحس

عند من  (2)وإذا تواجد الصادق منهم عند وجود ما ال يقتضي وجًدا
فلهم في كلِّ سماع ؛ فال ينبغي أن يُْنَكر عليه.. ليس له فهمهم وذوقهم

وفي كل سكوت أنواٌع من ، واعتبار، وفي كلِّ نظر  عظةٌ ، واستبصار، فهمٌ 
، يشهدونها وكم من مشاهدَ ، وفي كل كالم  أصناٌف من الِحَكم، ركَ الفِ 

 .يجدونها ومن مواجيدَ 

ب ذكُر حسِن الصنعةِ طرِ قد يُ : باهلل الصوفية أيًضا (3)وقال العلماء
 .جماَل الصانع (4)أو يشهُد عند ذكره، ويذكره، السامعَ 

، استدل بإتقان الصنعة.. مشاهدة الجمال ٍىومن لم يصل منهم إل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 191هذا قول اليافعي في نشر المحاسن، ص (1)

 وجده. >: د< وجوده، وفي>: هـ>، و<ج>، و<ب>، و<أ<كما في نشر المحاسن، وفي  (2)

 . 191هذا قول اليافعي أيًضا في نشر المحاسن، ص (3)

 أي: عند ذكر حسن الصنعة.  (4)
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وشاهد جميع ما ، والكمالِ ، الحكمة البالغة للصانع ٍىوبداعةِ حسِنها عل
ما له ، واحد  ، جواد  ، حكيم  ، في الوجود من الحسن واإلحسان لصانع  

 .(1)عظيِم الشأن، جوده.. الجميُل والجمالُ ، ثان  

مثُل اإلمام شهاب الدين السهروردي  ــقال العلماء باهلل العارفون 
إما فرًحا ؛ يذكُِّرُه ربَّه ٍىفالسامع ِمن الشعر بيًتا يأخذ منه معن<: ــ وغيُره
.. ذلك كيف تقلب قلبه في أنواع؛ أو افتقاًرا، أو انكساًرا، أو خوًفا، باهلل
 .ذاكًرا لربِّه [(2)كان]

ر في قدرة ، طاب له ذلك الصوتُ .. ولو سمع صوَت طائر   وتفكَّ
، ومنشأ الصوتِ ، َقهلْ وتسخيرِِه خَ ، وتسويةِ حنجرِة الطائرِ  ـ ٍىتعال ـاهلل 

ًسا.. اإلسماع ٍىوتأديِته إل  .كان في جميع ذلك الفكِر مسبًِّحا مقدِّ

وامتأل باطنه ، وحضره مثُل ذلك الفكرِ ، فإذا سمع صوَت آدمي  
 .(3)>كيف يُْنَكُر ذلك.. فكًراو ذكًرا

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 191 ــ 190المحاسن، صاليافعي، نشر  (1)

 . 56السهروردي، عوارف المعارف، ص (2)

 . 56السهروردي، عوارف المعارف، ص (3)
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[32 ] 
A  

 اع  مَ  السَّ ان  عَ ن مَ م   َنى عْ  مَ ِف  
 : منه ما هو: أعني، ضربين ٍىالسماع عل

، بالصوت الحسن ذُ إال التلذ  .. وهو لمن الحظَّ له، مباح ــ 1
 [(1)به] فيستثير؛ أو مْيًتا، أو يتذكُر به غائًبا، والفرح، السرورواستدعاء 

 .فيستريح بما يسمعه؛ حزنَه
 ،وهو لمن غلب عليه حب  اهلل، هو المستحب: والضرب الثاني ــ 2

ك السماُع منه إال الصفاُت المحمودةُ فال ؛ والشوُق إليه ُف ، يحرِّ وتضاع 
 .والمقامات اللطيفة ،واستدعاءُ األحوال  الشريفة   ـ ٍىتعال ـاهلل  ٍىالشوق  إل

؛ وال المندوبَ ، وال يعرف المباحَ ، وأما من سمع بغير قلب  
، الدنيا وَذَكَر به حظوظَه الخسيسة في طمع، فظهرت عليه صفاُته الذميمةُ 

 .فهذا حرام ..وذنوبه، ودنياه، وهواه، واستثار سماُعه َوْسواَسهُ ، وحرام ها
، والفكُر في عجائب َصْنَعِتهِ ، فظهر له ذكُر ربه؛ وأما من سمع
اهلل  ٍىفأنتج له ذلك الذكُر شوًقا إل؛ به آخرَته رَ كَّ ذَ وتَ ، وخوفُه من ذنوبه

فسماعه ذكٌر .. وعيدهوحذًرا من ، ورجاًء لوعده، وخوًفا منه ـ ٍىتعال ـ
 .(2)مكتوب في صحائف األبرار، من األذكار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما في حل الرموز.  (1)

 . 24ابن عبدالسالم، حل الرموز، ص (2)



 كتب اإلمام العيدروس

 

182 

[33 ] 

A  
 [ اع  مَ السَّ  دَ نْ ع   ب  وْ لُ قُ لْ ل   ال  ثَ  م  ِف  ]

والنغمات  ،(1)واآلذاُن أوِكيَةٌ ، اعلم أن القلوَب عند السماع أوعيةٌ 
 .األواني ٍىألن األصواَت تحمل النغماِت من األغاني إل؛ أشربٌة ُمْرِويَّةٌ 

 ولوال صحة، (3)األغاني (2)ما ذاقت.. ولوال صفاءُ األواني
 .(5()4)ما طابت المثاني.. المعاني

 :وهي، األوعية: واألواني هي ــأوانيها  ٍىفإذا وصلت األشربة إل
 .[(6)ظهرت فيها معانيها.. ]ــ القلوب

، واألحوال الشريفة، أثارت األخالق الحميدة.. فإن كانت صافية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاء أَو الِوعاء. ابن منظور (1) ، لسان العرب، الِوكاء: كلُّ َسْير أَو َخْيٌط يَُشدُّ بِهِ فَُم السِّ
 . 405ص 15ج(، و ك ي)مادة، 

 في حل الرموز: راقت.  (2)

 المعاني. >: هـ>، و<د>، و<ج>، و<ب<في  (3)

ِ َعلَى (4) لسان (، ث ن ي)اهللِ. ابن منظور، لسان العرب، مادة، ٍ الَمثَانِي: ما أُْثني بِه
. وقال الزبيدي: الَمثانِي من أَْوتاِر الُعودِ: الَِّذي بعَد األوِل، 119ص 14العرب، ج 
ثان ي؛ َوِمْنه قْولُهم: ٍواِحُدها َمْثنى نات  المثال ث  والم  بيدي، تاج العروس،، مادة، ر  . الزَّ

 . 290ص 37ج(، ث ن ي)

 المباني.  :>هـ>، و<د>، و<ج>، و<أ<في  (5)

 حل الرموز.  كما في (6)
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 .المنيفةوالمقامات 

رًة خبيثة  ،والذنوب، أثارت القسوات الخبيثة.. وإن كانت َكد 
 .والخطيئة

 غيرُ ، متواضعة محسنة (1)وهي ــوال خبيثة ، وإن كانت ال صافية
 .أثارت المباحات السليمة ــ فاسدة

الين ٍىوال عل ال ساقي بمشروبات؛ لوم   (2)القوَّ  (3)النغمات ألن القوَّ
سة ألنوار المعاني من المقتبِ ، أواني القلوب ٍىإلالتي تحملها األصوات 

إن كانت ؛ وكدرها، قدر صفاء القلوب ٍىعل، حضرات المثاني
ت.. صنائِع اهلل (4)والفكرِ في عجائب ودائعِ ، بذكر اهلل مشحونةً   أو، التذَّ

.. والذنوِب التي عجنت في خبث القلب وكدره ،(5)مشحونًة باللهو
 [.قست]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهي. >: د> و<ب>، و<أ<في  (1)

ال، وهو  (2)  . 520ص 2اْلُمَغنِّي. الفيومي، المصباح المنير، ججمع قوَّ

 األغاني والنغمات. >: هـ>، و<د>، و<ج<في  (3)

ادََّرَع فاَُلٌن الليَل ِإذا َدَخَل <درائع، قال ابن منظور: >: هـ>، و<د>، و<ب>، و<أ<في  (4)
َع كأَنه لَِبَس ُظْلَمَة اللَّْيِل فَاْسَتَتَر بِهِ ِفي ظُْلمته  لسان العرب، >. يَْسِري، واألَصُل ِفيهِ تََدرَّ

 . 83ص 8ج(، د ر ع)مادة، 

حِّفت من: بدائعيقول خادم النص:   . ولعلها ص 

 ٍ. خ الهوى>: د<في هامش  (5)
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  :(1)شعًرا
ُُا  ُُىم  ل  ُُاف  ع  ُُاق ي إ ذ ا ط  ُُة  الس  ل  ي   ٍح 

 

ُُُُه    م ائ  ن د 
ُُُُة   (2) ل ل  ح  ة  الم  ر  م  ُُُُالخ   ب 

 

ُُُُُُُُا ل م  ُُُُُُُُة  ف ك  ي  ع  ُُُُُُُُا أ و  ن  ب   ق ل و 
 

ُل ه    د  ح ص  اء  ط اب  م ُا قُ   ط اب  الو ع 
 

ُُُا اد ه  ُُد  ز  ُُُد  قُ  اح  ف و 
و ه   (3) ُُُف   ب ص 

 

ُُُة    ل لُ  ُُُُا م خ  د ه  ا ر  ُُُُذ  ه  ًوا و  ُُُُف   ص 
 

ىق ل ُُب   ُُح  ر  اهلل  أ ض  ُُذ ك  ُُةً ٍ ب  ض  و   ر 
 

ُُُة    لُ  ب  ُُُُار  م ز  و  ص  ُُُُال له  ُُُُر  ب  آخ   و 
 

ُُُر ه   ي  ُُُت  غ  ن ب  د  ك  ر  ُُُت  الُُُو  ُُُا م ن ب   م 
 

ُُلة    ح  الب ص  ُُر ي  ُُك  ك  ا ال مس  ُُذ  ًل  ش   و 
 

ُُا ًدا د ائ ًم ُُه  ُُل  ش  ن ظ  ُُق ي  الح  ُُو  س   ل 
 

ة    ن ظ ل  إ ًل  ح ن ظ لُ  م ا أ ن ب ت  الح 
(4()5) 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األبيات البن عبدالسالم.  (1)

نديم يقال له: ندماء وندمان، قال  أيًضا؛ ألن جمعَ ، وهي صحيحة هِ انِ مَ دْ نَ  :>ج<في  (2)
ْرِب ٍ َوالنَِّديُم اْلُمنَادُِم َعلَى<الفيومي:  ِمْثُل َكرِيم  ؛ َوَجْمُعُه نَِداٌم بِاْلَكْسِر َونَُدَماءُ ، الشُّ

المصباح >. ٍنََداَمى َواْلَجْمعُ ، َويَُقاُل ِفيهِ أَْيًضا نَْدَماٌن َواْلَمْرأَُة نَْدَمانَةٌ ، َوِكَرام  َوُكَرَماءَ 
 . 598ص 2المنير، ج

 زانها. >: أ<كما في حل الرموز، وفي  (3)

 . 32ابن عبدالسالم، حل الرموز، ص (4)

 : المتأخرينوقال بعض <: >ب<هامش في  (5)
ُُه ُُاب رب ُُن ب ُُرود ع ُُة المط ُُا حيل  فم

 

ُُُُُُُُه  ُُُُُُُُه وعمل ُُُُُُُُن علم  إذا رد م
 

 وكُُم مُُن بعيُُد عنُُدما تُُن نفسُُه
 

ٍُُُ ا مُُُن المُُُولىقريًبُُُ   فُُُي منزلُُُه و  ه 
 

ُُه األحُُوال   ي  ولُُم يُُدر  فُُي علُُم غيب
 

 حاكم األحكام، بُل هُو فاعلُهٍ سوى 
 

ُُُة ُُُدات بعف ُُُوس زاه ُُُن نف ُُُم م  وك
 

م    ُُُُوب ه  ُُُُ قل ُُُُدنيا مزايل ُُُُحت ل  هأص
 

 هبُُُُزان السُُُُماع بقل د  وكُُُُم سُُُُيِّ 
 

ُُُوط    ُُُن ر  هِّ ُُُون   جُُُس  ر م ُُُي وغ  قِّ  لهسِّ
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[34 ] 

A  
 [ اهَ ت  قَ يْ ر  َط ها وَ وأهل   ة  قَ يْ ق   الَ ِف  ]
، أهُل المعاِرف المتعلَِّقةِ باهلل، هم العلماءُ باهلل.. أهل الحقيقة

 .وصفاته، وأسمائه
 .أشرف العلوم.. وعلوم المعارف

 .مشاهدُة أسراِر الربوبية: والحقيقة عندهم هي

وصل .. الطريقةفمن سلك تلك ؛ هي عزائُم الشريعة.. ولها طريقة
غيُر  (1)ونهايُة الشريعة، نهاية عزائمِ الشريعة.. فالحقيقة؛ الحقيقة ٍىإل

 .(2)مخالفة  لعزائمِ الشريعة

 وقد ضرب العلماءُ العارفون باهلل للشريعة والحقيقة أربعَة أمثلة  في
 الشريعة[ عذبة المعاني الرقيقة في التغزل في<: القصيدة المسماة]

 .>(3)والحقيقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشيء. >: هـ>، و<د>، و<ب>، و<أ<في  (1)

 . 48اليافعي، نشر المحاسن، ص (2)

 ، ويقول في مطلعها:50 ــ 48، صنالمحاسالقصيدة لليافعي، ذكرها في نشر  (3)
ُُُ ُُُذبؤف ُُُاني مع ُُُذبات المع  ادي بع

 

 ب  ل ُُُُق  اهُُُُا م  ووقلبُُُي بنُُُُار مُُُن ه 
 

 ، ووصُلهاٍبسلمىٍ تعرض عن سعدى
 

      عزيز ومن لم يمنح الوصُل يتعُب   
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 ،واللبن، والمعدن، كالبحر ؛وبيان كون الشريعة هي األصل
رِّ ؛ والحقيقة مستخرجة منها، والشجر د  ، والتِّبر، كالد  ب  والز 

ر ،(1)  .والث م 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن يقول: ٍ إلى =
 الحقيقُُُُُة غُُُُُائص ر  فمسُُُُُتخرج د  

 

 ببحُُُر الشُُُريعة فالشُُُريعة نطلُُُُب 
 

ُُُح ُُُا ذاك ملف ُُُر جن ُُُن شُُُجر ثم  وم
 

ُُُر مصُُُفى  ُُُدن تب ُُُن مع ُُُبٍ وم  مطي
 

 

ْبُد: ُزْبُد السمِن قَْبَل أَن يُْسألَ، َواْلِقْطَعُة ِمْنُه ُزْبَدة َوُهَو َما خلُص ِمَن اللََّبِن ِإذا  (1) الزُّ
 . 192ص 3ج(، ز ب د)ُمِخَض. ابن منظور، لسان العرب، مادة، 
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[35 ] 

A  
ُُ ِف  ] َ وَ  ل  وْ لُ الُ  د  ق  تَ عْ مُ  ر  فْ    [ اد  االّتِّ

التنزيه في بعض  ٍىقال خطيب الدنيا واآلخرة ابن نباتة في معن
ءُ ىمال<: خطبه

 .(2)>وُمطلٌِّع عليها من غير أُفُول، األشياء من غير حلول (1)

 .هذا تعجُب جملة  من المشايخ األجالِء المتقدمين

 .كفر.. أو اًلتحاد  ، وكل  من اعتقد الحلول  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍ. ما لي أرى>: هـ<في  (1)

الحمد هلل الذي <شهر شعبان، وقبل هذه العبارة:  منته التي تقرأ ثاني جمعة بفي خط (2)
لم تخل منه غاية فيحاز، ولم تنأ عنه نهاية فيجاز، ولم يجانس الجواهر فتشاكله، ولم 

 . 82يمازج األعراض فتداخله،...> إلخ. ديوان خطب ابن نباته، ص 
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[36 ] 
A  

 [ ل  وْ قُ العُ  اك  رَ دْ إ   نْ ي عَ ار  ابَ  ه  يْ ْن   تَ ِف  ]
ُس عن  هِ عن ، َدِرك العقولجلَّ الجناُب الُمقدَّ وعزَّ جالُل الُمنَزَّ

 .رأي الحلول
 .جناُح العقِل مقصوٌص عن ُكْنهِ الوصول
بإدراك   ـ ٍىتعال ـوال يُْدَرُك ، لقد عميت هنالك أبصرُة الفحول

 .الحصول
 .أحمِد الرسول ٍىاهلل عل ٍىوصل

 (3)وَكُبر عنقاءُ ، بالوصول (2)الكبرياء عن الحضور (1)وعزَّ ُسرادِقُ 
 .(5)عن االصطياد بالحصول (4)الوصال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رادِق: َما أََحاَط بِاْلِبنَاِء. ابن منظور، لسان العرب، مادة،  (1)  10ج(، س ر د ق)السُّ
 . 157ص

 كما في منارات السائرين، وفي األصل: الحصول.  (2)

الَعْنقاء: َطائٌِر َضْخٌم لَْيَس بالُعقاب، َوقِيَل: الَعْنقاُء الُمْغرُِب َكلَِمةٌ اَل أَصل لََها، يَُقاُل:  (3)
ُهورِ ٍ ِإنََّها َطائٌِر َعِظيٌم اَل ُتَرى اِهيََة َعْنقاء ُمْغرِبً ٍ ثُمَّ َكثَُر َذلَِك َحتَّى، ِإالَّ ِفي الدُّ وا الدَّ ا ُسمُّ
 . 276ص 10ج(، ع ن ق)لسان العرب، مادة،  وُمْغرِبًة. ابن منظور،

 وبعض نسخ منارات السائرين: الوصول. > هـ<في  (4)

 . 46ابن شاهور، منارات السائرين، ص  (5)
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[37 ] 

A  
 [ (1)نَ يْ ر  ائ  والطَّ  نَ يْ ر  ائ   السَّ ِف  ]
ولكن الشأو  
َظم  شأنه ــ (2) ز  برهانه، مع ع  للسائرين  قد جعل اهلل ــ وع 

 (3)فمبلغهم ،ورتَّب للطائرين به مقامات روحانيات، مناراتإليه 
فُلك  ٍىوسارت بهم عل، ما طابت لهم ريُح العناية ٍىذلك عل [(4)من]

لوا؛ معادن جواهرِ الهداية ٍىوصلوا إل ٍىحت؛ االستقامة ، فنزلوا ليحصِّ
ُحُجُب  (5)فهبت نفحات ألطاِف الربوبيةِ فانخرقت؛ وانفصلوا ليتَِّصلوا
أوصاِف  (6)عند سطوات كتائبِ ، عن وجه العبودية، أستاِر البشرية

وُكوشفوا بأنواِر ، غطاَء ظلمةِ الفكرة [(7)قلوبهم] فكشف عن؛ هيَّةـاإلل
فتارة ؛ وَطاُشوا بعد أن عاشوا ،(8)فعاشوا بعَد أن َطاُشوا؛ المعرفة

فهم مترددون بين ؛ بتجلي جاللِهِ طاشوا ٍىوأخر، بتجلي جمالِهِ عاُشوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تقدم الكالم عن السير والطير في الفصل التاسع والعشرين (1)

 . 417ص 14ج(، ش أ و)الَغايُة واألََمُد. ابن منظور، لسان العرب، مادة،  (2)

 فبلغهم. >: د> و<أ<في  (3)

 كما في منارات السائرين.  (4)

 فانحرقت، وفي منارات السائرين: فانحرفت. >: هـ>، و<ب>، و<أ<في  (5)

 انكباب، وفي منارات السائرين: نكهات. >: د> و<ب>، و<أ<في  (6)

 كما في منارات السائرين.  (7)

ة اْلَعْقِل. ابن منظور (8)  . 312ص 6ج(، ط ي ش)، لسان العرب، مادة، الطيش: خفَّ

   ٍ 
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وعبروا عن ، أن قطعوا مفاوَز العيشِ  ٍىإل؛ وغدير طيش  ، روضة عيش  
 (1)نوا عن أنانيتهمففُ ؛ وال الطيشُ ، فلم يبق العيشُ ؛ الطيشبحار 

 .(4)بربوبيته >(3)ُهمْ < وبقوا بال ،(2)هِ تِ يَّ وِ بهُ 

 {جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ}
 .[10: يونس] {زث رث يت ىت}و ،[43: األعراف]

د   ٍىاهلل عل ٍىوصل ، وأصحابه، آله ٍىوعل، النبيين سيدنا محمَّ
اهلل  عبادِ  وال بركة جميعِ ، وال حرمنا بركتهم، ونفعنا بهم، والتابعين
 .الصالحين

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبنيتهم. >: أ<آنيتهم، وفي >: هـ<كما في منارات السائرين، وفي  (1)

الصورة الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد <الهوية: الحقيقة، قال المناوي:  (2)
، مفهوًماٍ ، ومن حيث حصولها من اللفظ في العقل.. تسمىٍمعنىٍ باللفظ.. تسمى

، ومن حيث ثبوتها في ماهيةٍ ومن حيث أنها مقولة في جواب ما هو.. تسمى
التوقيف >. هويةٍ ن األعيان.. تسمىع، ومن حيث امتيازها حقيقةٍ الخارج.. تسمى

 . 309مهمات التعاريف، صٍ على

 ٍ. واإلعراب فرع المعنى>، بال هم  <ولعله يمكن ضبطها أيضا بـ:  (3)

 . 49السائرين، ص ابن شاهور، منارات  (4)
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َ
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 (هـ 865 ــ 811)
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[J ] 
 .وبه نستعينُ 

 .هٌ نْ له كُ  (1)َغْيَرًة أْن يُعرَف ؛ الحمد هلل الذي َحَجَبنَا به عنهُ 
ه*  فاحتجب عن ؛ وتهر  ، عن األبصار بنوِرهِ  فاستترَ ؛ بدا نور 

 .(3)وبطن الظهور في الظهور، فاندرج النوُر في النور ؛(2)البصائر بظهوِرهِ 
لشدة ؛ عنهم ٍىواختف، فسبحاَن َمن احتجب عن الخلق بظهوِر نوِرهِ 

الذي ال أظهَر منه لمن طلبه بدالئل المعقوالت  فهو الظاهر؛ ظهوره
، الذي ال أبطَن منه لمن طلبه بالحواس وهو الباطن، والمنقوالت

 ،ُسبُّوحٌ ، [11: ٍىالشور] {مهىه جه ين} ،(4)والخياالت، والوهم
وسٌ   .وصفاًتا، واسًما، ذاًتا؛ قُدُّ

المعرفة  وأَْطلََع شمَس ، األسرار الذي َرَسَم دقائَق الحقائق  في لطائف  
[ ِسرَّ ] َوأَْظَهرَ ، لألبصار[ نوًرا]و ،ضياًء للبصائر؛ من غيب الغيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعرف. >: ب<البن عربي، وفي > الحجب<كما في كتاب  (1)

 ه. لظهورمشورة الخلوة: في  (2)

 . 99ابن عربي، الحجب، ص (3)

 . 122 ــ 121، صٍالغزالي، المقصد األسنى (4)
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 .عجائَب الملكوِت بخفيِّ توُهمِ َوهمِ األفكار

ُزجاجُة  (1)فأضاءت؛ علَّق مصباَح القلِب في مشكاِة الصدور
وأوَجَد َعْرَف نسيِم استرواِح ، النَّْفِس من بوارِق طوالِِع سواطِع األنوار

 .حضوِر أرواِح األبرار (2)الُقرِب بحضرةِ 

العقوِل بيِد العجِز عن ُكْنهِ  (4)أفواهَ  (3)الذي فضَّ ..  ِالقدير* 
 .ْطَباِق األنوار[أَ ] وسجنها تحت، إدراكه

بين عن شهوِد .. اللطيف  *  ه دقائَق أنفاِس أرواِح المقرَّ الذي نزَّ
 .ومالحظةِ األغيار، األكوان

وشهود ، لظهور الحكمة؛ الذي بسط أسرار األسماء.. العليم  * 
 .الحقيقة في اآلثار

، ومنبَع الكرامات، َة المقاماتلَّ أدِ  (5)َجَعلَهاالذي .. الرحيم  * 
 .وجواهَر األفكار، وينابيَع الِحَكمِ  ،(7)الُقربات (6)وأسبابَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأضاءت. >: ب<للبوني، وفي > موضح الطريق<كما في  (1)

 لحضرة. >: موضح الطريق<في  (2)

 قصر. >: أ<في  (3)

 أقوال. >: ب<في  (4)

 َجَعلَنَا. >: ب<وفي >، موضح الطريق<كما في  (5)

 . الِحكماألصل:  وفي>، موضح الطريق<كما في  (6)

 المقربات. >: أ<في  (7)
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 واألكوانَ [، بالنعماء  ] واألطوارَ ، األحكاَم باألسماء (1)َحَرَف 
 .(3()2)والوجوَد بالمقدار، باإلرادة

 .األنوار نورُ ، اهلل جلَّ ، سبحان اهلل
 : الجاللةوحروف * 

ُُُُُام  ق ل ب ُُُُُي ُُُُُا ه  ف  ب ه  ُُُُُر  ُُُُُة  أ ح  ع  ب   أ ر 
 

 
 

 
 

ُُُُر ي   ف ك  ُُُُوم ي  و  م  ُُُُا[ ه  ُُُُت  ]ب ه  ش  ت ال   و 
 

ُُُُُُف   ُُُُُُُ (4)أ ل ُُُُُُف  أل  ن  ُُُُُُق  ب الص  ئ  ال   الخ 
 

 
 

 
 

ُى لُ  م  ع  الم ُُةٍ ُُُع  ث ُُم  ًل  الم 
ُُر ي (6()5)  ت ج 

 

ة   ُُُُُُد  م  ز ائ  ُُُُُُم  ًل  ُُُُُُان ي (7)ث  ع  ُُُُُُي الم   ف 
 

 
 

 
 

ُُُُاء   ُُُُم  ه  ُُُُي م  ث  ُُُُا أ ه  ب ه 
ر ي (8) أ د  و 

(9()10) 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه.  (1)  أي: وجَّ

 . واألكوان بإرادة الوجود بالمقدار>: موضح الطريق<في  (2)

 . 8البوني، موضح الطريق، ص (3)

به  أل فلفة والتأليف؛ من األُ  األلف مشتقل <في رواية: َتأَلََّف، قال ابن عطاء اهلل:  (4)
 فوأل  ، ههم وموجدهم وخالقهم ورازقهمـومعرفته بأنه إل، توحيدهٍ على هِ خلقِ  جميعَ 

كلمتهم  فوأل  وطاعته في اإليمان والتوحيد، ، وعبادته، محبتهٍ بين قلوب عباده على
 . 65صالقصد المجرد، >، وربوبيته، واإلقرار بوحدانيته، االعتراف بعبوديتهٍ على

عة (5)  . ، وسهلت الهمزةلعلها: الَمألََمُة، أي: المدرَّ

 . المالئمة>: أ<في  (6)

 . في رواية: زيادة (7)

 . بَِها أَِهْيمُ >: أ<في  (8)

 . ٍأخرى في األصل: وال أدري، والمثبت من رواية   (9)

 . حسين بن منصور الحالج؛ عبداهلل يبألاألبيات  (10)

   ٍ 
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وللخصوص ، اسٌم جعله اهلل الكريم للعموم من خلقه بركًة ونماءً 
 .ٍىوسيلًة ومعن

؛ في بركات حروف الجاللة الربانية المعنوية، بسم اهللأعني في 
مشيرًة ؛ وتأخرت هاُء الُهوية ،(2()1)فتقدمت ألُِف الَقوام المعبودية

فية، األسرار المعنوية ٍىإل ،(3)الَخِفيَّةبلوامح الرموِز  ؛ الصوفية الصَّ
لمن فَِهَم من ، فاسُتنِشقت بنسيم أسرار المعاني والمعارف القدسية

ـبركات متابعة الكتاب [بـ، ]مشايخ الفقراء المحققين العارفين الصوفية
 .بالسعادة األبدية السرمدية، ممن سبقت لهم الكلمة الَعِليَّة؛ والسنة

ِنيَّةِ الشرعيةِ  بشواهد ينابيِع ، المخِبرون عن أسراِر الكتاب والسنة السَّ
 (4)ببركات متابعة اآليِ ، المخزونة في القلوب النورانية، ُدنِّيةلَّ العلومِ ال
 {حلخل جل مك لك خك} بارئ البرية ٍىكما قال اهلل تعال، الربانية
ألغطية  الكاشف  ، يوسَف  ريح  روَح  المتحملةَ ، العلوَم اللدنيةَ  [282]البقرة: 

 .فصارت األفئدة بثواقب األبصار واألفكار َمْجلِيَّة؛ القلوب الَمْرِضيَّة
المشروحة ، فلما اكتحلت م قلة األف دة بمتابعة اآلداب المحمدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشارة السم وحدة التوحيد الذي ال يجوز فيه اشتراك مع : ف  أل  <: عطاء اهللقال ابن  (1)
 دِّ القَ  نَ سَ حَ ، امنتصبً ، معتداًل  القوام ف  أل   دميُّ عقد التقليد، ولهذا كان اإلنسان اآل

 . 71صالقصد المجرد، > ا بالتشريف والتكريممخصوصً ، االستقامةٍ على، والقامة

 . المعبود به>: أ<في  (2)

 . بالجوامح الرموِز الحقيقة>: ب<في  (3)

 . اآلالء>: أ<في  (4)
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منهاج <و >،تنبيه أبي إسحاق<و ،الغزالية> إحياء علوم الدين< في كتاب
رأت .. النواوية> الصالحينرياض <و >األذكار< وكتاب>، الطالبين
، فصفت؛ هيةُاإليمان ما وراء الحجب اإلل ة  وقو  ، اليقين بعين   القلوب  
، بالعلوم  المعبَّرِ عنها  ــ وُسِقيت من األشربة الصافية الصفية، وهامت

ومعارف  األسرار ، ومواهب  األحوال، والمقامات  ، واألفكار  ، والطاعات  
 بتقديس  تنزيه  تسبيح األسماء، حقائق  الحقيقةوعلوم  عوارف ، واألنوار

واألخالق ، والتقاديس، مشارب التسابيح: أي، والصفات الصمدية
.. شراًبا هنيًئا مريًئا ــ بمتابعة الشريعة النبوية، والقالبية، القلبية، الرضية

، ةبالخطيَّ  بعد االعتراف، رب ها راضيًة مرضيةً  ٍىفرجعت النفُس المطمئنُة إل
 .واستغفارها من كل َجِنيَّة

بمضنوِن ، الحضرات القدسية ٍىواشتاقت إل، فعند ذلك تاقت
هية  ٍىالتي لم تخطُر عل، واإلشارات المعنوية، مكنوِن هذه العبارات الشَّ

 .قلوب عوام البرية

، واألحاديث الشرعية، وذلك ببركات متابعة آالِي المنزلةِ الربانِيَّة
 .واألخالق المحمدية

، آله الطاهرين ٍىوعل، البرية أفضلِ  دنا محمد  سيِّ  ٍىاهلل عل ٍىوصل
العلوم النقلية  أهلِ ؛ السنة والجماعة أهلِ ؛ وأصحابه نجوم االقتداء

 .والعقلية

   ٍ 
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[1 ] 

A  
 د  يْ ح  وْ اتَّ  ر  كْ  ذ  ِف  

حادٌث  وكل  ما سواه، ال بغيره، القائُم بذاته ـ ٍىتبارك وتعال ـهو اهلل 
 .سبيل العاِريَّة ٍىلها الوجود من غيرِها عل وإنما، بعد العدم

ستعار   ٍىوالوجود هلل تعال كلَّ ما سواه  ـ  ـفقد ألزم ؛ ذاتيٌّ ليس بم 
ه.. فكل  ما قاَم بغيره؛ فهو بائن بصفاته م ن خلقه؛ الحدَث   .فالضرورة تمسَّ

 .فالموت يُعِدمه.. هُ وكلُّ ما بالحياة قوامُ 
 .فالَعَرُض يَْلَزُمهُ .. هُ وكلُّ ما بالجسم ظهورُ 

 .فقواها ُتْمِسكه.. هُ وكلُّ ما كان باألدوات اجتماعُ 
 .قه وقتيفرِّ .. وقتٌ  (1)وكلُّ ما يؤلفه

 >.أين< أدركه.. وكلُّ ما آواه محلل 
 .(2)الَزَمُه نوع.. وكلُّ ما كان له جنس

 .فالطول مساحته.. وكلُّ ما له َعْرضٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في <أطراف عجائب اآلثار>: يجمعه.  (1)

 . ومن كان له جنس طالبه كيف: لرسالة القشيريةالذي في ا (2)
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 .(1)يرتقي إليهفالتصوير .. وكلُّ ما يظفر به الوهم
 .يغيب عن غيره.. هُ سكن حركتُ توالذي 

 .كان له وزن.. وكلُّ ما له ِجْرم
 .يتحرك.. وكلُّ ما يسكن
 .يسكن.. وكلُّ ما يتحرك
 .فالفاقُة تلحقه.. بشيء (2)وكلُّ ما يرتفق
 .النسيان (3)فله.. وكلُّ ما يَُذكَّر
 .فمشغول.. وكلُّ من يُْفكِّر
 .(8()7)فناقص ..(6()5)ٍىيُورَّ أو  ،(4)وكل ما يُشار

 جه ين}: كما قال عز من قائل، عن ذلك كلِّه هٌ زَّ نَ مُ  ٍىواهلل تعال

 .[11: ٍىالشور] {حي جي يه مهىه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 22 ــ 21ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 في <أطراف عجائب اآلثار>: يستمد.  (2)

 في <أطراف عجائب اآلثار>: يناله.  (3)

 . يشاور>: ب<في  (4)

 عنه. ٍ أي: يُشار إليه، أو يُورَّى (5)

 في <أطراف عجائب اآلثار>: يشاِور، أو يُآَزر.  (6)

 . 31ص، الحالج ابن الساعي، أخبار (7)

 . 73 ــ 72الباذراني. اليافعي، أطراف عجائب اآلثار، صهذا من كالم الشيخ مطر  (8)
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صفحات ألواح نُسيماتِها  ٍىاَت الوجود مكتوٌب عل]ر[فاعلم أن ذ
ُتْنِطق لساَن كلِّ  (1)وَمْعلَمات  ، [27: سبأ] {ري ٰى ين ننىن}: بقلم التوحيد

 مل خل}: وحدانيةِ الصمِد المحِدِث بصحيح نتيجة ٍىدالة  عل، ُمحَدث  
 .[1: اإلخالص] {يل ىل

ه  المال ك  عن دعاو ٌس  ـ ٍىتعال ـوالمقرُّ بأنه ، النصرانية ٍىفيا منزِّ مقدَّ
إي اك أن تجعل  له في .. وقوِل المجوسية، عن باطِل ِإْفِك شرِك الوثنية

د    من خن حن جن يم ىم مم} أو ثانًيا ي عر ض، ملكه شريًكا ي عب 
 ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 من خن حن جن يم ىم مم خم}[ 73: الحج] {ٍّ ٌّ ٰى
 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن

 .[92 ــ 91: المؤمنون] {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َّ

وال  ،ُد في جهةوال يتحِ ، ال ينحِصر في حد   ـ  ـأن الحقَّ  واعلم
 .لفهم  وال يتكيف ، وال يتمثَّل في وهم  ، ينثني بعد  

د ٍىتعال س عن الشبيه والنِّدِّ ، عن التمثيل والضِّ ه عن ، وتقدَّ وتنزَّ
 .الوالد والصاحبة والولد

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيدي، تاج ، مادة )ع ل م(. الطَّرِيِق من األَثَرِ ٍ َما يُْستََدلُّ بِهِ على، وهو: َمْعلَم  جمع  (1) الزَّ
 . 132ص33العروس، ج
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 .[4 ــ 1: اإلخالص] {مه جه

إال .. ألنه ليس شيءٌ يولد ؛{حن جن يم ىم} الذي {خم}فـ
حيل ال  ـ سبحانه ـ وأنه، إال سيوَرث.. وال شيءَ يموت، سيموت
 .[4: اإلخالص] {مه جه ين ىن من}، وال يوَرث، يموت

 {مهىه جه ين}و ،وال عديل  ، عزَّ من قائٍل لم يكن له شبيه   ــيقول 
 جنحن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك}: ــ[ 11: ٍىالشور]

 .[101: األنعام] {حي جي ٰه مه هنجه من خن

ف  بتقديره، مرتَّب  بتدبيره ـ  ـفجميع ملكوته  ، بزماِمهِ  مزموم  ، ُمصرَّ
 ٍىموقوٌف عل، محصوٌر في إحاطته، مقيَّد بقيوِد جنوِد أوامره وأحكامه

ه  ين ىن من خن حن}: ٍىكما قال تعال، إرادته ومشيئته ٍىمضطَرل إل، حدِّ
 جح مج حج مث هت مت خت}[ 14: الملك] {مه جه
 .[85: الزخرف] {خس حس جس مخ جخ مح

ال ، وال مدبَِّر سواه، ال حاكَم فيه غيره، ال تتحرك ذرةٌ إال بإذنه
 .(1)وال فلتُة خاطر  ، يخرج عن مشيئته لفتُة ناظر  

المحيُط بجميع ما ، الكبيرُ ، الواحدُ ، هو اهلل الذي ًل إله إًل هو
اُل لما يريد، [33: الرعد] {خضمض حض جض مص خص} القائمُ ، خلق  ال، الفعَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 90ص1الغزالي، اإلحياء، ج (1)



 كتب اإلمام العيدروس

 

204 

ألحد  عن معصيته إال  وال َمْهَربَ ، وال ُمَعقَِّب لقضائه، رادَّ لحكمه
 .طاعته إال بمعونته وإرادته ٍىوال قوَة عل، بتوفيقه ورحمته

أو يدَرك ُكْنُه جاللِهِ بالعقل ، هو أكبر من أن يُنال بالحواس
 ؛(1)ويدركه من جهة الدليل، ال يدركه العقل من جهة التمثيل، والقياس
 {هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي} لتعلموا

 .[12: الطالق]

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1السيد الجليل اإلمام أحمد، جٍ ونسب ذلك إلى، ه وتمردبَّ من شَ  الحصني، دفع شبهِ  (1)
 . 20ص
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[2 ] 
A  

  اد  قَ ت   اعْ ِف  
َ
 نَّة  الُس  ل  هْ أ

؛ ونفع به، رحمه اهلل، ما نظمه الشيخ اإلمام عبداهلل بن أسعد اليافعي
 : آمين

ُُُُى ُُُُن  أ و  م ت  ُُُُف  أ و  أ ي  ي  ُُُُن  ك  ن ُُُُا ع  ب  ُُُُال  ر   ٍع 
 

 
 

 
 

ر   ُُُُُو  ال ن ُُُُُا ي ت ص  ُُُُُي ب  ُُُُُا ف  ُُُُُلِّ م  ُُُُُن  ك  ع   و 
 

ه  أ   ُُُُُُُب  ش  ُُُُُُص  و  ن ق  ال ُُُُُُُد  و  و  ُُُُُُُر ي ك  و   و  ش 
 

 
 

 
 

ُُُُُُو   ، ه  ُُُُُُات  ج  و  ز  ُُُُُُد  و  ل  و  ُُُُُُر   و  ب   اهلل  أ ك 
 

م   ُُال  م  ك  ُد ي  ُُائ ن  ــــقُ  ف  ك  ُُر  ن  ًل  ح  ُُي   ــــ ؛ ح 
 

 
 

 
 

ض   ُُر  ًل  ع  ـــو  ُُا ـ ـــ ح اش  ر   ـ ه  ُُو  ج  ُُم ، و  س  ج   و 
 

لِّم   ُُُُُُُت ك  ُُُُُُُال م ، م  ُُُُُُُيٌّ، ع  ح  ، و  ُُُُُُُد   م ر ي 
 

 
 

 
 

ُُُى ل  ر  ع  ُُُد ي  ُُُر  ٍ ق  ص  م ب  ، و  ع  ي  ُُُم  ُُُا، س  ُُُا ش   م 
 

ُُُُُُاة   ي  ُُُُُُع  ح  ُُُُُُم  م  ل  ع  ع  و  ُُُُُُم  ة  ب س  ر  ُُُُُُد  ق   و 
 

 
 

 
 

ُُُا ي   ه  اق ي  ل ك  ب  ُُُذ  ُُُك  ُُُل   (1)يل  ر   الك  ُُُد  م ص 
(2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍ. ِإلَى>: نشر المحاسن<في  (1)

سميع بسمع؛ فسمع مصدر، وكأن الناظم يريد : لعل المراد المصدر اللغوي، أي (2)
بال قدرة،  قديرٌ  ه، لكنبصيرٌ ، سميعٌ ، قديرٌ  التعريض بالمعتزلة حيث قالوا: إن اهللَ 

 بال بصر.  بال سمع، بصيرٌ  سميعٌ 
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ُُُُُه   اب  ق  ُُُُُل  ع  ، ب  ُُُُُب  اج  ُُُُُه  و  ل ي  ُُُُُي س  ع  ل   و 
 

 
 

 
 

ُُُُر   ف  ي غ  ُُُُب  و  ي  ُُُُل  ي ث  ُُُُن  ف ض  ع  ، و  ل  ُُُُد   ب ع 
 

م   ك  ح  ب م 
ع   (1) ر  ُل  ، ش  ق  ن  ع  د   ،(2)د و  قُ  ُا و   (3)ق ض 

 

 
 

 
 

ُُُُُُُُع  ي  م  ُُُُُُُُر  ل ل ج  ش  ُُُُُُُُر  و  ي  ُُُُُُُُد   ر  ب خ   م ق 
 

ة   اع  ُُُُُُُُف  اك  ش  ُُُُُُُُذ  ، ك  ُُُُُُُُقٌّ ُُُُُُُُه  ح  ؤي ت  ر   و 
 

 
 

 
 

ُُُُر   م ن ك  ، و  ُُُُر  ق ب  ، و  ُُُُذ ي ب  ت ع  ض ، و  ُُُُو  ح   و 
 

ن ُُُُُُُة   ج  ، و  ن ُُُُُُُار  ان ، و  ُُُُُُُز  ي  م  ، و  ُُُُُُُث  ع  ب   و 
 

 
 

 
 

ر   ُُُُد  ت ص  ، و  ا   ُُُُر  ُُُُم  الصِّ ُُُُا، ث  ل ق  ُُُُد  خ  ق   و 
 

ُُُُُد   ق  ُُُُُا، و  ل ي  ُُُُُن  األ و  ُُُُُات  ع  ام  ر  م  ك  ُُُُُي  ظ   ع 
 

 
 

 
 

ُُُا  ُُُر  م ح  ط ه  ، الم  ُُُي  ك  ُُُال ي، الز  ن ا الع  ع  ُُُر   ش 
 

ُُُُُُ ُُُُُُل ين  ائ  ر  ش  س  ر  ُُُُُُلِّ الم  ُُُُُُد  ، ع  ك  م  أ ح   و 
 

 
 

 
 

ر ى ُُُو  ُُُار  ال ي  ٍُُُ خ  ل ىالم  ع  الم  ٍ و  ي  ُُُف  ر  الش  ُُُد   ص 
 

م   ه  ُُُُُُر  ي  ون ، وخ  ُُُُُُر  ُُُُُُر  الق  ي  ه  خ  اب  ُُُُُُح  أ ص   و 
 

 
 

 
 

ُُُى ل  اٍ ع  م و  ُُُدِّ ُُُد  ق  ُُُا ق  ُُُق  م  وا، و ف  ُُُر  ُُُم  أ خِّ  ث 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محكم، بدون باء. >: ب>، و<أ<في و>، نشر المحاسن<كما في  (1)

ويعاقب عليه، وهذا ال يعلم إال بالشرع عند أهل ، الفعلٍ ن اهلل يثيب علىإأي:  (2)
 . 89السنة، ويعلم بالعقل عند المعتزلة. القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص

 . ٍمضى>: ب<في  (3)
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ُُُد ى م  اله  ُُُو  ل  ؛ ٍن ج  و  ُُُد  ُُُلٌّ ع  ا؛ ك   أ ول ُُُوا الن ُُُد 
 

 
 

 
 

ُُُُُُُر   ُُُُُي س  ت ن ك  ة  لُ  ر  و  ُُُُُُُه  م  م ش  ُُُُُُائ ل ه   ف ض 
 

ُُُُُال   ب  الع  ُُُُُاح  م  ص  ه  ق  ي  ُُُُُدِّ م ص  ُُُُُل ه  أ ف ض   و 
 

 
 

 
 

ر   ُُُد  ي  ُُُل  ح  ض  ُُُل  ذ و الف  ض  ُُُي الف  ُُُم ف  ه  اب ع  ر   و 
 

ُُُُُُُُاف ر   ُُُُُُُُي س  إ ًل  ل ك  ُُُُُُُُار  ل  ُُُُُُُُد  ن  ل ي  ت خ   و 
 

 
 

 
 

ُُُُُُُُر   ف  ُُُُُُُُا ًل  ي ك  ُُُُُُُُن  أ م ه  ُُُُُُُُا م  ل ت ن  ق ب   و 
 

 لٌ ائِـــــقَ  عِ ائِ َبـــــالطَّ  رِ يْ ثِ أَتـــــن بِ َمـــــ ٍىوَ ]ِســـــ
 

 
 

 
 

 رُ ثِّ أَ ُتــــــ ومُ ُجــــــالنَّ : الَ ن قَــــــَمــــــ كَ لِ ذَ َكــــــ
 

ــــــــ ــــــــ وْ أَ ، امَ هِ اتِ ذَ بِ ــــــــا غَ َربُّنَ ــــــــ رُ ْي  ر  ادِ قَ
 

 
 

 
 

ـــــ ـــــا غَ ذَ َك ـــــخْ مُ  رُ ْي ـــــإذً  ار  َت ـــــدِ  َس يْ ا لَ  رُ يَْق
 

 م  الِ َعــــــ رُ ْيــــــغَ  وْ أَ ، الَ قَـــــ م  يْ دِ قَــــــ رُ ْيـــــغَ وَ 
 

 
 

 
 

 رُ ِبــخْ يُ  رُ ْيــا الغَ َمــ ..(1)ودِ جُ وْ المَ بِــ مُ ْلــالعِ  وْ أَ 
 

ــــــلِّ و الكُ أَ   ٍى ِســــــوَ اَل  مْ لَــــــعْ بُّ يَ الــــــرَّ  اتُ يَ
 

 
 

 
 

ـــــوِ  ـــــئِ زْ ي جِ ِف ـــــلْ عِ  (2)ات  يَ ـــــتَ مُ  هُ ُم  (3)رُ ذَّ َع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل يعلم الحاضرة، الموجودة  األمورال يعلم  ٍتعالى قول من زعم أنهلعل المراد به  (1)
الموجود، فكذلك ال ٍ ا، قالوا: كما أنه ال يقدر على، وشبهوه بكونه قادرً المستقبلة

 . معمر بن عبادٍ يعلم الموجود، ونسب هذا القول إلى

 . ضبط بهذا للضرورة، وأصلها جزئيَّات   (2)

 عليها= ال يجوز التيال يعلم الشخصيات الجزئية، وإنما يعلم الكليات ٍ أنه تعالىأي:  (3)
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ـــــــثْ مِ وَ  ـــــــنْ مَ  تُ ِب ـــــــوَ ، ي  ِف ـــــــثْ مُ لِ  اف  نَ  ت  َب
 

 
 

 
 

ــ ــا اًعــمَ جْ إِ  فِ ْصــن الوَ ِم ـــ هُ لَ ـــ لَّ َجــ ـ ــكْ يَ  ـ  رُ ُف
 

 وْ أَ  لُ وْ ُقـــــــيَ  ول  لُــــــحُ  وْ أَ  اد  َحــــــاتَّ بِ  نْ َمــــــوَ 
 

 
 

 
 

ـــ ــــ مٌ يْ دِ قَ ـــيَ  ـ ــــ ولُ ُق ـــ ـ ـــالكُ  مُ الَ الَع ـــظْ يُ  رَ ْف  رُ ِه
 

ــــــــأَ وَ  ــــــــبَ إِ  لُ ْه ــــــــ ات  اَح ــــــــنِ اطِ ا بَ ذَ َك  ةٌ يَّ
 

 
 

 
 

ــــوَ   رُ كَ ذْ ُتــــ فِ يْ الِ َكــــالتَّ  اطُ قَ ْســــإِ  هُ ْنــــعَ  نْ َم
 

ـــوَ  ـــنْ يَ  نْ َم ـــحْ الفَ  بُ ِس ـــا لِ َش ـــوَ  شْ ئِ اَع ـــ دْ قَ  الَه
 

 
 

 
 

ـــ ـــرَّ  ارَ بَ ـــ بُّ ال ـــِف ـــنْ عَ  رآنِ ي الُق ـــرُ ا يُطَ َه  (1)[هِّ
 

ُُف   ُُه  ُُ ي  ا ه  ُُع  ص  ت م  ُُو  ُُح  ا م  ر ه  ُُا ع  غ   ًل   اه  س 
 

 
 

 
 

ُُر   ٍُُ[ ى]ي  ُُث  ي ك  ف  ُُ ر  ي  ُُن ق  م  ر  ائ  ص  ك  ُُذ  د  ي 
(2) 

 

ُُُق  ع   ُُُأ   د  ائ  ُُُ ل  ه  ُُُي خ  ف ُُُ قِّ الح  ُُُع   س  م   ة  ر  ش 
 

 
 

 
 

ُُُ ُُُ م  ظ  الُُُن   ن  م  ُُُي ز  ت ج  ُُُن ل  م  ُُُا ي  ه  ر  ب  د  ت 
(3) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، ا، وهذا مذهب أرسطوكالعلم بأن كل إنسان حيوان، ويعلم نفسه أيضً ؛ التغيير =
 وغيره. ، وناصري قوله من الفالسفة كابن سينا

األبيات الثمانية التي بين القوسين المعقوفين ليست من لخادم النص أن الذي يظهر  (1)
 س  م  ي خ  ف   قِّ الح   ل  ه  أ   د  ائ  ق  ع  أبيات اليافعي في هذه القصيدة، بدليل قوله في آخرها: 

بيًتا، غير خمسة عشر > الكبريت<، ولم يذكر اإلمام العيدروس في م  ظ  الن   ن  م   ة  ر  ش  ع  
 >. نشر المحاسن<عيُّ نفسه في بل لم يذكر الثمانية المذكورة الياف

 . عقائد تكُبرُ >: نشر المحاسن<في  (2)

 حتمل: تجري مزنُها يتهدر. تتحتمل قراءة الشطر كذلك، و> نشر المحاسن<في مخطوط  (3)
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[3 ] 
A  

 ّْيَ ف  ار  العَ  م  وْ القَ  دَ نْ ع   ق  رُ الُط  ان  يَ  بَ ِف  
 .وحقيقة  ، وطريقة  ، شريعة  : وهي ثالثة

ر، والطريقة كالَبْحر، الشريعة كالسفينة: يَُقالُ   .والحقيقة كالدُّ

ثم وصل ، ثم شرع في البحر، ركب في السفينة.. فمن أراد الدرَّ 
ر ٍىإل  .(1)الدُّ

 .هو الشريعة.. الطالب ٍىعل (2)فأول واجب

، والصالةِ  ،من الوضوء  ؛ ورسولُهُ ، ما أمر اهللُ .. والمراد بالشريعة* 
 وغيرِ ، الحرام وتركِ ، الحالل وطلِب ، والحجِّ ، وأداِء الزكاة، والصومِ 
 .(3)من األوامر والنواهي؛ ذلك

الشريعَة  أنَّ  ــ نفع اهلل به ــوذكر الشيخ اإلمام عبداهلل بن أسعد اليافعي 
ْبد، كاللََّبن من ،(4)والطريقَة كالزُّ وسمٌن  ،فهل يتصور ُزْبدٌ ؛ والحقيقَة كالسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ختم )نشر بعضه ضمن ملحقات ، ، رسالة السفينة، مخطوطٍنجم الدين كبرى (1)
 >. عوارف المعارف<، وتابعه السمهودي في 476 ــ 475ص ( األولياء

 . وفي األصل: صواب>، الكبريت<كما في  (2)

 >. عوارف المعارف>، و<رسالة السفينة<كما في  (3)
 َوُهَو َما خلُص ِمَن اللََّبِن ِإذا ُمِخَض.=، ُزْبُد السمِن قَْبَل أَن يُْسألَ، َواْلِقْطَعُة ِمْنُه ُزْبَدة (4)
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 .(1)؟من غير لبن

 .(2)وقطع  المقامات، وباطًنا، فالبد من السلوك بمتابعة الشريعة ظاهًرا
 .لليافعي (3)>نشر المحاسن< وهي مشروحة في كتاب

، مكاسبٌ  والمقامات، كالثمر واألحوال، كاألشجار فالمقامات
 .مواهبٌ  واألحوال

 >.نشر المحاسن< والكلُّ مشروح في كتاب

؛ ٍىالمول ٍىوما يقربك إل، ]ٍىاألخُذ بالتقو.. واعلم أن الطريقة  * 
 .[(4)والمقامات، من قطع المنازل

 .(5)ومشاهدُة نوِر التََّجلِّي، المقصد ٍىالوصوُل إل.. والحقيقة  * 

 .مناِزُل القلوب.. وحقيقة المقامات 

 .وترك المناهي، امتثال األوامر: وأولها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 192ص 3، لسان العرب، مادة، )ز ب د(، جابن منظور =
 . 48اليافعي، نشر المحاسن، ص (1)

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ تم نقل معنى (2)

نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات <اسم الكتاب:  (3)
 >. العالية

 >. المعارفعوارف >، و<رسالة السفينة<كما في  (4)

 >. عوارف المعارف>، و<رسالة السفينة<كما في  (5)
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ر ر]و ،معرفة عيوب النفس: واآلخ  تنقيُة النفس من  [:(1)اآلخ 
 .ٍىوذكر المول ،(2)والتَّحلي بالصفات الحميدة، الصفات الذميمة
 .من الطاعات فعل بما المرء إعجاُب  :وأعظمها ،كثيرة النفس وعيوب

المقام  حدَّ  يستوفيَ  ٍىحت؛ مقام ٍىوشرط السالك ال يصعَد من مقام إل
 .(3)األول

أو ]، من َطَرب؛ القلب ٍىفهي ما نزل عل ..(4)وأما األحوال 
أو ، أو أُنس، أو هيبة، أو ذوق  ، أو شوق، أو بسط، أو قبض[، حزن
أو ، أو غيبة، أو بقاء، أو فناء، أو فرق، أو جمع، أو تواجد، وجد
ا [(5)ويعبرون بذلك] ــمعنوي   أو شرب  ، أو صحو، سْكر   يجدونه  (6)عمَّ

أو ، ي  أو رِ  ــ ونتائج المكاشفات، ونور التجلي، من ثمرات القرب
 أو، أو محاضرة، أو حضور، أو تجلي، أو تستر، أو إثبات، محو  
 .أو غيره، أو تمكين، أو تكوين، أو طوالع، أو لوامع، لوائح

 .فترويح القلب بلطائف الغيوب.. األنفاسوأما  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<كما في  (1)
 . 6الغزالي، اإلمالء، صالتشبه بأحوال الصادقين باألحوال وإظهار األعمال. : التحلي (2)

 >. الكبريت<ذكر اإلمام العيدروس قريًبا من هذا النص في الفصل العشرين من  (3)

 >. الكبريت<نقل معاني الحال في هامش الفصل الحادي والعشرين من  تم (4)

 >. الكبريت<كما في  (5)
 كما. >: أ<في  (6)
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 .من صاحب األحوال ٍىوأصف، أرقُّ .. وصاحب األنفاس
 .(1)من صاحب المقامات ٍىوأصف، أرقُّ .. وصاحب األحوال
 .من العابد ٍىوأصف، أرقُّ .. وصاحب المقامات

من العوام العابدين  ٍىوأصف، أرقُّ  ..(2)العلم الظاهر ٍىوالعابد عل
خص  .بالرُّ

 .من الُمْهمل ٍىوأصف، أرقُّ .. وصاحب الر خص
، وبأوامر اهلل، وهم العلماء باهلل، والكامل من اتصف بالجميع

 ة  ث  ر  و   اء  م  ل  الع  < أهل الوراثة؛ الجامعون بين الشريعة والطريقة والحقيقة
>اء  ي  ب  ن  األ  

(3). 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 196ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)
 ظاهر العلم. >: ب<في  (2)
ه:  (3) َسلََك .. َمْن َسلََك َطرِيًقا يَْطلُُب ِفيهِ ِعْلًما<الحديث مرويل عن أبي الدرداء، ونصُّ

 اللَُّه بِهِ َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اْلَجنَّةِ، َوِإنَّ اْلَماَلئَِكَة لََتَضُع أَْجِنَحَتَها ِرًضا لِطَالِِب اْلِعْلِم، َوِإنَّ 
َمَواِت، َوَمْن ِفي اأْلَْرِض، َوالِْحيَتاُن ِفي َجْوِف اْلَماِء،  اْلَعالَِم لَيَْسَتْغِفُر لَُه َمْن ِفي السَّ

إ ن  َسائِِر الَْكَواِكِب، ٍ َكَفْضِل اْلَقَمِر لَْيلََة اْلبَْدِر َعلَى.. اْلَعابِدِ ٍ فَْضَل اْلَعالِِم َعلَىَوِإنَّ  و 
ب ي اء   ث ة  األ  ن  ر  اء  و  ل م  ع  ثُوا دِينَاًرا، َواَل دِْرَهًماال  ثُوا اْلِعْلَم، فََمْن ؛ ، َوِإنَّ اأْلَْنِبيَاءَ لَْم يَُورِّ َورَّ

طلب العلم، ٍ أبوداود، سننه، كتاب العلم، باب الحث على>، أََخَذ بَِحظ  َواِفر  أََخَذُه 
، والترمذي، سننه، أبواب العلم عن رسول اهلل 317ص3(، ج3641حديث رقم )

 . 48ص5(، ج2682العبادة، حديث رقم )ٍ ، باب ما جاء في فضل الفقه على‘
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[4 ] 

A  
ّْي  ِف  ] لُْم وََعّْيُ وََحُق ايلَق  يي(1)َوالُمَشاَهَدةُ َوانلَّْفُس  ع 

 ُ  [ وَالُرْوُح َوالّسِّ
ن  .. وم ن علوم القوم ي  ل م  الي ق  ن  ، ع  ي  ن  الي ق  ي  ع  ن  ، و  ي  ح ق  الي ق  و 

(2). 
 .علُم اليقين ألرباب العقول
 .وعيُن اليقين ألهل العلوم

 .والمشاهدات (3)وحقُّ اليقين ألهل المعارف
ما كان الغالب  ٍىمشاهدة القلب عل: أعني ،(4)ومنها المشاهدة

 .(5)أو مكاشفات، أو أحوال، من مشاهدة علم؛ القلب ٍىعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6الغزالي، اإلمالء، صفئ شرها. نار القلب ليطٍ النفس: روح سلَّطَُه اهلل على (1)

 ــ موِجب اصطالح القومٍ على ــاليقين  فعلم<قال اإلمام العيدروس في <الكبريت>:  (2)
: ما كان وحق اليقين: ما كان بحكم البيان، وعين اليقينما كان بشرط البرهان، 

وحق ألصحاب العلوم،  وعين اليقينألرباب العقول،  فعلم اليقينبنعت الِعيان؛ 
 >. ألصحاب المعارف اليقين

 . 199ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)

المشاهدة: ثالثة مشاهدة بالحق، وهي: رؤية األشياء بدالئل التوحيد، ومشاهدة  (4)
للحق، وهي: رؤية الحق في األشياء، ومشاهدة الحق، وهي: حقيقة اليقين بال 

 . 6الغزالي، اإلمالء، صارتياب. 

 وإن كان=؛ كأنه يراه ويبصرهٍ حتى، قال: 201ص 1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (5)
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 .ما في قلب العبد من األخالق الذميمة: والنفس  األم ارة* 

 .لطيفُة القلِب مجَمع الخصاِل الحميدة: والنفس  المطم نة* 
حال  ولها ترق  معنويل في، لطيفُة القلِب الروحاني: والروح  * 

 .(1)ثم الرجوع إليه، ومفارقة البدن، النوم

ر هذه الجملة  ٍىألن اهلل تعال؛ الروح والجسد: وإن اإلنسان سخَّ
 .(2)والثواب والعقاب للجملة، والحشر يكون للجملة، بعضها لبعض  

 .معدن الشر والنفس، معدن الخير والروح ،(3)واألرواح مخلوقة

 .(5)جيش النفس ٍىوالهو، الروح (4)جيش والعقل

ر  *  ، محلُّ المحبة واألرواح ،(6)نوٌر معنويل محلُّ المشاهدة والسِّ
 .محلُّ المعارف والقلوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

فإن كان الغالب ، فهو يشاهده.. هُ ذكرُ  هِ بِ قلب صاحِ ٍ فكل ما يستولي على؛ ا عنهغائبً  =
 فهو يشاهد الوجد. .. وإن كان الغالب عليه الوجد، فهو يشاهد العلم.. عليه العلم

 وفي األصل: إليها. >، يريةالرسالة القش<كما في  (1)

 . 204ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)

؛ خلقها اهلل من اهلل مخلوقة   هذه األرواح من أمر  <قال الشيخ أبو يعقوب النهرجوري:  (3)
 >. الملكوت، كما خلق آدم من التراب

 وفي األصل: حبس. >، آداب المريدين> و<الكبريت<كما في  (4)

 . 23، آداب المريدين، صالسهروردي (5)

 >. الكبريت<السر أيًضا في الفصل الحادي والعشرين من ٍ تم نقل معنى (6)
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رُّ مالٌِك عليه إشراف<: وقال بعض العارفين رِّ  ،(1)السِّ ما  ..وِسرُّ السِّ
 .(2)>ال إطالع عليه لغير الحق

رُّ أشرف من الروح وصدور ، والروُح أشرف من القلب، والسِّ
 .(3)واهلل أعلم، األحرار قبور األسرار

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن منظور، . يقال: أشرفت الشيء علوته، وأشرفت عليه: اطلعت عليه من فوق (1)
 . 172ص9(، جش ر فلسان العرب، مادة، )

ما ال يحس به السر، : فهو سر السرظاهر كالم الغزالي أنَّ هذا تعريف السر، أما  (2)
والسر ثالثة: سر العلم، وسر الحال، وسر الحقيقة، فسر العلم حقيقة العالمين باهلل 

 وسر الحال معرفة مراد اهلل في الحال من اهلل، وسر الحقيقة ما وقعت به ،
 . 6الغزالي، اإلمالء، صاإلشارة. 

 . 206ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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[5 ] 
A  

 ِف  
ُ
 م  وْ القَ  ق  يْ ر  َط  ك  وْ لُ سُ  نْ م   ج  ذَ وْ مُ نْ  أ

ُل المنازلِ .. التوبة    .والمقامات، أوَّ
 : شرو    ولها ثالثة  

 .ِمل من الذنوبما عَ  ٍىعل الندمُ * 
 .المعصية في الحال وتركُ * 
 .أن ال يعوَد أبًدا ٍىعل والعزمُ * 

 : وهو، رابع   فلها شر   .. وإن تعلق به حق  آدمي  

 .الخروج من الحقوق 
، قُبلت منه توبُته ثانًيا.. ثم تابَ ، ثم نقَض توبَته، فمن تاب

 .المذكورة ما دامت لتوبته الشرائطُ .. غير نهاية ٍىإل، وثالًثا
ُر عليه من الذنوب (1)لُ ثْ َومِ   .يؤخذ بالتوبة.. ما يَُقدَّ

التوبة  ٍىوكان يفكِّر وقًتا لو عاد إل، تاب ثم فََترَ  (3)لمريد   :(2)حكاية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: مثله قدًرا.  (1)

 علي الدقاق.  ذكرها أبو (2)

 وفي األصل: لمرتد. >، الرسالة القشيرية<كما في  (3)
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ثم تركتنا ، أطعت ن ا فشكرناك  <: فهتف به هاتٌِف يا فالن؟؛ كيف حكُمه
 .(1)>فإن ع دت إلينا قبلناك، فأمهلناك
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 210ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)
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[6 ] 

A  
 ة  دَ اهَ جَ  اُُ ِف  

وتالوة ، والسهر، والعزلة، والصمت، الجوع: المجاهدة هي* 
 .القرآن
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[7 ] 

A  
 ة  لَ زْ  العُ ِف  
هسالمةيعتقُد باعتزاله عن الخلق  حارُس كلب   وأنه،  َ الناس من شرِّ

 .(3()2)الناَس  (1)طبُعه يعقر

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: ال يعقر. >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

إن ًل، بل أنا حارس كلب ؟ فقال: إنك راهبرؤي بعض الرهبان فقيل له: فقد  (2)
 . ليسلموا منها؛ أخرجتها من بينهم، نفسي كلب يعقر الخلق

 . 222ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 [8 ] 

A  
 ىوَ قْ  اتَّ ِف  

ركِ  ٍىأصل التقو*  ثم ِمن ، ثم ِمن بعده اتِّقاُء المعاصي، اتِّقاُء الشِّ
 .(2)بعده اتِّقاءُ الفضالتثم ِمن  ،(1)الشبهات بعده اتِّقاءُ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الشهواتوفي األصل: >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 . 227ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 [9 ] 

A  
 اء  جَ والرَّ  ف  وْ  الَ ِف  

 .عقاِب اهلل مخافةَ ؛ ترك معصية اهلل: الخوف  * 

 .طمًعا في نيل الثواب؛ حسُن الطاعة:  ُوالرجاء* 

 .والتمني، التمادي في الذنب: والرجاء الكاذب* 

ومن زال الخوف ، من شروط اإليمان.. والرجاء، والخوف* 
 .والرجاء َخُرَب قلُبهمنه 
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 [10 ] 

A  
 ود  مُ حْ اَُ  ن  زْ  الُ ِف  

 .الذنوب ٍىوالندُم عل، حزن اآلخرة: وهو* 

 .ما لم يكن بسبِب معصية؛ للمؤمن وزيادةٌ ، والحزن فضيلةٌ 
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 [11 ] 

A  
 ع  وْ ُش  الُ ِف  

 في ‘ ٍىكما قال المصطف ــ خشوُع القلب حقيقة الخشوع* 
>ه  ح  ار  و  ج   ت  ع  ش  خ  .. ه  ب  ل  ق   ع  ش  خ   و  ل  <: الُمصلِّي

، ِمن الذنوب وبُْعُدهُ  ــ (1)
م الغيوب  .وطاعُة عالَّ

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذلك ٍ ويُروى، 230ص10أورده أبو نعيم في حلية األولياء وطبقات األصفياء، ج (1)
 ب. سعيد بن المسيِّ ٍ ًفا علىوموق
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 [12 ] 

A  
َ ِف   ُُ  ي(1)س  فْ انلَّ  ة  فَ الَ  

وأرفُع الدرجات ، مخالفُة النفس.. اهلل ٍىأركان الوصول إل ٍىوأقو
 .عند اهلل مخالفُة النفس

امةٌ ، مطمئنَّةٌ : ثالثة أوجه   ٍىوالنفس عل ارةٌ بالسوء، ولوَّ  .وأمَّ

وال تطلب ، ٍىالتي اطمأنت بطاعة اهلل تعال: فالمطم نة هي* 
 .هِ أمرِ  مخالفةَ 

التوبة  ٍىوتحمله عل، الذنوب ٍىالتي تلوم الرجَل عل: هيواللوامة * 
 .واإلنابة

وهي ، لصاحبها وهي المهلكةُ ، التي تأمر بالسوء: ارة هيواألم  * 
 .هِ وبين ربِّ ، بين العبد أعظم حجاب  

 .(2)دواءُ النِّفس مخالفُتها.. وعند العارفين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. رسالة التصوف<النفس في هامش الفصل الرابع من ٍ تم نقل معنى (1)

مفاتح العبادة الفكرة، وعالمة اإلصابة <ذي النون المصري:  ذلك قولُ  لعل أصلَ  (2)
القشيري، الرسالة القشيرية، >. ا ترك شهواتهمام، ومخالفتهٍمخالفة النفس والهوى

 . 283ص 1ج



 الكتاب الثاني : رسالة في التصوف

 

225 

وال يقبل منها شيًئا إال ما ، هُ نفسَ  (1)وينبغي للطالب أن يُخالِف
 .ٍىيوافق رضا اهلل تعال

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يخاف>: ب<في  (1)
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 [13 ] 

A  
 ة  بَ يْ الغ  وَ  د  َس  الَ ِف  

أن يطلب الشخص زواَل نعمةٍ كانت عند أحد من  :فالحسد* 
 .المسلمين

بقضاء اهلل  ٍىيرضألنه ال ؛ أشدُّ شيء  يُبِعد صاِحَبه عن اهللوالحسد 
 .ٍىتعال

>د  و  س   ي  ًل   د  و  س  الح  <: وعند العارفين
(1). 

أو ، أو خير، الرجُل أحًدا في صالح ٍىوهو أن ير، والغبطة جائزة
زواَل تلك النعمة عن ذلك  ٍىأن يكون مثلَه من غير أن يتمن ٍىفيتمنَّ ؛ مال

 .الشخص
فإن ، ولو كان فيه؛ أن َتْذُكَر أخاك في غيبته بما يكره: والغيبة  * 

وكالهما ال يرتفعان ، والبهتان أشدُّ من الغيبة، فهو بهتان.. لم يكن فيه
ولكن االستحالَل بعد التوبة ، التوبة  أن يستحلل  منهبل ، بالتوبة

 .والدعاء، واًلستغفار له، بشروطها
: فقال الشيخ، عند بعض المشايخ (2)اجَ جَّ الحَ  اغتاب بعُض الناسِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . النون يذ عنيوسف بن الحسين الرازي نقل هذه المقولة  (1)

 (. هـ95ت)، الحجاج بن يوسف الثقفي؛ أبو محمد (2)
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 .(1)>إنك كما اغتبته اليوم يأخذ من حسناتك يوم القيامة<
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن سيرين فتناول عنده ٍ عوًفا دخل على أن وقريب من ذلك ما ذكره الغزالي (1)
كما ينتقم من ، ينتقم للحجاج ممن اغتابه عدلٌ  مٌ كَ إن اهلل حَ <: فقال؛ الحجاج

 ذنب أصبته أشدَّ  كان أصغرُ .. اغدً ٍ تعالى اهللَ  وإنك إذا لقيتَ ، الحجاج لمن ظلمه
 . 153ص3الغزالي، اإلحياء، ج>. عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج
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 [14 ] 

A  
 ة  اعَ نَ  القَ ِف  

وزواُل الطمع عن ، االكتفاءُ بالموجود.. القناعة  عند العارفين* 
 .المفقود

 ٍىواستطال عل، َمن قَِنَع استراح ِمن أهل زمانه<: وقال العارفون
 .(1)>أقرانه

 .(2)>الكل ٍىواستطال عل، َمن قَِنَع استراح من الشغل<: وقالوا

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . النون المصريهذه المقولة منسوبة لذي  (1)

 . 296 ــ 295ص1القشيرية، جالقشيري، الرسالة  (2)
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 [15 ] 
A  

 ُّك  وَ  اتَّ ِف  
بما يجري عليه من  ٍىويرض، ٍىاهلل تعال ٍىالمتوكِّل يِكل أمَره إل

 .وقدره، ٍىقضاء اهلل تعال
بعد  والحركُة في األسباب ال تنافي التوكلَ ، محلُّه القلبُ  لُ كُّ وَ والتَّ 

ِق العبِد أن التقدير ِمن قِبل اهلل  ر شيءٌ فبتقديره ـ  ـتحقُّ وإن ، فإن تعسَّ
 .اتفق شيءٌ فبتيسيره

 ق  وتعل  ، البدن في العبودية طرح  : وشر  المتوكل عند العارفين هو
 .(1)وإن منع صبر، شكر ٍىفإن أُعط؛ بالكفاية والطمأنينة، القلب بالربوبية

 ،(2)وركوة، وخيوط  ، تفارقهم صحبُة إبرة  وكان العارفون ال 
[ أن] ومعرفةِ ، والتوكِل عليه، ِق القلب باهلللُّ عَ مع تَ ، وزاد  ، ومقراض

 .(4()3)وإليه، األشياء منه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تراب النخشبيهذه المقولة منسوبة ألبي  (1)

 . إناء صغير لحفظ الماء الطاهرهي:  (2)

يا : فقيل له، اص كان ال تفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقرا إبراهيم الخوَّ وقد روي أن  (3)
التوكل،  فقال: مثل هذا ال ينقض؟، أبا إسحاق لم تحمل هذا وأنت تمتنع من كل شيء

، هُ ال يكون عليه إال ثوب واحد، فربما يتخرق ثوبُ  والفقيرُ ، علينا فرائضَ ٍ هلل تعالى ألنَّ 
وإذا لم يكن معه ركوة ، فإن لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صالته

 . الفقير بال ركوة وال إبرة وال خيوط فاتهمه في صالته فإذا رأيَت ، تفسد عليه طهارته

 . 303و 300 ــ 299ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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ال .. ولو انقطع المطُر سنين؛ ٍىإًل اهلل تعال وينبغي أن ًل يخاف  
 .يهتّم ألجل رزقِهِ 

ه .. وإن اهتم لسد فاقته ولعائلته  .كفارًة لذنوبهكان همُّ

فإنَّ ؛ للناس ٍىسأل الرحمة من اهلل تعال.. وإن انقطع المطر أيًضا
 .للناس ٍىانقطاَع المطِر عذاٌب من اهلل تعال
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[16 ] 

A  
 ر  كْ  الُش ِف  

وجهِ  ٍىعل، االعتراُف بنعمةِ المنعمِ : الشكر  عند أهل الحقائق* 
 .(1)الخضوع

ه بأنه شكور   ـ ٍىتعال ـووصف  اهلل   عطاؤه الكثيَر [إ: ]معناه.. نفس 
 .العمل اليسير ٍىمن الثواب عل

من هو  ٍىفانظر إل.. أنموذج  من حالوة الشكر ٍىوإن اشتقت إل
واعتراف ك ، من هو فوقَك أصاًل  ٍىوال تنظر إل، دونَك في جميع األمور

شكر  .. بالعجز عن الشكر
(2()3). 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه المقولة منسوبة ألبي علي الدقاق.  (1)

 . القيرواني المغربي سعيد بن َسالم ُعْثَمانهذه المقولة منسوبة ألبي  (2)

 . 312 ــ 311ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 [17 ] 

A  
 ّْي  ق   ايلَ ِف  

ُة اإليمان: اليقين عند العارفين هو*  أول ]<: كما قال بعضهم ــ قوَّ
ثم ، ثم اإلخالص، ثم التصديق، ثم اليقين، هو المعرفة[.. المقامات
، المناهيواجتناب ، ونتيجُة امتثاِل األوامر ــ (2)>ثم الطاعة ،(1)المشاهدة

 .واتِّباِع الكتاب والسنة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الشهادة>: لرسالة القشيريةا<في  (1)

 . 318 ــ 319ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 [18 ] 

A  
 ْب   الصَّ ِف  

والسكوُن عند ، التباعُد عن المخالفات: الصبر  عند العارفين* 
 .(1)مع حلول الفقر بساحات المعيشة ٍىوإظهاُر الِغن، تجرع الُغصصِ 

تجرع المرارة من غير تعبُّس  : وعند العارفين* 
(2). 

وامتثاُل األمر من ، ترك الذنوب ٍىعل صبر  العبد.. وأفضل الصبر
مقاساة ما يتصل  ٍىعل وصبره أيًضا، والسنةومتابعُة الكتاب ، الطاعات

 .وقضائِهِ وقََدِرهِ في جميع أموره ٍىبه من حكم اهلل تعال
، والمحنةِ ، النعمةِ  ق بين حالِ أن ال يفرِّ ] والصبر عند العارفين* 

 .مع سكون الخاطر فيهما

 [أثقال] وجدان ومع ،البالء مع السكونُ  :هو [والتصبر* 
 .(5)أعلمواهلل  ،(4()3)المحنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه المقولة منسوبة لذي النون المصري.  (1)

  .الجنيد بن محمد الخزاز القواريريهذه المقولة منسوبة لسيد الطائفة اإلمام أبي القاسم؛  (2)
 . الجريري بن الحسين محمد أحمد بن؛ محمد هذه المقولة منسوبة ألبي (3)

 وفي األصل: المحبة. >، الرسالة القشيرية<كما في  (4)

 . 324 ــ 322ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (5)
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[19 ] 

A  
 ِف  الُمَراَقَبة  

 واستدامُته لهذا، عليه ـ  ـعلُم العبد باطِّالع الحقِّ : المراقبة  * 
 .(1)مراقبًة لربِّه؛ العلمِ 

وما يجري في ، وأقوالَه، فليحفظ أفعالَه.. وَمن له هذا العلمُ 
ا ال يُرضي اهلل  ٍىالدوام جرياَن خطاب اهلل تعال ٍىولينظْر عل، خاطره عمَّ

 .معه من األمر والنهي

، ولنفسك، إذا جلسَت للناس فُكن واعًظا لقلبك: وقال العارفون
 .(2)باطنك واهلل رقيب، فإنهم يراقبون ظاهرك؛ وال يغرنَّك اجتماُعهم عليك

كان أميُر المؤمنين له غالم يُقبُل عليه أكثَر من : قال بعض العارفين
فقالوا ، وال أحسنَهم صورةً ، ولم يكن أكثَرهم قيمةً ، ِغلمانه ٍىإقباله عل

 .له في ذلك

فبينما هو في ؛ غيرِهِ  ٍىفأراد أن يبيَن لهم فعَل الغالمِ في الخدمة عل
 ٍىفنظر األمير إل؛ وبالُبعد جبٌل عليه ثلجٌ ، يوم من األيام ومعه جيشٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . محمد بن الحسين السلمي؛ عبد الرحمن يلشيخ أبهذه المقولة منسوبة ل (1)

 . القيرواني المغربي سعيد بن َسالم ُعْثَمانهذه المقولة منسوبة ألبي  (2)
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 .النظر إليه[ بعد، رأَسه] وأطرق، ذلك الثلج

فلم يلبث ، ولم يَْعلَْم القوُم لماذا ركض ،(1)الغالُم فرَسهُ  فَرَكضَ 
 .ومعه شيء من الثلج، جاء ٍىإال يسيًرا حت

 ؟!>.ما أدراَك أنِّي أردُت الثلجَ <: فقال األمير

شيء  ال يكون  ٍىونظُر السلطان إل، ألنك نظرَت إليه<: فقال الغالم
 >.من غير قصد

ه بالرأي<: فقال األمير ، ألن لكلِّ أحد  شغاًل ؛ وإقبالي، إنما أخصُّ
 .(2)>أحوالي ومراقبة  ، لحظاتي مراعاة  وشغلُه 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .158ص7ج(، ر ك  ابن منظور، لسان العرب، مادة، ). ب ر ْجل ه   ضَرب َجْنَبْيها: أي (1)
 . 342و331 ــ 329ص1القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 [20 ] 

A  
 ِف  الرَِّضا

وقال ، هو كسبيٌّ : فقال بعضهم.. ضااختلف العارفون في الرِّ 
 .(1)كاألحوال؛ بل شيءٌ يحل في القلب، ليس بكسبي  : اآلخرون

 .ٍىتقدير اهلل تعال ٍىترك االعتراض عل: والرضا* 

>، عنِّي رضيَت  عمل إذا عملُتهُ  ٍىإلهي د لَّن ي عل<: ـ  ـ ٍىقال موس
اهلل  ٍىفأوح؛ ًعاساجًدا متضرِّ  ٍىفخرَّ موس>؛ إنك ال تطيق ذلك<: فقال
 [>.بقضائي] يا ابن عمران إن رضائي في رضاكَ <: إليه ٍىتعال

راض   ٍىأنَّ اهللَ تعالهل يعرف العبُد <: وقال بعض المريدين لشيِخهِ 
: فقال المريد ؟>،ورضاه مغيَّب، كيف يعلم ذلك، ال<: فقال ؟>،عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو من ، هل هو من األحوال.. اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضافقد  (1)
، : الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكلفأهل خراسان قالوا؛ المقامات
 . أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابهٍ ول إلىؤأنه ي: ومعناه

بل ، ا للعبدوليس ذلك كسبً ، : الرضا من جملة األحوالوأما العراقيون فإنهم قالوا
 . هو نازلة تحل بالقلب كسائر األحوال

، بداية الرضا مكتسبة للعبدفيقال: ؛ ويمكن الجمع بين اللسانين: القشيريقال اإلمام 
 . وليست بمكتسبة، ونهايته من جملة األحوال، المقاماتوهي من 
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قلبي  (1)إذا وجدتُ <: قال ؟!>،كيف تعرف<: فقال>، اعرُف ذلك<
أحسنت يا <: قال الشيخ>، عني أنه راض   علمتُ .. عن ربي راض  
 .(3)(2)>غالم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: أوحيُت. >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 علي الدقاق. أبو األستاذ هذه الحكاية ٍ روى (2)

 . 343 ــ 341ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 [21 ] 

A  
 ِف  الُعُبْود يَّة  

 .العبودية أتمُّ من العبادات: قال العارفون
 [.ثم العبودة، ]ثم العبودية، العبادات فاألول
ة  ، للخواص والعبودية  ، للعوام من المؤمنين فالعبادة  *  ب ود   والع 
 .الخواص لخاصِّ 

، لمن له عيُن اليقين والعبودية، لمن له علُم اليقين والعبادة* 
 .لمن له حقُّ اليقين والعبودة
، ألرباب المكابدات والعبودية، ألصحاب المجاهدات والعبادة* 
 .أهل المشاهدات (1)ةصف والعبودة

 (2)ومن لم يبخل، صاحب عبادةفهو .. فمن لم يدخر عن اهلل نفسه
.. وكلِّه عليه بروحه (3)ومن لم يبخل، صاحب عبوديةفهو .. عليه بقلبه

 .(4)صاحب عبودةفهو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . صفاتوفي األصل: >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 . ، أي: يبخلنضينجل، وفي الرسالة القشيرية: ي>: أ<في  (2)

 ينحل. >: أ<في  (3)

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (4)
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والحفظ ، الوفاء بالعهود: والعبودية عند العارفين أربعة أشياء* 
 .(2)(1)والصبر عن المفقود، والرضا بالموجود، للحدود
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء ؛ العباس هذه المقولة نسبها القشيري ألبي (1)
 . ، ونسبها اليافعي ألبي العباس أحمد بن أبي الحسن علي البطائحياآلدمي

 . 349و 347ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 [22 ] 

A  
َراَدة    ِف  اإل 

، من اتباِع الشهوات؛ اإلرادة ترك ما عليه العادة: قال العارفون
 .وغير ذلك، وحبِّ الدنيا، وجمِع المال
، اهلل سبحانه ٍىالقلب في طلب الحقِّ إل نهوضُ : وحقيقة اإلرادة* 

 .ٍىوتعال
 .(1)هِ عِ وْ بكل رُ  ذهن   إنها لوعةُ : ولهذا قالوا

لم .. دل كلهاِمن علمُت أنَّ أحواَل الفقراء جِ : قال بعض المشايخ
 .(2)أمازح فقيًرا

أيها الشيخ <: فقال ،(3)بعض المشايخ ٍىوذلك أن فقيًرا قدم عل
فتأخر  ؛؟!>عصيدة[و، ]إرادة  <: في لساني ٍىفجر>، أريد عصيدة

فلم .. وطلبُت الفقيرَ ، عصيدة   فأمرت باتخاذِّ ، ولم أشعر ما أراده، الفقير
إرادة < :وهو يقول، إنه انصرف من فوره: فقيل؛ فتعرفُت خبَره؛ أجده

 .مات  ٍىوجهه حت ٍىوهام عل>، وعصيدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 137ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج. ُرواُع الَقْلِب وُروُعه: ِذْهنُه وَخلَُده (1)

 ممشاد الدينوري. هذه المقولة منسوبة ل (2)

 ، السابق ذكره. ممشاد الدينوريٍ أي: على (3)
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، كنُت في البادية وحدي فضاَق صدري: وقال بعض المشايخ
أيل <: فهتف بي هاتف>؛ يا جنُّ كلُِّموني، يا إنُس كلُِّموني<: فقلت
 (2)َمن: يعني ؟>؛يريد اهلل (1)ٍىحت<: فقال>، أريد اهلل<: فقلت ؟>،تريد

َمن أراد اهلل ال ؟، يكون مريًدا هلل ٍىمت.. قال للجن واإلنس كلموني
 .(3)يقول هذه المقالة

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍ. ينجل، وفي الرسالة القشيرية: متى>: أ<في  (1)

 ما. >: الرسالة القشيرية< ينجل، وفي>: أ<في  (2)

 . 352 ــ 351ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 [23 ] 

A  
 ة  امَ قَ ت   االسْ ِف  

راط المستقيم ٍىالثباُت عل: اًلستقامة*   .الصِّ

والتمسك باآلداب ، والسنة، هو اتباع الكتاب: والصرا   * 
 .اهلل ظاهًرا وباطًنا من غير تزلزل ٍىوتقو، الشرعية

 .أن ال تكدر معاملتهم فترةٌ  أهل البدايةفمن عالمات 
 (1)أن ال تصحب منازلتهم ومواصلتهم أهل التوسطومن عالمات 

 .وقفةٌ 
 .(3)َحْجَبةٌ  (2)أن ال تتداخل مواصلتهم النهايةأهل ومن عالمات 

؛ ال طالَب كرامة، كن صاحَب استقامة :(4)كما قال بعض العارفين
كة في طلب الكرامة  .(5)باالستقامة وربك يطالبك، فإن نفسك متحرِّ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معامالتهم. >: ب<هامش ٍ ونسخة على>، أ<في  (1)

 معهم. >: ب<وفي >، الرسالة القشيرية< في كما (2)

 محبة. >: ب<وفي >، الرسالة القشيرية>، و<أ<في  كما (3)

 الحسن بن علي الجوزجاني. ؛ علي منسوبة ألبيهذه المقولة  (4)

 . 357 ــ 356ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (5)
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 [24 ] 

A  
 ص  ََل خْ  اإل  ِف  

 .إفراد الحقِّ في الطاعة بالقصدِ : اإلخالص* 

؛ دون شيء  آخر، ٍىاهلل تعال ٍىبطاعتك التقرَب إلأن تريد : وهو
أو محبةِ مدح  من ، أو اكتساِب محَمَدة  عند الناس، ِمن َتَصنُّع  لمخلوق  

 .(1)الخلق

ال يعرف الرياءَ إال مخلصٌ : قال العارفون
والصدُق سيُف  ،(2)

 .(4()3)شيء إال قطعه ٍىما ُوضع عل؛ اهلل
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (1)

 سهل بن عبد اهلل التستري. ل هذه المقولة منسوبة (2)

 هذه المقولة منسوبة لذي النون المصري.  (3)

 . 365و 361و359ص2القشيرية، جالقشيري، الرسالة  (4)
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 [25 ] 

A  
 اء  يَ  الَ ِف  

 :وجوه   ٍىالحياء عل

ا أكل من الشجرة فذهب يميًنا   كحياء آدم؛ حياء الجناية*  لمَّ
 بل حياءً <: فقال ؟>،يا آدم؛ أفراًرا مني<: ـ  ـفقال الرب ، وشمااًل 
 .(1)>منك

ما عبدناك حقَّ <: يقولون، حياء  التقصير.. وحياء المالئكة
 .(2)>عبادتك
حياًء من اهلل ؛ تسربل بجناحهحين ؛ كإسرافيل؛ اإلجالل وحياء  * 

 .(3)ٍىتعال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منك.  ءحيا.. المالئكة ءوحيا>: أ<في  (1)

وتقديس،  لم يزالوا منذ خلقهم اهلل في ركوع وسجود، وتسبيح هلل مالئكةً فقد ُروي أنَّ  (2)
سبحانك ولك <فإذا كان يوم القيامة يقولون: ؛ يفترون عنه، وال يشتغلون بغيره ال

 >. وال عبدناك حقَّ عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك، الحمد

ٍ عن عبد اهلل بن الحارث، قال: كنت عند عائشة رضي اهلل تعالىأصل ذلك ما ُروي  (3)
يا كعب فقالت عائشة:  ـ  ـ إسرافيلَ  األحبار فذكر كعبُ  عنها وعندها كعبُ 
له ، فقال: أجل فأخبرنيفقالت: ، عندكم العلم، فقال كعب: أخبرني عن إسرافيل

، كاهلهٍ وجناح قد تسربل به، وجناح على، جناحان في الهواء؛ أربعة أجنحة
 أذنه، فإذا نزل الوحي كتب القلم، ثم درست ٍ والقلم على، كاهلهٍ والعرش على
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: كان يستحيي من أمته أن يقول لهم ‘ كالنبي؛ الكرم وحياء  * 
 .[53: األحزاب] {خبمب حب جب} ٍىقال اهلل تعال>، اوْ جُ رُ خْ أُ <

عن  ‘ حين لم يسأل النبيَّ ؛ كحياء علي ؛ الحشمة وحياء  * 
 .منه لمكان فاطمة ؛ حكم المْذي

إنه <: حين قال  ٍىكحياء موس ؛(1)اًلستحقار وحياء  * 
ـقال اهلل [فـ]>، ستحيي أن أسألكأف؛ لتعرض  لي الحاجة من الدنيا

ح  ل  م   ٍىت  ي ح  ن  ل  س  <: ٍىتعال
 >.ك  ابِّ و  د   ف  ل  ع  و  ، ك  ن  ي  ج  ع   (2)

العبد كتاًبا  ٍىيدفع إل ـ  ـوهو حياء الربِّ  ؛(3)إعزاز وحياء  * 
 ن  ت  أ  ي  ي  ح  ت  اس  ت  ف  ل  ع  ا ف  ت  م  ل  ع  ف  <: فإذا فيه.. بعدما عبر الصراط، مختوًما

ر  ع  أ ت   >ك  ل   ت  ر  ف  غ   د  ق  ف   ب  ه  اذ  ف  ؛ ك  ي  ل  ه 
(4). 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملتقم الصور ٍ وقد نصب األخرى، ركبتيهٍ إحدىٍ وملك الصور جاث على، المالئكة  
إسرافيل قد ضم ٍ مر إذا رأىوقد أ  ، إسرافيلٍ ا بصره ينظر إلىشاخصً ، ا تهرهمحنيً 

هكذا سمعت : ــ عنهاٍ رضي اهلل تعالى ــ، فقالت عائشة جناحيه أن ينفخ في الصور
 . 47ص6حلية األولياء وطبقات األصفياء، جأبو نعيم، . يقول‘ رسول اهلل 

 . االستحضاروفي األصل: >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 ماء. >: أ<في  (2)

 . إكرام>: القشيريةالرسالة <في  (3)

 . 369ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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 [26 ] 

A  
 ة  يَّ رِّ  الُ ِف  

 .خالصٌ : أي ،(1)طير حرل : يقال، الخلوص: الحرية في اللغة* 
 .خالص الذات عن األشياء المذمومة: أي، وحرُّ الذاتِ 

، الذات من حبِّ الدنيا ءصفا: الحقائق عبارة عن وعند أهل* 
اهلل  ٍىما سو ٍىوتعلُِّق الخاطر إل، والشهوة، أو الشهرة، وحبِّ الجاهِ 

 .ٍىتعال
 .أن معظم الحرية في خدمة الفقراء واعلم
 ه  ل   ن  ك  ف  .. ًباال  ي ط  ت  ل  ي  أ  ا ر  ذ  إ  <:  داود ٍىاهلل سبحانه إل ٍىأوح

 .(2)>ًمااد  خ  
تخدمهم اإلماُء  أبناء الدنيا<: ٍىالعارفون رحمهم اهلل تعالوقال 

 .(4()3)>األبرار[و، ]تخدمهم األحرارُ  وأبناء  اآلخرة، والعبيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قال  لعلها: طينٌ  (1) مادة لسان العرب،  وطين حر: ال رمل فيه>،<: ابن منظورحرل
 . 182ص4جر ر(،  )ح

 علي الدقاق. أبو ألستاذ ذلك اٍ حكى (2)

 بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ.  ٍزكريا يحيى هذه المقولة منسوبة ألبي (3)

 . 373ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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 [27 ] 

A  
 ر  كْ  اذلِّ ِف  

 .ثم ذكر القلب، ذكر اللسان: نوعين ٍىالذكر عل* 

 .(2)ٍىاهلل تعال ٍىوهو الذهاب إل ،(1)واعلم أنَّه أول الطريق

ثم ذكر القلب ، ثم ذكر القلب تكلًُّفا، مبدؤها ذكُر اللسانوإنما 
 .القلب طبًعا ٍىثم استيالء المذكور عل، طبًعا

 .[73: آل عمران] {ىئ نئ مئ}: أعني، بعده ٍىوإنما الهد

، ٍىثم الذهاب في اهلل تعال، ٍىاهلل تعال ٍىفأول األمر الذهاب إل
اًل يكون كالبرق ولكن هذا ، وذلك هو الفناء واالستغراق به االستغراق أوَّ

 .ويدوم، قلما يثبت؛ الخاطف

.. فإذا صاَر كذلك؛ وهيئًة ثابتة، صار عادًة راسخةً .. فإذا داَم ذلك
فانطبع ، ٍىاألصف الحقيقيَّ  (3)وطالع الوجود، ٍىالعالَم األعل ٍىُعر َج به إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. رسالة التصوف<الطريق في الفصل الثامن والثالثين من ٍ تم نقل معنى (1)

الغزالي، الذهاب: هو أن يغيب القلب عن حس كل محسوس بمشاهدة محبوبها.  (2)
 . 6اإلمالء، ص

 . الموجود>: األربعين األصل<في  (3)
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 .الملكوت نقشُ  (1)فيه

وأرواُح ، له من ذلك العالم جواهُر المالئكةِ  لُ ثَّ مَ تَ وأول ما يَ 
وذلك في ، ويستفيد ويستمد منهم، األنبياِء واألولياِء في صورة جميلة

 .(2)البداية

فإذا ، ٍىوقد يكثر المخلِص من ذكر اهلل تعال<: قال العارفون 
ةٌ   .(4()3)>اهلل، اهلل: األرض ٍىكتب عل.. وسقط الدمُ ، أصابته شجَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . له>: األربعين األصل<في  (1)

 . 68الغزالي، األربعين األصل، ص (2)
 . الجريري بن الحسين محمد أحمد بن؛ محمد منسوبة ألبي ـ أو قريب منها ـهذه المقولة  (3)

 . 379ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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 [28 ] 

A  
 ةوَّ تُ  الفُ ِف  

 .(1)أن يكوَن العبُد في أمرِ غيره: أصل الفتوة* 

 .(2)>الفتوة الصفُح عن عثرات اإلخوان<: قال العارفون

 والمروءة   ،غيرك ٍىلنفسك فضاًل عل ٍىأن ال تر الفتوة< :وقالوا أيًضا
 .(3)>شعبٌة من الفتوة

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (1)

 بن مردويه الصائغ. المقولة منسوبة الهذه  (2)

 . 380ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 [29 ] 
A  

ة  اسَ رَ  الف  ِف    

 .اإليمانقوة : أصل الفراسة* 
ن  ا<: وفي الحديث م  ؤ  ة  ال م  اس  وا ف ر   .ٍىتعال (1)>ف إ ن ه  ي ن ظ ر  ب ن ور  اهلل  ؛ ت ق 
 وتمكين  ، في القلوب (2)لمعْت  سواطع  أنوار  الفراسة : قال العارفون

 ٍىحت ؛غيٍب  ٍىإل من غيٍب [ في الغيوب] السرائر (4)حملت (3)لمعانٍ    معرفة
 .(5)الخلق ضمير ٍىفيتكلم عل؛ أشهده الحق  إيَّاها يشهَد األشياءَ من حيُث 

وأمسك  ،من غضَّ بصَره عن المحارم: ـ  ـوقال بعض العارفين 
، وظاهَره باتِّباع السنة، وعمَر باِطنَُه بدوام المراقبة، نفسه عن الشهوات
د أكَل الحالل  .(7()6)لم تخِط فراسُتهُ .. وتعوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ومن سورة الحجر، ‘الترمذي، سننه، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  (1)
 . 149ص5(، ج3127حديث رقم )

 وفي األصل: الغيب. >، الرسالة القشيرية<كما في  (2)

 لمعات. >: ب<في  (3)

 وفي األصل: جلت. >، الرسالة القشيرية<كما في  (4)

ابن <الواسطي، وكان يُعرف بـٍ محمد بن موسى؛ بكرهذه المقولة منسوبة ألبي  (5)
 >. الفرغاني

 الفوارس الكرماني شاه بن شجاع.  يبأل هذه المقولة منسوبة (6)

 . 94ص1ج ، و386ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (7)
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[30 ] 

A  
 ن  َس الَ  ق  لُ  الُ ِف  

 ٍىحت؛ وترحَم خلَق اهلل، من يؤذيك ٍىأن تحِسَن إل: الخلُق الحسنُ 
 .الكلب ٍىوحت، عدوك

ف  ص  ن   ق  ل  الخ   ن  س  ح  <و ،ٍىاألذ احتمالُ :  ِالخلق حسن   وأقل  * 
>ان  م  ي  اإل  

(1). 
له من يد  ابن   ٍىعل ءحين سقط الشوا حكاية  زين العابدين* 

 .(2)الخادم فأعتقه
حيث دعا الخادَم ؛  بن أبي طالب المؤمنين عليِّ حكاية أمير * 
 ؟>،جوابي ترك ٍىما حملك عل<: فقال؛ فقام إليه، فلم يجبه.. م راًرا كثيرة

 .فأعتقه>؛ أمنُت عقوبَتك<: فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَاب اْلَحاء، ، الفردوس بمأثور الخطاب. أنس بن َمالكقريًبا منه الديلمي عن  ٍروى (1)
 . 140ص2(، ج2712حديث رقم )

ممن فقد قيل لألحنف: ؛ هذه الواقعة أيًضا عن قيس بن عاصم المنقريٍ وتروى (2)
؟ فقال: وما بلغ من خلقه، قيل: من قيس بن عاصم المنقريفقال: ، قل  تعلمت الخ  
إذ جاءت خادم له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع ؛ جالس في دارهبينا هو 

. ٍفدهشت الجارية فقال: ًل روعة عليك أنت حرة لوجه اهلل تعالى؛ ابن له فماتٍ على
 . 398ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج
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ـــل التصـــوف ـــد أه ُُُق ؛وعن ُُُي حسُُُن الخل ُُُن زاد ف ُُُي .. م زاد ف
 .(2()1)التصوف
في الدنيا ما يسرني <: حكاية قطب العارفين إبراهيم بن أدهم* 

 >.أو من أساء إليَّ ، إال ما خالف هوايَ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد بن علي الكتاني. ؛ بكر يبأل هذه المقولة منسوبة (1)

 . 399 ــ 397ص2شيرية، جالقشيري، الرسالة الق (2)
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 [31 ] 

A  
 ل  ذْ وابَ  اء  خَ والسَّ  د  وْ  اجُ ِف  
ثم ، ثم الجود بعَده، ٍىالمرتبة األول: السخاء هوفعند العارفين 

 .(1)اإليثار

ومن ، ءافهو صاحُب سخ.. البعضَ  ٍىوأبق، البعض   ٍىفمن أعط
جميع   ٍىومن أعط، فهو صاحب ُجود.. لنفسه األقل ٍىوأبق، بذل األكثر

 .(2)فهو صاحب إيثار  .. الجوع ٍىوصبر عل، ماله

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 403ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (1)

 . 259ص3الغزالي، اإلحياء، ج (2)
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 [32 ] 

A  
 ة  ْيَ  الغَ ِف  
 .ال غيرَة إال في فعل الطاعات

صف الحق  *  ة ُُ سبحانه ُُ وإذا و  ير   ٍىفمعناه أنه ال يرض.. بالغ 
 .من طاعة عبده؛ بمشاركة الغير معه فيما هو حقل له

ة العبد للحق*  وغير 
، أن ال يجعَل شيًئا من أحواله: هو (1)

 .(2()3)وأنفاسه لغيِر الحقِّ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحق. ٍ إلى>: ب<في  (1)

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (2)

 . 412 ــ 410ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 [33 ] 

A  
 ة  اليَ  الو  ِف  

ه ، اهلل ٍىوفراُره إل، شغلُُه باهلل: عالمة الوليِّ ثالثة  أشياء*  وهمُّ
 .اهلل

ه يجوز أن يعلم : فمنهم من قال ؛(1) ُواختلفوا في معرفة الوليِّ نفس 
وليس من شرط تحقيق الوالية في الحال الوفاُء في ، أنه ولي] الولي  
 .المآل

نفسه [ يالحظُ  إن الوليَّ : وقال، يجوز ذلكال : ومنهم من قال
خاف أن .. وإن ظهر عليه شيء من الكرامات، بعين االستصغار دائًما

ا هو فيه، يكوَن مكًرا وأن ، وهو يستشعر دائًما خوَف سقوط نفسه عمَّ
 .(2)بخالف حاله هُ تكون عاقبتُ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: هل يجوز أن يعلم أنه ولي أم ال.  (1)

 . 419 ــ 417ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 [34 ] 

A  
ء   ِف   ََ  ادُل

َعاُء ُمخُّ الِعَباَدةِ <: ‘ قال من  ٍىواإلتيان بما هو عبادة أول ،(1)>الدُّ
 .تركه

ولم يصل العبد ، فإن لم يستجب للعبد، هو حقُّ الحق [ ثم]
 .فاقةِ العبوديةألَن الدعاَء إظهاُر ؛ فقد قام بحقِّ ربِّه.. نفسه (2)حظِّ  ٍىإل

 ،أتم  .. والجموُد تحت جريان الحكم، بالسكوت: وطائفة قالوا
 .ٍىأول.. والرضا بما سبق من اختيار الحقِّ 

ر ي <: ــ يخبر عن اهلل  ــ ‘ وقد قال رسول اهلل ل ه  ذ ك  غ  م ن  ش 
أ ل ت ي ن  م س  ائ ل  .. ع  ط ي الس  ا أ ع  ل  م  ت ه  أ ف ض  ط ي  >ن  ي  أ ع 

(3()4). 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3371، حديث رقم )‘الترمذي، سننه، أبواب الدعوات عن رسول اهلل  (1)
 . 456ص5ج

 وفي األصل: حفظ. >، الرسالة القشيرية<كما في  (2)

 . 109ص، خلق أفعال العباد، بخاريال (3)

 . 422ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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 [35 ] 

A  
 ر  قْ  الفَ ِف  

 ـ  ـواختياُر الحقِّ ، وِحليُة األصفياء، شِعاُر األولياء: الفقر* 
ه األنبياء  .واألتقياء، لخواصِّ

 .ومواضُع أسراره، من عباده[ اهللِ ] والفقراء صفوةُ 

 فجملةٌ ؟؛ ا أفضلمَ هُ يُّ أَ  ٍىتكلم الناس في الفقر والغن: قال العارفون
 .(3()2)فيه (1)انَص ثم يُ ، الرجل كفايته ٍىاألفضُل أن يُعط من العارفين قالوا

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفسك منه.  أي: تقي (1)

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (2)

 . 433و430ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 [36 ] 

A  
 ف  وُ َص  اتَّ ِف  

.. آلبس الصوفِ : أعني، الصوفِ  ٍىمنسوٌب إل.. الصوفي  * 
فةٌ ، والمتصوف صوفيل ، وللجماعةِ صوفيَّة، صوفيل  ، وللجماعة متصوِّ

 .هذا في اللغة
والمشتغلُة بتصفيةِ ، بالتَّعبدالجماعة المعروفة : والمراد به اآلن* 
وا بهذا االسم، القلوب  .ُسمُّ
 .(1)ويحيك به، أن يميَتك الحقُّ عنك.. وحقيقة التصوف* 

والخروُج ، التصوُف الدخوُل في كلِّ ُخلُق  َسِني  .. وعند العارفين
من كلِّ ُخلُق  دني  
(2). 

كلُّ يُطرح عليها ؛ أن يكون كاألرض.. وعالمة الصوفي الكبير* 
 .(4()3)وال يخُرج منها إال كلُّ مليح  ، قبيح

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الجنيد بن محمد الخزاز القواريريهذه المقولة منسوبة لسيد الطائفة اإلمام أبي القاسم؛  (1)

 . الجريري الحسينبن  محمد أحمد بن؛ محمد هذه المقولة منسوبة ألبي (2)

 . الجنيدهذه المقولة منسوبة أيًضا لسيد الطائفة  (3)

 . 442 ــ 440ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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 [37 ] 
A 

 ِف  
َ
 ي(1)ب  دَ  األ

 فاألديب الذي اجتمعت؛ اجتماُع خصال  الخير.. حقيقة اآلداب* 
 .فيه خصال الخير

اهلل  ٍىوبأدبه في طاعته يصل إل، الجنة ٍىوالعبد بطاعته يصل إل
 .(2)ٍىتعال

؛ والبالغة، في الفصاحة أدب أهل الدنيا: قال بعض العارفين
 .وأشعاِر العرب، وأسماِء الملوك، بحفِظ العلوم
، الجوارح وتأديب  ، النفوس  ِ رياضةفي  وأدب أهل اآلخرة* 
 .الشهوات ترك  [ و، الحدود] وحفظ  

 ،ومراعاة  األسرار، في طهارة  القلوب وأهل الخصوصية أدب هم* 
 وحسنِ ، الخواطر ٍىااللتفات إلوقلةِ ، وحفِظ الوقت، والوفاِء بالعهود

 .(5()4)مقامات الُقْرب(3)و، وأوقات الحضور، األدب في مواقف الطلب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني: ، األدب: ثالثة، أدب الشريعة وهو التعلق بأحكام العلم بصحة عزم الخدمة (1)
والثالث: أدب ، أدب الخدمة وهو التشمر عن العالمات والتجرد عن المالحظات

 . 6الغزالي، اإلمالء، صالحق وهو موافقة الحق بالمعرفة. 

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (2)

 وفي األصل: في. >، الرسالة القشيرية<كما في  (3)

 السراج الطوسي.  عبد اهلل؛ نصر هذه المقولة منسوبة ألبي (4)

 . 448 ــ 445ص2جالقشيري، الرسالة القشيرية،  (5)
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 [38 ] 
A  

 (1)ر  فَ  السَّ ِف  
ر  البدن: قسمين ٍىالسفر  عل*  ف   ٍىاالنتقال من بقعة إل: وهو، س 

ر  القلب، بقعة ف   ألًفا يسافرُ  ٍىفتر؛ صفة ٍىاالرتقاء من صفة إل: وهو، وس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ فأما السفر والطريق: فالمراد بهما َسفُر القلب بآلة الفكر في طريق المعقوالت، وعلى (1)
لفظ السالك والمسافر في لغتهم، ولم يرد بذلك سلوك األقدام التي بها ٍ ذلك ابتنى

 شاركه فيه البهائم واألنعام. ييقطع مسافات األجسام، فإن ذلك مما 
معرفة قواعد الشرع، وخرق حجب األمر  ٍ اهلل تعالىٍ مسالك السفر إلى وأول

 والنهي، وتعلق الغرض فيها، والمراد بها، ومنها. 
مفاوز أوسع، وبرزت لهم مهامه ٍ فإذا خلفوا نواحيها، وقطعوا معاطنها.. أشرفوا على

يا، فإذا أعرض وأطول، من ذلك معرفة أركان المعارف النبوية؛ النفس والعدو والدن
غيرها أعظم منها في االنتساب، وأعرض بغير ٍ تخلصوا من أوعارها أشرفوا على

حساب، من ذلك سر القدر، وكيف خفي بحكم في الخالئق، وقادهم بلطف في 
ما هو في مجاريه ال ٍ عنف، وشدة في لين، وبقوة في ضعف، وباختيار في جبر، إلى

ٍ وال يتأخرون عنه، واإلشراف علىيخرج المخلفون عنه طرفة عين، وال يتقدمون 
هي، واللوح ـالملكوت األعظم، ورؤية عجائب ومشاهدة غرائب، مثل العلم اإلل

المحفوظ، واليمين الكاتبة، ومالئكة اهلل يطوفون حول العرش، بالبيت المعمور، 
وهم يسبحونه، ويقدسونه، وفهم كالم المخلوقات من الحيوانات والجمادات، ثم 

كل شيء، ٍ معرفة الخالق للكل، والمالك للجميع، والقادر علىٍ التخطي منها إلى
لمرآة قلوبهم الحقائق المحتجبة، فيعلمون ٍ لىفتغشاهم األنوار المحرقة، ويتج

، ويبصرون ما ٍالصفات ويشاهدون الموصوف، ويحضرون حيث غاب أهل الدعوى
 . 4الغزالي، اإلمالء، صٍ. عمي عنه أولو األبصار الضعيفة بحجب الهوى

   ٍ 
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 .وقليٌل من يسافر بقلبه، بنفسه

أم سفُر ، سفُر األرض<: فقال ؟>،أسافرتَ <: قيل بعض العارفين
 .(1)>ٍىوسفر السماء بل، أما سفُر األرض فال؟! السماء

والمقصود  ،قطعُت شقَّة بعيدةً <: وقال، بعض العارفين ٍىجاء رجل  إل
رضا  ٍىإل يكفيك خطوةٌ واحدة لو سافرت عن نفسك<: فقال>، لقاك
 .(2)>ربك

 .أن اإلقامة بالطاعة أفضل ٍىوهذه إشارة إل* 

:  ٍىموس ٍىإل ٍىأوح ٍىوفي بعض األخبار إن اهلل تبارك وتعال
واطلب ، ثم ِسح في األرض، وعًصا من حديد، اتخذ نعلين من حديد<

 .(4()3)[>وتنكسر العصا، ]النعالن تنخرقَ  ٍىحت؛ ربَ اآلثاَر والعِ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قرية بظاهر نيسابور.>؛ فرخك<عن شيخ بـ علي الدقاقأبو ألستاذ هذه المقولة حكاها ا (1)
 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (2)

 مالك بن دينار. هذه الخبر حكاه  (3)

 . 451ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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 [39 ] 
A  

 ة  بَ حْ الُص  ِف  
 : ثالثة أقسام ٍىالصحبة عل 

 .(1)وهي في الحقيقة ِخدمة، صحبة م ن فوقك* 
، والرحمة ،بالشفقة المتبوع ٍىعل تقضي ..دونك هو م ن وصحبة* 

 .والحرمة[، ق]بالوفا التابع ٍىوعل
اء*  ف   .ةوَّ تُ والفُ ، والشفقة، اإليثار ٍىوهي مبِنيٌَّة عل، وصحبة األ ك 

وحمُل ، فأدبه ترُك االعتراض؛ فوقه في المرتبة ومن صحب شيًخا
 .وجه  جميل ٍىما يبدو منه عل

منك في حقِّ صحبته  (2)فالجناية.. فأما إذا صحبت من هو دونك
 .ما فيه من نقصان  في حاله ٍىإن لم تنبهه عل

 .(4()3)>باألخيار تورث سوءَ الظن  .. صحبة األشرار<: قال العارفون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: سالمة. >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 في الرسالة القشيرية: فالخيانة.  (2)

نصر المروزي، أبي شر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء هذه المقولة منسوبة لب (3)
 >. الحافي<ثم البغدادي، المشهور بـ

 . 460و457ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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[40 ] 

A  
 ِف  

َ
 ت  وْ المَ  دَ نْ م ع  ه  ال  وَ حْ  أ

وبعضهم ، فبعضهم الغالب عليه الهيبة؛ وأحوالهم عند النزع مختلفة
أوجب له  ومنهم من ُكِشف له في تلك الحالة ما، الغالب عليه الرجاء

 .(1)وجميَل الثِّقة، السكونَ 

، ٍىالوفاُة بك  ا حضرت الحسن بن علي بن أبي طالبمَّ وقيل لَ 
 >.سيِّد  لم أره ٍىأقدم عل<: قال ؟!>،ما يبكيك<: فقيل له

ا احتضر بالل ، وا، بل<: فقال>، حزناه، وا<: قالت امرأته، ولمَّ
 .. طرباه

ُُُُُُى ًُُُُُُدا ن ل ق  ُُُُُُه  ٍ غ  ب   األ ح 
 

ُُُُُُُُُه    ب  ز  ح  ًُُُُُُُُُدا و  م   >م ح 
 

: وقال، وضحك، وفتح عبداهلل بن المبارك عينيه عند الوفاة
 .>(2)[61: الصافات] {ىث نث مث زث}<

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (1)

 . 469 ــ 468ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 [41 ] 

A  
 ر  عْ المَ  ِف  

 ة  فَ
 ـ  ـمن َعَرف الحقَّ [ صفةُ .. ]المعرفة عند جمهور الصوفية* 

 ِ  من أخالقه الرديئة ٍىقَّ نَ ثم تَ ، ثم َصَدق اهلل في معامالته، بأسمائِهِ وصفاتِه
فُحظي من اهلل ؛ ودام بالقلب اعتكافه، ثم طال بالباب وقوفُهُ ، وآفاته
وانقطع عنه هواجُس ، أحوالهوصدق اهللَ في جميع ، إقباله (1)بجميل
 .غيره ٍىخاطر  يدعوه إل ٍىفال يصغي بقلبه إل؛ نفسه

 (2)ومن، وعن آفات نفسه بَرِي ا، فإذا صار عن الخلق أجنبي ا
، مناجاته ٍىودام في السر مع اهلل تعال، الُمساكنات والمالحظات نقي ا
ًثا من قِبل؛ وُحقَّ في كلِّ لحظة إليه رجوعه  ـ سبحانه ـ الحقِّ  فصار ُمَحدَّ

مي عند .. وأسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره، بتعريف مناجاته س 
ار ًفا  .حالته معرفةً  ٍىوتسم، ذلك ع 

بحقِّ  تهمعرف[ تحصل.. ]من نفسهِتهِ أجنبي[ فبمقدار] وفي الجملة
 .(3)ربه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: بجميع. >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 وفي األصل: عن. >، الرسالة القشيرية<كما في  (2)

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (3)
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الحركات من باب  تركَ [ إن] إن قوًما يقولون: وقال رجل للجنيد
، األعمال تكلموا بإسقاط قومٍ  قوُل [ هذا] إن<: فقال الجنيد؛ ٍىوالتقوالب ر  

؛ حاله حااًل من الذي هذا والذي يَْسر ق ويزني أحسنُ ، وهو عندي عظيم
ولو [، فيها] اهلل رجعوا ٍىوإل، فإن العارفين باهلل أخذوا األعماَل عن اهلل

 >.ذرةً  لم أُنقص من أعمال البرِّ .. بقيُت ألَف عام

ُء نوُر معرفته ٍىال يطف؛ عالمة العارف ثالثةٌ <: وقال ذو النون 
 (1)و من العلم بما ينقض[أ، ]وال يعتقُد باطًنا من الشريعة، نوَر َوَرِعهِ 

 ــ شيًئا يخالف الشريعة[ يعتقدُ ] ال: يعني ــ> عليه ظاهًرا من الحكمة
 .(2)>ٍىاهلل تعال محارمِ  هتك أستارِ [ ٍىعل] وال تحمله كثرُة نِعم اهلل<

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: ينقص بالصاد المهملة. >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 . 480و477ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 [42 ] 

A  
 ة  بَّ حَ  المَ ِف  

ن  اهلل للعبد: المحبة   .وقد تكون من العبد هلل، قد تكون م 
كما ، فهي إرادُتُه إلنعام  مخصوص  ؛ للعبد ٍىفأما محبة  اهلل تعال* 
 .إرادُة اإلنعام.. أن رحمَتهُ 

 فإرادته؛ والمحبة أخص من الرحمة، فالرحمة أخص من اإلرادة
بأن [ وإرادته>، رحمة< ٍىتسم.. العبد الثواب واإلنعام ٍىبأن يوِصل إل]

ه بالقربة  >.محبة< ٍىتسم.. واألحوال العلية، يخصَّ
فبحسب تفاوت متعلَّقاتها تختلف ؛  ٌ واحدة صفة   ـ  ـوإرادته 

وإذا تعلقت بعموم >، غضًبا< ٍىتسم.. فإذا تعلقت بالعقوبة؛ أسماؤها
 >.محبة< ٍىتسم.. وإذا تعلقت بخصوصها>، رحمة< ٍىتسم ..(1)النَِّعم

 .يجدها من قلبه تلطف عن العبارة فحالةٌ .. وأما محبة العبد هلل* 
وقلَّةِ الصبر ، وإيثاِر رضاه، التعظيمِ  ٍىوقد تحمله تلك الحالة عل

بدوام  ووجودِ االستئناس ،(2)وعدم ِالقرار من دونه، واالهتياِج إليه، عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: الرحمة. >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 وفي األصل: الفرار منه. >، الرسالة القشيرية<كما في  (2)
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 .ذكره بقلبه
 .أزيد من الشوق واًلشتياق، أزيد من المحبة والشوق

يسكن باللقاء  وهو، لقاء المحبوب ٍىاهتياج القلوب إل: والشوق
 .(2()1)ال يزول باللقاء واًلشتياق، والرؤية
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (1)

 . 496و486 ــ 485ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (2)
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 [43 ] 

A 
 خ  اي  َش المَ  وب  لُ قُ  ظ  فْ  ح  ِف  

قلِب ؛ بحفظ القلب؛ المريد ٍىالزمٌ عل.. وترُك الخالف عليهم
 .وجه  جميل ٍىوحملِهِ أفعالَه وأقوالَه عل، وترِك االعتراض عليه، شيِخه

، الصحبة فقد نقض عهد.. ثم اعتر  عليه بقلبه، فمن صحب شيًخا
 .(1)عليه التوبة[ ـت]ـووجب

 .(3()2)>لْم يُفلح؟.. من قال ألستاذه وشيخه لِمَ <: قال العارفون

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علي الدقاق. أبي ألستاذ هذه المقولة منسوبة ل (1)

محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون ؛ سهل هذه المقولة منسوبة ألبي (2)
 النيسابوري. ، الصعلوكي، العجلي، الحنفي

 . 457ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (3)
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 [44 ] 

A  
  ات  امَ رَ  كَ ِف  

َ
َ وْ األ  اء  يل 

 .جائزٌ .. كرامات األولياءظهور 

 (2)يال يؤدِّ ، في العقل (1)هُ حدوثُ  أنه أمٌر موهومٌ  جوازه ٍىوالدليل عل
بالقدرة  ـ  ـ فإذا وجب وصُفهُ ؛ رفع أصل  من األصول ٍىإل حصولُهُ 

 .ِمن جوازه يمنعُ  فال شيءَ ؛ ٍىووجب كونه مقدوًرا هلل تعال، اإليجاد ٍىعل

ِتهِ  ٍىوظهور الكرامات عل  .صدقٌ .. أُمَّ

 .في أحواله[ ت]من ظهر[ عالمُة صدق.. ظهوُر الكرامات]و
، للعادة في أيام التكليف فعاًل ناقًضاأن تكون الكرامات  (3)والبد

 .موصوف بالوالية ٍىعل تاهًرا

 .(5()4)وال تجب الكرامات لجميع األولياء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: فحدوثه. >، الرسالة القشيرية<كما في  (1)

 وفي األصل: يرد. >، الرسالة القشيرية<كما في  (2)

 وفي األصل: فالبد. >، الرسالة القشيرية<كما في  (3)

عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسكان ؛ القاسمالكالم السابق منسوب ألبي  (4)
 >. ياإلسكاف<المعروف بـ، اإلسفراييني

 . 522 ــ 520ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (5)
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 .وقد يموت من العطش أولياءٌ أفضُل من أولياِء الكرامات

لم يُقدح في .. ولم تظهر منه كرامة، أوصاُف األولياءومن كان فيه 
 .واليته

 وبعضهم، يخفونها وأكثرهم، فاألولياء مختلفون في ظهورها
ويتوبوا من ، ليقتدوا بهم؛ وتصان طريقهم، ليظهر صدقهم؛ يظهرونها

 .المعاصي ببركاتهم
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 [45 ] 

A  
 نَ يْ د  يْ ر  مُ لْ ل   ّْيَ ف  ار  العَ  ة  يَّ ص   وَ ِف  

ل شيًئا من العلومينبغي   مثلِ  من كتب الفقه؛ للمريد أن يحصِّ
كتب  ومن كتب السلوك>، منهاِج النووي<و، ألبي إسحاق> التنبيه<

إحياء علوم <و>، األربعين األصل<و>، منهاج العابدين<كـ ؛الغزالي
 هُ ليصح به اعتقادُ ؛ لليافعي >(2)اإلرشاد< أو >(1)نشر المحاسن<و>، الدين
األئمة  َد أحًدا من الفقهاء في الفقه من أصحاب الشافعي منويقل  ، هُ وعبادتُ 

 .المذكورين
 ٍىما هو أقرب إل.. وليأخذ من أقاويل األئمة مثِل الغزالي واليافعي

 .ظاهًرا وباطًنا ٍىالتقو

 .إال عند الضرورة َص خَ وليترك الرُّ 

شيخه .. من ًل شيخ لهفإن  ؛(3)وليقلد شيخا في سلوك طريق الحق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات <اسم الكتاب:  (1)
 . >العالية

اإلرشاد والتطريز في فضل ذكر اهلل وتالوة كتابه العزيز وفضل األولياء <اسم الكتاب:  (2)
 >. والناسكين والفقراء والمساكين

 الجنَّة. >: أ<في  (3)
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 .(1)الشيطان

؛ في نومه ٍىوما ير، شيخه ما يجري في خاطره ٍىوليعرض عل
 .من الخاطر الشيطانيِّ  الرحمانيَّ  له الخاطرَ  زَ يْ مِ يَ لِ 

ل ها مقام ، والعمَل بما فيها، هاوعلومَ  ،(2)ويشرح له المقامات وأو 
 .التوبة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إحياء >. طرقه ال محالةٍ من لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى<قال الغزالي:  (1)
 . 75ص 3، جعلوم الدين

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ معنىتم نقل  (2)
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 [46 ] 

A  
 اس  بَ  اللِّ ِف  

 .اعلم أن اجتهاَدهم في اللباس مختلِف

يلبسون ويأمر المريدين أيًضا ، من يلبس ما يجد من غير  تكل ف فمنهم
 .ما يجدونه

 .واحد من يكره أكثَر من ثوب   ومنهم

ز ثوبين ومنهم  يعني إذا تنجس ثوبٌ ، لالحتياط للطهارة؛ من يجوِّ
 .لبس اآلخر
، والمكاشفات ،البصائر أهل عند هُ معرفتُ  ،طويل كالم   اللباس في ولهم

 .والمعامالت، والعلوم، والمقامات، واألسرار، ومعرفة األحوال
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 [47 ] 

A  
 اع  مَ  السَّ ِف  

النغم والمستلذة إذا [و، ]اعلم أن سماع األشعار باأللحان الطيبة
 ولم ينجرَّ  ،(2)مذموم  في الشرع ٍىولم يسمع عل، محظوًرا (1)لم يسمع
 .مباٌح في الجملة[.. ولم ينخرط في سلك لهوه]، هواه في زمامِ 

، وأنه سمعها، ‘ وال خالف أن األشعار أُنشدت بين يدي النبي
فال ؛ ها بغير األلحان الطيبةفإذا جاز سماعُ ؛ ر عليهم في إنشادهاكِ نْ ولم يُ 

 .يتغير الحكم بأن يسمع األلحان الطيبة
 .من األمر هذا تاهر  

بثم ما  كِّر، الطاعات ٍىالمستمع قوَة الرغبة عل ٍىعل يوج  ما  وي ذ 
التحرز من  ٍىعل ويحمله، لعباده المتقين من الدرجات ٍىأعد اهلل تعال

مستحب .. قلبه في الحال صفاء الواردات[ ٍىإل ويؤدي] ،(3)الزالت
 .(4)ومختار في الشرع، في الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا لم يعتقد المستمع. >: الرسالة القشيرية<في  (1)

مة. ٍ أي: بخالف ما لو سمع على (2)  آلة محرَّ

 التجرد من الوالية. ٍ علىوفي األصل: >، الرسالة القشيرية<كما في  (3)

 . 504ص2القشيري، الرسالة القشيرية، ج (4)
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لشـــجاع الـــدين عمـــر > عُُُوارف المعُُُارف< هُُُذا كُُُالم صُُُاحب
 .(1)السهروردي
 ،(3)الشـيخ أبـو حامـد الغزالـيمثل ، للعلماء كثيرةٌ  تصانيٌف  (2)وفيه

 ،وفيـــه كـــالم ألبـــي زرعـــة، (5)واألُدفـــوي، (4)واإلمـــام أحمـــد الغزالـــي
 .وغيرهم ،(6)والسبكي

ما كان فيه [ أن] وقد ذكر النوويُّ ، وفي بعض شيء منه خالف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 36 ــ 5ص2جالسهروردي، عوارف المعارف،  (1)
 . أي: في السماع (2)

 إحياء علوم الدين. في >؛ آداب السماع والوجد<له كتاب:  (3)

 >. بوارق اإللماع في تكفير من يحرم السماع<له كتاب:  (4)

متاع اإل<هـ(، له كتاب:  748 )تهو كمال الدين جعفر بن ثعلب األُدفُوي،،  (5)
 >. السماعبأحكام 

، وهو من أفعال وضاللةٌ ، الصورة المعهودة منكرٌ ٍ قال السبكي: السماع علىفقد  (6)
اهلل، ومن قال: ٍ علىٍ فقد كذب وافترى.. الجهلة والشياطين، ومن زعم أن ذلك قربة

.. ‘رسول اهلل ٍ إلى فهو جاهل أو شيطان، ومن نسب السماعَ .. إنه يزيد في الذوق
.. اومن كذب عليه متعمدً ، ‘ويدخل في زمرة الكاذبين عليه ا، ا شديدً يؤدب أدبً 

 . فليتبوأ مقعده من النار
بل طريقة أهل ، ‘ وأتباع رسول اهلل، وحزبه، ٍوليس هذا طريقة أولياء اهلل تعالى

 . والباطل، واللعب، اللهو
 . والقلب، واليد، هذا باللسانٍ على رُ كَ نْ يُ وَ 

، وال وشبابةٌ ، فذاك حيث ال يجتمع فيه دفل .. ومن قال من العلماء بإباحة السماع
معرفة معاني ٍ مغني المحتاج إلىالخطيب، رجال ونساء، وال من يحرم النظر إليه. 

 . 349 ــ 348ص6ألفاظ المنهاج، ج
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 .(1)ال يجب اإلنكار فيه.. خالٌف للعلماء
وال بأس >: <العوارف< صاحب، قال الشيخ اإلمام السهروردي

وضرب ، مثل ضرب الدف مع الصنج واليراع، بسماع اآلالت المطربة
 .(2)>الخمر ة  بَ رَ َش ب   ه  يْ ب  ْش وغير ذلك مما ليس فيه تَ ، اآلخر ٍىأحد الكفين عل
رَّ <: وقال أيًضا ، كالناقد ؛اب  ال يجوز في الشرع سماُع أصوات  آلة  الش 
 .>(4)المخنثين وطبل، والمزمار، والطنبور، والرباب، (3)والضغاية

الجامع بين الشريعة والطريقة ، وقال اإلمام حجة اإلسالم
في  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، والحقيقة
وقد < :(5)كتاب السماع والوجدفي آخر > إحياء علوم الدين< كتاب

وقد ، حراًما محًضا قد يكونالسماع  أنَّ  السابقِ  خرج من هذا التفصيلِ 
ا وقد يكون، مباًحا يكون  .مكروًها وقد يكون، مستحب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فال .. إنكاره، أما المختلف فيهٍ العلماء إنما ينكرون ما أجمع على<نص النووي هو:  (1)
ٍ مصيب، أو المصيب واحد وال نعلمه، وال إثم على مجتهد إنكار فيه؛ ألن كلَّ 

 . 219ص10روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج>. ءٍىالمخط

>، العوارف<والنص الذي بعده في مظنتهما من كتاب ، هذا النصٍ لم أقف على (2)
 فلعلهما في غير مظنتها، أو في كتاب آخر للسهروردي. 

َغانَة، األولى (3) أوتارها، ٍ ينقر علىٍ هكذا في األصل، ولعلها محرفة عن: الناقر والصَّ
 . أوتار ِستَّة ذات طرب آلة، والقيثار: القيثار آلة قريبة منوالثانية 

واسع ، دقيق الوسط، وهو طبل مستطيل، يحرم ضرب الكوبة<: الغزاليقال  (4)
 . 272ص2إحياء علوم الدين، ج>. وضربها عادة المخنثين، الطرفين

 كتاب آداب السماع والوجد. أي:  (5)
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ومن غلب عليه شهوة ، بانفهو ألكثر الناس من الشُّ .. أما الحرام
 قلوبهم من الصفات ٍىك السماع إال ما هو الغالب علفال يحرِّ ؛ الدنيا

 .المذمومة

لُهُ .. وأما المكروه ولكن ، صورة المخلوقين ٍىعل فهو لمن ال ينزِّ
 .سبيل اللهو ٍىفي أكثر األوقات عل يتخذه عادة له

 .فهو لمن ال حظ له منه إال التلذذ بالصوت الحسن.. وأما المباح

ولم يحرك ، ٍىاهلل تعال ةُ بَّ حَ فهو لمن غلبت عليه مَ .. وأما المستحب
 .(1)>المحمودة منه إال الصفاتُ  السماعُ 

 إحياء< تم آخر كتاب الوجد والسماع من كتاب أعجوبة الزمان أعني
 .الصالحين ونفع به وسائر، ألبي حامد الغزالي > علوم الدين

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 306ص2الغزالي، اإلحياء، ج (1)
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 [48 ] 
حُ  َفْتحُ  :ك َتاُب ]  : الُفُتْوح  ََشْ

ْن يَََلْ نُوحْ  ل  ََنُْن لَُكْم م ْن َقبْ 
َ
 [ أ

A  
ْعر   ِف   ْبَيات  م َن الشِّ

َ
 ذ ْكر  أ

ن ى ك  ر  الم  م  د بن  ع  ي  ع  خ  س  ي  م  الش  اف  <بُ ن ظ    (2()1)>الح 

 نُــوحْ  دْ نَْحـُن لَُكــْم ِمـْن قَِبــْل أَْن يَلِـ
 

وحْ  لِ ْبــَواْنــُتم لَنَــا ِمــْن قَ    يَُخلَــق الــرُّ
 

 

 ُتـــَراْب َمْطـــُروحْ  (4)نْ ِمـــآَدْم  (3)َونِْســـَبة
 

وح   ز يُُُُُز  للُُُُُر  وح  الع  ُُُُُب ة الُُُُُر  ن س   و 
 

 

ـــاَهى ـــَراِب اْســـَراْر ال َتنَ  ٍَوِفـــي التُّ
 

 (5)َوَعاَهـــالَِمـــن َعَرْفَهـــا أَْو لَِمـــن  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو سعيد ين عمر بن محمد بن علي بن عبداهلل بن حسين بن عبدالرحمن، وينتهي  (1)
هـ(، وتوجد هذه القبيلة بوداي دوعن، 689)ت، أبي لحاف الكنديٍ نسبه إلى

 وحويرة. ، في األصل جبل الكوروخاصة األيسر، ومساكنهم 

اه > أ< في (2) ظاهًرا وباطًنا، قطُب ؛ العالِمُ ، اإلمامُ ، الشيُخ الكبيرُ > لحاًفا<زيادة: سمَّ
 الزماِن، الفقيُه محمد بن علي باعلوي، واقتبس من أنفاسه، وهي هذه األبيات. 

؛ عطًفا على ــ من حيث الظاهر ــ تحتمل (3) أنها ٍ والرفَع؛ على>، يخلق<محل ٍ الجرَّ
 الثانية فال تحتمل إال االبتداء.> نسبة<أما >، مطروح<مبتدأٌ، خبُره <من تراب>، أو 

 عن. >: ب<في  (4)

 رآها. >: أ<في  (5)
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وحْ   أَْرُضـــْه َوُهـــو َســـَماَها (1)فـــي الـــرُّ
 

وح   ُُُر  ُُُاب  م ش  ت  ُُُصِّ الك  ُُُي ن  ُُُل  ف   الك 
 

 

ــاتِينْ  ــهِ الَبَس ــْزَرْع بِ ــَما ُت ــث السَّ  َغْي
 

 الط ينْ  (3)النَّبَاْت ف ي (2)ْج أَْفنَانر  يُخْ وَ  
 

 

 ِمْســـِكيْن َمـــن اَل فَهـــْم ِفيـــْه ِمْســـِكينْ 
 

ُُار   ن ُُا ص  ُُا ه  ُُن ه  ُُؤاد  م  وح   (4)الف  ُُر   م ج 
 

 

 (6)يَْزَرعْ  (5)فَك ْيفَمْن أَْجَدبَْت أرُضْه 
 

ــعْ   ــْين َتْطلَ ــمْس ِح يْح أْم بِالشَّ ــالرِّ  بِ
 

 

 (8)الِغيْث ِكيْف يَْصـنَعْ  (7)َمْن لَم يُِصْبهُ 
 

ُُون  الج   ُُت و ي ك  ُُل  ي س  وح  ه  ُُال  ر  ُُد  ب   س 
 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هي. >: ب<في  (1)

 أثمار. >: ب>، و<أ<في  (2)

 ب(: من. <في  (3)

 أي: فؤاد من ال فهم له.  (4)

 بإيش. >: ب<في  (5)

 يصنع. >: أ<في  (6)

 يصله. >: ب>، و<أ<في  (7)

 يزرع. >: أ<في  (8)
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 َشح هذه األبيات
 

ُ ُن  ق ب  ُم  م  ن  ل ك  د  ن ُوح   ل  ن ح   أ ن  ي لُ 
 

ُو    ُن  ق ب  ا م  ت م ل نُ  وح   ل  ن  ق الُر  لُ   ي خ 
 

 : الشرح* 

وانمحت عنه صفاُت ، هذا كالم من غلبت عليه الروحانية
، وانخلعت منه األرواح اللطيفة، هيةـوتجردت له المعارف اإلل، البشرية

وطالَع ، ٍىالعالَم األعلَ  ٍىوُعِرج بروحه إل، وتميز اللطيُف من الكثيف
له قدُس  ٍىوتجل، فانطبع فيه نقُش الملكوت؛ ٍىالوجوَد الحقيقيَّ األصف

 : فقال.. الالهوت
م  < ن  ل ك  ِد أرواحنا >..ن ح  ن قبل  <؛ وطهارتِها، بَتَجرُّ ، وِمن بعدِ >، م 

اد  <: ‘ كما قال النبي>، أ ن  ي ل د  ن وح  < س  ل  األ ج  اح  ق ب  و  ل ق  األ ر  إ ن  اهلل  خ 
ام   ي ع   .(1)>ب ألف 

ن  ق ب  < ت م ل ن ا م  ان  وح   ل  و  ل ق الر   خص حص} كما قال >، ي خ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والراجح  ؟،اختلفوا هل األرواح خلقت قبل األجساد أم معها<قال العجلوني:  (1)
ن إ: ا، ولفظهفيه ابن حزم اإلجماع، واستدل بحديث ضعيف جدً ٍ األول، بل ادعى

وما تناكر منها ، فما تعارف منها ائتلف؛ اهلل خلق األرواح قبل األجساد بألفي عام
 . 113 ــ 112ص1كشف الخفاء، ج>، اختلف

   ٍ 
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 .[101: األنبياء] {مظ حط مض خض حض جض مص

 

 
وح   ز يُُُُُز  للُُُُُر  وح  الع  ُُُُُب ة الُُُُُر  ن س   و 

 

 : الشرح* 

طاعَة : أعني، االتِّباعوأْحَكْمنَا نِسبَة ، ‘ يعني إذا ُرِزقنا اتبِّاَع النبيِّ 
ِ الظاهرةِ ، اهللِ ورسوله ِ الروحانية، واتِّباَعُه في آدابِه ُحِشرت  ..وأخالقِه

َتُه ألن أُ ؛ روحه الكلِّي وِجسِمهِ الكريم ٍىوأجسامنا إل، أرواُحنا الجزئية مَّ
 . كما قال الغزالي ، ال في الجسم، ٍىأوالُدُه في المعن

ُُُم  ذ اك   ل  ُُُم  الع  ل  ُُُن  ع  ُُُر  أ ب   م  ي   خ 
 

ُُو الن ط ُُف    ح  ًل  أ ب  و  ُُو الُُر  ذ اك  أ ب 
(1) 

 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ}: ٍىوقد قال تعال
 {يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت

 .[69: النساء]
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال بعضهم: ٍ حتى؛ حق الوالدٍ الماوردي رجح كثير من الحكماء حق العالم علىقال  (1)
ُُُُل ف   اه  ب الس  ُُُُف  ًرا ل لس  ُُُاخ  ُُُُا فُ   ي 

 

 ُُُُُُ ُُُُُُا ل ل ع  ت ار ًك ف  و  ُُُُُُر  الش  ء  و   ال 
 

ُُُُُم   ُُُُُاد ن ا ه  س  ُُُُُاء  أ ج  ُُُُُب ب   آب   س 
 

ُُُُُف   أل  ن    ائ ض  الت ل  ُُُُُر  ُُُُُا ع  ل ن  ع   ج 
 

ُُر  أ ب   ي  ُُان  خ  ُُاس  ك  ُُم  الن  ل  ُُن  ع   م 
 

ُُُف    ُُُو الن ط  وح  ًل  أ ب  ُُُر  ُُُو ال  ذ اك  أ ب 
 

 . 69ص، أدب الدنيا والدين
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ُُُاه ى ار  ًل ت ن  ُُُر  اب  اس  ُُُر  ُُُي الت  ف   ٍو 
 

ُُُُا  اه  ع  ُُُُن و  ُُُُا أ و  ل م  ف ه  ر  ُُُُن ع   ل م 
 

 

وح   ُُر  ُُيال ا ف اه  ُُم  ُُو س  ه  ُُه  و  ض   أ ر 
 

وح   ُُر  ُُاب  م ش  ت  ُُل  ف ُُي ن ُُصِّ الك   الك 
 

 : الشرح* 

، ومائَة ألِف نبي  ، يعني القبضُة المباركُة التي خلق اهلل منها آدمَ 
، ومسلمُ  ،ومؤمن  ، صالح  .. عدد التراب ٍىوعل، وأربعًة وعشرين ألف نبيٍّ 

 .وخالئقُ ، ووليل 
 .وغرائُب ال يمكن شرحها، وعجائبُ ، عوالمُ .. ومن النخالة  
ها، وأسراُرها وعجائُب ثمار ها، النخلة.. ومن نخالتها ، وصنائ ع 

ها  .وبدائ ع 
 .سماواُتها واألنبياء  ، كاألرض قلًبا .. فأجسام بني آدم

بفنون  اغتاثت.. وجسًما، وآمنت به قلًبا، نبيَّها (1)أمة  تبعت فكلُّ 
رعت ،والعمل، والعلم، واإلسالم، اإليمان ، خلِقها بساتين[ (3)به] (2)وز 
، أجسامها ٍىمن أفنان نباتها باألوامر والنواهي عل وأخرجت  ، وأخالقها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحت. >: أ<في  (1)

 وزرع. >: ب<في  (2)

 أي: بنبيها.  (3)
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 : كما قال، لمن فَِهم وعلم؛ وأرواحها

ُُات ين   ُُه  الب س  ع  ب  ر  ُُز  ا ت  ُُم  ُُث الس  ي   غ 
 

ُو    ُُات  ف ُُي الطُُِّين  ر  ي خ   ج  أ ف ن ُُان الن ب 
 

 

ُُك ين  م ُُن  ُُك ين  م س   ًل  ف هُُم  ف يُُه  م س 
 

ؤاد   ار  الف  ن ا ص  ا ه  م ن ه 
وح   (1) ُر   م ج 

 

 : الشرح* 

ن ة  آد م  ب ي د ه  : ومن أسرار التراب في بعض األخبار ر  ط ي  م   إن  اهلل  خ 
ب اًحا ــ المعنوية ــ ن  ص  ي  ع  ب  أ ر 

اًبا ،(2) ج  ن  ح  ي  ع  ب  ه  ب أ ر  ب  ح ج   من: أعني، و 
 .الحضرة القدسية

، كلُّ يوم  يقطعه بجوع؛ فإذا دخل المؤمن األربعينية بصدِق نِيَّة
 .ينحلُّ حجابٌ .. مع التَّمسك بظاهر الشرع، وذكر، وسهر، وصمت

وتظهُر ينابيُع الحكمةِ من ، بُ جُ تزول الحُ .. فعند تمام األربعينية
مكاشفات  (3)من بركات، بواسطة األحوال القلبية، لسانه ٍىقلبه إل

 .الحضرات القدسية
؛ وروَحك سماويل ، أن جسَمك أرضيل .. ومن أسرار التراب

 .والسماوات، كاألرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: فؤاد من ال فهم له.  (1)

 . 277ص4أورده الغزالي في اإلحياء، ج (2)

 بركة. >: أ<في  (3)
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، األرض ٍىالسماوات إل ٍىالكرسي إل ٍىمن العرش إل فالرحمة
، القلب ٍىإل، الروح ٍىإل، العقل ٍىإل، السرِّ  ٍىإل، من اهلل هيُلنظر اإللوا
 .الجسم ٍىإل، النفس ٍىإل

ر ك م ٍىإ ن  اهلل  ًل  ي ن ظ ر  إ ل  <: ‘ النبي كما قال و  ًل  إ ل  ، ص   ٍىو 
م   ك  ام  س  ا ي ن ظ ر  إ ل  ، أ ج  إ ن م  م   ٍىو  ي ات ك  ن  م  و  ب ك   .(1)>ق ل و 

.. السماء وغيُث ، فساُد األر .. فانقطاُع غيث  السماء عن األر 
أفنان وخروج ، وعيونها، بساتينها.. وصالح األرض، صالح األرض
 .نباتها في طينها

 ،ٍىوالتقـــو، بـــأنوار الكتـــاب والســـنة؛ وحيُُُاة القلُُُوب الروحانيُُُة
ُُصُُالح الج   ..واتبــاع الشــريعة، والنيــة، والصــدق واألخُُُالق ، ةي  ان  م  س 
ةً أ ًل  <: ‘ كما قال النبي، القلبية ُغ  ُد  م ض  س  إ ن  ف ُي الج  ُل ح ت  ،  و  .. إ ذ ا ص 
ل ح   ا] ص  ل ه  [ ب ه  د  ك  س  ت  ، الج  د  إ ذ ا ف س  ه  .. و  لُ  ُد  ك  س  ُا الج  د  ب ه  ُي  ، ف س  ه  أ ًل  و 
ل ب    .(2)>الق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنهم، باب تحريم ظلم ٍ مسلم، صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعالى (1)
 4(، ج2564المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، حديث رقم )

 . 1986ص

النعمان بن بشير، صحيح البخاري، كتاب اإليمان،  من حديث عليه الحديث متفق (2)
كتاب  . صحيح مسلم،20ص 1(، ج52: )باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم

  .1219ص 3(، ج1599المساقاة، باب أخذ الحالل وترك الشبهات، حديث رقم: )

   ٍ 
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 : ٍىفهذا معن
ُُات ين   ُُه  الب س  ع  ب  ر  ُُز  ا ت  ُُم  ُُث الس  ي   غ 

 

ُُات  ف ُُي الطُُِّين    ج  أ ف ن ُُان  الن ب  ُر  ت خ   و 
 

ت   ر  إذا ط ه 
 ــ ٍىالمعبَّر عنها بالتقو ــ باألخالقأحوال  القلب  (1)

.. السبعة األعضاء: أعني، وترك المناهي، وتقيدْت باألوامر، الباطن  
 ٍىوخرجت أفناُن نباِت ظاهر التقو، ٍىاغتاثت بساتين القلوب بباطن التقو

، والمكاشفات، فعند ذلك وردت الواردات؛ ظاهر األعضاء ٍىعل
 . ٍىواألحوال تتر، والمعارف، والمشاهدات

ُُك ين  م ُُن ًل  ف هُُم  ف يُُه   ُُك ين  م س   م س 
 

، الُمعبَّر عنه بالقرآن في كتابه العزيز عن اهلل ام ن ًل يرزق فهمً 
 .ومجروح، فقلبه غافل  .. والعلم الظاهر والباطن فيه مشروح
وفهَم مقامات ، وأسراَر الغيوب، ومن ُحرِم فتوحاِت القلوب

 .فهو في الدنيا واآلخرة مجروح.. ومواهَب األحوال، الدين
من ؛ معاني معنويِّ الخطاب الرحماني (2)أسراَر أنوارِ ومن ال يفهم 

 وفؤاده لم يزل، مسكين.. آِي القرآن المعبَّر عنه بالكتاب األزلي
 .امجروحً 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظهر. >: ب<ظهرت، وفي >: أ<في  (1)

 آثار. >: ب<في  (2)
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ُه   ب ت  أرض  ُد  ُفم ُن  أ ج  ي  ع   ف ك  ر  ُُز   ي 
 

ُُع    ل  ن ت ط  ُُي  ُُمس  ح  يح  أم  ب الش  ُُالرِّ  ب 
 

 

ُُم  ُُن  ل  ُُن ع  م  ُُف  ي ص  ُُث  ك ي ي ه  الغ  ُُب   ي ص 
 

ُُون  ال ُُت و ي ك  ُُل  ي س  وح  ج  ه  ُُال  ر  ُُد  ب   س 
 

 : الشرح* 

 ،وطلوع الشمس، مع مهاب الرياح، إذا أجدبت األر : يعني
بال  ستنفع بهاأو يُ ، زرعكيف يُ .. ولم يصبها الغيث، ووجود الليل والنهار

 ؟! ماء  وغيث  

 .بال روح، بل هي كالجيفة، هيهات
 ٍىووجود العقل المقِبل عل، مع الحياة والجسم، كذلك القلب

وطلوع شمس ، وريح الطبائع، والوهم، ووجود الخيال، عالَم الدنيا
ولم يصبه ، لذات الذنوب واألهواء ٍىعل، الروح المنكوس المعكوس

 ٍىوتقو، الباطن ٍىوتقو، واليقين، واإلسالم، واإلحسان، غيُث اإليمان
 . بال روح، فهو كالجيفة.. ة األعضاءالسبع ٍىالظاهر عل

ُُون  ال ُُت و ي ك  ُُل  ي س  وح  ج  ه  ُُال  ر  ُُد  ب   س 
 

ر  ولذةِ ، والعيوِب ، مثل الذنوِب ؛ اهللُ له أسباَب الشقاوة وم ن ي س 
ولم تصبه ، السعادة بالعلم والعمل له أسبابَ  ولم ييسر، اإلصرار عليها

 ؟.كيف يصنع، غيوُث حياِة القلب
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 ؟!.حياِة جسد اآلدمي بال روحهل يتصور وجوُد 
وبركة ، ونور اإلحسان، هل يتصور حياة القلب بال روح اإليمان

 ؟!.اإلسالم واتِّباع الشرائع المحمدية
 .بل هو كالجيفة بال روح، هيهات

ه، أما حقيقته، بركاِت آثاِر الروح (1)هذا في ذكر ظهور .. أو سرُّ
 .فال يجوز الخوض فيه
من جملة الهداية التي ذكرها .. وأنواره وأسرارهبل معرفة بركاته 

 مي زي ري ٰى} ٍىفقال تعال؛ في محكم كتابه ٍىاهلل تعال
ف  <: ‘ وكما قال النبي[ 69: العنكبوت] {نيىي ر  ه  ع  س  ف  ن ف  ر  ه   م ن  ع  ب   .(2)>ر 

كما ، وال إفشاُء علمه في الكتب، بل ال يجوز الخوض في الروح
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع} قال ربنا 
 {حب جب هئ مئ خئ حئ جئ} ٍىوقال تعال ،[85: اإلسراء] {جل

 .[29: الحجر]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظواهر. >: أ<في  (1)

في حديث من عرف  القول األشبه<ألَّف السيوطي رسالة في هذا الحديث سماها:  (2)
هذا الحديث ليس بصحيح، وقد سئل عنه <وقال في مطلعها: >، نفسه فقد عرف ربه

النووي في فتاويه فقال: إنه ليس بثابت، وقال ابن تيمية: موضوع، وقال الزركشي 
>. بن معاذ الرازيٍ في األحاديث المشتهرة: ذكر ابن السمعاني: إنه من كالم يحيى

 . 288ص2الحاوي للفتاوي، ج
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[49 ] 

A  
 َونْلَْذُكْر َمَرام زَ 

 .بركات معارف األسرار ٍىوإنما يدل عل
 : شعرٌ 

ُُُُاء   م  ز  واإل ي  م  ُُُُالر  ُُُُت  ب  ه  ُُُُد  ن ب   ل ق 
 

ل ُُُه  ف ت أ م ُُُل    ُُُن أ ه  ُُُت  م  ن   (1)إ ن  ك 
 

؛ آدم ٍىإل؛ أرسل جبريل ٍىتبارك وتعال وفي بعض األخبار إن اهلل
؛ والحياءِ ، والدينِ ، العقلِ : إن اهلل أرسلني إليك بثالثة أشياء<: فقال له

: والدين، للحياء؛ فقال جبريل، فاختار العقل>؛ فاختر أيهم شئتَ 
 .(2)>عهد إلينا أن نكون معه حيث كان ٍىإن اهلل تعال<: فقاال>، انصرفا<

يرتقي فيه ؛ حصل له من المملكة أرفُع محل  .. فلما اختار العقلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبيل ٍ فيه إال بالرمز واإليماء على فلم يتكلموا.. أما علم المكاشفة<الغزالي: قال  (1)
إحياء علوم >. ا منهم بقصور أفهام الخلق عن االحتمالعلمً ؛ التمثيل واإلجمال

 . 4ص1الدين، ج

الدين والعقل وحسن الخلق، حديث ٍ عطىيُ  ابن أبي الدنيا، العقل وفضله، آدم  (2)
بثالثة  األرض أتاه جبريل ٍ إلى لما هبط آدم ، ونصه: 38(، ص27رقم )

يخيرك في واحدة من الثالثة  فقال: إن اهلل  ؛أشياء بالدين والعقل وحسن الخلق
العقل فضمه ٍ فقال: يا جبريل، ما رأيت أحسن من هؤالء إال في الجنة فمد يده إلى

 ،قاال: ال نعصيك ،قال: أتعصياني ،قاال: ال نفعل ،نفسه فقال لذينك: اصعداٍ إلى
 . آدم ٍ لعقل حيثما كان قال: فصار الثالثة إلىولكنا أمرنا أن نكون مع ا
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باألبصار  ــ األنظار ٍىالخفيَّة عل ــأسرار الملكوت  (1)معرفة ٍىالطالب إل
 .فتعايُن القلوب حقائق الغيوب؛ المحيطة باألفكار

، تلج الضمائُر في بحاِر األفكار.. وبصحة قبوِل شواهِد األسرار
 .ما لحقت به من العالَم المحجوب عن األبصار ٍىوتطمئُن النفوس إل

قابلتها من .. ـشفت الغيوب أدلََّتها عن ُصنْع   وفطرة[كـ] فكلما
 .وفكرة، القلوب هيبة

فإنما  ،[(2)ممتنعة عن العلم بإحاطتها] فالعقول شاهدة لحقائقها
 .ال نظًرا، وتعلُم ذلك تفكًرا، ترتقي إليها وهًما ال تحقيًقا

النكشفت .. ولوال العالئق، لصفت المعرفة ..(3)فلوال العالَم
.. ولوال ظلمة الكون، الرتفعت الحجب.. ولوال فتنة النفس، الحقائق

 .لُشوهد الحقُّ .. ولوال البعد، لظهر نوُر الغيب
وترتفع العوائق بقطع ، فإذا انكشف الحجاُب ُتحسم هذه األسباب

 .العالئق
عن  وممنوع  ، عن ذاتك ولذاتك بذاتك محجوب  فأنت اآلن 
 ومقطوع  ، عن اكتساب حياتك في حياتك ومحروم  ، صفاتك بصفاتك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. رسالة الخلوة<قوله: معرفة.. زيادة من  (1)

 >. رسالة الخلوة<زيادة من  (2)

 العلل. >: رسالة الخلوة<في  (3)



 كتب اإلمام العيدروس

 

290 

 .لغلبة أعدائك؛ عن كنف حماك
 أنت، أنت السبب في عذابك، لَُّة عقابكعِ  أنت، لوًلك، فلوًلك

المنجِّس  أنت، لحسابك (1)المنظور أنت، المثبت زالتك في كتابك
النائي  أنت، المهاجر ألحبابك أنت، الميت في إهابك أنت، لثيابك

 (2)المضيع ببيع أنت، الراغب في توبيخك وعتابك أنت، عن اقترابك
وما  (3)الغافل عن ذاتك أنت، وسائل الفضائل في كهولتك وشبابك

المولِّي عن طريق  أنت، لنفسك في حياتك ومماتك المسيءُ  أنت، بك
القاطع بسوء  أنت، المبتاع بالجفاء عداوة أصحابك أنت، صوابك

المعاصي  ٍىبتماديك عل قُ لِ غْ المُ  أنت ،(4)فعلك صلة قرابتك وأسبابك
المغيِّر  أنت، الُمْسِبل دون قلبك ستَر حجابك أنت، جميع أبوابك

المبدد نفائس أنفاسك فيما يضر  أنت، ساطَع بياضك بمسودِّ خضابك
 .لنفسك في طعامك وشرابك مُ مِّ سَ المُ  أنت، بك في قبرك وترابك

ادة تصوفك من مسِجِدك ومحرابِك وكذلك لم تلم ، طويَت ِسجَّ
 .بك ٍىواللوم أول، نفسك

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطول. >: رسالة الخلوة<في  (1)

 . بضائع>: رسالة الخلوة<في  (2)

 . دائك ودوائكعن >: رسالة الخلوة<في  (3)

 . وأنسابك>: رسالة الخلوة<في  (4)
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  :(1)هذه األبيات ٍىوهذا الفصل كله في معن
ُُُُه   ت ام  ت  ُُُُك  اك  ن  ُُُُال  ع  ُُُُرٌّ ط  ا ل ُُُُك  س  ُُُُد   ب 

 

 
 

 
 

ُُُُه   م  ُُُُت  ت ال  ُُُُت  أ ن  ن  ُُُُور  ك  ق  ن  ُُُُر  أ ش   و 
 

ُُُت   ُُُه  ف أ ن  ب  ي  ُُُرِّ غ  ُُُن س  ُُُب  ع  ل  ُُُاب  الق  ج   ح 
 

 
 

 
 

ُُُُُه   ت ام  ُُُُُه  خ  ل ي  ُُُُُع  ع  ب  ك  ل ُُُُُم ي ط  ًل  ل ُُُُُو   و 
 

ُُُت   ط ن ب  ُُُك  و  ُُُل  ف ي  ُُُه  ح  ن  ُُُت  ع  ب  ُُُإ ن  غ   ف 
 

 
 

 
 

ى لُ  ُب  ٍ ع  م ن ك 
ُُه   (2) ي ام  ُون  خ  ص  ُُف  الم   الك ش 

 

ه   اع  ُُُُُُم  ُُُُُُل  س  ُُُُُُد ي ث  ًل  ي م  ُُُُُُاء  ح  ج   و 
 

 
 

 
 

ُُُُُُُا  ن  يٌّ إ ل ي  ُُُُُُُه  ُُُُُُُه  ش  ن ظ ام  ه  و  ُُُُُُُر  ن ث 
(3) 

 

 : ويف شرح هذه األبيات* 

ر   ا ل ك  س  ، وهو ينكشف بالمجاهدة، ٍىاخفاؤه وكتمه أول، أسرار  ب د 
 ،[69 :العنكبوت] {نيىي مي زي ري ٰى} ٍىكما قال اهلل تعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لحالجاألبيات ل (1)

َك، ولعل : كما في ديوان الحالج، والمنكب هي (2) األرض المرتفعة، وفي األصل: ِسرِّ
 . ما يناسبه أن يقال: َوَطنَّبَ 

 بعد ذلك بيتان هما:  (3)
 إذا ذكرتُُُه الُُُنفس زال عناؤهُُُا

 

 ُ  قتامُُهٍ ىوزال عُُن القلُُب المعنُ 
 

ُُُُة ُُُُرة كوثري ُُُُا خم  ودارت علين
 

نُُُا خمُُُر الهُُُوىفخ    ُُُهٍ مار   ومدام 
 

 بقية السكر. ٍ: ويطلق الخمار على
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 .المعرفة بنا: أي

 .ٍىفمتابعة النفس والهو ..(1)وأما ما بعده
ه   ن  ت  ع  ب  ، حصل لك الريُّ .. ٍىوالهو، النفس بمخالفة: أي، ف إ ن  غ 

 .واالرتواء

اء  ح د ي ث   ج   .واهلل أعلم، بالمكالمة[ َمثاًَل ] هو العلم الذي ُضر ب.. و 

ت  <: البيتان قبل: أي، وما بعده: وقوله] ب   .[(2)>ف إ ن  غ 

إشراق صباح القدرة  ٍىداالت عل.. وجودك ووجود الكائنات
 .ونفسك األمارة وهواك، ظُلمة طبعكفما َحَجبك إال ؛ ٍىاألزلية العظم

وال حول وال ، ونعم الوكيل، وهو حسبنا، واهلل أعلم وبه التوفيق
 .قوة إال باهلل العليم العظيم

 
ه ُ
َّ
ل
َّ
مب ْ الرسا

 ت َّ

ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البيت الذي بعده، وهو: : أي (1)
 فَأَْنَت ِحَجاُب الَقْلِب َعن ِسرِّ َغْيِبـهِ 

 

 َولَــْواَلَك لَــم يُْطَبــْع َعلَْيــهِ ِختَاُمــهُ  
 

  

التركيبي للنص، ولعل ما بين القوسين دخل في  ٍلم يظهر لخادم النص المعنى (2)
 >. وأما ما بعده<ه سابًقا: قولَ  يوضحُ  األصل من هامش  



 

 

 صورة لخلوة اإلمام العيدروس

 
 مدخل الخلوة
 

 
  داخل الخلوة 



 

 

 
 

 
  



 

 

رة للخلوة المنسوبة للشيخ سعد بن علي مدحج الواقعة في الجهة صو
 الشرقية لمسجد جرجيس

 
 مدخل الخلوة

 

 
  محراب الخلوة 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

الب   ات  الي   الكي 
 

َساةَلٌ   ر 
ة  يِفي يَّ  

ْي  ع 
ب َ ر 
َ
ة  َواأل َ

ل  اخلَْل  و 
خ    د 

 

 

إ ِ 
اِن الملَّ طَّ ْ

ب ِ ُسل
طْ اِم الق ُ مَّ  ِللإ ِ

 
َ
ن  أ
اهلل  ب   د  س ِبيََع  و  َدر  ٍر الَعي   َبك 

  هـ( 865 ــ 811)
  



 

 

 
 

  



 الكتاب الثالث : رسالة في دخول الخلوة واألربعينية

 

299 

 
 

[J ] 

 .له كنهٌ  َغْيَرًة أْن يُعرَف ؛ َحَجَبنَا به عنهُ الحمد هلل الذي 

 جي} كما قال عز من قائل، فاستتر عن األبصار بنوره[؛ ه ي]بدا نورُ 
 .[103: األنعام] {ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي

، فاندرج النور في النور ؛(1)فاحتجب عن البصائر لظهوره؛ وظهر
 .(2)[في الظهور] وبطن الظهور

سبحان من احتجب عن الخلق <: كما قال حجة اإلسالم الغزالي
، فهو الظاهر الذي ال أظهر منه؛ لشدة ظهوره؛ عنهم ٍىواختف، بنوره

 .(3)>وهو الباطن الذي ال أبطن منه

ال ، من غيبة وشهادة؛ أفعاله ٍىوال بصيرةٌ إال عل، فال يََقُع بصرٌ 
األلباب  فيا أولي؛ حضرته ٍىوال يقِصد قاصٌد إال إل، يَخُرُج خارٌج إال منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . في الظهور>: رسالة التصوف<في  (1)

 . 99ابن عربي، الحجب، ص (2)

 . 122، صٍالغزالي، المقصد األسنى (3)
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 .(1)؟!أين الغيبة والحجاب
 {يل ىل مل خل} ويكفيك في تنزيهه، وصفاتهفسبحانه في ذاته 

 .[11: ٍىالشور] {حي جي يه مهىه جه ين} ،[1: اإلخالص]

  :(2)شعر
م   ه  ُُُُُي  ُُُُُن  إ ل  ُُُُُي أ ح  ُُُُُب  أ نِّ ج  ُُُُُن  ع  م   و 

 

 
 

 
 

ُُُُي ُُُُم  م ع  ه  م  و  ُُُُن ه  ًقا ع  ُُُُو  ُُُُأ ل  ش  أ س   و 
 

ا اد ه  ُُُُو  ُُُُي س  ُُُُم  ف  ه  ُُُُي و  ن  ي  م  ع  ه  ُُُُي  ك  ت ب   و 
 

 
 

 
 

ُُُي   س  م  ن ف  ُُُت اق ه  ت ش  يو  ُُُل ع  ن  أ ض  ُُُي  ُُُم  ب  ه   و 
 

ومن ، فال حجاب وال محجوب.. حجاًبا عليه (3)فمن كانت غيبته
 .(5)فال واهٌب وال موهوب ..(4)يده ٍىكان هباته ال تتعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيا أولي األلباب ابدوا الحجاب. >: الكواكب الدرية<في  (1)

، مالك بن المرحل السبتي؛ الصوفياألندلسي، ديب واأل، لشاعرالبيتان ل (2)
 ، وقبل هذين البيتين يقول: هـ(، شاعر الدولة المرينية699ت)

ُُُمعي ُُُي ومس ُُُي وطرف ُُُتم عقل  تملك
 

ُُي بُُأجمعي  ُُائي وكل ُُي وأحش  وروح
 

ُُُُديع جمُُُُالكمتمُُُُوتيم  وني فُُُُي ب
 

 أيُن موضُعيٍ فلم أدر في بحر الهوى 
 

ُُُُُوح بسُُُُُركم وأوصُُُُُيتموني  ًل أب
 

ُُُي   ُُُا أخف ُُُاح بم ُُُفب ُُُيي  تف  ض أدمع
 

 صُُُبري وقُُُل تجلُُُدي فنُُُافلمُُُا 
 

ُُر  وفُُارقني نُُومي وح     مضُُجعي ت  م 
 

 أحبتُي :شكيت لقاضُي الحُب قلُت
 

 ينت في الحب مُدعأ :جفوني وقالوا 
 

 

 ، وفي األصل: عينه. 99البن عربي، ص> الحجب<كما في  (3)

 . تسعد عليه، وفي األصل: 99البن عربي، ص> الحجب<كما في  (4)

 . 99ابن عربي، الحجب، ص (5)
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 : شعٌر أيًضا لبعضهم
ُُُُُُُم   ت  ث  ُُُُُُُد  ُُُُُُُد م ت  وأ وج   أ ع 

 

ُُُُُك    ت  لُ  ُُُُُُد  ُُُُُُد م ت  وأ وج   أ ع 
 

[؛ 54: األعراف] {زيمي ري ٰى ين}: وكما قال عز من قائل

 .األرواح: واألمر، األجسام: الخلق

 {مل خل حل مكجل لك خك}: كما قال  ـ أيًضا ـفهو 
 {مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق} بل ،[16: غافر]
 .[3: الحديد]

ويبطش ، يعلم بغير قلب، وال لفعله تكليف، ليس لذاته تكييف
، بُْعدٌ  وال يحُجُب سمَعهُ ، ويفَعُل بغير رويَّة، ُق بغير آلةويخلُ ، بغير جارحة

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي} وال يدفع رؤيَتُه ظالمٌ 
 .[103: األنعام] {ٌّ

، ويسمع من غير أصمخة وآذان، من غير َحَدقَة  وأجفان   ٍىير
 هواجس الضمائر وحركات ٍىويَطَّلُِع عل، ويتكلم من غير شفة وال لسان

 ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت} الخواطر وخفيات السرائر

 {مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}[ 3: سبأ]

 .[3: األنعام] {نب
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فلذلك ال يشغله ؛ وال تربص زمان، دبَّر األمور بال ترتيب أفكار
 .(1)شأن عن شأن
معرفة  ٍىإذ ليس إل؛ الفكر واالعتبار بآياته.. معرفة صفاته ٍىفالطريق إل

؛ اهلل ٍىوعن كل شيء سو، فمعرفة ذاته محجوبة عن العقول؛ ذاته سبيل
 .المحسوس الحسُّ إال كُ رِ دْ وال يُ  ،(2)فإن ه  ًل يعرف اهلل إًل اهلل

  :(3)شعًرا، كما قيل
م   ُُن ك  ي ت  م  او  ُُد  ُُي  ت  ن  ي  ت  ع  ُُد  م   إ ذ ا ر 

 

ت    ُو  ُن  أ و  ب ص  ة  ح س  ر  ب ن ظ 
م   (4) ُال   ك 

 

م   ك  ُم  ت  ب اس  م  د  ماًء ت ي م  إ ن  ل م  أ ج   و 
 

ُُي    ض  ُُل ي ت  ف ر  ص  ُُام ي   و  ي ار  إ م  ُُدِّ ال  و 
 

ه  <: ‘ قال رسول اهلل ب  ف  ر  ر  ه  ع  س  ف  ن ف  ر   .(5)>م ن  ع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 91 ــ 90ص 1الغزالي، اإلحياء، ج (1)

 المقولة تنسب لسيدنا أبي بكر الصديق.  (2)

 البيتان البن مالك النحوي، وبعدهما يقول:  (3)
 اتكبيري عُن الغيُر معرًضُ وأخلصت  

 

 ُُُُ ُُُُالم السِّ ُُُُت أع ُُُُب  ٍ وىوقابل  المس 
 

 اك ًلئًحُُُُُولُُُُم أر إًل نُُُُور ذات ُُُُ
 

ُُُدع الشُُُمس    ُُُداد   فهُُُل ت  م  تُُُال امت
 

 . 226ص 2المقري، نفح الطيب، ج

 كذلك: أو بسمع كالم. ٍ يروى (4)

من عرف : في حديث القول األشبه<ألَّف السيوطي رسالًة في هذا الحديث سماها:  (5)
ئل عنه وقد سُ هذا الحديث ليس بصحيح، <وقال في مطلعها: >، نفسه فقد عرف ربه

، وقال الزركشي موضوع، وقال ابن تيمية: إنه ليس بثابتالنووي في فتاويه فقال: 
>. بن معاذ الرازيٍ نه من كالم يحيىأذكر ابن السمعاني في األحاديث المشتهرة: 

 . 288ص2الحاوي للفتاوي، ج
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ه  عزائ َمَك ُتوح ده، فبأفعاله فيك تعرفه ك  فيك  < ،وب نَْقض  ر   ف ك 
 .>(1)يكفيك

وهو ، قطرةٌ من ماء.. أصُل عجائِب تشريِح ذراِت وجوِد جسِمك
 .مختَصر من عالَم الغيبوقلُبك ، مع ِصَغرِِه مختَصر الكون

ةٌ  وعالََم ، وصارت من هيبة النداء األزلي قطرةً ، وأصل الكون َذرَّ
 .وعالََم كونك وقلبك، وعالََم الملكوت، الغيب

أسراِر حروِف أسماِء اهلل  (2)والكلُّ مختَصر من بركات محاوراتِ 
 ري ٰى ين}[ 16: غافر] ،{مل خل حل مكجل لك خك} ٍىالحسن
 .[54: األعراف] {جئ يي ىي ني}، (3)[54: األعراف] {زيمي

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقولة تنسب للشيخ أحمد الرفاعي.  (1)
 بالجيم. >، مجاورات>: <الكبريت<في بعض نسخ  (2)

 ٍ. زيادة: بلى> الكواكب الدرية<في  (3)
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[1 ] 

A  
 [ َوال َجاب  ، ِف  الَعْقل  ]

؛ آدم ٍىأرسل جبريَل إل ٍىكر في بعض األخبار أنَّ اهلل تبارك وتعالذُ 
؛ والحياءِ ، والدينِ ، العقلِ : إن اهلل أرسلني إليك بثالثة أشياء<: فقال له

>، انصرفا< :والدينللحياء ؛ فقال جبريل، فاختار العقل>؛ فاختر أيَّما شئَت 
 .(1)>كان عهد إلينا أن نكون معه حيث ـ ٍىتعال ـإنَّ اهللَ <: فقاال

 يرتقي فيه؛ حصل له من المملكة أرفُع محلٍّ .. فلما اختار العقَل 
المحيطة  باألبصار، األبصار ٍىمعرفة أسرار الملكوت الخفيَّة عل ٍىالطالب إل
 .فتعايُن القلوب حقائق الغيوب؛ باألفكار

 ،تلج الضمائُر في بحار  األفكار.. وبصحة قبول  شواهد  األسرار
 .ما لحقت به من العالَم المحجوب عن األبصار ٍىوتطمئُن النفوس إل

القلوب  قابلتها من.. الغيوُب أدلََّتها عن ُصنْعٍَ وفطرة (2)فكلما َكَشَفْت 
 .(3)وفكرة، هيبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدين والعقل وحسن الخلق، حديث ٍ عطىيُ  ابن أبي الدنيا، العقل وفضله، آدم  (1)
 . 38(، ص27رقم )

 وفي األصل: سعت. >، رسالة التصوف<كما في  (2)

 =داللتها الغيوب أذيالكلَّما انكشف عن <هذا من كالم الشيخ مطر الباذراني، ونصه:  (3)
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وإنما ترتقي ، بإحاطتهاممتنعة عن العلم ، فالعقول شاهدة لحقائقها
 .ال نظًرا، وتعلُم ذلك تفكًرا، إليها وهًما ال تحقيًقا
النكشفت .. ولوال العالئق، لصفت المعرفة ..(1)فلوال العلل

.. ولوال ظلمة الكون، الرتفعت الحجب.. ولوال فتنة النفس، الحقائق
 .لُشوهد الحقُّ .. ولوال البعد، لظهر نوُر الغيب

وترتفع العوائق ، هذه األسباب (2)ُتحسم فإذا انكشف الحجابُ 
 .بقطع العالئق

وممنوع عن  ،[(3)بذاتك] فأنت اآلن محجوب عن ذاتك ولذاتك
ومقطوع ، ومحروم عن اكتساب حياتك في حياتك، صفاتك بصفاتك
 .(4)لغلبة أعدائك؛ عن كنف حماك

 أنت، أنت السبب في عذابك، علَُّة عقابك أنت، فلوالك لوالك
ل أنت، المثبت زالتك في كتابك المنجِّس  أنت، لحسابك (5)المطوِّ

النائي  أنت، المهاجر ألحبابك أنت، الميت في إهابك أنت، لثيابك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليافعي، أطراف >، إتقان صنع، وإبداع فطرة.. قابلتها من العقول هيبة وفكرةٍ على =
 . 71عجائب اآلثار، ص

 العالَم. >: رسالة التصوف<في  (1)

 . تجسموفي األصل: >، رسالة التصوف<كما في  (2)

 >. رسالة التصوف<زيادة من  (3)

 وفي األصل: غذائك. >، رسالة التصوف<كما في  (4)

 . المنظور>: رسالة التصوف<في  (5)



 كتب اإلمام العيدروس

 

306 

المضيع  أنت، الراغب في توبيخك وعتابك أنت، عن اقترابك
الغافل عن دائك  أنت، وسائِل الفضائل في كهولتك وشبابك (1)بضائعَ 
 أنت، المسيء لنفسك في حياتك ومماتك أنت، وما بك (2)ودوائك

 أنت، المبتاع بالجفاِء عداوَة أصحابك أنت، المولِّي عن طريق صوابك
 ٍىالُمْغلُِق بتماديك عل أنت، القاطع بسوء فعلك صلَة قرابتك وأنسابك

 أنت، الُمْسِبل دون قلبك ستَر حجابك أنت، المعاصي جميَع أبوابك
المبدد نفائس أنفاسك فيما  أنت، خضابك المغيِّر ساطَع بياِضك بمْسَودِّ 

 .المسمم لنفسك في طعامك وشرابك أنت، يضرك في قبرك وترابك
ادة تصوفك من مسِجِدك ومحرابِك فاللوم ؛ لم نفسك، طويَت ِسجَّ

 .بك ٍىأول

  :(3)ٍىوأنشدوا في هذا المعن

ُُُُه   ت ام  ت  ُُُُك  اك  ن  ُُُُال  ع  ُُُُرٌّ ط  ا ل ُُُُك  س  ُُُُد   ب 
 

 
 

 
 

ُُُُور   ق  ن  ُُُُر  أ ش  ُُُُه  و  م  ُُُُت  ت ال  ُُُُت  أ ن  ن   ك 
 

ُُُه   ب  ي  ُُُرِّ غ  ُُُن س  ُُُب  ع  ل  ُُُاب  الق  ج  ُُُت  ح   ف أ ن 
 

 
 

 
 

ُُُُُه   ت ام  ُُُُُه  خ  ل ي  ُُُُُع  ع  ب  ك  ل ُُُُُم ي ط  ًل  ل ُُُُُو   و 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ببيع>: رسالة التصوف<في  (1)

 . ذاتكعن >: رسالة التصوف<في  (2)

 . لحالجاألبيات ل (3)



 الكتاب الثالث : رسالة في دخول الخلوة واألربعينية

 

307 

ُُُت   ط ن ب  ُُُك  و  ُُُل  ف ي  ُُُه  ح  ن  ُُُت  ع  ب  ُُُإ ن  غ   ف 
 

 
 

 
 

ل ُُى ُُب  ٍ ع  م ن ك 
ُُه   (1) ي ام  ُُون  خ  ص  ُُف  الم   الك ش 

 

ُُُُُُل   ُُُُُُد ي ث  ًل  ي م  ُُُُُُاء  ح  ج  ه  و  اع  ُُُُُُم   س 
 

 
 

 
 

ُُُُُُُه   ن ظ ام  ه  و  ُُُُُُُر  ُُُُُُُا ن ث  ن  يٌّ إ ل ي  ُُُُُُُه  ش 
(2) 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َك، ولعل ما يناسبه أن يقال: <رسالة التصوف>المنكب هي األر  المرتفعة، وفي  (1) ر  : س 
 . َوَطنََّب 

 بعد ذلك بيتان هما:  (2)
 إذا ذكرتُُُه الُُُنفس زال عناؤهُُُا

 

 ُ  قتامُُهٍ ىوزال عُُن القلُُب المعنُ 
 

ُُُُة ُُُُرة كوثري ُُُُا خم  ودارت علين
 

نُُُا خمُُُر الهُُُوىفخ    ُُُهٍ مار   ومدام 
 

 بقية السكر. ٍ: ويطلق الُخمار على
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[2 ] 

A 
 ، َوُدُخْول  الَلَْوة  ، ِف  الُسلُْوك  ]

ْيَقة   ر ْيَقة  َواَلق  ْيَعة  َوالطَّ  
 [ وَالَعْقل  ، وَالشَّ

 .والعمل، دخوُل الخلوِة بالعلم: السلوك

 ،>(2)الدرر< كتاب   وقراءة  ، والعمُل بما فيه >،(1)التنبيه< قراءة: وهو
 .واإلمكان قدر الطاقة ٍىوالعمل بما فيه عل، للغزالي> األربعين األصلو<

  ُوقراءة، والعمل بما فيه، ألبي إسحاق> ربع التنبيه<  ُ وإًل قراءة
 .واإلمكان، قدر الطاقة ٍىوالعمل بما فيها عل>، بداية الهداية<

 ،عاقلٍ ، عالمٍ ، بصيرٍ ، عارفٍ ، بإشارة  شيخٍ  وبعد ذلك يدخل الخلوة
والحقيقة  من الشريعة والطريقة ويعرف، السلوك والوصول يعرف؛ ناقل  

 .ما قُِسم له
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم؛ سحاقإ ألبي الشافعي الفقه في> هالتنبي<  (1)
 (. هـ476ت)

 ، للغزالي. >الفاخرة في كشف علوم اآلخرةالدرر < (2)



 الكتاب الثالث : رسالة في دخول الخلوة واألربعينية

 

309 

؛ الشريعة: كما قال العلماء، واحد.. والشريعة والطريقة والحقيقة
د؛ والطريقة، كاللبن ب  كالز 

 .(2)كالسمن؛ والحقيقة ،(1)
 .(4)الحقيقة (3)فهو ؟..م ن غير لبنوسمٌن ، ُزْبدٌ  فهل يتصور

، وجوع، وذكر، وعبادة، وعمل، وعلم، سلوك  هل يتصور 
، وتربية، ومربي، ٍىوتقو، وورع، ووضوء، وسهر، وعزلة، وصمت
، وإسالم، إيمان  من غير  ..(5)وواصل، وسالك، وطالب، وشيخ
، وعبادة، وعمل، وُجهدٍ ، ونقل، وعقل، ومعرفة، وبصيرة، وعلم
ومعرفة  ،وأحوال، وأسرار، وشرح مقامات، ووصول، وسلوك، وموهبة

ارة مثل، مسافات النفوس امة، نفس  أمَّ  ومثل، ونفس مطمئنة، ونفس  لوَّ
استمدادات األجسام  ومثل، مذهب السنة األشعرية ٍىعقائد الصوفية عل

واألرواح ، والقلوب من األرواح، والنفوس من القلوب، من النفوس
، واألسرار من الحضائر واألنوار، والعقول من األسرار، العقول من

 جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ} واألنوار من نور اسمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما خلص من اللبن إذا مخض. ابن منظور، لسان العرب، مادة، )ز ب د(، الزبد:  (1)
 . 192ص 3ج

 . 48اليافعي، نشر المحاسن، ص (2)

 أي: اللبن.  (3)

 أي: فإن كان اللبُن الحقيقَة.. فالشريعة والحقيقة واحدة، كما تقدم.  (4)

لعله يشير بما مر لما يطلب في الخلوة؛ من علم وعمل، كما تقدم، قال اإلمام  (5)
، وجوع، عليك باألربعينية في كل سنة، وهي: خلوة<العيدروس في الوصية الثانية: 

 >. بعيوب النفس خابرٌ ، وناصحٌ ، ونية، وصدق، ووضوء، وذكر، وسهر، وصمت
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 خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت
 حفخف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 {حم جم هل مل حلخل جل مك لك حكخك جك مق حق مف

 .[35: النور]

 .(2)>(1)مشكاة األنوار< وقد شرحه اإلمام الغزالي في كتاب
 ؛ما ذكره العلماء العارفون في الشريعة والطريقة والحقيقة ومثال ذلك

ر والحقيقة، والطريقة كالبحر، الشريعة كالسفينة: فقالوا  .كالد 
رَّ  يصل  ٍىحت؛ ثم شرع في البحر، ركب في السفينة.. فمن أراد الد 

ر  .الد 
ــر اهللُ ورســولُهُ : والشُُريعة ــا أم  ،وصــيام، وصــالة، مــن وضــوء؛ م

 مـن األوامـر ـــوغيـر ذلـك ، وتـرك الحـرام، وطلـب حـالل، وحج ،وزكاة
 >.ربع التنبيه< أو>، التنبيه< ما كان في كتاب ــ (3)والنواهي

األربعين و< >،(5)الجواهرو< >،(4)الدرر< ما كان في كتاب: والطريقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكاة األنوار، ومصفاة األسرار>.اسمه الكامل: < (1)

شير إليه ظواهر اآليات تأسرار األنوار اإلةيهل مقرونة بتأويل ما حيث تكلم الغزالي عن  (2)
، [35]النور:  {جبحب هئ مئ خئٍ }مثل قوله تعالى، واألخبار المروية، المتلوة
  ذلك.، وغير والشجرة، والزيت، والمصباح، والزجاجة، تمثيله ذلك بالمشكاةٍ ومعنى

ختم )نشر بعضه ضمن ملحقات ، ، رسالة السفينة، مخطوطٍنجم الدين كبرى (3)
 >. عوارف المعارف<، وتابعه السمهودي في 476 ــ 475ص ( األولياء

 للغزالي. >، اآلخرة علوم كشف في الفاخرة الدرر< كتاب (4)

 للغزالي. >، جواهر القرآن<كتاب  (5)
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 >.بداية الهداية< وكتاب، للغزالي> األصل
ج ل ه بلباس الشريعة ــ الطالبَ : أعني ــ فليزيِّن الر  يقع   ٍىحت؛ تاهر 
ويُزيَل عن قلبه الظلمَة ، في قلبه ــ الشريعة: أعني ــ نور  تاهر  الشرع  

َن للطريقةِ النزوَل في قلبه ،(1)الطبيعية  .ويَُمكِّ
، والجوع، والعزلة، ٍىواألخذ بالتقو، العمل الصالح:  ُ والطريقة
 .منازَل ومقامات وقطعُ  ،الفرو  بعد والوضوء ،والسهر ،والذكر ،والصمت

فكلُّ شيخ  وضع طريقه عما هو عليه من  ؛(2)والعارفون مختلفون
 .(4)والمقام (3)الحال

 .وتربيتهم، فبعضهم وضع طريَقُه الجلوس مع الناس
 .وبعُضهم طريُقُه اختيار الوحدة
وغيرها من ، وصالة، من صوم؛ وبعُضهم طريُقُه كثرة األوراد

 .الطاعات
 ٍىوالحشيش عل، وحمله الحطب، وبعُضهم طريُقُه خدمُة الناس

 .ويتصدق بثمنه، ويبيعه في السوق، ظهره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<أي: اإلنسانية، كما في  (1)

فلكلِّ شيِخ مقام  طريقٌة، وُطُرُق المشايخ مختلفٌة؛ <زيادة هنا، وهي: > الكبريت<في  (2)
 >. الن مقاماتهم مختلفة

 >. الكبريت<تم نقل معاني الحال في هامش الفصل الحادي والعشرين من  (3)

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ تم نقل معنى (4)
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ويلبس  ،اختيار الحق له في جميع األحوال؛ وبعضهم طريقه االختيار
 .ما ُوجد

 .هذا لكلِّ واحد منهم اختيار من الطرق ٍىوعل
 .(1)التجلي نورِ ومشاهدُة ، المقصد ٍىفهي الوصول إل: وأما الحقيقة  

 ؟>،إيمانك حقيقة فما ،حقيقة   حق   لكلِّ < :لحارثة ‘ النبي قال كما
، ومدرها، عندي حجرها ٍىعزفت نفسي عن الدنيا فاستو<: فأجاب
 .(2)الحديث...> وأسهرت ليلي، وأتمأت نهاري، وفضتها، وذهبها

؛ والعزيمةوأخُذُه باألحوط ، شريعة  .. فتمسكه بدين اهلل وقيامه بأمره
وانكشافه عن ، طريقة  .. بسهره وظمِئهِ وعزف نفسه عن المشتهيات

 .(3)حقيقة  .. أحوال اآلخرة
إثبات وجود الشيء  ــ عالمات الحقيقة: أعني ــووجدانه ذلك 

 .أو حااًل ووجداًنا، علًما وبرهاًنا؛ وكشفه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6الغزالي، اإلمالء، صالتجلي: هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب.  (1)

ت  ي ا ح ار ث ة  <، فََقاَل: ‘ الحارث بن مالك برسول اهلل فقد مرَّ  (2) ب ح  ف  أ ص  ي  قَاَل:  ؟>،ك 
ا< ق  ًنا ح  م  ت  م ؤ  ب ح  ا<قَاَل: >، أ ص  ًة، ف م  يق  ق  ل  ح ق  ح  ول  إ ن  ل ك  ظ ر  م ا ت ق  ة   ان  يق  ق  ح 

ان ك   أ نِّي أ ن ظ ر  إ ل ى<قَاَل:  ؟>،إ يم  ك  ي ا، و  ن  ن  الد  ي ع  س  ف ت  ن ف  ز  ار ًزا، ٍ ع  بِّي ب  ش  ر  ر  ع 
ظ ر  إ ل ى أ نِّي أ ن  ك  ظ ر  إ ل ىٍ و  أ نِّي أ ن  ك  ا، و  ون  ف يه  ر  او  ن ة  ي ت ز  ج  ل  ال  ن  ٍ أ ه  و  اغ  ل  الن ار  ي ت ض  أ ه 

ا م  <: قَالَ >، ف يه  ز  ف ت  ف ال  ر  ، ع  شعب اإليمان، حديث البيهقي، قَالََها ثاََلًثا. >، ي ا ح ار ث ة 
 . 159ص 13ج(، 10107)رقم: 

 >. عوارف المعارف>، و<رسالة السفينة<كما في  (3)
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 ٍىوالعلوم اللدنيات عل، والمشاهدات، والكشوفات، والفتوحات
 .األرض ٍىأكثر من األمطار عل.. ساحات القلوب الزكية الطاهرات
، طهارُة القلب: الوصول الحقيقي: وفي ذكر الوصول والحقيقة

 .مباينة اللطيف من الكثيف: أي، مباينة الروح من الجسد: أعني

  :(1)كما قال الغزالي في قصيدة  له
اح   و  ا األ ر  ُُُُُو  ل ع  اخ  و 
ُُُُُاد ك م   (2) س  ُُُُُن أ ج   ع 

 

 
 

 
 

ُُُُُُُا يِّن  ُُُُُُُاًرا ب  ه  ُُُُُُُق  ج  ا الح  و  ُُُُُُُر  ص   ت ب 
 

ُُُُو   ُُُُج   اد  ي الُُُُز  ا ف ُُُُو  ذ  خ  ُُُ ت  ا ًل  دً ه   او  نُ 
 

 
 

 
 

ُُُُُُا ن  ُُُُُُن  و  ُُُُُُا م  ن  ُُُُُُل  م  اق  ُُُُُُي س  ب الع   ل 
 

 : ٍىوانشدوا في المعن
ُُُُُى ح  إ ل  و  ُُُُُالر  ُُُُُار  ب  ُُُُُىٍ س  ل  ُُُُُىٍ أ ع  ل   ٍالع 

 

 
 

 
 

ُُُُُي م ن س  د  و  ُُُُُر  ُُُُُن  م ُُُُُاء  ب  ُُُُُق ي م  س   و 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هذه األبيات من قصيدة قالها الغزالي قبيل موته، فقد ُروي أنه قال ألخيه أحمد (1)
، ٍغرفة بأعلىٍ فأخذه وصعد إلى>، الملكٍ ز للدخول علىألتجه  هاتوا لي كفني <

وإذا بهذه الرقعة بجوار ، وصعدنا بعده فوجدناه قد لحق بربه، ولبس كفنه، واغتسل
 ا، مطلعها: وقد كتب أبياتً ، رأسه

ُُُُُي   ُُُُُاميِّ  قُُُُُل ألخُُُُُوان رأون  ت
 

ُُُُُُُب  ف    ُُُُُُُز  ح   وني ورثُُُُُُُونيك   ان 
 

ُُُُُُُُأني م   ُُُُُُُُون ب ُُُُُُُُأتظن  مك  ت  ي 
 

 ُُُُُ ُُُُُيس ذاك المي   أنُُُُُا واهلل   ت  ل
 

 

 في رواية: األنفس.  (2)
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ُُُُُُُل   ُُُُُُُع  األ ص  ج  ُُُُُُُىر  ُُُُُُُر ه  ٍ إ ل  ن ص   ع 
 

 
 

 
 

ُُُى بق  مٍ و  ُُُي  م  ب  ر  ُُُل  ف ُُُي الت ُُُر  ك  ي  اله 
(1) 

 

 .[85]اإلسراء:  {مق حق مف خف حف} بركات حظيرات ٍىرجع الروح إل

، ألن روَحه الروُح الكلي  ؛ أبو األرواح ٍىوالمصطف، فآدم أبو األشباح
، واألنبياءِ  ،والعقُل األوُل المعنوي  الذي خلق اهلل منه أرواَح الرسل

 .(2)وجميع الكائنات، وجميع المالئكة واألرواح، واألولياءِ 

ر روحه  ٍىرجع روحه إل.. وسنة رسوله، باتِّباع كتاِب اهلل فمن طه 
 .والصالحين، والشهداء، والصديقين، واألنبياء ‘ روح رسول اهلل

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ}: ٍىكما قال اهلل تعال
 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت
 .[69: النساء] {يث

 .السلوك: الطهارة ٍىومعن

قوة  ٍىالوصول إل :{مت زت رت يب ىب نب} ٍىومعن
 .ونوِر التجلي، اليقين

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كأن ذلك مقتبس من قول الحالج:  (1)
ُُُُى ُُُُُروح إل ُُُُُاد بال  أربابهُُُُاٍ ع

 

 ُُ ُُيم ٍىفبق ُُرب رم ُُي الت ُُل ف  الهيك
 

 

 >. البخبخة< سيأتي لذلك مزيد في الفصل التاسع من (2)
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ل ي< :قال لعليٍّ  ‘ ذكر العلماء أن رسول اهلل ب   إ ذ ا، ي ا ع  ت س  اك 
ب رِّ  اع  ال  و  ن  أ ن  ب وا إ ل  ؛ الن اس  م  ر  ت ق  ل   ٍىل ي  ق  ع  اع  ال  و  ب  أ ن ت  أ ن  ت س  م  ف اك  بِّه  ر 

ل ف   الز  م  ب  ه  ب ق  ة   ٍىت س  ر  اآلخ  ي ا و  ن   .(1)>ف ي الد 
ولوال عقلُُه ما ، فلذلك فاعلم أنما ُكلِّف وُخوِطب من أجل عقله

جسُمه بحمِل أمانة   (2)وال استقل، ُكلِّف شخُصه شيًئا من العبادات
 {مظ حط مض خض حض جض مص خص} ٍىَعَرَضَها اهلل عل

 .فحملها اإلنسان ؛[72: األحزاب]
، السماوات ٍىاألمانَة عل ٍىلما عرض اهلل تبارك وتعال :(3)قيل
: قالت ؟>،هل تحملين األمانة بما فيها<: فقال لها؛ والجبال، واألرض
 >،عوقبت  .. وإن أسأت  ، جوزيت.. إن أحسنت  <: قال؟، وما فيها
 .(4)ال: قالت

من  فيه ـ  ـل َما ركَّب اهلل ؛ اإلنسان إنما ُكل ف حملَهافقد بان أن 
 .والمخاَطب ،والمكلف، هو الحامل، فبالعقل صار اإلنسان إنسانًا؛ العقل

 : ٍىوأنشدوا في هذا المعن
ُُُُر   م  ُُُُب  اهلل  ًل  ه  ُُُُا و  ُُُُةً ىم  ب   ء  ه 

 

ُُُن    س  ُُُه   أ ح  ُُُن  أ د ب  م  ُُُه  و  ل  ق  ُُُن  ع   م 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 18ص 1أبو نعيم، الحلية، ج (1)

 أي: كانت خفيفة عليه.  (2)

 القائل هو: الحسن البصري.  (3)

 . 88ص 3الغزالي، اإلحياء، ج (4)
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ت ُُُى ي ُُُاة  الف  ُُُا ح  م  اٍ ه  ُُُد  ُُإ ن  ف ق   فُ 
 

ُُُُُه    ُُُُُل  ب  م  ُُُُُاة  أ ج  ي  ه  ل ل ح  ُُُُُد  ق   ف ف 
 

، بالتجربة وعقٌل يكتسبه الرجلُ ، عقٌل إلهيل : واعلم أن العقل عقالن
 .والتهذيب

 .(1)افتضح.. فمن غلب عقلَه هواه

.. ومن لم ينفعه العلم، كان وبااًل عليه.. عقله ٍىومن زاد علُمُه عل
 .(2)لم يأمن ضرَر الجهل

فإن ؛ اعتبر.. ومن أكثر الفكر، اعتبرت.. إذا أجلت فكَركَ وأنت 
 .عنه البصر ٍىالقلب يُبصر ما يعم

 :  (3)وأنشدوا ألمير المؤمنين
ُُُُُي ن  ق ل ب  ُُُُُي  ُُُُُي ب ع  بِّ ُُُُُت  ر  أ ي   ر 

 

ُُُُا  ت  ُُُُت  أ ن  ُُُُك  أ ن  : ًل  ش  ُُُُت  ل   ف ق 
 

ُُُُم   ه  ُُُُك  و  م  ف ي  ه  ُُُي س  ل لُُُُو  لُ   و 
 

ُُُُُن    م  أ ي  ه  ل م  الُُُُُو  ُُُُي ع  ُُُُُُافُ  ت   أ ن 
 

ُُُن   ُُُل  أ ي  ت  ك  ُُُز  ُُُذ ي ح  ُُُت  ال   أ ن 
 

ُُُُُى  ت  ن وِّ ح  ُُُُُد  الُُُُُد  ت  ح  ُُُُُز  ح   ٍو 
 

ُُُُُت   ُُُُُن  أ ن  ُُُُُن  أ ي  ل ُُُُُم  األ ي   ًل  ي ع 
 

ُُُُُا  ت  ُُُُُم  أ ن  ُُُُُن  ث  ُُُُُث  ًل  أ ي  ي   ف ح 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من غلب عقله هواه : فص خاتم سقراطٍ ا علىقال حنين بن إسحاق: كان منقوشً  (1)
 . 76ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء، ص. افتضح

ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء، . رسطوطاليس بن فيلوبيستنسب هذه الحكمة أل (2)
 . 97ص

 . بي إسحاق إبراهيم اإللبيريوتنسب كذلك للحالج، وأل (3)
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ُُُن ؟ ُُُن  أ ي  .. أ ي  ُُُن  ُُُث  ًل  أ ي  ي   ف ح 
 

ُُُُُا  ت  ُُُُُث  أ ن  ي  ُُُُُن  ب ح  ُُُُُي س  أ ي  ل   و 
 

ُُُُُال   ي  ُُُُُي  خ  ُُُُُت  م نِّ ُُُُُيف أ ن  ن  ي   ع 
 

ُُُا  ت  ُُُت  أ ن  ن  ُُُت  ك  ن  ُُُا ك  ُُُث  م  ي   ف ح 
 

ُُُُُُائ ي ُُُُُُا ف ن  ُُُُُُائ ي ف ن  ُُُُُُي ف ن  ف   و 
 

ُُُُُا  ت  ت  أ ن  ُُُُُد  ج  ُُُُُائ ي و  ُُُُُي ف ن  ف   و 
 

ُُُُُُا إ ل   و  ي  ف  ُُُُُُالع  ُُُُُُن  ب  ُُُُُُُف م   يُه 
 

ُُُُُا  ت  اك  أ ن  ُُُُُو  ُُُُُو  س  ج  ُُُُت  أ ر   ف ل س 
 

ي   ُُُم  س  ح  ج  و  ر  ي و  ُُُم  س  ت  ر  ُُُو   م ح 
 

ُُُُا  ت  : أ ن  ُُُُت  ل  ُُُُي، ف ق  نِّ ُُُُأ ل ت  ع   س 
 

 : ٍىوأنشدوا في هذا المعن
ُُُُى ش  ُُُُن  ي خ  ر  م  ك  ُُُُذ  ُُُُال  الت  ُُُُا ن   ٍأ ًل  إ ن م 

 

 
 

 
 

ُُُُُُُُا ش  ًل  ت ف  ُُُُُُُُان  و  ار  ت ص  ُُُُُُُُر  هلل  أ س   و 
 

ى ُُُُو  ز ق الت ق  ُُُُن  ر  ُُُُه  ٍ ف م  س  ح  ن ف  ُُُُال  إ ص   و 
 

 
 

 
 

أ ى ُُُُُاٍ ر  ش  ُُُُُا ن ق  ه  ع  م  ُُُُُي ا أ ج  ُُُُُه  اًلش   ف ي 
 

ل ُُُق  عجيُُُب   ُُُن  خ  ُُك  م  ُُُاط ر  ف ي ُُُا لُ   ل ف 
 

 
 

 
 

ُُُا ُُُه  أ ن ش  ُُُه  ب  ح  ف ي  ُُُو  ُُُي ال ل ُُُا ف  ر  م  ُُُو   ت ص 
 

ب ى ُُُو  ىٍ ف ط  ُُُد  ُُُن  ي ه  ُُُه  ٍ ل م  ح  و  اج  ر  ُُُر  خ   إل 
 

 
 

 
 

ن   س   م  ًجا الُن ف  ر ي  ُا ت ُد  ُا ك م  ق ش  ُر ج  الر  ي خ 
(1) 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍ. الرقشاء هي: األفعى (1)

   ٍ 
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[3 ] 

A  
 ، الَكئ َناُت َطر ْيق  إ َل َمْعر فَة  اهلل  ِف  أنَّ ]

َنة   ْخَرى بَاط 
ُ
اه َرة  ََعَ أ  [ َوَداَللَُة الُصْور ة  الظَّ

لة  إل ٍىأن جميع الكائنات من الذرة إل اعلم  ،معرفته ٍىالعرش ُسُبل  ُمتَّص 
ٌة بالغة ناطقة بوحدانيته وربوبيته حروفُه ؛ فالعال م كل ه كتاب  ؛ َوُحجَّ

 .(1)قدِر بصائِِرهم ٍىيقرؤه المستبِصرون عل، أشخاصه
، يوجد بوجوده ٍىمعن ٍىعل يدل حرف   الظاهرةَ  صورَتك أن أيًضا واعلم

وجودها  يَْعِزُب عن العقل، أشرُف منها ٍىويظهر بظهورها صورةٌ أخر
 .دون هذه

.. كان من أجله ظهورهما[و، ]الذي يقوم بهما ٍىفإن وجد المعن
فتا يظهر  حيث ال؛ اـ[مــ]عليهـ ٍىوإال رجع وباُل فقِد المعن، فقد ُشرِّ
 .بظهورهما

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}: ٍىقال اهلل تعال
 .[57 ــ 56: الذاريات] {مت زت رت يب ىب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عثمان بن مرزوق بن حميد بن سالم  الفقيه، العارف، الزاهد، أَبُو عمرومن كالم  (1)
 . 222ص 2ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، جهـ(. 564 ، )تالقرشي
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 : ٍىوانشدوا في هذا المعن
ُُة   و ي ص  ُُات  ع  م  ُُال ي  م ه  ف  اللي  و  ُُر   ح 

 

ح ا  ُر  ا ش  ح ه  ُر  ب  ن ش  ن ت  ذ ا لُ   ف إ ن  ك 
 

ُب   ب  ُاك  م ق  ُي اء  ف ُي د ج  ي ال  ض  خ 
(1) 

 

ن ُُُار    ن ُُُاد  ك  ح ا (2)ز  ُُُد  ل ُُُه  ق ُُُد   ف ل ت ع 
 

ُُه   اب  ك ف  ب ب  ُُم  ف ُُاع  ل  ر  الع  ن ُُو  ُُت  ب  ب   خ 
 

ُُُُا  ح  ُُُُه  ف ت  ت ح  ُُُُإ ن  اهلل  ي ف  ُُُُا ف  ب   م ح 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مرفوعة، وال يقال مقبوبة من القبة: أي، والسماء مقبوة، رفعته: أي، البناء قبوتُ  (1)
 . 169ص 15جمادة )ق ب ا(، ابن منظور، لسان العرب، . ولكن يقال مقببة

 الرماد. >: أ<في نسخة بهامش  (2)
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[4 ] 

A  
ْين يَّة   ْرَبع 

َ
يَّة  األ  ِف  َخاص 
ا مخصوًصا ال شيئً > األربعين< ليس مطلوُب القومِ العارفين من

ا وقفوا عللكن ، يطلبونه في غيرها  (1)وحديث  رسول اهلل، كتاب اهلل ٍىل م 
كر في قصة موس ــ بتخصيص  َوأَْمَرهُ ،  ٍىوقد خصَّ اهللُ األربعين بالذِّ

 ام يل ىل مل}: كما قال  ،(2)األربعين بمزيد َتَبتُّل  
وكما قال  ،[142: األعراف] {ينٰى ىن نن من زن رن مم

ل  أ  ن  م  <: ‘ رسول اهلل ين   ص  خ  ع  ب  اًحال ل ه  أ ر  ب  ة  .. ص  م  ك  ن اب يع  ال ح  ت  ي  ر  ت ه 
ل   ن  ق ل ب ه  ع  ان ه   ٍىم  وا تقييد  الوقت باألربعين ــ (3)>ل س  رجاء أن ؛ أحب 

فيكونوا في جميع أوقاتهم ؛ جميع زمانهم ٍىينسحَب حكُم األربعين عل
 .كهيئتهم في األربعين

ت بالذكر في قول اهلل تعال ٍىعل وقول رسول ، ٍىأن األربعين ُخصَّ
 .(4)‘ اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحبوا .. ولكن لما طرقتهم مخالفات حكم األوقات>: <عوارف المعارف<عبارة  (1)
 . 36ص2ج>، تقيـيد الوقت باألربعين

 وفي األصل: تبيان. >، عوارف المعارف<كما في  (2)

 . 7ص 10أبو نعيم، الحلية، ج (3)

 أي: كما سبق مثاله.  (4)
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 .سرل .. ويلوح في األربعين للعارفين والمشايخ المحققين

ا] إن  اهلل   ــ واهلل أعلم ــ سر ذلك ٍىومعن أمر بتكوين  آدم  من [ ل م 
ر  التخمير  بهذا القدر.. تراب  كما ورد ــمن عدد األربعين من العدد  قد 

ر  < م  م   ن ة  ط ي   خ  ي د ه   آد  ين  ب  ع  ب  اًحا أ ر  ب  د  بالتخمير؛ ــ (1)>ص  ع  أربعين  ل ي ب 
ع مودَ  ٍىهو معن حجاب   كلُّ ، ]هيةـحجاًبا من الحضرة اإلل أربعينصباًحا 
ومواطِن [، هيةـق به عن الحضرة اإللويتعوَّ ، لعمارة الدنيا؛ به حُ لُ ْص فيه يَ 
ق بهذا الحجاب ما تعمرت الدنياإذ لو لم ؛ القرب  .يتعوَّ

وخالفةِ ، لعمارة عالَم الحكمة؛ فتأصل البعد عن مقام القرب فيه
واالنتزاع عن ، باإلقبال عليه ٍىلطاعة اهلل تعال فبالتبتل؛ اهلل في األرض

 [(2)ٍىخلص فيه لوجه اهلل تعالي] بكل يوم.. أمر المعاش ٍىالتوجه إل
 .موَدع فيه ٍىهو معن، يخرج عن حجاب

يتخذ منزاًل في القرب [ و، ينجذب] قدِر زواِل كلِّ حجاب ٍىوعل
 .ومصدُرها، التي هي مجمُع العلومِ ، من الحضرة اإلةيهل

والمعارُف  العلومُ  إليه وانصبَّت ،الحجب زالت ..األربعون تمت فإذا
 .انصباًبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 716، حديث رقم )باب ما ذكر في اليمين والكف، األسماء والصفات، لبيهقيا (1)
 . 150ص2ج

 >. الدرر>، و<الكواكب الدرية<بين القوسين زيادة من ما  (2)

   ٍ 

   ٍ 
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إكسيِر  باتصالِ [ أنوًرا] هي أعياٌن انقلبت.. ثم إن العلوم والمعارف
وانقلبت أعياُن حديِث النفِس علوًما  ،[(1)اللدنية] هيةـنور العظمة اإلل

ْت أجراُم حديِث النفِس لقبول أنوار العظمة، إلهامية  .وَتَصدَّ
حديَث  ألن ؛اإللهامية العلوم ظهرت ما ..وحديثُها النفس وجودُ  فلوال

 .شيءٌ  لقبول العلموما للقلب في ذاته ، النفس وعاء  وجوديع لقبول األنوار
ر  <: ‘ وقول رسول اهلل ل  [ ت  ]ت ه  ن  ق ل ب ه  ع  ة  م  م  ك  ن اب يع  ال ح   ٍىي 

ه   ان  النفس باعتبار  ٍىالقلب باعتبار أن للقلب وجًها إل ٍىإشارة إل ..(2)>ل س 
عالم  ٍىتوجهه إل[ الروح باعتبار ٍىوجه إل] وله، عالم الشهادة ٍىتوجهه إل
 ٍىويُْخرُِجَها إل، في النفس (3)المكنونةفيستمد القلُب العلوَم ؛ الغيب

؛ ألنها متأصلة فيه؛ فظهور العلوم من القلب؛ اللسان الذي هو ترجمانه
 [(4)والذكر الصافي، والصدق، حقيقة الصفا دعن] فللقلب والروح

 .(6)فوق ُرَتِب األَْفَهام ـ  ـ [(5)مفهِ والمُ ] مراتُب من قرب الملهم
 واعتزال الناس يقطع مسافات، ٍىاهلل تعال ٍىفالعبد بانقطاعه إل

 .ويستنبط من معدن نفسه جواهر العلوم ،وجوده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الدرر>، و<الكواكب الدرية<بين القوسين زيادة من ما  (1)

 سبق تخريجه.  (2)

 وفي األصل: المكتوبة. >، الكواكب الدرية>، و<الدرر<كما في  (3)

 >. الدرر>، و<الكواكب الدرية<بين القوسين زيادة من ما  (4)

 >. الدرر>، و<الكواكب الدرية<بين القوسين زيادة من ما  (5)

 وفي األصل: اإللهام. >، عوارف المعارف<كما في  (6)

   ٍ 
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اد ن  <: وقد ورد في الخبر ه ب  ؛ الن اس  م ع  الذ  ة  و  ض  اد ن  ال ف  ع  ؛ ك م 
م   ال  م  ف ي اإل  س  ه  ي ار  ل ي ة  خ  اه  م  ف ي ال ج  ه  ي ار   .(1)>خ 

ُتْكَشُف طبقةٌ من الطبقات .. بإخالصه في العمل هللففي كل يوم 
باستكمال  ــ أن ينكشَف  ٍىإل، هيةـالترابية الجبلِّية المبِعدة من الحضرة اإلل

 .حجابه في كلِّ يوم طبقةٌ من طبقات، طبقةً [ أربعون] ــ األربعين
، تأثره باألربعين[ وعالمة، ]صحة هذا للعبد الطالب (2)وآية
عن دار  ٍىويتجاف، أن يزهد بعد األربعين في الدنيا.. اإلخالصبشروط 
ضرورة ظهور  ألن الزهد في الدنيا من؛ دار الخلود ٍىوينيب إل، الغرور
 .الحكمة

ومن لم يظفر بالحكمة ، ما ظفر بالحكمة.. ومن لم يزهد في الدنيا
ومن لم ، ٍىولم يخلص هلل تعال، تبين أنه أخل بالشروط.. بعد األربعين

كما أمر ، باإلخالص أمر ٍىألن اهلل تعال؛ يخلِص تبين أنه أخلَّ بالعبادة
 {مص خص حص مس خس حس جس مخ}: ٍىفقال اهلل تعال؛ بالعمل

 .(3)[5: البينة]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يئ ىئ نئ مئ زئٍ: }باب قول اهلل تعالى، المناقب كتابالبخاري، صحيحه،  (1)
حديث ، [13]الحجرات: { يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب

 باب، واآلداب والصلة البر كتاب، ومسلم، صحيحه، 178ص4ج(، 3493رقم )
 . 2031ص4ج(، 2638، حديث رقم )مجندة جنود األرواح

. >، عوارف المعارف<كما في  (2)  وفي األصل: وإنَّ

 . 39 ــ 37ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (3)

   ٍ 



 كتب اإلمام العيدروس

 

324 

، ومنهم خواص، منهم عوام؛ ولكن الناس مختلفون في أحوالهم
 .ومنهم خواصُّ الخواصِّ 

 ــ الشرعبعد التمسك بظاهر  ــ والذكر، والعبادة، وفعل الطاعة
ا إ ل  <: كما قال ، كل  حال ٍىعل محمود   و  ر  ي  ًجا اهلل   ٍىس  ر  ر ع  ي  اس  م ك   .(1)>و 

أن يكون إال  ٍىفأب؛ َتَعلَّْمنَا العلَم لغير اهلل<: وكما قال العلماء
 .(2)>هلل

إذ النفس ؛ مراغمة النفس ٍىومن الناس َمن يدخل الخلوة عل
فإذا أزعجها عن مقارِّ ؛ مخالطة الخلق ٍىإلميَّالةٌ ، بطبعها كاِرَهٌة للخلوة

تعُقب كلَّ مرارة  تدخل عليها .. ٍىطاعة اهلل تعال ٍىَوَحَبَسَها عل، عادتها
 .حالوةٌ في القلب

وَمن ، اإلخالص من الخلوة ٍىلم أر أبعث عل<: قال ذو النون
وظفر بركن من أركان ، فقد استمسك بعمود اإلخالص.. أحب الخلوة

 >.الصدق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن <: قال؛ نقله النجم عن الشافعي، قال: وفي معناه ما أخرجه أبو نعيم عن قتادة (1)
الفترة ٍ السآمة وإلىٍ فإن نفسك إلى.. ال تريد أن تأتي الخير إال بنشاط إن كنتَ ؛ آدم
عم والمؤمن المتقوي، فإن المؤمنين نِ ، الملل، ولكن المؤمن هو المتحاملٍ وإلى

في السر ، ربنا، اهلل بالليل والنهار، وما زال المؤمنون يقولون: ربناٍ العجاجون إلى
 . 530ص 1العجلوني، كشف الخفاء، ج>. يستجاب لهمٍ حتى والعالنية،

 هذه المقولة منسوبة لسفيان الثوري.  (2)



 الكتاب الثالث : رسالة في دخول الخلوة واألربعينية

 

325 

ْيِقين<: المشايخ المحققونقال  دِّ  .(1)>الخلوة ُمْنيَُة الصِّ

وتنجذب النفس ، ومن الناس من ينبعث من باطنه داعيُة الخلوة
 .كمال االستعداد ٍىوهذا أتم وأكمل وأدل عل، ذلك ٍىإل

: أعني، ذلك ٍىما يدل عل ‘ وقد روي عن حال رسول اهلل
 ـ  ـحديَث عبدالرزاق عن معمر عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة 

ل  <: قالت ا ب د ئ   أ و  ول  اهلل  ب  م  س  اد ق ة  ف ي  ‘ ر  ي ا الص  ؤ  ي  الر  ح  ن  الو  م 
م   ان  ًل  ي ر  ، الن و  ح   ٍىف ك  ب  ل  ف ل ق  الص  ث  اء ت  م  ي ا إ ًل  ج  ؤ  ه  ، ر  ث م  ح بِّب  إ ل ي 
ال   ان  ؛ ء  الخ  ن ث  ي أ ت ي ف ك  اء ف ي ت ح  ر  د  [ ف يه  ] ح  د  ات  الع  د  ، الل ي ال ي  ذ و  و  ي ت ز  و 
ل ك   ع  إ ل  ، ل ذ  ج  ا ٍىث م  ي ر  ل ه  ث  د  ل م  و  ة  ف ي ت ز  د يج  ت  ، خ  و  ف ي  ٍىح  ه  ق  و  ف ج   ه  الح 

اء   ر  ار  ح  ل ك  ف يه  ، غ  اء ه  الم   .(3()2)تمام الحديث ٍىإل. >..ف ج 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن معاذ. ٍ هذه المقولة منسوبة ليحيى (1)

؟، ‘ اهلل رسول ٍإلى الوحي بدء كان كيف، الوحي بدء بابالبخاري، صحيحه،  (2)
 ٍإلى الوحي بدء باب، اإليمان كتاب، ومسلم، صحيحه، 7ص1ج(، 3حديث رقم )

 . 139ص1ج(، 160، حديث رقم )‘ اهلل رسول

 . 39ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (3)
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[5 ] 

A  
ْين يَّة   ْرَبع 

َ
 ِف  ذ ْكر  ُفُتْوح  األ

فوا الَكِلَم عن ، وقد َغلََط في طريق الخلوة واألربعينية قومٌ  وحرَّ
ودخلوا ، وفتح لهم باَب الغرور، ودخل عليهم الشيطان، مواضعه

في إال المعارضُة ، قصد  ذميم ٍىوعل، غير أصل  مستقيم ٍىالخلوَة عل
 .ٍىما تضر إن شاء اهلل تعال.. الخواطر بعد النية

أنهم سمعوا أن المشايخ والصوفية كانت لهم  والسبب في هذا
فدخلوا ؛ وكوشفوا بغرائَب وعجائبَ ، وظهرت لهم وقائعُ ، خلوات

 .وهذا عيُن االعتاللِ ، الخلوة لطلب ذلك

، الفتوحاتضعفت عليه  ..(1)ومن دخل الخلوة ُمْعَتال  في دخوله
 .وصفاءُ األحواِل واألوقاتِ ، والمكاشفات، والمنامات الصادقات

ومعرفُة ، وما اختار القوم في الخلوات إال الوحدُة وسالمُة الدين
 واألعماُل ، واإلخالُص في الذكر  ، وصدُق النية، أحوال  النفوس

 .الصالحات

كي ال يعاِرضه شاغل ؛ وطلُب المواضع الخالية عن المخالطات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: خلوته. >، عوارف المعارف<كما في  (1)
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 .فيفسد عليه ما يريد
من اختار : وهم يقولون، وأجمع جملٌة من المشايخ المحققين

من جميع األذكار  أن يكون خالًياينبغي .. صحبة األخيار ٍىالخلوة عل
عن  وخالًيا، عن جميع المرادات إال مراَد ربه وخالًيا، إال ذكَر ربه

فعليه ؛ والنفوس إال ما كان ضروري ا ٍىوخواطر الهو، مطالبة الشهوات
ويكون ، والكراهة كافية بالقلب، الكراهة في الخواطر الرديئة بالقلب

 .(2)إال ما البد منه (1)من جميع األسباب خالًيا
 .بالذكر؛ ويشتغل قلُبُه ولسانُهُ 

وكذا ، ال باللسان، يذكر بالقلب.. وفي حال أكله وشربه وشغله
 .ومروره لقضاء حاجته، واختالفه، عند وضوئه

، وحركاته، والدواءُ كلُّه في متابعة الشرع في جميع معامالته
 .وفي جميع أحواله في نيته، وسكناته

 .مذهب أهل السنة الشريفة المحمدية ٍىواعتقاده عل
ألن ؛ ظاهرٌ [ ها]ووجوبـ، أما الخلوة في هذا الزمان ففرض  عين  
، باألعضاء ،ظاهًرا وباطًنا؛ المخالطات في هذا الزمان محظورات خالصة  

 .بارتكاب مناه  شرعية  ظاهرة  باإلجماع؛ والقلب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تميم المغربي هذه المقولة منسوبة ألبي (1)

 . 43ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (2)
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وال يفارقها إال بمفارقة الناس إال صالَة ، فمن هنا يجب فراقها
 .والجماعة، الجمعةِ 

 .فواحد معه في الخلوة جماعةٌ .. أما الجماعة

، فقد صح القول القويُّ في أربعة  تصح بهم الجمعة.. وأما الجمعة
ألنها من شروط  ؛فالبد منها ؛(1)به سيدي عبداهلل بن الفقيه ٍىأفت

الحقُّ <: العارفون كما قال، االستقامة: ٍىأعن، وهي المطلوب، االستقامة
 .(2)>وأنت َتْطلُُب الكرامة، يريد منك االستقامة

وصدُق ، الصادقين شيء  من خوارق العادات ٍىوقد ي فتح عل
، وقد ًل ي فتح عليهم ذلك، في المستقبلويتبين ما سيحدث ، الفراسة

 وإنما يُقدح في حالهم االنحراُف عن، وال يقدح في حالهم عدُم ذلك
لمزيِد [ سبًبا] الصادقين يصير ٍىفما يُفتح من ذلك عل؛ حدِّ االستقامة

والزهد في ، صدق المعاملة والمجاهدة ٍىوالداعي لهم إل، إيقانهم
 .(3)الحميدةوالتخلق باألخالق ، الدنيا

 .فهو محمود.. وكلُّ فتح  ال يُْخرُِجَك عن حدِّ الشريعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع اهلل له بين علمي الشريعة  ، وقدالشيخ عبداهلل بن الفقيه المقدملعل المراد به  (1)
 (. هـ662)توالحقيقة، 

فان ؛ ا للكرامةال طالبً ، ا لالستقامةكن طالبً <ي: الجوزجان يعل نص ذلك قول أبي (2)
 >. وربك يطلب منك االستقامة، طلب الكرامةٍ نفسك منجبلة على

 . 44ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (3)
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، اآلخرة وترغبك في، ومكاشفات تزهدك في الدنيا، وكل  فتوحات
.. طاعة موالك ٍىوتقربُك إل، وُتبصرك بعيوب نفسك، وتخوفك من اهلل
ِوفق  ٍىوعل، نافعة في الدنيا واآلخرة، مقبولة، محبوبة، فهي محمودة
 .الكتاب والسنة

وأحسَن ، وليُعلم أنَّ العبَد إذا أخلص هلل :(1)قال المشايخ العارفون
فمنهم من يباشر باِطنَُه .. أو أكثر، في الخلوة أربعين يوًما[ دَ ]وقعـ.. النية

 ٍىرأ< :ويصير كما قال قائلهم، ويُرفع الحجاب عن قلبه، صفُو اليقين
 .(2)>قلبي ربي

،  ً بإحياء األوقات بالصالحاتتارة.. هذا المقام ٍىوقد يصل إل
 ٍىوالذكر عل، والتالوة، من الصالة؛ وتوزيِع األوراد، وكفِّ الجوارح
 .ممر األوقات

، لموضع صدقه؛ الهواتف الصادقة ِمن قَِبل الحقِّ  (3) ً تناديهوتارة
ل    .َوِجد  منه، وعمل   ،(4)وقوِة استعداده مناداًة من غير َتَعمُّ

ال يزال يردد ، يجد ذلك بمالزمة ذكر  واحد  من األذكار وتارة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائل هو اإلمام السهروردي.  (1)

 . 15ص 3الغزالي، اإلحياء، جالقائل هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.  (2)

 تباديه، أي: تجاهره. >: عوارف المعارف<، وفي تأتيه>: الكواكب الدرية<في  (3)

مادة )ع م ل(، ابن منظور، لسان العرب، . تعنيت من أجلك: أي، قد تعملت لك (4)
 . 476ص 11ج
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وسائَر ، وتكون عبادته الصلوات الخمس بسننها الراتبة فقط، ذلك الذكر
، قصور (1)وال يواجهها، ال يتخللها فتور، أوقاته مشغولةٌ بالذكر الواحد
وساعة األكل ال ، طريق الوضوء ٍىحت؛ ال يزال يردد ذلك ملتزًما به

 .يفتر عنه
ًل إله إًل <: واختار جمٌع من المشايخ المحققين من الذكر كلمة

 >.اهلل
وجمع الهمِّ إذا داوم ، وهذه الكلمة لها خاِصيٌَّة في تنوير الباطن

 .عليها صادٌق مخلصٌ 
، وفيها خاصيٌَّة لهذه األمة، وهي من مواهب الحقِّ لهذه األمة

ربِّ انب ني عن : قال ـ  ـبن مريم  ٍىأنَّ عيس؛ وعند العلماء العارفين
 ؟.هذه األمة المرحومة

لماء   ــ والسالم، عليه الصالة ــ أمة محمد: قال ، أخفياء  ، ع 
ون مني ، كأنهم أنبياء  [؛ حكماء  ، أصفياء  ، ]ح لماء  [، أتقياء  ] ض  ي ر 

 وأدخلهم الجنة، منهم باليسير من العمل ٍىوأرض، بالقليل من العطاء
 >.ًل إله إًل اهلل<بُ

ألنه لم تذل  ألسن  قوم  قط  كما ؛ هم أكثر  سكان  الجنة؛ ٍىعيس يا
قوم  قط بالسجود [ رقاب  ] ولم تذل  >، ًل إله إًل اهلل<بُ ذلت ألسنتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وال يوجد منه. >: عوارف المعارف<عبارة  (1)
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 .كما ذلت رقابهم

إن هذه األمة مكتوبة في : وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص قال
ًرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهًدا< التوراة وحرًزا ، ونذيًرا، ومبشِّ

، سميت ك المتوكل[، أنت عبدي ورسولي، وكنًزا لألميين، ]للمؤمنين
ُ اب في األسواق، بفظ  وًل غليظ  [ ت  ]ل س   وًل ت جزي بالسي ة، وًل صخ 

؛ تقام به الملة العوجاء ٍىولن أقبضه حت، ولكن تعفو وتصفح، السي ة
ا، عمًيا ويفتحوا به أعيًنا، ًل إله إًل اهلل: بأن يقولوا م  وقلوًبا ، وآذاًنا ص 

 .>(1)غلًفا
لسانه مع مواطأِة  ٍىفال يزال العبد في خلوته يردد هذه الكلمة عل

لًة في القلب ٍىحت؛ القلِب  ، مزيلًة لحديث النفس، تصيَر الكلمُة متأصِّ
 .معناها في القلب عن كلِّ حديِث النفسِ  (2)ينوب

، القلب (3)يتشربها.. اللسان ٍىوسُهلت عل، فإذا استولت الكلمة
 .لم يسكت القلب.. فلو سكت اللسان

يسكن نور اليقين .. وبتجوهرها في القلب، ثم تتجوهر في القلب
إذا ذهبت صورُة الكلمة من اللسان والقلب ال يزال  ٍىحت؛ في القلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يحجب السكين ونحوه ، ب عن الفهمجِ لعدم فهمه كأنه حُ ؛ ال يعي؛ قلب أغلف (1)
 . 451ص 2بالغالف. الفيومي، المصباح المنير، ج

 وفي األصل: ينور. >، عوارف المعارف<كما في  (2)

 . يستنير بهاوفي األصل: >، عوارف المعارف<كما في  (3)



 كتب اإلمام العيدروس

 

332 

كُر مع رؤية عظمة المذكور  ،(1)نوُرها متجوهًرا ويصير ، ويتَِّحُد الذِّ
كُر حينئذ  هو المشاهدة والمكاشفة .. وهذا الذكر، ]ذكَر الذاتالذِّ

كر [(2)ذكر الذات: أعني، والمعاينة  .بتجوهر نور الذِّ
 .من الخلوة ٍىوهذا هو المقصد األقص

بل بتالوة ، بذكر الكلمة [(3)ال، من الخلوة] وقد يحصل هذا
 ٍىحت؛ واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان، القرآن إذا أكثر التالوة

؛ قائم مقام حديث النفس.. الكالم ٍىومعن، اللسان ٍىتجري التالوة عل
ويتنور الباطن بتلك ، ]العبِد سهولًة في التالوة والصالة ٍىفيُْدِخل عل

ويكون ] ،ويتجوهر نور الكالم في القلب [،(4)السهولة في التالوة والصالة
 .منه أيًضا ذكُر الذات

مع مطالعة عظمة المتكلم  [،(5)ويجتمع نوُر الكالم في القلب
 .سبحانه

العبد من العلوم اإللهامية  ٍىما يُفتح عل.. ودون هذه الموهبة
 .اللدنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بتجوهرهاوفي األصل: >، عوارف المعارف<كما في  (1)

 >. عوارف المعارف<زيادة من  (2)

 >. عوارف المعارف<زيادة من  (3)

 >. عوارف المعارف<زيادة من  (4)

 >. عوارف المعارف<زيادة من  (5)
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 ــ من حقيقة الذكر والتالوة؛ ــحين بلوغ العبد هذا المبلغ  ٍىوإل
؛ وحالوِة ذكره، من كمال أُْنِسهِ ؛ قد يغيب في الذكر.. إذا صفا باطنُهُ 

 .بالنائميلتحق في غيبته في الذكر  ٍىحت
اًل  ٍىوقد تتجل كما تنكشف الحقائُق ، له الحقائق في لُْبَسةِ الخيال أوَّ

: فيقول المعبِّر ؛في المنام أنه قتل حيَّةً  ٍىكمن رأ؛ للنائم في لُْبَسةِ الخيال
 .به ـ سبحانه ـ كشف كاشفه الحقُّ .. فظفره بالعدوِّ >؛ تظفر  بالعدو<

ر َملَكُ .. وهذا الظفر ٌد صوَّ ]أي[ ؛ جسًدا لهالرؤيا  (1)روٌح مجرَّ
 .من خيال الحيَّة لهذا الروح  
 .إخباُر الحق ــ كشف الظفر: الذي هو ــ فالروح

انبعث من نفس  مثال   ــ الذي هو بمثابة الجسد ــ ول بسة الخيال
؛ من استصحاب القوة الوهمية والخيالية من اليقظة، الرائي في المنام

إذ ؛ التعبير ٍىفافتقر إل؛ مثال الحية (2)روُح كشف الظفر مع جسدِ  فتأل ف
هذا المثال الذي  (3)التي هي روح الظفر من غير ــلو ك وشف بالحقيقة 

الظفَر ظاهًرا من  ٍىوكان ير، التعبير ٍىإل (4)ما احتاج ــ هو بمثابة الجسد
 .غيِر لُبسة الخيال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي األصل: صورة تلك. >، عوارف المعارف<كما في  (1)

 . حينئذوفي األصل: >، عوارف المعارف<كما في  (2)

 . تعينوفي األصل: >، عوارف المعارف<كما في  (3)

 وفي األصل: فاحتاج. >، المعارفعوارف <كما في  (4)
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الخيال والوهم من اليقظة في وقد يتجرد الخياُل باستصحاب 
 .ال تعبير له؛ فيكون المنام أضغاَث أحالم  ؛ المنام من غير حقيقة

وقد يتجرد لصاحب الخلوة الخياُل المنبعث من ذاته من غير أن 
فليس ذلك ؛ وال يُلتفُت إليه، ذلك ٍىعل ٍىفال يُبن، يكون وعاًء لحقيقة

 .وإنما هو خيال، واقعه

؛ يغيب عن المحسوس ٍىحت؛ ي ذكر اهللفأما إذا غاب الصادق ف
فعند ؛ بحيث لو دخل عليه داخل من الناس ال يعلم به لغيبته في الذكر

كالرؤيا ؛ وخياٌل صادق، قد ينبعث في االبتداء من نفسه مثالٌ  ذلك
 .فيه روح الكشف (1)الصادقة يُفتح

موهبًة من اهلل ؛ من باطنه (2)فإما يأتيه تفسيره؛ فإذا عاد من غيبه
ويكون ذلك ، كما يعبِّر المعبُِّر المنامَ  ،(3)له شيخه وأما يفسره، ٍىتعال
 .ألنه كشٌف حقيقًة في لُبسة خيال؛ واقَعه

اًل : وشر  صحة الواقعة ثم االستغراق في ، اإلخالص في الذكر أوَّ
 .الذكر ثانًيا

 ـ ٍىتعال ـ ن اهللأل؛ ]ٍىومالزمة التقو، الزهد في الدنيا: وعالمة ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ينفخ. >: عوارف المعارف<في  (1)

 نفس. >: الكواكب الدرية<في  (2)

 . سبحانهوفي األصل: >، عوارف المعارف<كما في  (3)
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والحكمة تحكم بالزهد ، ه مورد الحكمةتفيما يكاشف به في واقع جعله
 [.ٍىوالتقو

فيكون ؛ ومثال  ، وقد يتجرد للذاكر الحقائق من غير لُبسة خيال  
 .إيَّاه ٍىذلك كشًفا وإخباًرا من اهلل تعال

 .بالسماع وتارة، بالرؤيا تارةوتكون ذلك 
؛ من باطنهال ، ٍىوقد يطرق ذلك من الهو، وقد يسمع من باطنه

فيكون إخباُر ؛ يعلم بذلك أمًرا يريد اهللُ إحداثه له أو لغيره ،كالهواتف
 .(2)في المنام حقيقَة الشيء ٍىأو ير، ليقينه (1)اهلل إيَّاه بذلك مزيًدا
ن ة  <: ‘ قال رسول اهلل س  ي ا الح  ؤ  ال ح   الر  ل  الص  ج  ن  الر  ن   م  ء  م  ز  ج 

ين   ع  ب  أ ر  ت ة  و  ة  س  و  ن  الن ب  ًءا م  ز  ، أنه جزءٌ من أجزاء علم النبوة: معناه ،(3)>ج 
 .والنبوة غير باقية، وعلُم النبوة باق  
ء  < :قوله في ــ العارفون قال ز  ن   ج  ت ة   م  ين   س  ع  ب  أ ر  ًءا و  ز  ن   ج  ة  ُالن   م  : ــ >ب و 

د وحي رسول اهلل كان .. أن فارق الدنيا ٍىمن حين بدأ إل ‘ إن مدَّ
إليه في  ٍىوكانت ستُة أشهر  منها في أول األمر يوح، ثالًثا وعشرين سنةً 

وأربعين  فكانت مدة وحي ه  في النوم جزًءا من ستة، وهو نصف سنة، النوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مريًدا. >: الكواكب الدرية<في نسخة  (1)

 . 47 ــ 44ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (2)

(، 6983، حديث رقم )الصالحين رؤيا باب، التعبير كتابالبخاري، صحيحه،  (3)
 . 30ص9ج
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 .جزًءا من جملة أيام الوحي
م ان  إ ذ ا <: ‘ قال رسول اهلل ر  الز  ان  آخ  ن  ك  م  ؤ  ي ا الم  ؤ  د  ر  ل م  ت ك 

ذ   د يًثاف  ، ب  ت ك  م  ح  ق ه  د  ي ا أ ص  ؤ  م  ر  ق ه  د   .(1)>أ ص 

: وقال، نُقل عن بعضهم أنه أُتي بشراب في قدح فوضعه من يده
>؛ وال أشرب هذا دون أن أعلم ما هو، َحَدَث في العالم َحَدثٌ <

 .وفتكوا بها، فُكِشَف له أن قوًما دخلوا مكة

ْوْذبَاِريِّ وُحكي عن أحمد بن عطاء  الرُّ
كان بي استقصاءٌ <: قال (2)

، الليل ثلث ٍىأن مض ٍىفكنت ليلة من الليالي أستنجي إل؛ في أمر الطهارة
فسمعت  ؛العفو، يا رب: وقلت، وبكيت، فضجرت؛ ولم يطب قلبي
 >.يا أبا عبداهلل العفو في العلم: شخًصا يقول ٍىصوًتا وال أر

وتقويًة ، تربيًة للعبد؛ عبَده بآيات  وكرامات ٍىوقد يكاِشف اهللُ تعال
 .وإيمانه، ليقينه

اْلُخْلِديِّ كان عند جعفر : قيل
وكان راكًبا يوًما  ،(4)فصل له قيمة (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب أن رؤيا المؤمن جزء من ، ‘أبواب الرؤيا عن رسول اهلل سننه، الترمذي،  (1)
 . 532ص4ج(، 2270، حديث رقم )ا من النبوةستة وأربعين جزءً 

، وَذبَاِري، ابن أخت أبي علي الروذباريأبو عبد اهلل أحمد بن عطاء بن أحمد الرُّ  (2)
 (. هـ396) ت

 (. هـ348، ت )جعفر بن محمد بن نصير أبو حمد الَخواص الُخْلِدي؛ محمدأبو  (3)

 . قصٌر له خيمةوفي األصل: >، عوارف المعارف<كما في  (4)
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؛ وحلَّ الخرقة، في دجلة فهمَّ أن يُعطي المالَح قطعةً  (1)في السمارية
وكان يدعو به ، وكان عنده دعاء الضالة مجرب، فوقع الفص في دجلة

اللهم يا <: والدعاء هو، يتصفحهافوجد الفصَّ في وسط أوراق كان 
 >.اجمع علي  ضالتي.. جامع الناس ليوم ًل ريب فيه

 [(3)له شخٌص أنه ٍىحك] حيث ؛(2)وحكاية الشيخ أبي النجيب
كاد يسقط في  (5)في جيحون [(4)بولد  له] كوشف في بعض خلواته

كاد فلما قدم الولد أخبر أنه ، فزجرُتُه فلم يسقط: قال، الماء من السفينة
 .[(6)فلم يسقط؛ فسمع صوت والده؛ ]يسقط

: بالمدينة المنبر ٍىعل، يا سارية  الجبل: وقول عمر رضوان اهلل عليه
: فقيل لسارية، فأخذ سارية نحو الجبل فظفر بالعدو؛ وسارية بنهاوند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: الزورق.  (1)

، وهو عبد القاهر بن عبد اهلل بن محمد البكري الصديقي السهروردي؛ أبو النجيب (2)
>، عوارف المعارف<، صاحب حفص شهاب الدين السهروردي يأبشيُخ وعمُّ 

 هـ(. 563ت)

 بتصرف. > عوارف المعارف<زيادة من  (3)

 >. عوارف المعارف<زيادة من  (4)

ٍ ولدى>، أوكسوس<ا باسم ، عرف قديمً اكيلومترً  525. 2 نهر آسيوي يبلغ طوله (5)
جبال  ذين ينبعان منليتكون من التقاء نهري فخش وباندج ال>، جيحون<العرب باسم 

، ان الفتوحات اإلسالمية، عبره الفاتح قتيبة بن مسلم بجيشه إبَّ ٍبامير في آسيا الوسطى
 . وأوزبكستان، وطاجكستان، ن أفغانستانمِ  وقد عرف النهر بالحد الفاصل بين كل  

 >. عوارف المعارف<زيادة من  (6)
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يا سارية : وهو يقول، سمعت  صوت  عمر  : فقال؟، كيف علمت  ذلك
 .الجبل

، اإليمان بالقدرة ركن منه؛ لإليمان أربعة أركان :(1)قال العارفون
، التبري من الحول والقوة وركن منه، اإليمان بالحكمة وركن منه
 .االستعانة باهلل في جميع األشياء وركن منه

هو أن : قال؟، قول ك اإليمان  بالقدرة ٍىما معن :(2)قيل لبعضهم
ويكون [، يمينه ٍىعلنائًما ] وال ُتنكر أن يكون عبٌد هلل بالمشرق، تؤمن

؛ يساره ٍىأن يعطيه من القوة ما ينقلب من يمينه عل ٍىمن كرامة اهلل تعال
ِ ، تؤمن بجواز ذلك؛ فيكون بالمغرب  .(3)َوَكْونِه

أبا < ــ ٍىالمكنَّ  سعد بن علي التريميلنا الشيخ  ٍىوكم قد حك
 .ال تسع هذه الكراسة بعَضه، وهواتف، بفتوحات  له ــ >(4)مدحج

 .لقوم من المؤمنين ٍىوكل  الفتوحات والمكاشفات مواهُب من اهلل تعال

وهو ، وقد يكون من هؤالء َمن ال يكون له شيء من الكرامات
 .أفضل وأعرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أحمد بن محمد بن سالم البصريأبو عبد اهلل محمد بن أبي الحسن القائل هو:  (1)

 . سالم البصريأي: قيل البن  (2)

 . 48 ــ 47ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (3)

 هـ. 857سنةٍ المتوفى (4)
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كر بالقلبفكلُّ هذه الكرامات دون ما ذكرناه من  ، تجوهر الذِّ
 .ووجود  ذكر  الذات

رف  اليقينوَمن ُمنح  فإن ؛ شيء من ذلك ٍىال حاجة له إل.. ص 
ليزدادوا بها يقيًنا ؛ وتربيُة السالكين، تلك الحكمَة فيها تقويُة المريدين

َويُْسَتْنَهُض ، والسلوِّ عن مالذ الدنيا، مراغمة النفوس ٍىإل[ به] يجذبون
حون؛ منهم بذلك ساكُن عزمهم لعمارة األوقات بالقربات َويَُربَّوَن ، فيُروَّ

 .بطريِقهِ 

فهو أقرب استعداًدا وأقرب .. اليقين من ذلك ومن كوشف بصرف
 .(2)(1)انقياًدا لسلوك الطريق

 ٍىالتقو ٍىما يؤدي إل.. والمطلوب من الخلوات وجميِع المعامالت
، وعادات، من عبادات>؛ اإلحياء< وهو مشروح في كتب، ظاهًرا وباطًنا
، والشريعة ،وفق الكتاب والسنة والعقل والنقل ٍىومنجيات عل، ومهلكات
، والفقهاء، والعلماء بأمر اهلل، والعلماء باهلل، والحقيقة، والطريقة
 .وجميع مشايخ الصوفية، وغالب األمة، والحكماء، والعقالء، والصوفية

 وهي، ٍىهي خصلة التقو.. ووصية اهلل في األولين واآلخرين
، الظاهر ٍىبين تقو ٍىالتقو: أعني>، إحياء علوم الدين< مشروحة في كتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. رسالة التصوف<الطريق في الفصل الثامن والثالثين من ٍ تم نقل معنى (1)

 . 48ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (2)
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 >.اإلحياء< كلُّه مشروح في كتاب، الباطن ٍىوتقو

ومعرفة ، ولبُّ لبابها، وآداب الطريقة، ولُبابها، وكذا آداب الشريعة
بل >، اإلحياء< مشروح في.. ولبُّ لُباِب نهايتها، وأثمارها، الحقيقة

وهو األعجوبة  ،وباطِنها في طيِّ مطويِّ أسراره، جميُع العلومِ ظاهرِها
 .عند الصوفية والفقهاء ــ أعجوبة الزمان ــ

أبو حامد ؛ قال اإلمام حجة اإلسالم في كلِّ جهة من اإلسالم
يعني كتاب ــ من قرأ كتابي هذا <: محمد بن محمد بن محمد الغزالي

 بالمغفرة والتجاوز من ٍىأكرمه اهلل تعال.. أو سمعه، أو كتبه ــ اإلحياء
 .(1)>جميع السيئات ظاهًرا وباطًنا

 نفسه في كتاب الشكر من كتاب ٍىاعرف قوَل الغزالي القائِل عل
القلوب  نسمع بسمع.. لحظة من لحظات العمر ا في كلِّ ألنَّ >: <اإلحياء<

 .(2)>[16: غافر] {مل خل حل مكجل لك خك} نداءَ الملِك الجبارِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنا ولمن طالع  ــ هبعد االستغفار من جميع ذلك كلِّ  ــ نرجو<: نص عبارة الغزالي  (1)
والتجاوز عن جميع ، والرحمة، أن نكرم بالمغفرة.. أو سمعه، أو كتبه، كتابنا هذا
أصناف ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ  الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ السي ات

>. ال وسيلة لنا إليه إال فضله وكرمه، ونحن خلق من خلق اهلل ، الخالئق فائضٌ 
 . 544ص 4الغزالي، اإلحياء، ج

اإلحاطة بكنه ٍ انا عن أن نطمح بعين الطمع إلىلوال عزله إيَّ <: نص عبارة الغزالي  (2)
، عزلنا بحكم القهرٍ ولكنه تعالى، واالستقصاء، طلب اإلحاطةٍ لتشوفنا إلى.. نعمه

 =..تكلمنا ؛ فإن[18]النحل:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٍ }فقال تعالى؛ والقدرة
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، وال يهجرها إال شقيل مطرودٌ ، إال سعيد> اإلحياء< ما يطالع
والذنوِب والعيوِب ، العبادات ٍىوالشهواِت عل، اآلخرة ٍىاختار الدنيا عل

 ٍىواختار البلوات والظلمات عل، عالم الغيوب ٍىما يقربه إل ٍىعل
 .والتالوة، واألذكار، األنوار

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال مانع لما ، إذ ال معطي لما منع؛ فبقهره انقبضنا.. وإن سكنا، فبإذنه انبسطنا =
ا في كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت نسمع بسمع القلوب نداء ألن  ؛ ٍأعطى

زنا الذي ميَّ فالحمد هلل  ؛[16]غافر:  {مل خل حل مكجل لك خكالملك الجبار }
 . 120ص 4اإلحياء، ج>. وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء األعمار، عن الكفار
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[6 ] 

A  
ْين يَّة   ْربَع 

َ
يَّة  ادُلُخْول  ِف  األ  ِف  َكْيف 

ا أبتلي بالذنوب خرَّ ساجًدا أربعين يوًما  ـ  ـُرِوَي أن داود  لَمَّ
 .أتاه الغفران من الرحمن ٍىحت؛ وليلة

وجميُع العلماء والصوفية أنَّ الوحدَة والعزلَة ، وقد أجمع العارفون
ُك أرباِب الصدق، ِمالُك األمر  ٍىفمن استمرت أوقاته عل؛ وُمَتَمسَّ

 .في دينه ٍىوهي السالمة العظم، فجميع عمره خلوةٌ .. ذلك

اًل  ٍىوكان مبتل، وإن لم يتيسر له ذلك ثم ، ثم باألهل، بنفسه أوَّ
 .فليجعل لنفسه من ذلك نصيًبا.. باألوالد

ما <: والعلماء المعتَبرون، والمشايخ المحققون، كما قال العارفون
الحكمُة  ــ أنبت اهلل: أي ــأربعين صباًحا إال نبتت  ٍىأخلص عبٌد هلل تعال

َدُه في الدنيا، في قلبه َبُه في اآلخرة، وزهَّ ره داء الدنيا، ورغَّ ، وبصَّ
 .(1)>ودواءها

في كلِّ  ــ يدخل األربعينية: أعني ــفليتعاهد العبد الطالب نفَسه 
 .سنة  مرةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه المقولة منقولة عن خالد بن زيد.  (1)
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ٌد طالبإما : الناس صنفانو  ٍىمتأهل طالب مبتل أو، مريٌد متجرِّ
 .وأوالده، ونفسه، بأهله

فأكمل األمر في ذلك ؛ إذا أراد دخول الخلوة فأما المريد الطالب
، كاماًل  ويغتسل غساًل ، كل  ما يملكه[ عن] ويخرج، أن يتجرَد عن الدنيا

ويُصلي ، والتوبة، والثوب بالنظافة والطهارة ٍىبعد االحتياط للُمَصلَّ 
؛ من جميع ذنوبه ــ وجلَّ ، عزَّ  ــاهلل  ٍىركعتين بتوبة صادقة  نصوح  إل

ع، واستكانة، وانكساِر قلب، وتضرعببكاء  ويساوي بين السريرة ، وتخشُّ
 .وخيانة   ،وحسد  ، وحقد  ، غل  وغش   ٍىوال ينطوي عل، والعالنية

 .وال يخرج إال لصالة الجمعة والجماعة، ثم يقعد في موضع خلوة
 .وأخطأَ ، غلط.. الجماعة ٍىترك المحافظة عل[ ٍىمن ذهب إل]و

يكون هذا الشخُص يُصلي .. عند خروجهفإذا وجد أحًدا يعرفه 
 .(2()1)معه جماعًة في خلوته

 .بالصالة منفرًدا البتَّة ٍىوال ينبغي أن يرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير لصالة الجماعة ٍ الخلوة تحتاج إلى<قال اإلمام العيدروس في المشورة الثانية:  (1)
إن اشتقت <: المشورة الثالثةوقال في >، والبد من الجمعة إال إن كان عذر شرعي

 بع  متَّ ، الدينٍ على معتبر  ، صالح   أخ   بصحبةِ  فعليك.. للدخول في خلوات الصالحين
وللكتب ، وللصوفية األولياء، ولرسوله، هلل محب  ، للصالحين محب  ، للشرع والعقل

 >. تدخل أنت وأخوك المتصف بالشروط في الخلوة، الغزالية

فإذا َوَجَد تفرقة في خروجه يكون له شخص يُصلي معه >: المعارفعوارف <عبارة  (2)
 جماعة في خلوته. 
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عليه تشويَش العقل  ٍىنخش.. تركها ٍىوأصر عل، فإن ترك الجماعة
 .قبل آخرته، في خلوته

، أن يكوَن ذاكًرا[ ينبغي]فـ.. فإذا خرج لصالة الجماعة أو لطهوره
وتجريد الثوب يكون ، عند حالة المقام ٍىحت؛ عن الذكر أصاًل ال يفتر 

 .ال يفتر بقلبه أصاًل ؛ الذكر بالقلب

؛ ما يسمع ٍىوال يُصغي إل، ٍىما ير ٍىوال يكثر إرسال الطرف إل
ة الحافظة والمتخيلة كلوح  ينتقش بكلِّ مرئي  ومسموع فيكثر ؛ ألن القوَّ

 .والخيال، وحديُث النفس، لذلك الوسواُس 

تكبيرة  بحيث يُدرك مع اإلمام؛ ويجتهد أن يحضَر الجمعَة والجماعةَ 
 .اإلحرام

 .خلوته ٍىانصرف إل.. فإذا سلَّم اإلمام

، إليه نظر الخلقاستحالء  حالوة   (2)في خروجه عن نفسه (1)ويتقي
، ال تطمع في المنزلة عند اهلل<: فقد قيل؛ بجلوسه في خلوته وعل مهم

 .(3)>الناس وأنت تريد المنزلة عند

ا إ ل  <، كلِّ حال ٍىولكن الخلوة في هذا الزمان محمودةٌ عل و  ر  ي   ٍىس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٍويبقىوفي األصل: >، عوارف المعارف<كما في  (1)

 متعلق بـ: يتقي.  (2)

 . 51 ــ 50ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (3)
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ر ي  اس  م ك  ًجا و  ر  أصلُح من أعمال .. خلط األعمال الصالحة ؛(1)>اهلل  ع 
 .فاسدة

 .(2)بعض الذنوب ٍىأفضل من اإلصرار عل.. وتوبة من أكثر الذنوب

 .أفضل من اإلصرار.. وتوبة من بعض الذنوب

: ٍىتعال كما قال اهلل، وأحب  ، وتوبة من جميع الذنوب أفضل من الكل  
 .[31: النور] {مم خم حم جم هل مل خل حل}

 .أفضل من الجهل.. وعلم مع التقصير
 .أفضل من األعمال.. وعمل وعبادة
 .(3)خير من عابد بخيل.. وجاهل سخي
 .خير من بخيل بال عبادة.. وعابد بخيل
 خير من فقير عابد.. التواضع واالنكساربالتقصير مع  (4)وعابد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ابن آدم: ؛ قتادةنقله النجم عن الشافعي، قال: وفي معناه ما أخرجه أبو نعيم عن  (1)
ٍ الفترة وإلىٍ السآمة وإلىٍ فإن نفسك إلى.. إن كنت ال تريد أن تأتي الخير إال بنشاط
عم والمؤمن المتقوي، فإن المؤمنين نِ ، الملل، ولكن المؤمن هو المتحامل

في السر ، ربنا، اهلل بالليل والنهار، وما زال المؤمنون يقولون: ربناٍ العجاجون إلى
 . 530ص 1يستجاب لهم. العجلوني، كشف الخفاء، جٍ ة، حتىوالعالني

 . بعض الذنوب التوبة منأفضل من لعل العبارة:  (2)

 . 235ص، روضة العقالء ونزهة الفضالءرواه ابن حبان في  (3)

 . وعارف>: ب>، و<أ<في  (4)
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 .أو فقيه عابد متكبر، متكبر
 .خير من متكبر بال عباده ..(1)وفقير عابد
 .خير من جاهل بال عبادة.. وفقيه عابد

 .أنفع من الرصاص.. وفضة مغشوشة
 .خير من الفضة والنحاس.. وذهب مغشوش

 .القطن (3)أنفع من َخَصفِ  ..(2)وثوب مناصف بالحرير للتجارة
ر  .(5)والجهد، أنفع من الفقر.. للتجارة (4)وقماش مبوَّ

 .(7)أنفع من زرع الرحبة (6)وزرع في البطاح
 .أنفع من التراب ..(2()1)وطين مشوش (8)والصفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لعلها: ومتكبر عابد (1)

 . أي: بخالفه لغرض آخر كزهد (2)

ص 9(، جخ ص فابن منظور، لسان العرب، مادة ). اغالظ جدً الخصف: ثياب  (3)
72 . 

 الحصير المنسوج من القصب. ابن منظور، لسان العرب،، وهو البوريلعله مأخوذ من  (4)
 . 413ص 2(، جب و رمادة )

 . الجهل>: أ< في (5)

تراب : ابن سيده: وقيل بطحاء الوادي ، قالٍفيه دقاق الحصى، مسيل واسع: أبطحجمُع  (6)
 . 413 ص2(، جب ط حابن منظور، لسان العرب، مادة ). لين مما جرته السيول

 . 222ص 1الفيومي، المصباح المنير، ج. الرحبة البقعة المتسعة بين أفنية القوم (7)

. وحصاةٍ مثل حصى، الواحدة صفاة، الحجارة الملس: ويقال، الحجارة: لصفاا (8)
 . 344ص 1المنير، ج الفيومي، المصباح
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 .(3)انفع من الجوع والوحش.. وطعام وتمر مغشوش
 .أنفع من كشف العورة.. وخرقة خفيفة تستر العورة

 .من فضيحة وخسارة أنفع.. وسالمة ال خسارة
 .أنفع من السالمة.. وفائدة

 .أنفع من الخسارة.. والسالمة
ا إ ل  < و  ر  ي  ر ٍىس  ي  اس  م ك  ًجا و  ر   .(4)>اهلل  ع 

وخواص ، وخواص، عوام: الناس ثالثة أصناف: قال الغزالي
 .(5)الخواص

الناس كلُّهم <: ــ الغزالي: أعني ــ> إلجام العوام< ثم قال في كتاب
فمن دونهم إال الشاذ النادر الذي ال تكاد األعمار تسمح ، الفقهاءعوام 

 ٍىففعل الطاعة والعبادة محموٌد عل؛ فإذا كانوا كلُّهم عواًما، بواحد منهم
 >.كل حال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفوقها رمل ، ا يجتمع فيها ماء السماءالمشاشة: أرض رخوة ال تبلغ أن تكون حجرً  (1)
فكلما ؛ يحجز الشمس عن الماء، وتمنع المشاشة الماء أن يتشرب في األرض

(، م ش شابن منظور، لسان العرب، مادة ). ٍجمت أخرى امنها دلوً  استقيتَ 
 . 347ص 6ج

 : وطيب مغشوش. في بعض النسخ (2)

 وال إدراك. ، الذي يجف من غير نضجلعلها: الحشف، وهو التمر الردي،  (3)

 . تقدم تخريجه (4)

 . 41الغزالي، مشكاة األنوار، ص (5)
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وهذا في زمانه أما في هذا الزمان ففعل الطاعة محمود من كلِّ 
 .وجه بغفلة  وغيرها في كل ساعة

في خلوته جاعاًل وقته شيًئا واحًدا أن يكون : ومن شرائط الخلوة
أو ، أو صالة، أو ذكر، إما تالوة؛ بإدامة فعل الرضا؛ ٍىموهوًبا هلل تعال

 .مراقبة
 .ينام ..(1)عن هذه األقسام[ فتر] وأي وقت

، غلبة أو، وال ينام إال من ضرورة، ويالزم في خلوته إدامة الوضوء
 .ونهاره، ليله؛ شغله فيكون هذا[؛ مرات] بعد أن يدفع النوم عن نفسه
وسئمت النفُس الذكر >، ًل إله إًل اهلل< وإذا كان ذاكًرا لكلمة

 .باللسان يقولها بقلبه
 ُمدَّ .. ًل إله إًل اهلل: إذا قلَت : (2)وقد قال المشايخ المحققون

: قائل كما قال عز من، وأبطل ما سواه، ق دم الحق  فأثبته ٍىوانظر إل، الكلمة
، [27 ــ 26: الرحمن] {يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}

 .[88: القصص] {رنزن مم ام يل ىل}: ٍىوكما قال تعال

م ؛ حلقة، حلقةً  ٍىواعلم أن األمَر كسلسلة تتداع فيكون دائم التَّلَزُّ
ضا  .بفعل الرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيادة: فإذا فتر عن ذلك. > الكواكب الدرية<في  (1)

 القائل هو: سهل التستري.  (2)
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أن يقنع بالخبز  ٍىفاألول.. والخلوة وأما قوت من دخل األربعينية
شاء[؛ بالبغدادي] ويتناول كلَّ ليلة ر طاًل واحًدا، والملح  .يتناوله بعد الع 

مه نصفين .. سحور ؛ونصف  آخَر الليل، نصف  يفطر عليه؛ وإن قسَّ
وإحيائه بالذكر ، قيام الليل ٍىوأعون عل، المعدة ٍىفذلك أخف عل

 .والصالة
 .تناول اإلدام.. ترك اإلدام ٍىوإن لم يصبر عل

 .بقدر ذلكينِقُص من الخبز .. وإن كان اإلدام يقوم مقام الخبز
 (1)َدْقل عجم: أي ــ ٍىيزن قوَته بنو[ من هذا القدر] وإن أراد التقليل

 ٍىنو: أعني، ذلك التمر ٍىوينقص في كلِّ ليلة حبًة من نو ــ خفيف
 .حبًة منه (2)التمر الموزون يُْنِقُص كلَّ ليلة

أربعة  ٍىأن بناَء أمِرهم عل ٍىعل وقد اتفق جميع مشايخ الصوفية
: يعني، واعتزال األنام، وقلة الكالم، وقلة المنام، الطعام قلة: أشياء
 .الناس

 .وقد كان بعضهم يُعي ر بعوٍد رطٍب ينقص كلَّ يوم بقدر نشاف العود
: أي، التمر ينقص كلَّ ليلة نواةً  ٍىوكان بعضهم يُعيِّر القوَت بنو

 .ٍىحبة من ذلك النو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمر، الرفيع، الصغير. ٍ أي: نوى (1)

 . يوم>: الكواكب الدرية< في (2)
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يذهب الجوع في أين  :(1)وقد قيل للسيد الجليل سهل بن عبداهلل
ه  ؟ حقِّ م ن يأكل في كلِّ أربعين أكلةً  ب  لهب : يعني؟، أين يذهب ل ه 

 . ُي طفؤه النور: قال، الجوع
الفرح باهلل يطفئ لهب  : فقال؛ بعض الصالحين عن ذلك (2)َوُسِئل

 .(3)الجوع
أربعون  إذا كان :قلُت له> أبو مدحج< والشيخ سعد بن علي التريمي

ن ة لياًل ؛ واألكثر جوع  وسهر  ، يوًما فأكثر أين يروح الجوع والنعاس والس 
ه  واردات الملكوت عن غيب الغيب: قال؟، ونهاًرا ب  أنوار : يعني، يذه 
 .(4)َمْغيُور

ويستقوي ، قد يخاف شخص من أهل الدنيا: وقد قال العارفون
وال يحس ، األكَل والشربَ  ٍىفينس؛ أو يفرح بشيء غايةً ، عليه الخوف
 .بألم الجوع

، ومعرفة ذاته، وقْربه، فكيف َمن فرح بربه.. هذا في دنيا فانية
ه  ، وتخلق بأخالقه، ومعاني أسمائه، وصفاته ، وملكوتِهِ  وفُتح له أسراُر ملك 

 ِ والنظر ، رؤية جماله وجالله ٍىواشتاق إل، وُكوشف بعجائب مصنوعاتِه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ(. 283ت)، أبو محمد سهل بن عبد اهلل بن يونس التستري (1)

 السائل هو اإلمام السهروردي.  (2)

 . 52 ــ 51ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (3)

 أي: أنوار ممطرة مسقية.  (4)
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 ؟.وجهه برحمته وفضله ٍىإل
 ؟.فمن م نح ذلك كيف ًل يجتهد ويجوع ويطوي

مما ؛ عالمة الجوع أن ال يميِّز بين الخبز وغيره: وقد قال العارفون
 .يؤكل

.. عيبت (2)وإذ ما ،(1)فليس بجائعة.. عيبت النفُس الخبزَ  ٍىومت
 .(4)>األربعين< (3)فقد طوع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 53ص2السهروردي، عوارف المعارف، ج (1)

 . ما نافية (2)

 . أطاعتأي: فنفسه  (3)

الحكاية، وممن ٍ وقد ُطِوي األربعين، وحينئذ  فهي من الطي، واألربعين على>: أ<في  (4)
عوارف < صاحب السهروردي، جد محمد بن عبد اهلل بن عمويه السهرورديطواها: 
  >..المعارف



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

  صورة لمسجد الشيخ عمر المحضار



 

 

 
 

 
 



 

 

 

ع ات  الراب   الكي 
 

س ح  َش  ِم   و  َدر  َمام  الَعي   اإل 
 ل  
َ َر         ٍة َد ي  ص  ق  َ خ     ُع 

ي  شَّ َ ح  ال      ِل   ر  اص 
 ] الِقْسُم اأَلوَُّل [ 

 

 

إ ِ 
اِن الملَّ طَّ ْ

ب ِ ُسل
طْ اِم الق ُ مَّ  ِللإ ِ

اهلل   د   ََع 
َ
ن  أ
س ِبيب   و  َدر  ٍر الَعي   َبك 

 هـ( 865 ــ 811)
  



 

 

 
  



 الكتاب الرابع : من شرح العيدروس لقصيدة املحضار )القسم األول(

 

357 

 

 

 

، العيدروسبكر  أبي بن عبداهلل الشيخ   القطب   سيِّدنا كالم م ن نقل   هذا
 .آمين، نفع اهلل به

 

[1 ] 

A  
لقوله ؛ أصُل كلِّ خير  العلُم في جميع األمور في الدنيا واآلخرة

ت  السماوات واألرض وما فيهن<: ٍىتعال ل ق  وجميع  الكائنات إًل ، ما خ 
 .(1)>‘ من نور رسول اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البن> الصدور شفاء>، و<العَزفي مولد< في أن البلقيني اإلسالم شيخ ٍفتاوى في (1)
محمد،  يا<: قال أنه  اهلل عن ‘ النبي عن عنه ٍتعالى اهلل رضي علي سبع، عن
 الخضراء، وًل هذه رفعت سمائي، وًل وًل أرضي خلقت ما لوًلك وجاللي وعزتي
 . 75ص 1، جٍالصالحي، سبل الهدى>. الغبراء هذه بسطت
 خلقت ما محمد يا لوًلكابن عساكر بسنده حديًثا قدسي ا، وفيه أن اهلل يقول: ٍ وروى
 . 518ص 3. ابن عساكر، تاريخ دمشق، جالدنيا

 خلقت ما لوًلك وجاللي وعزتي‘:  في النبي  اهلل عباس قال: يقول وعن ابن
 . 227ص 5. الديلمي، مسند الفردوس، جالدنيا خلقت ما الجنة، ولوًلك

خلقه  شيء أول عن وأمي، أخبرني أنت ٍاهلل، بأبى رسول ياوفي حديث جابر قلت: 
 نبيك نور األشياء قبل خلق قد ٍتعالى اهلل جابر، إن يا: قال. األشياء قبل ٍتعالى اهلل
 =ذلك في يكن ، ولمٍتعالى اهلل شاء حيث بالقدرة يدور النور ذلك نوره، فجعل من
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، ٍىوهو التقو، والعملِ ، إال ألجل العلمِ .. ما بعث اهللُ رسولَه
 خصوًصا كتابَ ؛ حامد الغزالي في كتبه وقد شرحه اإلمام األكبر أبو

 >.إحياء علوم الدين<
ف في جميع الموجوداتفمن أراد أن يظفر بالطَّلسم  .. المتصرِّ

 .وعلوم الحقيقة، وسلوِك الطريقة، فعليه بمتابعة الشريعة
 علمَ ؛ ــ واإلكسير األحمر، أعني اإلمام األكبر ــوشرح الغزالي 

وهو ، أعجوبة الزمانورمَز رموزات في الحقيقة في ، والطريقةِ ، الشريعة
، والباطن، الظاهر ٍىالجامع بين التقو>؛ إحياء علوم الدين< كتاب

إحياء علوم < أعني كتاب، الجامع بين الشريعة والطريقة والحقيقة
، لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي> الدين

 .الطوسي
هو  ــ> اإلحياء< أعني بما في كتاب ــالكتاب والسنة  ٍىوالعمل عل
، والصوفية، المحضارالشيخ عمر : أعني ،الشيخ مع الذي، االسم األعظم

 .صفوة األمة: أعني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وال شمس وال أرض سماء، وال وال ملك نار، وال وال جنة قلم، وال وال لوح الوقت =
م الخلق يخلق أن ٍتعالى اهلل أراد أنسي، فلما وال جني قمر، وال  أربعة النور ذلك قَسَّ

 قسم ثم. العرش الثالث اللوح، ومن الثاني القلم، ومن األول الجزء من أجزاء، فخلق
الكرسي،  الثاني العرش، ومن حملة األول الجزء من أجزاء، فخلق أربعة الرابع الجزء
 األول من فخلقأجزاء،  أربعة الرابع الجزء قسم المالئكة، ثم باقي الثالث ومن

 . 48ص 1إلخ. القسطالني، المواهب اللدنية، ج ...األرضين الثاني السماوات، ومن
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[2 ] 
A  

، أبدااًل ؛ وجميع  الصوفية، وجملًة من العلماء، اعلم أن  الغزالي  
، والسنة، ما نالوا من العلوم اللدنية إًل باتباع الكتاب.. وأقطاًبا، وأوتاًدا

المشروحة في  بين الشريعة ٍىوالسلوِك بالتقو، اهلل  ٍىوالزهِد فيما سو
 .الكتب الغزالية

 
 

، وقد علمَت أنَّ سرَّ األمةِ في كتابها[: اإلمام العيدروس: أي] قال
أعدادها في  وسر  ، حروفها في أعدادها وسر  ، كتابِها في حروفها وسر  

؛ معاني أرواح أعدادها في قلوب أئمتها وسر   ،(1)معاني أرواحها
العاملين بما ، التالين له حقَّ تالوته، نبيِّها ٍىالمنزِل عل، العاملين بكتابها

حيث معرفة ؛ ونواهيه، بامتثال أوامره؛ السالكين بالنية والصدق، فيه
 .األكبر> إحياء علوم الدين< الظاهر والباطن في كتاب ٍىشرح التقو

وجميَع ، خيرات الدين والدنيا واآلخرة؛ فمن أراد جميع  الخيرات
المعبَّر عنه بالبر ، وفتح أبواِب سرِّ الباء، العلوم والفتوحات والعبادات

، والعمل بما فيه، فعليه بتالوة القرآن.. المالِك لكل شيء (3()2)الذاتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أعدادها أي: أرواح (1)

 الناتىء. >: أ<في  (2)

، [76: يوسف]{ جح مج حج مث هت}ما ذكر، ٍ قد يكون الكالم على (3)
ًفا من الن ساخ، أي: واألصل:  يكون وقد  =السر الثالثي، الذي سيأتيالكالم مصحَّ
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 .وباطًنا، ظاهًرا ٍىالتقو: وهو
، الكتاب العمل بما في.. والجواهر، والسنة، الكتاب.. فالمعارف

 .والسنة
 ظاهًرا وباطًنا اإلماُم األكبر أبو حامد في ٍىالتقووقد شرح علَم 

 >.إحياء علوم الدين<
 .النافع في الدنيا واآلخرة، االسم األعظم: وهو، ِسرُّ الثالثي: وهو

 .االسم األعظم المعبَّر عنه بحروِف القرآن.. فهذا هو
كلِّ محبوب  في  ٍىوالوصوُل إل، هو المطلوب.. والعمل بما فيه

 .الدين والدنيا واآلخرة تحقيًقا
 .جيالني وقته، الذي مع الشيخ عمر] وهو االسم األعظم
األعمال  وهو ثمرات، ظاهًرا وباطًنا ٍىهو التقو[.. واالسم األعظم

بَّان يَّات، الصالحات  واألحاديث، المشروحات في تفاسير اآلي  الرَّ
وال ، بال شك، يقيًنا يقيًنا، يقيًنا، تحقيًقا، تحقيًقا، المحمديات تحقيًقا

 .تبيينٌ ، تبيينٌ ، تبيينٌ ، تحقيقٌ ، تحقيقٌ ، تحقيقٌ ، ريب
، ومكاشفات حقائق اآلخرة، فناء الدنيا ٍىفالموُت أكبُر داللة  عل

 .وبقائها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكالم عنه.  =
>، البحر الذاتي<ذكر ابن عربي، بعد كالم له عن الحروف: > الفتوحات المكية<وفي 

 . بالحاء المهملة
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أوضُح من كلِّ .. وأحاديَث الرسول ، ولكن آَي القرآِن العظيمِ 
، مع الصحابة وعلم  ، ألن كل  خير  ؛ وأظهُر من كل ظهور  ، وضوح
.. والصالحين وجميع  األولياء، والعلماء  بأمر اهلل، والعلماء باهلل، والتابعين

 .وباطًنا، ظاهًرا هو من بركات الكتاب والسنة
حروَف  بل نعني بها، نَّا نعني بالحروف سواًدا في بيا ٍ أوال تظنن 
 .بياض  في بياض  

، والنواهي، قيُد أعضائِك باألوامر: أي، ٍىوهي حروف التقو
 المشروحة في الكتب، الكتاب والسنة ٍىونواهيه عل، أوامر اهلل: أعني

هذا هو اًلسم األعظم ، قيد حركاتك بالقوانين الشرعية: أي، الغزالية
 .المحضار: أعني، الذي مع الشيخ عمر

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن}: ٍىكما قال اهلل تعال
 .[3 ــ 2]الطالق:  {ىييي ني

 .واآلخرين، وهو وصيُة اهللِ في األولين
 

 

، بياض وال تظنن أنَّا نعني الذي هو سوادٌ في: وقال في موضع آخر
وحروف ، والطاعات، والعبادات، بل نريُد حروَف األعمال الصالحات

وحروف التخلي من األخالق ، وحروف األخالق الحميدة، المقامات
 .ذكر اهلل ٍىوالمواظبة عل، الذميمة
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 .هذه حروف اسم اهلل األعظم
بالحروف  أهَل االسم األعظم يعنون؛ وال تحسب أن القوَم العارفين

اهلل  ٍىالقربات إل بل ما يعنون بالحروف إال حروُف ، إال حروَف المعجم
 .بالنوافل ــ وجلَّ ، عزَّ  ــ

الخوف  وحروف، التوبة من الذنوب حروف: واًلسم األعظم في
، العلم والعمل وحروف، البصارة بعيوب النفس وحروف، من اهلل
ما قربك  وحروف، االسم األعظم وحروف، اهلل ٍىالقربات إل وحروف

 .الجوع والصمت والعزلة والسهر وحروف، األوراد وحروف، اهلل ٍىإل
ولكن ، في اًلسم األعظم ــ العزة المعنوية: أعني ــ فاًلسم العزيز

، الباطن ٍىوالتقو، الظاهر ٍىوهو التقو، األعظم في العزة الربانية االسم
 .المشروح في اآلِي الربانية
 حم جم يل ىل مل خل} ٍىكما قال اهلل تعال

 .[96]مريم:  {ىم مم خم
، فعليه بعمل الرضا المحمدي.. فمن أراد العزَّ في الدنيا واآلخرة

، والمقام، بالتالوة؛ والعمل الصالح، والسنة، متابعة الكتاب: أعني
المعبَّر  ٍىكتب الغزالي مزيٌد في شرح التقو ٍىفما عل؛ والصدق، والنية
 >.اًلسم األعظم<بـ عنه
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[3 ] 

A  
وكل  ، وهو الكتاب والسنة، ٍىلو عقل ابن آدم سمع داعي اهلل تعال

، هُ وأصحابُ ، ورسوله ،ما قال اهلل ٍىمَّن  علأَ ومُ ، اهلل ٍىداع  إل عالم  
طريق اهلل  ٍىالداعين إل وكافة المؤمنين، بأمر اهلل والعلماءُ ، باهلل والعلماءُ 
 ،وهو الكتاب والسنة، ‘ وشريعةِ رسول اهلل. 

 >.إحياء علوم الدين< وقد شرح الغزالي الكتاب والسنة في كتابه
 

 

قرأ في لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
ورضا ، ٍىوالتقو، والزهد، كتب الورع؛ وعمل بما فيها، كتب الغزالي

 .ورضا رسوله، اهلل
نفسه  ٍىأقام الشريعة عل لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
ة  .عام ةأهله وأوالده  ٍىوعل، خاص 
 .والسنة، اتَّبع الكتاب لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
وما شرح ، وتأدب بآداب التبيان، قرأ القرآن لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وعمل بما فيه، وتاله حقَّ تالوته، وغيره>، اإلحياء< في آدابه في
وبعد ، بقراءة أو صالة بين العشاءينأحيا  لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <



 كتب اإلمام العيدروس

 

364 

 .أو بذكر، بتالوة الصبح
ولو بعشِر آيات  ؛ قام الليل لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ووضوء  تام، بصالِة أربِع ركعات  ؛ من القرآن

ن ُخلَُقُه ألهله وقرابته لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  < ومن ، وعبِدهِ ، حسَّ
 .ولكافَّة المسلمين، به يلوذ

 .راقب أعضاءه لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .صلواته ٍىحافظ عل لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .أربابها ٍىأخرج زكاته عل لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ذكر ربه في ليله ونهاره لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .اهلل في جميع ساعاته ٍىتاب إل لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .أحسن الظن في أوليائه لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .أهل وقته ٍىصبر عل لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .في أوقاته> إحياء علوم الدين< أو طالع في، أو سمع، أو كتب، قرأل َمن 

 .أو في ذكِر ربِّه، صمت لسانُه إال لضرورةلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
شكر اهللَ في جميع  ل َمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .أحواله
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، عظَّم أهل الدينلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وحملته، والعلم، والعمل
ر في الليل والنهار في أعمالهلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <  .فكَّ
َد > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <  .سيئاَته وحسناَتهلمن عدَّ
ر في أصلهلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  < ، وظاهره، وحقيقة نفسه، فكَّ
فرحم اهلل امرًأ عرف ؛ في قبره (1)وجثته، وما في بطنه، وجسمه، وباطنه
ره  .قد 

تالوة كالمِ  ٍىعل، اعتكف في بيوت اهلللَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وذكره، اهلل

ر في جوف الليللَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <  .ٍىوصل، طهَّ

تالوة كالم  ٍىوحافظ عل، اهلل ٍىاتقلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(2)اهلل 

 

 

فناء  ٍىداللتها عل: ونطقها، بلسان الحال؛ الموجودات  ناطقة  كل ها
 .وبقاء اآلخرة، الدنيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجنته. >: أ<في  (1)

 ذكر اهلل.  ٍوحافظ على>: ب<في  (2)
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[4 ] 

A  
، ٍىبل تقو، أو علم األعداد، ال تظن أن مع الشيخ عمر ِوْفًقا ثالثي ا

، طالََعهُ >، إحياء علوم الدين< وهو كتاب، كتب الغزالي ٍىوسلوًكا عل
وصل إليه  ما ٍىوصل إل ٍىحت؛ واجتهد، وجدَّ ، وسلك، وعمل بما فيه

 .القوم

إال ولكن ما يظهر سرُّ الثالثي >، حرف الجيم< وسر الثالثي في
مع اتباع ، والذكر، والسهر، والعزلة، والصمت، بالجوع؛ ٍىألهل التقو

 .وسلوك الطريقة المشروحة في كتب الغزالي، الشرع
 

 

 وقطبُ ، ومن أهل المقام جيالني وقِتهِ : وقال في موضع آخر
، معنهرضي اهلل ، عمر بن عبدالرحمن علوي؛ شجاع الدين.. زمانه

 .آمين، ونفع بهم

، وله قدمٌ راسخ في علوم التوحيد، وخوارق للعادة، وله كرامات
تقيل ، عاملٌ ، عالمٌ ، فقيهٌ ، صوفيل ، وله بصيرة وقَّادة

، شريٌف ، َوِرعٌ  ،(1)
 .الشريعة والطريقة والحقيقة ٍىسلك عل، ُسنِّيل ، زكيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقي. >: ب<في  (1)
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، في مقاماته وال، وال له في زمانه نظيٌر في وقته، وهو من األكابر
 .وسرائره، وأحواله

سهل بن < اجتهاده اجتهاد؛ فاق أهل الوقت في جميع أموره
 .(2)>الزاهد خليفة< وجوعه جوع ،(1)>عبداهلل التستري

وما ، والعمِل بما فيها>، إحياء علوم الدين< مطالعة ٍىسلوكه عل
 قرأ، نال كلَّ شيء  إال من بركات العلم والعمل بما في كتب الغزالي

، وعمل بما َعلِم>، بداية الهداية< وكتاب، في الفقه> التنبيه< كتاب
 >.إحياء علوم الدين< في كتاب.. ومطالعته في أول زمانه

 

لقد فتق اهلل لإلمام الغزالي <: ــ الشيخ عمر: يعني ــ وقال 
 >.وباطًنا، ظاهًرا؛ مصنوعاتِهِ عجائب 

في عجائب بدوِّ اآلدمي [ الغزالي] كالم اإلمام (3)تتبعمن <: وقال
 >.تحقق أنه حاضٌر عند تصويرها.. ونتائج ما نتج منها، من نطفة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ(. 283ت)، سهل بن عبد اهلل بن يونس التستري؛ أبو محمد (1)

أدركنا زمانه  رجلٌ  الطي من ٍالمعنى هذا في بلغ ما ٍ: وأقصىقال عنه السهروردي (2)
لوزًة،  شهر   كلِّ  في يأكل كانخليفة..  الزاهدله:  يقال>، أبهر< في كان ــ وما رأيته ــ

 . 53ص2عوارف المعارف، ج. هذا أحدٍ إلى األمة هذه في بلغ أنه نسمع ولم

 . من سمع: >البخبخة<في  (3)
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[5 ] 

A  
إال من بركات المعامالت ما نالوا  ــ الصالحين: يعني ــ ما نالوا
 >.إحياء علوم الدين< وخصوًصا، بكتب الغزالي

العلم والعمل بما في كتب  ٍىكان السادة جميُعهم سلوُكهم عل
 .الغزالي
أو ، أو كتبه>، إحياء علوم الدين< طالعلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .سمعه

الخير كل الخير في : أي ،(1)الصيُد كلِّ الصيِد في جوف الَفَرا
، اإلكسير األكبر<: المعبَّر عنها بـ ،(2)الغزالية> إحياء علوم الدين< كتب

العقوَل  يقلب: أي ،(3)الذي يقلب النحاَس إبريًزا، >والكبريت األحمر
واألعضاءَ الهاملَة ، الغافلَة عالمًة نورانيةً  (4)والعقولَ ، الكسبيَة وهبيةً 

، بالوحدانيةَمْعرِفًَة  العقائد ويقلب، موافقًة لألوامر والنواهي الشرعية
الصفاِت  ويقلب، الكتاب والسنة ٍىالحركات والسكنات عل ويقلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرا،  وأخر ظبيًا، وآخر أرنًبا أحدهم فصاد للصيد خرجوا قوًما أن قديم، وأصله المثل (1)
 ما ، أي: جميعالفرا جوف في الصيد كلألصحابه:  الوحشي؛ فقال الحمار وهو

أبو هالل العسكري، . ‘ اهلل رسولُ  به صدته، وتمثل ما جنب في يسيرٌ  صدتموه
 . 163 ــ 162ص 2جمهرة األمثال، ج

 . القرآنية>: البخبخة<في نسخة المطبعة الفيضية من  (2)

 . هو: الذهب الخالص (3)

 . والقلوب>: البخبخة<في  (4)
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 .النفوَس نفوًسا ذاكرًة مطمئنةً  ويقلب، صفات  حميدًة ربانيةً  الذميمةَ 
 .(1)التامة َ المغفرة.. وسامُعها، وكاتُبها، وقارؤها، ويُرزق مطالُعها
، وحياَة القلبِ ، والعملَ ، رزق العلمَ .. مطالعتها ٍىوإن دام عل

 .القدسية (2)حظيرة المالئكةفي ، المعتكِف في الملكوت
وعند ذلك تبرز له مكاشفات مشاهداِت أسراِر أنواِر معارِف 

ضرب من  ــ في قول السهروردي ــ التي هي، العلوم  اللدنيةعوارِف 
أهِل ، في قلوب القوم (4)المعنوية ألنواِر تجليات   ،(3)المكالمة
من قَِبِل بركاِت تسبيحاِت ، لدنيات علوم  ] وتكليمات وارداتِ ، األحدية

جالالِت جماالِت تعظيماِت عظيماِت أحواِل  [(5)تنزيهاتِ تقديساِت 
 ىب نب زبمب رب} وحيث فني الفناء في حضرة، في الفناء، المقام الرابع

 .[91: األنعام] {زت رت يب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنا ولمن طالع كتابنا  ــ هبعد االستغفار من جميع ذلك كلِّ  ــ نرجو<: قال الغزالي  (1)
والتجاوز عن جميع ، والرحمة، أن نكرم بالمغفرة.. أو سمعه، أو كتبه، هذا

أصناف ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ  الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ السي ات
>. ال وسيلة لنا إليه إال فضله وكرمه، ونحن خلق من خلق اهلل ، الخالئق فائضٌ 

 . 544ص 4الغزالي، اإلحياء، ج

 . الملكية الحضرة>: البخبخة<في  (2)

 اهلل ٍإلى المنقطعين قلوب في اللدنية العلوم<: السهروردي الدين حيث قال شهاب (3)
 . 37، ص2عوارف المعارف، ج>. المكالمة من ضرب

 . تجلَّت>: البخبخة<في  (4)

 >. البخبخة<زيادة من  (5)
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 [6 ] 

A  
 .(1)ٍىالتقوُحرِم الفهم في دقائق .. من ح ر م قراءة  كتب  الغزالي

وحبِّ ، حبِّ الدنيا ٍىأصر عل.. ومن ح ر م مطالعة  كتب  الغزالي
 .وحبِّ الديوان وقربهم، الرئاسة

 .قسا قلُبهُ .. ومن ح ر م قراءة  كتب  الغزالي

 .في هواه وفي شهوته خبط.. ومن ح ر م قراءة  كتب  الغزالي

 .وأكَل لحومهم، اغتاب المسلمين.. ومن ح ر م قراءة  كتب  الغزالي

، وما عرف قدره، استعجب بنفسه.. ومن ح ر م قراءة  كتب  الغزالي
 .واشتغل بعيب غيره، وغفل عن عيوبه

وَجِهَل بعد ، ابتلُي بنفسه وجهله >..اإلحياء< ومن ح ر م مطالعة
 .ذلك ذكَر ربِّه

 .ما ميَّز المحموَد من المذموم.. ومن ح ر م مطالعة كتب  الغزالي

، والعمل، ما عرف حقيقة العلم.. ومن ح ر م قراءة  كتب  الغزالي
 .ٍىوال التقو، الورعوال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . التصوف>: البخبخة<في بعض نسخ  (1)
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، وصفاته ،فقد ُحر م مطالعة نفسه.. ومن ح ر م مطالعة  كتب  الغزالي
 .معارف توحيد ربه ٍىإل (1)وقربات مقامات سلوك الطريق

 

 

 أوقاته في صالته مع ٍىل َمن حافظ عل> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .الجماعات في ليله ونهاره

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. التصوفرسالة <الطريق في الفصل الثامن والثالثين من ٍ تم نقل معنى (1)
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 [7 ] 

A  
، آخَر الليل النوم ٍىونف، اعتقد القوملَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

ماِل اهلل الذي ؛ وتصدق بفضالت المال، وصمت عن الخناِء والشوم
 .يديه ٍىأجراه عل
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 [8 ] 

A  
بكلِّ  ٍىوَعَبَد المول، إساَءة الكل   ٍىصبر علل َمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وترَك التعلَُّق بالكلِّ ، كلِّه
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 [9 ] 

A  
 في ليلة ‘النبي  ٍىوقد سعد من المسلمين خالئُق بالصالة عل

وخصوًصا في ، وفي غير الجمعة عموًما؛ وفي يوم الجمعة، الجمعة
 .الجمعة

 ٍىمن مذنبين ُغفرت ذنوبهم بكثرة الصالة عل؛ وكم، وكم، وكم
 .‘النبي 

 .وُغفرت خطاياهمقد سعدوا .. وكم ذكور  وإناث  
 .وكلُّ أنوار  امتدت من بركة أنواره

 .معجزاته (1)وكرامُة األولياء من تتمة
 .وال أحٌد يدخل الجنة قبلَه

يجيء  ٍىوالخالئق موقوفون حت، واألولياء، واألنبياء، والرسل
 .وأمته ‘رسول اهلل 

 زن} ٍىكما قال اهلل تعال، ومائدةٌ له، وما الجنة إال ضيافةٌ 
 .[5الضحى: ] {ىن نن من
 .وعمل بسنَِّتهِ ، لمن تبعه> ب خ  ، ب خ  <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . طمت>: ب<في  (1)
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 .وعمل بها، عظَّم شريَعتهلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

، وعمل بما سنَّه من سننه، آمن بهلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وآدابه
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 [10 ] 

A  
 .؟!إال من شريعته، وهل تجد طريًقا

، أكثَر الصالَة عليه في جميع عمرهلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعند انتباهه ويقظته، وليله ونهاره

 .وأوامَره، تدبَّر شمائِلَهلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

وزار ، حجَّ بيَت اهلل الحراملَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 وفي، وركع في الحرمين، ودعا، وتخايل صورته، قبر نبيِّه الُمطَهَّر

 .روضته

 .وأصحابَه، وأحبَّ آلَه، أحبَّهلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

طوَل ليلِهِ ونهاِرهِ يعمل لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ويعامل بأوامره

 مخ} كما قال اهلل ، ؟!وهل يجد إيماًنا إال باتباع شرائعه
 .{جض مص خص حص مس خس حس جس
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 [11 ] 
A  

وكلُّ درجة ، والبقاء، والمملكة، واألنوار، واألسرار، والكنوز
مشروحة في  ٍىوالتقو، ٍىاهلل تعال ٍىفي الدين والدنيا واآلخرة في تقو

 >.إحياء علوم الدين< كتاب
والعمَل بما ، فمن ُرزق محبََّة كتب الغزالي؛ والشأن كلُّه في القرآن

 .المطلوب ٍىوصل إل.. صافٍ وتدبَر اآلَي بقلٍب ، وتال القرآن ترتياًل ، فيها
 .(1)>لمن تعل م القرآن وعل مه ٍىطوب<

 .وعمل بما فيه، لمن تال القرآن ٍىطوب
كتاَب أبي وقرأ ، لَِمن اتبع الكتاب والسنة> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .حامد الغزالي
وجعلها >، إحياء علوم الدين< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وشاغله، ُشْغلَهُ 

د نفَسه في أوقاته أوراد الدين> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <  .لَِمن عوَّ
>، بداية الهدايةو< ،>(2)ربع التنبيه< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعلمه القرآن تعلم من خيركم: باب، القرآن فضائل كتابالبخاري، صحيحه،  (1)
 . 192ص6(، ج5027حديث رقم )

يوسف  بن علي بن إبراهيم في الفقه الشافعي، ألبي إسحاق> التنبيه< كتاب (2)
 (. هـ476ت)الشيرازي، 
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 .العمل بما فيهنَّ  ٍىوسلك عل
، أو سمعها، أو طالعها>، اإلحياء< قرأ كتابلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .أو أحبَّها
> األصل األربعين< وكتاب>، التنبيه< ل َمن قرأ كتاب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .والطريقة والعمل بما فيهن هو الشريعة، وعمل بما فيهن، للغزالي
>، منهاج العابدينو< >منهاج الطالبين< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

فقيه .. والعامل بما فيهن، فهذا هو الفقه والتصوف؛ وعمل بما فيهن
 .وصوفي
، لليافعي> نشر المحاسن< لَِمن تعلق بقراءة> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعمل بما فيهن>، اإلرشاد< وكتاب
وتالوة ، الموت نصَب عينيهذكر لَِمن جعل > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وخصوصا في لَْيلِهِ [، ورَده] القرآن
 .دخول قبره ٍىلَِمن جعل المسجد منزاًل إل> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 >.إحياء علوم الدين< لَِمن طالع كتاب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 >.إحياء علوم الدين< لَِمن قرأ كتاب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
، ونِعم>، إحياء علوم الدين< قرأ كتابلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ونِعم، ونِعم
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المخاَطب بخطاب ، المذكور في سور القرآن، الكاملاإلنسان 
المقيِّد حركاته وسكناته باتِّباع اآلداب ، هو المتصف بالعبادات.. القرآن

المتخلي من صفات ، متصًفا بما في ُكُتِب العبادات: أعني، الشرعيات
المشروحة في الكتب ، المتحلي بما في ُكُتِب المنجيات، المهلكات
 ٍىألن ترتيب اإلحياء عل>؛ إحياء علوم الدين< ابوهي كت، الغزاليات

ر  : وهي أربعون كتاًبا؛ العبادات والمعامالت والمهلكات والمنجيات ش  ع 
ت ب   ت ب  ، في العبادات ك  ر  ك  ش  ت ب  ، في العادات وع  ر  ك  ش  في  وع 

ت ب  ، المهلكات ر  ك  ش   .في حياِة سروِر معارِف المنجيات وع 

، وعلم  الحقيقة، وعلم  الطريقة، علم  الشريعةحاز  >..اإلحياء<فـ
 .وعلَم التصوف، وعلَم الفقه
إحياء علوم < مشروحة في كتاب.. وجميُع العلوم واألعمال]
 .[(1)>الدين

 
 

، ونخلَه ،(2)َخْلَعهُ > اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجميع محبوباته، وأوالده ،(3)وفراشه، وداره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. البخبخة<زيادة من  (1)

 ٍإلى يشار األصلي، وقد منبتها من قلعها ما، بعد مكان في النخل شتلة هو: غرس (2)
 فالن.  خلعُ  بأنه ما شخص غرسها النخل من مجموعة

 . وقرابته>: البخبخة<في  (3)
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، مقعَده> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومخاطبَته، وحديثَه، وراحَته
 .ومملكته، سلطانَه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
> علوم الدينإحياء < لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .يكوَن ثَمَّ أنيَسه ٍىحت؛ قبرهوحشته في  ٍىذريعًة إل
> إحياء علوم الدين< مطالعةَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
مان<: كتاب؛ ومذاكرته، ومجالسته، ومحادثته، مخالطََته  >.أعجوبة  الز 
ل كتابَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  < >، الدينإحياء علوم < لَِمن حصَّ

 .وجعله ميراثَه ألوالده
 .وفواكهه، بستانَه> اإلحياء< ل َمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
>، إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ومطلَبه، وسلوكه، ومتجره، والعمل بما فيه قراءَته
قلبه بمحبة كتب الغزالي في جميع أولع لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .عمره

 .ورغب في أخراه، لَِمن زهد في دنياه> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ربه ٍىفيما يقربه إلتفكر لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ربه ٍىوتاب إل، لَِمن تذكر ذنوبه> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
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> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وحرفََته ،(1)موسمه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومواضع راحاته، هِ َخلَعاتِ 
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .(4)وجوبته ،(3)وحويره ،(2)ُعُطِبهِ عوًضا عن غروره في 
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزوجَته، سروَره
عوًضا > إحياء علوم الدين< كتابَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

في وينهشونه ، يظهرون البشاشة في وجهه؛ عن مخالطة منافقي زمانِه
 .غيبته

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وَمنََعَتهُ ، حصنَه
، لهَوه> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وراحَته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سوقَه>: البخبخة<في  (1)

 هو القطن، ولعل المقصود هنا مطلق الثياب.  (2)

 . دويره>: البخبخة<الحوير في اللغة الجواب والمحاورة، ولعلها محرفة من حريره، وفي  (3)

 الجوبة: زيُر ماء  صغير.  (4)
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 >إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <]
 .[(2()1)ونِشرته، ثيابه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وِكسوته، قُمصانه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومركبه، قماشاته

> علوم الدين إحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وموِسمه، َسَفَرهُ 

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ووالدته، والِِدهِ  [(3)موضع]

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <]
َته، ذهَبهُ   .[(4)وفضَّ

> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزينته، أعراسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الحمير خاصةٍ أي: الدواب، وتطلق أيًضا على (1)

 >. البخبخة<زيادة من  (2)

 >. البخبخة<زيادة من  (3)

 >. البخبخة<زيادة من  (4)
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <]
 .[(1)ومشموماته، بخوراته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزيادته، يساره
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

ه  .(3)وحبشته ،(2)بَزَّ
سفَره > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .(4)عدنه وَزْيلَِعهِ  ٍىإل
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .(7)ومسفلته ،(6()5)ومعالته، شحرهعوًضا من 
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وراحته، ِفراشه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. البخبخة<زيادة من  (1)

 ٍإلى َمْقِدُشو من واسعة وهي: بالدٌ ، من بربرهبربريته، >: البخبخة<أي: ثيابه، وفي  (2)
 . الحبشة بالد أول

 . القديمة أكسوم مملكة وهي: موطن>، أثيوبيا<ٍ أي: بالد الحبشة، وتسمى (3)

 . لجيبوتي المقابل عدن خليج ساحل ٍعلى الغربي الشمال في صومالية، تقع مدينة (4)

 >. علوه< ٍحضرموت، ويسمى وادي ٍأي: أعلى (5)

 . وفي األصل: ومعاملته>، البخبخة<كما في  (6)

> مرباط<ٍ وتطلق المسفلة أيًضا على>، ٍَحْدَرى< ٍحضرموت، ويسمى وادي أي: أسفل (7)
 . وما حولها، كما يستفاد من كالم اإلمام العيدروس في غير هذا الموضع
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عوًضا > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وِضيَافَِته، من طبائخه
> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومطبخه ،(1)زاويته

زيارَة > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(3)وتربته ،(2)هوده

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزرائعه ،(4)غيوثه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وفرحته، مباهاته

 >إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(5)وجلوته، فخرته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتطلق كذلك ، 227ص 38الزبيدي، تاج العروس، ج. ركنه: البيت من الزاوية (1)
 أماكن للعلم الشرعي. ٍ على

 . هود شعب في ، الكائنهود  النبي أي: زيارة قبر (2)

 . أي: المقبرة (3)

 الكثير الوادي الذي فيه ماء، والشجرٍ يطلق على: غيوله، والِغيل>: البخبخة<في  (4)
 . الملتف الذي يستتر فيه

 . ِمْحَرابَه، وخلوته: >البخبخة<في  (5)
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وُغْرفته، دياره

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وموضع راحته، فراشه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .في قبرهوفقره ، حاجتهموضع  ٍىإل ،(1)وَرايََتهُ ، سالحه
> إحياء علوم الدين< ُمطَالََعةَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(2)وراحته، أطنابه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(3)ونوافجه، مسكه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وموارده، لقناصته الصيد
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ  >ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزراعته، حرثه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وفي األصل: وزانته>، البخبخة<كما في  (1)

 . أطيابه، ورائحته>: البخبخة<في  (2)

 . 246ص 6الزبيدي، تاج العروس، ج. المسك جمع نافجة، وهي: وعاء (3)
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 .[(3()2)وجربته ،(1)مساقيه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(4)وعنوته، ثماره
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(5)وغيوثه، ]ثماره
 [(6)>إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

اده  .هـ]ـتـ[ـوالمنافقين في وجه، وأهِل عداوته، سالمًة من مخالطة ُحسَّ
> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وتواجده، ووجده، سماعه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(8)ورزامته ،(7)خريفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اندفاع حدة أراضيهم، وكسر ري في لكي يستغلوهاٍ تبنى جمع ساقية، وهي: قناة (1)
 . بيوتهم ٍعلى ٍيطغىال  ٍالسيل؛ حتى

 . الجرب، والجربة: المزرعة (2)

 >. البخبخة<زيادة من  (3)

مطر يصاحبه ٍ: وغيوثه، جمع غيث، وهو المطر، وتطلق كذلك على>: البخبخة<في  (4)
 . سيل

 مطر يصاحبه سيل. ٍ: جمع غيث، وهو المطر، وتطلق كذلك على (5)

 >. البخبخة<زيادة من  (6)

 . أي: رطب التمر، وبسره (7)

 =باألرجل،ٍ التمر المنزوع النوىٍ الرزامة، هي طريقة إلصالح التمر بالضغط على (8)
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعبادته، اعتكافه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وِعلمه، نحَوه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(2)وطلسمه ،(1)عزيمته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجماله، ِحليته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وتجارته ،(3)مداينته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وعلم تصريفه، لغته[ علم]
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
ِّهِ  عوًضا  .(4)عن مطالعة مقامات َحرِْيرِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يسهل أكله، ثم يحفظٍ وكبسه حتى =

 . العزيمة: ورقة يكتب فيها قرآٌن، أو أدعية لالستشفاء (1)

مطلسم،  سر: فيقولونكالمهم؛  له في الصوفية استعمال كثر المكتوم، وقد للسر اسم (2)
 . 25ص 33الزبيدي، تاج العروس، ج. طالسم: مطلسم، والجمع وحجاب

 . بالدين ديًنا، وأخذُت منه المداينة: المعاملة بالدين، أي: أعطيته (3)

 (،=هــــ516ت)الحريـــري،  علـــي بـــن القاســـم محمـــد الحريـــري، ألبـــي مقامـــات (4)
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من > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومذاِكَره، جميع الخلق جليسه

إلقاح > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وقالبه، وإصالح قلبه، عقله

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وفواكهه، وبساتينه، قصوره
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وذخائره، كنوزه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وأحبابه، إخوانهمواضع 
، موضع أحبابه> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومشايخه
نظر  ٍىوسيلًة إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجه ربه
قرب  ٍىشفعاءه إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ كتب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .(1)حظيرة ربه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحج،  باهلل، وآياته، ومشعرِ  أقسم<: ــ معاصريه من وهو ــ مدحه في الزمخشري قال =
 >. مقاماته بالتبر نَكُتبَ  بأن حريل  الحريريَّ  وميقاته.. أن

 . وفي األصل: حضيراته>، البخبخة<كما في  (1)
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 ٍىوسيلًة إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .َربِّهِ  ٍىتقو

للغزالي > اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ُسلًَّما ومرقاًة لمعرفة َربِّهِ 

درجات  عند > اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .َربِّهِ 

 ٍىمراده إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <]
 .[(1)معرفة نفسه وربه

 ،ركوبه> اإلحياء< ل َمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعمامته، وقمصانه وطيلسانه ،(3)وحواكه ،(2)وبزوزه، ومواسمه

طوَل > اإلحياء< لَِمن اجتهد في مطالعة> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجميع أوقاته، ونهاره، ليله؛ عمره

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. البخبخة<زيادة من  (1)

، وهي: الثياب (2)  . جمع بز 

والجوامك: ، وفي األصل: وجوامكه، نسجه: الثوب من حاك>، البخبخة<كما في  (3)
 . عمل  معينٍ األجرة المأخوذة من نحو األوقاف، وبيت المال على
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ما تيسر نقل ه  من كالم سيدنا اإلمام القطب الشيخ عبداهلل ابن  ٍىانته
، نفعنا اهلل بأسرارهم، الشيخ أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف علوي

 .آمين، آمين، آمين، ورزقنا محبتهم

د   ٍىاهلل  عل ٍىوصل   ه  سيِّد نا محم   .وسل م، وصحب ه  ، وآل ه  ، خير خلق 

 



 

 

 

 

 
  صورة لضريح الشيخ عمر المحضار



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

ع ات  الراب   الكي 
 

س ح  َش  ِم   و  َدر  َمام  الَعي  َ ل   اإل          ٍة َد ي  ص  ق 
َر  َ خ     ُع 

ي  شَّ َ ح  ال      ِل   ر  اص 
 ] الِقْسُم الثَّاِني[ 

 

إ ِ 
اِن الملَّ طَّ ْ

ب ِ ُسل
طْ اِم الق ُ مَّ  ِللإ ِ

 
َ
ن  أ
اهلل  ب   د  س ِبيََع  و  َدر  ٍر الَعي   َبك 

 هـ( 865 ــ 811)

 َوامُلَسمَّى الَبْخَبَخة

ام:  مَّ معُ الإ ِ
 ح َّ

ٍد  مَّ َ ن  ُم  َن ب  ْح  ارلَّ د  سََع  و  َدر    الَعي 
 هـ(1113)ت
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[J ] 
، وآله، سيِّدنا محمد   ٍىاهلل عل ٍىوصلَّ ، الحمد هلل رب العالمين

 .وحين، في كل وقت  ، وسلَّم، وصحبه

 : بعدأما 

، القطُب الرباني، فإني أردُت أن أكتَب ما تلفظ به سلطان المإل
العيدروس عبداهلل بن أبي بكر بن الشيخ ؛ والَعلَُم الشهير، الشيُخ الكبير

ةِ اإلسالم اإلمام الغزالي، عبدالرحمن السقاف باعلوي ، في ُكُتِب ُحجَّ
ر المحضار بن عمقصيدة  للشيخ الرباني  ٍىفي شرح  له عل، نفع اهلل بهم

نَا من بحور علوم ، نفعنا اهلل بأسرارهم، الشيخ عبدالرحمن السقاف وأمدَّ
 .آمين، حقائق إمداداتهم
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والعمَل بما ، من ُرِزَق محبََّة كتب الغزالي: ونفع به، قال  

 ٍىوصل إل ..(1)بقلب  صاف   َر اآليِ ـوَتَدبُّ ، وتالوَة القرآن ترتياًل ، فيهن
 .المطلوب
 .وَعلَّمه، لمن َتَعلََّم القرآنَ  ٍىطوب
 .وعمل بما فيه، لمن تال القرآن ٍىطوب
وطالع كتاَب أبي ، لَِمن اتبع الكتاب والسنة> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .حامد الغزالي
وجعلها >، إحياء علوم الدين< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وشاغله، ُشْغلَهُ 

د نفَسه في أوقاته أوراد الدين> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <  .لَِمن عوَّ
>، بداية الهدايةو< ،>(2)ُربَُع التنبيه< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .العمل بما فيهنَّ  ٍىوسلك عل
، أو سمعها، أو طالعها>، اإلحياء< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .أحبَّهاأو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . حاضر>: أ<في  (1)

 يوسف بن علي بن إبراهيم في الفقه الشافعي، ألبي إسحاق> التنبيه< كتاب (2)
 (. هـ476ت)الشيرازي، 
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األربعين < وكتاب>، التنبيه< لَِمن قرأ كتاب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
والعمل بما فيهن هو الشريعة ، وعمل بما فيهن، للغزالي> األصل
 .والطريقة

 منهاجو< >منهاج الطالبين< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
والعامل بما ، هذا هو الفقه والتصوف، وعمل بما فيهن>، العابدين
 .وصوفيل ، فقيهٌ .. فيهن

، لليافعي> نشر المحاسن< لَِمن تعلق بقراءة> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعمل بما فيهن>، اإلرشاد< وكتاب

وتالوَة ، لَِمن جعل الموت نصَب عينيه> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
ِ ، القرآن ورَده  .وخصوًصا في لَْيلِه

 .دخول قبره ٍىلَِمن جعل المسجد منزله إل> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 >.إحياء علوم الدين< لَِمن طالع كتاب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

، ونِعم>، إحياء علوم الدين< لَِمن قرأ كتاب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ونِعم، ونِعم
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 [1 ] 

A  
المخاَطب بخطاب ، المذكوُر في سور القرآن، اإلنسان الكامل

المقيِّد حركاته وسكناته باتِّباع اآلداب ، هو المتصف بالعبادات.. القرآن
المتخلي من صفات ، متصًفا بما في ُكُتِب العبادات: أعني، الشرعيات
المشروحة في الكتب ، المتحلي بما في ُكُتِب المنجيات، المهلكات
 ٍىألن ترتيب اإلحياء عل ؛>إحياء علوم الدين< وهي كتاب، الغزاليات

: وهي أربعون كتاًبا؛ والمنجيات، والمهلكات، والمعامالت، اتالعباد
ت ب   ر  ك  ش  ت ب  ، في العبادات ع  ر  ك  ش  ت ب  ، في العادات وع  ر  ك  ش  في  وع 
ت ب  ، المهلكات ر  ك  ش   .في حياِة سروِر معارِف المنجيات وع 
 .وعلم  الحقيقة، وعلم  الطريقة، حازت علم  الشريعة >..اإلحياء<فـ

.. واألعمال، وجميُع العلوم، وعلُم التصوف، الفقهوعلُم 
 >.إحياء علوم الدين< مشروحة في كتاب

ومحبوبَه في ، عروَسه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ونهاره، لَْيلِهِ 

 .وجليَسه، سميَره> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ووطنَه، ومالَه، أهلَه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
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 .وشيخه، معلَِّمه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .مطلَبه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومتجره، سَفَرهُ > اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
، ونخلَه ،(1)َخْلَعهُ > اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجميَع محبوباته، وولده ،(2)وقرابته، وداره
، مقعَده> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومخاطبَته، وحديثَه، وراحَته
 .ومملكته، سلطانَه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .يكوَن ثَمَّ أنيَسه ٍىحت؛ َوحشةِ قبره ٍىذريعًة إل
، ومجالسته، ومحادثته، لَِمن جعل مخالطته> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
مان<: مطالعَة كتاب.. ومذاكرته  >.أعجوبة  الز 
ل كتابَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  < >، إحياء علوم الدين< لَِمن حصَّ

 .وجعله ميراثَه ألوالده
 .وفواكهه، بستانَه> اإلحياء< ل َمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍإلى يشار األصلي، وقد منبتها من قلعها ما، بعد مكان في النخل شتلة هو: غرس (1)
 فالن.  خلعُ  بأنه ما شخص غرسها النخل من مجموعة

 . وفراشه>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في  (2)
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وديدنه، حرثَه

إحياء علوم < لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومطلَبه، وسلوكه، ومتجره، والعمَل بما فيه قراءَته>، الدين
ل َمن ولع قلُبُه بمحبة كتب الغزالي في جميع > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .عمره

 .ورغب في أخراه، لَِمن زهد في دنياه> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
ر في معاملته> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <  .لَِمن فكَّ
 .لَِمن تفكر في عواقب أمره> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
بُُه إل> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <  .ربه ٍىلَِمن يتفكر فيما يَُقرِّ
 .ربه ٍىوتاب إل، لَِمن تذكر ذنوبه> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
> إحياء علوم الدين< ُمطَالََعةَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وحرفََته ،(1)سوقَه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وموضع راحته، هِ َخْلَعاتِ 
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . موسمه>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في  (1)
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 .(3)وجوبته ،(2)ودويره ،(1)عوًضا عن غروره في ُعُطِبهِ 
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزوجَته، سروَره
عوًضا > إحياء علوم الدين< ل َمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .غيبتهوينهشونه في ، يظهرون البشاشة في وجهه؛ عن مخالطة منافقي زمان ه  
، حصنَه> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وَمنََعَتهُ 
، لهَوه> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وراحَته
، ثيابه> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(4)ونِْشَرَتهُ 
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وِكسوته، قُمصانه
 >إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومركبه، قماشاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو القطن، ولعل المقصود هنا مطلق الثياب.  (1)

 : وحويره. في نسخة المطبعة الفيضية (2)

 الجوبة: زيُر ماء  صغير.  (3)

 . الحمير خاصةٍ أي: الدواب، وتطلق أيًضا على (4)
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> الدينإحياء علوم < لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وموِسمه، َسَفَرهُ 

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ووالدته، موضع والِِدهِ 

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
َته، ذهَبهُ   .وفضَّ

> إحياء علوم الدين< ُمطَالََعةَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزينته، أعراسه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومشموماته، بخوراته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(1)وزيادته، يساره
> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ  لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(4)وَحَبِشيََّتهُ  ،(3()2)بربريته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سنياره، وزينته>: أ<في  (1)

الفصول الملتقطة من شرح العيدروس <، وفي بريرتهفي نسخة المطبعة الفيضية:  (2)
 . بزه>: لقصيدة المحضار

 . الحبشة بالد أول ٍإلى َمْقِدُشو من واسعة وهي: بالدٌ ، من بربره (3)

 . القديمة أكسوم مملكة وهي: موطن>، إثيوبيا<ٍ أي: بالد الحبشة، وتسمى (4)
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سفَره > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
ِ  ٍىإل  .(1)وَزْيلَِعهِ ، عدنِه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(5)ومسفلته ،(4()3)ومعالته ،(2)من شحرهعوًضا 
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وراحته، ِفراشه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(6)وَضْيَفِتهِ ، عوًضا من طبائخه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومطبخه ،(7)زاويته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لجيبوتي المقابل عدن خليج ساحل ٍعلى الغربي الشمال في تقع صومالية مدينة (1)

وفي األصل: >، الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (2)
 . شجره

 >. علوه< ٍحضرموت، ويسمى وادي ٍأي: أعلى (3)

 في نسخة المطبعة الفيضية: معالقه.  (4)

 >. ٍحدرى< ٍحضرموت، ويسمى وادي أي: أسفل (5)

ا ــ : أضيافه، وتطلق كذلكأي (6) الوليمة، ولكن مع كسر الضاد ٍ على ــ عرًفا خاصًّ
 . المعجمة

 ٍوتطلق كذلك على، 227ص 38ج الزبيدي، تاج العروس،. ركنه: البيت من الزاوية (7)
 أماكن للعلم الشرعي. 
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زيارَة > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(2)وتربته ،(1)هودِهِ 

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزرائعه ،(4()3)غيوله
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وفرحته، مباهاته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وخلوته، ِمْحَرابَه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وغرفته، دياره

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وموضع راحته، فراشه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وحاجته في قبره، موضع فقره ٍىإل، وَرايََتهُ ، سالحه
> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هود شعب في ، الكائنهود  النبي أي: زيارة: قبر (1)

 . أي: المقبرة (2)

 . الملتف الذي يستتر فيه الكثير الوادي الذي فيه ماء، والشجرٍ يطلق على: الِغيل (3)

 . غيوثه>: أ<في  (4)
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 .ورائحته ،(1)أطيابه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(2)ونوافجه، مسكه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وموارده، لقناصة الصيد
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزراعته، حرثه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(4)وجربته ،(3)مساقيه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(6()5)وغيوثه، ثماره
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

ادِهِ   .هـ]ـتـ[ـوالمنافقين في وجه، وأهل عداوته، سالمًة من مخالطة ُحسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . زيادة: وراحته> أ<في  (1)

 . 246ص 6الزبيدي، تاج العروس، ج. المسك نافجة، وهي: وعاءجمع  (2)

 اندفاع حدة أراضيهم، وكسر ريِّ  في ؛ لكي يستغلوهاٍتبنى جمع ساقية، وهي: قناة (3)
 . بيوتهم ٍعلى ٍال يطغى ٍالسيل؛ حتى

 . الجرب، والجربة: المزرعة (4)

 مطر يصاحبه سيل. ٍ: جمع غيث، وهو المطر، وتطلق كذلك على (5)

 . وعيونه>: أ<في  (6)
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وتواجده، ووجده، سماعه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(2)ورزامته ،(1)خريفه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعبادته، اعتكافه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وِعلمه، نحَوه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وَجَمالَهُ ، ِحليته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وتجارته ،(3)مداينته
علم > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .تصريفهوعلم ، لغته

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي: رطب التمر، وبسره (1)

باألرجل، ٍ التمر المنزوع النوىٍ الرزامة، هي طريقة إلصالح التمر بالضغط على (2)
 يسهل أكله، ثم يحفظ. ٍ وكبِسهِ؛ حتى

ين، أي: أعطيته (3) ين ديًنا، وأخذُت منه المداينة: المعاملة بالدَّ  . بالدَّ
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 .(2)وطلسمه ،(1)عزيمته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

ِّهِ  (3)عوًضا عن مطالعة  .(4)مقامات َحرِْيرِي
من > إحياء علوم الدين< ُمطَالََعةَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ومذاِكَره، جميع الخلق جليسه
للقاح > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وقالبه، وصالح قلبه، عقله

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وذخائره، كنوزه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وفواكهه، وبساتينه، قصوره
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تكتب فيها قرآن، أو أدعية لالستشفاء العزيمة: ورقة (1)

مطلسم،  سر: فيقولون كالمهم له في الصوفية استعمال كثر المكتوم، وقد للسر اسم (2)
 . 25ص 33الزبيدي، تاج العروس، ج. طالسم: مطلسم، والجمع وحجاب

وفي األصل: >، الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (3)
 . مطالعة ظاهر عن

 قال(، هـ516ت)الحريري،  علي بن القاسم محمد الحريري، ألبي مقامات (4)
الحج،  باهلل، وآياته، ومشعرِ  أقسم<: ــ معاصريه من وهو ــ مدحه في الزمخشري
 >. مقاماته بالتبر نَكُتبَ  بأن حريل  الحريريَّ  وميقاته.. أن
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 .وأحبابه، إخوانه
، موضع أحبابه> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومشايخه
نظر  ٍىوسيلًة إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجه َربِّهِ 
قرب  ٍىشفعاءه إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ كتب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .حظيرة َربِّهِ 
 ٍىوسيلًة إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .َربِّهِ  ٍىتقو
للغزالي > اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .معرفة ربه ٍىُسلًَّما ومرقاًة إل
 .درجاٍت عند َرب ه  > اإلحياء< ل َمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
معرفة  ٍىمراده إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .نفسه وربه
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، ركوبه> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعمامته، وطيلسانه، وقمصانه ،(3()2)وحواكه ،(1)وبزوزه، ومواسمه
، طوَل عمره> اإلحياء< ل َمن اجتهد في مطالعة> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجميع أوقاته، ونهاره، وليله

 
 

 : وقال في موضع آخر في الشرح 
؛ وعمل بما فيها، لَِمن قرأ في كتب الغزالي> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ورضا اهلل ورضا رسول اهلل، ٍىوالتقو، والزهدِ ، كتِب الورعِ 

 أو سمع، أو كتب، لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <: وقال أيضا
 .في أوقاته> إحياء علوم الدين<

 >.األربعين األصل< َونِْعَم كتاب>، األربعين األصل< َونِْعَم كتاب
 َونِْعَم كتاب>، البداية< كتاب مَ عْ ونِ >، البداية< َونِْعَم كتاب

 .(4)>البداية<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهي: >، لقصيدة المحضارالفصول الملتقطة من شرح العيدروس <كما في  (1) جمع بز 
 . بروزه، وفي األصل: الثياب

 ابن منظور، لسان العرب، مادة . نسجهحاَك الثوَب يَِحيُك َحْيكًا وَحيَكًا وِحياكًة:  (2)
 . 418ص 10)ح و ك(، ج

 . وحواكمه>: أ<في  (3)

 >. الهداية< كتاب في نسخة المطبعة الفيضية زيادة: ونعم (4)
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 َونِْعَم كتاب>، التنبيه< َونِْعَم كتاب>، منهاج العابدين< كتاب مَ عْ نِ وَ 
ما نقلته من الشرح المذكور من  ٍىانته>. ربع التنبيهو< >،منهاج الطالبين<

 .(1)علوي َخطِّ الحبيب شيخ بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل العيدروس

 
 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحبيب خط من نقلته المذكور، وما الشرح من ٍفي نسخة المطبعة الفيضية: انتهى (1)
 . علوي العيدروس عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل بن شيخ
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 : ا في الشرح المذكور في موضع آخروقال أيضً  
[2 ] 

A  
 .(1)ُحرِم الفهم في دقائق التصوف.. من ح ر م قراءة  كتب  الغزالي

 ،حب  الدنيا ٍىأصر عل.. من ح ر م مطالعة  كتب  الغزالي[(2)و]
 .الديوان وقربهم وحبِّ ، الرئاسة وحبِّ 
 .قسا قلُبهُ .. من ح ر م قراءة  كتب  الغزاليو
 .وفي شهواته، خبط في هواه.. من ح ر م قراءة  كتب  الغزاليو
 .لحومهموأكَل  ،المسلمين اغتاب ..الغزالي كتب   قراءة   ح ر م من[و]
وما عرف ، استعجب بنفسه.. من ح ر م مطالعة  كتب  الغزالي[و]
 .غيره (3)واشتغل بعيوب، وغفل عن عيوبه، قدره

وجهَل بعد ، وجهله، ابُتلِي بنفسه >..اإلحياء< من ح ر م مطالعة
 .ذلك ذكَر ربِّه

 .(4)ما ميَّز المذموم من المحمود.. من ح ر م قراءة  كتب  الغزالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٍالتقوى>: أ<في  (1)

الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة <الواو هنا وفيما يأتي زيادة من  (2)
 >. المحضار

 . زيادة: بعيب في نسخة المطبعة الفيضية (3)

 . في نسخة المطبعة الفيضية: الممدوح (4)
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، والعمل، ما عرف حقيقة العلم.. قراءة  كتب  الغزاليمن ح ر م 
 .ٍىوال التقو، وال الورع

، وصفاته، فقد ُحِرم مطالعة نفسه.. من ح ر م مطالعة  كتب  الغزالي
 .معارف توحيد َربِّهِ  ٍىإل (1)وقربات مقامات سلوك الطريق

 

 
أوقاته في صالته مع  ٍىحافظ عل لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ونهاره، الجماعات في لَْيلِهِ 
 

 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. رسالة التصوف<الطريق في الفصل الثامن والثالثين من ٍ تم نقل معنى (1)
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وقد شرح الغزالي : وقال في موضع آخر في الشرح المذكور 

، والطريقة، َعْلَم الشريعة ــ واإلكسير األحمر، أعني اإلمام األكبر ــ
إحياء < وهو كتاب، >أعجوبة الزمان<ورمَز رموزات في الحقيقة في 

الجامع بين ، الباطن ٍىوالتقو، الظاهر ٍىالجامع بين التقو>؛ الدينعلوم 
لإلمام > إحياء علوم الدين< كتاب: أعني، الشريعة والطريقة والحقيقية

 .أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي
 ــ> اإلحياء< بما في كتاب: أعني ــالكتاب والسنة  ٍىوالعمل عل

 .األعظماالسم : هو
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 [3 ] 

A  
والشريعة  ،اتباع الشريعة: وهو، والسنة، السرُّ كله في اتباع الكتاب

أعجوبة <: ٍىالمسم، للغزالي> إحياء علوم الدين< مشروحةٌ في كتاب
 >.الزمان
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 [4 ] 

A  
 .ِغيبة المسلم.. أكثف الحجب بينك وبين اهلل

 .في الدينأعظم المصائب .. المسلم ٍىوبَْغُي المسلم عل

>، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب< وفي الحديث
اد أصاًل  ٍىوال تطمع في رض  .ألن رضاهم ال يمكن؛ الُحسَّ
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 [5 ] 

A  
 ،>(2)مختصر بن ظفرو< ،>(1)مختصر عبداهلل بن فضل< ومن قرأ

فقد جمع بين علمي الشريعة  >..بداية الهداية< وأضاف إليهما قراءة
 .ومن عمل بهما وصل الحقيقة، والطريقة
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، ذكر 834المختصر مفقود، وهو للشيخ عبداهلل بن فضل بلحاج بافضل، )ت (1)
 . 127بافضل، في صلة األهل، ص محمد بن عوض بن ذلك الشيخ محمد

 اهلل؛ حجة عبد أبو >..ابن ظفر<وممن اشتهر بـ: هذا المختصر، ٍ لم أقف على (2)
 هـ(. 565ت)الصقلي،  ظفر بن محمد بن محمد أبي بن اهلل؛ محمد عبد الدين؛ أبو



 الكتاب الرابع : من شرح العيدروس لقصيدة املحضار )القسم الثاني(

 

417 

 [6 ] 

A  
حصلت له أنوار .. وهو تالوة القرآن، أفضل الذكر ٍىمن دام عل

 .حسن الخاتمة ٍىومات عل، في القلب
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 [7 ] 

A  
ومن أنس ، أنس بذكر اهلل.. الطاعات ٍىمن فعل الخير ودام عل

 .حسن الخاتمة عند الموت ٍىمات عل.. بذكره
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 [8 ] 

A  
إحياء < الخير في كتب: أي ،(1)الصيُد كلِّ الصيِد في جوِف الَفَرا

والكبريت ، اإلكسير األكبر<: المعبَّر عنها بـ (2)الغزالية> علوم الدين
العقول الكسبية  يقلب: أي ،(4)إبريًزا (3)الذي يقلب النحاس>، األحمر
موافقة واألعضاء الهاملة ، الغافلة عالمة نورانية (5)والقلوب، وهبية

 ويقلب، بالوحدانية (6)العقائد َمْعرِفَةً  ويقلب، لألوامر والنواهي الشرعية
 الذميمةَ  الصفاتِ  ويقلب، الكتاب والسنة ٍىالحركات والسكنات عل

 .مطمئنةً  نفوًسا ذاكرةً  [(7)الغافلة] النفوس ويقلب، صفات  حميدًة ربانيةً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرا،  وأخر ظبيًا، وآخر أرنًبا أحدهم فصاد للصيد خرجوا قوًما أن قديم، وأصله المثل (1)
 ما ، أي: جميعالفرا جوف في الصيد كلألصحابه:  الوحشي؛ فقال الحمار وهو

أبو هالل العسكري، . ‘ اهلل رسولُ  به صدته، وتمثل ما جنب في يسيرٌ  صدتموه
 . 163 ــ 162ص 2جمهرة األمثال، ج

 . في نسخة المطبعة الفيضية: القرآنية (2)

 . في نسخة المطبعة الفيضية: النجاسات (3)

 . هو: الذهب الخالص (4)

 . والعقول>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في  (5)

وفي األصل: >، الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (6)
 . معروفة

 >. الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (7)
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 .(1)التامة َ المغفرة.. وسامُعها، وكاتُبها، وقارؤها، ويُرزق مطالُعها
، وحياَة القلب، والعملَ ، ُرِزق العلمَ .. مطالعتها ٍىوإن دام عل

 .القدسية (2)في الحضرة الملكية، المعتِكف في الملكوت
وعند ذلك تبرز له مكاشفات مشاهداِت أسراِر أنواِر معارِف 

ضرب من  ــ في قول السهروردي ــ التي هي، العلوم  اللدنيةعوارِف 
، أهِل األحدية، في قلوب القوم (4)المعنوية ألنوار تجلَّت ،(3)المكالمة

 (5)من قَِبِل بركاِت تسبيحاِت تقديساتِ ، وتكليمات واردات علوم لدنيات
في ، المقام الرابع تنزيهاِت جالالِت جماالِت تعظيماِت عظيماِت أحوالِ 

 {زت رت يب ىب نب زبمب رب} وحيث فني الفناء في حضرة، الفناء
 .[91: األنعام]

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنا ولمن طالع كتابنا  ــ هبعد االستغفار من جميع ذلك كلِّ  ــ نرجو<: قال الغزالي  (1)
والتجاوز عن جميع ، والرحمة، أن نكرم بالمغفرة.. أو سمعه، أو كتبه، هذا

أصناف ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ  الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ السي ات
>. ا إليه إال فضله وكرمهال وسيلة لن، ونحن خلق من خلق اهلل ، الخالئق فائضٌ 

 . 544ص 4الغزالي، اإلحياء، ج

 . المالئكة في نسخة المطبعة الفيضية: حضرة (2)

 اهلل ٍإلى المنقطعين قلوب في اللدنية العلوم<: السهروردي الدين حيث قال شهاب (3)
 . 37، ص2عوارف المعارف، ج>. المكالمة من ضرب

 . َجلَت>: أ<في  (4)

 . في نسخة المطبعة الفيضية: تقدسيات (5)
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 [9 ] 

A  
، أو علَم األعداد ،(2)ثالثي ا [(1)وفًقا] ال تظن أن مع الشيخ عمر

>، إحياء علوم الدين< وهو كتاب، كتب الغزالي ٍىوسلوًكا عل، ٍىبل تقو
ما  ٍىوصل إل ٍىحت؛ واجتهد، وجدَّ ، وسلك، وعمل بما فيه، طالََعهُ 

 .وصل إليه القوم
 

 

ط ف  <: وقول الشيخ عمر ص  م  الم  ة  ت ع  ال  ص  ، المخصوص أنه: أي>، ٍىو 
 ّٰ ِّ}: ٍىكما قال تعال، ومالئَكِتهِ ، المعصوم بصالة اهلل 

 ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 .[56: األحزاب] {يب

ل  ما خلق اهلل تعالذكر العلماء باهلل  ... درًة بيضاء ٍىأن أو 
  .......................... هي العقل.. فتلك الدرة ؛(3)الحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (1)

 في نسخة المطبعة الفيضية: تالقي.  (2)

 بالهيبة؛ فذابت، وصارت إليها بيضاء؛ فنظر درةً  اهلل خلق ما الحديث بتمامه: أول (3)
مثلي؟؛  األرض، وقالت: من فافتخرتاألرض؛  منه زبُدها؛ فخلق ماًء، وارتفع

 =بالجبال؛ فتكبرت األرض األرض؛ فقهر في أوتاًدا الجبال؛ فجعلها اهلل فخلق
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العقل  ٍىأول ما خلق اهلل تعالأنه  ‘الذي أخبر النبي  (2()1)األول
  ..................................... ،(3)الحديث... األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النار؛  بالنار؛ فتكبرت الحديد؛ فقهره به؛ فتكبر الجبال الحديد، وقهر الجبال؛ فخلق =
 فتكبرالدنيا؛  في الماء السحاب؛ ففرق الماء؛ فخلق به؛ فتكبر الماء؛ فقهرها فخلق

 ٍحتى اآلدمي الرياح؛ فخلق السحاب؛ فتكبرت الرياح؛ ففرقت السحاب؛ فخلق
 فقهره النوم اآلدمي؛ فخلق الحر، والبرد، والرياح؛ فتكبر من وكًنا بيًتا لنفسه جعل

 الموت؛ فتكبر المرض؛ فخلق به؛ فتكبر المرض؛ فقهره النوم؛ فخلق به، فتكبر
البيان،  ، روح. إسماعيل حقيوالنار الجنة بين يُذبح حيث القيامة يوم بالذبح فقهره
 . 176ص 8ج

 أعظم الغيب، وهو سواد من منفصل العمل، وأول مركز ؛ فإنهالبيضاء: العقل األول (1)
 كمال بضده الغيب، فيتبين سواد بياضه بالبياض؛ ليقابل وصف فلكه، فلذلك نيِّرات

 بياض، والعدم عدمه، والوجود ٍعلى وجوده موجود، ويرجح أول هو التبين؛ وألنه
 . 49الجرجاني، التعريفات، ص. سواد

 الواحدة، والحقيقة المحمدية، والنفس األول، والحقيقة العقل هو: األعظم الروح (2)
 األكبر، وهو الخليفة صورته، وهو ٍعلى اهلل خلقه موجود   أول األسمائية، وهو

 باعتبار ٍعلمها، ويسمى مظهر الذات، ونورانيته مظهر النوراني، جوهريته الجوهر
اًل، وكما عقاًل : النورانية واحدة، وباعتبار نفًسا: الجوهرية  الكبير العالم في له أن أوَّ

 الكلية، واللوح ، والنور، والنفسٍاألعلى األول، والقلم العقل من مظاهر، وأسماء
 بحسب مظاهر، وأسماء الصغير اإلنساني العالم في ذلك.. له المحفوظ، وغير
والروح، ، السر، والخفاء وغيرهم، وهي اهلل أهل اصطالح في ظهوراته، ومراتبه

الجرجاني، . والقلب، والكلمة، والروع، والفؤاد، والصدر، والعقل، والنفس
 . 113 ــ 112التعريفات، ص

ابن حجر، فتح الباري، . ثبت طريق له العقل.. ليس اهلل خلق ما أول حديث (3)
 . 289ص 6ج
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 .(2()1)‘ هو نور رسول اهلل.. وذلك العقل
 

 

ولَْيلِهِ  ،لَِمن أكثر الصالة عليه في جميع عمره> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعند انتباهه ويقظته، ونهاره

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حضرته في الصمدية أنواره من المحمدية الحقيقة أبرز خلقه إيجاد أراد اهلل لما (1)
حكمته،  كمال اقتضاه ما ٍعلى وسفلها كلَّها؛ علوها العوالم منها سلخ األحمدية، ثم

ره ٍتعالى اهلل أعلمه علمه، وإرادته، ثم في وسبق  دعوته بعموم بكماله، ونبوته، وبشَّ
 الروح بين آدم األصفياء، وأبوه جميع األنبياء، وواسطة نبيُّ  ورسالته، وبأنه
 ٍعلى المتقدم عالمها في لها ممدا األرواح؛ فظهر عيون منه انبجست والجسد، ثم

 لجميع األكبر األجناس، واألب جميع ٍعلى العالي الجنس هو األشباح، وكان عالم
برفعته،  كلِّها العوالم ٍعلى جسِمهِ.. متميز وجودُ  تأخر وإن والناس؛ فهو الموجودات
العيدروس، . الرحماني اإلمداد تفرد الصمداني، ومحتد السر خزانة هو وتقدمه؛ إذ

 . 6النور السافر، ص

؛ األرواح أبوٍ آدم أبو األشباح، والمصطفى>: رسالة الخلوة<قال اإلمام العيدروس في  (2)
، والعقُل األوُل المعنويُّ الذي خلق اهلل منه أرواَح الرسل،  ألن روَحه الروُح الكليُّ

 واألنبياِء، واألولياِء، وجميع المالئكة واألرواح، وجميع الكائنات. 
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 [10 ] 

A  
وكل درجة ، والبقاء، والمملكة، واألنوار، واألسرار، والكنوز

 .ٍىاهلل تعال ٍىفي الدين والدنيا واآلخرة في تقو

 >.إحياء علوم الدين< مشروحة في كتاب ٍىوالتقو
 

 

لقد فتق اهلل لإلمام الغزالي <: وقال سيدنا الشيخ عمر المحضار
 ِ  >.وباطًنا، ظاهًرا، عجائَب مصنوعاتِه

كالَم اإلمام الغزالي في عجائب بدوِّ اآلدمي  (1)من سمع<: وقال
 >.تحقق أنه حاضٌر عند تصويرها.. ونتائج ما ينتج منها، من نطفة

لو وزنوا جميع آل أبي <: يوًما وهو مغلوب بوارد وقال أيًضا 
ة ة لرجحت بهم.. علوي في كفَّ في المواهب في : يعني>، وأنا في كفَّ

 .واهلل أعلم، زمانه
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من تتبع>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في  (1)



 الكتاب الرابع : من شرح العيدروس لقصيدة املحضار )القسم الثاني(
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 [11 ] 

A  
إال من بركات المعامالت ، وأوليتهم، ما نالوا هذا جميعه هم

السادة جميعهم كان >؛ إحياء علوم الدين< وخصوًصا، بكتِب الغزالي
 .بما في كتب الغزالي (1)العلم والعمل ٍىسلوُكهم عل
، أو سمعه>، إحياء علوم الدين< لَِمن طالع> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .أو كتبه
.(2)ما أردت نقله من شرح القصيدة نفعنا اهلل بهم وبعلومهم ٍىانته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . في نسخة المطبعة الفيضية: والفضل (1)

 بن أحمد بن عيدروس الحبيب خط منفي نسخة المطبعة الفيضية زيادة، وهي:  (2)
 قال: وصيته في للعيدروس كالم أثناء من التقطه، وذكر مما يسير   بحذف شهاب
 بن محمد بن محمد حامد أبو اإلسالم جهات من جهة كل في: اإلسالم حجة اإلمام
سمعه..  كتبه، أو ُُ أو> اإلحياء< يعنيهذا ُُ  كتابي قرأ من الغزالي أحمد بن محمد
 وباطًنا، تمت تاهًرا السي ات جميع عن بالمغفرة، والتجاوز ٍتعالى اهلل أكرمه

 ٍ. ، انتهىالعالمين رب هلل والحمد>، البخبخة<
ونقله الحبيب >، رسالة الخلوة<وهذا النقل عن اإلمام العيدروس موجود في 

بعد  ــ نرجو<: نص عبارة الغزالي و، >الكواكب الدرية<عيدروس بن حسين في 
أن .. أو سمعه، أو كتبه، لنا ولمن طالع كتابنا هذا ــ هاالستغفار من جميع ذلك كلِّ 

 الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ والتجاوز عن جميع السي ات، والرحمة، نكرم بالمغفرة
ونحن خلق من خلق ، أصناف الخالئق فائضٌ ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ 
 . 544ص 4الغزالي، اإلحياء، ج>. وكرمه، هُ ال وسيلة لنا إليه إال فضلُ ، اهلل 



 

 

 



 

 

 العيدروسوالذي أسسه اإلمام >، الجوهري< صورة لمسجد
 > الجوهر< وقد كان يسمى قديًما مسجد

 
 صورة قديمة لمسجد الجوهري

 

 
  صورة حديثة لمسجد الجوهري



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

َرات   و   َمش  
س و  َدر  َمام  الَعي   اإل 
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ي
ْولَّ

 الإ ُ
ة ُ ْورَّ

 المش ُ
 

 [مجموع]

 .للنووي> المنهاج< أو ربع>، التنبيه< بربع عليك
 .لإلمام الغزالي> األربعين األصل< بقراءة عليك[و]

دي المحمَّ ، الرحماني، عليك بتالوة الكتاب العزيزثم بعد ذلك 
 .(1)إال األوقات المنهي عنها، في جميع األوقات

، الشهادتين (2)مُ ظَ عَ وهو مُ ، أركان اإلسالموبعد ذلك أتقن 
 .وقتهافي أول : أعني، الصلوات في أوقاتها ٍىوالمحافظة عل
 .والحج إن استطعت، الزكاة لكوكذ، رمضانشهر  صوم ٍىعل وحافظ
عشرة ؛ أربعون أصاًل : وهي>، األربعين< ذلك مشروح في وكل  
وعشرة في ، وعشرة في المهلكات، وعشرة في العبادات، في األصول
 .المنجيات

وعبارات  ،ومثاالت، وإشارات، ورموز، فيه كنوز، وهو كتاب دقيق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كحال الجنابة.  (1)

 أي: عظيم.  (2)



 مشورات اإلمام العيدروس

 

432 

، اونورً ، اما قرأها مؤمن إال وعاين في القلب سرًّ ، ناتظاهرات بي  
وظهرت ، وهانت عليه الشهوات، النور ٍىوخرج من الظلمات إل، اوحضورً 

 الشرائع الجامع بين، والخيرات> اإلحياء< مختصر ،له دالالت السعادات
 .العلم والعمل ؛مقاماتللبل جامع ، والحقائق والطرائق

والتصديقات ، والمعارف، نوارواأل، واألسرار، ثمر األحوالتبه 
الورع ثمرات ، القدسيات، يرات الغيبياتظالقلبيات في الح، اليقينيات
 .[55: القمر] {زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}، المحمدي

 .المصنف َونِْعمَ ، الكتاب نِْعمَ 

، القراءة في هذا الكتاب َونِْعمَ ، َونِْعمَ ، َونِْعمَ ، َونِْعمَ ، َونِْعمَ ، َونِْعمَ 
 .والعمل به
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[1 ] 

A  
.. والدرجات، والمنازل، والشقاوات، ال تحسب السعادات

وكتابه ، بل المنازل والدرجات بمدح اهلل ، بمدح الخلق وذمهم
 .العزيز

 .اوالبعد والشقاوات بذمه في كتابه أيضً 

ا وذمه أيضً ، في األحاديث النبويات ‘وكذلك بمدح الرسول 
 .في أحاديثه

 .وأقوالهم، وذمهم في آثارهم ومدح األولياء

 وكالمَ ،  اهلل   سمع كالمَ ابل ، فال تسمع أقوال المتكلمين
 .اجزمً ، احتمً ، ه فقطئوأوليا، ‘  ِهرسول  
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 [2 ] 

Aي
وأقبل العذر ، وثق بصداقة الصادقين، ال تثق بصداقة المتملقين

 : كما قال بعضهم؛ من المعتذرين

ُُإ ُُن  ي أت ي  ُُاذ ير  م  ُُل  م ع  ُُذ ًراق ب  ت   ك  م ع 
 

ُُر  ع    ُُإ ن  ب  ُُد  ن  م  ُُ اك  ف ي  ا ال  ق  ُُر   أ و  ف ج 
 

ُي ك  ت ُاه   ض  ُك  م ُن  ي ر  د  أ ط اع  ه  ف ق   ر 
 

ق د    ل ك   و  ُي   م ن   أ ج  ص  ا ك  ي ع  ُت ت ر  م س 
(1) 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . جعفر البستيالبيتان ينسبان لإلمام الشافعي، وينسبان كذلك ألبي  (1)
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 [3 ] 

A  
، هموأفضلُ ، الخلق ٍىمن هو أتق ٍىإل ر أن الخليقة تنظرو  ص  ًل ي ت  

، وبعضهم بعين السخط، ضابل بعضهم بعين الرِّ ، ضابعين الرِّ هم وأكملُ 
 .(1)>إحياء علوم الدين< ذكره حجة اإلسالم الغزالي في

اإلمام الغزالي  ٍىأما سمعت نظم اإلمام اليافعي في المنكرين عل
 : ــ رحمة اهلل عليهما ــ

ُُه  ن  م  <ِـ: بُ ُلع  ل   ه  اج   ارً م صُُدِّ > ن  ي  د  اب 
 

ُخ  ي   س  ي  ا لُ حً ي  ر   ص  اًًل ق  م     ل  اق ُع  ل  ٍ ىف 
 

ُا ت  بً ت  ك   ت  ف  ن  ص   د  ق  ل  <: ول  ق  ي    ت  ن  م  ض 
 

 >ل  اه  ج   م  ه  ف   ٍىل  ع   ت  اص  ت  اع   (2)اقً ائ  ق  د   
 

ُُخ  ف   ُُا ب  و  اض  ُُع   ح  د  ق  ُُل  ك  ت  ا و  ذ   د  ن   او  م 
 

ُُب    ُُل  إ   يء  ش  ُُم  ه  ف   ه  ي  ُُغ   م  ه  ُُو   ر  ي   ل  اص 
 

ُ ح  ض  و  أ   ط  ق   ل  ه  و   ُ ن  م  نُ ُل  إ   م  ال  ك   اُه 
 

و   وه  ب  س  ن   د  ق  و    ُن ح  ُو  أل  ا ر  ط  س   (3)ل  ائ 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم كلُّ  ينظر الناُس  ال.. وأعلمهم، وأتقاهم، إن أورع الناس<عبارة اإلمام الغزالي:  (1)
اإلحياء، >. وبعين السخط بعضهم، بل بعين الرضا بعضهم، إليه بعين واحدة

 . 36ص 3ج

 . التنوين للضرورة (2)

 . [31]األنفال: { خت حت جت هب مب}أي: في نحو قولهم:  (3)

   ٍ 
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 [4 ] 

A  
 .اوال تعادي أحدً ، أصدقاء ــ الجميعَ  ــذ الناس خِ اتَّ 

 .نوومناكر، ونومتوسط، نوبُّ حِ مُ : أصناف ثالثة   والناس  

، معاونة فصداقتهم؛ المتوسطون وأما ،فمودتهم سيادة؛ أما المحبون
 .فعان.. ومداراتهم، فكفايتهم واحتمال أذاهم؛ المنكرون وأما
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 [5 ] 

A  
إال ؛ صدق نية ٍىولو عل؛ ال ُتكثر من مخالطة النساء المحظورات

 ك محلَّ وقلبُ ، تحت إشارات الشرع والعقل دةً إن كانت أعضاؤك مقيَّ 
دنيات وواردات المحبات الطاهرات اللَّ ، والهيبات الربانيات، السطوات
 .الوهبيات

كائن مع : أي، مع اهلل بسره نٌ بائِ  نٌ نه كائِ أ وعالمة هذا العارف
 .وهذا معدوم ًل يوجد، ه مع الحقسرُّ ، بائن منهم، الناس بجسمه
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 [6 ] 

A  
 .ولو أنكروا؛ المنكرين ٍىال تنكر عل

 .وعوام، خواص[ و، خواص الخواص]: فالناس ثالث طبقات

فما يصدر عنهم إال هم األتقياء العارفون ، وخواص الخواص
غلبت عليهم  والجملة عوام، لهم في صدقهم نيات والخواص، خير

 ٍىواشتغل بطاعة اهلل تعال، فدعهم؛ مثلما غلبت عليك شهواتك، صفات
 .[96األنعام: ] {ّٰ ِّ ُّ َّ} ورسوله
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 [7 ] 

A  
 .واآلخرة، الدنيا خيرَ  (1)تصد.. من أساء إليك ٍىن إلأحسِ 

 .ه العارفينئوأوليا، بيته وآلِ ، هِ وأصحابِ ، ‘واقتد برسول اهلل 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ}:  هُ قولُ ذلك في  والدليلُ 
 .[199: األعراف] {زب

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من: الصيد.  (1)
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 [8 ] 

A  
 تكن عندهم أعزَّ .. همتهم وعامتخاص، كن أنصح الناس للناس

 .الناس
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 [9 ] 

A  
 .في الصمت عن جميع الشرور.. والشرور، جميع العيوب رُ تْ سِ 
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 [10 ] 

A  
، وفضله ،(1)ورحمته، في كتاب اهلل العزيز عليك بحسن الظنِّ 

، خلقه ٍىوصبره عل، ورأفته، ولطفه، وستره، وتجاوزه، وغفرانه، وعفوه
، دفسبحانه من سيِّ ؛ من المذنبين دَ عُ بَ ب وَ رُ من قَ  ٍىوإحسانه إل، وحلمه
 .أكرمهما ، ماجد

 .وصحابته، بيته وأهلِ ، ‘والمتابعة لنبيه ، ثم عليك بحسن الظن

 .خاصة وعامة؛ في أولياء اهلل وعليك بحسن الظن

، والمحاسدات الدنيا اآلراء والخالف من حيث حب   وال تغرك كثرةُ 
 ؟.الخصوص فكيف أهل.. مسلم ولي وكل، مؤمن ولي ن كلأ[ واعتقد]

 .وعليك بسالمة الصدر من الشرور
، والحسد ،والحقد، والبغي، الغيبة ٍىاإلصرار عل.. وعالمة الشرور

الظن مع  وسوءُ  ،والبخلُ ، وإفراط الغضب، واتباع شهوة الفرج، والكبر
 .الكبر واالزدراء

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي: رحمة اهلل (1)
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 [11 ] 

A 
، من أراد السالمة في جميع األحوال في الدين؛ عليك بالصمت

.. فجمال العقل؛ فعليه بالصمت إال فيما البد منه.. واآلخرة، والدنيا
 .والصدق، الصمت

 .والدنيا، كتمان األسرار في الدين.. هولب  ، وعلنه، وسره، وباطنه
 .آدم إال بالعقل ولوا بنضِّ وما فُ 
 وما يحصل العلم، والعمل، إال ألجل العلم ت الكائناتُ قَ لِ وما خُ 

 .والعمل إال ببضاعة العقل
 .والتكاليف إال ألجل العقل، واألحكام، رسلت الرسلوما أُ 
 وال يُعرف اهللُ ، بواسطة العقلاد المعارف والدرجات إال صوال ت

 .واآلخرة إال به، والدنيا، هوكتبُ ، هورسلُ ، هودينُ ، ٍىتعال
والحقيقة إال بواسطة  ،(1)والطريقة، ا الشريعةعرف أيضً تُ وال 

 .العقل
علم البواطن بعقل وتصيد ، علم الظواهر بعقل كسبي  تصيد 

 .رباني   د األذواق بذوق معنوي  يوتص، وهبي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيادة: واآلخرة. > الكواكب الدرية<في  (1)
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 أصلِ ؛ ٍىومندمجة في خصلة التقو، مندرجة ياالعطا وكل هذه
القديم  الرحمن في محكم كتابه وصيةِ ، الرحمانيات، السعادات األزليات
 .األزلي المحمدي

 كئمراقبة أعضا.. فظاهره؛ وباطنه فيك، فيك ٍىالتقو وتاهر  
 .الشرع المحمدي، وضبطها تحت األمر والنهي الرباني، السبعة

 سلوك الصراط المستقيم المشروح في كتاب.. ٍىوباطن التقو
 .محمود ق  لُ خُ واتصاف بِ ، مذموم ق  لُ من اجتناب خُ >؛ األصلاألربعين <

.. المذكور> األربعين< والذميمة في كتاب، واألخالق الحميدة
 .مشروحةٌ 
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 [12 ] 

A  
االتصاف باألخالق : التصقيل؛ وتنويرٌ ، تصقيلٌ .. التصوف

والتفهيمات لمعاني  بالتدبيرات العبادات بالتالوات: والتنوير، الحميدة
 .اآليات الرحمانيات المحمديات
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 [13 ] 

A  
وال تطمع في رضاهم ، والمحاسدات، ال تجادل أهل الحقد

رضا  أدركتُ <:  كما قال معاوية، إدراك رضاهم مستحيل، أصاًل 
 .(1)>بزوال نعمتي[ اـ]ًـرضاهم مقرون اد لقيتُ سَّ إال الحُ ؛ كل  
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي طالب بالبر والتكرمة، فكان ذلك ال  عياش قال: ابتدأ أبو العباس آلَ عن ابن  (1)
ا، هم له شكرً ا، وأقلَّ هم له حسدً يزيدهم إال التواء عليه، وكان عبداهلل بن حسن أشدَّ 

من الناس إًل وأنا استطيع رضاه إًل  ما أحد  <ا: لقد صدق معاوية حين قال: فقال يومً 
، أنساب األشراف، البالذري>. زوال نعمتيًل يرضيه عني إًل ؛ حاسد نعمة

 . 12ص2ج
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 [14 ] 

A  
إال مع أهل ، وال تدمن حضور السماعات، ال تولع بالمالهي

 المحظور زين بينالمميِّ  ،القلوب العارفين بشرح العيوب والذنوب
 ويشرحون، العقل والنقل وبين، والمباح والمكروه والمستحب

 .الذائقون لألذواق المعنوية ،(2)واألحوال (1)المقامات

، بل عند الجملة، هو مباح عند أكثر الجمهور.. كل حال   ٍىوعل
 .كثرة الجمهور ٍىبل المعول عل، الشاذ النادر ٍىل علوال معوَّ 

 .وما بعد وصلت سفلها، القصور ال تدعي أنك في علوِّ 

حضرة اإليقان  ٍىإل فال تصل؛ اإلسالم وأساسه أركان  ، الدين أول  
 .حكام أركان اإلسالمإإال بعد 

 .قانيحكام اإلإحضرة اإلحسان إال بعد  ٍىإل وًل تصل

وسلوك ، حقيقة اإلحسان إال بعد اتباع الشريعة ٍىإل وًل تصل
 كما قال رسول اهلل؛ معارف عوارف الحقيقة ٍىوالوصول إل، الطريقة
اف ل  ح ت   ًل  <: ‘ الن و  ب  إ ل ي  ب  ر  د ي ي ت ق  ب  ال  ع  ه   ٍىي ز  ب  ت ه  ، أ ح  ب  ب  ن ت  : ف إ ذ ا أ ح  ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ تم نقل معنى (1)

 >. الكبريت<تم نقل معاني الحال في هامش الفصل الحادي والعشرين من  (2)
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ع  ب ه   م  ه  ال ذ ي ي س  ع  م  ر  ب ه  ، س  ص  ه  ال ذ ي ي ب  ر  ب ص  ا، و  ط    ب ه  ه  ال ت ي ي ب  ي د  ، و 
ا ي ب ه  ش  ل ه  ال ت ي ي م  ر ج  ي ن ه  ، و  ط  أ ل ن ي أل  ع  إ ن  س  اذ ن ي، و  ت ع  ل   ن  اس   و 

ن ه   يذ   .(1)>أل  ع 

م   ٍىإ ل  إ ن  اهلل  ًل  ي ن ظ ر  <: وكما قال  ر ك  و  ًل  إ ل  ، ص  م   ٍىو  ك  ام  س  ، أ ج 
م   ٍىا ي ن ظ ر  إ ل  م  ن  إ  و   م   ق ل وب ك  ي ات ك  ن   .(2)>و 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8ج(، 6502، حديث رقم )التواضع باب، الرقاق كتابالبخاري، صحيحه،  (1)
 . 105ص

، وأصل الحديث في 124ص7، جحلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم (2)
باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، ، كتاب البر والصلة واآلدابصحيح مسلم، 

، ولفظ 1987ص4ج(، 2564، حديث رقم )ودمه، وعرضه، وماله، واحتقاره
 >. وأعمالكم، قلوبكمٍ صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلىٍ إن اهلل ال ينظر إلى<مسلم: 
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 [15 ] 

A  
؛ والمحاسدات، والرئاسات، ال تطمع في محبة أهل الجاهات

، وال يعرفون العلوم والمعقوالت، ا إذا كانت العقول ضعيفةخصوصً 
فإنهم إذا كانوا بهذا ؛ كالكتب الغزاليات؛ النافعِ  العلمِ  وال يطالعون كتبَ 

، السبعيات والصفاتُ ، مياتيالبه الوصف يغلب عليهم الصفاتُ 
الصور  اءالمعجونة في الطينة في ابتد والصفاتُ ، الشيطانيات والصفاتُ 
 .[96األنعام: ]{ ّٰ ِّ ُّ َّ}؛ اآلدميات
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 [16 ] 

A  
.. عليه حب الرئاساتكلُّ من غلب ، الحسد مقرون بحب الجاه

 .غلب عليه الحسد
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 [17 ] 

A  
ا وغير ، اطعم غني ا وفقيًرا، قدر الحال ٍىاطعم الطعام عل ومستِحق 

م  <: ‘كما قال رسول اهلل ، مستحق ل ه  ل وا الن اس  م ن از  ز   .(1)>أ ن 

اء  <: وكما قال  ر  ب د  ح  لج ك  ا ك  ه  ر  ف ي  ولو ؛ وتظمأ، تجوع :(2)>أ ج 
 .لقمة لمقام كلب

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حديث رقم منازلهم الناس تنزيل في باب، األدب كتابأبو داود، سننه،  (1)
 . 261ص4ج(، 4842)

،  جعشم بن مالك بن سراقة ذكر، الصحابة معرفة كتاب، المستدرك، لحاكما (2)
 . 718ص3ج(، 6599حديث رقم )
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 [18 ] 

A  
 ر  وَ  ة  كَ ارَ بَ مُ  ة  رَ ك  ذْ تَ 

 ة  فَ يْ ط  لَ  ة  اضَ يَ
اهلل من جميع الذنوب  ٍىتب إل[و، ]والعقيدة، الظن نُ سْ حُ 
 ومقام الليل والتالوة في كل حال  ، د الصمت والصياموتعوَّ ، والعيوب
 .والطهارة، وغض البصر، واالعتزال، الشرع عنه ٍىإال ما نه

 والسالم، والدعاء

 ا
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ه ُ ي َّ ِ اب 

 الي  َّ
ة ُ ْورَّ

 المش ُ
 

 [ كواكب ــ درر ــ عقد البراهين]

 
>ن  م  ؤت  م   ار  ش  ت  س  الم  <: هذه مشورة من حيثُ ]

(1). 
 ٍىمقتض ٍىومذهبنا مذهب الشافعية عل، األشعرية نا اعتقاد  اعتقاد  

 .والسنة، الكتاب
الحضرات القدسية بالصفات الحميدات  ٍىفمن أراد التقرب إل

مثل ؛ الكتب الفقهيةبمتابعة  هِ وسكناتِ  هِ فعليه أن يزن حركاتِ .. القلبية
االعتماد  وفي سلوك طريق القوم الصوفية، الكتب النواوية والشيرازية

، والصدق، والنية، بالتوبة؛ واليافعية، متابعة الكتب الغزالية ٍىعل
 .المضمحلة، الفانية والزهد في الدنيا، واإلخالص

 ،واإلجماع، واألحاديث المحمدية، والعمل بما فيه، القرآن فمعتقدنا
 .[(2)العاملين، ءاألتقيا، العارفين، العقالء، الزاهدين، وقياس العلماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حديث ‘النبي باب ما جاء في معيشة أصحاب ، أبواب الزهد، هسنن، الترمذي (1)
 . 583ص4ج(، 2369رقم )

 أيًضا. > فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (2)
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، والسنة، الكتاب ٍىعل> إحياء علوم الدين< في التصوف فمعتقدنا
وأحمد ، واليافعي، والقشيري، بل تصانيف اإلمام أبي حامد الغزالي

 .السهرورديةوالقوانين ، الغزالي

 هتماوي الإ، والعلماء باهلل الصوفية، وما بعد جماهير أهل السنة
 .بهارج النفوس النفسانية

 .[11ٍ: ]الشورى{ مهىه جه ين} ًل إله إًل اهلل: فالمعتقد
 .ال في ذاته وصفاته، في أفعاله [29]الرحمن:  {اك يق ىق يف ىف}

 إال األبرار، في الدنيا الدنيوية [130]األنعام:  {خي حي جي}
 .في الحضرات المعنوية، بمعارفهم القدسية، في المنازل األخروية

، بل هو األول، عن توابع الجسمانية يةت الحضرات القدسجلَّ 
{ مهىه جه ين} وهو بكل شيء عليم، والباطن، والظاهر، واآلخر
 .[11ٍ: ]الشورى

 .خلق اهلل أفضل  ، اهلل ا رسول  وأن محمدً 
، وحلوه ؛هوشرِّ  هخير   ؛والقدر ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،باهلل ان  آم  

 .هرِّ وم  
واألولياء ، نوهم معصومواألنبياء كل  ، هم عدولوالصحابة كل  

 .نومحفوت
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 : ومعتقدنا خمسة أشياء شرعية
 .فعله ٍىثاب عليُ و، تركه ٍىالعقاب عل قُّ حَ تَ سْ يُ : واجب ــ 1
 .تركه ٍىثاب عليُ و، فعله ٍىق العقاب علحَ تَ سْ يُ : ومحظور ــ 2
 .تركه ٍىب علاقَ عَ يُ وال ، فعله ٍىثاب علي: ومسنون ــ 3
 .فعله ٍىعلب اقَ عَ وال يُ ، تركه ٍىيُثَاب عل: ومكروه ــ 4
 .هوتركُ ، هيستوي فعلُ : ومباح ــ 5
 .والتوبة، اإليمان ٍىعل وتوفَّنَا، وصدقنا بالشريعة، ا بالشريعةنَّ آمَ 

 فإن بعث باعث قلبيل ، فهو خراب.. فإن تحرك في قلبك زاجر
 .المالئكة فهو من عالم الملكوت بواسطة.. ٍىنية فعل الطاعة هلل تعال ٍىعل

، والعمل بما فيها>، بداية الهداية< وقراءةِ ، باتباع الشرع فعليك
والتمسك بما تحتاج إليه من ، مع الورع في جميع الحركات والسكنات

 .والصدق، والنية، والعقل، الفقه مع الورع
وترتيب ، آخر الليل وقراءةِ ، العشاءينإحياء ما بين  ثم بعد  

، وصالة الوتر، ٍىوصالة الضح، طلوع الشمس ٍىاألوراد بعد الصبح إل
، القرآن وتالوة  ، د  ر  س  .. والخميس مع الجمعة، وصوم االثنين، وتمامها
، والباليا المصائب ٍىوالصبر عل، ٍىمع احتمال األذ، ءعن الخنا والصمُت 
واألخالق  ،والنقل، والعقل، والعمل، من أساء مع العلم ٍىواإلحسان إل
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 .المشروحة في الكتب الغزالية؛ الحميدة
مع تدقيق ، والدنيا الفانية، اسةئإال بالزهد في الر وًل يتم هذا األمر

 .والرجاء في اهلل، والخوف من اهلل، الورع
وزير لصالة الجماعة  ٍىفالخلوة تحتاج إل.. الخلوة ٍىإل ت  ق  و  ش  وإن ت  

، وعملٌ ، له علمٌ  ا شيخٌ وأيضً ، شرعيل  والبد من الجمعة إال إن كان عذرٌ 
، أشعرية وعقيدةٌ ، بعيوب النفس وبصيرةٌ ، في الدين ونصيحةٌ ، وعقلٌ 
 .بالبدعة ٍىمبتل غيرُ 

، والصمت، الجوع ٍىهم علأمرِ  أن بناءَ  ٍىعلواتفقوا مشايخ الصوفية 
 .والسهر، والعزلة

 ودوامُ >، ًل إله إًل اهلل< ذكرُ  وأ، القرآن وتالوةُ ، ا الذكرُ وأيضً 
وال يتكلم إال ، ة  بَ لَ وال ينام إال من غَ ، وضوء الليل والنهار ٍىالطهارة عل
 .فيما يعنيه

في  ــ هُ وسكناتُ ، هُ حركاتُ  ــويكون ، ما استطاع ويالزم الشرو   
ا خصوصً ؛ مذهب الصوفية ٍىباآلداب الشرعية عل ادً مقيَّ  هِ جميع أحوالِ 
، مع ورع   (1)في األنوار األربعينية>، عوارف المعارف< بما في كتاب

 .وعقل  ، وعلم  ، ورجاء  ، وخوف  
 سلطانِ ، شيء كلِّ  وربِّ ، كربِّ ؛ مِ عِ نْ في المُ  الظنِّ  بحسن   وعليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعله يقصد كالم السهروردي عن األربعينية، وقد عقد لها ثالثة أبواب.  (1)
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مع ، ٍىاهلل تعال ثم في أولياءِ ، ‘في رسوله  الظنِّ  وحسن  ،  األزلية
 .والسنة، الكتابباع اتِّ 

 .والصبيان، الغافلين والعوامِ ، ساءالنِّ  (1)مباشرةِ  بتركِ  وعليك
 ٍىإذا تعاط السالك   المريد   الصادق   ألن الطالب  ؛ وال تقرب السماع

، وزهد  ، وتوبة  ، نفس وموتِ ، قلب وحياةِ ، ونقل  ، بغير عقل   السماع
، ويقينٍ ، ونورٍ ، وكشفٍ ، ووصلٍ ، وسلوكٍ ، وبصيرةٍ ، ومعرفةٍ ، وفقرٍ 
؛ للمريدين فال فائدة في قربه؛ د  عَ يُ  فهو في الخسران ..ومدحٍ  ذمٍّ  اءوواست  

 .خالف مَّ ولو ثَ ؛ من جميع الوجوه ٍىأول هُ تركُ ؛ ا في هذا الزمانوخصوصً 
موت .. الدخول في األعراس ليلة   وحضور  ، الظلمة وكذلك قرب  

 .القلب
 ومصالحةُ ، والصديق، العدو ٍىعل السالم رد   وينبغي لطالب الخير  

 .ومؤمن، مسلم   كلِّ 
مع صالة الجماعة بصحبة من ، وينبغي لمريد الخير اًلعتزال

 .قرب إال لعذر شرعي   أو، ُعدبَ ؛ ا صالة الجمعةوأيضً ، يحضر معه
والخروج من ، بعد التوبة من الذنوب ــ تشوق   وإن كان لك مزيد  

، في خلوة شهر  وعشرِة أيام: أعني، دخول األربعينية ٍىإل ــ المظالم
، ه  البد من أخ في اهلل تصحب  ف.. ما فيه ساكنأو بيت ، بزاوية أو ِشعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعلها معاشرة. (1)



 مشورات اإلمام العيدروس

 

458 

 .الجماعة صالة ألجل؛ طالب   صالح  
 .ها الشرعجبويحيث ؛ والبد من صالة الجمعة

 .موزون شيء   ٍىوتفطر عل، وتصوم النهار
في > اهللًل إله إًل < ذكر ٍىالفرائض سوووال تفعل بعد الرواتب 

 .الحركات والسكنات
 .من الشبهة يًئا بروال تأكل إال حالاًل 

 .الليل والنهار؛ والوضوء
 .وال تتكلم إال من ضرورةٍ ، ةٍ إال من فاقَ  وال تأكْل ، إال من غلبةٍ  مْ نَ وال تَ 

 .الشرع ٍىإل هُ دَّ وما أشكل عليك رُ 
، والتوبة، والصدق، والنية، والعقل، وال تخرج من حد الشرع

 .وبعدُ  الظن في اهلل قبلُ  وحسنِ ، والزهد
 .وال تعتقد في عزلتك إال سالمة المسلمين من شرك

 والقيامةُ  ،واجعله بين عينيك، وكذا ذكر الموت في جميع أحوالك
، في الخير مطلبك والسهرُ ، قماشك والذكرُ ، حرفتك والجوعُ ، تجاهك
 .مقصدك والعزلةُ ، محبوبك والصمتُ 

بما فيها ما  والعملِ >، بداية الهداية< من مطالعةِ  يوم   وال تخلي كلَّ 
 .استطعت
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 .والتوسط في المباحات، وهجران النساء المحظورات
 .الذكر بعد الفروض والرواتب ٍىوال تجعل شغلك سو

 .ووالديك، زوجتك وأدِّ حقوقَ 
 .د حركاتك وسكناتك بمتابعة الشرعوقيِّ 

ل وال تفضِّ ، منك واعتقد أنهم خيرٌ ، وتواضع لجميع إخوانك
 . من المسلمين في قلبكأصاًل  أحد   ٍىنفسك عل

الغافلين  والعوام، والصبيان، من مخالطة النساء الحذر   كل   والحذرُ 
 .عن العواقب من جميع الوجوه

فك من اهلل إال ما خوَّ  هجر الشعرَ او، وال تسمع إال القرآن والذكر
 .وبصرك بعيوب نفسك، وزهدك في الدنيا، بك في اآلخرةورغَّ ، ٍىتعال

 .خسران  .. هاأو بعض  ، شيء ًل يثمر هذه األربعة كل  
 هو.. ما أخرجك من عنوان الكتاب والسنة: مالكال ومحصول  

 .والسنة، الكتاب ٍىعل شيءٌ  ينفعكوما ، وخسرانٌ ، دٌ عْ وبُ ، وبالٌ  عليك
 .في لباسك بالبياض وال تخلط معه غيره عليك
 .اهلل ا حرمعمَّ  البصرِ  بغضِّ  وعليك
 .في جميع األحوال ٍىبالتقو وعليك
 .لمةبهجران الظَّ  وعليك
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 .بترك الغيبة والنميمة وعليك
، الظن فيهم بقلبك وحسن  ، سوء الظن في المسلمين بترك وعليك
 .واهجره بقلبك، واهجر المنكرَ 

 .واعتبر في نفسك، اوال تبغضه حتمً ، (1)هُ قْ ز  مْ وال تَ ، اوال تنهر مسلمً 
 .هزِّ عِ يعزك اهلل بِ .. لِّ الذُّ  ٍىصبر علاو

 .والتبذير، واهجر البخل، اسخي   نْ وكُ ، للكلِّ  مِ بالتبسُّ  وعليك
، والضعفاء، والعميان، والمساكين، بالتواضع للفقراء وعليك

 .وأهل العلم والدين، والشيبان
 .(2)ونهاية، غايةً  ؛بغاية البعد من الظلمة وعليك
، والذكر ،وتالوة القرآن العظيم، والصوم، هي الورع.. العبادة[و]

بعد التوبة من جميع الذنوب ، واألخالق الحميدة، مع اتباع الشرع
وحسن ، والسهر، والصمت، والفقر، والجوع، والعزلة، حسب الطاقة

، وإتقان الزكاة، ما حرم اهلل والتوبة عن كلِّ ، والبصارة بالعيوب، الظن
 .الشرع ٍىمقتض ٍىأربابها عل ٍىووصلوها إل
 .بزيارة القبور إذا لم تكن هناك فتنة وعليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: ال تشتمه.  (1)

وتحتمل أن  ــ كنظيراتها اآلتيةــ ما تقدمها ٍ تعود إلى> غاية، ونهاية<تحتمل أن تكون:  (2)
 ما بعدها. ٍ تعود إلى
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 .لإلمام الغزالي> بداية الهداية< كتاب ٍىبآداب الكتاب المسم وعليك
 .ٍىوالتفكر في الموت، بذكر الموت وعليك
، كوكابد نفسَ ، من أساء إليك ٍىواإلحسان إل، بالصبر وعليك

 .ونهاية، غاية؛ ف هواها ما استعطتوخالِ 
 .فيه جميع األسرار >..إحياء علوم الدين< واعلم أن كتاب]

 .ٍىفيه التقو >..بداية الهداية< وكتاب
 .فيه العلم اللدني >..المعارف< وكتاب
 .مذهب الصوفية فيه >..نشر المحاسن< وكتاب
 .فيه الكتاب والسنة.. للنووي> رياض الصالحين< وكتاب
 .فيه شرح الصراط المستقيم >..األربعين األصل< وكتاب
 .فيه الشرع كله >..منهاج الطالبين< وكتاب
 .اهلل ٍىفيه تحقيق الصراط إل >..منهاج العابدين< وكتاب
 .فيه النور.. في الفقه للغزالي> الخالصة< وكتاب
 .فيه التصوف >..الرسالة القشيرية< وكتاب
 .[(1)ورجاء الجنة، فيه البركة >..التنبيه< وكتاب
 .وسل م، وصحب ه  ، وآل ه  ، سيِّدنا محمد   ٍىاهلل عل ٍىوصل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. فتح اهلل الرحيم الرحمن<وموجود في >، الكواكب الدرية<بين القوسين زيادة من ما  (1)
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ه ُ اِلي َّ

 الي  َّ
ة ُ ْورَّ

 المش ُ
 

  [كواكب   ــ درر] 

، اوفكرً ، اوباطنً ، اوظاهرً ، اوآخرً ، اًل أوَّ ؛ وعليك بالكتاب والسنة
 .اواعتقادً ، اواعتبارً 

؛ للغزالي> إحياء علوم الدين< كتابُ .. والسنةِ ، الكتاِب  وشرحُ 
 .ونفعنا به ،رحمه اهلل

 أخ   بصحبةِ  فعليك.. فإن اشتقت للدخول في خلوات الصالحين
، للصالحين محب  ، للشرع والعقل ع  بِ متَّ ، الدين ٍىعل ر  معتبَ ، صالح  
تدخل أنت ، وللكتب الغزالية، وللصوفية األولياء، ولرسوله، هلل محب  

 .بالشروط في الخلوة وأخوك المتصُف 
 وأداءِ ، باع الحاللواتِّ ، بعد ترك الحرام ــ فمن شرو  الخلوة

وشربة بعد ، بأكلة   الصومُ : ــ الزكاة إن كان لها أهاًل  وإخراجِ ، الصالة
آخر  والوترُ ، اثنا عشر ركعة ٍىوالضح، العشاءينما بين  وإحياءِ ، العشاء
 ،وسننها المذكورة، الصلوات والخمُس ، عشر ركعة ٍىإحد؛ الليل
 وحضورُ ، ف للشرع والعقلاألعضاء من الخطأ المخالِ  السبعةِ  وحفظُ 
، ورسوله ا حرم اهللعمَّ  والصمُت ، وأنت وأخوك تصليان جماعة، الجمعة
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جمل بالكساء التَّ  وتركُ ، نظر النساء جملةً  وتركُ ، وأهِلهاالدنيا  وتركُ 
النوم إال عن  وتركُ ، ب  عْ أو شِ ، أو بيت خلي  ، في زاوية والعزلةُ ، الرفيع
ليلة  وإحياءُ ، أو تالوة القرآن، ًل إله إًل اهلل: وذكرُ ، ة  بَ لَ أو غَ ، ضرورة
 .أوتار شهر رمضان وطيُّ ، هاوطيُّ ، الجمعة

 جَ رُ خْ يَ  ٍىحت؛ وقليل ماء  ، اا أو طعامً تمرً ؛ بأكل أوقية   ويكون الطيُّ 
 .(1)عن النهي

صادقة  وفراسة، بصيرةذو ، والنقل، يعرف في العقل ويكون له شيخ  
 .بعيوب النفس
، المسلمين ٍىوال ينظر إل، اشيخه إال بعين الرضا حتمً  ٍىوال ينظر إل

 .وحسن الظن، المؤمنين إال بعين الرضا وسائرِ 
، والقرآن، سورة اإلخالص ٍىمعناالعتقاد في  َسنَ ويكون حَ 

، الرسولِ ، النبيِّ  مثل محمد  ، والعلماء باهلل، وسائر العلوم، والحديث
، واألنبياء، والكتب، والمالئكة، الرسل وسائرِ ، اهلل في الوجود سرِّ 

 .واألولياء، والعلماء
 .هؤمن بأن القدر من اهلل وحدَ يوأن 

 .وال تنظر نفسك إال بعين السخط وسوء الظن
وبعد ، ضحوة النهار في حكايات   وأخوكويكون اجتماعك أنت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: النهي عن الوصال.  (1)
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 .وبعد العصر، العشاء
 >(2)النشر< وكتاب، لليافعي >(1)اإلرشاد< وتكون الحكايات كتبُ 

 .أو حكايات لمشايخك، ا لليافعيأيضً 
ــرُ  ــون فك ــوتِ وال يك ــي الم ــرِ ، ك إال ف ــارِ ، والقب ــذنوِب ، والن  ،وال

 .والعيوب  

ويزهدك  ،اهللك من فُ يخوِّ  ونظر  ، وفعل  ، واعتقاد  ، ونية  ، عمل   وكل  
، المحمود هو.. ويبصرك بعيوب نفسك، ويرغبك في اآلخرة، في الدنيا
 .والعقلِ ، للشرع الموافقُ 

وفي ، والحضر، والسفر، بصحبة كتب الغزالي في الخلوة وعليك
 .كل حال

 أو قلياًل ؛ تَ عما استط وليلة  ، يوم   كلَّ  ًل تفارق مطالعة كتب الغزالي
األربعين و< >،إحياء علوم الدين< اوخصوصً ، ولو مسألة واحدة؛ اكثيرً 
 ومن بعدهن كتب >،منهاج العابدينو< >،بداية الهدايةو< >،األصل
 .اليافعي

، للصالحين ، كبقلب  بالتواضع لجميع المسلمين  وعليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفضل ، كتابه العزيز وتالوةِ ، اهلل اإلرشاد والتطريز في فضل ذكرِ <اسم الكتاب:  (1)
 >. والمساكين، والفقراء، والناسكين، األولياء

  >.نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية<اسم الكتاب:  (2)



 املشورة الثالثة

 

465 

 رِّ البَ ؛ والرحمة لسائر المسلمين، بالدعاء بالصالح للظالمين كولسان  
 .وغيره

، واليقظة، والنوم، والشرب، باآلداب الشرعية عند األكل وعليك
 .والحضر، والسفر، والنهار، والليل، والسكون، والحركة

 .ومن كتب الغزالي>، إحياء علوم الدين< وخذ آدابك من
 مهِ وذكرِ ، هِ م وغيرِ هِ رِّ بَ ؛ ‘رسول اهلل  بيتِ  بحرمة أهلِ  وعليك

 .همهم وفقيرِ وغنيِّ ، وأنثاهم
، كوخروجِ  ،كونظرات   ،كوسكنات   ،كحركات   في الذكر بدوام وعليك

عن  الشرعُ  ٍىنه في جميع أحوالك إال حالةً و، كودخولِ ، كورجوعِ 
 .اا حتمً حتمً ؛ فيكون الذكر بالقلب في جميع األحوال؛ الذكر فيها

 .والمساكين، بحب الفقراء وعليك
ُُك ــالحين وعلي ــي ذراري الص ــن ف ــن الظ ــعِ ، بحس ــارِ  وجمي ، همآث

 .(1)هموربطِ ، وزواياهم، همومساجدِ  ،همبِ رَ وتُ 
 .بحب الخلوات وعليك

، اهلل ا حرممَّ خال  عسماع أو ، وال تحضر السماع إال بحضور شيخ  
 .باآلداب المشهورة: أعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمع رباط، وهو محل التعليم.  (1)
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 .(1)بنقل عقيدة اليافعي وعليك

ــ، للخمــول والحــبِّ ، بــالبغض للجــاه وعليُُك  ،والفقــرِ ، عفِ والضَّ
ــكنة ، والفقــراء، والصــالحين، وأوليائــه، ولرســوله، هلل والــذلِّ ، والمس
 .والمساكين

، األدب وحفظ   ــ المشايخ ةَ معارَض : أعني ــالمعارضة  بترك وعليك
، ونظر نفسك بعين السخط، ونظرهم بعين الرضا، والحرمة بالقلوب

 .الموافقة للشرع والعقل، ك بالقوانين الشرعيةوسكناتِ ، كن حركاتِ وزِ 

؛ ا الصالحينوخصوصً ، ومسلم، مؤمن ك عن كل  بحفظ لسان   وعليك
 .ذريتك بعدك ٍىوغيبة الصالح تصل إل، كقلبِ  فإن غيبة المسلم هالكُ 

 .بحفظ بطنك عن الحرام والشبهة وعليك

 .احتمً ، احتمً ، بحفظ اليد عن البطش في خلق اهلل وعليك

، المسلمين ٍىعل بمضرةٍ ، الظلمة ٍىجل عن المشي إلبحفظ الر   وعليك
 .االسعي إليهم حتمً بل ترك 

 .ا حرم اهللالبصر عمَّ  بغضِّ  وعليك

 .وكالم النساء، والباطل، ءالسمع عن كل الخنا بحفظ وعليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هي خمسَة عشَر بيًتا، نظم بها اليافعي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومطلعها:  (1)
ال   ن  أ و  م ت ُىع  ن  ك ي ف  أ و  أ ي  ب ن ا ع   ٍر 

 

ر    ُُو  ُُا ي ت ص  ال ن  ُُي ب  ُُا ف  ُُلِّ م  ُُن  ك  ع   و 
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 .مرَ حْ بترك معاشرة النساء إال بقدر الضرورة مع المَ  وعليك
، المحاضر وترك  ، الجلوس في طريق المسلمين بترك وعليك

 .في متحدث الناس: يعني
 .بمجانبة من يبغض الصالحين وعليك
 ٍىعل وإحياء ليلة الجمعة بالطيِّ ، بصوم الخميس والجمعة وعليك

 .شيء قليل ٍىأو عل، الماء
 .كرِ بمخالفة هواك بقية ُعمُ  وعليك
، الحمل وآلةِ ، لوالمغتسَ ، تهووحش، والقبر، بذكر الموت وعليك

 .حمل الميت: يعني
 .والصالحين، واآلخرة، بصحبة من يذكر الموت وعليك
رسول اهلل  ومحبةَ ، اهلل وطاعةَ ، ك الخيرَ رُ بنظر من يذكِّ  وعليك

 .وأولياء اهلل، ‘وأهل بيت رسول اهلل ، ‘
، والفقراء ،الصوفية بِّ وحُ ، المساجد بِّ وحُ ، ِب رَ بزيارة التُّ  وعليك

وترك مخالطة متفقهة ، المسلمين ٍىوالشفقة عل، وذراري الصالحين
 .هلِّ وأخذ المال من غير حِ ، الجاهالعصر الذين يرجحون 

 .بدينك من مواضع التهمات وفرَّ ، بخويصة نفسك وعليك
 .بترك معاشرة النساء جملة وعليك
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، وبيت المقدس، والمدينة، بالعبادة في تريم من بعد مكة وعليك
 .والخليل

> البحر< وحزِب  ،(1)>اإلرشاد< بنقل ورد اليافعي من وعليك
 .للشاذلي

 >.بداية الهداية< بأدعية الغزالي من وعليك

وفي ، سن الظن في اهللحُ : ـب وعليك، وعليك، وعليك، وعليك
وصحابة  ،وأنبياء اهلل، سائر رسل اهلل وفي، وفي مالئكته، ‘رسول اهلل 
األحياء  ؛والصالحين أجمعين، ‘وأهل بيت رسول اهلل ، ‘رسول اهلل 
 .والميتين

 .الذكر بدوام وعليك
 .القرآن وتالوةِ >، ًل إله إًل اهلل< بدوام ذكر وعليك

 والمواظبةِ  ،والسهرِ ، والصمتِ ، والعزلةِ ، من الجوعِ  بقسط   وعليك
 .لسائر المسلمين والرحمةِ ، حكايات الصالحين ٍىعل

 .باالستغفار في األسحار وعليك

 .ويوم الجمعة، ليلة الجمعة ‘النبي  ٍىبالصالة عل وعليك

 .في كل حال ٍىباالفتقار بين يدي اهلل تعال وعليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 45 ــ 31اليافعي، اإلرشاد والتطريز، ص (1)
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 .واعتقد في سائر المسلمين الخير، ابنفسك خيرً  وال تظنَّ 

بالخير والطاعة وكن ، اهلل شكورً  وكن، امكابدً ، اعزومً وكن 
، أوكأنك غريبٌ ، افي الدنيا غريبً وكن ، ا من الشروربعيدً وكن ، امسرورً 
أو ، احسودً  وًل تكن، اسةئا للرمحب  وًل تكن ، كأنك في سفر؛ مارل : أي

وصلِّ ، ل األرحاموصِ ، اوفي  ، اسخي  ، اسمحً ، سهاًل وكن ، حقودا
من  وكن، ابين يدي موالك لعيوبك جحودً  وًل تكن، والناس رقود

 .الحدود ٍىوال تتعد، الفروض ٍىوحافظ عل، اشرودً  الشر

 .النبي المحمود ٍىاهلل عل ٍىوصل
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ه ُ عَّ اب ِ

 الر َّ
ة ُ ْورَّ

 المش ُ
 

 [ حياة النفوس ــ كواكب] 

 
 .وسلَّم، وصحبه، وآله، سيدنا محمد ٍىاهلل عل ٍىوصلَّ 

.. رسول اهلل اوأن محمدً ، بعد شهادة أن ال إله إال اهلل والوصية
الزكاة من كل  وإخراج  ، صوم رمضان  ِ وتحسين، تحسين صالة الفروضب

، ٍىأذ كلِّ  ٍىالصبر عل ومحبةِ ، الصدقة ومحبة  ، البيت العتيق ومحبةِ ، نوع
وفي ، الظن في اهلل ورسوله وحسن  ، الحرام وبغض  ، الحالل ومحبة  

 كونظر  ، لنفسك بعين السخط كونظر  ، وفي كل مسلم، االصالحين أيضً 
ذكر  وترك  ، من السكوت واإلكثار  ، غيرك من المسلمين بعين الرضا ٍىإل

، نظر المحظورات وهجران  ، نظر النساء المباحات وترك  ، الظلمة
، للكبير والتوقير  ، وأطفال المسلمين، واأليتام، لألرامل والرحمة  
، الورع ومحبة  ، من الظلمة الفاسقين والبعد  ، للصالحين والتواضع  

 وعشر  ، بين المغرب والعشاء والخلوة  ، في المساجد واًلعتكاف  ، هوفعل  
، وإن فاته ذلك قضاه بين طلوع الشمس والزوال، الليل آخرَ  ركعات  
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، هلل وحده عفِ والضَّ  الخمولِ  ومحبة  ، ٍىصالة الضح ٍىعل والمواتبة  
، الشروق ٍىبعد الصبح إل والذكر  ، مع االصفرار  ِ والتسبيح واًلستغفار  

: أعني، سلالغ   وذكر  ، طلوع الشمس ٍىذكر الدنيا بعد الصبح إل وترك  
والوحدة ، ٍىوالمصلَّ ، والكفن، واللحد، والقبر، والنع   ، تالميْ  غسلَ 

 .والوحشة، في القبر

 (.مائة مرة) يوم كلَّ >؛ وبحمده، سبحان اهلل<: وذكر  

، وله الحمد، له الملك، ًل شريك له، ًل إله إًل اهلل وحده< و
 (.مائة مرة)>، كل شيء قدير ٍىوهو عل، ويميتي يحي

إال ، ليلة الجمعة ويومها بالذكر وإحياء  ، الخميس والجمعة وصيام  
ال ؛ توسط  : أي، هل بالعدلاأل ومعاشرة  ، وال حيلة، إن غلبه النوم

للعبيد المماليك  واًلحتمال  ، انتهار المسلمين وترك  ، وال تفريط، إفراط
 .والنميمة عليهم، يبتهموغِ ، الناس ئذكر مساو  ِوترك، عند الهفوة
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ه ُ شَّ اِم

 الح َّ
ة ُ ْورَّ

 المش ُ
 

دروس ــ درر]  ا العي   [ وصاب 
 

 .وبه نستعين
 وسمع  ، معنوي   بقلب   ٍىصغألمن  بمشورة  ونصيحة   رسالة  هذه ]
ن أنه مَ ؛ وفهم عقلي  ، شرعي  ، (1)وإيمان، جسماني وميل  ، روحاني  

..  بما دون اهلل مع زعمه ودعواه أنه من أهل اهللمشغواًل  ٍىصبح وأمسأ
 .فقد باء بغضب من اهلل

 .ٍىجنة المأو ٍىجعل منقلبه إل.. ٍىه للمولم نفسَ ن سلَّ ومَ 
الذين ال يطلبون في ، سبيل أهل التحقيقأن يسلك  ومن أرادَ 
بمخالفة  ،خواطر النفس النفسانية قطع.. ٍىالرفيق األعل ا غيرَ الدارين رفيقً 

، والمراقبات العقلية، وإقامة القوانين الشرعية، الحظوظ الحيوانية
 .(2)[مثل العارفين الصوفية، موافقة الكتاب والسنة ٍىبمقتض

 الزهد في الدنيا مثلبحفظ أشياءَ .. الطريقةفعليك يا طالب هذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيماني. >: فتح اهلل الرحيم الرحمن<في  (1)

 أيًضا. > عقد البراهين<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (2)
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، ومثل الخمول، ومثل الفقر، التوبة من جميع الذنوب ومثل، الفانية
حسن  ومثل، الذكر ومثل، ومثل الصمت، الجوع ومثل، الضعف ومثل

، قة لهمفوالش، حسن الظن في جميع المسلمين ومثل، الظن بأهل الخير
، وتنظر الغير بعين الرضا، لسخطوأن تنظر نفسك بعين ا، والرحمة لهم

وال تستحقر أحًدا من أهل ، والصالة خلَف كلِّ مسلم، التواضع ومثل
 ٍىالغيرة عل ومثل، ومواضع التُّهم، وعليك بالفرار من أهل الظلم، القبلة

م وحسِن  ،وسترِ عورة، اإلرشاد بلطف   ومثل، وحرماِت اهلل، المحرَّ
 .العبارة
 .وعليك بطلب الخلوات]

وترتيب  ،والذكر، والسهر، والصمت، مثل الجوع: وللخلوة أركان  
 .وبامتثال نصائح عقالء الدين، المعيشة بالقوانين

وعند المواضع ، ذاكًرا بالقلب واللسان يكون في جميع حركاتهو
 .القذرة بالقلب دون اللسان

كلِّ حرف من  ٍىتكون سبابته عل.. وعند قراءة النظر في المصحف
 .المصحف

 .وأن تكون الخلوة ظالًما
، خاشَع القلب، وخروجه مطرَق الرأس، وأن يكون في دخوله

وصورَة ، متوهًِّما صورَة الغزالي، مخاياًل جسم نبيِّه، مالزًما ذكَر ربِّه
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 .شيخه في ليله ونهاره
ولو عشر >؛ إحياء علوم الدين< وال يخلو في يومه من مطالعة كتاب

وكتاب ، وكتاب الزهد والفقر، الموتوخصوًصا كتاب ذكر ، مسائل
 ،[(1)وما يصلح شيء إال بالخمول، وكتاب التوبة، رياضة النفس

 .والتواضع
فقد  ؛(2)وعلوًقا بها، جزًما، بترك الغيبة لكلِّ مسلم  حتًما وعليك

ن ان  إ ن  <: قال ‘إن النبي : قال ُروي عن ابن عباس  ا اث  ب  ون   الرِّ ع  ب  س  و 
اًبا ا  ب  ن ه  و  ل  أ ه  ث  م   أ م ه   ٍىم ن  أ ت   م  ال  ث ين  و  ، ف ي اإل س  ن  ث ال  د  م  ًبا أ ش  م  ر  ه  د ر 
ةً  ي  م   ز ن  ال  ا، ف ي اإل س  ب  د  الرِّ أ ش  ب  ، و  أ ر  ا  ٍىو  ب  ل م  الرِّ س  ض  الم  ر  اك  ع  ه  ت  ، ان 

ت ك   ه  م ت ه   و   .(5)والطبراني ،(4)والبيهقي ،(3)رواه ابن أبي الدنيا> ح ر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > مكاتبات ووصايا<بين القوسين موجود في ما  (1)

 أي: ال تتعلق بها.  (2)

، ولفظه: 123ص(، 173، حديث رقم )باب الغيبة وذمها، الصمت، ابن أبي الدنيا (3)
 . الرجل المسلم ض  ر  الربا ع  ٍ ا، أيسره كنكاح الرجل أمه، وأربىالربا سبعون حوبً 

(، 5129، قبض اليد عن األموال المحرمة، حديث رقم )اإليمانشعب البيهقي،  (4)
ا، أدناها فجرة منه مثل أن يضطجع الرجل مع الربا سبعون حوبً ، ولفظه: 362ص7ج

درهم ربا يأكله أحد الناس ، الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلمٍ أمه، وأربى
يوم القيامة من ست وثالثين  أعز عليه في اإلثم عند اهلل .. في بطنه وهو يعلمه

 . زنية

(، 7151، حديث رقم )من اسمه: محمد، باب الميم، المعجم األوسطالطبراني،  (5)
ٍ إتيان الرجل أمه، وأربى الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل  ، ولفظه: 158ص7ج

 . الربا استطالة الرجل في عرض أخيه
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ل  <: قال ‘أنٌس أن النبي  ٍىورو يم  ع  ق  ث ن   ٍىال م  اب د  و  ع  ا ك  ب   .(1)>الرِّ
، وبترك كثرة النوم، ٍىفهو القربة العظم.. ببر الوالدين وعليك

 .واألكل، والشرب
 .وإن ُذِكْرَن فَاِرق المجلس، بترك ذكر النساء جملة واحدة وعليك
وال تأكل إال ، تنم إال عن ضرورةوال ، بترك كثرة النوم وعليك

 .عن فاقة
ًرا، أو كبيًرا، وال تتبع في نقصان دنيك صغيًرا ، وال أحًدا ُمَقصِّ

 .وال للجاهلين تجاور، وال له تشاور
؛ وجر نفسك َجرِْير، واترك مشابهة الحميرْ ، بالتشمير وعليك]

 .وصيام الهجير، بقيام الليل
وسلِّم لهم ، السماع من المريدينوال تذم أهل ، وال تفعل السماع

ين عل، وال تفعل كفعلهم، حالهم ، الغيبة ٍىوال تخالط الدرسة المصرِّ
 .[(2)وكن عاشًقا لجميع كتب الغزالي

وبسطتك  ،وزادك الفقر، وعمامتك الزهد، واجعل قميَصك التوبة]
 .ذكر الموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 4810، حديث رقم )من اسمه: عبيد، باب العين، المعجم األوسطالطبراني،  (1)
 . 107ص5ج

 أيًضا. > مكاتبات ووصايا<بين القوسين موجود في ما  (2)
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ويخوفك ، ويرغبك في اآلخرة، وال تفرح إال بما يزهدك في الدنيا
ويكثِّر ، والفناء ،وبذكر الموت، ويبصرك بعيوب نفسك، ٍىمن اهلل تعال
 .ويقوي عزمك، أحزانك

ن ظنَّك بربك  .ونبيِّك واألولياء، وحسِّ
 .ٍىهلل تعال.. والخساسة، والذل، بالقناعة وعليك
 .[(1)واالنكسار، باالفتقار وعليك

 : مثل، بالوفاء بالشروط: أعني، بضبط خلوتك وعليك]
، والتالوة، والعزلة، والصمت، والسهر، والجوع، الصوم إدامة

وترك ذكر ، وترك ذكر الدنيا وأهلها رأًسا، وتحسين الفروض والرواتب
 .وخصوًصا المحظور، كلِّ مباح

 ،والميزان الجسمي، بالميزان العقلي في حركاتك وسكناتك وعليك
 .ٍىوزن المعيشة بالنو: أعني

 .وسبَع حباِت َتْمر  ، قليَل ماء  إال ، بطيِّ ليلة الجمعة وعليك
 : فإنه يحصل لك ببركاتها ثالُث فوائدَ ؛ بصالتها وعليك
 .والنوافل، أنها تجبر ما نقص من الفرائض: ٍىاألول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكاتبات>، و<عقد البراهين>، و<فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (1)
 أيًضا. > ووصايا
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 .أنها تبعد عنك الشهرة باألربعين: والثانية
شيءٌ .. واعتزل الناس، من خال بنفسه ٍىأنه قد يحصل عل: والثالثة
ِ <: عنه بـيُعبَّر ، يشبه الجنون من  وفي صالة الجمعة أمٌن لك>، الَولَه

 .[(1)ذلك
 .وينتج من كلِّ فائدة فوائُد ال حصر لها، وهذه ثالث فوائدُ 

 ،وأنفاسك، ال تضيِّع أوقاتك: أعني، بمحاسبة نفسك وعليك
 .وساعاتك
 ،سالمة القلب من الذنوب: وهي، بالمملكة الربانية وعليك]
م الغيوب ٍىحت؛ والعيوب لكن دوام الذكر مفتاح ، ترد فيه روحانية عالَّ

 .جميع الخيرات
 .والحسد، بترك الحقد وعليك
 .أهِل الخصوص؛ بمحبة تابعي الشرع وعليك
 .بمحبة الفقراء والمساكين وعليك
 .ودوامه، بذكر  في الخلوة وعليك

، والملكوت ،تقع في مخالطة المالئكة ٍىحت؛ وبترك المخالطة رأًسا
ويستقيم منك ، في طيِّ مطوي لطائِف سرائرك الالهوت (2)وتتنفس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > مكاتبات ووصايا<بين القوسين موجود في ما  (1)

 في حاشية المخطوط: لعله ينتقش.  (2)
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وسلمت من ، الجبروت (2)بفم فهمك في قلوات (1)وتكرع، الناسوت
، وجواهر الملكوت، وأشرقت في سويداء قلبك معاني الياقوت، فوت

 .كالحوت (3)وصرت في تلك البحار بقدرة َتْمَهرُ 
والتلذذ ، وارتكاب الذنوب، السلوك كِ رْ من تَ ، آه  ، آه  ، آه  ، آه  
 .افتضح في عالم الغيوب ٍىحت، بالعيوب

ل وب  <: وقل، اسلك لِّب  الق  ل  .. ي ا م ق   .(4)>د ين ك   ٍىث بِّت  ق ل ب ي ع 
 .بأركانها عليك، بأركانها عليك، بالخلوة عليك، بالخلوة عليك
 .وترك الكسل، بالنشاط عليك
 .بمحبة كتب الغزالي وعليك
فال .. بتالوة القرآن إذا انشرح قلبك في الخلوة والتالوة وعليك

 .[(5)إال ذكر الموت، تمزج معها غيرها
، ‘ ومحبة أهل بيت النبي، ومحبة رسوله، ٍىبمحبة اهلل تعال عليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: تشرب بفمك من غير واسطة.  (1)

 يتجمع فيها ماء المطر. (، الحفرة)الصخرة؛ في  ةالنقر: وهي ْت لَ قَ جمع  (2)

(، م هـ ر: الحذق في الشيء. ابن منظور، لسان العرب، مادة )، وهيالمهارةمن  (3)
 . 184ص 5ج

باب ما جاء أن القلوب بين ، ‘رسول اهلل أبواب القدر عن ، سننه، الترمذي (4)
 . 448ص4ج(، 2140، حديث رقم )أصبعي الرحمن

 أيًضا. > مكاتبات ووصايا<بين القوسين موجود في ما  (5)
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 .ومحبة الصالحين
 .كلِّ مسلم[ عن] بالعفو وعليك
 .وحرامها، حاللها؛ ببغض مخالطة النساء وعليك
 ٍىوضبط األعضاء عل، واجتناب النواهي، بامتثال األوامر وعليك

 .الدين ٍىمقتض
وترِك مخالطة ، وترِك مخالطة الفاسقين، بمحبةِ الصالحين وعليك

 ٍىوِحنَّ عل، أذكار ربِّ العالمين ٍىوالمواظبةِ عل، الخلِق أجمعين
 .واذكر لطفه بك حيُث كنَت جنيًنا، اتقصيرك في طاعة اهلل حنينً 

 .والسرير، مفارقة الدارِ واذكر 
 .والحمير، والخنازير، اقتداءٌ بالكالب.. واتِّباُع الشهوة
 .رب العالمين ين في حظيرةِ الدِّ  واتِّباُع أهلِ 
، بالغفالت وترك التسلي، بما ذكرُت لك من شروط الخلوات وعليك
 .والجهاالت
، وجهرك، وسرك، ونهارك، برضا موالك في ليلك وعليك
 .وحركاتك، وسكناتك، وسفرك، وخلوتك ،ومخالطتك

 .(1)اإلدام ٍىبترك المداومة عل وعليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ما يؤكل بالخبزهو:  (1)
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 .باالقتداء وعليك

نفع اهلل  ــاألعالم ، السادة األجالء، واعلم أن أوائل آل باعلوي]
، وذكُر الموت، والقناعةُ ، والفقرُ ، ما كان وردهم إال الزهدُ  ــ بهم

 .واالنكسارُ ، والذلةُ ، والضعُف ، والخمولُ ، والجوعُ 

 .واالفتراِش عند القراءة، واألدِب ، بالتدبر في القرآن وعليك

 .مباًحا؛ وحالاًل ، حراًما ؛(1)بترك كلِّ زينة من الدنيا وعليك

 .وشمالك، يمينك ٍىبترك االلتفات إل وعليك

تقرأ في كلِّ ركعة ؛ بأربع ركعاتبإحياء ما بين العشاءين  وعليك
 .(2)بصالة غير هذه أو، بعد الفاتحة نصَف جزء  

 .والرواتب بعد الفروض، واإلشراق، ٍىبصالة الضح وعليك

بالشروط ، التالوة ٍىوال يكون من بعد هذا المذكور إال الدوام عل
يكتب الغزالي  محبة  لعلها تثمر لك ، المذكورة ش  ، ْنَواِر اليَِقينأِمن  ً او 
ين وتبرز  .لَُبابَاِت قشور الدِّ

، مخالطات اليقين ٍىتصَل إل ٍىحت؛ بترك المخالطات رأًسا وعليك
 .اهلل مدة سنين ٍىالسكون إل ٍىواحرص عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بترك كل صورة حسنة من الدنيا. >: الدرر<في  (1)

 غير هذه األربع.  ٍأي: بإحياء ما بين العشاءين بصالة أخرى (2)
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 .وليتنا ذلك المسكين، وكلل مسكين، باألربعين يا مسكين وعليك
 .أو للوالدين في مباح، بالصمت يا مسكين إال من ضرورة وعليك
 .واألرضين، بطاعة ربِّ السماوات وعليك
 .ٍىبالورع والتقو عليك
 .ٍىوترك الشكو، بالصبر وعليك
المنِّ <: المعبَّر عنها في سماء الملكوت بـ، بحالوة التالوة وعليك

 >.ٍىوالسلو
 .بالفكر في جثث أهل القبور وعليك
 .وضيق اللحود، والنعش، بذكر المغتسل وعليك
 .واعلم أنك في قدرة اهلل مربوط، بالوفاء بالشروط وعليك
 .بتحسين الفروض وعليك
 .والنهار، بالجهد بالليل وعليك
 .باالستغفار في األسحار وعليك
، ونظر النساء، استماع كالم النساء: والحذر من، والحذر، والحذر

تقصد في  وال، وفي هجرهن كلُّ الفائدة، ومعاشرة النساء جملًة واحدة
 .وجميع شرورك، ويدك، خلواتك إال سالمُة المسلمين من لسانك
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، فيها كلُّ السلوة التيوالتالوة ، والخلوة، واهلل  اهلل  في األربعين
 .[(1)والسالم، وهي محلُّ الجلوة

 .سيِّدنا محمد  خيِر األنام ٍىاهلل عل ٍىوصل

 

 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > مكاتبات ووصايا<بين القوسين موجود في ما  (1)
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ه ُ اِدسَّ  الش َّ

ة ُ ْورَّ
 المش ُ

 
 [ كواكب   ــ درر] 

 
 .وبه نستعين

، ورضي اهلل عن الصحابة والتابعين، دنا محمد  سيِّ  ٍىاهلل عل ٍىوصل
 .وعن سائر المؤمنين والمسلمين، وعن تابع التابعين

 .بإرشاد ووصية  ، ونصيحة  ، مشورة  
ين عليك واالقتداء ، ووصيةِ اهلل لألولين واآلخرين، بطلب الدِّ
 .بالمتقين

 .والخير كلُّه في الورع
، واألحوالوجميُع العطايا ، وثمارها الخيراُت ، شجرة   :الورع ومثال  

، والعطايا الجليلة، شجرة  الدين.. وذكر الموت، أن مقاَم الورع: أعني
 .ثمر االتصاف بالورع: أعني، ثمار الورع.. واألحوال الرفيعة

 ــ وترِك جميع الذنوب، فعاًل ونهًيامن بعد الواجبات  ــ وعليك
 .والسنة، بمتابعة الكتاب
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: فعليك بكتاب.. وإذا أردت أُنموذًجا من معرفة الكتاب والسنة
 .وعماًل ، علًما>؛ بداية الهداية<

حزت .. وعملت بما فيها، >البداية<فإذا أنت ُوفِّقَت لقراءة 
 .والسنة، الكتاب

 .للغزالي هو.. المذكور> بداية الهداية< وكتاب
ربع العبادات منه ألبي إسحاق : أعني>، ربع التنبيه<بـ وعليك
 .الشيرازي

 .لليافعي> اإلرشاد< بمطالعة وعليك
 .بمحبة كتب الغزالي وعليك

: أي، ومحبة رسوله، محبة ما يرضيه: أعني، وعليك بمحبة اهلل
 .محبة متابعته في سنته

، وخصوًصا الغزالي ،وأصحابه ،والشافعيِّ  ،الصحابة بمحبة وعليك
 .نفع اهلل الجميَع بالجميعِ ، والنووي، وأبا إسحاق الشيرازي

بمحبة طاعة عالم .. من بعد التوبة من جميع الذنوب وعليك
 .الغيوب

 .بمحبة الصالحين وعليك
، ٍىوال تفرح في ليلك ونهارك إال بما يزيد في خوفك من اهلل تعال

، السوء والدنيا الفانيةويزهدك في عمل ، ويرغبك في العمل الصالح
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 .ويبصرك بعيوب نفسك
 .ومجانبةِ أهل الدنيا، بمخالطة أهل الدين وعليك
 .إال ما أوجبه الشرع، بالفرار من النساء جملةً  وعليك
 .بالصمت إال من ضرورة وعليك
العالمين  وذكر  رب  ، وتالوة القرآن العظيم، بالسهر في الدين وعليك

 .الشرع عنها ٍىإال في األوقات التي نه
في : أعني، كلِّ حال   ٍىوالذكر عل، الذكر ٍىفبعد ذلك واظب عل

 .الشرع عنه ٍىإال ما نه، والسكنات، جميع الحركات
 وإحياء   ،في كل  أسبوع، والجمعة، والخميس، بصوم االثنين وعليك
 .(2)‘النبي  ٍىوالصالة عل ،(1)بتالوة سورة اإلخالص، ليلة الجمعة
خصوًصا يوم ؛ باالعتكاف في المسجد ــ استطعتإن  ــ وعليك

 .واعتكافك، والتالوة اجعلها كالَمك يوم صومك، صيامك
 .بالعزلة عن الخلق وعليك

 .أو في جماعة، واجعل خلوتك المسجد إن كنت وحدك
 أو في غير، خارج البلد: أعني، خلوٍة بعيًدا ٍىوإذا عزمت عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: خمسين مرة، كما في الوصية الثالثة.  (1)

 ، كما في الوصية السادسة. مائة مرة أو، مرة ألَف أي:  (2)
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 .عاقل  ، َديِّن  ، فالبد من أخ  صالح.. المسجد
؛ والبد من صالة الجمعة، والبد من الصالة جماعًة أنت وأخوك

 .حتًما، ولو شق أصاًل ؛ وال تتبع الرخص في ترك الجمعة، ولو شق
، وذكر، وسهر، وعزلة، وصمت، جوع؛ بأركان الخلوة وعليك

 >.ًل إله إًل اهلل< أو ذكر، تالوة الكتاب العزيز (1)ويكون
 .وفي الصالحين، وفي رسوله، بحسن الظن في اهلل وعليك
ــق وعليُُك ــرك ذكــر الخل ــات، بت ــي بعــض األوق  ،إال محاســنهم ف
 .ٍىفإنه من جملة ذكر اهلل تعال؛ ذكرهم: أعني، الصالحينوخصوًصا 
 .بالصوم الدائم في أيام الخلوة عليك]و[

، وما استطاع من الشراب، ويكون اإلفطار بعد العشاء بأكلة واحدة
 .ماء  بعد المغرب فال بأسأو قليِل تمر  و، قليل ماء ٍىوإن أفطر عل
وبغِض ، وحبِّ الطاعة، واجتناب النواهي، بامتثال األوامر وعليك

 .الذكر ٍىوالدوام عل، المعصية
، رضاهم ٍىوالطاعة والمسارعة إل، بكثرة اللطف للوالدين وعليك

 .ٍىوامتثال أمرهم هلل تعال
أو حاجة ، صالح أو عمل، إال بعلم، وال تشتغل في بياض نهارك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: الذكر.  (1)
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، قلوب المسلمين ٍىوإدخال السرور عل، أو إعانة مسلم في الدين، والد
 .وقربةٌ في الدين، فإنه محمودٌ ؛ من غير معصية
، الفراَر منهم إال لضرورة في دين  : أعني، بمهاجرة الظلمة وعليك

 .أو مصلحة  للمسلمين، الدين ٍىأو دنيا تعين عل
؛ وجميع المسلمين، والرحمة للمؤمنين، والرأفة، وعليك بالشفقة

 .والمساكين، والفقراء، واألطفال، واألرامل، وخصوًصا األيتام
.. قلوبهم ٍىوإدخال  السرور عل ،ٍىاهلل تعال ٍىوهذه من أعظم القرب إل

 .أو بعمل الحسنات بالظاهر، بالقلب: أعني، من أي الوجوه كان
، المبغضين للظالمين، الموفقين، العاملين، بمحبة الفقهاء وعليك
الزاهدين ، المتخلقين بأخالق سيد المرسلين، المسلمين ٍىالمشفقين عل

 .الراغبين في أعمال الدين، في الحرام والشبهة
 .وذراريهم أجمعين، بحسن الظن في الصوفية أجمعين وعليك
 .بالورع في جميع األحوال وعليك
 .بذكر اهلل في جميع األحوال وعليك
وصحبة ، وأهل الدين، وأهل الورع، بصحبة أهل العبادة وعليك

 .من يذكر الصالحين
 .بإتقان حفظ القرآن العظيم وعليك
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ترك جميع  ٍىعل والعزم، بالتشمير.. إذا أردت دخول الخلوة وعليك
 ــ وجلَّ ، عزَّ  ــذكر اهلل  ٍىعل والمواتبة  ، ذكر الدنيا وأهلِها وترك، الذنوب

 .والليلفي جميع النهار 
 .ال بأس به.. ونوُم القيلولة

 .خصوًصا في المعامالت؛ بالورع في كلِّ حال وعليك
وترك مخالطة العوام إذا ، بترك مخالطة الصبيان المميزين وعليك

 .كنت من أهل التشمير
 .وقالًبا، بكثرة الذكر قلًبا ــ إذا بليت بالمخالطة ــ وعليك
 .واألموات، األحياء منهم؛ بزيارة الصالحين وعليك

 .والدين، وهي الورع، لكن للصالحين عالمةً 
فما يعرفهم إال أهُل الذوق .. المحققون، العارفون، وأما الصالحون

المفتقرون ، المتَّصفون بأخالق النبيين، المستبصرون بأنوار اليقين
، المحبون هلل ،أرباب القلوب والبصائر، أحسن الخالقين ٍىبأسرارهم إل
وفي ما ، الزاهدون بحقائق حقيقةِ سويداِء قلوبهم في الدنيا، الشاكرون

 .مطهرون رب العالمين ٍىسو
، وخصوًصا أهل الزهد  ؛ في هذا الزمان بصحبة أهل الورع وعليك
 .والدين

واعتقاد  في ، وعمل، من علم  ؛ ٍىاهلل تعال ٍىبما يقربك إل وعليك
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 .الصالحين وفي عبيد اهلل، وفي شرع رسول اهلل، وفي رسوله، هللا

 .ومخالطة الفقراء والمساكين، ٍىوعيادة  المرض، بزيارة التربة وعليك
بداية و< >،ربع التنبيه< بقراءة عليكُُ  (1)مع ما أشيرُُ ولكن 

فك من اهلل: أعني، والعبادة>، الهداية ويزهدك ، العلم النافع الذي يخوِّ
علم وهو ، ويبصرك بعيوب نفسك، ويرغبك في اآلخرة، في الدنيا
 .وما أشبهها من الكتب>، إحياء علوم الدين< ما في :أعني، الغزالي

فإنه أصل كلِّ خير  في جميع ؛ بالورع، بالورع، بالورع وعليك
 .األحوال

كلَّ يوم  فعليك بالصوم.. الخلوة ٍىإن عزمت عل ــ إشارةً  ــولكن 
 .في هذه الخلوة
 .أكلًة وشربةً ؛ بتقدير األكل كلَّ ليلة وعليك
 .بالصمت إال عن ضرورة وعليك
 .بالسهر إال عن غلبة وعليك
 .الفرو  والرواتب إال الركوع تكثر وال ،والنهار بالليل بالذكر وعليك
 .وفي الصالحين، بحسن الظن في اهلل وعليك
 .باآلداب في الحركات والسكنات وعليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسيأتي المشار إليه بعد قليل. (1)
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 .بالجمعة وعليك

 .وإلخوانك الصالحين، بالتواضع هلل وعليك
 ،واآلخرة، ورسوله، ٍىبترك كالم أهل الدنيا إال ذكر اهلل تعال وعليك
 .والصالحين

 .بالموضع المظلم وعليك

 .واالفتراش أيًضا عند الذكر ،باإلطراق عند الذكر وعليك

 .وعقلُك، وخذ من الطعام الذي يستقل به جسُمك

 .كليهما؛ واجتناب النواهي، وال تصح خلوُتك إال بعد امتثال األوامر

 .والسالم والدعاء
 .وسل م، وصحبه، وآله، سيِّدنا محمد   ٍىاهلل عل ٍىوصل  

 



 

 

 

 
 

 
 

 >، السبير< صورة لموقع مسجد اإلمام العيدروس بـ
 شتراكيوالذي هدم في حقبة الحزب اال>، مسجد الصليبية< والمسمى

  



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 َوَصاَيا 
َمام   ساإل  و  َدر   الَعي 
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ي
ْولَّ

 الإ ُ
ه ُ ِصي  َّ

 الوَّ
 

 [ كواكب   ــ درر]

 
 . اهلل ٍىتقو.. اهلل في األولين وصيةُ 

 .القرآن تالوةُ .. الذكر وأفضلُ 

ثم >، بداية الهداية< ثم>، ربع التنبيه<.. ئُ ه المبتدؤوأحسن ما يقر
ثم تقليل ، ثم التوبة من كل الذنوب، لليافعي> نشر المحاسن< كتاب
 .العالئق

 : بسبعة شرو  (1)ثم دخول الرياضة
 .جوعٌ  ــ 1
 .وصمتٌ  ــ 2

 .وسهرٌ  ــ 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرياضة: اثنان؛ رياضة األدب، وهو: الخروج عن طبع النفس، ورياضة الطلب،  (1)
 . 6الغزالي، اإلمالء، صوهو: صحة المراد. 
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 .وعزلةٌ  ــ 4
 .وذكر   ُُ 5
 .وطهارةٌ  ــ 6
 .وصالة الجمعة، ولو هو وواحد؛ جماعة   وصالةُ  ــ 7

 >.ًل إله إًل اهلل<بُ والذكر
 .ولعامة المؤمنين، ولرسوله، ولكتابه، هلل ذا نصيحة   ويكون
 .كلي   مع حسن ظن  ، ر بقلبها للمنكَ منكرً  ويكون
، الشكرِ  وعمامة، الصبرُ  ــ مع رديف   ــ حلةً  ما يلبس الفقيرِ  وأحسنُ 

ويكون ، االنكسار هُ وتكون مخدتُ ، مع فراش التواضع، الخلوة مع بيتِ 
بالحقائق ه رُّ وسِ ، ةيَّ كِ لَ وباطنه باألخالق المَ ، ظاهره باآلداب الغزالية

 .مع االستغفار باالنكسار، والتذلل باألسحار، ومعاملته بالتضرع، الربانية
، واألحاديث النبوية، في معاني القرآنالطرق  وقد اندرجت جميع  
 .والرغبة في اآلخرة الباقية، مع الزهد في الدنيا الفانية

 ،بك في اآلخرةورغَّ ، ٍىفك من اهلل تعالما خوَّ .. وأنفع األشياء
 .وشغلك عن عيوب غيرك، رك بعيوب نفسكوبصَّ 

 سماع معاني: أعني، السماع معاني الكالم.. ومن جهة السماع
ثم سماع األشعار ، ثم سماع معاني األحاديث النبوية المحمدية، القرآن
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؛ فعند ذلك تفوح روائح معاني األشعار؛ د  امِ حَ  س  فْ ونَ ، بقلب صادق
 ًئافتصير شي؛ الملكوتية، الروحانية؛ والقلوب، فتوافق معاني األرواح

؛ من األسرار؛ وينكشف لها ما هو غيبٌ ، سبحانه فتشاهد الواحدَ ؛ اواحدً 
، بطر  ا< :وتقول، وتحضر بالمغيبات، فتغيب عن المحسوسات

 >.بمطر   يا
، دالحدي مع مناسبتها ألرواح، إال األحجار المغناطيسية مثال   وما لهذا

 .[37: ق] {ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي} دٌ يِّ وهو جَ 

وعمل ، فيها هُ عُ لوووطال ، المحمدية، ع بالكتب الغزاليةن تولَّ ومَ 
بركته في دينه  وعالمةُ ، إرادته وبذلُ ، فهو عالمة سعادته.. بما فيه منها

بل تسري في أهل ، ها في أهل بلدتهبل تسري بركاتُ ، ودنياه وآخرته
 .والسالم، وادعوا لنا، زمانه

فيه بركات  ْت رَ ممن سَ ؛ والمسلمين، وأحبابنا، اللهم اجعلنا
 .آمين، هِ وآلِ ، بحق محمد، الصالحين

 وعونهحمد هلل بتمت الوصية 

 .وسل م، وصحبه، وآله، سيِّدنا محمد   ٍىاهلل عل ٍىوصل  
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ه ُ ي َّ ِ اب 

 الي  َّ
ه ُ ِصي  َّ

 الوَّ
 

 [ كواكب   ــ درر]

وخلوة ، خلوة ثالثة أيام: السلوكوهذه وصية مباركة في اختصار 
 .اوخلوة أربعين يومً ، وخلوة شهر، أسبوع

 .والجمعة، والخميس، االثنين: فهي، أما خلوة ثالثة أيام

، في زاوية واًلعتزال، الذكر بالليل والنهار دوام: ولها وتائف
قبل  يقول ٍىوًل ينام حت، الحرام ٍىالنظر إل وترك  ، بعد العشاء وأكلة  

(، ألف مرة)>، يا رحيم، يا كريم<: طهارة في خلوته وحده ٍىالنوم عل
 .فقد فتح اهلل لجماعة في هذه(؛ ألف مرة) ‘النبي  ٍىوالصالة عل

والسهر إال من ، والذكر، والعزلة، بالصوم: وأما خلوة األسبوع
 .ذكر الدنيا وأهلها وتركِ ، ضرورة

 .نووكذلك األربع، وكذا خلوة الشهر

 .هكلُّ  بل عند بعضهم الدينُ ، الدين نصُف  ولكن األدبَ 

االعترا   تركُ .. للصالحينو، حرام ومعصية ترك كل  .. واألدب هلل]
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 .(1)سالمتهم من لسانه ويده.. وللمسلمين، عليهم
 مع األدب بين يدي، ولكن الخير كله في تالوة القرآن العظيم

 .السماوات واألرضين ربِّ ؛ المتكلم
، عورة من كشفِ ؛ الخلوة بالزوجةا لألدب عند ويكون مالزمً 

 .العزة بالقلب والنسيان لذكر ربِّ ، وكالم فساق
، وأنوفهم، همنَ شرط الفكر في أكل الدود أعيُ  ٍىعل وزيارة القبور

وارتكاب الديدان ، وتغيرهم بالقيح والدم، أعضائهم وسائرَ ، ومحاسنهم
 .والقبيح منهم والجميل، والذليل، العزيز منهم؛ في أبدانهم

 .فإن استعماله فيه سرل ؛ ولو لم يدخل في القلب؛ واستعمل الفكر
 .عند اهلل ةٌ تَ بَ ثْ ألنها مُ ؛ يوم ليلة وكلَّ  وال تخلي الصدقة كلَّ 

وترك ، ةٌ الغيبة مملك وتركُ ، ه في الصمت ما استطعتوالخير كلُّ 
ومجالسة من يذكر ، وذكر اهلل حالة، اليةٌ الظن وِ  وحسنُ ، ةٌ نَ طَ لْ النميمة سَ 
 .(2)اهلل مكاشفة

ومحبةِ ، بقهر نفسك ما استطعت عند الغضب والشهوة وعليك]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: والثاني، وهو التعلق بأحكام العلم بصحة عزم الخدمة أدب الشريعة: األدب ثالثة (1)
: أدب والثالث، والتجرد عن المالحظات، وهو التشمر عن العالمات، أدب الخدمة

 . 6الغزالي، اإلمالء، صالحق وهو موافقة الحق بالمعرفة. 

عقد >، و<فتح اهلل الرحيم الرحمن<هنا.. موجود كذلك في ٍ من أول الوصية إلى (2)
 >. البراهين
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وتعظيم  ،ومحبة من يحبهن>، إحياء علوم الدين< كتب الغزالي خصوًصا
 .من يعظمهن
 .همذكرِ  وتركِ ، بمهاجرة الظلمة وعليك
 والغفلة والجهل عالمةُ ، الشهوات قسوةٌ  واتباعُ ، الدنيا ظلمةٌ  وذكرُ 

، وعالمة موت القلب ارتكاب الذنب ،(1)العبادة بلوةوترك ، الشقوة
 كلومن ال يذكر الموت في ، هيمةهو بوقت ف ومن ال يذكر الموت كلَّ 

 .ومن ال يذكر الموت في كل ساعة فهو جاهل، فهو غافل.. يوم
واأليام ، وبعد الصبح، أفضل األوقات بين المغرب والعشاء

 .جميع الشهور لُبُّ  وشهر رمضان، واألشهر الحرم، المشهورة
، وصمتٌ ، وجوعٌ ، خلوةٌ : وهي، سنة باألربعينية في كلِّ  وعليك

 .[(2)النفس بعيوب ر  خاب   وناصح  ، ونية  ، وصدق  ، ووضوء  ، وذكر  ، وسهر  
ولو إطعام ؛ وخاصة زمان الخريف، بترك المال المشترك وعليك

 .الغير
 .ونظرهم بعين الرضا، بستر عيوب المسلمين وعليك
 .بقهر نفسك ما استعطت عند الغضب والشهوة وعليك
وكتب >، إحياء علوم الدين< بمحبة الكتاب والسنة وكتاب وعليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: بالء.  (1)

 أيًضا. > مكاتبات ووصايا<بين القوسين موجود في ما  (2)
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 >.رياض الصالحينو< ،الغزالي
 ،(1)ولو شطوا؛ بحسن الظن في ذراري الصالحين وعليك
 .وستر عوراتهم، وتعظيمهم، واحترامهم

وتكون ، األجنبيوالغيرة من ، مرَ حْ بالرحمة والشفقة للمَ  وعليك
 .للمسلمين ونصيحة  ، عورة وسترِ ، الغيرة بلطف  
 .(2)بتعلم ورد اليافعي وعليك
 .بمحبة حكايات الصالحين األولياء وعليك

ويرغبك في ، ويزهدك في الدنيا، ٍىوما كان يخوفك من اهلل تعال
 .وهو اللباب، والمراد، هو المطلوب.. ويبصرك بعيوب نفسك، اآلخرة

 .والنهار، في الليل ةِ حَ بَ سْ بصحبة المِ  وعليك
 .ا وأنت تسبح بالمسبحةخصوصً ؛ واللهو، بترك الغيبة وعليك
 .بدوام الذكر والقراءة وعليك
 .بأكل الحالل وهو ما أحله الشرع وعليك
 .بموافقة العقل والشرع وعليك
 .الحرام والشبهة ٍىعل رُّ صِ بمجانبة من يُ  وعليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: بعدوا وظلموا.  (1)

 . 45 ــ 31اإلرشاد والتطريز، صاليافعي،  (2)
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 .إخوانك لحومَ  بمجانبة من يأكلُ  وعليك
، والتواضع، الطيب الكالمُ  البرِّ  وأقلُّ ، ببر الوالدين وعليك
 .وكثرة اإلحسان، االمتثال هُ وأجلُّ ، واالحتمال

 .بحسن الخلق مع كل مسلم وعليك
 .البهائم ٍىحت؛ ٍىخلق اهلل تعال ٍىبالشفقة والرحمة عل وعليك
بمحبة  وعليك، ينبالدِّ  وعليك، ينبالدِّ  وعليك، ينبالدِّ  وعليك

 .ينالدِّ 
، اًل أوَّ ، اوباطنً ، اظاهرً  فإنها النهايةُ > بداية الهداية< بمطالعة وعليك

 .اوآخرً 
، ويوم الجمعة، الجمعة ليلةَ  ‘النبي  ٍىبكثرة الصالة عل وعليك

 .وقراءة سورة الكهف
ا في أيام الحيض بالكلية إال إن بترك قرب الزوجة رأسً  وعليك

 .فيكون بحائل بين األجسامخفت الوقوع في الحرام 
 .بالتودد لكل مسلم والبشاشة في وجهه وعليك
، الذنوب كلِّ  وبغضِ ، نواهيه واجتناِب ، بامتثال أوامر اهلل وعليك
 .والحشمة، وحفظ المروءة، همومواضع التُّ 

.والسالم
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ه ُ اِلي َّ

 الي  َّ
ه ُ ِصي  َّ

 الوَّ
 

 [ كواكب   ــ درر]

 .>(2)بافضل (1)عبداهلل الفقيهِ  مختصرِ < قراءةُ : وهي]
، وجوع  ، بصيام  ، والجمعة، الخميس: يوه، مختصرةٌ  وأربعينيةٌ 

ال إله إال < ويكون ذكره، مد   نصفِ  ٍىعل وفطرة  ، ويقظة  ، وسهر  ، وعزلة  
 .[(3)هاالدنيا وأهلِ  ذكرِ  وتركِ ، وذكر  ، وصمت  >، رسول اهلل محمدٌ ، اهلل

 .بمحبة كتب الغزالي وعليك
 .الليل خرَ آركعات  بصالة عشرِ  وعليك

 .في صالة عشرين ركعة بين المغرب والعشاء.. والفضل الكبير
، شهرها وصيامُ ، فرجها وصيانةُ ، خمسها صالةُ .. ودين المرأة

 .(4)زوجها وطاعةُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولعله سبق قلم. بن عبدالرحمنفي بعض النسخ زيادة:  (1)

هـ(، ذكر 834المختصر مفقود، وهو للشيخ عبداهلل بن فضل بلحاج بافضل، )ت (2)
 . 127بافضل، في صلة األهل، ص محمد بن عوض بن ذلك الشيخ محمد

 أيًضا. > عقد البراهين<وفي >، الرحيم الرحمنفتح اهلل <بين القوسين موجود في ما  (3)

 ِإَذا َصلَِّت اْلَمْرأَُة َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها،=<الحديث الذي رواه أحمد: ٍ إشارة إلى (4)
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ه أكثر من رُّ ُض وإال فَ ، ٌف عارِ ، إال أن حضر شيخٌ  وال تسمع السماعَ ]
 .نفعه

 .صرَ خْ أو يُ ، ا من ثمر النخل المشترك قبل أن يقسموال تأكل شيئً 
 .والزم السكوت، وال تكثر من الهذيان

والزهد في ، ٍىبل بخوف اهلل تعال، ٍىوال تحسب الدين بالدعاو
 .والتوبة، والصدق، والنية، اآلخرةوالرغبة في ، ءوالسخا، الدنيا

 .القراءة في الليل والنهار ٍىحرص علاو
، والقلب، والعمل، بل الدين بالعلم، وليس الدين باللسان

والخوف  ،والزهد، والسخاء، الصمت والصبر: مثل، والصفات الحميدة
 .ٍىمن اهلل تعال

 .ثالث أو، عشر ركعة ٍىوصالة الوتر إحد
 .كثيرٌ ، ففيه شيء عجيبٌ .. أيام   ثالثةَ ومن صام في كل شهر 

 .تغنم.. وبالصالحين، ونبيك، ك بربكوأحسن ظنَّ 
قلبه  ٍىوصفَّ ، وصان لسانه عن المسلمين، هوالصالح من خاف ربَّ 

فضل  ٍىوتوكل عل، واعترف بذنبه، هُ لَّ غِ وَ  هُ دَ سَ وأخرج حَ ، بذكر ربه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

َوَحِفَظْت فَْرَجَها، َوأََطاَعْت َزْوَجَها قِيَل لََها: اْدُخلِي اْلَجنََّة ِمْن أَيِّ أَْبَواِب اْلَجنَّةِ  =
مسند عبد الرحمن بن عوف ، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنةالمسند، >. ِشْئتِ 

 . 199ص3ج(، 1661، حديث رقم )الزهري 
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حدث العالم أُ في حدث  حادث   وعلم أن كلَّ ، دهوسيِّ  ،[(1)خالقه
 .(2)هيةـبالقدرة اإلل

، وإطعام الجائع، أو ما تيسر من الطعام، سرةيوم بكِ  ويتصدق كلَّ 
 .به القرابة صَّ وخُ 

 {يل ىل مل خل} وقراءةِ ، ‘النبي  ٍىويكثر من الصالة عل
 .ويوم الجمعة، ليلة الجمعة( خمسين مرة)

[ عليه] اهلل ٍىصل.. مرةً  ‘النبي  ٍىعل ٍىمن صل  < وفي الحديث
 .(3)>ابها عشرً 

 .يوم كلَّ (، مائة مرة، )والحمد هلل، وسبحان اهلل

 .من النار كانت له فداءً .. ومن هلل سبعين ألف مرة
ثم في ، الظن باهلل حسنُ .. وحياته، نيتهوغ  ، وأصل نور القلب

 .ثم في المسلمين، ثم في أولياء اهلل، رسول اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (1)

 أيًضا. > نعقد البراهي<هنا موجود في ٍ إلى> ٍىوال تحسب الدين بالدعاو<من قوله:  (2)

باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي ، كتاب الصالةمسلم، صحيحه،  (3)
 . 288ص1ج(، 384، حديث رقم )ثم يسأل له الوسيلة‘ النبي ٍ على

   ٍ 
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ه ُ عَّ اب ِ

 الر َّ
ه ُ ِصي  َّ

 الوَّ
 

 [ مكاتبات ووصايا ــ عقد البراهين ــ فتح]

، المقدس وبيتِ ، والمدينة، من بعد مكة، بالعبادة في تريم عليك]
 .والخليل

 >.البداية< بأدعية الغزالي من وعليك
والمواظبة  ،والسهر، والصمت، والعزلة، من الجوعِ بقسط   وعليك

 .[(1)حكايات الصالحين ٍىعل
 .سحارباالستغفار في األ وعليك
 .ويوم الجمعة، ليلة الجمعة؛ ‘النبي  ٍىبالصالة عل وعليك
 وال، كل حال ٍىوعل، باالفتقار بين يدي اهلل في كل حال وعليك

 .واعتقد في سائر المسلمين الخيرَ ، اتظنن بنفسك خيرً 
 بالخير والطاعةوكن ، اشكورً [ وكن هلل]، امكابدً ، اعزومً وكن 

كأنك : يأ ــا في الدنيا غريبً وكن ، ن الشرورعا بعيدً وكن ، امسرورً 
، اوفي  ، اً سمح، اسخي  ، سهاًل وكن ، كأنك في سفر؛ امار  : أي ــ غريبٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. مكاتبات ووصايا<بين القوسين زيادة من ما  (1)
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، ل األرحاموصِ ، احقودً ، احسودً  وًل تكن، اسةئا للرمحب  وًل تكن 
 وكن، ابين يدي موالك لعيوبك جحودً  وًل تكن، وصلِّ والناس رقود

وصلي [، الحدود ٍىوال تتعد، ]الفروض ٍىوحافظ عل، اشرودً  الشرمن 
 .آمين، ]محمودال ‘النبي  ٍىعل

 ٍىوانته، يحصل المقصود.. قرة عين الوجود ٍىوبالصالة عل
 ٍىالمصطف انا محمدً دَ ذو الكرم والجود سيِّ  اهللُ  غُ لَّ وبَ ، الفضل الموعود

 .[(1)إنه رحيم ودود، المقام المحمود صاحبَ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. عقد البراهين<بين القوسين زيادة من ما  (1)
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ه ُ شَّ اِم

 الح َّ
ه ُ َّ ِصي  

 الوَّ
 

َرات  ]  يْ ، َدوَّ
َ
ْن تَُراَع : أ

َ
ُد يَنَْبِغ  أ  [ قََواع 

ا ــ كواكب   ــ درر] ات  ووصاب  ي   [ مكاب 

ي
 ىاَلَعَت ا اهلُلَهَسَرَح ٍمْيِرَت: (1)َدوَّاَرُة

 عمل فيهاي   شيء   أي  : أعني

 .(2)ص  رْ قُ ولو بِ ؛ فيها بالتصدق عليك
 .باالعتكاف في المساجد المهجورة وعليك
 .بزيارة التربة وعليك
 .بترك نظر النساء المحظورات وعليك
 .والشرب بحسب الطاقة، األكل بقلِّ  وعليك
وبعد ، مثل المغرب والعشاء، بحفظ األوقات المباركة وعليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاعدة. >: الدرر<في نسخة  (1)

 ولو بقرض. >: الكواكب الدرية<في  (2)
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، وبترك الجلوس في الشوارع، وصالة الوتر، ٍىوصالة الضح، الصبح
 .والنميمة، مع هجران الغيبة، والسكوت

، والشيبان، واألطفال، واأليتام، األرامل ٍىبالشفقة عل وعليك
 .وهجران ذكر الظلمة

وإخراج ، والتخلي يوم الحج األكبر في جبال تريم بالذكر والصوم
، ثم بأولياء اهلل، ‘ثم برسول اهلل ، وحسن الظن باهلل، قسم األضحية
 .ثم المؤمنين
، وال ترقص، وإن حضرت تأدب، تكثر الحضور في السماعوال 

 .جلساوإن رقصت 
 .بنفسك (1)وإن دخلت لها فأحملها، وال تدخل األسواق إال لحاجة

 .بقيام الليل وعليك
؛ وترك حضور األعراس، والمالعب، بترك نظر المالهي وعليك

 .ا ليلة الدخولخصوصً 
، واالفتقار، والفقر، واالنكسار، وذكر الذنوب، بالذكر وعليك

، النسوان ٍىوالصبر عل، والبشاشة في وجوه اإلخوان، وذكر الجنة والنار
، الغزالي ومحبة كتب، غرفات رضوان ٍىوالسلوان إل، وترك التنعم
 .وتعظيم من يعظمهن، ومحبة من يحبهن>، إحياء علوم الدين< اوخصوصً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: احمل حاجتك بنفسك.  (1)
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  (4)لِحِج لُِّكَو، (3)ةَطْشِمَو، (2)رْقالنََّو، (1)مْيِرل َتْيِحِج: َدوَّاَرُة

، واألثمار، والتفرج في النخيل ،(5)نظر الخلعات تركوذلك 
 .ومع أهلها، االستخبار عنها وترك

، الوارد اللهفان وإطعامِ ، القرآن وتالوةِ ، بكثرة السهر وعليك
ودخول الزاوية يوم االثنين والخميس ، والفناء، والقبر، وذكر الموت

، والجوع، والذكر، الطهارة ٍىفي هذه األيام عل والمواظبة، والجمعة
، والتباكي، والبكاء، وتالوة القرآن>، ًل إله إًل اهلل<: وذكر، والصمت

 .وذكر وحشة القبر
أو ، أو عيادة مريض، أو لجمعة، وال تدخل البالد إال من ضرورة

أو ، دين في الفانيأو مزهِّ ، فينأو إخوان ناصحين مخوِّ ، زيارة تربة
 .مرغبين في الباقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وسميت بالجحيل لوجودمنعطف الجبل مقابل الكودهمنطقة بالقرب من تريم، في  (1)
ون قديًما، والجحلة: إناء للماء يشرب منه.  ن للماءين كبيرتيجحلت  يستقي منه المارُّ

 شمال عينات.  (2)

 منطقة شرقي تريم.  (3)

 أما التي تشربمن األودية التي تسيل فيها ماء المطر،  الحجل: األرض التي تشرب (4)
 >. ُشروًجا<مباشرة من المياه التي تجري من الجبال فتسمي 

 ٍإلى يشار األصلي، وقد منبتها من قلعها ما، بعد مكان في النخل شتلة هو: غرس (5)
 فالن.  خلعُ  بأنه ما شخص غرسها النخل من مجموعة
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 .يعطونك حقهم ٍىهلك حتأف واحذر تخوِّ 

أو ، واألشجار المثمرة، واحذر من قضاء الحاجة تحت النخيل
 .برة الشمس والقمراأو مد، مقابلة

 .(1)القوالعِ ، والهرج، ترك القبح والمشاتمةاو، ترك الغضباو

 .واترك كسر خواطر المسلمين عامة
 

 

يي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زجر الناس مع رفع الصوت.  (1)
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ي

 فْيِراخَل َدوَّاَرُة

 .وفي الخريف خاصة، حال بالورع في كلِّ  عليك

وال تحضر محاضر الخريف في ، اا جزمً حتمً  (1)وال تأكل الرأس
، ا في جمعهم في بكرهم وعشيتهمخصوصً ، وعاداتهم ،(2)أيام المزاهد
 .النفس وكن سخيَّ 

، وتقليل األكل، وفي تحقيق الزكاة ،(3)في الخرص واحرص
في نقصان  وأدِّبهم، دبهم في نقصان خريفكأوال ت، وكن معاشر األهل

 .دينك ودينهم

 .كئا لمساوظً متيقِّ ، همئ عن مساومتغافاًل  وكن

والذكر بعد الصبح ، في أول الوقت ٍىصالة الضح ٍىعل واحرص
 .طلوع الشمس ٍىإل

 .بترك مخالطة النساء وعليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأس النخلة لتأخذ التمر، بل ما وجدت من تمر أسفلها ٍ كأن المراد: ال تطلع إلى (1)
 >. حتًما، جزًما<: ذلك أشار بقوله ٍ يمكن أكله؛ إلعراض الناس عنه غالًبا، وإلى

 أي: أيام الخرص.  (2)

الخرص: تقدير مقداِر ما سيكون من الرطب ونحوه تمًرا، وهو شرط لحلِّ األكل من  (3)
 نحو الرطب قبل تتمره. 
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 .ولو بقليل؛ يوم بالتصدق كلِّ  وعليك

 .بالرحمة لجميع المسلمين وعليك
 

 

يي
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ي
 ِرَفَدوَّاَرُة السَّ

 ،والذكر ،والصبر، بمجابرة المؤمنين في الخير والمباحات عليك
ومعاونة  ،والعرق ،(1)قرَ والفكر في القبر والحساب والعقاب والفَ 

وبذل النفس  ،وإظهار التبسم في وجوههم ،افقتهمووم ،المسلمين
 .والمال في مصالحهم

 

 

يي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أي: الخوف. (1)
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ي
 َدوَّاَرٍة لُِّك بُُّل َيِهَو، َدوَّاَرٌة

 .باتباع الشرع عليك
 .بما فيها والعملِ >، بداية الهداية< بقراءة عليك
 .واجتناب النواهي، بامتثال األوامر عليك
وال تفرح ، والذكر، والجوع، والسهر، والصمت، بالعزلة عليك
، ويرغبك في اآلخرة، ويزهدك في الدنيا، فك من اهللإال بما يخوِّ 

وفي ، وفي قبرك، ويحصل لك عند موتك، ويبصرك بعيوب نفسك
 .وهو العمل بما في كتب الغزالي، رضا ربك آخرتك

 .والجمعة، والخميس، بصوم االثنين وعليك
 .بمحبة الشرع وعليك
 .بترك المخالطة وعليك
 .بحب العزلة وعليك
والمسكنة والندم والتوبة في الليل ، والضعف، بالقناعة وعليك

 .واالستغفار باألسحار، والسجود، والركوع، والنهار
 .بالتهجد بالقرآن وعليك
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وفي أهل بيت رسول ، وفي رسول اهلل، بحسن الظن في اهلل وعليك
 .‘اهلل 

 .وترك ذكرهم، بمهاجرة الظلمة وعليك

.. والجهل والغفلة، قسوة.. واتباع الشهوات، ظلمة.. وذكر الدنيا
ارتكاب .. وعالمة موت القلب، بلوة.. وترك العبادة، عالمة الشقوة

 .الذنب

ومن ال يذكر الموت ، هيمةهو بف.. وقت   كلَّ  ومن ال يذكر الموتَ 
فهو .. ساعة   ومن ال يذكر الموت في كلِّ ، فهو غافل.. يوم كلفي 
 .جاهل

واأليام ، وبعد الصبح، بين المغرب والعشاء: أفضل األوقات
 .جميع الشهور لُبُّ  وشهر رمضان، مرُ واألشهر الحُ ، المشهورة

، وصمتٌ ، وجوعٌ ، خلوةٌ : وهي، سنة باألربعينية في كلِّ  وعليك
 .بعيوب النفس رٌ خابِ ، وناصحٌ ، ونيةٌ ، وصدقٌ ، ووضوءٌ ، وذكرٌ ، وسهرٌ 

 .بالتوبة وعليك، بالتوبة وعليك

 .موسل  ، وصحبه، وآله، نا محمدد  سيِّ  ٍىاهلل عل ٍىوصل
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ه ُ اِدسَّ  الش َّ

ه ُ ِصي  َّ
 الوَّ

 
 [ كواكب ــ درر ــ فتح] 

 
 .وبه نستعين

ورضي ، آله ٍىوعل، النبيين ، سيِّدنا محمد   ٍىاهلل عل ٍىوصلَّ 
 .اهلل عن الصحابة أجمعين

 ٍىما مض ٍىعل والندمُ ، من الذنوب التوبةُ .. وبركة  ، خير   كلِّ  أصلُ 
من حقوق  والخروجُ ، الذنوب ٍىأن ال يعود إل ٍىعل والعزمُ ، من العيوب
 .المسلمين

 .من بعض الذنوب وتجوز التوبةُ 

ثم في ، في اهلل الظنِّ  حسنُ .. ه  وحيات  ، ه  وغنيت  ، القلب نور   وأصل  
 .ثم كثرة الشكر هلل، ثم في المسلمين، ثم في أوليائه، رسوله

 .ا إن عقلوالعشاء شيئً ، الغداء ٍىوال يزيد عل
 .وكثرة الشفقة، السكوت.. ويكون أكثر معامالته مع الخلق
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 .اأو نصفً ، اولو جزءً ؛ يوم ما تيسر من القرآن كلَّ  ويقرأُ 
 .ولو ركعتين؛ ٍىوال تفوته صالة الضح

 .وبعد الصبح، واالعتكاف بين المغرب والعشاء
 .ه يوم الجمعةوأقلُّ ، التربة وزيارةُ 

، الصبح صالة اوخصوصً  ؛والجمعة ،الجماعة صالة ٍىعل والمحافظة
 .من الناس يوقظه وقت الفجرا يوصي أحدً .. اأو نائمً ، وإن كان غافاًل 

ولو بقراءة  ؛(1)طاعةً  ركعات   ومن استطاع يصلي قبل الفجر عشرَ 
 .فيها غفران الذنوب فقد ذكر بعض األولين أنَّ .. الفاتحة

 .أو أكثر، ة  زَ بْ أو خُ  ،(2)سرةيوم بكِ  ويتصدق كلَّ 
 >.وبحمده، سبحان اهلل< يوم مائة مرة ويذكر كلَّ 
وله ، له الملك، وحده ال شريك له، اهلل ال إله إال<: ومائة مرة

 >.كل شيء قدير ٍىوهو عل، يحيي ويميت، الحمد
 .والشرب، ويذكر اهلل عند األكل

(، مرة   مائةَ ) أو(، مرة   ألَف ) الجمعة ليلةَ ، ‘النبي  ٍىويصلي عل
 .وهذا أقله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: نفاًل.  (1)

 أي: جزء من قرص خبز.  (2)
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 (.خمسين مرة) ،{يل ىل مل خل} ويقرأ

والجمعة في ، يصوم الخميس أن: وهي، واألربعينية المختصرة
، (1)شطر ٍىوال يفطر إال عل، أصاًل  ما يدخل عليه أحد   طاهرٍ  خالٍ  موضعٍ 

 .اونهارً ، لياًل ؛ وضوء   ٍىوال يزال عل
رسول  محمد  ، ًل إله إًل اهلل<: هُ ويكون ذكرُ ، ة  بَ لَ وال ينام إال عن غَ 

 >.اهلل
 .هاوال يذكر الدنيا وأهلَ 

 .وإال فما استطاع منها، هاليلة الجمعة جميعَ  يوإن قدر يحي
 وإن نام، حسنأفهو .. والجمعة، ليلة الخميس يوإن قدر يحي

 .فال بأس.. قلياًل 
مخالطة  والبعد من، والسكوت، ر في مدة عمره من االستغفارث  كْ ويُ 
 .ونهاية، غايةً ؛ الناس

 .أحد كلِّ  ٍىوالصبر عل
ن  ف يه  <: وفي الحديث الصحيح ث  م ن  ك  و  .. ث ال  ل و  ؛ م ن اف ق  ف ه   و 

ام   ب  : ص  ث  ك ذ  ل ف  ، م ن  إ ذ ا ح د  د  أ خ  ع  إ ذ ا و  ان  ، و  ن  خ  ت م  إ ذ ا اؤ   .(2)>و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: نصف مد. (1)

(، 59، حديث رقم )باب بيان خصال المنافق، كتاب اإليمانمسلم، صحيحه،  (2)
 . 78ص1ج
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 وأساُس ، وترك الحرام، الحالل أكلُ  هُ وعمادُ ، وأصل الخير]
 .هاوكبيرِ ، هاصغيرِ ؛ التوبة من الذنوب.. الدين

رضا اهلل وافق .. الصلوات الخمس في أول وقتها ٍىومن حافظ عل
 .‘ورضا رسوله ، ٍىتعال

 .[(1)وبارك في رزقه، ستره اهلل.. ٍىصالة الضح ٍىومن حافظ عل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > عقد البراهين<بين القوسين موجود في ما  (1)
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ه ُ عَّ اب ِ

 الش َّ
ه ُ ِصي  َّ

 الوَّ
 

 [ كواكب   ــ درر]

ومعالجة ، فعليه بترك الذنوب.. القلوب حياةَ  مَّ شُ من أراد أن يَ 
 .يوبغصفات ال

ومطالعة ، والعمل به، وتالوة القرآن، ثم اتباع الكتاب والسنة
 .والعمل بها، كتب الغزالي

، والسهرُ ، والعزلةُ ، والصمتُ ، بال شبع الصيامُ : وشرو  الخلوة
 وذكرُ ، في األموات والفكرُ ، الجمعة والجماعة وصالةُ ، القرآن وتالوةُ 
الظن في  وحسنُ ، في بقاء اآلخرة والفكرُ ، فناء الدنيا وذكرُ ، الموت

في رسول  الظنِّ  وحسنُ ، مليح   إال كلُّ  ٍىوال يصدر منه تعال،  اهلل
 .وفي المسلمين، وفي أولياء اهلل، اهلل

 .خوف اهلل.. خير   كلِّ  وسنامُ ، الورعُ .. خير وذروة كلِّ 
 .بالصمت وعليك
 .بالجوع وعليك
 .بالسهر إال من ضرورة عليك



 وصايا اإلمام العيدروس

 

522 

والعلم ، ففيه صفات الكالم القديم األزلي؛ بتالوة القرآن وعليك
الذوق و، الملكوتي، حانيووالروح الر، المعنوي ءوالصفا، اللدني
تعيش في النظرات  ٍىحت؛ ثم األخروي، واحتراق الدنيوي، الجبروتي
 .البواقي

وال تخالط في ، المسلمين إال بعين الرضا ٍىأن ال تنظر إل عليك
 .ا من الخلق قطحدً أخلوتك 

الفجر إن  ٍىالجمعة إل ليلةَ  ‘النبي  ٍىبكثرة الصالة عل وعليك
 .فعليك ذلكقدرت 

 .إال من ضرورة، أصاًل المخلوقين  ٍىالخلوة إل حالةَ  وال تكثر النظرَ 
من حرثكم  اتوأو، فعليك بالصمت.. الزوجة فإن خفت مشقة

، فهو أحسن.. وإن اعتذرت، حالك ٍىواخرج عل ،(1)اهللحيث أمركم 
 .وإن لم فال بأس

 .ا فيما أنت فيهخصوصً ؛ بالخلوة عليك

فعليك .. إذا انشرح صدرك بها> ال إله إال اهلل< بمواظبة عليك
 .فبتالوة القرآن.. وإن لم، بها

 .بذكر الموت عليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . [223]البقرة: { حضخض جض مص خص حص مس خس}ٍ قوله تعالىٍ يشير إلى (1)
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والموت ، من عمرك ٍىوفيما مض، بالتفكر في أهل القبور عليك
 .(1)من شراك نعلك ٍىأدن

أو ، ن سمعه أو قرأهمَ ، بعد الخلوة>، إحياء علوم الدين<بـ عليك
 .(2)فله المغفرة التامة الكاملة.. كتبه

 .موسل  ، وصحبه، وآله، سيدنا محمد ٍىاهلل عل ٍىوصل  
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يقول: ٍإذا أخذته الحمى أبو بكر  سيدنا كان (1)
ُُُه   ل  ُُُي أ ه  ُُُب ح  ف  ُُُر ئ  م ص  ُُُل  ام   ك 

 

ُُى  ن  ت  أ د  ُُو  الم  ُُه  ٍ و  ل  اك  ن ع  ُُر  ُُن  ش   م 
 

 

لنا ولمن  ــ هبعد االستغفار من جميع ذلك كلِّ  ــ نرجو<: قول الغزالي ٍ يشير إلى (2)
والتجاوز عن ، والرحمة، أن نكرم بالمغفرة.. أو سمعه، أو كتبه، طالع كتابنا هذا
ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ  الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ جميع السي ات

ال وسيلة لنا إليه إال فضله ، ونحن خلق من خلق اهلل ، أصناف الخالئق فائضٌ 
 . 544ص 4اإلحياء، ج>. وكرمه
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ه ُ اِمي َّ

 الي  َّ
ه ُ ِصي  َّ

 الوَّ
 

 [ كواكب   ــ درر]

 : جنت في طينته أربعة أشياءاعلم أن ابن آدم ع  

 .بهيمية صفاتٌ  ــ 1

 .عيةسبُ  وصفاتٌ  ــ 2

 .شيطانية وصفاتٌ  ــ 3

 .المالئكة وصفاتُ  ــ 4

من  فإن كنتَ ؛ والجماعُ ، والنومُ ، ها األكلُ وسعادتُ ، البهائم غذاءف
 .فاقض لياليك وأيامك في تربية البطن والفرج.. جملة البهائم

 .والعداوة، والبعض، الحقد.. وغذاء السباع

 .وإيقاع الفتن، والحيلة، المكر.. الشياطين ءذاغو

، القلوب وصفاءُ ، وهو الذكر، في غذاء المالئكة.. ٍىوالسعادة الكبر
، وعمل   ،وعلمٍ ، وتصديقٍ ، من إيمانٍ ؛ عالم الغيوب ٍىب إلوما يقر  
 .ونية  ، وصدق  ، وعبادة  
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، والسهرِ ، والصمتِ ، والعزلةِ ، وال تحصل الخيرات إال بالجوعِ 
 ٍىوالزهد فيما سو>، ال إله إال اهلل< أو، بتالوة القرآن؛ الذكر ودوامِ 
 .بعد السالم> اهلل، اهلل< وذكر، اهلل

لشريعة  المتابعة: أعني، والسنة، معامالتك بالكتاب د جميعَ لكن قي  
 .وذكر اهلل، اوباطنً ، اظاهرً  ٍىالتقو: وهي، ‘اهلل  رسولِ 

ومن (، مرة   ألَف )>، يا رحيم، يا كريم<: وقل عند نومك بالليل
 .طهارة ٍىعل(، مرة   ألَف ) ‘ النبي ٍىالصالة عل

 .ذكر اهلل.. وفي بقية أيامك وأوقاتك
، والصمتِ  ،مع الجوع   والذكر  ، ها من بركات الخلوةاألشياء كل  وهذه 

 .والسهرِ 
 ،يرغبك في الزهد في الدنيا (1)والشخص الذي، والبد من دليل

 ٍىحت؛ ويبصرك بعيوب نفسك، اهلل نويخوفك م، في اآلخرة والرغبةِ 
 .وتقدسيه ،ــ وجلَّ ، عزَّ  ــ اليقين بتعظيم اهلل (2)وهو، المطلوب ٍىتصل إل

يلهموك طريق ، وأوليائه في صورة برزخية، مالئكته ومشاهدة  
 خير   ــ (3)هوهو الذي رأيتَ  ــ  عبادة اهلل ٍىوالقوة عل، اإليمان واليقين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذكرتم من العالم.  الذي>: الدرر<في  (1)

 أي: المطلوب.  (2)

 مالئكة وأولياء... إلخ. ٍ يخاطب رجاًل رأى كأنه  (3)
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 .{رنزن مم ام يل ىل} ٍىقال اهلل تعال، بحمد اهلل، كثير  

ر   ــ ٍىال  ع  ت  و   ك  ار  ب  ت   ــ اهلل   ن  إ< ‘في الخبر عن رسول اهلل و م   خ 
م   ن ة  ط ي   ي د ه   آد  ين  ب  ع  ب  اًحا أ ر  ب   .آدمُ  فكانَ  ..(1)>ص 

، ودار اآلخرة، دار الدنيا؛ ا لعمارة الدارينا كان مصطلحً مَّ لَ 
كما أراد منه ، وأراد اهلل منه عمارة الدنيا، وعالم الشهادة، وعالم الغيب
، ا يناسب عالم الحكمة والشهادةتكوينً  نه من تراب  كوَّ .. عمارة الجنة

 .وهذه الدار الدنيا
من الحضرة  اا بأربعين حجابً نه أربعين صباحً التراب كوَّ  نفم

، لعمارة الدنيا؛ ح بهع فيه يصلُ مودَ  ٍىحجاب هو معن كلُّ ] هيةـاإلل
إذ لو لم يتعوق بهذا ؛ ومواطن القرب[، ويتعوق به عن الحضرة اإلةيهل

 .ما انعمرت الدنيا.. الحجاب
اهلل  وخالفةِ ، الحكمةعالَم  لعمارةِ ؛ صل البعد عن مقام القربأف

 .في األرض
أمر  ٍىباإلقبال واالنتزاع عن التوجه إل ٍىفالتبتل لطاعة اهلل تعال

 ع  يخرج عن حجاب مودَ  ٍىفيه لوجه اهلل تعال ُص لِ خْ يُ  يوم   بكلِّ .. المعاش
 في القرب من الحضرة حجاب يتخذ منزاًل  كلِّ قدر زوال  ٍىوعل، فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 716، حديث رقم )باب ما ذكر في اليمين والكف، األسماء والصفات، لبيهقيا (1)
 . 150ص2ج

   ٍ 
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، والمناظر القدسية، والمعارف، والفتوح، هي مجمع العلوم التيهية ـاإلل
 .المعنوية والمصادر، دنية الربانيةلوالمكاشفات الغيبية الملكوتية ال

يتخذ منزاًل في القرب [ و، ينجذب] قدر زوال كلِّ حجاب ٍىوعل
 .التي هي مجمع العلوم ومصدُرها، هيةـمن الحضرة اإلل

 ت إليه العلوم والمعارفالحجب وانصبَّ زالت .. فإذا تمت األربعون
 .انصباًبا

 إكسيرِ  هي أعيان حديث النفس انقلبت باتصال.. ثم العلوم والمعارف
 زث}: ٍىكما قال تعال ،(1)ةً يَّ نِّ دُ لَ  هيةً ـإلعلوًما .. هيةِ ـاإلل العظمةِ [ نورِ ]
 .[282]البقرة:  {حلخل جل مك لك خك} ،[65]الكهف:  {ىث نث مث

ل  أ   ن  م  <: ‘وكما قال رسول اهلل  ين   ص  خ  ع  ب  اًحال ل ه  أ ر  ب  .. ص 
ل   ن  ق ل ب ه  ع  ة  م  م  ك  ت  ي ن اب يع  ال ح  ر  ه   ٍىت ه  ان   .(2)>ل س 

النفس باعتبار  ٍىا إللقلب وجهً ل[ أن] باعتبار؛ القلب ٍىأشار إل
 ٍىالروح باعتبار توجهه إل ٍىوله وجه إل] ،(3)عالم الشهادة ٍىتوجهه إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانقلبت أعياُن حديث النفس علوًما إلهامية، وتصدت زيادة: > رسالة الخلوة<في  (1)
أجرام حديث النفس لقبول أنوار العظمة، فلوال وجوُد النفس وحديثها.. ما ظهرت 

؛ ألن حديث النفس وعاءٌ وجوديل لقبول األنوار، وما للقلب في ذاته العلوم اإللهامية
 لقبول العلم شيءٌ. 

 . 7ص 10أبو نعيم، الحلية، ج (2)

 وفي األصل: الغيب والشهادة. >، رسالة الخلوة<كما في  (3)

   ٍ 

   ٍ 

   ٍ    ٍ 
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ويخرجها ، فيستمد القلب العلوم المكنونة في النفس ؛[(1)عالم الغيب
 .اللسان التي هي ترجمانٌ  ٍىإل

لَةٌ فيه؛ فظهور العلوم من القلب] فللقلب والروح  ؛[(2)ألنها ُمَتأَصِّ
من قرب الملهم  الصافي مراتبٌ  والذكرِ ، والصدق، الصفا حقيقةِ  دعن
وهي شيء من ثمر  ،(3)فوق رتبة اإللهام ــ ٍىوتعال، سبحانه ــم فهِّ والمُ 

 .الوالية

 ،والصمُت ، والجوعُ ، ٍىالنية هلل تعال صدُق .. أصل الخلوة]و[
 ودوام، وضوء ٍىعل: أعني، الطهارة ٍىعل والدوامُ ، والسهرُ ، والعزلةُ 
 .ًل إله إًل اهلل: وهو ذكر، الذكر

إًل  ًل إله: إذا قلتَ <: كما قال الشيخ سهل بن عبداهلل التستري
 >.وأبطل ما سواه، قِدم الحقِّ فأثبته ٍىوانظر إل، الكلمة[ ُمدَّ .. ]اهلل

  .[88]القصص:  {رنزن مم ام يل ىل}:  كما قال

ُُال  أ ًل   ُُا خ  ء  م  ُُي  ُُل  ش  ُُل    اهلل   ك   ب اط 
 

 ...... ...... ...... 
 

واذكر ، أتوض.. وكلما انتبهت من نومك، م إال من غلبةنَ وال تَ 
 .اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. رسالة الخلوة<بين القوسين زيادة من ما  (1)

 . >رسالة الخلوة<بين القوسين زيادة من ما  (2)

 األَْفَهام. >: رسالة الخلوة< في (3)
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وال تخالط إال ، وال تتكلم إال من ضرورة، إال من فاقةوال تأكل 
 .من مشقة

 ري ٰى}  كما قال اهلل، ها في مخالفة النفسوالكنوز كلُّ 
 .المعرفة بنا: أي ،[69]العنكبوت:  {نيىي مي زي

وفي ، وغض البصر، واإلطراق والحضور، يننصف الدِّ .. األدب
 .أكمل.. ظالم   خلوةِ 

ثم ، اثم يصير طبعً ، ٌف تكلُّ  هُ لُ أوَّ .. واللسان، بالقلب؛ ودوام الذكر
 .الفناء والفتوح ٍىثم يصير إل، ايصير استغراقً 

 الكلَّ  ٍىوتر، خلق اهلل ٍىوالشفقة عل، التعظيم هلل: ٍىوبناء األمر عل
وال تنظر ، عمي عين قلبك من الخلقوتُ ، ن مليحمِ  رَ دَ ألنه صَ ؛ امليحً 

غيرك  ٍىوانظر إل، نفسك بعين السخط ٍىوانظر إل، إليهم بعين السخط
 .بعين الرضا
 .وال أخبار الدنيا، وال نميمة، ك ال يأتيك بغيبةمَ خادِ  يصِّ ووَ 

 ىل مل خل}: ٍىمعن ٍىل علكَّ وَ تَ : أي، التوكل ٍىومدار الدين عل
 ،{مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 .[11ٍ: ]الشورى{ مهىه جه ين}

 ٍىقدرك من تراب إلواعرف ، واذكر الموت، واستحضر الموت
 .تراب
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، والصمت، والعزلة، والسهر، واجتهد في حياة القلب بالجوع
 .والدوام، والطهارة، والفكر

 وحاملٌ ، مذرة نطفة   أو، رةقذ ك من قطرة  وأصلَ ، واعرف قدرك
 .وآخرك جيفة، العذرة

 .واذكر قبرك

ثم ، ثم في أوليائه، ثم في رسوله، حسن الظن في اهلل.. كمالالو
 .وفي اهلل، تعتمده في قلبك هلل شخص  في 

أو ، الحرام ٍىمن النظر إل العين  احفظ ؛ اجتهد في ضبط أعضائك
من  والبطنَ ، والرجلَ ، واليدَ ، غير ذكر اهلل ٍىإل واللسان  ، زينة الدنيا

 .سواسمن الوَ  والسمعَ ، الشبع

، به صدرك ما انشرح؛ واللسان، الذكر بالقلب ٍىعل واحرص
 .احرص ،احرص، احرص، بإخفاء صوت  

إال بعد التمسك بظاهر ؛ وجميع الطاعات، هاوهذه األشياء كل  
 .(1)الشرع

والزهد في ، ءالتجافي عن دار الفنا.. وعالمة بركات الخلوة
 .والبصارة بعيوب نفسك، والرغبة في اآلخرة، الدنيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بعد التمسك بظاهر الشرعأي: إنما تكون  (1)
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، ويرغبك في اآلخرة، يزهدك في الدنيا (1)ما    وعبادة، علم   وكل  
هذا ، ال لك، فهو عليك.. ويبصرك بعيوب نفسك، من اهللويخوفك 
 .ن به أعمالكميزان زِ 

 ةِ لَّ وقِ ، الطعام ةِ لَّ قِ : ٍىهم علأمر   ءأن بنا ٍىواتفقوا مشايخ الصوفية عل
 .األنام واعتزالِ ، المنام ةِ لَّ وقِ ، الكالم

.. صارت األبدال أبدااًل <: وقال الشيخ سهل بن عبداهلل التستري
 >.األربعة األشياءبهذه 

 كلِّ  ٍىوالصبر عل، ٍىواحتمال األذ، واالفتقار، والسر في التواضع
 .شيء

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ما نافية (1)
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ه ُ اِسعَّ

 الي  َّ
ه ُ ِصي  َّ

 ( 1)الوَّ
 
العلم  بطلب فعليك ..اعلم يا أخي إن كنَت تطلب الخالص لنفسك

 .وعليه المدار، فإنه القطبُ ؛ النافعِ 

 .والعمِل به، والخيُر كلُّه في طلب العلم النافع

 [،بها] فعليكهو الموضوع في كتب الغزالي ..  ُوالعلم  النافع
فك بالعلم فإنها >؛ إحياء علوم الدينو< >،بداية الهداية< وخصوًصا تعرِّ

ُبَك فيه، النافع زك من الشر، وُتَرغِّ  .وتحرِّ

واستماع ، ومخالطتهم، والجهال، والشرُّ كلُّه في مجالسة األشرار
 .كالمهم

، تورُث سوَء الظنِّ باألخيار.. والجهال، وإن مجالسة األشرار
 .من ذلك ٍىنعوذ باهلل تعال، وتثمُر مجالسة الجهال جميَع الشرور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيديد، ومما يرجح نسبتها ٍ نسبت هذه الوصية كذلك لإلمام محمد بن علي مولى (1)
 ــنسب هذه العبارة >، الدرر<عيديد في ٍ لإلمام العيدروس أن الحبيب عبداهلل مولى

ومن ال يسمعها، وال يذاكر فيها.. فهو مغرور، ومن ال <لإلمام العيدروس:  ــ اآلتية
يرغِّب فيها.. فهو يحب الدنيا، وليس يحب اآلخرة، ومن أحب مطالعة كتب 

 وهذه العبارة موجودة في المكاتبة التي بين أيدينا. >، الغزلي.. فهو من اآلخرة
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فإن الغيبة أشدُّ ؛ من مجالسة من يغتاب المسلمين الحذر، والحذر
 .من ثالث  وثالثين َزْنيَة في اإلسالم
 .ومخالفة النفس، والخير كلُّه في مجالسة األخيار

فلو عبَد اهللَ الجاهُل عبادَة ، فهو األصل.. ولكن تعلَّم العلم النافع
 .لكان من الخاسرين.. أهِل السماوات واألرضين بغير علم

 .من سماع كالم الناس بعضهم في بعض الهرب، والهرب
نََتُهم ُحْلوة  ؛ من مجالسة األشرار الحذر، والحذر  وأعمالَهم، فإن ألس 
 .فاحذر منهم؛ قبيحٌة مخالَِفةٌ 
 ٍىويكون قلبك حزيًنا عل، بالتواضع لجميع الخلق وعليك

 .وتقصيرك في جميع ما أمرك اهلل به، ذنوبك
والكبُر ، والتواضع هو الخير كله، يثمر التواضعفإنه ؛ بالحزن وعليك
 .هو الشر كله

واستماِع  ،واستماعه، بالعلم فعليك؛ وما تعرف التواضَع إال بالعلم
 .والجهل هو الظلم كلُّه، فإنه النور والخير كلُّه؛ والحرِص عليه، أهله

 .وهو جاهل، وأعظم من الجهل أن يدعي العلمَ 
ونستغفر  ،نعوذ باهلل منه، جاهل  .. والعقَل ، وكل  جاهٍل يدعي العلمَ 

 .ٍىاهلل من الدعو
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 .وال تضر مع التواضع سيِّئةٌ ، وال ينفع مع الكبر َحَسنَةٌ 
 .كان ما يفسده أكثَر مما يصلحه.. وإن َمن َعَبَد اهللَ بغير علم  

>، اإلحياءو< >،البداية< هو ما في كتب الغزالي.. والعلم النافع
 .فإن فيها الخيَر كلَّه؛ الغزالي خاصةوغيرهما من كتب 

ومن ًل يرغِّب ، فهو مغرور.. وًل يذاكر فيها، ومن ًل يسمعها
ومن أحب مطالعة كتب ، وليس يحب اآلخرة، فهو يحب الدنيا.. فيها

 .فهو من اآلخرة.. الغزالي
فإنها ؛ حافظ عليها كلَّ يوم >..بداية الهداية< بكتاب وعليك

والتدبِر ، أوصيك بقراءتها، وهي فرض عليك، أفضل من جميع األذكار
 .واطلب من يقرأها، لها

فإنها ؛ ويرغِّب فيها، إذا لم تحسن قراءتها بمن يحبُّها عليك[و]
 .الخير ٍىترشدك إل ــ إن شاء اهلل ــ

والطف ، واطلب مرضاتهما، احرص عليهما، ببر الوالدين وعليك
 .بهما

 .ما استطعت؛ إليهمإحسن .. وقراباتك، وأخواتك، وإخوانك
والمملوك أحمل له إن ، واحمل لها عثرتها، ارفق بها.. والزوجة

رَ ، زلَّ   .أو قصَّ
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فإن الخير في ؛ ومع الخلق عامة، وأحِسن ُخلَُقك مع هؤالء خاصة
 .والشرَّ كلَّه في سوِء الخلقِ ، ُحِسِن الُخلُق
 فعليك >؛بداية الهداية< في كتاب.. وأحسن منه، وغيره، وهذا كل ه

، األذكار فإنه أفضُل من جميع؛ فاتخذه راتبك؛ وسماع  قراءتها، بقراءتها
 .والعبادات

يهلك ، فإن الجاهل ال يدري أين النجاة؛ وال تغتر بكالم الجهال
 .ويهلك غيره، نفسه

ال الحذر، والحذر  .مهلِك، قاتل، فإنه سمل ؛ من سماع كالم الُجهَّ
؛ ووالة هذا الزمان كلُّهم ظلمة، من مجالسة الوالة الظلمة واحذر
 ،(1)فإن لهم في كالمهم دغائلَ ؛ وال يغرك كالمهم، فاحذر منهم

 .ما يعرفونها هم أيًضا، وآفات  ، وغوائلَ 
ك كالمهم ولو كان ؛ فإن كالَمهم السمُّ القاتل؛ وإقبالهم، وال يغرَّ

 فهو؛ وعلم  ، وعقل  ، ولو جاؤوك بمعرفة  ؛ فإن فيه الشرَّ ؛ ظاهره حسًنا
 .كالم كلُّه غروٌر قطًعا

ا، كالُمهم فابعد منهم ما ؛ ال يغرك كالمهم، وقلوبُهم متغيرة حق 
، فإنهم ضرل عليك في دينك؛ وفرَّ منهم فرارك من األسد، استطعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، د غ لابن منظور، لسان العرب، مادة ). الفساد مثل الدخل، وهو: لغَ الدَّ من  (1)
 . 244ص 11ج
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فهو ؛ ومن يلوذ بهم، ومن أعوانهم، احذر منهم، ولو بعد حين؛ ودنياك
 .ومثلهم، منهم

 .فهو مثلهم.. مومن أحبه، فهو مثلهم.. ومن جالسهم
ويظنون أنَّ ، السلطان ٍىالذين يتقربون إل، واحذر فقهاء الزمان

ما مرادهم إال ، واهلل، كذبوا، وأن مراَدهم نفُع الناس، غرضهم الخير
 .فاحذر؛ والنميمة، والحسد، طلُب الجاهِ 

.. ومن جميع المسلمين الصالحين أينما كانوا، ومن أهل اآلخرة
، وال تستحقر أحًدا منهم، صغيرِهم وكبيِرهم؛ اطلب منهم الدعاء

، ومن له في كتب الغزالي قراءةٌ ومذاكرة، وخاصًة من قرأ كتب الغزالي
 .أو يوًما بعد يوم، فالتزمه كلَّ يوم؛ ومعرفة

 .اهلل يعلم ذلك، ومحبل لك، فإني ناصح لك؛ واحرص
 .وال يعلقنا بغيره، أن يقطَع طمعنا من غيره ٍىونسأل اهلل تعال

لة، باالنكسار وعليك  .والتواضع لجميع خلق اهلل، واالفتقار، والذِّ
 .وأعقل منك، واعتقد أن الخلق كلَّهم خيرٌ 

 .فحرام عليه العقلُ .. والجاه، ومن لم يزهد في المال
مجالسَة  وال يحب، وسماَع كالم هم، ومن كان يحب مجالسة الخلق

 .الخيربعيد من ، فهو شقيل .. وسماَع كالمه، اهلل
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 .وأنا أشهد بذلك، هذا كل ه كالم  العلماء العارفين

 .والدواءُ ، ففيه الشفاءُ >؛ بداية الهداية< بكتاب وعليك
، فإن عزَمك باردٌ ؛ احرص عليها، والخيُر كلُّه في كتب الغزالي

ف بالعمل ٍىمت ٍىإل، فاتِرٌ  والقيامة ، الموت قريب، ٍىمت ٍىوإل، تسوِّ
 .جًدا، جًدا، وهي كثيرة جًدا، القيامة قد ظهرتهذه عالمات ، قريب

 .حيث ال أحد ينفع صاحبه؛ اعمل قبل طول الحسرة

 .وال ينفعه الندم، وكم يتحسر، وكم يندم

ر مِّ ر، ش  مِّ وما معك من ، فإن الدنيا أقلُّ كلِّ قليل  ؛ واعزم، ثم ش 
 .القليل إال القليل

فإن ؛ الدنيا والسخاء في، بالبذل.. جًدا، جًدا، وأوصيك جًدا
ي   خ  ن  اهلل   الس   .(1)ٍىتعال ق ر يب  م 

فإن  صدقة  السرِّ أفضل  من صدقة الظاهر ؛ واستر به، ولكن اْخِفهِ 
 .إذا كان الظاهُر هللِ  ؛(2)بسبعين مرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما جاء في السخاء، ‘أبواب البر والصلة عن رسول اهلل ، سننه، الترمذي (1)
 . 342ص4ج(، 1961حديث رقم )

عالنيتها سبعين ٍ جعل اهلل صدقة السر في التطوع تفضل علىروي عن ابن عباس:  (2)
، اعالنيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفً وجعل صدقة الفريضة ، اضعفً 

 . 77ص 2السيوطي، الدر المنثور، ج. وكذلك جميع الفرائض والنوافل في األشياء كلها
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ها ؛ خفف منها، الدنيا ٍىواحذر من كثرة الحرص عل فإن ترك 
وهكذا ، ستمائة ألف ٍىإل، ومائة ألف درهم، أفضل  من مائة ألف درهم

 .‘عن النبي ، في الحديث الصحيح

 .رأُس كلِّ شقاء  .. والجهل

 .وأعظُم من الجهِل الجهُل بالجهلِ 

ن عل  .بالكسل (1)لها وال ترضَ ، نفسك ِمن طلب الدنيا ٍىهوِّ

ي  ة   ح ب   واعلم أن، واحذر العزم البارد ط  أ س  ك لِّ خ  ي ا ر  ن  الد 
وَمن  ،(2)

 ؟.وكم مدة  اإلنسان  فيها، تركها.. ومن َجَمَعَها، َجَمَعَها.. حرص عليها

فتنة  وولدك، وأهلك، فتنة عليك كفمال  ؛ أوصيك في نفسك
 .فتنة عليك والخلق، عليك

، ورضا ربِّك، وأنت غافل عن خاصتك، عليك.. كلُّ هذه الفتنِ 
 .حين تمسي ٍىومضيٌِّع أوقاتك كلَّها من حين تصبح إل

إال إذا كان في ذكر ، إحياء ما بين المغرب والعشاء ٍىعل واحرص
وإال فال تختتم عملك بما ، أو ذكر علم تستنفع به أنت، الصالحين
 .وغيرها، وغيبة  ، من فضول كالم  ؛ يُْسِخُط اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: للنفس. (1)

 . 388ص 6الحلية، ج. ٍ رواه أبو نعيم عن عيسى (2)
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ال ، وفيه فضٌل كثيرٌ ، فإنه سنة؛ أن تستيقظ قبل الفجر؛ واجتهد
 .ٍىيُحص

ال يفارقك إن أردت ، واالنكسار، والحزن، وأوصيك بالخوف
 .ورسولِهِ ، رضا اهلل

 .واالنكسار، والخيُر كلُّه بالذلة
 ،[76: القصص] {حض جض مص خص حص}فـ؛ الفرح بالدنيا واترك

 .ٍىعالمُة البعد من اهلل تعال.. والفرُح بغير اهلل
وما ، فإن فيه الكنوز الباقية؛ بضبط أوقاتك ثم أوصيك، وأوصيك

 .تنفعك كنوز الدنيا إذا ُمتَّ 
 .(1)كنز  من الكنوز في الجنة.. وركعتان في جوف الليل تصليهما

 .وال ينفعك عمٌل بغير علم
ة  و   ج  ة  د ر  ائ  اب د  م  ع  ال  ال م  و  ن  ال ع  ي  ب 

 ٍىكلُّ درجة  بينها وبين األخر ،(2)
 ‘ العابد كفضل محمد ٍىوفضل العالم عل، كما بين السماء واألرض

 .سائر الخلق ٍىعل
الذي أودعه ، وهو علم الغزالي خاصة، كلُّه في العلموالخيُر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذكر ذلك الحديث الغزالي في بداية الهداية.  (1)

، حديث رقم العبادة ٍعلى العلم تفضيل باب، العلم وفضلهجامع بيان ابن عبد البر،  (2)
 . 130ص1ج(، 129)
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والصوفية كلُّهم ، أنا أشهد بذلك قطًعا>، إحياء علوم الدين< كتابَ 
 .فنعوذ باهلل منهم؛ معترفون بذلك إال علماء الدنيا

.. والشبع مع العلم، خير من القيام مع الجاهل.. والنوم مع العلم
 .خير من الجوع مع الجاهل

العالم أفضل  ٍىونظرة إل، ٍىفضل العلم مما ال يحص وكم ورد في
 .(1)من عبادة سنة

 >،اإلحياء< مثل كتاب..  َولكن  العلم  النافع، وكم ُذِكر في العلم
 .في اآلخرة، وغيرهما من كتب الغزالي>، البدايةو<

، وآله، وال يجعله حجًة علينا بحقِّ محمد  ، اهلل ينفعنا بما علَّمنا
 .الصالحينوجميع عباده 
لِّ  وعليك ق  من سماع كالم الناس  والهرب  ، والصمت  ، الكالم ب 

 .بعضهم في بعض في هذا الزمان النَِّكدِ 
ن علينا الدنيا، وال يعلق قلوبنا بغيره، اهلل يقطعنا عن غيره  .ويهوِّ

: ‘ قال ،الناس من البعد في كلَّه الخير فإن ؛الناس من البعد ،والبعد
ن  < ي  ل م  س  ل  الم  ل م   م ن  أ ف ض  ون   س  ل م  س  ن   الم  ه   م  ان  ي د ه  ، ل س   .(2)>و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2645، حديث رقم )باب الجيم، الفردوس بمأثور الخطابالديلمي،  (1)
 . النظر في وجه العالم عبادة، ولفظه: 124ص2ج

 (،=11) حديث رقمأفضل؟،  اإلسالم أي: باب، اإليمان كتابالبخاري، صحيحه،  (2)
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فإذا ، وظَنُّ السوء بالمسلمين حرام، وأن ال يظنَّ بهم ظنَّ سوء  
 .وأنت منهم تسلم، سلموا منك.. بعدت منهم

والمتكلَّم ، وظننت في المتكلِّم، سمعت كالمهم.. وإذا خاطبتهم
 .(1)عليه

 .وإن كان تقي ا في نفسه؛ كثرت معاصيه.. من خالط الناسوكلُّ 
ٌر ، وأنت ساكت، أو حاجة، وال تخرج من بيتك إال لضرورة محذِّ

 .وأخبارهم، أراجيفهم ٍىوعن اإلصغاء إل، عن ذكر الناس
والنظر ، فإنه الهالك؛ وكلما يقرب منهم، واحذر من السالطين

 ٍىكما أن النظر إل، كلِّ جاهل يقسي القلب ٍىوالنظر إل، إليهم سمل قاتل
ع القلب  .ويذكر اآلخرة، كل عالم يخشِّ

فإن اهلل ؛ نفسك ٍىوال تعسر عل، فعليك بطلب الخالص لنفسك
، ثم من جميع المسلمين، واطلب العون من اهلل، هو المعين ـ ٍىتعال ـ

 .ويكفينا شرَّ نفوسنا
 .وال قلب حاضر، واستغفر اهلل من هذا الهذيان بغير علم

وال قلٌب ، وَكْتَب عجلة  ، ولو كانت ناقصة؛ فاقبل هذه النصيحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باب بيان تفاضل اإلسالم، وأي أموره ، كتاب اإليمان، ومسلم، صحيحه، 11ص1ج =
 . 66ص1ج(، 42، حديث رقم )أفضل

 أي: ظن السوء.  (1)
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 .حاضٌر عندها

، وكم ذا هذيان، ولو أردُت أن أكتَب ألَف ورقة بكل هذا الهذيان
وقلةِ ، وطمع  ، وغفلة  ، وجهل  ، وتعلم أن َكَتْبنَا هذه األوراق مع عجلة  

يه تخليط وتقديم وهذا الكالم ف، ترايض بالكالم الحسن الفصيح
 .وتأخير

م، وكالُم اهلل مخلِّص ر، ومقدِّ  .ومؤخِّ

 .ويغفر الذنوب، واهلل يصلح القلوب

 .ما كتبت هذه األوراق.. ولوال الُمحب

، وسلم، وصحبه، وآله، سيدنا محمد ٍىاهلل عل ٍىوصل، والسالم
 .والحمد هلل ربِّ العالمين
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ة ُ رَّ اش ِ  العَّ

ه ُ ِصي  َّ
 الوَّ

 
 [ مرآة الشموس]

ولو ؛ بعين الرضا هم إليكَ كلُّ  الناُس  ينظرَ  أنه ال يتصور أنْ  علما
 .وبعضهم ذامل ، حٌ هم مادِ بعُض بل ، اهلل خلقِ  أكملَ  كنتَ 

 ينفِ المخالِ  ةِ ومدارا، ينالموافقِ  بمحبةِ  ءصدقاأا جميعً  فأتخذ الناَس 
نهم قد غلبت إف؛ رين عليك منهمالمنكِ  ٍىاإلنكار عل وعدمِ ، ينالذامِّ 

 .كك وشهواتِ صفاتِ  بعضُ  كما غلبت عليكَ ، ةٌ يَّ بشرِ  عليهم صفاتٌ 

ولو كرهوا ؛ ــ الناسِ  وكن أنصحَ ، من أساء إليك ٍىن إلوأحسِ 
وال ، منهم الحسدِ  ل أهلَ وال تجادِ ، الناسِ  عزَّ أتكن عندهم  ــ النصيحةَ 

ن غلب مَ ؛ منهم ا أهل الجاهِ خصوصً ؛ أصاًل  تطمع في رضاهم عنكَ 
 .ال محالةَ  الحسدِ  غلب عليه حبُّ .. الجاهِ  عليه حبُّ 

 وليل .. باهلل مؤمن   كلَّ  فإنَّ ؛ باهلل مؤمن   في كلِّ  الظنِّ  بحسنِ  وعليك
 ن حسدِ منهم مِ  بالمؤمنين ما يصدرُ  الظنِّ  ك عن حسنِ وال يصدنَّ ، هلل
معصومين  غيرُ  مفإنه؛ الدنيا ألجل   والبغضاء   من العداوة  [و، ]اهم بعضً بعض  

 ر تلك الذنوبَ تكفِّ  صالحةً  ولعل لهم أعمااًل ، من الذنوب والخطايا
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في  هِ برحمتِ  فيجمعهم اهللُ [؛ 114: هود] {متهت خت حت جت}
 .هلل إال وليل  ل الجنةَ خُ دْ وال يَ ، هِ كرامتِ  دارِ 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

وهي لتعليم األوالد ، نسبة للقائمين بالتدريس بها؛ صورة لمعالمة باحرمي
ل إن اإلمام والمعالمة يقا، الصغار القراءة والكتابة والمبادئ واآلداب

 العيدروس هو الذي أسسها
  



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ات   َ َكات َب   م 
س و  َدر  َمام  الَعي   اإل 
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 ي َّ اب َّ ك
ي ه ُ

ْولَّ
 الإ ُ

س< و  ر  د  ي  م ام  الع  ن  اإل   > م 
 

ات   ــ درر] ي  امكاب   [ ووصاب 

 
 .وآله خاتم النبيين، دنا محمد  سيِّ  ٍىاهلل عل ٍىوصلَّ 
المريدين الطالبين  ةحضر، والعام الخاصَّ ، السالم التامب خصُّ ن

، السالكين لمناهج الروحانية بالسالليم الشرعية المحمدية، لطريق اهلل
، بموافقة الخلوات، في الحضرات القدسية، المشارب الملكوتية ٍىإل

 وحسنِ ، بذنب   واعتراف  ، وذكر  ، وسهر  ، وجوع  ، وعزلة  ، مع صمت  
 .المؤمنين وسائرِ ، واألولياء، ثم في رسوله، ٍىفي اهلل تعال ظن  

 : وبعد
 .وفهمنا مضمونه، كم العزيزفُ وصل مشرَّ 

 وسائرَ ، اكمويجنبنا وإيِّ ، خير   اكم لكلِّ وإيَّ ، يوفقنا ـ ٍىتعال ـاهلل 
 .آمين، شر   المؤمنين كلَّ 
 ٍىوواظبوا عل، المخالطة كثرةَ  واحذروا، ةَ والفترَ ، الكسلَ  احذروا
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 .هاوأهلَ ، الدنيا ذكرَ  واتركوا، حال دوام الذكر في كلِّ 
 ٍىفاتركوها عل.. سبب االجتماعلن تضررتم بالحضور إوالجمعة 

، يبتهموغِ ، من نظر عوراتهم: أعني ــكم نية سالمة المسلمين من شرِّ 
 .سواء كان باللسان أو بالقلب؛ ــ واستحقارهم، الظن فيهم وسوءِ 

وقد يختل  ،(1)في غير وقتها ٍىصلها قد تُ وا بترك الجمعة أنَّ دُ واعتقِ 
وإما لتمامهم بمن ال ، ما لنقصان العدد المعتبرإ؛ شيء من شروطها
 .تنعقد به من العوام

فهو .. هِ ونحوِ ، كالثوم؛ من ذوات الريح الكريه ءٌ شي أُكلوإن 
ولكن يكون ، الكريهة بالرائحةللتأذي ؛ ا في ترك الحضورأيضً  عذرٌ 

 .للخروج من الخالف؛ األكل قبل طلوع الفجر
المسلمين من الكالب المرصونة  ا سالمةَ الحضور أيضً  وانِو بترك

 ،التي تستحقر المسلمين، والقلوب المظلمة، األلسن: وهي، عندكم
 .اوتظن بهم سوءً 
جب اوو، بجناية المسلمين َتُهمُّ ، ات غالبة عليناوالشهوانووا أن 

 .هذه المناهي ترك علينا
وبالمخالطة ، البد له من المحافظة.. لصالة الجمعةغدا ومن 

 .هذه المناهي المذكورة بترك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبيل الجمع تأخيًرا. ٍ لعل المراد من ذلك على (1)
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أهُل  فال بأس بشرط أن يكون.. صبيع أمردوإن حضر مع أهل الخلوة 
 .النظر إليه ممع عد، للسالمة من الحرمة؛ أكثرأو ، ن غيرهياثنالخلوة 

 .أمردألنه ؛ وال يكلموه إال لضرورة، ويشترط أن ال يكلمهم
 .جميع العارفين عن مخالطة األحداث ٍىوقد نه

: ونوقال آخر، هم العوام: فقال بعضهم، واختلفوا في األحداث
 .هم الصبيان

 .ال بأس به ــ شروط الخلوة: أي ــوإدخال الصبي بالشروط 
 الخلوة بشيء من األشغال المستحبةوأما اشتغال بعض أهل 

، والرقائق، مثل كتب الفقه، ٍىاهلل تعال ٍىبة إلالمقرِّ ــ كنساخة القرآن  ــ
في  (1)له انشراح فال بأس بذلك إن كان ذلك الشخص ما.. والحديث
 .والفترة، وغلب عليه الكسل، والذكر، العبادة

 .ٍىفالنساخة أول.. وإذا كان األمر كذلك
 .التالوة: أعني، فما يعادل الذكر شيءٌ .. كذلكوإن لم يكن 

 .عدد أنفاس الخلق ٍىعل ٍىاهلل تعال ٍىإل واعلموا أن الطرقَ ]
وكتب ، رق في كتب الغزاليالطُّ  دمجت جميعُ وأُ ، وقد اندرجت
 .ااإلمام اليافعي أيضً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: ليس له انشراح.  (1)
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 .الشريعة: وهي، فإنها طريق واحدة؛ وال تحسب كثرة الطرق
، ولكن للشجرة أغصان، شجرة الشريعة: قولت: مثالوهذا 

، وعروق كالشجر، وشعاب، ولها شعب، ولطيفة، كثيفة، وفروع
، وأصفر، أخضر ولها ثمرٌ ، ولها زهر، وعروق كنسج العنكبوت

 .وأشقر، وأبيض، وأسود، وأحمر
 .(1)قيالطر.. هاوأغصانُ ، الحقائقِ  ارُ فثم

 .ينفقوالفقهاء المو، اختالف المشايخ.. وشعبها وفروعها
 ،العــارفين مــن حيــث تربيــةُ ؛ وشــعابها، وعروقهــا، وأوراقهــا

، وقلـوبهم، فـي اخـتالف أحـوال المريـدين، المستبصرين بالكالم القديم
 .همئودوا ،همئودا، وجهلهم، وعلمهم، ونياتهم، ونفوسهم

 .عدد أنفاس الخلق ٍىاهلل عل ٍىإل ت الطرقُ يَ مِّ سُ .. فمن هذا الوجه
، واجتناب النواهي الشرعية، األوامر الشرعيةامتثال : فقواعد السلوك

، ومالئكته، وكتبه، هِ لِ سُ ورُ ، ثم في رسوله، في اهلل الظنِّ  وحسنُ 
 .والمسلمين، وسائر أهل الدين، وأوليائه

، والسخاء، والذكر، والسهر، والصمت، والعزلة، بالجوع وعليك
أهل ، الخائفين، العلماء باهلل، وقبول نصيحة الناصحين، وذكر الموت

 مج حج مث هت}، المستبصرين بأنوار القرآن العظيم، البصيرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. رسالة التصوف<الطريق في الفصل الثامن والثالثين من ٍ تم نقل معنى (1)
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 .[(1)[182: الصافات] {جه هن من خن}، [76: يوسف] {جح
ن ًل يقتدي بشيء من جانبنا إًل ما كان م  .. فمن كان عاقاًل 

، وباقي حركاتنا الظاهرة لنا فيها معاملة  ، أو مذاكرة، أو مكاتبة، مراسلة
 .المتجملين ٍىنميل فيها إل؛ واختيار  

من أهل ؛ الضعفاء ٍىنية يدق فهمها عل ٍىوقد يحصل تعكيس عل
 .الدين

، السماع: مثل، من أفعالنا الظاهرة وال نحب ألحد أن يقتدي بشيء  
 .وغيره

، وبواطنها ،مقاصدها: أعني، العقالء ٍىدق علتهذا منا نصيحة دقيقة 
 .هارِّ سِ  وأنموذجاتِ ، رهاائسر وبواعثَ ، وحقائقها

، الخواطرِ  لطيفِ  بيِب د ٍىوعل، خفيات الضمائر ٍىواهلل المطلع عل
 .انكشاف الهواجس والسرائر ٍىوعل

، والدنيا، بالعفو والعافية في الدين؛ اكثيرً  ووصيتكم الدعاء
 .وعافية، في خير  ، واآلخرة

 وتالوة، وعند الوضوء، صالة كل   عندا وخصوصً ، بالسواك وعليكم
 .القديم، الكريم الكتاب

ونوم ، وسكون، وفي كل حركة منكم، حالٍ  بذكر اهلل في كل   وعليكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (1)



 مكاتبات اإلمام العيدروس

 

554 

اشتغال  إال، مخلوق يشغل القلب وترك نظر كل  ، ودوام الوضوء، ويقظة
 .خير

 .إال من ضرورة، الكالم لِّ قِ ب وعليكم
 .مكُ ا ال نريد منكم إال إصالح قلوبِ واعلموا أنَّ 
بحركاتنا  ٍىال يُقتد ٍىَش خْ نَ : أعني، أكثر من القرب.. نا بالبعد مناونفعُ 
وما يعرف ، قلوبهم ومعاملةَ ، وما يعرف مقاصد الخلق، الظاهرة
 .(1)ومعاملتهم، سلوكهم

 . ًاووصيتكم الدعاء كثير
 .ورضوانه، ومغفرته، وبركاته، ورحمة اهلل، والسالم عليكم

 .وذرارينا ما استطعتم، وأهلنا، وأحبابنا، وإلخواننا، وادعوا لنا
وال إله إال ، كل نعمة ٍىوالحمد هلل عل، ذنب اهلل من كلِّ  واستغفر
 .ال توافق رضا اهلل؛ كلمة مذمومة وأستغفر اهلل من، نقمة اهلل من كلِّ 

، هِ وآلِ ، سيدنا محمد ٍىاهلل عل ٍىوصلَّ ، والحمد هلل رب العالمين
 .موسلَّ ، وصحبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمن كان عاقاًل.. ال يقتدي بشيء من جانبنا إال ما كان كأن هذا يفسره قوله السابق:  (1)
وباقي حركاتنا الظاهرة لنا فيها معاملة، واختيار؛ ، أو مذاكرة، أو مكاتبة، من مراسلة

الضعفاء؛ ٍ نية يدق فهمها علىٍ وقد يحصل تعكيس على، المتجملينٍ نميل فيها إلى
 من أهل الدين. 
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ا ــ كواكب   ــ درر] ات  ووصاب  ي   [ مكاب 

 
 .النهار ٍىر الليل علومكو  ، األنهار ر  ج  فَ ومُ ، األوزار غافر  ، الحمد هلل

 .العرض لهما يومَ دَّ وبَ ، األرض ٍىبقدرته أن تقع عل أمسك السماءَ 
 ُس ن يلتمِ مَ  شهادةَ ؛ وحده ال شريك له؛ وأشهد أن ال إله إال اهلل

 .النافلة والفرض

 ةِ فَ زِ الشافع المقبول في اآل، هورسولُ  ها عبدُ محمدً  أنَّ  وأشهدُ 
وعفت الحسنات ما ُض ، وأصحابه، آله ٍىوعل، اهلل عليه ٍىصلَّ ، ضرْ والعَ 

 .في الصدقات والفرض

 : أما بعد

.. لذلك والناسيَ ، يرجو السالمة.. ن العواقبمِ  فإن الخائَف 
ر من طِّ ما سُ  ٍىعل ن غفالته الباكيَ مِ  والمتيقظَ ، القيامة يومَ  الندامةِ  يُف حل
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 .هِ عن عثراتِ  زُ اوَ جَ تَ بأن يُ  حقيقٌ .. سيئاته

 وللبطاالت تفريطاتٌ ، األحوال تشهد بها قرائنُ  وللخوف عالمات  
 .حقائق األعمال بها وتشهد، في األفعال الجوارحِ  بها حركاتُ  ئُ تنب

وال ، الحواس[ من] ك بحاسةرَ دْ هو الذي ليس له عمل يُ : والفقير
 أساسِ  ٍىعل مبنيل ، والسمعة ءايَ عن الرِّ  ألنه بعيدٌ ؛ الوسواس كثرةُ  هتغير

رِّ السِّ  هُ زَّ نَ مُ ، إخالص اإلخالص
 .عن مالحظة الناس (1)

، األرباب ربِّ  صحت لك عبادةُ .. الفقر بحقيقةِ  ومهما تحققتَ 
وأعجب من ، ء  قاولِ ، ٍىقن تُ مِ ؛ بما في الكتاب الكتاِب  نوانُ لك عُ  وشهدَ 
 .ابجَ العُ 

التي هي في الحقيقة ، تضييعه في هذه المهلة والعزم ليس يصلح
 .والصراخ ودار الحزنِ ، األرباح مُ ألنها مواسِ ؛ واحد   س  فَ كنَ 

ه في ع عمرَ والشقي من ضيَّ ، آلخرته ٍىالتقو دَ وَّ زَ والسعيد من تَ 
 .التمادي في مالزمة بطالته

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<السر في الفصل الحادي والعشرين من ٍ تم نقل معنى (1)
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  (1)دوارة

، من جماهير العلماء باهلل؛ واآلخرين، ولألولين، فليس لنا
، والسالكين، والمسلمين، الناسيا بقية  ونحن، والعلماء بأمر اهلل

 ٍىسو؛ وصرا   ، ومنهاج  ، ومذهب  ، طريق  .. العارفين: أي، والزاهدين
 رسولِ  أحاديثَ : وبالسنة، القرآن: بالكتابوأعني  ــ، والسنة، الكتاب

السالك ، المصنفين سيدُ ، الشافعيةإمام ، ووارث الشريعة، ــ‘ اهلل
بل إمام ، بل إمام المحدثين، إمام المجتهدين، طريق سيد المرسلين

بل إمام العارفين ، بل إمام الفقهاء، بل إمام الزاهدين، العلماء المتقين
في كتابه  الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي يمحي: المحققين
 >.إحياء علوم الدين< الشأنالعظيم >، أعجوبة الزمان< الملقب

، بل هو الطريقة، بل هو الحقيقة، الذي هو تفسير الكتاب والسنة
بل ، بل هو موضع رضا اهلل، ٍىوالمنهاج األسن، ة البيضاءُ بل هو المحجَّ 

فقد استوجب .. بل من أحبه وطالعه وعمل به، هو موضع نظر اهلل
، وأوليائه، ورسله، وأنبيائه، هِ مالئكتِ  ومحبةَ ، هِ رسولِ  ومحبةَ ، اهللِ  محبةَ 
ا في وصار عالمً ، بين الشريعة والحقيقة في الدنيا واآلخرة عَ مَ بل جَ 

 .العالمين في كلِّ  امذكورً ، الملك والملكوت

 وا األحياء إال بما فيوصَ أا مَ لَ  ٍىالموت اهللُ  ٍىأحي ــ مثاًل  ــ بل لو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: قاعدة، وفي بعض النسخ: وبعد.  (1)
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 .اتحقيقً ، ايقينً > اإلحياء<
 اهلل في كتابا محققون أن رضبل جميع العلماء والعقالء 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}، اوباطنً ، اظاهرً >، اإلحياء<
 .[37: ق] {ٰى

في  الغافلَ  ر القلبَ تحضِ .. ومطالعتها>، إحياء علوم الدين< ومحبة
، والماء (2)في العفص (1)جكحضور سواد الحبر بوقوع الزا؛ لحظة
 ؟.مطلوبك في الدارين ٍىيوصلك إل.. بما فيه والعملُ ؛ فكيف

ب عند جميع المؤمنين وتأثير كتب الغزالي  .واضٌح مجرَّ

، الصحابة ولمحبة، الكتاب والسنة لمحبةتقربك  ومحبتك للغزالي
، العلماء باهلل الصوفية ولمحبة، الشافعي ولمحبة، التابعين ولمحبة
، قرابتك ولمحبة، مشايخك ولمحبة، الزاهدين، الفقهاء العاملين ولمحبة

 .العابدين وأجدادك، العلماء الزاهدين وألوائل، وعلماء جهتك
ــالحين ــه تحــب الص ــوتُ ، وبمحبت ــنَّ حِس ــؤمنين ن الظ ــائر الم ، بس

 .والمسلمين
سائر  ٍىوتشفق عل، وتبغض الظالمين، كتبه تحب التابعين وبمحبة

 .المؤمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يقال له: الشب اليماني، وهو من أخالط الحبر (1)

 . منه الحبريتخذ و، هاثمرٍ وعلىة البلوط، شجرٍ علىيطلق  (2)
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وترغب في ، وتبغض دنياك، عيوبك بل تحصل بمحبته معرفةُ 
 كؤوريا، كبوكذ، ضمحل دعواكيو، وتتواضع إلخوانك، آخرتك
 .وجهلك بنفسك، وعجبك

ما يُنَْسِنُس به في هذا .. ٍىوالطامة الكبر، ٍىومن المصيبة العظم
عي العلَم بغير برهان، الزمان ، ويُوْسِوس به من هذا الهذيان بعُض من يدَّ

من تخذيل عوام ؛ وال فقَه معه أصاًل بنص العلماء، وتشبَّه بالفقهاء
 ٍىعل، وتغيير قلوبهم عن زيارة قبر النبي هود، وتكسيلهم، المسلمين

، والنبيين، سائر المالئكة ٍىوعل، وعليه أفضُل الصالة والسالم، نبيِّنا
 .والمرسلين

والتلبس عليهم ، بالتحيل؛ واألوهام، والتحيُّل في إدخال الشكوك
جميع  ٍىالذي فاضت عل، والقبر الشريف، في تحقيق ذلك الضريح
، الُمَحقَّق المشهور، وغمرتهم سوابغ نفحاته، أهل حضرموت بركاُتهُ 

 .المتبحرين في علوم الشريعة، المحققين، عند جماعة من علماء اليمن
زيارته  ٍىالمتوجهين إل، بل مشهور عند ألوف علماء حضرموت

صوفية  (1)بل عند لكوك، وأئمة أخيار، ما بين قضاة أبرار، مدة األعمار
، المكاَشفين، والحقائق، الجامعين بين الشرائع، اليمن أجمعين

المتفننين في ، المستبصرين بنور القرآن الكريم، العلماء باهلل، المحققين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن  ــ ٍإن أريد هذا المعنى ــالدراهم الصافية، وقد يكون المراد ٍ اللكوك: تطلق على (1)
 نقوه صوفية اليمن قائلون بذلك. 
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، اآلمرين بالمعروف، الحقيقة ٍىالورعين عل، الزهاد، علم الحديث
أن قبر هود  .. الهاربين من أهل الظلم، المتقين، الناهين عن المنكر

ق   ،  طالب أبي بن علي ..‘ اهلل رسول خليفة   اإلمام ٍىإل اإلسناد ق  م ح 
م وجهه  .وكر 

 .مذكورة وفي كتبهم، وغيره هذه الرواية منصوصة، (1)وعند الكسائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلق الدنيا وما <، في كتابه المخطوط: أبو الحسن محمد بن عبد اهلل الكسائيذكر  (1)
،  ، في خالفة عثمان‘في مسجد رسول اهلل  قال: كنُت ؛ كعب األحبارعن > فيها

أي ابن قالوا: ؟، ‘: أيكم ابن عم رسول اهلل قال؛ الناس لطوله هُ قَ مَ فإذا رجل رَ 
كرم  ــعلي بن أبي طالب ٍ وا إلىؤ، فأوماذلك الذي آمن به صغيرً قال: ؟، عمه تريده
تعرف األراك ، قال: من بالد حضرموتقال: من الرجل؟، فقال:  ــ اهلل وجهه

كأنك فقال الرجل: ]أي: متدفق[، والسدرة التي يقطر من أوراقها ماء مثل السدم؟ 
مضيت في أيام شبابي ، فقال: عنه سألتك فحدثنيفقال: ؟، سألتني عن قبر هود

ومعنا ، جبل شامخ فيه كهوف  ٍ فسرنا إلىقال: ، بعشرة من فتيان الحي نريد قبره
ٍ وقد أطبق أحدهما على، فإذا نحن بحجرين؛ اهفً دخلنا كٍ رجل عارف بقبره، حتى

فدخلت بين ؛ اآلخر، وبينهما فرجة يدخل فيها الرجل النحيف، وكنت أنا أنحفهم
فضاء واسع، وإذا أنا بسرير عليه ميت، وعليه ٍ صرت إلىٍ فسرت حتى؛ الحجرين

عينين، فمسست بدنه فكان صلبًا، وإذا هو كبير ال]أي: الغبار[،  أكفان كأنها الهباء
مقرون الحاجبين واسع الجبهة، أسيل الخد، طويل اللحية، وإذا عند رأسه حجر 

 نن من زن رن مم ام يل}، مكتوب عليه: ًل إله إًل اهلل محمد رسول اهلل
عاد بن عوص ٍ رسول اهلل إلى، أنا هود بن الخلود بن عاد ..[23]اإلسراء: { ىنين

فكذبوني فأخذهم اهلل ؛ عمريبن سام بن نوح، ج تهم بالرسالة، وبقيت فيهم مدة 
ا، وسيجيء بعد ذلك صالح بن كالوخ، فيكذبه بالريح العقيم، فلم يبق  منهم أحدً 

ٍ : صدقت هذا قبر النبي هود علىــ  ــ يفقال سيدنا علفتأخذهم الصيحة، ؛ قومه
 . نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم
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 .وفي بعض تفاسير القرآن العظيم مسطورةٌ 
، باتفاق العلماء األجالء، فمعتقُدنا أن قبر هود بحضرموت محقَّقٌ 

اًل ، األصفياء، باهلل والصوفية العارفين  .المذكورين أوَّ
وجماعةٌ غيرهم ، وبعُض علماء القدس ،(1)وأيًضا ذكره األزرقي

 .نحو ما بلغنا عنهم ٍىمن العلماء بمكة والمدينة عل
 واإلمام، (2)اإلمام البغوي: وأيًضا ذكره من األئمة المتقدمين

 .وغيرهم، واإلمام الكسائي ،(3)الثعالبي
ٌق عند  ، من أرباب القلوب؛ والمشاهدات، ذوي البصائروهو محقَّ
 .وأصحاِب المكاشفات
ياًنا في اليقظة، وقد رأوا هوًدا ، والذوقِ  ،بعين الكشف  ، وشاهدوه ع 

يان في تلك البقعة الطاهرة  والساعة المباركة، الشريفة، ومشاهدة  الع 
 عند الخاصة والعامة بالنفحات السابغة، المشهورة، المعروفة، المنيفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. هـ250، )تالغساني المكيأبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد األزرقي  (1)

البغوي، . وي عن علي بن أبي طالب أن قبر هود بحضرموت في كثيب أحمررُ  (2)
 . 206ص 2تفسيره، ج

هنالك في كثيب أحمر تخالطه مدرة ذات أراك  : إن قبر هود أيًضاوقال علي  (3)
وظلموا وعددهم، ، تهما بقوَّ وسدر، وكانوا قد فشوا في جميع األرض، وملكوا كثيرً 

ا من قبيلة، وكانوا أصحاب أوثان، فبعث اهلل إليهم هودً  عشرَ  الناس وكانوا ثالثةَ 
ترك الظلم. الثعالبي، ٍ توحيد اهلل سبحانه وإلىٍ فدعاهم إلى؛ اأفضلهم وأوسطهم نسبً 
 . 45ص 3الجواهر الحسان، ج
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 .والبركات الشاملة العظيمة، العميمة
، ولقبره ُمَحقُِّقون، وبمقالة هؤًلء المذكورين نحن له زائرون

 .وللفضل الجزيل واألجر العظيم راجون، ولقربه نائلون
، ربُحها مضاعف.. فالخلوة عند قبر هود عند مشايخ حضرموت

، غفير من أرباب المجاهدات وجم  ، خلق كثير ٍىح عنده علتِ بل قد فُ 
 .وسني المنوحات، بجزيل الفتح، وأصحاب الرياضات

.. والعمل الصالح المشكور، المشهور، هذا االعتقاد الصحيح ٍىوعل
، الصالحون والسلف، واألئمة األقدمون، المشايخ السابقون ٍىمض

، وحضًرابدًوا ؛ والقرون الماضية، في األزمان السالفة، والفقهاء العاملون
وال ، لهم من غير معار  ، يومنا هذا ٍىإل، ونجًدا، وسواحاًل ، وسفًرا

من أهل ؛ وضد  معاند، مخالفة مذم  جامد ٍىوال التفات إل، منِكر عليهم
فتراه حائًرا ؛ وقادته أزمة أهويته، ممن غلبت عليه شهوته؛ هذا الزمان

 جم يل ىل مل خل} اجي ديجوِر ظلماِت حياِة جهالتهيفي د
 .[32]التوبة:  {حن جن يم ىم مم خم حم

ب العاقُل السليُم بهؤالء السادات أجمعين ، فيا ليت شعري أيكذِّ
بجميع العلوم الشرعية إال ]جاهاًل[ ، ويصدق غبيًّا من صبيان القرن التاسع

 افتخارهم بقرب ــ عندهم وعند العوام ــالذي أحسن أحوالهم ، ما شاء اهلل
 .الظلمة

 وفي كتاب>، بداية الهداية< الغزالي في كتابهوفيهم قال اإلمام 
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ل به ــ >(1)اإلمالء< وفي كتاب>، إحياء علوم الدين<  ــ مما لم نطوِّ
 .وفي أمثالهم هنا، فيهم

نهم من [و]لكـ؛ وآثارهم في فساد الدين ظاهرةٌ لكل المخلوقين
بخصوصية   وخصه، خلقه ٍىوَحبََّبُه إل، الحاسدين لكل  من اختصه اهلل بفضله

 .ومواهب من كرمه، وميَّزه عليهم بلطائف من ِمنَِّتهِ ، من عنده
، عليه واحتجوا، ذلك ٍىحسدوه عل.. عليه المؤمنون ٍىفكل من أثن

 .ووقعوا فيه
 .والرئاسة مقصودهم، وإنما الجاُه محبوبُهم

وكذا المتصوفة المدعون بغير محبة ، فهما حظهم؛ اتركهما لهم
 .ونصيحة المسلمين، ومحبة أهل الدين، واتباعها، الكتب الغزالية

 .‘محمد ؛ آمنَّا وصدقنا شريعَة سيد المرسلين
 .األقرب فاألقرب؛ وأقاربك، وإخوانك، ببر والديك وعليك
 .والزهد في الدنيا، بالسخاء وعليك
 .‘ بمحبة أهل بيت رسول اهلل وعليك
، الزاهدينوالفقهاء ، المحققين، بمحبة مشايخك العارفين وعليك

 .العاملين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>، اإلحياء اإلمالء في مشكالت<كذلك: ٍ ويسمى>، مشكل اإلحياءٍ اإلمالء على<هو:  (1)
 >. المبهتة ألجوبة المسكتة عن األسئلةا>، و<اإلمالء عن إشكاالت اإلحياء<أو 
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وبين ، وبعد الصبح، ا آخر الليلبعمارة أوقاتك خصوصً  وعليك
 .وأطراف النهار، المغرب

 .في جميع أحوالك ٍىبالتقو وعليك
والصالة ، ومطالعة كتب الغزالي، بإطالق اللسان بالتالوة وعليك

 .هاتَ وليلَ ، الجمعة ا يومَ خصوصً ؛ واإلكثار منها، ‘النبي  ٍىعل
، وبتأديب البنات والبنين، بصالح النيات في الخيرات وعليك
 .المفروضات وتعليمهم

وخيار ، والخلوة، والذكر، والسهر، والصمت، بالجوع وعليك
 .أوساطهااألمور 

: فقد قيل، باآلداب في األكل والشرب وفي جميع األحوال وعليك
 .حرم التوفيق.. من حرم األدب
ونسيان ، واالشتغال بعيوبك، واالفتقار، بالندامة واالنكسار وعليك
شرع  د حركاتك وسكناتك في دينك ودنياك بمتابعةوقيِّ ، عيوب غيرك

 .نبيك
نحب  وال، د عنا سنينعُ وأن بَ ، الطاعة ٍىا نحب من هو علم أنَّ لَ عْ تَ و

 .التقصير ٍىوهو عل، من هو عندنا
وفي ، اخصوصً ؛ فيهاــ وترك ذكر الدنيا ، بحرمة المساجد وعليك
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 .وتفخيم حرماته، بتعظيم شعائر اهلل ــ اغيرها عمومً 
 .ا أهل الظلمخصوصً ؛ في الدنيا (1)بمجانبة الدولة كوعلي

 .وترك مخالطتهم ما استطعت، بالعزلة عن الخلق وعليك
 .بترك الجلوس في شوارع المسلمين وعليك
 .بترك االحتقار لكل مسلم وعليك
 .بمجانبة أهل السوق إال لضرورة وعليك
 .وترك االلتفات في جميع حركاتك وسكناتك، باإلطراق وعليك
 محب   محب   ومحبة محب  ، بحسن الظن في الصالحين وعليك

 .هممحب  
وال ، ط في مدحكوتوسَّ ، بترك كثرة المدح في الوجه وعليك

 .(2)غيبةً  عُ قَ تَ ال  ٍىشَ خْ ويُ ، ويكره عند الممدوح، نه مذمومإف؛ تفرط
وإن حصل فيها ؛ والجمعة، والخميس، بصوم االثنين وعليك
 .فهو سر الصوم؛ وذكر، اعتكاف بتالوة
 .لكل المسلمين ٍىواحتمال األذ، بالصبر وعليك
 .والتبسم عند اللقاء، والبشاشة، ببسط الوجه وعليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: الحكام. (1)

 الممدوح أن يقع المدح في حال غيبته. ٍ علىٍ أي: يخشى (2)
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 .فإنه يقسي القلب؛ بترك كثرة الضحك وعليك
 .والتخلق باألخالق النبوية، بالتأدب باآلداب الشرعية وعليك
، اخصوصً ؛ ووالديك، واالحترام مع مشايخك، دابباآل وعليك

 .اومع غيرهم عمومً 
بل اجلس في أطراف ، والتصدر في المجالس، بترك الترفع وعليك

 .رمحتقَ  وكلِّ ، في مواضع الذل والخمول والتواضع: أعني، الناس

 .في جميع أحوالك بترك الذنوب والعيوب وعليك

محمود  بنا ةالشيب؛ حر  الش   خطيُب  ٍىشك فيه حكمة   وهنا بيت شعرٍ 
؛ احبالم لبسأن بعض كبار أهل البلد ينكر عليه في  (1)الشيخ فضل ٍىإل

  :(2)فأنشد الشيخ فضل هذا البيت
ة   ل يلُ  ُب  ك  ي  ن  ك لِّ ع  ا ع  ض  ن  الرِّ ي  ع   و 

 

ن   ن  ك  ل  و    ي  ط   ع  خ  د ي الس  ُاو ي ا ت ب  س   ال م 
 

من  ــ الطمع حب  و ك الحسد  حاسد   ٍىإذا غلب عل، سبحان اهلل
لك [ذ] جعل ــ ومدحهم لك من حيث ال تعلم، عليك جهة ثناء الناس

 .كوانتهاك حرمت، هتك عرضك ٍىذريعة إل
هم ءوثنا عليه يكره مدح الناس ٍىوالمثن، الممدوح ٍىوعس: فيقال له

 .عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 805، )تالشيخ فضل بن عبداهلل بافضل (1)

 البيت ينسب للشافعي.  (2)
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ا وردك مخالفً ، ا للشريعةمخالفً  كرد  .. ولكنه إذا نظرك بعين السخط
، للشريعة ر عليك إال غيرةً كوما ين، أنه يحبك وزعم، للكتاب والسنة

 ة  مَّ نِ  ل كلَّ بِ قَ أو ، اممدوح لك مذمومً  وكلَّ ، امباح لك محظورً  كلَّ  ورد  
، عليك النمامينوعظم ، وأكرم عدوك، وساعد في هدم عرضك، عليك
وأقبل مقالته ، له وادعُ ، اسانً إحبالحسنات  هِ فجازِ ؛ إليك حسناته ٍىوأهد
 .حقيقتها ٍىع عللِ طَّ وال تَ ، ٍىفإن عيوبك ال تحص؛ فيك

 وتالوةِ >، إحياء علوم الدين< بمطالعة فعليك؛ لكوأما مشورتي 
علوم إحياء < اخصوصً ؛ واتباعها، الكتب الغزالية ومحبةِ ، الكتاب المبين

 .ألنها شرع سيد المرسلين>؛ الدين
وذكر ، والتوبة، والضعف، والقناعة، والزهد، بالفقر وعليك

 .وحرمة األوالد، ومعاشرة األهل، وتعظيمهم، وطاعة الوالدين، الموت
مخالطتهن  وترك، ا وعالنيةسرًّ ؛ بمجانبة النساء المحظورات وعليك

 .وسمع ترقيق ألفاظهن، ا النظرخصوصً ؛ بالكلية
الذي وصفه  صفالو ٍىوعل، الصلوات ٍىبالمحافظة عل وعليك
أبو حامد ؛ المقام العالي وذ، والبركة الشاملة لكل موجود، إمام الوجود

 .(1)في كتاب الصالة  الغزالي
، الطاعات بأنواع ــ ا النهارخصوصً  ــبمحافظة شهر رمضان  وعليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 171 ــ 159ص 1الغزالي، اإلحياء، ج (1)
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 .الواجباتوفعل ، بعد ترك المحرمات ،والليل ما استطعت
 .رسوله واتباعُ ، هُ من خلقه طاعتُ  ــ وجلَّ ، عزَّ  ــومراد اهلل 
 وًل حرفة، والذكر إال الورعُ  وًل ثمرة، الصالح إال العملُ  وًل ربح

 .بما في كتب الغزالي والعبادةُ  إال العلمُ 
منه  ٍىشَ خْ فإنه يُ ؛ وال تكثر من مباشرته، ن الظن في السماعحسِ او
 .واردات الغيوب لُّ وقِ ، العيوب ةوغلب، النفس وحياةُ ، القلب موتُ 

، ألن خسرانه كثير؛ اويكره حضور السماع في األعراس خصوصً 
 .بخسرانه تهي فائدفوال ت

وكل ، غيبة وجميع خيرات الدنيا واآلخرة في حفظ اللسان من كلِّ 
 .ما ذمه الكتاب والسنة

عماد  وعليها قام، فهي األساس؛ ومما البد منه البحث عن اللقمة
 .األمر

 .ل عليهموال تثقِّ ، أن ترفع كلفتك عن الخلق وعليك
، أصولها نبتت.. واعلم أن النفوس إذا زرع اإلنسان فيها الشهوات]

 .وال راحة، في القلب ال سعة ٍىفليس يبق (1)فبعد أن ينقطع ذلك

فإنه يورث النشاط في ؛ بالتوسط في األكل والشرب وعليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ثبتت أصولها فبعيد أن ينقطع بعد ذلك>: العقد النبوي<في  (1)
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 .ب الكسلذهِ ويُ ، الطاعة
 .بتعمير األوقات في الليل والنهار وعليك
ك ر قلبَ عِ وأشْ ، وخواطرك مع األوقات، بمحاسبة نفسك وعليك

 .من اهلل ءَ الحيا
فال تحدث نفسك أن تعيش بعده .. وإذا شرعت في عمل مشروع

 .عمل آخر ٍىلإ
ويسكنهم  نواصيهم بيده يحركهم، رونمسخَّ  اهلل عبيد   واعلم أن خلَق 

وال ، وال حياةً ، اوال موتً ، اوال نفعً ، األنفسهم ضر   ال يملكون، بقدرته
 .[(1)انشورً 

من غير أن ، ن ليس من جنسكومَ ، بمجانبة األضداد وعليك
 .اقد فيهم سوءً تتع

ماع   .. كل ما تحب من الخالق أن يفعله معك ه أن  كلِّ  األمر   وج 
 .فافعله أنت مع خلقه

بليت من وإن ، أن ال تقرب من أبواب السالطين وعليك
 .عاملهم بالنصيحة.. ضرورة

 .في جميع أورادك كلهاو، بالحضور في حركاتك وسكناتك وعليك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > عقد البراهين<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<ما بين القوسين موجوٌد في  (1)
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 .سعة الصدر ٍىفإنه دليل عل؛ بكظم الغيظ وعليك
 .والمساكين، والفقراء، والتحابب ألهل الدين، بالتودد وعليك
 .ولعباد اهلل، وهو هلل، باإلحسان وعليك
 .عقدة اإلصرار من قلبك بحلِّ  وعليك

هل <: الخارج سِ فَ ذلك إال بأن تقول لنفسك في النَّ  ٍىوال تطيق عل
ك أنفاسِ  فلعل هذا آخرُ ؟، اآلخر بعد هذا يأتيك َس فَ النَّ  أنَّ  تدري يا نفُس 

وقد وعد اهلل المصرين ، السوء ٍىعل[ ةٌ ]مصرَّ  وأنتِ ، من الحياة الدنيا
فتوبي ؟!؛ هيه الشوامخ فكيف تطيقما ال تطيق.. الذنوب والعيوب ٍىعل
 >.المنيةُ  كِ جؤفت ٍىال تدري مت فإنكِ ؛ اهلل ٍىإل

فإن من ؛ الحذر من عقابهو، هلل في السر والعالنية ٍىبالتقو وعليك
 .األفعال التي ترضي اهلل ٍىلإو، التوبة ٍىبادر إل.. خاف اهلل

 .[30: آل عمران] {جكحك مق حق}: يقول ٍىواهلل تعال

: البقرة] {ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك}: وقال 

235]. 

واستمرارك ، وعلمه، وحلمه، هبكرم اهلل بعفوِ  االغترارَ ووإياك 
لوال ذنبك من <: أن يقول لك؛ فيخدعك إبليس اللعين؛ معصيته ٍىعل

 ؟>.هورحمتُ ، هوعفوُ ، اهللِ  كرمُ  أين يظهرُ 
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فإن من كرمه وحلمه أن ؛ محضٌ ، جهلٌ .. وهذا عند العارفين
 .ويحول بينك وبين مخالفته، يوفقك لطاعته

هل لك فيها إال ، أعطاك الدنيا بحذافيرها اهللَ  فهب يا أخي أنَّ 
 .؟كتوكسرة تسد جوع، وثوب يسترك، بيت يكفيك

 جع مظ حط مض خض}: في طلب الحالل ٍىقال اهلل تعال
 .[67: األنفال] {معجغ

، (1)وورد اليافعي، تالوة القرآن ٍىسو ًئاأما أنا فال يحب قلبي شي
، مساجدها ومحبة، وحسن الظن في صالحي تريم، وفعله في أوقاته، ونقله
، معدودة في أيام، اسبعين ألفً > اهللال إله إال <: وتهليل، وجبالها، وتربها

 .اخصوصً  ءوالصمت عند الخنا، والتواضع
وقيام ، والخلوة، والصمت، ويستحب حفظ شهر رمضان بالتالوة

 .والجوع، الليل
 .لحياة القلب رل وفيها سِ ، فهو مليح.. خلوةً لت في السنة وإن حصَّ 

لمعرفة  مرآةٌ .. وبما في كتب الغزالي، بالسلوك (2)وصالح صفاته
 .الروح

 .اهلل ٍىوصالح الروح بترك ما سو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 45 ــ 31اليافعي، اإلرشاد والتطريز، ص (1)

 أي: صفات القلب.  (2)
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 .(1)مرآة لمعرفة السر.. والورع والذكر
 .مرآة للمواهب الربانية.. ونور السر
، وجه اهلل الكريم في الدنيا واآلخرة ٍىمرآة للنظر إل.. والمواهب

 .هذا مزيد ٍىوما عل
إحياء علوم < وكتاب، والسنة، في اتباع الكتاب.. الخير كلُّ  الخيرُ 

 .للغزالي> الدين
 .األسرار جميع فيه >..الدين علوم إحياء< وكتاب]

 .ٍىالتقو فيه >..الهداية بداية< وكتاب
 .اللدني العلم فيه >..المعارف عوارف< وكتاب
 .الصوفية مذهب فيه >..المحاسن نشر< وكتاب
 .والسنة، الكتاب فيه.. للنووي> الصالحين رياض< وكتاب
 .المستقيم الصراط شرح فيه >..األصل األربعين< وكتاب
 فيهما >..العابدين منهاج< وكتاب ،>(2)الطالب منهاج< وكتاب

 .(3)اهلل ٍىإل الطريق تحقيق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<السر في الفصل الحادي والعشرين من  ٍتم نقل معنى (1)

أي: منهاج الطالبين لإلمام النووي، وفي المشورة الثانية يقول اإلمام العيدروس:  (2)
 تحقيق فيه.. العابدين منهاج وكتاب، كله الشرع فيه.. الطالبين منهاج وكتاب<

 >. اهلل ٍإلى الصراط

 >. رسالة التصوف<الطريق في الفصل الثامن والثالثين من  ٍتم نقل معنى (3)
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 .النور فيه.. للغزالي الفقه في> الخالصة< وكتاب
 .[(1)الجنة ورجاء، البركة فيه >..التنبيه< وكتاب

ال تثق بالدول : كما قيل، هافي الدنيا كلِّ  (2)ولوترك مخالطة الدُّ 
 .يزول فإنه ظلل 
، وأوليائه، وأنبيائه، ورسله، وعند مالئكته، عند اهللأن وتحقق ]

إال ألجل طاعة ، هاإنما خلقت األشياء كلُّ .. وجميع العلماء والعقالء
عندهم ، والمشاهدة، والذوق، ا بعين الكشفيقينً  ــ وجلَّ ، عزَّ  ــاهلل 
 .اا أظهر من الشمس وضوحً عيانً 

، قلُ الخُ  نُ ْس حُ .. وعالمة اإلحسان، قلُ الخُ  نُ ْس حُ .. وعالمة السعادة
، قلُ الخُ  نُ سْ حُ .. وعالمة الرضا، قلُ الخُ  نُ سْ حُ .. وعالمة العمل الصالح

 .القلب هو حياة.. قلُ الخُ  نُ سْ حُ وَ ، قلُ الخُ  نُ سْ حُ .. وعالمة نور القلب
 .كثرة الصمت.. وعالمة العقل
 .كثرة الحزن.. وعالمة الخوف

 .كثرة العبادة.. اءجوعالمة الر
 .القناعة.. وعالمة الزهد
 .ٍىاهلل تعال اوفي رض، ترك الحسد في الخير.. وعالمة الكرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. مكاتبات ووصايا<بين القوسين زيادة من ما  (1)

 أي: الحكام.  (2)
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 .اإليمانقوة .. وعالمة حسن الظن
 .والنميمة، الصمت من الغيبة.. وعالمة االجتهاد
 .االنكسار.. وعالمة االفتقار
 .كثرة الندم.. وعالمة التوبة

 .[(1)القناعة.. وعالمة بغض الشهوات
، عقلونور ال، وصفاء القلب، وموت النفس، وعالمة حياة القلب

، هِ ئِ ورجا، وخوف اهلل، واتباع شرعه، ومحبة رسوله، محبة اهللو، ولقاحه
، والترغيب في اآلخرة، والزهد في الدنيا، وامروامتثال األ، وخشيته

وثمر ، أوليائه ةوقدر، ٍىومعرفة قدرة اهلل تعال، والبصارة بعيوب النفس
، الوة العمل واإليمانحو، وقوة العلم، ة الفهمرازوغ، اتالخير

، واإلخالص، والنية، والصدق، والرحمة، والرأفة، والشفقة، والعبادة
، والرضا بالقضاء، هاوالصبر في المواطن كلِّ ، فضل اهلل ٍىعل، والتوكل

والستر في ، الطاعات ومعرفة تعظيم، وجميع الفقراء، الفقر ومعرفة قدر
 ،(2)ومعرفة المقامات ،ورجاء المغفرة، األحوال في الدنيا واآلخرة

ذلك  كل  .. واألنس بالغفار، واألنوار، واألسرار، والذوق، واألحوال
 .ا بال شكومطالعتها يقينً ، الغزالي في محبة كتب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > عقد البراهين>، و<فتح اهلل الرحيم الرحمن<ما بين القوسين موجود في  (1)

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ تم نقل معنى (2)
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 اُل 
َّ

 ي َّ اب َّ مك
  ه ُ

ه ُ اِلي َّ
 الي  َّ

س< و  ر  د  ي  م ام  الع  ن  اإل   > م 
 

 [ كواكب   ــ درر]

ه بجماله ، الحدثان (1)هلل الذي تقدس بجالله عن نسبةالحمد ] وتنزَّ
تحت  (2)لم يدخل جالُل وصِف صفاتِهِ ، عن االحتجاب بالزمان والمكان

ِ في وصف الواصفين، نعت الناعتين من  ٍىتجل، وال جماُل نعِت ذاتِه
ر صورته بمباشرة نور ، وأوجد بنفسه آدم ،(3)العدم ٍىالقدم إل وصوَّ
ه فيه ببروز سناء ونفخ، الصفات  .(4)الذات روَح سرِّ

ر قلوَب خاصته من كدورات علل األُْمن يَّة  .ولوازمها، وتوابعها، وطهَّ
ه  اللدنية ، بتوفيقه (5)فتنطقت؛ وعلَّمها من مكنون  مضنون  علوم 

َكٍم معنوية معدنية  .وحاضرة لديه، وسامعة منه، وهي ناطقة به، وإلهامه ب ح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للبقلي، وفي > شرح الحجب واألستار في مقامات أهل األنوار واألسرار<كما في  (1)
 األصل: شبه. 

 وصفه وصفاته. >: شرح الحجب<في  (2)

 ونفخ روح التجلي من القدم للعدم. >: شرح الحجب<في  (3)

 . 1، صشرح الحجبالبقلي،  (4)

 فتعطفت. >: الدرر<في بعض نسخ  (5)
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وفني م ن ُسْكر  شراب ، وشاهد، وعاين، من َعل م أحمده حمد  
 .الربانية، اللطيفة ،معانيه

شهادَة َمن خرج ، ال شريك له، وحده، وأشهد أن ال إله إال اهلل
 .الوحدانية، وذاته، منار صفاته ٍىإل، وضبط العاقد ،(1)عن تقليد الناقد

ه ورسول ه كافة الخلق بعلومه  ٍىأرسله إل، وأشهد أن محمًدا عبد 
نِّيَّة ر األصنام، فمحَّض اإلسالم، الفرِضيَّة والسُّ ، وأصلح األنام، وكسَّ

وإخالِص  ،وباطنة، وقام بأمر ربه بقوة ظاهرة، وميَّز بين الحالل والحرام
واألخالق ، والوفاء، أهِل الصفاء؛ آله ٍىوعل، اهلل عليه ٍىصل، نيَّة  

ِنيَّة، المرضية  .[(2)السَّ

 ..الوصية 
وصية اهلل : وهي،  ٌ في كتابه العزيز وصية ٍىليس بعد وصية اهلل تعال

 ىي ني مي زي ري ٰى} حيث قال ؛ لألولين واآلخرين

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي

 .[131: النساء] {مح جح مج حج هتمث

وأظهَرهم ، ٍىاهلل تعال ٍىوأقربَهم إل، أنَّ أكرَم الخلق واعلم يا غالم]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . زيفهامن جيدها هو: الذي ينظر في األمور؛ ليعرف  (1)

 أيًضا. > الدرر<بين القوسين موجود في ما  (2)
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ا وعالنية، نطًقا ومعًنا، الصادقون، المتَُّقون.. ٍىعند اهلل تعال  .وسر 
دق اللسان يا غالم كلِّ  وفعل  ، كلِّ قول  ذمَّه الشارع فترك  .. أم ا ص 

 .والعقل، قول  يوافق الشرع
دق في القلب، يا غالم  ،فهو الورع في الحركات.. وأما الصِّ
كنات  الحميدةوطلب الصفات ، ومجاهدة الصفات الذميمة، والسَّ

 .والعقل، الموافقات للشرع
رِّ ، يا غالم دق في السِّ وِسرل ، ِسرل معنويل : فالسر سران.. وأما الصِّ

 .صوريل متعارف بين الجمهور
 ٍىحت؛ طهارة أحوال القلب من العالئق الجسمانية: فالمعنوي

لقبول اللطائف الغيبية النازالت من ؛ تنبسط فيه معاني القلب المعنوية
والعرِش القدسيِّ من ، بواسطة الكرسيِّ المعنويِّ ، السماوات الملكوتية
من بركات مجاوراِت الصفاِت األزليةِ المقدسةِ عن ، الحضرة الصمدية

بل جميع توابع الجسمانية ، والروحانية، مشابهة العوالم الجسمانية
في درجات اليقين والعلوم ، ومعارف أهل العوالم البشرية، الخلقية

متفاوتة  ،[(1)الروحانية واألذواق، والورع، بصدق المعاملة، رعيةالش
 .حسب عدد فيض الفضل ٍىعل

، والمعنوية، والعقلية، والحقيقية، وكل  العلوم الشرعية.. يا غالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > عقد البراهين<ما بين القوسين موجود في  (1)
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المالئكة  وجميع  علوم، بل جميع علوم الصوفية، والنبوية، والوسيلية
، والمالئكة العرشية، الكرسيةوالمالئكة ، والمالئكة السماوية، األرضية
 وعلوم، ومالئكة األقمار الفلكية، جميع مالئكة األفالك الشمسية وعلوم

ية رِّ ، جميع الِحَكم األرضية الطينية وعلوم، جميع مالئكة الكواكب الدُّ
، بل جميع اصطالحات البشرية، بل علوم الِحَكم السماوية الفلكية

جميع الجمادات  بل، واألخروية، والدنيوية، الدينية، العقلية
من ينبوع المشكاة .. جميع هذه المذكورات، والروحانية، الجسمانية
والمشكاة َحَسنٌَة من فيض فضل الذات األزلية الربانية ، المحمدية

 .(1)األبدية القدسية
 .بقرب أهل الحضرة.. وعليك يا طالب الخلوة

واجتناب ، وامتثال األوامر، بمتابعة الكتاب والسنة وعليك
 .الشرعية المشروحة في الكتب الغزالية المحمدية: أعني، النواهي

 ،والصمتُ ، الجوعُ .. والقربة، والخلوة ،(2)بُْنيَان الرياضة يا غالم
، والخمولُ ، واالنكسارُ ، والندمُ ، والتواضعُ ، والسهرُ ، والذكرُ ، والعزلةُ 

بل جميِع ، وأوليائه، ورسله، وكتبه، ومالئكته ،(3)وحسُن الظن به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح اهلل الرحيم <موجود في  هناٍ إلى> واعلم يا غالم أن أكرم الخلق<من قوله:  (1)
 أيًضا. > الرحمن

: الخروج عن طبع النفس، ورياضة الطلب، وهيالرياضة: اثنان؛ رياضة األدب،  (2)
 . 6الغزالي، اإلمالء، ص: صحة المراد. وهي

 أي: باهلل.  (3)
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واشتغالك ، وحسن الظن في جميع المسلمين، األولياء وَمن ينتمي إليه
 .وبغض المعصية، والسخاء والرغبة في الطاعة، بعيوب نفسك

، والصمت، الجوع.. ٍىعل أمر هم بناء   أن   الصوفية مشايخ أجمع وقد
 .والسهر، والذكر، والعزلة

، جميع معاملتكبتقليد الغزالي في .. وعليك يا طالب الخلوة
، َوُحبِّه، الذي ترغب في اعتقاده، أو مْيًتا، واعتمد شيًخا في قلبك حي ا

 .ومالك، وتبذل في ُحبِّه ِعرضك، وحرمته، وتعظيمه
 .وِقلِّ الشرب، بِقلِّ األكل حدَّ الطاقة وعليك
أو واجب ، والعزلة إال في صالة الجماعة، بالصمت وعليك

 .أو ذكر اجتماع، أو حكاية الصالحين، أو مذاكرة علم الغزالي، جمعة
 .ومكروه، بعد ترك كلِّ محظور، وأهِلها رأًسا، بترك الدنيا وعليك
وفي جوف ، واالستغفار باألسحار، بالتضرعوعليك .. يا غالم

 .الليل
والذكر في الحركات ، ودوام الوضوء، بالسهرِ وعليك .. يا غالم
ها الشرعُ وفي جميع الحاالت إال في حالة ، والسكنات ويكون ، ذمَّ

 .الذكر بالقلب عند الحاالت المذمومة في الشرع
 واألحسن، بالركوع بين المغرب والعشاءوعليك .. يا غالم
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 .عشرون ركعة بقراءة آية الكرسي بعد الفاتحة
شيء إال من  ٍىوال تنظر إل، بترك زينة الدنياوعليك .. يا غالم

يكون اشتغالك في جميع وال ، ويكون نومك وأكلك ضرورة، ضرورة
، في مسيرك: أعني>، ًل إله إًل اهلل< أو، بتالوة  ، الحركات إال الذكرُ 

حسب متابعة  ٍىوجميع حاالتك عل، وجلوسك، وقيامك ،وعند نومك
 .الشرع

، العشاء وقعة واحدة بعد (1)واألحسن في تقدير األكل أقل  من شطر
وحضوِر  ،قدر المزاج ٍىعل؛ وقد يؤخذ ر طل وأقل من رطل، أو شطر تام

 .والصالة قائًما، العقل والقلب
 ،وذكر  الموت، وكلَّ ليلةٍ ، بالتوبة كلَّ يوم وعليك ..يا غالم

 .واالشتغال بعيوب نفسك
 ٍىوأهل الحسد عل، واللغو، والنميمة، بمجانبة أهل الغيبة وعليك

 {ىك مك لك}، والخبث في القلب، وحب الجاه، الدنيا
 .عبارةبحسن  ؛[10: المزمل]

 .بالرحمة لهم في القلب والنصيحةوعليك .. غالميا 
 ٍىعل والدوامُ ، ثلثا وقعةٍ .. واألحسن في خلوة شهر رمضان في أكلٍ 

 .التالوة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشطر: نصف مد.  (1)
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واعتكاِف كلِّ ، وقيامِ كلِّ الليل، بكثرة الجوع (1)وثلثه األخير
 .وطيِّ ليالي الوترِ منه، اهلل ٍىوترِك ذكر ما سو، النهار

 .بذكر الموت وعليك

 .بذكر الموت وعليك

 .وعونه، اهلل تمت الوصية بحمد  

 .موسل  ، وصحبه، وآله، دنا محمد  سيِّ  ٍىاهلل عل ٍىوصل  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: العشر األواخر.  (1)
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 اُل 
َّ

 ي َّ اب َّ مك
  ه ُ

ه ُ عَّ اب ِ
  الر َّ

ن  < ء  م  ز  س ة  ب  ات  ك  م   ج  و  ر  د  ي  م ام  الع  ن  اإل   > م 
 

ا ــ كواكب   ــ درر] ات  ووصاب  ي   [ مكاب 

 .خوان من المسلميناإلِ  أخص السالم حضرةَ ... 

إن كان الوارد من جهة  ؛(1)الخلوات تجليات   ء  من جهة صفا
، الوارد من جهة أحوال الفرح بذكر اهللوإن كان ، األكل فكثرةُ .. الهيبة

 .فالتقليل.. وذكره، واألنس بلطفه، والسرور به

 ةِ المزاج إذا كان الرأس سالما من قوَّ  وبعد هذا كله مراعاةُ 
والصدر منشرح في  ــوالقعود ، في قيامها ةادَّ ؤوالفروض م ،(2)الضارب
 .ال بأس ــ والعقل حاضر، الذكر

مراعاة  ٍىفي األكل عل فالزيادة أو النقصان ..(3)وإن كان غير ذلك
 .وأوجب، أليق.. المزاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كأن هذا جواب عن سؤال.  (1)

 أي: الصداع.  (2)

 جهة الفرح.  أي: ليس من جهة الهيبة، وال من (3)
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إن رأيتم اختيار اإلدام ، عليكم ٍىيخف (1)ا ماأيضً  الحواس ومراعاة
وما ، من عندك (2)مثل السليط، من غير ذات روح: أي، ما فيه روح
 .مزاجك يخفي أمرُ 

.. المشايخ وجميع، وأبو طالب المكي، واعلم أن مشايخ الصوفية
، والصمت، الجوع: وهي، أربعة أركان ٍىأن بناء أمرهم عل ٍىاتفقوا عل
 .والسهر، والعزلة

، القهار ٍىإل واالفتقارِ ، القلب وحضورِ ، والطهارة، وكمالها بالذكر
 .الغفار

في الشرعيات والدخول في الخلوات بعد التمسك باآلداب 
 والدنيويات نتائجُ ات يلدنلألن جميع الخيرات ا؛ الحركات والسكنات

 ٍىر عنها بالتقوالنواهي الشرعيات المعبَّ  واجتناِب ، األوامر بركاتِ 
 :مثل، المذمومةوهو التخلي من الصفات ، الباطن ٍىوكذا التقو، الظاهر

، والحسد، الرئاسة وحبِّ ، الدنيا وحبِّ ، والشهوة، زيادة الغضب
والتحلي ، وغيرها، ٍىوالدعو، والحقد، والعجب، والرياء، والكبر

 .(4)والمقامات، األخالق المحمودات: مثل ،(3)بالصفات الحميدات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هنا، والتي بعدها.. نافية. > ما<  (1)

 هو: دهن نحو السمسم.  (2)

 . 6الغزالي، اإلمالء، صوإظهار األعمال. ، التشبه بأحوال الصادقين باألحوال: التحلي (3)

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ تم نقل معنى (4)



 مكاتبات اإلمام العيدروس

 

584 

، والسهر، والجوع، ما أنت عليه من العزلة ٍىولكن واظب عل
ها ألن الكنوز كلَّ ؛ وحضور القلب، ودوام الوضوء، والذكر، والصمت
 .[69]العنكبوت: ’{  ني مي زي ري ٰى}: ٍىفي معن

  :(1)لبعض المشايخ شعر  
ُُُ ُُُي  ُُُر  ي   ن  ا م  ُُُم   د  ي  ُُُاأل   ل  از  ن   ال  د  ب 

 

 ُُُ ُُُغ   ن  م  ُُُق   ر  ي  ُُُم   د  ص  ُُُألع  ل   ه  ن   ال  م 
 

ُل  ا ف  ه  ف ي  ن ع  م  ط   ت  ًل   ُ ت  س  ُل  ه  ن م   اه 
 

ُُ ن  إ    ُُ م  ل  ُُع   م  ه  م  اح  ز  ت  ُُاأل  ٍ ىل   ال  و  ح 
 

 ن  م   لِّ ك   نع   ل  ز  ت  اع  و   ك  ب  ل  ق  ب   ت  م  اص  و  
 

 ُُ ُُ ك  ي  ن  د  ي  ُُغ   ن  م  ُُب  الح   ر  ي   يال  الُُو   ب  ي 
 

ُم   ت  ل ُن   ت  ع  ج  رت و  ه  ا س  ذ  إ  ف    م  ه  ام  ق 
 

ُُو    ُُ م  ه  ت  ب  ح  ص  ُُف  ُُر  الت  و   طِّ ي الح   ال  ح 
 

ُُُب   ًُُُل  الو   ت  ي  ُُُق   ة  ي  ُُُك  ر  أ   ت  م  س   ه  ان 
 

 ُُُُُ ُُُُُا ف  ن  ات  اد  س  ُُُُُ ه  ي  ُُُُُاأل   ن  م   ال  د  ب 
 

ُُم ُُ ُُ ن  ي  ا ب  ُُاع  و   ت  م  ص  ُُد   ال  ز  ت   م  ائ 
 

ُُو    ُُو   ع  و  الج  ُُز  الن   ر  ه  الس  ُُُال ه  ي   يال  غ 
 

 .والطريقة، والحقيقة، ن يعرف الشريعةمَ  هذا شعرُ 
جميع الكائنات في بركات  ٍىعل القائمِ ، القيومِ ، الحيِّ  ٍىوتوكل عل

 { مهىه جه ين}، يمةالعظ هِ قدرتِ  تنزيهِ  تقديسِ  معنويِّ  ٍىمعن
، وقدرته، ك بحضور علمهوسكناتِ ، كبل جميع حركاتِ  ،[11 ٍ:]الشورى

 .[129: التوبة] {مع جع مظ حط خضمض حض مصجض خص حص مس}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم البيتان الثالث والرابع ، 276ص 3المكية، جاألبيات البن عربي، الفتوحات  (1)
ص 3، جفيض القديرغير موجودين في الفتوحات، لكن نسبهما السيوطي له في 

 . 5البن عربي، ص> حلية األبدال<ثم رأيت األبيات كاملة في ، 169
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في  هلل هال يحصل لك منها إال ما أخذتَ ، أن األجساد فانيةواعلم 
، انية باقيةوالطاعات جواهر ربَّ ، ةترابيَّ  ألن األجسادَ ؛ والمجاهدة، الطاعة
، في الجنان العالية والمسكنُ ، ةزَّ العِ  وجه ربِّ  ٍىالنظر إل.. هاثمراتُ 

 .وحزبه في اآلخرة، ‘بمحمد  واالجتماعُ 

؛ واألرواح باقية، يةخاوِ  ٌف يَ واألجساد فيها جِ ، والبد من القبور
 .والشقاوة لها عملٌ ، السعادة لها عملٌ ، ةيَّ ما شقِ إو، إما سعيدة

 : ر  ع  ش  

ُف ُ ر  اط  خ  ي   م  ل   ن  م   ُو  ر  ب  ٍ ىو  ي اله   هح 
 

ُُف ُُ ه  م ُُد  ا و  ًضُُي  أ    ُُي  ب  ي  ٍ ىو  ي اله   هح 
 

ُو  ب  ن ج  م   د  ه  ي الش  ن  ج  ي   س  ي  ل  ف   هح 
(1) 

 

ُُُو    ُُُن   ول  ُُُع   م  ظ  ُُُ د  ق   هل ُُُح  و  ٍ ىو  اله 
 

 .وترك المعصية، الطاعة ٍىوإيَّاكم عل، اهلل يعيننا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهو: خلية النحل.  (1)  جمع ُجْبح 
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 ماُل 
َّ

 ي َّ اب َّ ك
  ه ُ

ه ُ شَّ اِم
  الح َّ

ن  < ء  م  ز  س ة  ب  ات  ك  م   ج  و  ر  د  ي  م ام  الع  ن  اإل   > م 
 

ا ــ كواكب   ــ درر] ات  ووصاب  ي   [ مكاب 

[، قطرة] وأول ما يبدو من الغيث، هذا من أوائل الغيث... 
ال من بركات هطَّ ، الغيوب ارِ يَّ حار تَ من بِ ، القلوب أوديةِ  سيلُ  هُ وآخرُ 

 .[69]العنكبوت: ’{  ني مي زي ري ٰى} معاني معنوي
 .وكشف، غيره من خيال ٍىوال إل، رؤيا ٍىال تلتفت إل

م لك في خلواتك من طاعات سِ وما رُ ، ك في الذكرتَ يَّ لِّ كُ  واجعل
 .رب العزة

 .نعوذ باهلل منه، رث معرفة الشيطانوي.. ومن بركات الجوع
 .رث معرفة النفسوي.. ومن بركات السهر
 .معرفة الدنيارث وي.. ومن بركات العزلة

رث وي.. والقلب من غير ذكر اهلل، ومن بركات الصمت باللسان
لم يبق له حديث .. هافمن صمت من جميع األحوال كلِّ ؛  معرفة اهلل
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 جن} لرسوله ينطق بالحكمة كما قال ؛ ابً رَّ قَ ا مُ فكان محب  ؛ إال مع ربه
 .[4 ــ 3النجم: ] {يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل}  وكما قال
 .بكمال شروطها [114]النساء:  {جهمه ين ىن من خن

 .[5]البينة:  {مص خص حص مس خس حس جس مخ} اهلل قال 
 . معرفة اهلل ثُ رِ وي.. والصمت

والنفس لكم في صورة ، وظهور الدنيا، وظهور الشياطين لكم
 .والعزلة، من بركات الجوع.. امرأة

 .اا وباطنً ال بالذكر ظاهرً ، وبالقلب، باللسان.. أما الصمت
بل حال  ،(2)ه ما هي بحال الهيبةالذي ذكرته عادُ  (1)وأما الحرف

 .والحزن، القبض
من  بل هو شيءٌ  ،(3)ما هو اإلنس ء  عاُدهما ما ذكرته من صفاأو
 .أوائله

بعد ، وباطن  ، ظاهر   ذكر   ٍىإلب أعرض عن جميع المطالِ .. فأنت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحراف. >: الدرر<في بعض نسخ  (1)

حال الهيبة، وقد عرف اإلمام العيدروس الهيبة ٍ أي: أن المخاَطب لم يصل بعُد إلى (2)
 خشوُع النفس، وخضوُعها عند ظهور الئح الجالل، والعظمة. بأنها: > الكبريت<في 

حال األنس، وقد عرف اإلمام العيدروس األنَس ٍ أي: أن المخاَطب لم يصل بعُد إلى (3)
 . الحشمة، مع وجود الهيبةارتفاُع بأنه: > الكبريت<في 
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 .وشروط الخلوة المذكورة، الفروض

، خلوتك بل اجعل استغراقك في، لياتجبفكرك في التوال تجول 
 .ومحبوب، فإنها ثمر كل مطلوب؛ وشروطها

.. .{يل ىل مل خل} وسورة، آية الكرسي ٍىمعن ٍىل علوتوكَّ 
 .تمامها ٍىإل

  .(1)تالشت مدة الظلمإذا 

ُُُج  ت   ُُُ ك  ب ُُُل  ق  ل  ٍ ىل  ُُ ن  م   ل  ز  ي ُُُ م  لُ 
 

 ُُُُ ُُُُاط  ق   ه  ب  ًُُُُن ُُُُي غ  ا ف   ل  ز  األ   ب  و  ي 
 

ُُو   ُُا ح  م  ُُ ب  ج  ُُ ن  ي  الع  ُُك  ر  د   ن  ع   اه 
 

 ُُ ُُل  و   اك  و  س  ب   ن  ك  ُُر  ُُالم  ب ض   (2)ل  ث 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ءوطارت بمرهفات الفناة، تالشت هذه الظلم فإذا<البن عربي: > حلية األبدال<في  (1)
 . 3ص>، ة... إلخهذه البهم

 وبعد هذين البيتين يقول ابن عربي:  (2)
ُُُُُُُت   ُُُُُُُب  ن  ي  ب  ُُُُُُُذيأللقل  ن ال

 

 ُُُُُُ ُُُُُُه داعًي ُُُُُُزلرآه ب ُُُُُُم ي  ا ل
 

ُُُُاب   ُُُُالم وجُُُُاء خط ُُُُم الك  يع
 

ُُُدي سُُُناه  ُُُول المحُُُل ويب  رس
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 اُل 
َّ

 ي َّ اب َّ مك
  ه ُ

ه ُ اِدسَّ   الش َّ
ن  < ء  م  ز  م ام   ة  ب  ات  ك  م   ج  ن  اإل  سم  و  ر  د  ي   > الع 

 
 [ كواكب ــ عقد البراهين ــ فتح] 

د الموجِ ، د للوجودالموجِ ، اهلل ال إله إال هو الحي القيوم... 
 الصانع، لفاتآف للمتالمؤل  ، فاتف للمصنَّ المصن  ، للموجودات
، األفعال وصفات، وحقائق الصفات، س في الذاتالمقدَّ ، للمصنوعات
، من حيث الجواهر الشفافات ؛(1)سرار اللطيفاتاألجرام بالذي أقام األ
ون في فُ المعتكِ ، المسخرات بواسطة المالئكة الروحانيات، السماويات
ن عالمقدسة ، الربانيات، زلياتون من األنوار األدُّ المستمِ ، الحضرة
 .ولوازمها، وتوابعها، الجسمية

، الواحد، الموجودات إال هو من[ 11: ٍىالشور] {مهىه جه ين}
 .ال إله إال هو، ابدً أ، زاًل أالموجود 

ومن المقاصد  ،(2)الفانيات ٍىعاوبر والدَّ من الكِ  واستغفر اهللَ 
، وشيطانية، ةعيَّ وسبُ ، بهيمية: ربعة صفاتأالمتولدة من ، النفسانيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناطقات. >: عقد البراهين<في  (1)

 الفاتنات. >: فتح اهلل الرحيم الرحمن<في  (2)
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، حرارة  ؛ جناسأربعة أ ٍىإل منتسبة  ، وربوبية في الطينة معجونات
 .الروحانيات والجميع تحت تلِّ ، ويبوسة  ، ورطوبة  ، وبرودة  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 من خط الشيخ علي بن أبي بكر السكران 
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 اُل 
َّ

 ي َّ اب َّ مك
  ه ُ

ه ُ عَّ اب ِ
 الش َّ

م ام  ٍ ىل  إ  < س اإل  و  ر  د  ي  ه   ن  م   الع  ي   > انر  ك  الس   ر  ك  ي ب  ب  أ   ن  ب   ي  ل  ع   أ خ 
 

ا ــ درر] ات  ووصاب  ي   [ مكاب 

 
 . وبه نستعين

ُُح   ً  ت  د  م  َُُلِإ   ُُاًل ام   ك  ُُ ف   ه  ات  ف  ي ص 
 

ُُو    ُُ ن  ع  ُُ ق  و  ل ُُخ  م   ه  ب  ش  ُُ و  ال  ع   ه  ات  م  س 
 

ُُف   ُُ ه  ان  ح  ب  س  ُرً ك  ش  ُُ ه  ا لُ   م  ع  ن  م ُُ ل  ج 
 

ُُُو    ُُُج  ٍ ىد  س  ُُُم   ع  اًل ي  م  ُُُا ب  ن   ه  ت  ال  ص 
 

ُُُت   ُُُ ك  ار  ب  ُُُر  م  غ   ب  ر   ن  م  ُُُف  ا ب  ن   ه  ل  ض 
 

ُُو    ُُث  ك   ر  ت  س  ُُم   ف  ي  ُُ ل  ب  س  ُُب  ه   ن  م   ه  ات 
 

 ح  اض  و  ف   ب  و  ي  ع   م   ك   ب  و  ن  ذ   م  ك   ٍىل  ع  
 

ُُل  ل  ج  ف    اه 
ُُُب   (1) ُُ ر  ت  السِّ  ه  ات ُُُم  ح  ر   ن  م 

 

ُُأ  و   ُُا ج  د  ب  ُُاًل ي  م  ُُل   ن   م  ُُ ف  ائ  ط   ه  د  و  ج 
 

ُُُن  أ  و    ُُُف  األ  ب   م  ع  ُُُ ل  اض  ُُُف  ط  ع   ن  م   ه  ات 
 

ُُح  ف   ُُ ه  ا ل ُُدً م  ُُ ه  ا ل ُُرً ك  ش  ُُو   ل  ج   ه  ف  ص 
 

ُُت    ُُإ  ٍ ىال  ع  ُُه  ُل  ُُي ف  ُُ ع  ي  د  ي ب   ه  ات  ف  ص 
 

ُُُز  أ  و   ٍُُُ ىك  ُُُ اهلل   ة  ال  ص  ُُُ م  ث   ه  م  ال  س 
 

ٍُُُ ىل ُُُع    ُُُد   رِّ س  ُُُي  ح   ح  و  ر   اهلل   ن  ي   ه  ات 
 

ُ ع  م   د  و  م  ح  الم   د  م  ح  م   ُ لِّ ك  ُُُ آل  و    ب  اح  ص  ُُُ ر  و  د  ب  ُُُ ع  ر  الش  ُُُم  ح   م  ث   ه  ات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، غطهم به: أي، اللهم جلل قتلة عثمان خزيا: علي   وفي حديثأي: ألبسها،  (1)
(، ج ل لابن منظور، لسان العرب، مادة ). كما يتجلل الرجل بالثوب، وألبسهم إياه

 . 119ص 11ج

   ٍ 
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ُُُُُُو   ُُُُُُو   م  ه  ع  اب  ت  ُُُُُُل   ن  ي  ع  اب  الت   ع  اب  ت 
 

ُ ل  ف  الطِّ  ب  ي  ش   م  و  ي  ٍ ىل  إ    ات ُه   ن  م  ف  ج   ر 
 

ُُب   ُُ د  ع  ُُ م  ال  الس  ُُم   ام  الت  ُُي ع  نِّ  م  ك  ي  ل 
 

ُُت    ُُر   ح  و  ف  ُُالم   اح  ي  ُُ ك  س  ُُح  ف  ن   ن  م   ه  ات 
 

ُُُر  ب   ع  م ُُُ ه  ت ُُُم  ح  ر  و    اًمُُُائ  د   اهلل   ة  ك 
 

ُُُز  م    ٍُُُ ىل ُُُع   ٍىك  ُُُن  ي ج  ف ُُُ اد  اآلب   ه  ات 
 

ُُُ ُُُ م  ال  س  ُُُاج  ر   م  ي  د  ع  ُُُر  ا ب  ًي  م  ك  ات  ك 
 

ُُُ يُُُل  ق  ث    ُُُ ار  ز  و  األ   ن  م  ُُُك  ر  ي ح  ف   ه  ات 
 

ُُع  ب    ه  ات  ي  ح   ل  و  ط   ان  ي  ص  الع  ٍ ىل  ع   ب  ك  م   ُُ د  ي  ُُح  اإل   ن  ع  ُُ ان  س  ُُاًل  ي ح  ف   ه  ت 
 

ُُر  غ   ُُب  ب   ق  ي  ُُالج   ر  ح  ُُع   ل  ه  ُُف  ن  ل   د  ب   ه  س 
 

ُ ك  ل  س  م ي  ل   يِّ ي الغ  وف     ه  ات ُج  ن   ل  ي  ب  س 
 

ُُُف  ن  أ  ب   ُُُر  ي   م  ك  اس  ُُُ و  ج  ُُُو  ت   اهلل   ن  م   ةً ب 
 

ُُو    ُُزً و  ف  ُُف  و  الت   ع  ا م  ُُ ق  ي  ُُي  ح   ل  و  ط   ه  ات 
 

ُُب  و   ُُ: د  ع  ُُنِّ إ  ف  ُُ د  ي ق  ُُك   ت  أ  ر  ق   م  ك  اب  ت 
 

س  ر  ط  ل   ت  م  ه  ف   
ُ اح  ف   (1)  ه  ات ُر  ط  ن ع  م 

 

 ه  ف  ر  ع   اق  ف   ل  ب   ،ك  س  الم   ب  ي  ط   ح  ائ  و  ر  
 

ُُُف    ًُُُل  و  م  ا ل  رً ك  ش  ُُُا ع  ن  ُُُح  ف  ن  ٍ ىل   ه  ات 
 

ُُُُك   ُُُُ م  ك  اب  ت  ُُُُ د  ق  ُُُُو  د  ق  ي ب  ن  ر  س   ه  م 
 

ُم  ك    ُع  ي   ر  ا س   ه  ات ُي  ح   ي  ف ُ ه  ابنُ  ب  و  ق 
 

ُ م  ت  ي  ز  ج   ُح  اإل   ن  م   ه  لُ ه  أ   ا اهلل  م ُ ان  س 
 

ُُع  أ   ل  و  ط ُُو    ُُل   اارً م   ه  ات ُُب  ه   ع  م ُُ م  ك 
 

ُُاد  ز  و   ُُ م  ك  ُُ ن  م  ُُف   لِّ ك  ُُع  ن  و   ل  ض   ة  م 
 

ُُل  و    ُُع   ف  ط  ُُال   م  ي  م  ُُ ف  لط  ُُف  أ  ر   ع  م   ه  ات 
 

ُُب   ُُل   اه  ج  ُُ اب  ب  ُُن  إ   ن  و  الك  ُُي  ع   ان  س   ه  ن 
 

ُُُُل  ع    ُُُُ ه  ي  ُُُُ اهلل   م  ال  س  ُُُُ ع  م   ه  ات  و  ل  ص 
 

 ٍىفاته علأور، وألطافه، ورضوانه، وبركاته، ورحمته، سالم اهلل
 قطِب ، ناوبركتِ ، وموالنا، دناوسيِّ ، ناشيخِ  حضرةِ  شريفِ   رفيعِ اَل عالي عُ 
 جميعِ  ٍىعل لِ بالمس اهللِ  سترِ ، موجود   لكلِّ  الشاملةِ  والرحمةِ ، الوجودِ 
 نِ حَ الرزايا والمِ  ومأجوج يأجوجبه  اهللُ  الذي سدَّ  اهللِ  دِّ وسَ ، الزمنِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو: الصحيفة.  (1)
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في االقتداء  كنِ مالمت، النبويةِ  السنةِ  يومحي، الحنفيةِ  الملةِ  دِ مجدِّ ، والفتنِ 
 يْ ذِ ، هِ وأحوالِ  ،هِ وأفعالِ ، هِ وأخالقِ ، هِ أقوالِ  في جميعِ  ‘للنبي  والمتابعةِ 

ق في المشايخ الذي اجتمع فيه ما تفرَّ ، األحمر   والكبريت  ، األكبرِ  هِ قْ الفِ 
 . وغمرهم ببركاته، المسلمين بحياته اهللُ ع متَّ ، ل قبلهمَّ الكُ 
ُُ ُُالخ   مُُة  ح  ر   ن  م  ُُ ق  ل  ُُالخ   لِّ ك  ُُه   ق  ل  ت  ر  ي  غ 

(1) 
 

 
 

 
 

ُُُُُم   ن  إ   ُُُُُُم   و  أ   ح  ر  ف ُُُُُُ م  ه  س  ُُُُُُ م  ه  س   ح  ر  ت 
 

أبي محمد عبداهلل بن أبي بكر ؛ العاملِ ، مِ العالِ ، اإلمامِ ، الشيخِ 
مع اللطف ، الرفيعةَ  المنزلةَ ه عنده وأحلَّ ، فضيلة زاده اهلل من كلِّ ، علوي
، اآلخرة وأبدَ ، الدنيا أبدَ ، وطرفة  ، ولمحة  ، س  فَ نَ  والرأفة في كلِّ ، الخفي

، المسلمين جميع ٍىوأفاض عل، هِ حياتِ  المسلمين بطولِ  أمتع اهللُ 
 .آمين، هِ والمؤمنين من بركاتِ 
 وأصحابه صالةً ، آل محمد ٍىوعل، دنا محمدسيِّ  ٍىعل اللهم صلِّ 
، انا عتقً ا تعتق به رقابَ وعليهم سالمً ، م عليهوسلِّ ، اقً حْ نا مَ تمحق بها ذنوبَ 

 .شيء ال يرضيه أستغفر اهلل العظيم من كلِّ 
 : اشعرً 

ُ ن  م ٍُ ىل  ع   م  ال  س   ُر  و  ن   ي  ن ُي  ع  ل   و  ه   اه 
 

ُُُج  ل لو    ُُُالع  و   ح  و  ر   م  س  ُُُاب  ب  ل   ل  و  ق   اه 
 

 ااه  ذ  ش   م  ش  أ   م  ل   ن  ي إ  ت  ر  س  ح  ب   ت  و  م  أ  
 

ُُق  أ  و    ُُ ف  ط  ُُت   ن  م  ُُالثِّ  ك  ل  ُُن  ج   ار  م   ااه 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 له بخير. ٍ ، وأتىنفعهفالٌن فالًنا، أي:  غار (1)



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

وهي لتعليم األوالد ، نسبة للقائمين بالتدريس بها؛ صورة لمعالمة باغريب
يقال إن اإلمام  والمعالمة، الصغار القراءة والكتابة والمبادئ واآلداب

 وقيل إن المؤسس لها هو اإلمام عبداهلل بن، العيدروس هو الذي أسسها
 

 >األوسط< شيخ العيدروس
 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  م  َل كَ 
س و  َدر  َمام  الَعي   اإل 
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 ِمْن 
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ ِ  الإ ِ
ِ ي  الإْع ف   ن 

  اِد ق َّ
 

، الشافعية ومذهبنا مذهبُ ، األشعرية نا اعتقادُ اعتقادُ :  قال
 .الكتاب والسنة ٍىمقتض ٍىعل

بالصفات الحميدات ، الحضرات القدسية ٍىب إلرُّ قَ فمن أراد التَّ 
 مثلِ ، ه بمتابعة الكتب الفقهيةوسكناتِ  هِ حركاتِ  فعليه أن يزنَ .. القلبية

وفي سلوك طريق القوم الصوفية االعتماد ، والشيرازية، الكتب النواوية
، والصدق، والنية، بالتوبة؛ واليافعية، متابعة الكتب الغزالية ٍىعل

 .المضمحلة، والزهد في الدنيا الفانية، واإلخالص
 ،المحمدية واألحاديُث ، بما فيه والعمُل ، القرآنُ .. فمعتقدنا
 .العاملين ءاألتقيا، العقالء العارفين، العلماء الزاهدين وقياُس ، واإلجماعُ 

، والسنة الكتاب ٍىعل>، إحياء علوم الدين< فمعتقدنا في التصوف
وأحمد ، واليافعي، والقشيري، بل تصانيف اإلمام أبي حامد الغزالي

 .والقوانين السهروردية، الغزالي
بهارج  هتماوي الإوالعلماء باهلل الصوفية ، وما بعد جماهير أهل السنة

 .النفوس النفسانية



 من كالم اإلمام العيدروس

 

602 

 .[11ٍ: ]الشورى{ مهىه جه ين} ًل إله إًل اهللفالمعتقد 
 .ال في ذاته وصفاته، في أفعاله ،[29]الرحمن:  {اك يق ىق يف ىف}

إال األبرار في ، في الدنيا الدنيوية[130]األنعام:  {خي حي جي}
جلت ؛ بمعارفهم القدسية في الحضرات المعنوية، المنازل األخروية
، والظاهر ،واآلخر، بل هو األول، عن توابع الجسمانية يةالحضرات القدس

{ مهىه جه ين}[ 29: البقرة] {هل مل خل حل}، والباطن
 .[11ٍ: ]الشورى

 .اهلل أفضل خلقِ ، اهلل ا رسولُ وأن محمدً 
وحلوه ، خيره وشره؛ والقدر، ورسله، وكتبه، ومالئكته، آمنا باهلل

 .هومر  
واألولياء ، نوهم معصومواألنبياء كل  ، هم عدولوالصحابة كل  

 .نومحفوظ
 : ومعتقدنا خمسة أشياء شرعية

 .فعله ٍىثاب عليُ و، تركه ٍىالعقاب عل قُّ حَ تَ سْ يُ : واجب ــ 1
 .تركه ٍىثاب عليُ و، فعله ٍىالعقاب عل قُّ حَ تَ سْ يُ : ومحظور ــ 2
 .تركه ٍىب علاقَ عَ يُ وال ، فعله ٍىاب علثَ يُ : ومسنون ــ 3

 .فعله ٍىعلب اقَ عَ وال يُ ، تركه ٍىيُثَاب عل: ومكروه ــ 4
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 .هوتركُ ، هيستوي فعلُ : ومباح ــ 5

 .والتوبة، اإليمان ٍىعل وتوفَّنَا، وصدقنا بالشريعة، بالشريعةا نَّ آمَ 
 ٍىعل فإن بعث باعث قلبيع ، فهو خراب.. فإن تحرك في قلبك زاجر

 [ درر] .فهو من عالم الملكوت بواسطة المالئكة.. ٍىنية فعل الطاعة هلل تعال

 

 

 والصفات ،[11ٍ: ]الشورى{ مهىه جه ين}: الذات: وقال 
 ،{مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم} صمدٌ  {يل}

  خئ جئحئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن} (1)واألسماء

 ،[29]الرحمن:  {اك يق ىق يف ىف} واألفعال ،[22]الحشر:  {هئ مئ
 [درر]. وصفاته القديمة، ال في ذاته المقدسة، أفعالهفي : أي

 

 

ن قبل أن يكوِّ ، كان.. ما شاء اهلل: وهذه عقيدةٌ : وقال 
اآلن  وهو، والمكان، ون األزمانوما لم يشأ لم يكن قبل أن يكِّ ، األكوان

 . ربنا عظيم الشأن ؛[11ٍ: ]الشورى{ مهىه جه ين} ما عليه كان ٍىعل
 .[كواكبُُ  درر]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٍوالمسمى>: فتح اهلل الرحيم الرحمن<في نسخة  (1)
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 ِمْن 
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ ِ  الإ ِ
ِ ي  ف 

ف 
و ُ
صَّ  الت  َّ

 
 يصير   ٍىحت؛ اضمحالل المحسوساتحقيقة السلوك : قال 

ا في الحضرات قً مستغرِ ، ا لهفي بحار التجليات القدسيات عارفً  القلبُ 
الرحمانيات  األنفاس حبتروي هُ أحوالُ  وصارت، الربانيات في فناء النفوس

 .وحه في بحر المحبة غارقةً ورُ ، مشتاقةً 
، وسحقه كيقظته، ومحوه كسحقه، وسكره كمحوه، هِ رِ كْ صحوه كسُ 
وموته ، وحياته كموته، وأكله كجوعه، وجوعه كأكله، ويقظته كنومه

 .هُ رُ يِّ غَ فصارت مشاهدته تُ ؛ كحياته
 نن من رنزن مم ام يل ىل}و، وال هنا أحد غير مسطور

 .[88: القصص] {ين ىن

يقرأ في ، بالروح الكلية، اليقين العيني الشاهدي.. حقيقة الفقر
الروحانيات  خياله وفي قلبه جميعَ وفي ، فيها الكونُ  المنقوشُ  النفس الكلمةَ 
حيث ؛ واحدةً  وصارت كينونةً ، ونةنواتصف بحديث الكي، القدسية

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ} من لم يزل ٍىوبق، تالشت فيه صور القدر
 .[55: القمر] {زئ

 الٌ وَّ جَ  ُرْوح  ، مختصر الكون، ف  عار  ، صادق  ، فقير  ؛ لكالما هذا أول
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 يب ىب نب زبمب رب}، الناسوتواضمحل ، ش الالهوتقِ نُ ، في الملكوت
 [ مكاتبات ووصايا ــ درر] .[91: األنعام] {زت رت

 

 

من بحار ، رباب القلوبأو، ًلحت ألهل البصائر: وقال 
من بحبوحة ، العنايات األزلية سحب  .. العيون (1)عند احتراف، الغيوب

 معاني معنويِّ  هواءِ  فضاءِ  ٍىإل، في بحار الوحدانية، الحضرات القدسية
 يةَ وِ لْ العُ  الملكوتيةَ  الكليةَ  الروحانيةَ  األمطارَ  فأمطرت؛ ةيَّ الكينونِ  واتِ االسم

 الكائنات جميع  فتكونت ؛ المثالية (2)وليةساحات الهيُّ  ٍىعل النورانيةَ 
 العوالم وجميع  ، والجسمانيةِ  والنفسانيةِ  والبخاريةِ  القلبيةِ  الروحانيةِ 
بل ، والمالئكية، والفلكية، ةِ والعرشيَّ ، ةِ والكرسيَّ ، والسماويةِ  األرضيةِ 

، الربانيةِ  الصفاتِ  مجاوراتِ  بواسطة بركاتِ ، الوجودية جميع الدوائر
، والمثالية عن الكيفية المقدسةِ ، بواسطة بركات مجاورات القدرة األزلية

 جميعِ  بل عن، والناسوتية، م الجبروتيةتوابع العوالِ  جميع[ عن] بل
، والروحانية ،م الجسمانيةجميع العوالِ  بل عن، العوالم الملكوتية
 .وال كيفية، [11: ٍىالشور] {مهىه جه ين}، وتوابع الصورية

 .وتوابع الوجودية الخلقية، ت الالهوتية عن الناسوتيةجلَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: طلب.  (1)

أصل لجميع الصور، ٍ ألن الهيولى؛ القطن، وشبه األوائل طينة العالم به: هوي الهيول (2)
 . 174ص 31الزبيدي، تاج العروس، ج. كما أن القطن أصل ألنواع الثياب
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أهل  مع، ا بطهارة قلبكالخيرات معتكفً  وفعل  ، وكن بمتابعة الشرع
 [ فتح]. الحضرة القدسية

 

 

أراضي قلوب  ٍىالعنايات عل طلعت يا غالم سحائبُ : وقال 
وأمطرت ، اليقين نورِ  لوامعِ  من لوائحِ  رقت فيها برقاتٌ بو، العارفين

ا مَّ هشوا لَ ودُ ، فغابوا عن الخلق أجمعين؛ سكروا به (1)اعليهم ودقً 
ولطفه بهم ألحرقت سبحات ، هُ كرمُ ولوال ، العالمين ربِّ  وا جمالَ دُ هِ شَ 

 [ كواكبُُ  فتح ُُ درر]. الناظرين أبصارَ  هِ وجهِ 
 

 

إال بإذن منه  خرج كلمةٌ تال  ٍىحت؛ اعبدً  ال يقع العبدُ : ]وقال 
، همعن الخلق كلِّ  هُ باطنُ  يصفوَ  ٍىحت؛ اعبدً  ال يقع العبدُ و ،[(3()2)هِ بِّ رَ 
ا هو بستين دينارً  هُ الذي يلبسُ  الثوبُ  يكونَ  ٍىحت؛ اعبدً  يكون العبدُ وال ]

 [ مرآة الشموس ُُ فتحُُ  تحفة] .[(5)سواء (4)والشملة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص 10(، جو د قابن منظور، لسان العرب، مادة ). نهه شديده وهيِّ الودق: المطر كلُّ  (1)
373 . 

  مرآة الشموس>.>، و<فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين زيادة من ما  (2)

 >. من ربه ال يخرج منه كالم إال بأمرٍ  ٍحتىا؛ ال يقع العبد عبدً < مرآة الشموس>:<عبارة  (3)

 . كساء صغير يؤتزر بهالشملة:  (4)

  مرآة الشموس>.>، و<التحفة النورانية<بين القوسين زيادة من ما  (5)
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 يزهو في المإل وهو، ترعاه اهللِ  أن عينَ العبُد إذا علم : وقال 
 . لطيٌف  نبويل  هُ قُ لْ وخُ ، منيٌف  يل ومقامه عل، شريٌف  هُ فحالُ .. بمواله

 .[مرآة الشموس ُُ فتحُُ  تحفة]

 
 

، هموشربُ ، همكلُ أو، هموسكناتُ ، همالعارفون حركاتُ  :وقال 
أفعالهم  وجميعُ ، هموفرحُ ، هموسرورُ ، هموضحكُ ، همويقظتُ ، همونومُ 

 [ عقد البراهينُُ  فتح] .وبأمر اهلل، وفي اهلل، اهلل ٍىوإل، من اهلل
 

 

 بُيِّنَ .. الجبل ٍىن وقف منهم علمَ و، للعارفين عالمةٌ : وقال 
 [ كواكبُُ  درر]. فرَ عْ يُ  ٍىلناس حتل

 
 

 هِ هِ ر عند تفوُّ ضه العارف بمعارف التوحيد يحإذا تفوَّ : وقال 
 [ كواكبُُ  درر]. روح   ألفِ  مائةُ 

 
 

 .العالِم أكرم عند اهلل من ألف شهيد: وقال 

 .(1)وعالمة العالم اثنا عشر خصلةً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 = ذكرها اإلمام الغزالي في اإلحياء، وهي:  (1)
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 وعيناه، مع الحمد والثناء ولسانه، بين الخوف والرجاء يكون قلبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أن ال يطلب الدنيا بعلمهــ  1 =

 . بالشيء ما لم يكن هو أول عامل به بل ال يأمر، هُ قولَ  هُ أن ال يخالف فعلُ ــ  2
ا مجتنبً ، المرغب في الطاعات، أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في اآلخرةــ  3

 . والقال، والقيل، ويكثر فيها الجدال، للعلوم التي يقل نفعها
، والتنعم في الملبس، والمشرب، الترفه في المطعمٍ أن يكون غير مائل إلىــ  4

 . والمسكن، األثاثوالتجمل في 
الفرار ٍ فال يدخل عليهم ألبتة ما دام يجد إلى؛ ا عن السالطينأن يكون مستقصيً ــ  5

 . عنهم سبياًل 
 الخالص ٍإلى وجد ما اومحترزً  امتوقفً  يكون بل، الفتيا ٍإلى امسارعً  يكون ال أنــ  6

 . سبياًل 
، ومعرفة طريق اآلخرة، ومراقبة القلب، أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطنــ  7

 . من المجاهدة والمراقبة؛ وصدق الرجاء في انكشاف ذلك، وسلوكه
 . فإن اليقين هو رأس مال الدين؛ أن يكون شديد العناية بتقوية اليقينــ  8
، وكسوته، هيئتهٍ يظهر أثر الخشية على، اا صامتً ا مطرقً ا منكسرً أن يكون حزينً ــ  9

ال ينظر إليه ناظر إال وكان نظره ، وسكوته، ونطقه، وسكونه، وحركته، وسيرته
 . عملهٍ  علىوكانت صورته دلياًل ، ٍا هلل تعالىرً كِّ ذَ مُ 

ويهيج ، ويشوش القلوب، وعما يفسدها، أن يكون أكثر بحثه عن علم األعمالــ  10
 . فإن أصل الدين التوقي من الشر؛ ويثير الشر، الوسواس

ٍ ال على، وإدراكه بصفاء قلبه، بصيرتهٍ على أن يكون اعتماده في علومهــ  11
د صاحب الشرع وإنما المقلَّ ، تقليد ما يسمعه من غيرهٍ وال على، والكتب، الصحف

 . وسالمه، صلوات اهلل عليه

فال ؛ وإن اتفق عليها الجمهور؛ أن يكون شديد التوقي من محدثات األمورــ  12
التفتيش ٍ ا علىوليكن حريصً ،  ما أحدث بعد الصحابةٍ يغرنه إطباق الخلق على

 . وأعمالهم، وسيرتهم، عن أحوال الصحابة
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من  ويخلص، ورضا مواله، ترك الدنيا وإرادته، مع الحياء والبكاء
مع  ويجلس، مع الملوك والسالطين يجلس وًل، الرياء والشياطين
 [ حكايات في فضل اإلحياء]. الفقراء والمساكين

 

 

رقت حأو، زلزلت أعضاء القوم المحبةَ  نَّ إيا غالم : وقال 
، مليكهم ٍىوطربت أرواحهم إل، همواضطربت بها أجسامُ ، همقلوبَ 

 [ كواكبُُ  دررُُ  فتح]. همرمدبِّ  واستغنوا بتوفيق تدبير
 

 

وال يشتم ، هذا السر ٍىلع علاعلم يا غالم أنه ال يطَّ : وقال 
الملكوت  ٍىالذي يسري بقلبه إل، الزاهدُ  روائحه إال العارُف  مشموماتِ 

ويغرف من أثمار العلوم التي ، ٍىوما فيه من اآليات الكبر، ٍىاألعل
ويستمد من حضرة ، فومعاملته غري، من أثمار أشجار اجتهاده جناها
 [ كواكب ُُ درر]. ك اللطيفالملِ 

 

 

 : أقول، وهو أمران، اذُكْر كلمًة من عطاِء ربي: وقال 

.. من َتِبَعهُ : واألمر األخروي، صلح قلبه.. من أطاع: أمر دنيوي
 [ مكاتبات ووصاياُُ  درر]. ومطلوبه، وقع له مراده
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بل مبذول  ،(1)عليك محصورٌ  وال تحسب أن هذا السرَّ : وقال 
 .من أراد لكلِّ 

، شيء من هذا السر ٍىلم يعثر عل.. ولكن من حام حول المزابل
شيء من هذا  ٍىفال بد أن يعثر عل.. واجتهد، ر ساق الجدومن شمَّ 

 .السر

في دقائق <: وفي رواية، االجتهادفي دعائم .. والكنوز كل الكنوز
 [ كواكبُُ درر ُُ  عقد البراهينُُ  فتح]>. االجتهاد

 

 

م وعالَ ، م الغيبوعالَ ، م المعقولعالَ : م ثالثة  العوال  : وقال 
 .الملكوت

م لعالَ  مثالٌ .. م الغيبوعال  ، م الغيبلعالَ  مثالٌ .. فعالم المعقول
 مثالٌ .. وعالم الشهادةم الشهادة لعالَ  مثالٌ .. وعالم الملكوت، الملكوت

 [ كواكبُُ  درر]. م البرزخلعال  
 

 

م وعالَ ، م الشهادةوعالَ ، م الملكوتعالَ : العوالم ثالثةٌ : وقال 
 .األمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ور عليهظمح>: العقد النبوي<عليه، وفي >: الكواكب الدرية<في  (1)
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ك فيه يسلُ .. وعالم الملكوت، ك فيه الجسديسلُ .. فعالم الشهادة
 [ كواكبُُ  درر]. ك فيه السريسلُ .. وعالم الغيب، القلب

 
 

إنما تبدو األشياء ، غير هذه الدار اال تجعل اآلخرة دارً : وقال 
مجاورات  بواسطة بركاتِ ، بشريةً  جبروتيةً  ةً أخرويَّ  فتصير ملكوتيةً 

 [ كواكبُُ  درر]. ةيَّ ئِ الصفا الصفاتِ 
 

 

. افَ تستخرج منه دهن الصَّ .. اعصر جسمك بالمجاهدة: وقال 
 [ كواكبُُ  درر]

 
 

 [ عقد البراهينُُ  فتح]. مفتاح جميع الخيرات.. دوام الذكر: وقال 
 

 

. الجواهر بالفلوس وبيعِ ، وسجُ مجالسة النُّ احذر من : وقال 
 [ مرآة الشموس ُُ الكواكب]

 
 

، فعليه باالنكسار ..(1)بانيالرَّ  ءراد الصفاأمن : وقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . العطاء الرباني>: العقد النبوي<في  (1)
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 [ كواكبُُ درر ُُ  عقد البراهينُُ  فتح]. واالفتقار في جوف الليل

 

 

بل هي من ، الشريعة غيرُ  والطريقةَ  الحقيقةَ  ال تظنَّ : وقال 
ْبد، بنفالشريعة كاللَّ ؛ الشريعة وال ، منوالحقيقة كالسَّ  ،(1)والطريقة كالزُّ

والشريعة ، الشريعة المحمدية والكلُّ ، من غير لبن   بدٌ وزُ ، يتصور سمنٌ 
 [ مرآة الشموس ُُ فتحُُ  تحفة]. اباطنً و اظاهرً ؛ العمل بالكتاب والسنة

 

 

يرة ظوح، واألنوار الملكوتية، دنيةاللَّ  الكنوزَ  نَّ أاعلم : وقال 
هي مدفونة في توزيع .. وفي المملكة األبدية، صدق   العزة في مقعدِ  ربِّ 

والكبريت ، بل هو الجوهر األبدي، بل هو المخ، هو اللباب، األوقات
 .له ٍىتعال إال من وفقه اهلل، يوجد في خزائن الدنيا الذي ال، حمراأل

.. السرمدية، األبدية، المعنوية، الكبريتية، واألوقات الجوهرية
 .بالتالوة الربانية، هي األوراد النبوية

وبين المغرب ، ولكن معظم أوقات الكنوز بين الظهر والعصر
هؤالء ال يكون فيهن .. وبعد الصبح، ونصف الليل األخير، والعشاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوُهَو َما خلُص ِمَن اللََّبِن ِإذا ُمِخَض. ابن ، ُزْبُد السمِن قَْبَل أَن يُْسألَ، َواْلِقْطَعُة ِمْنُه ُزْبَدة (1)
 . 192ص 3منظور، لسان العرب، مادة، )ز ب د(، ج
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 .أصاًل  وال فترةٌ ، كسلٌ 

 .وفيه سرل ، مجَ  الليل بالتالوة مليحٌ  ولكن أولَ 
ال .. لطيف دقيق، إكسير غريب، حمرأ وكذلك آخر الليل كبريتٌ 

 .يكاد يوجد

في ذكر .. البعدِ  كلَّ  والبعدَ ، ردِ الكَ  الكثيَف  وتعلم أن الحجابَ 
 .هاوأهلِ ، الدنيا

في .. وموت القلب واستدراجه، النساءفي ذكر .. وسخط اهلل
 .خيال فيهن ٍىوالفكر في أدن، نظر النساء

، والرجاء، والخوف، والفقر، بل أصل الزهد، الخير والخير كلُّ 
 .ٍىوالموت، والموت، في القبور.. وبركة، مقام   وأصل كلِّ 

ولكن بستان الدنيا ، ومطالعة كتب الغزالي، وباقي األوقات بالتالوة
وموضع نظر اهلل ، والعوالم، والعلوم، بل بستان األديان، واآلخرة

 .[كواكب ُُدرر ُُ  عقد البراهينُُ  فتح]>. اإلحياء< مطالعة.. رسوله ورضا، ٍىتعال
 

 

 ٍىوالتقو، والبصائر مظلمة، إذا كانت الهمم ناقصة: وقال 
. المحبوب ٍىولم تصل إل، المطلوبلم تنل .. واألفكار راكدة، جامحة

 .[كواكبُُ  درر]
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 ِمْن 
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ ِ  الإ ِ
اِع ي  ف  مَّ

 الس َّ
 

 : ــ مثااًل لسماع لل يمثِّ  ــ قال 

 هُ رُ وعساكِ ، هُ وعلموا أجنادُ ، بعض األمكنة ٍىإل إذا خرج السلطانُ 
، وطبولهم، وسهموضربوا هؤالء طُ  ،(1)فضربوا هؤالء نوبتهم؛ بخروجه

وهؤالء ، وفرحوا بخروج السلطان، وألبسوا عليها، هموا خيلَ وهؤالء شدُّ 
 .والسيوف (2)أخذوا الدرق

ن وفرح؛ ن عطيةً ووهؤالء منتظر، واهتزوا وفرحوا بنظرة السلطان
 .ن بعطيتهومستبشر

فإن هذا السماع أنموذج من تلك ؛ وأمثاله، هذا يا غالم ٍىوقس عل
 [ كواكبُُ  درر]. عليهم رَ فكيف يجوز ألحد أن ينكِ ، الفرحة

 

 

وما ، صعيد واحد ٍىأثبت السماع أن الناس مقبلين إل: وقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرب عليه يُ ، العنقٍ ا برباط علىمعلقً ، والبطن، الصدرٍ طبل كبير يوضع علىالنوبة:  (1)
 . باستعمال العصي

 س تتخذ من الجلود. ومن الترالدرق: نوع  (2)
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ُُ  درر]. أهله (2)عن اًل مِّ حَ تَ وصار مُ ، هِ دِ إال من أقبل وموضعه في يَ  (1)ديْ جِ 
 [ كواكب

 

 

ال يجوز للعارف أن يدور في السماع إال وقد دارت : وقال 
 [ كواكب]. قلبه تجميع الكائنات في لمعة من لمعا

 

 

أو يتبختر فيه إال ، ال يجوز ألحد أن يدخل السماع: وقال 
 [ كواكب]. هيةـوة اإللذمن الج، قلبه (3)ترف بحبوحاتغوقد ا

 

 

ه وإال ضرُّ ، إال بحضور شيخ عارف ر السماعُ حَض ال يُ : وقال 
 [ عقد البراهينُُ  فتح]. ن نفعهأكثر مِ 

 

 

والمريد ، الصادق ألن الطالب  ؛ ال تقرب السماع: وقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامع صفات الحسن، وفي بعض النسخ: الِحْيد، ومعناه الجبل، أو رأس  ٍبمعنى (1)
 . شخص من الجبل واعوج ماالجبل، أو 

 . في بعض النسخ: متجمِّل عند أهله (2)

(، ب ح حوخياره. ابن منظور، لسان العرب، مادة )، وسطه: بحبوحة كل شيء (3)
 . 407ص 2ج

   ٍ 
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، نفس   وموتِ ، قلب   وحياةِ ، ونقل  ، السماع بغير عقل   ٍىالسالك إذا تعاط
، وكشف  ، ووصل  ، وسلوك  ، وبصيرة  ، ومعرفة  ، وفقر  ، وزهد  ، وتوبة  
 .دَ عُ بل بَ ، الخسرانفهو .. وذم   واستواء مدح  ، ويقين  ، ونور  

تركه .. ا في هذا الزمانخصوصً ؛ فال فائدة في قربه للمريدين
 [ عقد البراهينُُ  فتح]. الخالف مَّ ثَ ولو ، هومن جميع الوج ٍىأول

 
 

 .اويهدي واحدً ، مائةً  لُّ ضِ هذا السماع يُ : وقال 

 قاطعٌ ، (1)مجذوبٌ ، سالكٌ ، إما رجل  ؛ وال يصح إال ألحد رجلين
 .مجذوب، وإما رجل، ٍىاهلل تعال ٍىعل مقبلٌ ، للعالئق بالكلية

. ونرجو ذلك، في الجهة غيُر واحد   ولكن ال يوجد، وهو معدوم
 [ كواكبُُ  درر]

 
 

 .اويهدي واحدً ، به مائةً  اهللُ  لُّ ضِ يُ  السماعُ ]: وقال 

فال يؤمن عليه من التهور .. حاله ةِ وقوَّ  هِ عالم بصدقِ  ومن دخله غيرُ 
  (3)شيخنا الشيخ عبد الرحمنفأني سمعت من  ؛(2)[في هواه بحاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هكذا في األصول (1)

 أيًضا. > عقد البراهين<بين القوسين موجود في ما  (2)

 قد يكون المراد به: الشيخ عبدالرحمن السقاف.  (3)
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، كمن يدخل في الظلمات؛ السماع صاحب   مثال   أنَّ  ــ ما معناه ــا كالمً 
 .يقين ٍىح إذا سلم علبوبالر، خطر   ٍىفأنه من النجاح عل؛ أو تحت الريح
، مصائبه ف لهم خفاياولم يكش  ، في حضوره ب الناَس يرغ  ومن كان 
 .وعدل ،ومال عن طريق الحق، ضلأو لَّ من َض ـ[مـ] فهو.. ودقائق شروره

 
 

من ] اشهدوا عليَّ أن من دخل السماع أنه في خطر: وقال 
، أنه في خطر وأن من دخل معنا اليوم، ألنه مشربنا ؛إال نحن ،[(1)دينه

 . طار دينه إال نحن فقط.. ةيدنوأنه من دخل من هذه الصبيان المتد
 .[كواكبُُ  عقد البراهينُُ  فتح]

 
 

، بكريةٌ  وإنما شربةٌ ، اولهوً  اال تحسبون هذا السماع لعبً : وقال 
 .[كواكبُُ  دررُُ  فتح]. الذوقيةِ  الصفاتِ  (2)اوراتِ جبم، ة مشعشعةٌ يَّ وِ لَ عَ 

 
 

واهلل ، نحن نرضا بكم نْ أال تحسبون : ألهل السماع وقال 
 .[كواكب]. اوأربعين طارً ، ألخذت اثنا عشر طباًل  ر الزمانِ لوال تغيُّ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. عقد البراهين<بين القوسين زيادة من ما  (1)

 . بمحاورات>: الكواكب الدرية>، و<الدرر<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<كما في  (2)
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 .(1)الشطح ا منشيئً ج أن نخرِ  خيفةَ ؛ السماعب ٍىنتسلا نَّ إ: وقال 
 [ درر]

 

 

 : يترنم بهذا البيت  وكان
ٍُُُ ىأ  ر   ُُُ ق  ر  الب  ُُُا ف  ي  ق  ر  ش  ُُُإ   ن  ح  ٍُُُ ىل   ق  ر  الش 

 

 
 

 
 

ُُُو   ُُُب  ر  غ   ح  ًل   و  ل  ُُُا ل  ي  ُُُإ   ن  ح  ٍُُُ ىل  ب  ر  الغ 
(2) 

 

، وإنما هي مشارق التوحيد، وال الغرب، ليس الشرق هذا: ويقول
 .ومغاربها

في أسرار ، اا وباطنً ونضرب عليه ظاهرً ، قل البيت يا غالم: وقال
ا في ونضرب عليها أيضً ، الملكوتية معاني معنويِّ  لوائحِ  بوارقِ  لوامعِ 

 .اا وغربً منافع الخلق شرقً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إال أن ٍ : كالم يترجم به اللسان عن وجد يفيض عن معدنه، مقرون بالدعوىالشطح (1)
 . 5الغزالي، اإلمالء، صا. يكون صاحبه محفوظً 

 البيت البن عربي، وكذلك البيت الذي بعده، وبعد هذين البيتين يقول:  (2)
 اا معنعًنُُُُروتُُُُه الصُُُُبا عُُُُنهم حُُُُديثً 

 

 عن وجدي عن الحزن عُن كربُي ثِّ عن الب   
 

 ٍىجو عن الشوق عن عقلي عن السكر عن
 

 عن الدمع عن جفني عن النُار فُي قلبُي 
 

ُُُُأن  ُُُُذيب ُُُُين ضُُُُلوعكم ال ُُُُواه ب  ته
 

 ُُُُ ُُُُاس جنًب ُُُُه األنف ُُُُىتقلب ُُُُبٍ ا إل  جن
 

 ليُُُُُُه بأنُُُُُُهإفقلُُُُُُت لهُُُُُُا: بلُُُُُُغ 
 

 هُُو الموقُُد  النُُار  التُُي داخُُل  القلُُب 
 

ُُُُ ُُُُان إف ُُُُاء  إن ك ُُُُل م   طف ُُُُخ  فوص  د  ل 
 

ُُُب  للصُُُبِّ   ُُُال ذن ُُُان إحُُُراق  ف  وان ك
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وال  ،(1)هحال هو شرقي وشي، في مشارق العارفين: اأيضً قال و
  .(2)ارانخغربي م

، وطرق، وبرق، إال حيث شرق، جئناوما :  كذلك وقال
 ]درر ُُ كواكب[ .قَّ رَ وصار فَ ، وحرق

 
 

 : في هذا البيت وقال 
ُُُُ ُُُُر  غ   ن  إ  ف  ُُُُام  ُُُُم  ل  و   ق  ي  ر  الب  ي ب   ه  ع 

 

ُُر  غ   س  ي  ل ُُو    ُُاأل  ي ب  ام  ُُو   ن  اك  م   ب  ر  الت 
 

 .هو المحبوب >..قي  ر  الب  <: قال
 .[كواكبُُ  درر]. الح الوجه من ذلك الجمالإذا  >..لمعه<و

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولعله من حصن غرامة، >، الفجير<وشيحه: مكان شرقي مدينة تريم، بالقرب من  (1)
 >. الشحب<ويتجه شرًقا، وفيها مضلعة 

الجهة النجدية للمتجه ٍ في جبل الفريط، غربي مدينة تريم، يلي شعب عيديد إلى (2)
 شرًقا. 
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  :(1)يترنم بهذه األبيات  وكان
ُُُُُم   ُُُُع  م   ي  ان  ع  ُُُُُي  ام  س  م  ٍ ىنُ   (2)اس 

 

 ُُُُُُ ُُُُُُر  ب   ق  ار  و  ب  ُُُُُُي  او  و  ط   ه  ق   (3)اس 
 

ُُُُُُُ ُُُُُُُل  ع   م  ال  و  ع  ُُُُُُُقواسي ه  م   اس
 

 ُُُُ ُُُُ ق  ار  و  ش   (4)اسُُُُحواسي ه  ق  ر  ش 
 

ُُُُم   ُُُُار  ر  د   ف  ار  ع   (5)اسُُُُجواسي ه  ي 
 

 ُُُُُ ُُُُُر  غ   ب  ار  و  غ   (6)اسُُُُُواسيغ ه  ب 
 

 

ُُُُُُد ه  عواسيسُُُُُُا ج  ار ف  و  ُُُُُُو   ع 
 

 [ كواكبُُ  درر]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والذي  هذه من المواضع المشكلة في المجموع، واضطربت فيها النسخ جًدا، (1)
 هذه الرواية:  ــ ٍمن حيث المعنى ــاستقربه بحسب فهمي القاصر من رواياتها 

ُُُُُُُُم   ُُُُُُُُع  م   ي  ان  ع  ُُُُُُُُم  ٍ ىن   اي  ام  س 
 

 ]مُُُُُُن اًلسُُُُُُم، أي: اسُُُُُُُمي[      
 

         ُُُُُُُُ ُُُُُُُُر  ب   ق  ار  و  ب  ُُُُُُُُي  او  ط   ه  ق   اس 
 

ُُُن ال  اس]م ُُُو  ُُُال الوجُُُه[ط  ُُُو جم  ، وه
 

ُُُُُُُُ ُُُُُُُُل  ع   م  ال  و  ع  ُُُُُُُُو  ق   ه  م   ايً اس 
 

ُُُُُُُُن  ُُُُُُُُي[ ]م ُُُُُُُُوس، أي: أقواس  الق
 

ُُُُُُُ ُُُُُُُ ق  ار  و  ش  ُُُُُُُو  ح   ه  ق  ر  ش   اي  اس 
 

 

انتشُار الغُارة والقتُل وهُو الحُوس: ]من  
 ، أو الضُُُُرب فُُُُي الحُُُُرب[والتحُُُُرك

 

ُُُُُُم   ُُُُُُار  ر  د   ف  ار  ع  ُُُُُُو  ج   ه  ي   اي  اس 
 

ُُُُُُارة[  ُُُُُُن الجُُُُُُوس، وهُُُُُُي: الغ  ]م
 

ُُُُُُُ ُُُُُُُر  غ   ب  ار  و  غ  ُُُُُُُي ا ه  ب  اس   م و 
 

 ٍ[]مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُن الموسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُى 
 

ُُُُُُُد ه   ج  ار ف  و  ُُُُُُُو  ُُُُُُُي اع  اس  و   ع 
 

ديُُُُُُة[   ]مُُُُُُن العُُُُُُوس، وهُُُُُُي الم 
 

 

 . مياميساأيًضا: ٍ يُروى (2)

 أيًضا: طواسيا. ٍ يُروى (3)

 . اسجواسيأيًضا: ٍ يُروى (4)

 . اسحواسيأيًضا: ٍ يُروى (5)

 . اسواسي، ومواسيساأيًضا: عٍ يُروى (6)
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 ِمْن  <
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ ِ  الإ ِ
الِي  ي  ف 

ر َّ
 > الغ َّ

 
 [1 ] 

 َثَناُؤهُ ََعَ الَغَزال  
من جماهير العلماء ؛ واآلخرين، ولألولين، ليس لنا: قال 

، والسالكين، والمسلمين، الناسيا بقية  ونحن، والعلماء بأمر اهلل، باهلل
 ٍىسو؛ وصرا   ، ومنهاج  ، ومذهب  ، طريق  .. العارفين: أي، والزاهدين
 رسولِ  أحاديثَ : وبالسنة، القرآن: بالكتابوأعني  ــ، والسنة، الكتاب

السالك ، المصنفين سيدُ ، إمام الشافعية، ووارث الشريعة، ــ‘ اهلل
بل إمام ، بل إمام المحدثين، إمام المجتهدين، طريق سيد المرسلين

العارفين بل إمام ، بل إمام الفقهاء، بل إمام الزاهدين، العلماء المتقين
 [كواكب]. الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي يمحي: المحققين

 

 

 ،الشريعة َعلَمُ  ،األحمر واإلكسير ،األكبر اإلمام :فيه  وقال
 [ بخبخة]. والطريقة
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حجة اإلسالم الجامع بين الشريعة والطريقة والحقيقة : وقال 
 [ رسالة التصوف]. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي

 
 

أبو ؛ اإلمام حجة اإلسالم في كلِّ جهة من اإلسالم: وقال 
 [ رسالة الخلوة]. حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي

 
 

المقام  وذ، والبركة الشاملة لكل موجود، إمام الوجود: وقال 
 [ كواكب].  العالي أبو حامد الغزالي

 
 

بن علي   محمدُ  الشيخُ : وقال 
مشارب الصوفية  ٍىب علشرِ  ..(1)

تلقاه  هبعد ثم، الغزالي (3)كريففي  (2)وكرع وكعم، واآلخرين، األولين
صاحب < ثم بعده تلقاه الشيخ محمد بن علي، ابنه الشيخ علوي

ثم تلقاه بعده  ،(5)ثم تلقاه بعده وجيه الدين عبدالرحمن ،(4)>المسفلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي: الفقيه المقدم (1)

، ويزيد الكعم بفصل كونه: غير واسطةمن : كالهما الشرب بالفم والكعم، والكرع (2)
 . شرًبا بنهم

 مجتمع الماء. : الكريف (3)

 >. صاحب مرباط<أي: اإلمام محمد بن علي  (4)

 . أي: الشيخ عبدالرحمن السقاف (5)
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 ،(2)ثم تلقاه بعده شجاع الدين عمر بن عبدالرحمن ،(1)بكر الشيخ أبو
 [ تحفة]. ثم تلقيته أنا من بعده

 
 

؛ وجميع  الصوفية، وجملًة من العلماء، اعلم أن الغزالي  : وقال 
، دنية إًل باتباع الكتابما نالوا من العلوم الل  .. وأقطاًبا، وأوتاًدا، أبدااًل 
. بين الشريعة ٍىوالسلوك بالتقو، اهلل  ٍىوالزهد فيما سو، والسنة

 [ فصول ملتقطة]

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي: الشيخ أبوبكر السكران (1)

 . أي: عمر المحضار (2)
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 [2 ] 
 ُمَتاَبَعُة الَغزَال  

، والسرائرِ ، رِّ السِّ  أربابَ  أنَّ  ــ بل تيقن ــ وتحقق، علما: قال 
الم وع وِّ لُ في عُ سافروا .. والبصائرِ ، والعقولِ ، القلوِب  أربابَ  بل

 واثم ترق  ، الجبروت في عوالمِ ] سافروا ٍىحت (1)وترحلوا، الشهادة
 رّ سِ  ٍىوتجل، الملكوت في حضرات [(2)حضروا ٍىحت؛ لسرائرهم

؛ الناسوت هياكلَ في تلك الحالة  وفارقوا، جمال الالهوت (3)همسرِّ 
؛ وأبلغَ ، وأرفعَ ، وأقربَ ، وأنفعَ ، وأحسنَ  ،(4)وأحمدَ ، فلم يدركوا أجلَّ 

 والنظر  ، واآلخرة، بين يدي اهلل في الدنيا والمملكةُ ، اهلل فيه معرفة   مما
بل رضا اهلل والدرجات ، معارف اهلل (5)غرفات ٍىوسكن، وجه اهلل ٍىإل
، العبادة: ووه، ٍىاألعل (6)والتوفيق  ، بل فيه جميع الخيرات، ٍىلالعُ 

بل >، اإلحياء< المشروح في، الغزالي علمُ : وهو، والعمل، بالعلم
وال ، جميع المخلوقات من ٍىالمول ومطلبُ ، الكائنات مخُّ .. العبادة

 [ عقد البراهينُُ  فتح]. والسالم، هذا مزيد ٍىعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتروحوا. : >عقد البراهين<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<كما في  (1)

 >. فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين زيادة من ما  (2)

 وتروحوا. >: عقد البراهين<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<كما في  (3)

 . جملأو>: فتح اهلل الرحيم الرحمن<وفي >، عقد البراهين<كما في  (4)

 سكر عرفان. >: عقد البراهين<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<كما في  (5)

 . والرفيق>: فتح اهلل الرحيم الرحمن<وفي >، عقد البراهين<كما في  (6)
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بتقليد الغزالي في جميع .. عليك يا طالب الخلوة: وقال 
 [ كواكب] .معاملتك

 
 

ينبغي للمريد أن يأخذ من أقاويل األئمة مثِل الغزالي : وقال 
 [ رسالة التصوف]. ظاهًرا وباطًنا ٍىالتقو ٍىواليافعي ما هو أقرب إل

 
 

أو ، والعزلة إال في صالة الجماعة، بالصمت عليك: وقال 
 [ كواكب]. أو مذاكرِة علم الغزالي، واجِب جمعة

 
 

، الصبرُ  ــ مع رديف   ــ ةً لَّ حُ  (1)ما يلبس الفقيرِ  أحسنُ : وقال 
وتكون مخدته ، مع فراش التواضع، الخلوة مع بيتِ ، وعمامة الشكرِ 

، ةيَّ كِ لَ وباطنه باألخالق المَ ، ويكون ظاهره باآلداب الغزالية، االنكسار
مع ، والتذلل باألسحار، ومعاملته بالتضرع، ه بالحقائق الربانيةرُّ وسِ 

 [ كواكبُُ  درر]. االستغفار باالنكسار
 

 

فك من اهلل: وقال  ، ويزهدك في الدنيا، العلم النافع الذي يخوِّ
 ــ درر] .وهو علم الغزالي، ويبصرك بعيوب نفسك، ويرغبك في اآلخرة

 [ كواكب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: الصوفي.  (1)
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[3 ] 

 ََمَبَُّة الَغَزال  
 ولمحبة، الكتاب والسنة لمحبةتقربك  محبتك للغزالي: قال 
العلماء باهلل  ولمحبة، الشافعي ولمحبة، التابعين ولمحبة، الصحابة
 ولمحبة، مشايخك ولمحبة، الفقهاء العاملين الزاهدين ولمحبة، الصوفية
 .العابدين وأجدادك، العلماء الزاهدين وألوائل، وعلماء جهتك، قرابتك

ُُُه ـــوتُ ، تحـــب الصـــالحين وبمحبت ، بســـائر المـــؤمنين ن الظـــنَّ حس 
 .والمسلمين

سائر  ٍىعل وتشفق، وتبغض الظالمين، كتبه تحب التابعين وبمحبة
 .المؤمنين

وترغب في ، وتبغض دنياك، عيوبك بل تحصل بمحبته معرفةُ 
ك ؤوريا، كبوكذ، ضمحل دعواكيو، وتتواضع إلخوانك، آخرتك
 [ مكاتبات ووصايا ُُ كواكبُُ  درر]. وجهلك بنفسك، وعجبك

 

 

وخصوًصا  ،وأصحابه ،والشافعي ،الصحابة بمحبة وعليك : وقال
. نفع اهلل الجميَع بالجميع، والنووي، وأبا إسحاق الشيرازي، الغزالي

 [ كواكبُُ  درر]
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[4 ] 

ْيخ  ُعَمر الم ْحَضار  ِف  الَغزَال   م  الشَّ  م ْن لََكَ
اآلدمي  كالم اإلمام الغزالي في عجائب بدو   (1)من سمع<: قال 
 [ بخبخة]>. أنه حاضٌر عند تصويرهاتحقق .. ونتائج ما ينتج منها، من نطفة

 

 

ِ <: وقال  ، ظاهًرا ،لقد فتق اهلل لإلمام الغزالي عجائَب مصنوعاتِه
 [ بخبخةُُ  فصول ملتقطة]>. وباطًنا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من تتبع>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في  (1)
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ي

 ِمْن  <
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ   الإ ِ
الِي  

ر َّ
اِم الغ َّ مَّ ب ُ الإ ِ

ي ُ
ُ

ِي  ك
  > ف 

 
: ويقول، يدعو بالمغفرة لمن كتب كالمه في الغزالي كان 

 [ كواكبُُ  عقد البراهينُُ  فتح]>. غفر اهلل لمن يكتب كالمي في كتب الغزالي<
 

[1 ] 

َمام  الَعْيَدُرْوس  ِف  ُكُتب  الَغَزال   ََبَْبَخُة اإل 
> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <: قال 

، والزهد، كتِب الورع؛ وعمل بما فيها، قرأ في كتب الغزاليلَِمن 
 .ورضا رسوله، ورضا اهلل، ٍىوالتقو
قلبه بمحبة كتب الغزالي في جميع أُْولِع لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]. عمره

كتاَب أبي وقرأ ، لَِمن اتبع الكتاب والسنة> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]. حامد الغزالي
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 [2 ] 

 من ُحر م ُمَطالََعَة ُكُتب  الَغَزال  
وما ، استعجب بنفسه.. كتب  الغزالي من ح ر م مطالعة  : قال 
 .غيره (1)واشتغل بعيوب، وغفل عن عيوبه، عرف قدره

 .(2)ما ميَّز المذموم من المحمود.. من ح ر م قراءة  كتب  الغزالي
، والعمل، ما عرف حقيقة العلم.. من ح ر م قراءة  كتب  الغزالي

 .ٍىوال التقو، وال الورع
، وصفاته، فقد حرم مطالعة نفسه.. من ح ر م مطالعة  كتب  الغزالي

 .معارف توحيد ربه ٍىإل (3)وقربات مقامات سلوك الطريق
 .(4)ٍىالتقوُحرِم الفهم في دقائق .. من ح ر م قراءة  كتب  الغزالي

وحبِّ ، حبِّ الدنيا ٍىأصر عل.. من ح ر م مطالعة  كتب  الغزالي
 .وحبِّ الديوان وقربهم، الرئاسة

 .قسا قلُبهُ .. كتب  الغزاليمن ح ر م قراءة  
 .في هواه وفي شهوته خبط.. من ح ر م قراءة  كتب  الغزالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . زيادة: بعيب> البخبخة<في نسخة المطبعة الفيضية من  (1)

 . الممدوح>: البخبخة<في نسخة المطبعة الفيضية من  (2)

 >. رسالة التصوف<الطريق في الفصل الثامن والثالثين من ٍ تم نقل معنى (3)

 . التصوف>: البخبخة<في بعض نسخ  (4)
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. وأكَل لحومهم، اغتاب المسلمين.. من ح ر م قراءة  كتب  الغزالي
 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]
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 [3 ] 

 ََمَبَُّة ُكُتب  الَغَزال  
، وصفاء القلب، وموت النفس، عالمة حياة القلب: قال 
وخوف ، واتباع شرعه، ومحبة رسوله، محبة اهللو، ولقاحه، عقلونور ال

والترغيب ، والزهد في الدنيا، وامروامتثال األ، وخشيته، هِ ئِ ورجا، اهلل
 ةوقدر، ٍىومعرفة قدرة اهلل تعال، والبصارة بعيوب النفس، في اآلخرة

الوة العمل حو، وقوة العلم، ة الفهمرازوغ، اتوثمر الخير، أوليائه
، والنية، والصدق، والرحمة، والرأفة، والشفقة، والعبادة، واإليمان
والرضا ، هاوالصبر في المواطن كل  ، فضل اهلل ٍىعل، والتوكل، واإلخالص
، الطاعات ومعرفة تعظيم، وجميع الفقراء، الفقر ومعرفة قدر، بالقضاء

ومعرفة  ،ورجاء المغفرة، والستر في األحوال في الدنيا واآلخرة
واألنس ، واألنوار، واألسرار، والذوق، واألحوال ،(1)المقامات
. ا بال شكومطالعتها يقينً ، الغزالي ذلك في محبة كتب   كل  .. بالغفار

 [ مكاتبات ووصايا ُُ كواكبُُ  درر]
 

 

 [ درر]. عليك بمحبة كتب الغزالي: وقال 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ تم نقل معنى (1)
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إحياء علوم < وكتاب ،عليك بمحبة الكتاب والسنة: وقال 
 [ كواكبُُ  درر]>. رياض الصالحينو< ،وكتب الغزالي ،>الدين

 

 

الكتاب  وتالوةِ >، إحياء علوم الدين< عليك بمطالعة: وقال 
إحياء علوم < اخصوصً ؛ واتباعها، الكتب الغزالية ومحبةِ ، المبين
 [ مكاتبات ووصايا ُُ كواكبُُ  درر]. ألنها شرع سيد المرسلين>؛ الدين

 

 

، والفقر، واالنكسار، وذكر الذنوب، عليك بالذكر: وقال 
والصبر ، والبشاشة في وجوه اإلخوان، وذكر الجنة والنار، واالفتقار

ومحبة ، غرفات رضوان ٍىوالسلوان إل، وترك التنعم، النسوان ٍىعل
 [ مكاتبات ووصاياُُ  كواكبُُ  درر]. كتب الغزالي

 

 

وتال ، والعمَل بما فيها، من ُرزق محبََّة كتب الغزالي: وقال 
ُُ  بخبخة]. المطلوب ٍىوصل إل.. وتدبَر اآلَي بقلب  صاف  ، القرآن ترتياًل 
 [ فصول ملتقطة

 

 

ه غلوووطال ، المحمدية، ع بالكتب الغزاليةن تولَّ مَ : وقال 
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 وعالمةُ ، إرادته وبذلُ ، فهو عالمة سعادته.. وعمل بما فيه منها، فيها
بل ، ها في أهل بلدتهبل تسري بركاتُ ، بركته في دينه ودنياه وآخرته

 [ كواكبُُ  درر]. تسري في أهل زمانه
 

 

بغير ؛ المتصوفة المدعونالجاه والرئاسة محبوب ومقصود : وقال 
. ونصيحة المسلمين، ومحبة أهل الدين، واتباعها ،محبة الكتب الغزالية

 [ درر]
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[4] 

 الع لُْم َوالَعَمُل ِف  ُكتُب  الَغَزال  
 فعليك.. اعلم يا أخي إن كنَت تطلب الخالص لنفسك: قال 

والخيُر كلُّه في طلب ، وعليه المدار، فإنه القطب؛ بطلب العلم النافع
هو الموضوع في كتب .. والعلم النافع، والعمل به، العلم النافع

 [ الوصية التاسعة]. الغزالي
 

 

 >،البداية< هو ما في كتب الغزالي.. العلم النافع: وقال 
 .فإن فيها الخيَر كلَّه؛ وغيرهما من كتب الغزالي خاصة>، اإلحياءو<

ومن ًل يرغِّب ، فهو مغرور.. وًل يذاكر فيها، ومن ًل يسمعها
ومن أحب مطالعة كتب ، وليس يحب اآلخرة، فهو يحب الدنيا.. فيها

 [ الوصية التاسعة]. فهو من اآلخرة.. الغزالي
 

 

ُُ  درر]. إال العلم والعبادة بما في كتب الغزالي ًل حرفة: وقال 
 [ مكاتبات ووصايا ُُ كواكب

 
 

 ،والنقل، والعقل، والعمل، عليك باتباع الشرع العلم: وقال 
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ُُ  دررُُ  عقد البراهين]. الغزاليةالمشروحة في الكتب ؛ واألخالق الحميدة
 [ كواكب

 
 

>، البدايةو< >،اإلحياء< مثل كتاب.. العلم النافع: وقال 
 [ الوصية التاسعة]. وغيرهما من كتب الغزالي في اآلخرة

 
 

، والرئاسات، ال تطمع في محبة أهل الجاهات: وقال 
وال يعرفون العلوم ، ا إذا كانت العقول ضعيفةخصوصً ؛ والمحاسدات
 فإنهم؛ وال يطالعون كتب العلم النافع كالكتب الغزاليات، والمعقوالت

والصفات ، مياتيإذا كانوا بهذا الوصف يغلب عليهم الصفات البه
والصفات المعجونة في الطينة في ، والصفات الشيطانيات، السبعيات

 [ رسالة الخلوة]. الصور اآلدميات اءتداب
 

 

المخاَطب ، المذكور في سور القرآن، اإلنسان الكامل: وقال 
المقيِّد حركاته وسكناته باتِّباع ، هو المتصف بالعبادات.. بخطاب القرآن

المتخلي من ، متصًفا بما في ُكُتِب العبادات: أعني، اآلداب الشرعيات
 المشروحة في، المتحلي بما في ُكُتِب المنجيات، صفات المهلكات
 [ فصول ملتقطة]. الكتب الغزاليات
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 (1)من بحبوحات األزليةِ  العناياتِ  سحابةُ  طلعْت : وقال 
، الكينونية فضاء السماوات ٍىإل، المعالي الملكوتية ٍىإل القدسية   الحضرات  

ُُ  العقد النبوي ُُ تحفة] .(2)الرشيدية وعمل بها ولدُ ، ةالعاملة بالكتب الغزالي
 [ مرآة الشموس

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ب ح حوخياره. ابن منظور، لسان العرب، مادة )، وسطه: بحبوحة كل شيء (1)
 . 407ص 2ج

مريم بنت أحمد بن محمد بن أبي  ه العارفةُ أُمُّ ، والرشيدية، هي: يعني نفسه  (2)
 رشيد. 
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[5] 

 ُسلُْوُك الُعلََماء  ب ُكُتب  الَغَزال  
بما  (1)العلم والعمل ٍىكان السادة جميُعهم سلوُكهم عل: قال 

 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]. في كتب الغزالي
 

 

إال من بركات ما نالوا  ــ الصالحين: يعني ــ ما نالوا: وقال 
ُُ  بخبخة]>. إحياء علوم الدين< وخصوًصا، المعامالت بكتب الغزالي

 [ فصول ملتقطة
 

 

في التصوف تصانيف اإلمام أبي حامد  معتقدنا: وقال 
، والقوانين السهروردية، وأحمد الغزالي، واليافعي، والقشيري، الغزالي

بهارج  هتماوي الإ، والعلماء باهلل الصوفية، وما بعد جماهير أهل السنة
 [ كواكبُُ  دررُُ  عقد البراهين]. النفوس النفسانية

 
 

ه المحضار وقال  مِّ ما نال كلَّ شيء  إال من بركات : عن ع 
 [ فصول ملتقطة]، الغزاليالعلم والعمل بما في كتب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . والفضل>: البخبخة<في نسخة المطبعة الفيضية من  (1)
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، األعداد أو علمَ ، ال تظن أن مع الشيخ عمر ِوْفًقا ثالثي ا: وقال 
 [ فصول ملتقطة]. كتب الغزالي ٍىوسلوًكا عل، ٍىبل تقو
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 [6 ] 

َاُن اتَّْقَوى ب ُكُتب  الَغَزال    اْقِت 
والسلوك  ،اهلل  ٍىوالزهد فيما سو ،والسنة ،الكتاب اتباع : قال

 [ ملتقطة فصول]. بين الشريعة المشروحة في الكتب الغزالية ٍىبالتقو
 

 

، والنواهي، قيُد أعضائِك باألوامر: أي، ٍىحروف التقو: وقال 
في الكتب  المشروحة، الكتاب والسنة ٍىونواهيه عل، أوامر اهلل: أعني

هذا هو اًلسم األعظم ، الشرعيةقيد حركاتك بالقوانين : أي، الغزالية
 [ فصول ملتقطة]. المحضار: أعني، الذي مع الشيخ عمر

 

 

ولكن ما يظهر سرُّ >، حرف الجيم< سر  الثالثي في: وقال 
، والذكر ،والسهر، والعزلة، والصمت، بالجوع ٍىالثالثي إال ألهل التقو

فصول ]. الطريقة المشروحة في كتب الغزاليوسلوك ، مع اتباع الشرع
 [ ملتقطة
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 [7 ] 

ْيَن ب ُكُتب  الَغَزال   َيُة الُمر ْيد   تَْوص 
ل شيًئا من العلوم: قال  من كتب ؛ ينبغي للمريد أن يحصِّ

 السلوك ومن كتب >،منهاج  النوويو< ،ألبي إسحاق> التنبيه< مثل  ؛ الفقه
 [ رسالة التصوف]. كتب الغزالي

 

 

 اورض، اهلل اورض، هِ رسولِ  وطريقَ ، اهلل طريقَ  من أراد: وقال 
.. والباطن ،العلم الظاهر أهلِ ؛ والعلماء باهلل، باهلل، والعارفين، رسوله

 [ عقد البراهينُُ  فتح]. فعليه بمطالعة كتب الغزالي
 

 

الحضرات القدسية بالصفات  ٍىمن أراد التقرب إل: وقال 
الكتب بمتابعة  هِ وسكناتِ  هِ فعليه أن يزن حركاتِ .. الحميدات القلبية

 وفي سلوك طريق القوم الصوفية، مثل الكتب النواوية والشيرازية؛ الفقهية
، والنية، بالتوبة؛ واليافعية، متابعة الكتب الغزالية ٍىاالعتماد عل
 البراهين عقد]. المضمحلة، الفانية، والزهد في الدنيا، واإلخالص، والصدق

 [ كواكبُُ  دررُُ 
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، والسفر، بصحبة كتب الغزالي في الخلوة عليك: وقال 
 وليلة  ، يوم   كلَّ  ًل تفارق مطالعة كتب الغزالي، وفي كل حال، والحضر

 [ كواكبُُ  درر]. ولو مسألة واحدة؛ ا أو كثيرً قلياًل ؛ ما استعطتَ 
 

 

 وعليك، بقرب أهل الحضرة.. عليك يا طالب الخلوة: وقال 
: أعني، واجتناب النواهي، وامتثال األوامر، بمتابعة الكتاب والسنة

 [ كواكبُُ  درر]. الشرعية المشروحة في الكتب الغزالية المحمدية
 

 

 فعليك.. إن اشتقت للدخول في خلوات الصالحين: وقال 
 محب  ، للشرع والعقل ع  ـبِ متَّ ، الدين ٍىعل ر  معتبَ ، صالح   أخ   بصحبةِ 

. وللكتب الغزالية، وللصوفية األولياء، ولرسوله، هلل محب  ، للصالحين
 [ كواكبُُ  درر]

 

 

، ويزهدك في الدنيا، ال تفرح إال بما يخوفك من اهلل: وقال 
ويحصل لك عند موتك ، ويبصرك بعيوب نفسك، ويرغبك في اآلخرة

. وهو العمل بما في كتب الغزالي، رضا ربك وفي قبرك وفي آخرتك
 [ مكاتبات ووصاياُُ  كواكبُُ  درر]
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وقد ، عدد أنفاس الخلق ٍىعل ٍىاهلل تعال ٍىإل الطرقُ : وقال 
وكتب اإلمام ، رق في كتب الغزاليالطُّ  وأدمجت جميعُ ، اندرجت

 [ دررُُ  فتح]. االيافعي أيضً 
 

 

عقد ]. في الكتب الغزالية مشروحةٌ .. األخالق الحميدة: وقال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  البراهين

 

 

ومن جميع المسلمين الصالحين ، من أهل اآلخرة: وقال 
وال تستحقر أحًدا ، صغيرهم وكبيرهم؛ اطلب منهم الدعاء.. أينما كانوا

قراءة ومن له في كتب الغزالي ، وخاصة من قرأ كتب الغزالي، منهم
فإني ؛ واحرص، أو يوًما بعد يوم، فالتزمه كلَّ يوم؛ ومعرفة، ومذاكرة

 [ الوصية التاسعة]. اهلل يعلم ذلك، ومحبل لك، ناصح لكم
 

 

فعليه بعمل الرضا .. من أراد العزَّ في الدنيا واآلخرة: وقال 
، بالتالوة؛ والعمل الصالح، والسنة، متابعة الكتاب: أعني، المحمدي
كتب الغزالي مزيٌد في شرح  ٍىفما عل؛ والصدق، والنية، والمقام
 [ فصول ملتقطة]>. اًلسم األعظم<بـ المعبَّر عنه ٍىالتقو
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 ُُ كواكبُُ  درر]. لمعرفة الروح مرآةٌ .. الغزالي كتبُ : وقال 
 [ مكاتبات ووصايا

 

 

، والخوف، والفقر، بل أصل الزهد، الخير الخير كلُّ : وقال 
، ٍىوالموت، والموت، في القبور.. وبركة، وأصل كل مقام، والرجاء

 [ دررُُ  فتح]. ومطالعة كتب الغزالي، وباقي األوقات بالتالوة
 

 

الوصية ]. احرص عليها، كلُّه في كتب الغزالي الخيرُ : وقال 
 [ التاسعة

 

 

. ومطالعة كتب الغزالي، عليك بإطالق اللسان بالتالوة: وقال 
 [ مكاتبات ووصايا ُُ كواكبُُ  درر]

 

 

ب عند جميع المؤمنين.  تأثير كتب الغزالي: وقال  واضٌح مجرَّ
 ]درر ُُ كواكب ُُ مكاتبات ووصايا[ 
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 [8 ] 

 ُمَتاَبَعُة الك َتاب  َوالُسنَّة  ِف  ُكُتب  الَغَزال  
 ولمحبة، الكتاب والسنة لمحبةتقربك  كتب الغزالي: قال 
 العلماء باهلل ولمحبة، الشافعي ولمحبة، التابعين ولمحبة، الصحابة
، مشايخك ولمحبة، الفقهاء العاملين الزاهدين ولمحبة، الصوفية
وأجدادك ، العلماء الزاهدين وألوائل، وعلماء جهتك، قرابتك ولمحبة
 [ كواكب]. العابدين

 
 

، فعليه بترك الذنوب.. القلوب حياةَ  مَّ شُ من أراد أن يَ : وقال 
، وتالوة القرآن، ثم اتباع الكتاب والسنة، يوبغومعالجة صفات ال

 [ كواكبُُ  درر]. والعمل بها، ومطالعة كتب الغزالي، والعمل به
 

 

، ونظرها ،وشافها، من طالع كتب الغزالي أنَّ  اشهدوا عليَّ : وقال 
 [ فتح]. والشريعةة، والطريق، عين الحقيقةٍ فقد وقع على.. وطالع ما فيها

 
 

، وال حظَّ لي في ذلك، كتب الغزالي (1)ليس لنا ِمْدَحةُ : وقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مصدر َمَدحَ  (1)
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بل ، وأهل الحديث، وذلك بإجماع أهل السنة، بل هي عيون السعادات
، وهي أصول اإليمان واليقين، التحقيق ٍىاهلل عل ٍىإل (1)هي عين الطريقة

وهي صفاء األحوال ، اهلل ٍىوهي طريقة إل، السعادات (2)وهي واصلة
 [ عقد البراهينُُ  فتح]. بينك وبين اهلل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الحقيقة>: عقد البراهين<في  (1)

 . وصلة>: عقد البراهين<في  (2)
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 ِمْن  <
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ   الإ ِ
ْوِم 

ُ
اِء ُعل ْجي َّ ِي  ا ِ

ِن ف  ب ْ  > الد ِ
 

 [1 ] 

َمام  الَعْيَدُرْوس  ِف  اإل ْحَياء   ََبَْبَخُة اإل 
، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <: قال 

> إحياء علوم الدين< أو طالع في، أو سمع، أو كتب، قرألَِمن > ب خ  ، ب خ  
 .في أوقاته

وجعلها >، إحياء علوم الدين< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وشاغله، ُشْغلَهُ 

أو ، أو طالعها>، اإلحياء< قرأ كتابلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .أو أحبَّها، سمعها
، ونِعم>، إحياء علوم الدين< قرأ كتابلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ونِعم، ونِعم

 >.إحياء علوم الدين< لَِمن طالع كتاب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
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أو ، أو كتبه>، إحياء علوم الدين< طالعلَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .سمعه
، ومجالسته، ومحادثته، لَِمن جعل مخالطته> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
مان<: مطالعَة كتاب.. ومذاكرته  >.أعجوبة  الز 
ل كتابَ لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  < >، إحياء علوم الدين< حصَّ

 .وجعله ميراثَه ألوالده
طوَل > اإلحياء< لَِمن اجتهد في مطالعة> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجميَع أوقاته، ونهاَره، ليلَه؛ عمره

، ونخلَه ،(1)َخْلَعهُ > اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .محبوباته وجميع، وأوالده ،(2)وفراشه، وداره
، مقعَده> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومخاطبَته، وحديثَه، وراحَته
 .ومملكته، سلطانَه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍإلى يشار األصلي، وقد منبتها من قلعها ما، بعد مكان في النخل شتلة هو: غرس (1)
 فالن.  خلعُ  بأنه ما شخص غرسها النخل من مجموعة

>: البخبخة<وفي >، الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (2)
 . وقرابته
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 .يكوَن ثَمَّ أنيَسه ٍىحت؛ قبرهوحشته في  ٍىذريعًة إل
 .وفواكهه، بستانَه> اإلحياء< ل َمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
>، إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ومطلَبه، وسلوكه، ومتجره، والعمل بما فيه قراءَته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وحرفََته ،(1)موسمه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومواضع راحاته، َخْلَعاَته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .(4)وجوبته ،(3)ودويره ،(2)عوًضا عن غروره في ُعُطِبهِ 
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزوجَته، سروَره
عوًضا > إحياء علوم الدين< كتابَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وينهشونه في غيبته، البشاشة في وجههيظهرون ؛ عن مخالطة منافقي زمان ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>: البخبخة<وفي >، الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (1)
 . ُسْوقَهُ 

 هو القطن، ولعل المقصود هنا مطلق الثياب.  (2)

 وحويره. >: البخبخة<في نسخة المطبعة الفيضية من  (3)

 الجوبة: زيُر ماء  صغير.  (4)
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وَمنََعَتهُ ، حصنَه
، لهَوه> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وراحَته
> إحياء علوم الدين< ُمطَالََعةَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وِكسوته، قُمصانه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومركبه، قماشاته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وموِسمه، َسَفَرهُ 

> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ووالدته، موضع والِِدهِ 

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزينته، أعراسه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(1)وزيادته، يساره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنياره، >: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في نسخة من  (1)
 . وزينته
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(3)وحبشيته ،(2()1)بربريته
سفَره > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .(4)عدنه وَزْيلَِعهِ  ٍىإل
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .(7)ومسفلته ،(6()5)ومعالته، عوًضا من شحره
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وراحته، ِفراشه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وِضيَافَِتهِ ، عوًضا من طبائخه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصول الملتقطة من شرح <، وفي بريرته>: البخبخة<في نسخة المطبعة الفيضية من  (1)
 . بزه>: العيدروس لقصيدة المحضار

 . الحبشة بالد أول ٍإلى َمْقِدُشو من واسعة وهي: بالدٌ ، من بربره (2)

 . القديمة أكسوم مملكة وهي: موطن>، أثيوبيا<ٍ أي: بالد الحبشة، وتسمى (3)

 . لجيبوتي المقابل عدن خليج ساحل ٍعلى الغربي الشمال في تقع صومالية مدينة (4)

 >. علوه< ٍحضرموت، ويسمى وادي ٍأي: أعلى (5)

>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<وفي >، البخبخة<كما في  (6)
  .ومعاملته

> مرباط<ٍ وتطلق المسفلة أيًضا على>، ٍَحْدَرى< ٍحضرموت، ويسمى وادي أي: أسفل (7)
 . كما يستفاد من كالم اإلمام العيدروس في غير هذا الموضعوما حولها، 
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 .ومطبخه ،(1)زاويته
زيارَة > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(3)وتربته ،(2)هوده

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزرائعه ،(5()4)غيوله
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وفرحته، مباهاته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(6)وجلوته، فخرته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وغرفته، دياره

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتطلق كذلك ، 227ص 38الزبيدي، تاج العروس، ج. ركنه: البيت من الزاوية (1)
 أماكن للعلم الشرعي. ٍ على

 . هود شعب في ، الكائنهود  النبي أي: زيارة قبر (2)

 . أي: المقبرة (3)

 . الملتف الذي يستتر فيه الكثير فيه ماء، والشجرالوادي الذي ٍ يطلق على: الِغيل (4)

 . غيوثه>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في نسخة من  (5)

>: البخبخة<وفي >، الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (6)
 . ِمْحَرابَه، وخلوته
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 .وموضع راحته، فراشه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .في قبرهوفقره ، حاجتهموضع  ٍىإل ،(1)وَرايََتهُ ، سالحه
> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ لَِمن > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ورائحته ،(2)أطيابه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(3)ونوافجه، مسكه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وموارده، لقناصته الصيد
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وزراعته، حرثه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(5()4)وغيوثه، ثماره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>: الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضارالفصول <وفي >، البخبخة<كما في  (1)
 . وزانته

 . زيادة: وراحته> الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في نسخة من  (2)

 . 246ص 6الزبيدي، تاج العروس، ج. المسك جمع نافجة، وهي: وعاء (3)

 مطر يصاحبه سيل. ٍ جمع غيث، وهو المطر، وتطلق كذلك على (4)

 . وعيونه>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في نسخة من  (5)
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .والمنافقين في وجهه، وأهل عداوته، حساده سالمًة من مخالطة، ثماره
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وتواجده، ووجده، سماعه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(2)ورزامته ،(1)خريفه
> إحياء علوم الدين< اتَّخَذ ُمطَالََعةَ  لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعبادته، اعتكافه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وِعلمه، نحَوه

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(4)وطلسمه ،(3)عزيمته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجماله، ِحليته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي: رطب التمر، وبسره (1)

باألرجل، ٍ التمر المنزوع النوىٍ الرزامة، هي طريقة إلصالح التمر بالضغط على (2)
 . يسهل أكله، ثم يحفظٍ وكبِسهِ حتى

 . يكتب فيها قرآن، أو أدعية لالستشفاء العزيمة: ورقة (3)

مطلسم،  سر: فيقولون كالمهم في الصوفية له استعمال كثر المكتوم، وقد للسر اسم (4)
 . 25ص 33الزبيدي، تاج العروس، ج. طالسم: مطلسم، والجمع وحجاب
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وتجارته ،(1)مداينته
علم > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعلم تصريفه، لغته

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
ِّهِ  (2)عوًضا عن مطالعة  .(3)مقامات َحرِْيرِي

من > إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وُمَذاِكَره، جميع الخلق جليَسهُ 

إلقاح > إحياء علوم الدين< ُمَطالََعةَ لَِمن اتَّخَذ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وقالبه، وإصالح قلبه، عقله

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وذخائره، كنوزه
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وأحبابه، إخوانهمواضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بالدين ديًنا، وأخذُت منه المداينة: المعاملة بالدين، أي: أعطيته (1)

وفي األصل: >، الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (2)
 . مطالعة ظاهر عن

 الزمخشري قال(، هـ516ت)الحريري،  علي بن القاسم محمد الحريري، ألبي مقامات (3)
 الحج، وميقاته.. أن باهلل، وآياته، ومشعرِ  أقسم<: ــ معاصريه من وهو ــ مدحه في

 >. مقاماته بالتبر نَكُتبَ  بأن حريل  الحريريَّ 
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، موضع أحبابه> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومشايخه
نظر  ٍىوسيلًة إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وجه ربه
قرب  ٍىشفعاءه إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ كتب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .(1)حظيرة ربه
 ٍىتقو ٍىوسيلًة إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ربه
للغزالي > اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعَة كتاِب > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ُسلًَّما ومرقاًة لمعرفة ربه
درجات  عند > اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ربه
 ،ركوبه> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .وعمامته، وقمصانه وطيلسانه ،(4()3)وحواكه ،(2)وبزوزه، ومواسمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<وفي >، البخبخة<كما في  (1)
 . حضيراته

، وهي: >، الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<كما في  (2) جمع بز 
 . بروزه، وفي األصل: الثياب

 ابن منظور، لسان العرب، مادة . نسجها وِحياكًة: ا وَحيَكً حاَك الثوَب يَِحيُك َحْيكً  (3)
 . 418ص 10)ح و ك(، ج

 . وحواكمه>: الفصول الملتقطة من شرح العيدروس لقصيدة المحضار<في نسخة من  (4)
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> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]. وفواكهه، وبساتينه، قصوره
، ثيابه> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(1)ونِشرته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ومشموماته، بخوراته
> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
َته، ذهَبهُ   .وفضَّ

> إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .(3)وجربته ،(2)مساقيه
معرفة  ٍىمراده إل> اإلحياء< لَِمن اتَّخَذ ُمَطالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .نفسه وربه
ومحبوبَه في ، عروَسه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .ونهارهليله 

 .وجليَسه، سميَره> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الحمير خاصةٍ أي: الدواب، وتطلق أيًضا على (1)

 اندفاع حدة أراضيهم، وكسرِ  ريِّ  في لكي يستغلوهاٍ تبنى جمع ساقية، وهي: قناة (2)
  .بيوتهم ٍعلى ٍال يطغى ٍالسيل؛ حتى

 . الجرب، والجربة: المزرعة (3)
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 .ووطنَه، ومالَه، أهلَه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .وشيخه، معلَِّمه> اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 .مطلََبهُ > اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

 .ومتجره، سَفَرهُ > اإلحياء< لَِمن اتَّخذَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <

، حرثَه >إحياء علوم الدين< لَِمن اتَّخَذ ُمطَالََعةَ > ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
 [ بخبخة]. وديدنه

 

 

وما شرح ، بآداب التبيانوتأدب ، قرأ القرآن لَِمن> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <
. وعمل بما فيه، وتاله حقَّ تالوته، وغيره>، اإلحياء< في آدابه في

 [ فصول ملتقطة]
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 [2 ] 

َمام  الَعْيَدُرْوس ْيُب اإل   ِف  اإل ْحَياء   تَرْغ 

كاد  ٍىحت؛ ومطالعته>، إحياء علوم الدين< ا لقراءةمالزمً  كان 
. ومطالعته، وكتابته، قراءته ٍىأصحابه عل وكان يحثُّ ، هأن يحفظَ 

 [ المشرع]
 

 

لإلمام أبي حامد > اإلحياء< ا أطالع كتابمكثت سنينً : وقال 
فيظهر ؛ وأتدبره، هُ دُ عائِ أو، امنه مرارً  وحرف  ، فصل   كلَّ ، الغزالي 

غير التي ومفهومات غزيرة ، ا عظيمةوأسرارً ، ايوم علومً  لي منه في كلِّ 
 [ عقد البراهين]. قبلها

 
 

 فتح]. األسرار جميعُ  فيه >..الدين علوم إحياء< كتاب: وقال 
 [ مكاتبات ووصايا ُُ كواكبُُ  دررُُ 

 
 

 أن من طالع.. غير مباالة  من ا وعالنية أنا أشهد سر  : وقال 
 [ المشرعُُ  كواكبُُ  فتح] .(1)من المهتدين فهو> إحياء علوم الدين<

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من المجتهدين>: المشرع<في  (1)
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وال يهجرها إال شقيل ، إال سعيد> اإلحياء< ما يطالع: وقال 
والذنوب ، العبادات ٍىوالشهوات عل، اآلخرة ٍىاختار الدنيا عل، مطرود

واختار البلوات والظلمات ، عالم الغيوب ٍىما يقربه إل ٍىوالعيوب عل
 [ الكواكبُُ  رسالة الخلوة]. والتالوة، واألذكار، األنوار ٍىعل

 

 

من سمعه ، بعد الخلوة>، إحياء علوم الدين<بـ عليك: وقال 
 [ كواكب] .(1)فله المغفرة التامة الكاملة.. أو كتبه، أو قرأه

 

 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنا ولمن  ــ هبعد االستغفار من جميع ذلك كلِّ  ــ نرجو<: قول الغزالي ٍ يشير إلى (1)
والتجاوز عن ، والرحمة، أن نكرم بالمغفرة.. أو سمعه، أو كتبه، طالع كتابنا هذا
ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ  الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ جميع السي ات

ال وسيلة لنا إليه إال فضله ، ونحن خلق من خلق اهلل ، أصناف الخالئق فائضٌ 
 . 544ص 4اإلحياء، ج>. وكرمه
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 [3 ] 

 ُمَتاَبَعُة الك َتاب  والُسنَّة  ِف  اإل ْحَياء  

من جماهير العلماء ؛ واآلخرين، ولألولين، ليس لنا: قال 
، والسالكين، والمسلمين، الناسيا بقية  ونحن، والعلماء بأمر اهلل، باهلل

 ٍىسو؛ وصرا   ، ومنهاج  ، ومذهب  ، طريق  .. العارفين: أي، والزاهدين
 رسولِ  أحاديثَ : وبالسنة، القرآن: بالكتابوأعني  ــ، والسنة، الكتاب

السالك ، المصنفين سيدُ ، إمام الشافعية، ووارث الشريعة، ــ ‘ اهلل
بل إمام ، بل إمام المحدثين، إمام المجتهدين، طريق سيد المرسلين

بل إمام العارفين ، بل إمام الفقهاء، بل إمام الزاهدين، العلماء المتقين
في كتابه  الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي يمحي: المحققين
 >.إحياء علوم الدين< العظيم الشأن>، أعجوبة الزمان< الملقب

، بل هو الطريقة، بل هو الحقيقة، الذي هو تفسير الكتاب والسنة
بل ، بل هو موضع رضا اهلل، ٍىوالمنهاج األسن، ة البيضاءُ بل هو المحجَّ 

فقد استوجب .. وطالعه وعمل به بل من أحبه، هو موضع نظر اهلل
، وأوليائه، ورسله، وأنبيائه، هِ مالئكتِ  ومحبةَ ، هِ رسولِ  ومحبةَ ، اهللِ  محبةَ 
ا في وصار عالمً ، بين الشريعة والحقيقة في الدنيا واآلخرة عَ مَ بل جَ 

 .العالمين في كلِّ  امذكورً ، الملك والملكوت
 وا األحياء إال بما فيوَص أا مَ لَ  ٍىالموت اهللُ  ٍىأحي ـ مثاًل  ـ بل لو
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 .اتحقيقً ، ايقينً > اإلحياء<
 اهلل في كتابا بل جميع العلماء والعقالء محققون أن رض

 {ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي} ،اوباطنً ، اظاهرً >، اإلحياء<
 .[37: ق]

في  الغافلَ  ر القلبَ تحضِ .. ومطالعتها>، إحياء علوم الدين< ومحبة
، والماء (2)في العفص (1)جكحضور سواد الحبر بوقوع الزا؛ لحظة
 ؟.مطلوبك في الدارين ٍىيوصلك إل.. بما فيه والعملُ ؛ فكيف

ب عند جميع المؤمنين وتأثير كتب الغزالي  [ كواكبُُ  درر] .واضح  مجرَّ
 

 

> إحياء علوم الدين< كتاب.. والسنةِ ، الكتاِب  شرحُ : وقال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  فصول ملتقطة]. ونفعنا بهرحمه اهلل ؛ للغزالي

 

 

 .والسنة، الكتاب ٍىسو ومنهاجٌ ، ليس لنا طريقٌ : وقال 

حجة ؛ المجتهدين وبقيةُ ، المصنفين دُ سيِّ  هوقد شرح ذلك كلَّ 
 الملقب، العظيم الشأن، الغزالي في كتابه أعجوبة الزمان، اإلسالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يقال له: الشب اليماني، وهو من أخالط الحبر (1)

 . يتخذ منه الحبرو، هاثمرٍ وعلىة البلوط، شجرٍ علىيطلق  (2)
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، اًل والسنة أوَّ ، الذي هو عبارة عن شرح الكتاب>، علوم الدينإحياء <
 .اواعتقادً ، اواعتبارً ، اوباطنً ، اوظاهرً ، ارً وآخِ 

>. إحياء علوم الدين< في كتاب ٍىوشرح الكتاب والسنة مستوف
 [ كواكب]

 
 

وهو الكتاب ، ٍىلو عقل ابن آدم سمع داعي اهلل تعال: وقال 
، ورسوله ،ما قال اهلل ٍىمَّن  علأَ مُ وَ ، اهلل ٍىداع  إل وكل  عالم  ، والسنة
 ٍىالداعين إل وكافة المؤمنين، بأمر اهلل والعلماءُ ، باهلل والعلماءُ ، هُ وأصحابُ 

فصول ] .وهو الكتاب والسنة، ‘ وشريعةِ رسول اهلل، طريق اهلل 
 [ ملتقطة

 
 

 أعني بما في كتاب ــالكتاب والسنة  ٍىالعمل عل: وقال 
 الشيخ عمر: أعني، الشيخ الذي مع، هو االسم األعظم ــ> اإلحياء<

 [ فصول ملتقطة ُُ بخبخة]. صفوة األمة: أعني، والصوفية ــالمحضار 
 

 

، الشريعة اتباع: وهو، والسنة، السر  كله في اتباع الكتاب: وقال 
: ٍىالمسم ،للغزالي> إحياء علوم الدين< والشريعة مشروحةٌ في كتاب

 [ بخبخة ُُ تعريف األحياء]>. أعجوبة الزمان<
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، الكتاب ٍىعل> إحياء علوم الدين< في التصوف معتقدنا: وقال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  عقد البراهين]. والسنة

 

 

: أعني، عليكم يا إخواني بمتابعة الكتاب والسنة: وقال 
 ،ذكر الموت كتابخصوًصا >؛ اإلحياء< الشريعة المشروحة في كتب

تعريف ]. رياضة النفس وكتاب، التوبة وكتاب، الفقر والزهد وكتاب
 [ ملحق بالبخبخةُُ  األحياء
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 [4 ] 

ْيَقة   ْيَقة  َواَلق  ر  ْيَعة  َوالطَّ  
 ََجُْع اإل ْحَياء  َبّْيَ الشَّ

المخاَطب ، المذكور في سور القرآن، اإلنسان الكامل: قال 
المقيُِّد حركاتِهِ وسكناتِهِ باتِّباع ، هو المتصف بالعبادات.. بخطاب القرآن

المتخلي عن ، بما في ُكُتِب العباداتمتصًفا : أعني، اآلداب الشرعيات
المشروحة في ، المتحلي بما في ُكُتِب المنجيات، صفات المهلكات
ألن ترتيب اإلحياء >؛ إحياء علوم الدين< وهي كتاب، الكتب الغزاليات

: وهي أربعون كتاًبا؛ العبادات والمعامالت والمهلكات والمنجيات ٍىعل
ت ب   ر  ك  ش  ر  ، في العبادات ع  ش  ت ب   وع  ت ب  ، في العادات ك  ر  ك  ش  في  وع 
ت ب  ، المهلكات ر  ك  ش   .في حياِة سروِر معارِف المنجيات وع 
 .وعلم  الحقيقة، وعلم  الطريقة، حاز علم  الشريعة >..اإلحياء<فـ

مشروحة  ..وجميُع العلوم واألعمال، ]وعلُم التصوف، وعلُم الفقه
 .[(1)>إحياء علوم الدين< في كتاب

 
 

 من أراد أن يظفر بالطَّلسم المتصر ف في جميع: وقال 
 .وعلوم الحقيقة، وسلوك الطريقة، فعليه بمتابعة الشريعة.. الموجودات

 علمَ ؛ ــ أعني اإلمام األكبر واإلكسير األحمر ــوشرح الغزالي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. البخبخة<زيادة من  (1)
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وهو ، أعجوبة الزمانورمَز رموزات في الحقيقة في ، والطريقةِ ، الشريعة
، والباطن، الظاهر ٍىالجامع بين التقو>؛ إحياء علوم الدين< كتاب

إحياء علوم < أعني كتاب، الجامع بين الشريعة والطريقة والحقيقة
، لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي> الدين

 [ بخبخةُُ  فصول ملتقطة]. الطوسي
 

 

فقد وقع .. الغزالي كتِب  ٍىن وقع علاشهدوا عليَّ أن مَ : وقال 
 ا البحرَ وخصوصً ، فعليه بمطالعة كتب الغزالي؛ الشريعة عينِ  ٍىعل

 [ ملحق بالبخبخة ُُ تعريف األحياء]. أعجوبة الزمان>؛ هءحياإ<؛ المحيطَ 
 

 

، ورضا اهلل، وطريَق رسول اهلل، َمن أراد طريَق اهللِ ]: وقال 
، أهِل العلم الظاهر؛ والعلماء باهلل، والعارفين باهلل، ورضا رسوِل اهلل

 وهو، وخصوًصا البحر المحيط، فعليه بمطالعة كتب الغزالي.. والباطن
 .[(1)الزمانأعجوبة >؛ إحياء علوم الدين<

، هِ خالقِ أو، مله وسلَّ آاهلل عليه و ٍىالنبي صلَّ  أعمالِ  شرحِ وجميُع ]
ِ ، هِ حوالِ أو  عجوبةَ أ< ٍىالمسم>، إحياء علوم الدين< في كتاب وأفعالِه

، الظاهر ٍىشرح التقو: أعني، والسنة، شرح الكتاب: وهو>، الزمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيًضا، لكن في موضع آخر > فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (1)
 كذلك. > عقد البراهين<غير متصل بما بعده، وموجود في 
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، والمنقول، والمعقول، والطريقة، الشريعة ٍىعل، الباطن ٍىوشرح التقو
 .اوباطنً ، االعلوم ظاهرً  وجميعِ 

، اهلل طاعاتُ .. والعمل بما فيه، ومطالعته، قراءته ٍىعلوينبني 
 .وطاعات الرسول
، اوتصوفً ، اوفقهً ، وحقيقةً ، وطريقةً ، شريعةً ؛ قُ رُ الطُّ  (1)وتندرج فيه

 ،[(2)اًل ومنقو، ومعقواًل ، اوأخالقً ، وأحوااًل ، ومقامات  ، اوسلوكً 
، ولغةً ، اونحوً ، وحكمةً ، ومنجيات  ، ومهلكات  ، وعبادات  ، عمااًل أو

 في جميع وحقائقَ ، وعقائدَ ، دين   أصولِ  وعلمَ ، فقه   أصولِ  وعلمَ ، اوطب  
 .اوباطنً ، اظاهرً ؛ العلوم

السيئات  والتجاوز عن، أكرمه اهلل بالمغفرة.. يسمعه وأ، لعهاومن يط
خر آحامد الغزالي في  ياإلسالم أبا بقول اإلمام حجة وباطنً ، اظاهرً 

 [عقد البراهينُُ  فتح] .(4()3)كتاب ذكر الموت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي: في إحياء علوم الدين (1)

 أيًضا. > الدرر<بين القوسين موجود في ما  (2)

لنا ولمن طالع  ــ هبعد االستغفار من جميع ذلك كلِّ  ــ نرجو<: نص عبارة الغزالي  (3)
والتجاوز عن جميع ، والرحمة، أن نكرم بالمغفرة.. أو سمعه، أو كتبه، كتابنا هذا
أصناف ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ  الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ السي ات

>. ال وسيلة لنا إليه إال فضله وكرمه، ونحن خلق من خلق اهلل ، الخالئق فائضٌ 
 . 544ص 4الغزالي، اإلحياء، ج

 >. الكواكب الدرية>، و<رسالة الخلوة<هنا.. موجود في ٍ إلى> وتندرج<من قوله:  (4)



 علوم الدينمن كالم اإلمام العيدروس في إحياء 

 

667 

: المطلوب من الخلوات وجميع المعامالت.. ما يؤدي وقال 
من عبادات، >؛ اإلحياء<ظاهًرا وباطًنا، وهو مشروح في كتب ٍ التقوىٍ إلى

والعقل،  وفق الكتاب، والسنة،ٍ وعادات، ومهلكات، ومنجيات على
والنقل، والشريعة، والطريقة، والحقيقة، والعلماء باهلل، والعلماء بأمر 
اهلل، والفقهاء، والصوفية، والعقالء، والحكماء، وغالب األمة، وجميع 

 ]رسالة الخلوة[ مشايخ الصوفية.
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[5 ] 

 اْرت َباُط اتَّْقَوى ب اإل ْحَياء  
، ٍىالتقو] هي خصلة.. وصية اهلل في األولين واآلخرين: قال 

 ٍىبين تقو ٍىالتقو: أعني>، إحياء علوم الدين< وهي مشروحة في كتاب
 [ رسالة الخلوة] .[(1)>اإلحياء< كل ه مشروح في كتاب، الباطن ٍىوتقو، الظاهر

 

 

إحياء < والباطن في كتاب، الظاهر ٍىمعرفة شرح التقو: وقال 
 [ فصول ملتقطة]. األكبر> الدينعلوم 

 
 

، والبقاء، والمملكة، واألنوار، واألسرار، الكنوز: وقال 
 ٍىوالتقو، ٍىاهلل تعال ٍىوكلُّ درجة في الدين والدنيا واآلخرة في تقو

 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]>. إحياء علوم الدين< مشروحة في كتاب
 

 

أو علم ، ِوْفًقا ثالثي ا (2)ال تظن أن مع الشيخ عمر: وقال 
إحياء < وهو كتاب، كتب الغزالي ٍىوسلوًكا عل، ٍىبل تقو، األعداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > الكواكب الدرية<ما بين القوسين موجود في  (1)

 أي: الشيخ عمر المحضار عم اإلمام العيدروس.  (2)
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 ٍىحت؛ واجتهد، وجدَّ ، وسلك، وعمل بما فيه، طالََعهُ >، علوم الدين
 [ فصول ملتقطة]. ما وصل إليه القوم ٍىوصل إل

 

 

، أصُل كلِّ خير  العلُم في جميع األمور في الدنيا: وقال 
، ما خلقت السماوات واألرض وما فيهن<: ٍىلقوله تعال؛ واآلخرة

 .(1)>‘ وجميع الكائنات إًل من نور رسول اهلل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبع،  البن «الصدور شفاء»العَزفي، و مولد في أن البلقيني اإلسالم شيخ ٍفتاوى في (1)
 محمد، وعزتي يا<: قال أنه  اهلل عن ‘ النبي عن عنه ٍتعالى اهلل رضي علي عن

 بسطت وًلالخضراء،  هذه رفعت سمائي، وًل وًل أرضي خلقت ما لوًلك وجاللي
 . 75ص 1، جٍالصالحي، سبل الهدى>. الغبراء هذه

 خلقت ما محمد يا لوًلكابن عساكر بسنده حديًثا قدسي ا، وفيه أن اهلل يقول: ٍ وروى
 . 518ص 3. ابن عساكر، تاريخ دمشق، جالدنيا

 الجنة، ولوًلك خلقت ما لوًلك وجاللي وعزتي:  اهلل عباس قال: يقول وعن ابن
 .227ص 5. الديلمي، مسند الفردوس، جالدنيا خلقت ما
 خلقه شيء أول عن ، أخبرنيٍوأمى أنت ٍاهلل، بأبى رسول ياوفي حديث جابر قلت:  

 من نبيك نور األشياء قبل خلق قد ٍتعالى اهلل جابر، إن يا: قال. األشياء قبل ٍتعالى اهلل
 الوقت ذلك في يكن ولم، ٍتعالى اهلل شاء حيث بالقدرة يدور النور ذلك نوره، فجعل

قمر،  وال شمس وال أرض سماء، وال وال ملك نار، وال وال جنة قلم، وال وال لوح
أجزاء،  أربعة النور ذلك قسم الخلق يخلق أن ٍتعالى اهلل أراد أنسي، فلما وال جني وال

 الجزء قسم ثم العرش، الثالث اللوح، ومن الثاني القلم، ومن األول الجزء من فخلق
 الكرسي، ومن الثاني العرش، ومن حملة األول الجزء من أجزاء، فخلق أربعة الرابع
السماوات،  األول من فخلقأجزاء،  أربعة الرابع الجزء قسم المالئكة، ثم باقي الثالث
 . 48ص 1ج القسطالني، المواهب اللدنية،إلخ.  ...األرضين الثاني ومن
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 ظاهًرا وباطًنا اإلماُم األكبر أبو حامد في ٍىوقد شرح علَم التقو
 >.إحياء علوم الدين<

 .النافع في الدنيا واآلخرة، االسم األعظم: وهو، ِسرُّ الثالثي: وهو

 .االسم األعظم المعبَّر عنه بحروِف القرآن.. فهذا هو

كلِّ محبوب  في  ٍىوالوصوُل إل، هو المطلوب.. والعمل بما فيه
 [ فصول ملتقطة]. الدين والدنيا واآلخرة تحقيًقا

 

 

وهو ، والعملِ ، إال ألجل العلمِ .. ما بعث اهللُ رسولَه: وقال 
خصوًصا ؛ وقد شرحه اإلمام األكبر أبوحامد الغزالي في كتبه، ٍىالتقو
 [ فصول ملتقطة]>. إحياء علوم الدين< كتابَ 

 

 
  



 علوم الدينمن كالم اإلمام العيدروس في إحياء 

 

671 

[6 ] 

 الع لُْم انلَّاف ُعُُ ِف  اإل ْحَياء  

 فعليك.. يا أخي إن كنَت تطلب الخالص لنفسك اعلم: قال 
 .وعليه المدار، فإنه القطبُ ؛ بطلب العلم النافعِ 

 .والعمِل به، والخيُر كلُّه في طلب العلم النافع

 ،بها فعليك هو الموضوع في كتب الغزالي..  ُوالعلم  النافع
فك >؛ إحياء علوم الدينو< >،بداية الهداية< وخصوًصا بالعلم فإنها تعرِّ

ُبَك فيه، النافع زك من الشر، وُتَرغِّ  .وتحرِّ

ومن ال يرغِّب ، فهو مغرور.. وال يذاكر فيها، ومن ال يسمعها
ومن أحب مطالعة كتب ، وليس يحب اآلخرة، فهو يحب الدنيا.. فيها

 [ الوصية التاسعة]. فهو من اآلخرة.. الغزالي
 

 

>، البدايةو< >،اإلحياء< مثل كتاب.. العلم النافع: وقال 
 [ الوصية التاسعة]. وغيرهما من كتب الغزالي في اآلخرة

 

 

 >،البداية< هو ما في كتب الغزالي.. العلم النافع: وقال 
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 .فإن فيها الخيَر كلَّه؛ وغيرهما من كتب الغزالي خاصة>، اإلحياءو<
 [ الوصية التاسعة]

 
 

، والسرائرِ ، رِّ السِّ  أربابَ  أنَّ  ــ بل تيقن ــ وتحقق، علما: وقال 
الم وع وِّ لُ في عُ سافروا .. والبصائرِ ، والعقولِ ، القلوِب  أربابَ  بل

 واثم ترق  ، الجبروت في عوالمِ ] سافروا ٍىحت (1)وترحلوا، الشهادة
هم سرِّ  رّ سِ  ٍىوتجل، في حضرات الملكوت [(2)حضروا ٍىحت؛ لسرائرهم

 فلم يدركوا؛ الناسوت هياكلَ في تلك الحالة  وفارقوا، جمال الالهوت
فيه  مما؛ وأبلغَ ، وأرفعَ ، وأقربَ ، وأنفعَ ، وأحسنَ  ،(3)وأحمدَ ، أجلَّ 
 ٍىإل والنظر  ، واآلخرة، بين يدي اهلل في الدنيا والمملكةُ ، اهلل معرفة  

بل رضا اهلل والدرجات ، معارف اهلل (4)غرفات ٍىوسكن، وجه اهلل
، العبادة: ووه، ٍىاألعل (5)والتوفيق  ، بل فيه جميع الخيرات، ٍىلالعُ 

بل >، اإلحياء< المشروح في، الغزالي علمُ : وهو، والعمل، بالعلم
وال ، جميع المخلوقات من ٍىالمول ومطلبُ ، الكائنات مخُّ .. العبادة

 [ عقد البراهينُُ  فتح]. والسالم، هذا مزيد ٍىعل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتروحوا. >: عقد البراهين<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<كما في  (1)

 >. فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين زيادة من ما  (2)

 . جملأو>: فتح اهلل الرحيم الرحمن<وفي >، عقد البراهين<كما في  (3)

 سكر عرفان. >: عقد البراهين<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<كما في  (4)

 . والرفيق>: اهلل الرحيم الرحمنفتح <وفي >، عقد البراهين<كما في  (5)



 علوم الدينمن كالم اإلمام العيدروس في إحياء 

 

673 

>، بداية الهدايةو< >،ربع التنبيه< بقراءة أشير عليك: وقال 
فك من اهلل: أعني، والعبادة ، ويزهدك في الدنيا، العلم النافع الذي يخوِّ

: أعني، وهو علم الغزالي، ويبصرك بعيوب نفسك، ويرغبك في اآلخرة
 [ كواكبُُ  درر]. وما أشبهها من الكتب>، إحياء علوم الدين< ما في

 

 

الخير كل : أي ،(1)الصيد كل الصيد في جوف الفرا: وقال 
اإلكسير <: المعبَّر عنها بـ (2)الغزالية> إحياء علوم الدين< الخير في كتب

 يقلب: أي ،(3)الذي يقلب النحاس إبريًزا>، والكبريت األحمر، األكبر
واألعضاء ، الغافلة عالمة نورانية (4)والعقول، العقول الكسبية وهبية

َمْعرِفًَة  العقائد ويقلب، الهاملة موافقة لألوامر والنواهي الشرعية
 ويقلب، الكتاب والسنة ٍىالحركات والسكنات عل ويقلب، بالوحدانية
النفوس نفوًسا ذاكرًة  ويقلب، الذميمة صفات  حميدًة ربانيةً  الصفات
 .مطمئنةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرا،  وأخر ظبيًا، وآخر أرنًبا أحدهم فصاد للصيد خرجوا قوًما أن قديم، وأصله المثل (1)
 ما ، أي: جميعالفرا جوف في الصيد كلألصحابه:  الوحشي؛ فقال الحمار وهو

أبو هالل العسكري، . ‘ اهلل رسولُ  به صدته، وتمثل ما جنب في يسيرٌ  صدتموه
 . 163 ــ 162ص 2جمهرة األمثال، ج

 . القرآنية>: البخبخة<في نسخة المطبعة الفيضية من  (2)

 . هو: الذهب الخالص (3)

 . والقلوب>: البخبخة<في  (4)
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 .(1)التامة َ المغفرة.. وسامعها، وكاتبها، هاءوقار، ويرزق مطالعها
، وحياة القلب، والعمل، ُرِزق العلم.. مطالعتها ٍىوإن دام عل

فصول ُُ  بخبخة]. القدسية (2)حظيرة المالئكةفي ، المعتكف في الملكوت
 [ ملتقطة

 
 

، والعلوم، بل بستان األديان، بستان الدنيا واآلخرة : وقال
>. اإلحياء< مطالعة.. رسوله ورضا، ٍىوموضع نظر اهلل تعال ،والعوالم

 .[كواكبُُ  دررُُ  عقد البراهينُُ  فتح]
 

 

ل شيًئا من العلومينبغي : وقال  من كتب ؛ للمريد أن يحصِّ
 ومن كتب السلوك>، منهاِج النوويو< ،ألبي إسحاق> التنبيه< مثلِ  الفقه

إحياء و< >،األربعين األصلو< >،منهاج العابدين<كـ ؛كتب الغزالي
ليصح به ؛ لليافعي> اإلرشاد< أو> نشر المحاسنو< >،علوم الدين

 [ كواكبُُ  رسالة التصوف]. اعتقاده وعبادته
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنا ولمن طالع كتابنا  ــ هبعد االستغفار من جميع ذلك كلِّ  ــ نرجو<: قال الغزالي  (1)
والتجاوز عن جميع ، والرحمة، بالمغفرةأن نكرم .. أو سمعه، أو كتبه، هذا

أصناف ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ  الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ السي ات
>. ال وسيلة لنا إليه إال فضله وكرمه، ونحن خلق من خلق اهلل ، الخالئق فائضٌ 

 . 544ص 4الغزالي، اإلحياء، ج

 . الملكية الحضرة>: البخبخة<في  (2)
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، ابتلي بنفسه وجهله >..اإلحياء< من ح ر م مطالعة: وقال 
 [ فصول ملتقطة]. وجهَل بعد ذلك ذكَر ربِّه
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[7 ] 
َباُع الُعلََماء  ل إل ْحَياء    اتِّ

 اهللِ  رسولِ  قلبِ  حالِ  ولسان  ، القرآن معنويمعاني  قَ طَ نَ : قال 
، باهلل والعلماءِ ، واألنبياءِ ، سلِ الرُّ  وقلوِب ، اهلل عليه وآله وسلم ٍىصل

 بل جميعُ ، أرواح المالئكة جميع  بل ، العلماء بأمر اهلل األتقياء وجميع  
في حقائق  رِّ السَّ   ُجميعبل ، والمالئكة، مثل العارفين باهلل؛ طرق الصوفية

يناسب رضا الذات وما ، والمنقوالت، بل حقائق المعقوالت، الكائنات
، ٍىوأبه، وأنفعُ  ،أرفعُ  ال شيءَ  أن أجمع هؤًلء المذكورون.. والصفات
، من مطالعة كتب الغزالي.. ٍىاهلل تعال رضا ٍىوأقرب إل، ٍىوأتق، وأبهج
 .كتب أبي حامد الغزالي  ِ ومحبة

، والمنقولِ  ،المعقول   بل قلُب ، الكتاب والسنة قلُب .. وكتب الغزالي
ما أقول  ٍىواهلل عل، ويوم نقر الناقور، الصور يإسرافيل فوانفع يوم ينفخ 

عقد ُُ  فتح] .[185 :آل عمران] {لك اك يق ىق يف ىف}، وكيل
 [ العقد النبويُُ  البراهين

 
 

، وأوليتهم، هذا جميعه هم[ الصالحين: يعني] ما نالوا: وقال 
إحياء علوم < وخصوًصا، الغزاليإال من بركات المعامالت بكتِب 

 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]>. الدين
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ه المحضار وقال  مِّ إحياء علوم < مطالعة ٍىسلوُكُه عل: عن ع 
وما نال كلَّ شيء  إال من بركات العلم والعمل ، والعمل بما فيها>، الدين

بداية < وكتاب، في الفقه> التنبيه< قرأ كتاب، بما في كتب الغزالي
إحياء < في كتاب.. ومطالعته في أول زمانه، وعمل بما َعلِم>، الهداية

 [ فصول ملتقطة]>. علوم الدين

 

 

ونظَر لوائِح طوالِع لوامِع ، من أراد صفات الصالحين]: وقال 
 .[(1)>إحياء علوم الدين<بـ فعليه.. معاِرِفهم

فاتفق له أن وقع في مصادفة > اإلحياء< وروَي أنَّ تِلميًذا يقرأ في
فانفتح ؛ ونظر فيه[، اإلحياءَ ] فأخذ الكافر؛ التلميُذ بَغَرضِ  ٍىفالته، كافر  

 .فأسلم؛ فطلب ذلك من التلميذ؛ قلبه لإلسالم

 .[(2)هذا فيه تحقيًقا بال شك> إحياء علوم الدين< وصاحب]

هي أسطر  >..اإلحياء< أحواِل وطرقاِت لحظاِت مطالعةِ وِإنَّ ُربَا 
 [ حكايات في فضل اإلحياء]. وهي ثمار تلك األشجار، ذلك الكتاب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. > عقد البراهين>، و<فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (1)

 أيًضا. > عقد البراهين>، و<فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (2)
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، بأمر اهلل والعلماءِ ، مع العلماء باهلل ن أراد أن يكونَ مَ : وقال 
إحياء علوم <بـ فعله.. واالجتماع بهم في اآلخرة، آل أبي علوي وأخيارِ 
 [ حكايات في فضل اإلحياء]. اهلل ٍىإل الكلِّ  فهي طريقُ >؛ الدين
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 [8 ] 

 ََمَبَُّة اإل ْحَياء  

 >،إحياء علوم الدين< بمحبة الكتاب والسنة وكتاب عليك: قال 
 [ الكواكبُُ  درر]>. رياض الصالحينو< ،وكتب الغزالي

 

 

الكتاب  وتالوةِ >، إحياء علوم الدين< بمطالعة عليك: وقال 
إحياء علوم < اخصوصً ؛ واتباعها، الكتب الغزالية ومحبةِ ، المبين
 [ مكاتبات ووصاياُُ  كواكبُُ  درر]. ألنها شرع سيد المرسلين>؛ الدين

 

 

، والفقر، واالنكسار، وذكر الذنوب، بالذكر عليك: وقال 
والصبر ، والبشاشة في وجوه اإلخوان، وذكر الجنة والنار، واالفتقار

ومحبة ، غرفات رضوان ٍىوالسلوان إل، وترك التنعم، النسوان ٍىعل
، ومحبة من يحبهن>، إحياء علوم الدين< اوخصوصً ، كتب الغزالي

 [ مكاتبات ووصاياُُ  كواكبُُ  درر]. وتعظيم من يعظمهن
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 [9 ] 

ُدُب ب آَداب  اإل ْحَياء  
َ
 اتَّأ

، اكتحلت م قلة األف دة بمتابعة اآلداب المحمدية: قال 
 >تنبيه أبي إسحاقو< ،الغزالية> إحياء علوم الدين< المشروحة في كتاب

.. النواوية> رياض الصالحينو< >األذكار< وكتاب>، منهاج الطالبينو<
؛ هيةُاإليمان ما وراء الحجب اإللوقوة ، رأت القلوب بعين اليقين

المعبَّرِ عنها ، وُسِقيت من األشربة الصافية الصفية، وهامت، فصفت
، ومواهب  األحوال ،(1)والمقامات  ، واألفكار  ، والطاعات  ، بالعلوم  

بتقديس  ، وعلوم  عوارف حقائق  الحقيقة، ومعارف  األسرار واألنوار
، مشارب التسابيح: أي، الصمديةتنزيه  تسبيح األسماء والصفات 

 بمتابعة الشريعة، والقالبية، القلبية، واألخالق الرضية، والتقاديس
ربِّها راضيًة  ٍىفرجعت النفُس المطمئنُة إل.. شراًبا هنيًئا مريًئا؛ النبوية
 .واستغفارها من كل َجِنيَّة، ةبعد االعتراف بالخطيَّ ، مرضيةً 

بمضنوِن ، الحضرات القدسية ٍىواشتاقت إل، فعند ذلك تاقت
هية  ٍىالتي لم تخطُر عل، واإلشارات المعنوية، مكنوِن هذه العبارات الشَّ

 .قلوب عوام البرية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. الكبريت<المقام في هامش الفصل السادس عشر من ٍ تم نقل معنى (1)

   ٍ 
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، واألحاديث الشرعية، وذلك ببركات متابعة آالِي المنزلةِ الربانِيَّة
 .واألخالق المحمدية

، آله الطاهرين ٍىوعل، البرية أفضلِ  سيدنا محمد   ٍىاهلل عل ٍىوصلَّ 
أهل العلوم النقلية ؛ أهل السنة والجماعة؛ وأصحابه نجوم االقتداء

 [ الكواكبُُ  رسالة التصوف]. والعقلية

 

 

. الغزالي ومن كتب>، إحياء علوم الدين< خذ آدابك من: وقال 
 [ الكواكبُُ  درر]

 

 

، ولبُّ لبابها، وآداب الطريقة، ولُبابها، آداب الشريعة: وقال 
>، اإلحياء< مشروح في.. ولب  لُباب  نهايتها، وأثمارها، ومعرفة الحقيقة

وهو ، وباطنها في طيِّ مطويِّ أسراره، بل جميع العلوم ظاهُرها
 .عند الصوفية والفقهاء ــ أعجوبة الزمان ــاألعجوبة 

أبو حامد ؛ اإلسالم في كلِّ جهة من اإلسالم قال اإلمام حجة]
 كتاب: يعني ــمن قرأ كتابي هذا <: محمد بن محمد بن محمد الغزالي

بالمغفرة والتجاوز عن  ٍىأكرمه اهلل تعال.. أو سمعه، أو كتبه ــ> اإلحياء<
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 .(2)[(1)>جميع السيئات ظاهًرا وباطًنا

 نفسه في كتاب الشكر من كتاب ٍىاعرف قوَل الغزالي القائِل عل
نسمع بسمع القلوب .. لحظة من لحظات العمر ا في كلِّ ألنَّ >: <اإلحياء<

 .(3)>[16 :غافر] {مل خل حل مكجل لك خك} نداءَ الملِك الجبارِ 
 [ الكواكبُُ  رسالة الخلوة]

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنا ولمن طالع  ــ هبعد االستغفار من جميع ذلك كلِّ  ــ نرجو<: نص عبارة الغزالي  (1)
والتجاوز عن جميع ، والرحمة، أن نكرم بالمغفرة.. أو سمعه، أو كتبه، كتابنا هذا
أصناف ٍ على والجودَ ، واسعةٌ  والرحمةَ ، عميمٌ  الكرمَ  فإنَّ ؛ اا وباطنً تاهرً ؛ السي ات

>. لنا إليه إال فضله وكرمهال وسيلة ، ونحن خلق من خلق اهلل ، الخالئق فائضٌ 
 . 544ص 4الغزالي، اإلحياء، ج

 أيًضا. > عقد البراهين<وفي >، فتح اهلل الرحيم الرحمن<بين القوسين موجود في ما  (2)

اإلحاطة بكنه ٍ انا عن أن نطمح بعين الطمع إلىلوال عزله إيَّ <: نص عبارة الغزالي  (3)
، عزلنا بحكم القهرٍ ولكنه تعالى، واالستقصاء، طلب اإلحاطةٍ لتشوفنا إلى.. نعمه

.. ؛ فإن تكلمنا[18]النحل:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٍ }فقال تعالى؛ والقدرة
وال مانع لما ، إذ ال معطي لما منع؛ فبقهره انقبضنا.. وإن سكنا، فبإذنه انبسطنا

ألنا في كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت نسمع بسمع القلوب نداء ؛ ٍأعطى
زنا فالحمد هلل الذي ميَّ ؛ [16]غافر:  {مل خل حل مكجل لك خكالجبار }الملك 

 . 120ص 4اإلحياء، ج>. وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء األعمار، عن الكفار
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 [10 ] 

 اَلْيُ ب َمع يَّة  اإل ْحَياء  
، والمعارَف ، والحضورَ ، الخيورَ إن ، واهللِ ، واهللِ ، واهللِ : قال 
>، إحياء علوم الدين< وبساتين الدنيا في، بل كل اإلرادات، واإلرادات

 .وتفسير أحاديث سيد المرسلين، والسنة، الكتاب الذي هو شرحُ 

، هورسولِ  اهللِ  موافقةِ  ٍىعل هُ وشرحُ ، ةيَّ فِ رِ عْ مَ ، ةٌ أزليَّ  هُ بُ تُ والغزالي كُ 
، والشرعية، الحاوي لجميع المعارف الحقيقية، في العلوم الشرعية المدقُق 
 وجميعُ ، المرسلين دي  وموضع نظر سَ ، العلماء الشافعية إمامُ ، المحمدية

 وببركته يحوزُ >، الدين إحياء علوم<  فياَل زِ المطربات والمحزنات غُ 
 [ حكايات في فضل اإلحياء]. الجميعَ 

 

 

بل ، والحقائق والطرائق الجامع بين الشرائعاإلحياء : وقال 
 .العلم والعمل؛ مقاماتللجامع 

والتصديقات ، والمعارف، نوارواأل، واألسرار، ثمر األحوالتبه 
الورع ثمرات ، القدسيات، يرات الغيبياتظالقلبيات في الح، اليقينيات
 .{زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}، المحمدي

، َونِْعمَ ، َونِْعمَ ، َونِْعمَ ، َونِْعمَ ، َونِْعمَ ، المصنف َونِْعمَ  ،الكتاب نِْعمَ 
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 [ الكواكبُُ  رسالة الخلوة]. والعمل به، القراءة في هذا الكتاب، َونِْعمَ 
 

 

، والخوف، والفقر، الزهد بل أصلُ ، الخير الخير كلُّ : وقال 
، ٍىوالموت، والموت، في القبور.. وبركة، كل مقام وأصلُ ، والرجاء

ولكن بستان الدنيا ، ومطالعة كتب الغزالي، وباقي األوقات بالتالوة
وموضع نظر اهلل ، والعوالم، والعلوم، بل بستان األديان، واآلخرة

 [ كواكب ُُ دررُُ  عقد البراهينُُ  فتح]>. اإلحياء< مطالعة.. رسوله ورضا، ٍىتعال

 

 

 وكتاب، والسنة، في اتباع الكتاب.. الخير الخير كلُّ : وقال 
 [ مكاتبات ووصايا ُُ كواكبُُ  درر]. للغزالي> إحياء علوم الدين<

 

 

الوصية ]. احرص عليها، الخيُر كلُّه في كتب الغزالي: وقال 
 [ التاسعة
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 ِمْن  <
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ ِ  الإ ِ
ِ ي  ف 

ه  اي َّ ِ الِهدَّ
ه  اي َّ دَّ   > ب ِ

 
بداية و< ،>(1)ربع التنبيه< لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <: قال 
 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]. العمل بما فيهنَّ  ٍىوسلك عل>، الهداية

 
 

ونعم >، البداية< ونعم كتاب>، البداية< نعم كتاب: وقال 
 [ بخبخة] .(2)>البداية< كتاب

 
 

ُُ  دررُُ  البراهينعقد ]. ٍىفيه التقو >..بداية الهداية< كتاب: وقال 
 [ كواكب

 
 

بداية < ثم>، ربع التنبيه<.. ئه المبتدءأحسن ما يقر: وقال 
 [ كواكبُُ  درر]>. الهداية

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يوسف بن علي بن إبراهيم في الفقه الشافعي، ألبي إسحاق> التنبيه< كتاب (1)
 (. هـ476ت)الشيرازي، 

 >. الهداية< كتاب زيادة: ونعم> البخبخة<في نسخة المطبعة الفيضية من  (2)
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.. الذكر وأفضل،  اهلل ٍىتقو.. وصية اهلل في األولين: وقال 
 بداية< ثم>، ربع التنبيه<.. ئما يقرأه المبتدوأحسن ، تالوة القرآن

 [ كواكبُُ  درر]>. الهداية
 

 

>. بداية الهدايةو< >،ربع التنبيه< بقراءة أشير عليك: وقال 
 [ كواكبُُ  درر]

 
 

والعمل >، الهدايةبداية < وقراءةِ ، باتباع الشرع عليك: وقال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  عقد البراهين]. بما فيها

 
 

فعليك .. إذا أردت أنموذًجا من معرفة الكتاب والسنة: وقال 
، فإذا أنت ُوفِّقَت لقراءة البداية، وعماًل ، علًما> بداية الهداية<: بكتاب

> بداية الهداية< وكتاب، والسنة، حزت الكتاب.. وعملت بما فيها
 [ كواكبُُ  درر]. هو للغزالي.. المذكور

 
 

، افإنها النهاية ظاهرً > بداية الهداية< بمطالعة عليك: وقال 
 [ حياة النفوس ُُ كواكبُُ  درر]. اوآخرً ، اًل أوَّ ، اوباطنً 

 



 من كالم اإلمام العيدروس في بداية الهداية

 

687 

> بداية الهداية< كتاب ٍىبآداب الكتاب المسم عليك: وقال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  عقد البراهين]. لإلمام الغزالي

 

 

؛ حافظ عليها كلَّ يوم >..بداية الهداية< بكتاب عليك: وقال 
، أوصيك بقراءتها، وهي فرض عليك، فإنها أفضل من جميع األذكار

 .واطلب من يقرأها، لهاوالتدبر 

فإنها ؛ ويرغِّب فيها، إذا لم تحسن قراءتها بمن يحبها عليك[و]
 [ الوصية التاسعة]. الخير ٍىترشدك إل ــ إن شاء اهلل ــ

 

 

. والدواءُ ، ففيه الشفاءُ >؛ بداية الهداية< بكتاب عليك: وقال 
 [ الوصية التاسعة]

 
 

ُُ  عقد البراهينُُ  فتح]>. البداية< بأدعية الغزالي من عليك: وقال 
 [ مكاتبات ووصايا

 
 

، والسفر، بصحبة كتب الغزالي في الخلوة عليك: وقال 
ما  وليلة   يوم   كلَّ  ًل تفارق مطالعة كتب الغزالي، وفي كل حال، والحضر
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إحياء علوم < اوخصوصً ، ولو مسألة واحدة؛ ا أو كثيرً قلياًل ؛ استعطتَ 
>، منهاج العابدينو< >،بداية الهدايةو< >،األربعين األصلو< >،الدين

 [ كواكبُُ  درر]. ومن بعدهن كتب اليافعي
 

 

 والعملِ  >،بداية الهداية< من مطالعةِ  كل يوم   (1)ال تخلي: وقال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  عقد البراهين]. بما فيها ما استطعت

 
 

بداية < في كتاب.. وأحسن منه، وغيره، هذا كل ه: وقال 
فإنه أفضل ؛ فاتخذه راتبك؛ وسماع قراءتها، بقراءتها فعليك >؛الهداية

 [ الوصية التاسعة]. والعبادات، من جميع األذكار
 

 

مختصر بن و< ،>(2)مختصر عبداهلل بن فضل< من قرأ: وقال 
فقد جمع بين علمي  >..بداية الهداية< وأضاف إليهما قراءة ،>(3)ظفر

 [ بخبخة]. الحقيقة[ ٍىإل] ومن عمل بهما وصل، الشريعة والطريقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: ال تترك.  (1)

هـ(، ذكر 834المختصر مفقود، وهو للشيخ عبداهلل بن فضل بلحاج بافضل، )ت (2)
 . 127بافضل، في صلة األهل، ص محمد بن عوض بن ذلك الشيخ محمد

 حجةاهلل؛  عبد أبو >..ابن ظفر<وممن اشتهر بـ: هذا المختصر، ٍ لم أقف على (3)
 هـ(. 565ت)الصقلي،  ظفر بن محمد بن محمد أبي بن الدين؛ محمد
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والعلم ، والعمل به، العلم النافعالخيُر كلُّه في طلب : وقال 
بداية < وخصوصا، بها فعليكهو الموضوع في كتب الغزالي .. النافع
فك بالعلم النافع>؛ إحياء علوم الدينو< >،الهداية  وترغبك، فإنها تعرِّ
زك من الشر، فيه  [ الوصية التاسعة]. وتحرِّ

 
 

 قراءة: وهو، والعمل، الخلوة بالعلمدخول : السلوك: وقال 
األربعين و< ،>(1)الدرر< كتاب وقراءة، والعمل بما فيه>، التنبيه<

 .قدر الطاقة واإلمكان ٍىوالعمل بما فيه عل، للغزالي> األصل
 وقراءة، والعمل بما فيه، ألبي إسحاق> ربع التنبيه< وإًل قراءة

 الخلوة رسالة]. واإلمكان، قدر الطاقة ٍىوالعمل بما فيها عل>، بداية الهداية<
 [ الكواكبُُ 

 
 

رَّ : وقال  ؛ ثم شرع في البحر، ركب في السفينة.. من أراد الدُّ
رَّ  ٍىحت  .يصل الدُّ

، وصيام، وصالة، من وضوء؛ ورسولهما أمر اهلل : والشريعة
وغيُر ذلك من األوامر ، وترك الحرام، وطلب حالل، وحج، وزكاة

 >.ربع التنبيه< أو>، التنبيه< ما كان في كتاب ..(2)والنواهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للغزالي. >، اآلخرة علوم كشف في الفاخرة الدرر<هو كتاب:  (1)

ختم )نشر بعضه ضمن ملحقات ، ، رسالة السفينة، مخطوطٍنجم الدين كبرى (2)
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األربعين و< >،(2)الجواهرو< >،(1)الدرر< ما كان في كتاب: والطريقة
 [ الكواكبُُ  رسالة الخلوة]>. بداية الهداية< وكتاب، للغزالي> األصل

 

 

ه المحضارفي  وقال  ما نال كلَّ شيء  إال من بركات العلم : عمِّ
 وكتاب، في الفقه> التنبيه< قرأ كتاب، والعمل بما في كتب الغزالي

 [ فصول ملتقطة]>، بداية الهداية<

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. عوارف المعارف<، وتابعه السمهودي في 476 ــ 475ص ( األولياء

 كما سبقت اإلشارة إليه. >، اآلخرة علوم كشف في الفاخرة الدرر<هو كتاب:  (1)

 للغزالي. >، جواهر القرآن<: كتابهو  (2)
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 ِمْن  <
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ   الإ ِ
 ِ
 ف 

 ْر ي  الإ َّ
نَّ ِع ب َّ   ي 

 > لْص الإ َّ
 

 وكتاب>، التنبيه< لَِمن قرأ كتاب> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <: قال 
والعمل بما فيهن هو ، وعمل بما فيهن، للغزالي> األربعين األصل<

 [ فصول ملتقطةُُ  البخبخة]. الشريعة والطريقة
 

 

األربعين < ونعم كتاب>، األربعين األصل< ونعم كتاب: وقال 
 [ البخبخة]>. األصل

 
 

، الشهادتين (1)مُ ظَ عَ وهو مُ ، أركان اإلسالمأتقن : وقال 
 .أول وقتهافي : أعني، الصلوات في أوقاتها ٍىوالمحافظة عل
 والحج إن، الزكاة لكوكذ، رمضانشهر  صوم ٍىعل وحافظ

 .استطعت
في  عشرة؛ أربعون أصاًل : وهي>، األربعين< وكل ذلك مشروح في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: عظيم.  (1)
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وعشرة في ، وعشرة في المهلكات، وعشرة في العبادات، األصول
 .المنجيات

وعبارات  ،ومثاالت، وإشارات، ورموز، فيه كنوز، وهو كتاب دقيق
، اونورً ، اما قرأها مؤمن إال وعاين في القلب سر  ، ناتظاهرات بيِّ 
وظهرت  ،وهانت عليه الشهوات، النور ٍىوخرج من الظلمات إل، اوحضورً 

 [ الكواكب] >.اإلحياء< مختصر، له دالالت السعادات
 

 

. المستقيم فيه شرح الصراط >..األربعين األصل< كتاب: وقال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  عقد البراهين]

 
 

 ،>(1)الدرر< ما كان في كتاب: الطريقة: وقال 
>. بداية الهداية< وكتاب، للغزالي> األربعين األصلو< ،>(2)الجواهرو<
 [ كواكبُُ  رسالة التصوف]

 
 

مراقبة .. فظاهره؛ وباطنه فيك، فيك ٍىالتقو ظاهرُ : وقال 
، المحمدي الشرعو، وضبطها تحت األمر والنهي الرباني، ك السبعةئأعضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. اآلخرة علوم كشف في الفاخرة الدرر<هو كتاب:  (1)

 >. جواهر القرآن<: كتابهو  (2)
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األربعين < سلوك الصراط المستقيم المشروح في كتاب.. ٍىوباطن التقو
واألخالق ، واتصاف بخلق محمود، من اجتناب خلق مذموم>؛ األصل

 [ مجموعــ  كواكب]. المذكور مشروحة> األربعين< في كتاب الحميدة والذميمة
 

 

 قراءة: وهو، والعمل، دخول الخلوة بالعلم: السلوك: وقال 
األربعين و< ،>(2)الدرر< كتاب وقراءة، والعمل بما فيه ،>(1)التنبيه<

 [ الكواكبُُ  رسالة الخلوة]. للغزالي> األصل
 

 

ل شيًئا من العلوم: وقال   الفقه من كتب ؛ينبغي للمريد أن يحص 
 كتب ومن كتب السلوك >،منهاج  النوويو< ،ألبي إسحاق> التنبيه< مثل  

 [ كواكب ــ رسالة التصوف]>. األربعين األصلو< >،منهاج العابدين<كـ ؛الغزالي
 

 

، والسفر، بصحبة كتب الغزالي في الخلوة عليك: وقال 
 وليلة  ، يوم   كلَّ  ًل تفارق مطالعة كتب الغزالي، وفي كل حال، والحضر

إحياء علوم < اوخصوصً ، ولو مسألة واحدة؛ ا أو كثيرً قلياًل ؛ ما استعطتَ 
 [ كواكبُُ  درر]>. األربعين األصلو< >،الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يوسف بن علي بن إبراهيم سحاقإ ، ألبيفي الفقه الشافعي> التنبيه< كتاب (1)
 (. هـ476ت)، الشيرازي

 >. اآلخرة علوم كشف في الفاخرة الدرر<هو كتاب:  (2)
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 ِمْن  <
َّ

ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ   الإ ِ
 ِ
 > نَّ ب ْ ِد اب ِ العَّ  اج ِ هَّ ن ْ ي  ِم ف 

 
ي

منهاج و< >الطالبينمنهاج < لَِمن قرأ> ب خ  ، ب خ  ، ب خ  <: قال 
والعامل بما ، فهذا هو الفقه والتصوف؛ وعمل بما فيهن>، العابدين
 [ فصول ملتقطةُُ  بخبخة]. فقيه وصوفي.. فيهن

 
 

. اهلل ٍىفيه تحقيق الصراط إل >..منهاج العابدين< كتاب: وقال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  عقد البراهين]

 
 

 [ بخبخة]>. منهاج العابدين< نِْعَم كتاب: وقال 
 

 

ل شيًئا من العلوم: وقال  من كتب ؛ ينبغي للمريد أن يحصِّ
 ومن كتب السلوك>، منهاِج النوويو< ،ألبي إسحاق> التنبيه< مثلِ  الفقه

 [ كواكبُُ  رسالة التصوف]>. العابدين منهاج<كـ ؛كتب الغزالي
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، والسفر، بصحبة كتب الغزالي في الخلوة عليك: وقال 
 وليلة  ، يوم   كلَّ  ًل تفارق مطالعة كتب الغزالي، وفي كل حال، والحضر

 إحياء علوم< اوخصوصً ، ولو مسألة واحدة؛ ا أو كثيرً قلياًل ؛ ما استعطتَ 
>. منهاج العابدينو< >،بداية الهدايةو< >،األربعين األصلو< >،الدين

 [ كواكبُُ  درر]
 

 

 ٍىأما سمعت نظم اإلمام اليافعي في المنكرين عل: وقال 
 : رحمة اهلل عليهما ــاإلمام الغزالي 

ُُه  ن  م  <ِـ: بُ ُلع  ل   ه  اج   ارً م صُُدِّ > ن  ي  د  اب 
 

ُخ  ي   س  ي  ا لُ يحً ر   ص  اًًل ق  م     ل  اق ُع  ل  ٍ ىف 
 

ُا ت  بً ت  ك   ت  ف  ن  ص   د  ق  ل  <: ول  ق  ي    ت  ن  م  ض 
 

 >ل  اه  ج   م  ه  ف   ٍىل  ع   ت  اص  ت  ع   (1)اقً ائ  ق  د   
 

ُُخ  ف   ُُا ب  و  اض  ُُع   ح  د  ق  ُُل  ك  ت  ا و  ذ   د  ن   او  م 
 

ُُب    ُُل  إ   يء  ش  ُُم  ه  ف   ه  ي  ُُغ   م  ه  ُُو   ر  ي   ل  اص 
 

ُو  أ   ط  ق   ل  ه  و   ُض  ُ ن  ح م  ن  ُلُ إ   م  ال  ك   اه 
 

و   وه  ب  س  ن   د  ق  و    ُن ح  ُو  أل  ا ر  ط  س   (2)ل  ائ 
 

 [ كواكبُُ  رسالة التصوف] 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . التنوين للضرورة (1)

  .[31]األنفال: { خت حت جت هب مب}أي: في نحو قولهم:  (2)

   ٍ 
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ُرْوس إِم لَّ ك دَّ ي ْ اِم العَّ مَّ   الإ ِ
 ِ
 ي  ف 

ِ إصَّ لَّ الح ُ
  > ه 

 
ي

عقد ]. فيه النور.. في الفقه للغزالي> الخالصة< كتاب: قال 
 [ كواكبُُ  دررُُ  البراهين

 

 

 

حمد اهلل ووتيفقه  مت الجموع ب 
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