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مقدمة
التصوف منهج يف احلياة وسلوك ،بل هو فلسفة قائمة بذاااا تسذتقي أفكارهذا
من ديانات ومااهب خمتلفة ،وهلا رؤية خاصة للحيذاة ،وتفسذ خذا

للوجذود ،ولقذد

تفشذذا التصذذوف وأنتشذذر بذذا العامذذة واخلاصذذة يف العصذرين اويذذو والذذمملوكي ،وعب ذر
الذذمتصوفة عذن أفكذارهم بذالنوأل اود السذائد وقتأذا أ وهذو الشذعر ،وك ذر شذعراؤهم،
واشتهر منهم ابن الفارض ،والسهروردي ،وابذن عذر  ،وأصذب للمتصذوفة شذعر غزيذر،
اتصذذف بشذذكل عذذا بذذالوموض والرمزي ذة ،إىل درجذذة احتاجذذا فيهذذا بع ذ

قصذذائدهم

للشذذرو والتوحذذي  ،وذلذذك كذذيا يسذذا .فهمهذذا .فمحيذذي الذذدين بذذن عذذر وجذذد نفس ذ
أيضذذا بش ذرو
حمتاجذذا إىل شذذرو ديوانذ "ترجمــان اوشــوا " ،وقذذا عذذدد مذذن الذذمتصوفة ً
ً
تائي ذذة اب ذذن الف ذذارض كالنابلس ذذي والقاش ذذال .وم ذذن الش ذذروو ال ذ كتب ذذا عل ذذا القص ذذائد

الصذذوفية يف العصذذر ال ذذمملوكي شذذرو قصذذيدة للسذذلقان قانصذذور الوذذوري محذذل عن ذوان "
عقود الجمان في شرح قصيدة السلطان".
والقص ذذيدة املش ذذروحة م ذذن اخلمري ذذات الص ذذوفية ال ذ ظه ذذرت بواك ه ذذا اووىل يف
القذذرن ال ذذال اهليذذري /ال ذذامن املذذيادي ،فذاخلمرة بذذدأت يف التحذذو إىل رمذذز يف أشذذعار
رابعة العدوية واحلاج ومذن جذا .بعذد ا مذن شذعرا .املتصذوفة يعذبون بذ عذن أحذواهلم،
مسذذتفيدين مذذن شذذعر اخلمذذرة الذذاي اصدهذذر يف العصذذر العباسذذي .ونذذاظم هذذار القصذذيدة
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ذاعرا حمبلذذا للعل ذذم واودب ،ول ذ أش ذذعار
الس ذذلقان قانص ذذور الو ذذوري ال ذذاي ك ذذان أديبً ذا ش ذ ً

"درويشذا صذوفيًا" اسذتدد رمذز اخلمذرة يف أشذعارر شذأن
باللوتا العربية والتكية ،يعتب
ً

شأن غ ر من شعرا .التصوف .وكان يف قصيدت هار مذن "تكلمذوا يف علذم التوحيذد،

بلسان الذاوِ واششذارة ،ل ذمضيق طذرِ العبذارة" .ووف ًقذا للشذارو فذقن قصذيدة السذلقان
موح ذ ذوأل الشذ ذذرو "مبنيذ ذذة علذ ذذا قواعذ ذذد العلذ ذذم والعرفذ ذذان ،منبأذ ذذة عذ ذذن نتذ ذذائج الكش ذ ذذف
والوجذدان ،مشذ ة إىل سذر مذذا أطلذا اهلل ناظمهذذا عليذ  ،ووصذل قدمذ إليذ  ،مذذن حقذذائق
التوحيذ ذ ذ ذذد ،ودقذ ذ ذ ذذائق التفريذ ذ ذ ذذد ،وال ذ ذ ذ ذذمواجيد الصذ ذ ذ ذذحيحة ،والذ ذ ذ ذ ذمكاشفات الصذ ذ ذ ذذرحية،
الروحيذذة" .اومذذر الذذاي دفذا الشذذارو إىل شذذرحها
وال ذمعامات النفسذذية ،والذذمواصات ُّ
خمتصرا حي ُّل مشكااا ،ويكشذف معضذااا ،تذاكرًة لمذن تذاكر ،وتبصذرًة لمذن
شرحا
" ً
ً
تبصر".

كتذذب هذذاا الشذذرو الذذاي هذذو موح ذوأل كتابنذذا يف اواخذذر العصذذر ال ذذمملوكي ،يف
عذذا  819ه ذذ ، 1111 /وأفذذاد مهلف ذ مذذن الشذذروو السذذابقة لقصذذائد صذذوفية ماثلذذة
لقصذذيدة السذذلقان قانصذذور الوذذوري ،و سذذيما شذذرو عبذذد الذذرصاِ القاشذذال لتائيذذة ابذذن
الفارض الذمسما "كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر" .ومن الذذمصادر اوخذر
ال أفاد منها صاحب الشرو كتاب االصـطحاات الصـوفية لعبذد الذرصاِ القاشذال،
والرس ــالة القش ــير ة إىل جان ذذب الذ ذذمعاجم اللووي ذذة .ومل يك ذذن الذ ذذمهلف يف ك ذ ذ م ذذن
اوحيذذان يش ذ إىل مصذذادرر ال ذ اسذذتفاد منهذذا رغذذم نقل ذ عنهذذا عبذذارات بذذل وفق ذرات
حباافيها.
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اعتمدنا يف إخراج هاا الكتذاب علذا نسذدت الفريذدة فيمذا نعلذم ،وهذي نسذدة
خزائنية تعود إىل خزانة السلقان قانصور الوذوري ،فقذد ورد يف صذفحة عنذوان الكتذاب
يف إطار دائذري ملذون مكذون مذن أنصذاف دوائذر صذو ة مذا يلذيم "برسذم خزانذة الذذمقا
الش ذريف ملذذك الذذب والبح ذرين مو نذذا السذذلقان ال ذذملك اوش ذذرف أبذذو النص ذذر قانص ذذور
الووري خلد اهلل ملك ".
وفوِ هار العبارة كتب اسم الكتاب وهو " كتاب عقود الجمان فـي شـرح
قص ــيدة الس ــلطان" ويف أس ذذفل الورق ذذة عب ذذارة تتض ذذمن اس ذذم ال ذذمهلف وه ذذيم "ت ذذأليف
الفق إىل اهلل عبد اهلل بن أمحد النسهين" ،ومل نع ر علا ترمجة لشدص هباا ا سم.
وه ذذار النس ذذدة م ذذن خمقوط ذذات مكتب ذذة أي ذذا ص ذذوفيا ،وه ذذي مصذ ذنفة حت ذذا رق ذذم
( ،)1118وحتتذ ذ ذذوي علذ ذ ذذا  07ورقذ ذ ذذة ،ويف كذ ذ ذذل ورقذ ذ ذذة  11سذ ذ ذذقًرا .وهذ ذ ذذي مزخرفذ ذ ذذة
ومشذذكولة ،كتبذذا فيهذذا أبيذذات القص ذذيدة وكلماا ذا وبدايذذة الفق ذرات بال ذذمداد اومح ذر.

عليها متليذك ملكتبذة السذلقان أمحذد ال الذر كبذ ومسذتدير كتذب يف داخلذ "احلمذد هلل
الاي هدانا هلاا وما كنا لنهتدي لو أن هذدانا اهلل" توقيذا السذلقان داخذل اخلذا .
وإىل جانب كتب ما يليم "قد وقف هذار النسذدة ايليلذة سذلقاننا اوعمذم ،واخلاقذان
ال ذذمعمم ،مالذذك ال ذبين والبح ذرين ،خذذاد احلذذرما الش ذريفا السذذلقان ابذذن السذذلقان،
ذحيحا شذرعيًا ملذن طذالا وتبصذر واعتذب وتذاكر،
السلقان الوذاصي حممذود خذان ،وق ًفذا ص ً

أجذذز اهلل تعذذاىل ثوابذ وأوفذذر ،حذذررر الفقذ أمحذذد شذذي صادر الذذمفتش بأوقذذاف احلذذرما
غفر هلما".
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علا الورقذة اووىل مذن الكتذاب مثذة كتابذة باللوذة الع مانيذة بقلذم رصذا
"مهم ،نسدة الذمهلف ،مثة تقري

معناهذا

بن الشحنة يف اخرر".

ويف قيد الفراغ ياكر الناس امس وتاري النس -بعد الدعا- .كما يليم
" قذذا ذلذذك وكتب ذ الفق ذ إىل اهلل الوذذين حممذذد علذذي القذذادري الشذذافعي تاسذذا
شذذعبان الذذمكر سذذنة مثذذال عشذذرة وتسذذعمأة أحسذذن اهلل عاقبتهذذا ،وغفذذر لكاتبذ ووالديذ
ومشاخي والذمسلما أمجعا .اما".
أيضا تقري
ويف اخر الذمدقوط ً

السذذلقان قانصذذور الوذذوري ،يف هذذاا التق ذري

لعبد الذب ابذن الشذحنة الذاي كذان مقربذًا مذن
الذذاي كتذذب بعذذد شذذهر تقريبذذا مذذن تذذاري

النس يصف عبد الب بن الشحنة الشارو بأن " إما فاحل و ا كامل".
ذقاحا عذذن أهذذل
لقذذد عمذذد الشذذارو إىل شذذرو معذذال كلمذذات اوبيذذات لوذةً واصذ ً

الصوفية ،قا بتلديص الذمعىن العا للبيا ،وأحيانا كان يستقرد يف شذرح فيفسذر
بع

اآليات القرانية ويشرو اوبيات الشعرية ال يستشهد هبا يف شرح .
اعتمدنا علا النسدة الوحيدة ال ع رت عليها ،وحافمنا علا الذمنت كما

هو ،فقط أحفنا إىل الذمنت با معكوفتا ثاثة أبيات من القصيدة شرحها الشارو،
بيد أن مل ي بتها يف الذمنت .وكنا نعود إىل الذمصادر ال نقل عنها الشارو عند
التباس العبارات ،فأثبتنا الصواب يف احلاشية .واتبعنا قواعد اشما .احلدي ة يف كتابة
اهلمزة واولف الذمقصورة ورسم احلركات .وقمنا بتدريج اآليات القرانية واوحادير
واوبيات الشعرية واوقوا الواردة يف الشرو ما أمكن ،وعنينا بالتعريف باوعا
4

الذماكورين .وحعا يف هناية الذمدقوط فهارس لآليات القرانية ،واوشعار،
واوحادير ،واوعا الواردة يف الشرو .كما ذيلنا الكتاب بقائمة الذمصادر
والذمراجا ال اعتمدنا عليها يف التحقيق.
ويف اخلتا نشكر اوستاذ أسامة احلاج حامد علا تدقيق الكتاب ،ونسأ
اهلل العلي القدير أن ينفعنا هباا العمل ،واحلمد هلل رب العالذما.
إسقنبو  15أيلو 1718
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صور من المخطوط

صفحة العنوان
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الصفحة اووىل من الذمدقوط
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القصيدة
جذذا الكذذأس سذذاقي القذذو يف حضذذرة القذذدس

فاح ذ ذذا ا ذ ذذو اون ذ ذ ذ يف وجن ذ ذذة الش ذ ذذم

فأس ذ ذ ذ ذذكرت اورواو م ذ ذ ذ ذذن قب ذ ذ ذ ذذل م ذ ذ ذ ذذا ب ذ ذ ذ ذذدت

هب ذ ذ ذ ذ ذذا ص ذ ذ ذ ذ ذذور اوش ذ ذ ذ ذ ذذباو يف ع ذ ذ ذ ذ ذذامل احل ذ ذ ذ ذ ذ ذ

وهام ذ ذ ذ ذ ذ ذا مب ذ ذ ذ ذ ذذن ا ذ ذ ذ ذ ذذو وف ذ ذ ذ ذ ذذاصت بوصذ ذ ذ ذ ذ ذذل

بوذ ذ ذ ذ ذ رقي ذ ذ ذ ذذب العق ذ ذ ذ ذذل أو حاس ذ ذ ذ ذذد ال ذ ذ ذ ذذنف

ول ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذما س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرت يف س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرهم بس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرورها

تقه ذ ذ ذ ذ ذ ذذرت اورواو م ذ ذ ذ ذ ذ ذذن دن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ال ذ ذ ذ ذ ذ ذذرج

صذ ذ ذذفا فصذ ذ ذذفوا حذ ذ ذذا اصذ ذ ذذقفاهم حبيذ ذ ذذبهم

ملش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرهبا قبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل التعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالورس

فمذ ذ ذ ذ ذذا هذ ذ ذ ذ ذذي مذ ذ ذ ذ ذذن حبذ ذ ذ ذ ذذات عنقذ ذ ذ ذ ذذود كرم ذ ذ ذ ذ ذذة

يومذ ذ ذ ذ ذ ذذا يذ ذ ذ ذ ذ ذذد اللم ذ ذ ذ ذ ذ ذ
تامرهذ ذ ذ ذ ذ ذذا بالعصذ ذ ذ ذ ذ ذذر ً

و اختزنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا يف دن ديذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ومل يكذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن

و ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة رهب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان عليه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا و قذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

ولكنه ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذراو ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ه ذ ذ ذ ذ ذ ذذي روو مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن

تنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاها بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ حب ذ ذ ذ ذ ذ ذذر الفن ذ ذ ذ ذ ذ ذذا إىل القمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

و هذ ذ ذ ذذي جس ذ ذ ذ ذذم ق ذ ذ ذ ذذا مذ ذ ذ ذذن ج ذ ذ ذ ذذز .عنص ذ ذ ذ ذذر

و ه ذ ذ ذذي م ذ ذ ذذن نذ ذ ذ ذوأل و ه ذ ذ ذذي م ذ ذ ذذن ج ذ ذ ذذن

وليسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا تراهذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا العذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا لق ًفذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا وإ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

ت ذ ذ ذ ذذااِ ب ذ ذ ذ ذذا طع ذ ذ ذ ذذم وتعل ذ ذ ذ ذذو ع ذ ذ ذ ذذن اللمذ ذ ذ ذ ذ

ولكنه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور لقي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف فس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرها

بق ذ ذ ذ ذ ذ ذذدس ع ذ ذ ذ ذ ذ ذذن وه ذ ذ ذ ذ ذ ذذم تعلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذق باحل ذ ذ ذ ذ ذ ذذدس

فذتش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتاقها اورواو والن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاطا

ويف وص ذ ذ ذ ذ ذذفها أه ذ ذ ذ ذ ذذل الفص ذ ذ ذ ذ ذذاحة ك ذ ذ ذ ذ ذذاخلرس

مذ ذ ذ ذ ذ ذذا برقهذ ذ ذ ذ ذ ذذا

ف ذ ذ ذ ذ ذذقن س ذ ذ ذ ذ ذذناها ق ذ ذ ذ ذ ذذد حم ذ ذ ذ ذ ذذا ظلم ذ ذ ذ ذ ذذة الل ذ ذ ذ ذ ذذب

فقذ ذ ذ ذ ذ ذذو ملذ ذ ذ ذ ذ ذذن قذ ذ ذ ذ ذ ذذد شذ ذ ذ ذ ذ ذذا

ويعب ذ ذ ذ ذذق يف اوكذ ذ ذ ذ ذوان م ذ ذ ذ ذذن طي ذ ذ ذ ذذب نش ذ ذ ذ ذذرها

عب ذ ذ ذ ذ ذ ذ بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ حتيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي الرم ذ ذ ذ ذ ذ ذذائم يف ال ذ ذ ذ ذ ذ ذذرم

عس ذ ذ ذ ذ ذ ذذا يمف ذ ذ ذ ذ ذ ذذر الو ذ ذ ذ ذ ذ ذذوري منه ذ ذ ذ ذ ذ ذذا بنهل ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

تك ذ ذذون ل ذ ذ ذ أحلذ ذ ذذا مذ ذ ذذن ال ذ ذ ذذملك والكرسذ ذ ذذي

ويكفيذ ذ ذ ذ ذ ذ منه ذ ذ ذ ذ ذذا ص ذ ذ ذ ذ ذذدِ ح ذ ذ ذ ذ ذذب وهله ذ ذ ذ ذ ذذا

وش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعر ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ فيه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدون ب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالنق
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وم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن حم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يف وص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفها أن ش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعرر

مك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذررر حيل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيحف كال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدرس

ويع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاب يف اومس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاأل م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذورد لفم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

وجي ذ ذ ذ ذذري بذ ذ ذ ذ ذ ري ذ ذ ذ ذذق امل ذ ذ ذ ذذداد عل ذ ذ ذ ذذا الق ذ ذ ذ ذذرس

فه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاا لذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ فد ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر يذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذزر عل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

مجي ذ ذ ذ ذ ذذا مل ذ ذ ذ ذ ذذوك الع ذ ذ ذ ذ ذذرب وال ذ ذ ذ ذ ذذتك والف ذ ذ ذ ذ ذذرس

في ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا رب صدر من ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذك فض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ًذا ونعم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

فكذ ذ ذ ذ ذ ُّذل غذ ذ ذ ذ ذذد يلقذ ذ ذ ذ ذذار خ ذ ذ ذ ذ ذ ًا مذ ذ ذ ذ ذذن اوم ذ ذ ذ ذ ذ

وأ وص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحب ح ذ ذ ذ ذ ذ ذذا تص ذ ذ ذ ذ ذ ذذب ومتس ذ ذ ذ ذ ذ ذذي

وص ذ ذ ذ ذ ذذل عل ذ ذ ذ ذ ذذا اهل ذ ذ ذ ذ ذذادي البش ذ ذ ذ ذ ذ ذ مس ذ ذ ذ ذ ذذلما
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متن الشرح
بسم اهلل الرامن الرايم
احلمذد هلل ال ذمتيلي حبضذرة قذدس ذاتذ علذا مواليذ بذذدوا تواليذ  ،العمذذيم الذذاي
ذل ذ ذا لعممت ذ ذ وسذ ذذاطا حيت ذ ذ ذرات الع ذ ذوامل القائمذ ذذة بال ذ ذذملك وال ذ ذذملكوت ،والعذ ذذزة
وايبوت ،حسيات كل منها ومعاني  ،فافتقر كل إلي بالاات ابتدا ً.ودو ًاما ،لذما هذو

متعذذرف بذ ومبديذ  ،فهذذي مرائذذي لتائذذي لياتذ العامذذة واخلاصذذة ،حيذذر توليذ  ،باحذذق
فيضذ اوقذذدس السذذابق القابذذل الذذمقدس بذذا اخذذتاط و متوي ذ  ،ال ذذمان الذذاي اخذذتص
بالعنايذذة ودوا اهلدايذذة م ذن أتذذا بقلذذب سذذليم مذذن اوغيذذار إلي ذ  ،وهذذد إىل مشذذاهدة
مج ذذا حضذ ذرت بص ذذائر أه ذذل التس ذذليم لديذ ذ  ،وس ذذقا أرواو الذ ذذمحبا شذ ذراب الص ذذفا.
بكأس الوفا ،.ومزاج من التسذنيم بذا يديذ  ،ونذادمهم يف روحذة قربذ  ،وانسذهم بذودر
وحب  ،فلل د ُّر الذمناد والندي ،والذمتكلم والكليم ،حبضرة لي  ،الواحد اوحذد الفذرد
الصذذمد الذذاي أشذذرقا مشذ وحدتذ يف أفذق مسذذا .التحقيذذق بفرديتذ للداصذذة مذذن أهذذل
حضرت  ،فاحتد شذهودهم بذ يف مشذاهدت فنذا ً.أثبتذ لذي أحديتذ مذا تعاليذ  ،وأفذاض
بقذذا.ر علذذا القوابذذل الذذمعدة والذذمستعدة بفنذذا .اآلنيذة لتلقذذي ليذذات اهلويذذة مذذن احلضذذرة
اوحديذذة ،يف الذذميايل الواحديذة حبضذذرة حتليذ  ،العلذذي الذذمهيد للعقذذو الذذمتصلة الكليذة
با ستش ذراف علذذا سذذر احلكمذذة الرباني ذة مذذن التيليذذات العياني ذة يف ال ذذمراتب العبدي ذة
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احلاكم ذذة بالعبودي ذذة ،لكمذ ذا عرف ذذان لي ذذات وج ذذودر يف حبذ ذاب يذ ذج فض ذذا .شذ ذهودر،
()1

"ومن حا حو احلما يوشك أن يقا في ".

أمحذدر علذذا مذذا فذتذق مذذن الرتذذق ،وأفذذىن مذذن اخللذذق ،وأبقذذا مذذن احلذذق ،ومجذذا مذذن
الفذ ذرِ ل ذ ذمن ك ذذان م ذذن حمبيذ ذ  ،مح ذ ًذدا يس ذذتورِ ك ذذل نعم ذذة وجيذ ذددها ،ويش ذذهد منعمه ذذا
ذكرا يوجذذب الذذمزيد مذذن فذذي
ويويبهذا ،فذذا تذذدرك أقاصذذي  .وأشذذكرر شذ ً

كرمذ وتعاطيذ .

وأشذذهد أن إل ذ إ اهلل وحذذدر ش ذريك ل ذ  ،شذذهادة مذذن غذذاب عذذن وجذذودر ،وأفذذىن

شذهودر يف مشذذهودر ،يف كذذل وقذذا يهاتيذ  .وأشذذهد أن كذذل الذذمشاهد الذ هذذي حماحذذر
كذذل شذذاهد منوطذةً مبحمديذة حممذد الذذمحمود احلامذذد ،أمحذذد مراتذذب المهذذور ،وأسذذقا
س ذ ذواطا النذ ذذور ،وأصذ ذذل أصذ ذذو مشذ ذذارأل ش ذ ذرائا الوصذ ذذو  ،كليات ذ ذ وجزئيات ذ ذ  ،ومعاني ذ ذ
ومباني ذ  ،صذذلا اهلل وسذذلم علي ذ  ،وصادر فضذ ًذا وشذذرفًا لدي ذ  ،مذذادا التعذ ُّذرف ،واسذذتحا
التعقيذذل والتوقُّذف ،وثبذذا للمالذذك التصذ ُّذرف ،وعلذذا مجيذذا اونبيذذا .وال ذذمرسلا واآل

ذاما دائمذا ،مذا
والصحابة أمجعا ،والتذابعا هلذم بقحسذان إىل يذو الذدين ،صذا ًة وس ً

دا الذمنعم يمهر إنعام ويوالي  ،وبعدم

فمم ذا اشذذتهر ذكذذرر وذاأل أمذذرر أن أنف ذا العلذذو وأرفعهذذا ،بذذل أخلص ذها وأصذذفاها
علذذم التوحيذذد ،فذذقن موحذذوع الذذاات العليذة ،والصذذفات اوصلي ذة ،و مقمذا يف النيذذاة
الكاملذذة إ حبص ذول  ،و فذذوص بالذذدرجات العاليذذة إ يف وص ذول  ،ولعل ذو درجت ذ ورفعذذة
منزلت ذ انقلب ذا البصذذائر عن ذ كليل ذة ،والعقذذو عليل ذة ،وجالذذا جيذذاد العقذذو السذذليمة،
لقلذب غايتذ يف ميذدان النمذر ،فدسذرت يف بدايتذ غذ مقضذية الذوطر ،فهذو كمذا قذا
( )1من حدير النعمان بن بش رحي اهلل عن  .صحيح البخاري ()11؛ صحيح مسلم (.)1711
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()2

()1

أبو علذي الذدقاِ رمحذ اهلل تعذاىلم "غذري يقضذا دينذ وغريذب يذهد ُّ
حقذ " .
وهاا العلم هو الاي يرث العلما .من اونبيا .بعد حتقق نسبة القرابة الذذموروثة بتأكيذد
الصحبة .كما قا الشي العارف بذاهلل سذيدي عمذر بذن
عقد الذمحبة ،وإحكا رابقة ُّ
()3

الفارض رحي اهلل عن م (من الرمل)
()4

نس ذ ذ ذ ذ ذ ذذب أق ذ ذ ذ ذ ذ ذذرب يف شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرأل اهل ذ ذ ذ ذ ذ ذذو

بينن ذ ذ ذ ذ ذذا م ذ ذ ذ ذ ذذن نس ذ ذ ذ ذ ذذب م ذ ذ ذ ذ ذذن أبذ ذ ذ ذ ذ ذذوي

وم ذن وص ذل إىل غايذذة الفذذوص في ذ  ،وهنايذذة حتلي ذ  ،اوكذذابر الذذاين هذذم اونبيذذا.
أجلذذة اووليذذا ..وكذذان الن ذ ُّ صذذلا اهلل علي ذ وسذذلم وص ذل في ذ إىل غايذذة الوفذذا ،.وأعلذذا
درجذذات الصذذفا ،.فانصذبا إىل حبذذر قلبذ أوً أوديذذة العلذذو مذذن مسذذا .الذذاات ،حذذإ إذا
تكامل ذذا الص ذذفات مت ذذوج فامت ذذدت منذ ذ أهن ذذار عرف ذذان جاري ذذة يف ج ذذداو قل ذذوب أمتذ ذ
وس ذ ذواقي فهذ ذذومهم مذ ذذن الصذ ذذحابة والتذ ذذابعا وال ذ ذذمشاي رح ذ ذوان اهلل علذ ذذيهم أمجعذ ذذا،
اوعلذذا فذذاوعلا بسذذبب ا تصذذا والصذذحبة ،ونس ذبة طهذذارة القلذذوب وك ذذرة ال ذذمحبة.
فهذذم ب ذا حمبذذا أذاب ذوا نفوس ذهم بن ذ ان الرياحذذات ،وصذذار تذذرك الشذذهوات عنذذدهم مذذن
( )1أبذذو عل ذذي ال ذذدقاِم ( 170- ...ه ذ ذ ) 1711- ...م احلسذذن ب ذذن عل ذذي ب ذذن حممذذد ،اوس ذذتاذ أب ذذو عل ذذي
الصوفية ،وشذي أ القاسذم القشذ ي .تذذويف يف ذي احليذة ،رو عنذ القشذ ي
الدقاِ الزاهد النذيسابوري ،شي ُّ

وغذ ر .طبقــات الشــافعية ال بــر للسذذبكي  .918 /1تــار ا االســحو يفيففيــات الــمشاعير يفاوعــحو للذذاه
.171/8

( )2كشف الوجوه الغر للقاشال .17
( )3عمذذر بذذن الف ذذارضم ( 091- 100هذ ذ ) 1191- 1191م شذذرف ال ذذدين عمذذر بذذن عل ذذي بذذن مرش ذذد
احلمذذوي اوصذذل ،ال ذذمصري ال ذذمولد والذذدار والوفذذاة ،أشذذعر ال ذذمتصوفا ،يلقذذب بسذذلقان العاشذذقا .ســير معــحو

النبحء للاه 909 /11؛ ففيات اوعيان بن خلكان 111 /9؛ اوعحو للزركلي .11/1

( )4د وان ابن الفارض .111
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()1

الل ذذاات ،فل ذذم تس ذذكن علذ ذة

عقشذ ذهم إ بممذ ذأ اهلذ ذواجر ،ومل تس ذذتو نفوسذ ذهم إ

بس ذهر الذذدياجر ،فذف ذت هلذذم أب ذواب ال ذذمكاشفة وال ذذمشاهدة بعذذد طذذو العكذذوف علذذا
عتبذذات ال ذذمعاملة وال ذذمياهدة ،وبذذا حمب ذوبا كشذذفا عذذن بصذذائرهم حي ذب الكذذون،
وط ذوي دوهنذذم بسذذط الب ذون ،وأجلسذذا س ذرائرهم علذذا س ذرر ال ذذمشاهدة وال ذذمدالقة،
وأطلق ذا حذذمائرهم يف ميذذادين ال ذذمسامرة والذ ذمباسقة .فالفريقذذان بذذاورواو عرشذذيون،
وباوشذذباو فرش ذيون ،وبذذالقلوب مسذذاويون ،وبذذالنفوس أرحذذيون ،مذذا اخللذذق بذذالمواهر،
ومذذا احلذذق بالس ذرائر ،غيذذب حض ذار ،س ذكوت نم ذار .فلم ذا صذذاروا يف منذذاص القذذرب،
وجما الشرب ،أدير علا سذرائرهم مذن كذهوس الذذمشاهدات والذذمواصات ،فقفحذا
يف جمذ ذذال اون ذ ذ وحماح ذ ذر القذ ذذدس حذ ذذمائرهم مبذ ذذا أديذ ذذر عليهذ ذذا مذ ذذن غيذ ذذوب العلذ ذذو
وال ذذمناص ت ،فأفش ذوا عذذن فضذذل مواجيذذدهم نف ذة ال ذذمصدور ،وبذذاحوا بسذذر توحيذذدهم
بوو السكران ال ذمسرور ،وتكلمذوا يف علذم التوحيذد ،بلسذان الذاوِ واششذارة ،ل ذمضيق
طرِ العبارة ،فذهم با مصرو وكا  ،وناثر وناظم.
وم ذا نم ذم في ذ مذذن ال ذذمنمومات احلسذذان ،ال ذ كأهنذذا اليذذاقوت وال ذذمرجان ،ال ذ
أعي ذز نممهذذا الذ ذمفلقا م ذن مصذذاقا البلوذذا ،.ومقذذا الفصذذحا ،.عذذن اشتيذذان مب لهذذا،
وأعيب حسنها الناظرين مذن أسذاطا الكشذف والعيذان ،وسذاطا الذذمعال والبيذان،
فذذاعتفوا بكمذذا مجاهلذذا ،ل ذما مجذا فيهذذا مذن الباغذذة والفصذذاحة أعيبهمذذا ،ومذن البيذذان
والتبيذذان أغرهبمذذا ،ومذن البذذدائا والصذذنائا أحسذذنهما ،ومذن احلقذذائق والذذدقائق أبيذنهمذذا،
قصذذيدة م ذن خص ذ اهلل تعذذاىل باشمامذذة العممذذا ،واخلافذذة الكذذب  ،وأي ذدر بنصذذر مذذن
( )1الصوابم غلة.
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عندر ،وأمدر بعزر ورفدر ،وهو اشما اوعمم والذملك الذرحيم الذذمعمم ،ظ ُّذل اهلل علذا
بريت ذ  ،وخليفت ذ علذذا خليقت ذ  ،حذذامي دمذذا .اشسذذا  ،مذذاحي اثذذار الملذذم بذذا اونذذا ،
رافذذا منذذار الشذريعة النبويذة ،ناصذذب ل ذوا .الذذملة احلنفيذة ،أكذذر مذذن بذذا نفس ذ يف اهلل،
وأنفذق مالذ يف سذذبيل اهلل ،وأشذذرف م ذن ملذذك الذذباد ،وقذذا بذذأمر العبذذاد ،بنشذذر العذذد
واشحسذ ذذان ،وبسذ ذذط اوم ذ ذن واش ذ ذذان ،خ ذ ذ سذ ذذاطا العذ ذذامل با سذ ذذتحقاِ ،وأقذ ذذو
حكمذا وبيانًذا،
أسذذاطا بذذين اد علذذا اشطذذاِ ،أرفذذا الذذملوك منزلذةً وشذذأنًا ،وأعذذرفهم ً

وأمضذذاهم أمذ ًذرا وسذذنانًا ،وأشذذرفهم مل ًك ذا ومكانًذا ،خذذاد احلذذرما الش ذريفا ،إمذذا دار

اهليرة والقبلتا ،الذذملك اوشذرف ،والسذلقان اوكمذل اوعذرف ،هبذا .الذدنيا والذدين،
سند اشسذا والذذمسلما ،قذوا اخلافذة ونمامهذا ،وجمذ ُّن اشمامذة الذذمكرمة وحسذامها،
مل ذك ملذذوك اخل ذوا  ،ال ذذمحبذ ُّو ببهذذا .القذذرب ومزي ذة ا ختصذذا  ،أبذذو النصذذر قانصذذور
()1

الو ذذوري شذ ذيد اهلل تع ذذاىل قواع ذذد ملكذ ذ وس ذذلقان  ،وأع ذذز ال ذذدين والذ ذذمسلما ب ذذقعزاص
أنصارر وأعوان  ،فقن جاهد يف اهلل حذق جهذادر ،وأتعذب نفسذ النفيسذة إتعابذًا يقتضذي
لذ الراحذذة يذذو معذذادر .فلمذا رأيذذا تلذذك القصذذيدة الشذريفة العاليذذة الذذمنيفة ،ومذذا مجعتذ

من الذمعارف واللقائف ،وقذد فذت يل مذن الذذمواهب السذنية ،والعقايذا اهلنيذة ،ا تفذاِ
عزصهذذا بأيذدي التوحيذذد ،وأكتشذذف
ملقالعتهذذا ،والفذذوص مبواقعتهذذا ،طفقذذا أنضذو نقذذاب ت ُّ
حياب متنُّعها بأيدي التأييد والتسديد ،وأح ُّل معاقد أصرها مبحالذل التذأنُّق والتحقيذق،
( )1أبو النصر قانصور الووريم ( 811- 917هذ ) 1110- 1110م قانصور بن عبد اهلل ،أبذو النصذر،
سيف الذدين ،الذذملك اوشذرف ،جركسذي اوصذل ،مسذتعرب ،خذد السذاطا ،وويل حيابذة احليذاب حبلذب،
بوي ذذا بالس ذذلقنة بقلع ذذة ايب ذذل (يف الق ذذاهرة) س ذذنة  871ه ذذ ،ال ذذمشهور ب ذذالووري .ال واك ــل الس ــا رة للو ذذزي /1

 ،189-181اوعحو للزركلي .199-190/1
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()1

وأنامذ ذ ذل التأمذ ذ ذل والت ذ ذذدقيق ،فا لذ ذ ذا عقذ ذ ذد تعقي ذ ذذدااا ،وحب ذ ذذك توويص ذ ذذااا  .فلمذ ذ ذا
تصذذفحتها مذذر ًارا ،وقلبتهذذا أطذو ًارا ،واحتميذذا مبعانيهذذا قذدر مذذا قذذدر يل مذذن ا سذذتعداد،

وأجليذذا مبانيهذذا علذذا وفذذق مذذا وفذق يل مذذن النمذذر بذذالفهاد ،وجذذداا مبنيذةً علذذا قواعذذد
العلذذم والعرف ذذان ،منبأ ذةً ع ذذن نتذذائج الكش ذذف والوجذذدان ،مش ذ ًة إىل سذذر م ذذا أطل ذذا اهلل
ناظمه ذا علي ذ  ،ووص ذل قدم ذ إلي ذ  ،مذذن حقذذائق التوحيذذد ،ودقذذائق التفريذذد ،وال ذذمواجيد
الروحي ذة،
الصذذحيحة ،والذ ذمكاشفات الصذذرحية ،والذ ذمعامات النفسذذية ،وال ذذمواصات ُّ
فحملت ذذين ش ذذدة الش ذذوف بض ذذبط فوائ ذذدها عل ذذا تقيي ذذد م ذذا انكشذ ذف يل مذ ذن عوائ ذذدها
ذرحا خمتصذ ًذرا
بالكتابذذة ،فتلقيذذا داعيذذة اخلذذاطر فيمذذا دعذذال إلي ذ باشجابذذة ،وشذذرحتها شذ ً
حي ُّل مشكااا ،ويكشذف معضذااا ،تذاكرًة لمذن تذاكر ،وتبصذرًة لمذن تبصذر .وأرجذوا
مذذن اهلل الكذذري أن يبذذارك في ذ  ،وينفذذا ب ذ مجيذذا مقالعي ذ  ،جعلت ذ خدم ذةً حلض ذرت ال ذ
صالا معمذورًة بذدوا الذنق

واشبذرا  ،وإفاحذة الذب واشنعذا  ،كذالبحر الذذمحيط الذاي

تلقا إلي فواحل اوهنار ،وبقايا نقائا اومقذار ،فذيقبذلذ مذا حقارتذ  ،ويستصذفي علذا
نزارت ذ  ،اجتذذاابًا للمذذادة حاج ذةً إىل الزيذذادة ،فذذقن صذذادفا هذذار اخلدمذذة قبذذوً يش ذ ُّد

أصره ذذا ،واستحس ذذانًا جيب ذ ذر كس ذذرها ،فق ذذد ح ذذاصت الش ذذرف وايم ذذا  ،ورقذ ذا إىل غاي ذذة
الكما  ،واهلل تعاىل أسأ القبو  ،وعليذ أتوكذل يف بلذوغ الذذمأمو  ،هذو حسذ ونعذم
الوكيل.
قذا اشمذا اوعمذذم والذذملك الذذرحيم الذذمكر  ،مذر العلمذا .بعذ ًذدا وقربذًا ،جذذاما

أشذذتات العلذذو شذذرقًا وغربًذا ،صذذاحب الرياسذذتا الذذمعنوية والصذذورية ،جذذاما الفضذيلتا
( )1الصواب تعويصااا.
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العلمي ذة والعملي ذة ،مشذذيد أركذذان ال ذذملة ال ذذمحمدية ،مكم ذل القواعذذد الديني ذة وال ذذمناظم
ُّ
الدنيويذة ،حذذائز حقذائق الكشذذف والعرفذذان ،جذاما خصذذائل العذد واشحسذذان ،غيذذا
احلذذق والذذدنيا والذذدين ،أبذذو النصذذر قانصذذور الوذذوري أعذذز اهلل تعذذاىل نصذذرر ،وحذذاعف يف
اآلخ ذذرة أج ذذرر ،كم ذذا رف ذذا يف ال ذذدنيا ق ذذدرر ،فقنذ ذ خذ ذ مس ذذهو  ،وأك ذذر م ذذأمو  ،وه ذذو
الذمستعان ،وعلي التكانم (من القويل)
جذذا الكذذأس سذذاقي القذذو يف حضذذرة القذذدس

فاح ذذا ا ذذو اونذ ذ يف وجن ذذة الش ذذم

فأس ذ ذ ذ ذذكرت اورواو م ذ ذ ذ ذن قب ذ ذ ذ ذذل م ذ ذ ذ ذذا ب ذ ذ ذ ذدت

هب ذ ذ ذ ذ ذا ص ذ ذ ذ ذ ذور اوش ذ ذ ذ ذذباو يف ع ذ ذ ذ ذذامل احل ذ ذ ذ ذ ذ

(ج ذا)م إم ذا م ذذن ج ذا صي ذذد اوم ذذر ،أيم أوح ذذح وكش ذف وأظه ذذرر ،واهلل جيل ذذي
الساعةم يمهرها ،أو من ايليذة بكسذر أولذ وسذكون ثانيذ  ،وهذي العقيذة ،أيم نذاو .
و(الكأس)م مفعو مقد مهنر مهموص ،وجيوص ترك  ،لوةًم اشنذا .مذادا الشذراب فيذ ،
اصقاحا عند القذو م كنايذة عذن ايمذا  ،و(سذاقي)م فاعذل (جذا).
باف القدو ،و
ً
(القذذو )م مضذذاف إليذ  ،ايماعذذة مذذن الرجذذا والنسذذا ،.والذذمراد هنذذا القائفذذة الذاين أراد
اهلل تذ ذذأهيلهم لذ ذ ذمحبت وقرب ذ ذ ( .يف حضذ ذذرة الق ذ ذدس)م متعلذ ذذق ب ذ ذذ(جا) ،أو حذ ذذا مذ ذذن
الذمفعو أو الفاعل ،أيم أظهرر يف حضرة القدس ،أو حالة كون ايمذا ال ذممهر أو
السذاقي ال ذممهر يف حضذذرة القذدس .واحلضذذرةم م ل ذة احلذذا ،.القذذرب والفنذذا ،.ومنذ قيذذل
للينذذة حضذ ة القذذدس ،وهذذي هنذذا كنايذذة عذذن قذرهبم من ذ تعذذاىل .والقذدسم بضذذم الذذدا
وإسذذكاهنا ،وهذذو الذذمراد هنذذا سذذتقامة الذذوصن ،القهذذر ،والتقذذدي م التقهذ  ،ويف عذرف
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القو القدسم هو العلم الاي يقهر النف من دنذ القبذاأل ،و ذ الرذائذل ،أو هذو
()1

احلقيقي بتيلي القدي الرافا للحدس ،وهو الذمراد هنا.
الشهود
ُّ

وال ذ ذذمعىنم أظه ذ ذر س ذ ذذاقي ال ذ ذ ذمحبا مجال ذ ذ هل ذ ذذم يف احلض ذ ذرة القدس ذ ذذية الق ذ ذذاهرة

اخلالص ذذة مذ ذن ش ذذائبة ال ذذنقص الذ ذذمتصفة بص ذذفات ايم ذذا والكم ذذا ال ذذاي جيذ ذ ُّل ع ذذن
ذب
الوصذف ،ول ذما كذذان القصذذد بذذالك اششذذارة إىل ظهذذور ايمذذا الذذاي ينشذذأ عنذ احلذ ُّ
الذذاي يتفذذرأل عليذ سذذائر اوحذوا السذذنية الذذمهدية إىل شذذهود ايمذذا الذذمقلق بقشذذهاد
الذذاات العليذة ،بذذدأ بذذاكرر وذكذذر طريذذق سذ ر وسذذبب حمبتذ الذذاي هذذو إشذذهادر ايمذذا
الذمعب عن بذذ(جا الكذأس) وجذام كمذا يسذتعمل متعذديًا ،كمذا مذر ،يسذتعمل قاص ًذرا.

تقو م جا اومر ،و لا .واالام انكشف وظهر ،ومن التيليم وهو المهور.

فذذقذا تبذذا أن إظهذذار ايمذذا وإشذذهادر وظهذذورر وشذذهودر سذذبب احلذذب الذذدا
أيضذا،
علي قول م (فأسكرت) اآليت ،إذ سذكر إ بعذد حمبذة ،بذل يفهذم مذن السذقي ً

ذب ،وأن إشذذهادر ايمذذا أو شذذهودر إ ذا يكذذون بقشذذهاد
سقي حقيق ذةً هذذو احلذ ُّ
إذ الذ ذم ُّ
الذذمشهد اوصيل تعذذاىل وتقذذدس .وقذذد ذكذرر بلفذ يذذد علذذا شذذي .فيذ خاصذذية تذور

الذذدهش واحلذ ة ،فذا خيفذا علذذا الفقذن أن ايمذذا وك ذ ًا مذذا يعب ذر عنذ القذذو بذذاخلمرة

الذذمعنوية مب ابذذة الشذراب ،وأن احلذذب مب ابذذة تلذذك اخلاصذذية فيذ  ،وأن شذذهودر كالشذرب،
وإشهادر كالسذقي ،ومشذهدر كالسذاقي .ويف ذكذر السذقي الذذمفهو مذن السذاقي إشذارة
لقيف ذذة إىل أن ه ذذار احلال ذ ذة حم ذ ذ

موهب ذذة دخ ذذل للكس ذذب فيه ذذا ،إذ الس ذذقي فعذ ذذل

الس ذذاقي ،وم ذذن كان ذذا العل ذذو عل ذذا قس ذذمام كس ذذبية ،ووهبي ذ ذة .فالكس ذذبية نتذ ذذائج
( )1ما .القذدسم العلذم الذاي يقهذر الذنف مذن دنذ القبذاأل واذ الرذائذل ،أو الشذهود احلقيقذي بتيلذي القذدي
الرافا للحد فقن احلد ا  .اصطحاات صوفية للقاشال .01
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اآل ت ،والوهبي ذة نت ذذائج التحقي ذذق بالفق ذذد بال ذذاات ،فم ذذن عل ذم ال ذ ذمقدمتا فذ ذرِ ب ذذا
النتييتا ،ومن قالوام احلا وه والذمقا كس .
وإيذذاك أن تذتذوهم يف صذذاحب هذذاا الذذنمم أنذ اتذا إنسذذانًا ،وقذذا هذذاا الكذذا ،
أو أن أراد بالكأس غ ما قلنذار مذن ايمذا واحلذب ،ومذا يف معنا ذا ،فذقن هذاا المذن
إ

يرتكب إ من حر ح الفهم لكا أرباب الاوِ .وهكاا سذائر ألفذاظهم يف

الشذ ذمو والب ذذدر وم ذذا ش ذذابذهها .وهلل د ُّر
ه ذذاا ال ذ ذمقا مذ ذن الشذ ذراب والذ ذذمدا واحلميذ ذا و ُّ
القائل حير يقو م (من القويل)
عباراتنذ ذ ذ ذ ذ ذذا ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذإ وحس ذ ذ ذ ذ ذ ذذنك واح ذ ذ ذ ذ ذ ذذد

وك ذ ذ ذ ذ ذ ذل إىل ذاك ايمذ ذ ذ ذ ذ ذذا يش ذ ذ ذ ذ ذ ذ

()1

وحاصذذل ذلذذك يرجذذا إىل ل ذي الذذاات وظهورهذذا للمحب ذا ليقرب ذوا مذذن احلضذذرة ف تق ذوا
إىل مذذا حيصذذل هلذذم مذذن صذذفات الكمذذا وعلذذو الذذدرجات .وهذذو مذذن قب ذل العبذذد رفذذا
حيذذاب البشذرية ،وانصذذقا مذراة القلذذب عذذن صذذدأ طبذذاأل البيذذة ،ويقابلذ السذتم وهذذو
()2

كذذون البش ذرية حائل ذةً بذذا العبذذد وبذذا شذذهود الو ذ  .قذذا القش ذ ي رمح ذ اهلل تعذذاىلم
"العوا ُّ يف غقا .الست ،واخلوا
لذ  .والسذت للعذوا عقوبذة ،وللدذوا

يف دوا التيلذي .ويف اخلذبم إذا لذا لشذي .خشذا
رمحذة ،إذ لذذو أنذ يسذذت علذيهم مذذا يكاشذفهم بذ

( )1ورد البيا يف البرعان في علوو القرآن للزكشي .107/1
( )2القش يم ( 111- 777هذ ) 1117- 777م عبد الرحيم بذن عبذد الكذري بذن هذواصن القشذ ي ،أبذو
نصذذر ،واعذ  ،مذذن علمذذا .نيسذذابور ،مذذن العذذرب الذذاين قذذدموا خراسذذان ،صذذاحب "الرســالة القشــير ة" كذذان ذكيًذذا

ذيحا ،جريأًذذا ،حيف ذ ك ذ ًا مذذن الشذذعر واحلكايذذات .طبق ــات اوفلي ــاء بذذن ال ذذملقن 110؛
حاحذذر اخلذذاطر ،فصذ ً

اوعحو للزركلي .910/9
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()1

لتاشوا عند سلقان احلقيقة ،ولكن كما يمهر هلذم يسذت علذيهم" .ومذن قبذل احلذق
كشف احلق عن العبد حال  ،وهو عبارة عما يمهر علا القلوب من أنوار الويوب.
وسذأل بعض ذهم عذذن التيل ذي والتحل ذي والتدلذي ،فقذذا م التيل ذي ظهذذور الذذاات
يف حي ذذب اومس ذذا .والص ذذفات تن ذذزً  ،والتحلذ ذي القي ذذا مبع ذذال اومس ذذا .تعب ذ ًذدا ومت ذ ذ ًا،
كا ،ويف ه ذذاا ال ذ ذذمقا خي ذ ذاف عل ذذا
ذادا وت ذذو ً
والتدل ذ ذي س ذ ذقوط اشرادة وا ختي ذذار اعتم ذ ً

السذذالك أن يص ذ م ذن الذ ذميسمة وال ذذمشبهة إن مل يكذذن حتذذا حكذذم شذذي مرشذذد،
وإذا وصذذل إىل ل ذي صذذفات اوفعذذا خي ذاف علي ذ أن يق ذا يف الزندقذذة واحللذذو إن مل

يأخذا بيذذدر شذذي متصذذرف .يتقذا إىل لذي الصذذفات ،فيقلذذا علذذا أسذرار اومسذذا.
والص ذذفات ،ويف أي ص ذذفة يتيلذ ذا ل ذ احل ذ ُّذق جي ذذد ل ذذاة ذل ذذك يف نفسذ ذ  ،فف ذذي التيلذ ذي
بص ذذفة احلي ذذاة جي ذذد حي ذذا ًة أبديذ ذةً ،ويف التيلذ ذي بص ذذفة الس ذذما يفهذ ذم ك ذذا ايم ذذادات
والنباتات واحليوانات ،ويف التيلي بصذفة البصذر يصذل إىل الذذمشاهدة حذإ يتيلذا لذ
احلق يف مجيا صفات الااتية والفعلية ،ويتيلا ل يف كذل صذفة مذر ًارا .وخيذاف عليذ يف
ُّ

هاا الذمقا أن يقا يف العلو الفلسفية ،فليوسذا حوصذلت  ،ويقذوي تذ  ،فهذو بعذد يف
مقا التكوين ،فيكون ثابا القد  ،ويداو علا الذاكر ،ويذاص صذحبة الشذي ليصذل
ببكتذ إىل لذي الذذاات ،وهذذا هنذذا يذذتدلص مذذن افذذة احللذذو وا حتذذاد والتعقيذذل ،ويعلذم
سر فاعلم أنذ

إلذ إ اهلل ،ويذأمن القهقذر  ،ويسذعد يف مقذا التمكذا بقبذو

رد

بعدر .وهذا هنذا ينتهذي السذ إىل اهلل ،ويكذون ابتذدا .السذ يف اهلل ،فيتيلذا لذ يف كذل
صفة من صفات ايماليذة واياليذة ويعقيذ يف كذل ذل مذا يكذاد تدركذ العقذو ،
( )1الرسالة القشير ة للقش ي .100
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يصذذل إىل حب ذر احليذذاة ال ذذاي تقهذذر ب ذ مجيذذا اودن ذذاس ،وه ذذا هن ذذا يبل ذ مبل ذ الرج ذذا ،
الرجولي ذة .ووصذذو القالذذب إىل احلضذذرة اشهلي ذة
ذديرا بذذأن يقل ذق علي ذ اسذذم ُّ
ويكذذون جذ ً

عبارة عن هاا الذمعىن.
تنبيهات:
اوفلم

التيليم يقلق علا معان منها التيلذي يف الذذمماهر احلسذية؛ ويسذما التيلذي
الفعلي ،لمهورر يف صورة اوسباب ،وقد تقد .
ومنهذذا التيلذي الذذاي هذذو التيلذذي الذذاايت؛ ويسذما التيلذذي اوو  ،ويذقذا للعبذذد
يف اخذذر مقامات ذ  ،وهذذو ل ذي الذذاات وحذذدها لذذاااا ،وهذذي احلضذذرة اوحدي ذة ال ذ
نعا فيها و رسم .إذ الذاات الذ هذي الوجذود احل ُّذق الذذمح

وحديذة عينذ  ،ون مذا

سو الوجود من حير هو وجود لي إ العد الذمقلق.
ومنها التيلي الاي يمهر ب أعيان الذممكنات ال ابتذة الذ هذي شذهون الذاات
لاات تعاىل؛ وهو التع ُّذا اوو بصذفة العال ذمية والقابليذة ،ون اوعيذان معلوماتذ اوو
الااتيذة يف الذذمقابلة للتيلذي الشذذهودي ،ويسذذما التيلذي ال ذذال ،وللحذذق هبذذاا التيلذي
تنز من احلضرة اوحدية إىل احلضرة الواحدية بالنسب اومسائية.
ومنها التيلي الشهوديم وهو ظهور الوجود الذمسما باسم النور احلق بصذور
أمسائ ذ واوك ذوان ال ذ هذذي صذذورها ،وذلذذك المهذذور هذذو نف ذ الذذرمحن الذذاي يوجذذد ب ذ
الكل.
ُّ
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وأما ايذا .فهذو ظهذور الذاات الذذمتقدسة لااتذ يف ذاتذ  .وا سذتيا .ظهورهذا
يف ذات لتعيُّنات  .وأما الذميايل فدمسةم
اوو م جمل ذا الذذاات اوحدي ذة ،وعذذا ايمذذا ،ومقذذا أدىن ،والقامذذة الكذذب ،
و لي حقيقة احلقائق ،وهو غاية الوايات وهناية النهاية.
ال ذذالم جمل ذا البصخي ذة اووىل ،وجممذذا البح ذرين ،ومقذذا قذذاب قوسذذا ،وحضذذرة
مجعية اومسا .اشهلية.
()1

ال الرم جملا عالذم ايبوت ،وانكشاف اورواو القدسية.
الرابذذام جملذا عالذذم الذذملكوت والذذمدبرات السذذماوية ،والقذذائما بذذاومر والنهذذي
يف عالذم الربوبية.
الصذ ذوري ،وعيائ ذذب عال ذ ذم الذ ذذم ا
اخل ذذام م جملذ ذا عالذ ذذم الذ ذذملك بالكش ذذف ُّ
والذمدبرات الكونية يف العالذم السفلي.
وأم ذ ذا جممذ ذذا البح ذ ذرين فهذ ذذو حضذ ذذرة قذ ذذاب قوسذ ذذا ،جتمذ ذذاأل حبذ ذذري الوجذ ذذوب
واشمكان فيها.
وجمما ا حداد هو اهلوية الذمقلقة ال هي حضرة تعانق اوطراف.
وجممذا اوهذوا .وهذو حضذذرة ايمذا والذذمقلق ،فقنذ
من ايما  ،ولالك قيلم (من الكامل)
نق ذل ف ذهادك حيذذر ش ذأا م ذن اهلذذو

يتعلذق ه ًذو إ برشذذح

ذب إ للحبي ذ ذ ذ ذ ذذب اوو
مذ ذ ذ ذ ذذا احلذ ذ ذ ذ ذ ُّ

( )1انكشافم بالرفا واير.
( )2البيا و متا القائي .شرح د وان مبي تماو للدقيب التبيزي.187/1 ،
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()2

هذذاا والك ذذا يف التيل ذي حب ذذر س ذذاحل ل ذ  ،ف ذذقن بابتدائ ذ تبت ذدأ ال ذذمقامات،
وبانتهائ تنتهي الذمقامات .فقن هنايتذ لذي الذاات الذاي يتتذب عليذ التوحيذد الذاي
حيتمل الذمقا  ،وقد ذكرنذا مذن أصذول مذا

هو أعلا الدرجات .والكا يف استيفائ
يذتذفقن ب من ل معرفة لفروع والسا .
التنبيه الثاني:

ايمذذا هذذو ليذ بوجهذ لااتذ  ،فليمالذ الذذمقلق جذذا  ،هذذو قذهاريذتذ للكذل
عند لي بوجه  ،فلم يبق أحذد حذإ يذرار ،وهذو عل ُّذو ايمذا  ،ولذ دنذو يذدنو بذ منذا،
وهو ظهورر يف الكل ،كما قيلم (من القويل)
()1

مجال ذ ذ ذ ذ ذك يف كذ ذ ذ ذ ذذل احلقذ ذ ذ ذ ذذائق سذ ذ ذ ذ ذذافر

ول ذ ذ ذ ذ ذذي لذ ذ ذ ذ ذ ذ إ جالذ ذ ذ ذ ذ ذك س ذ ذ ذ ذ ذذاتر

وهلذذاا ايمذذا جذذا  ،هذذو احتياب ذ بتعينذذات اوك ذوان ،فلكذذل مجذذا جذذا ،
وورا .كل جا مجا .
ول ذما كذذان يف ايذذا ونعوت ذ معذذىن ا حتيذذاب والعذذزة ،لزم ذ العلذ ُّذو والقهذذر مذذن
احلض ذذرة اشهلي ذ ذة ،واخلض ذ ذوأل واهليب ذذة من ذ ذا .ول ذ ذما ك ذذان يف ايم ذذا ونعوت ذ ذ مع ذذىن ال ذذدنذو
والسفور ،لزم اللقف والرمحة والعقف من احلضرة اشهلية ،واون منا.
وجهذا يمهذر فيذ  ،فوجذ مجذذا الذذاات وجودهذذا الذذمقلق
واعلذذم أن لكذذل مجذذا
ً

الذذاي ه ذذو م ذذراة ايمذذا ال ذذمقلق ال ذذاايت ،ووج ذ مجذذا الص ذذفات وجوده ذذا ال ذذمضاف

( )1البيا لنيم الدين ابن سوار الشيبال الدمشقي ( 000- 079هذ  .) 1109- 1170د ـوان نجـم
الد ن ابن سوار الدمشقي .119
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الاي هو مراة ايما الصفايت ،ووج مجا اوفعذا وجودهذا الذذمقيد الذاي هذو مذراة
ايما الذمقيد اوفعايل الذمعب عن باحلسن.
وقذذد يقذذا لو ذ مجذذا الذذاات حسذذن ،نمذ ًذرا لوق ذوأل التناسذذب الذذاي هذذو قالذذب

احلس ذ ذذن يف الص ذ ذذفات واوفع ذ ذذا لتع ذ ذذددها دون ال ذ ذذاات لوح ذ ذذداا .وإىل ذل ذ ذذك أش ذ ذذار
()1

الشيبال رمح اهلل بقول م (من الكامل)
()2

ك ذ ذ ذ ُّذل ايم ذ ذ ذذا غ ذ ذ ذذدا لوجه ذ ذ ذك جمم ذ ذ ذذا

لكنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يف الع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالما مفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذل

التنبيه الثالثم
للاات ثا حضرات أصو م
اووىل حضذذرة الفردي ذةم وهذذي حال ذة وجودهذذا يف عذذا ايمذذا ،حيذذر كانذذا ومل
يكن معها شي..
ال انيةم حضرة الذمعيةم وهي حالة وجودها ما كل شي .يف عامل التفرقة.
ال ال ةم حضرة الوتريةم وهي حالة بقائها بعد كل شي .يف مقا مجا ايما.
فف ذي حض ذذرة الفردي ذة حتي ذب تعين ذذات اومس ذذا .والصذذفات ال ذذمندجمة يف ال ذذاات
بمهذذور الذذاات ،ويف حضذذرة ال ذذمعية حتي ذب الذذاات باومسذذا .والصذذفات ،ويف حضذذرة
كل واحدة من الاات والصفات متيلية حتيب باوخر .
الوترية ُّ
( )1اب ذذن س ذذوارم( 000- 079ه ذ ذ ) 1109- 1170م حمم ذذد ب ذذن سذ ذوار ب ذذن إسذ ذرائيل ب ذذن اخلض ذذر ،أبذ ذذو

الذمعايل ،ام الذدين الشذيبال .مولذدر ووفاتذ يف دمشذق .الـوافي بالوفيـات للصذفدي 117/9؛ اوعـحو للزركلذي
.119/0
( )2د وان نجم الد ن ابن سوار الدمشقي .998
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ولذ ذما ذكذذر ل ذي ايمذذا وإظه ذذارر يف احلضذذرة القذذاهرة الناش ذ عنهذذا الش ذذهود
()1

احلقيقي بتيلي القدي الرافا للحدس
ُّ

ذكر ما يذتذرتب علا ذلك بقول (فاحذا)م

الفذذا .سذذببية ،و( حذذا)م مذذن و الذذبِ إذا ملذا وظهذذر انقفذذأ سذر ًيعا ،والائحذذة مذذا

يلذذوو مذذن نذذور التيلذي ،يذروو .وقذذد تقلذذق علذذا مذذا يلذذوو للحذ مذذن عذذامل الذذم ا ،
()2

كح ذذا س ذذارية م ذذا عم ذذر رح ذذي اهلل عنهم ذذا  ،ه ذذو م ذذن الكش ذذف احلس ذذي الص ذذوري،
والذمعىن اوو من الكشف الذمعنوي احلاصذل مذن اينذاب اوقذدس ،ويعب ذر عنذ القذو
ب ذ ذذاللوائ والل ذ ذ ذوام والتلوحي ذ ذذات والب ذ ذ ذوارِ والقوال ذ ذذا واللوام ذ ذذا والب ذ ذ ذوادي وال ذ ذ ذواردات.
و(اون )م ُّ
حد الوحشة ،ويف اصقاو القو م أصل ا ستواو بروو القرب.
والتقذ ذذديرم ج ذ ذا الكذ ذذأس ،فبس ذ ذبب إظهذ ذذارر بذ ذذدت وظهذ ذذرت وت ذ ذ وت (اذ ذذو
اون ) والقرب ظهورها وت لهها( .يف وجنذة) خذد وجذ (الشذم ) ،أيم فيمذا ارتذفذا
من ذ  ،ولكذذل وج ذ خذذدان أعا ذا وجنتذذان .ش ذب علذذا طريقذذة ا سذذتعارة ال ذذمكنية م ذذا
يفذذي

علذذا أولأذذك ال ذذمقربا علذذا اخذذتاف مقامذذاام يف مشذذهد القذذرب مذذن ش ذراب

( )1الصوابم احلد  .اصطحاات صوفية للقاشال .01
( )2سذذارية ب ذذن صن ذذيمم( - 777ذذو  97ه ذ ذ  - 777ذذو ) 017م سذذارية ب ذذن صن ذذيم ب ذذن عب ذذد اهلل ب ذذن ج ذذابر
الكنال الدئليم صحا  ،من الشعرا ،.القادة ،الفاحتا .فقد جعل عمر أم ا علا جيش ،وس ر إىل باد فذارس
ذادا منهذذا أصذذبهان .وكذذان سذذارية أمذ ايذذيش بفذذارس ،وكذذان ايذذيش يف صذذحرا .والعذذدو ك ذ
سذذنة  19ه ذ ففذذت بذ ً
فسذذما ال ذذمسلمون صذذوت عمذذر فاسذذندوا ظهذذورهم إىل ايبذذل فحصذذل الفذذت  ،وكذذان عمذذر خذذرج ي ذذو ايمعذذة إىل
الصاة فصعد الذمنب ،صاو يا سارية بن صنيم ايبل ،يا سارية بن صنيم ايبل ،ظلم من استعا الائب الوذنم،
خقب حإ فرغ فيا .كتاب سارية إىل عمر إن اهلل فت علينا يذو ايمعة لساعة كاا وكاا لتلذك السذاعة الذ
خذذرج فيهذذا عمذذر فذذتكلم علذذا المنذذب فسذذمعا صذذوتا يذذا سذذارية ايبذذل يذذا سذذارية ايبذذل ،ظلذذم مذذن اسذذتعا الذذائب
الونم ،فعلوت بأصحا ايبل ،و ن قبل ذلك يف بقن واد ،فقيل لعمر بذن اخلقذاب مذا ذلذك الكذا فذقذا واهلل
ما ألقيا ل با شي .أتا علا لسال .الوافي بالوفيات للصفدي 19/11؛ اوعحو للزركلي .08/9
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الذمعارف ولقائف التيليات وأنوار ايما ت ما يبهر العقو ويدهش القلوب بمذر
ل ذ فذق ذاقيا ،وهذذي النفاخذذات ال ذ تعلذذور كذذالنيو يف السذذما .خم ذي ًا ل ذ بالكذذأس ،وهذذو
لصفائ ونضارت كالشم الذمشبهة استعارة مكنيذة بذامرأة حسذنا ،.وأثبذا هلذا الوجنذة
ذيا بأنذ مذذن جنسذها،
ذيا بعذذد أن شذذب اونذ بالسذذما .كذذالك م بتًذا لذ النيذذو تيذ ً
تيذ ً
وراعا با النيو والشم .
تنبيهم
تقذذد أن اونذ أصذذل ا سذذتواو بذذروو القذذرب ،وللقذذو فيذ عبذذارات خمتلفذذة،
كل عبذر حبسب مقام  ،منهام
اون عيش السر من غ ماحمة الب.
اون حياة القلب بنسيم القرب.
اون وجدان احلبيب بفقد الرقيب.
اون ذوِ الوصو فوِ الذمأمو .
ويقابل ذ اهليبذذة ،وهذذي اعذذاأل الوصذذا بشذذهود ايذذا  ،أو تعمذذيم جذذا احلذذق
بذ ذذققا اخللذ ذذق ،أو اعن ذ ذاس الوصذ ذذف عنذ ذذد تواجذ ذذد الكشذ ذذف ،أو حتيُّذ ذ ذر القلذ ذذب عنذ ذذد
كشوفات الرب ،أو تعميم مجيا اوسرار بنعا ا نكسار ،أو قهر يرد بوتةً ،وكشذف
()1

يقا فلتةً .و ا فوِ القب

والبسط ،فكمذا أن القذب

فذوِ رتبذة اخلذوف ،والبسذط

فوِ منزلة الرجا ،.فكالك اهليبة أعلا مذن القذب  ،واونذ أ ُّ مذن البسذط .وحقيقذة
فكل مستأن صاو.
اون صحو حبقُّ ،
( )1أيم اهليبة واون  .الرسالة القشير ة للقش ي .119
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وقذذالوام أدىن حمذذل اونذ أنذ لذذو طذرو يف لمذذا مل يتكذذدر عليذ أنسذ  ،وشذذاهدر
()1

مذذا فعذل بذذا مسذذلم اخلذو ل ل ذما حرقذ العنسذذي الذذمتنب

()2

بالنذذار فلذذم تذذهثر فيذ  ،ومل

يرجا عن دين  .ومن ذلك ما وقا للدليل علي الصاة والسا حذا ألقذي يف النذار،
فلقيذ جبيذذل فقذذا لذ م ألذذك حاجذذة؟ فقذذا م أمذا إليذذك فذذا ،حسذ مذذن سذهايل علمذ
حبايل .ومل يتحرك عما هو علي من اون  ،ومل يذركن إليذ فتداركذ احلذق تعذاىل بقولذ ﴿
()3

يذذا نذذار كذذول ب ذذرًدا وسذذا ًما علذذا إب ذذراهيم ﴾[اونبيذذا .]08 /11 .وقذذا اينيذذد رمح ذ
()4

الل تعاىلم كنا أمسا السري رمح اهلل يذقو م "يبل العبذد إىل حذد لذو حذرب وجهذ
()5

بالسيف مل يشعر ،وكان يف قل من شي .حإ بان يل أن اومر كالك".

( )1أبو مسلم اخلو لم ( 01- 777هذ ) 091 - 777م عبد اهلل بن ثوب اليمين ،سيد التابعا ،أصل
من اليمن ،وهاجر إىل الشا ومات فيها ،كان فاحا ناسكاً عابذداً ولذ كرامذات وفضذائل .ألقذار اوسذود العنسذي
الكااب يف نار عميمة ملا أ أن يبايع  ،فدرج منها سالذما ومل تضرر ،فنفار من بلدر؛ لأا يضقرب علي أتباعذ
وحيصذل فذذيهم ارتيذذاب يف أمذذرر .الــوافي بالوفيــات للصذذفدي 10-11 /10؛ قــحدة النحــر للهيذرال 988/1؛

اوعحو للزركلي .01/1
( )2اوسود العنسيم ( 11 - 777هذ ) 091 - 777م عيهلة بن كعب بن عذوف العنسذي الذذماحيي،
ذارا .أسذذلم لذذما أسذذلما الذذيمن ،وارتذذد يف أيذذا النذ
ذو اخلمذذارم متنبذ مشذذعوذ ،مذذن أهذذل الذذيمن .كذذان بقاشذذا جبذ ً

صلا اهلل علي وسلم فكان أو مرتد يف اشسا  ،وادعا النبوة .اوعحو للزركلي .111/1
( )3اينذيد البذوداديم ( 180 - 777ه ذ ) 817 - 777م اينيذد بذن حممذد بذن اينيذد البوذدادي اخلذزاص،
أبو القاسمم صويف ،من العلما .بالدين .مولدر ومنشأر ووفات ببوداد .أصل أبي من هناوند .سير إعمال النبحء

للاه 00/11؛ طبقات الصوفية للسلمي 118؛ اوعحو للزركلي .111/1

( )4السري السققيم ( 119 - 777هذ  ) 900 - 777سذري بذن الذذمول السذققي ،أبذو احلسذنم مذن
كبذار الذذمتصوفة .بوذذدادي الذذمولد والوفذذاة .وهذذو أو مذذن تكلذذم يف بوذذداد بلسذذان التوحيذذد وأحذوا الصذذوفية ،وكذذان
إمذذا البوذذداديا وشذذيدهم يف وقتذ  .وهذذو خذذا اينيذذد ،وأسذذتاذر .ســير الســلف الصــالحين ل صذذبهال 1117؛

اوعحو للزركلي .91/9

( )5الرسالة القشير ة للقش ي .191
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قذذا القشذ ي رمحذ اهلل تعذذاىلم "وحذذا اونذ واهليبذذة وإن جلتذذا فأهذذل احلقيقذذة
لتضمنهما تذويُّذر العبذد ،فذقن أهذل التمكذا مسذا أحذواهلم عذن التويذ ،
نقصا ُّ
يعدوهنما ً
()1

وهم حمو يف وجود العا ،فا هيبة هلم ،و أن  ،و علم و ح ".
()2

واحلكايذة الذذمعروفة عذذن أ سذعيد اخلذراص رمحذ اهلل أنذ قذذا م "اذذا يف الباديذذة
مرًة فكنا أقو م (من القويل)
أتي ذ ذ ذ ف ذ ذذا أدري م ذ ذذن التي ذ ذ ذ م ذ ذذن أن ذ ذذا

سذذو مذذا يذقذذو النذذاس يف ويف جنسذذي

أتي ذ ذ ذ ذ علذ ذ ذ ذذا جذ ذ ذ ذذن الذ ذ ذ ذذباد وإنسذ ذ ذ ذذها

شدصذذا أتي ذ علذذا نفسذذي
فذذقن مل أجذذد
ً

قا م فسمعا هات ًفا يهتف م (من القويل)
أيذذا مذذن يذذر اوسذذباب أعلذذا وجذذودر

ويف ذ ذ ذ ذ ذذرو بالتي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ال ذ ذ ذ ذ ذذدل وب ذ ذ ذ ذ ذذاون

فل ذذو كن ذذا م ذذن أه ذذل الوج ذذود حقيقذ ذةً
وكنذ ذ ذذا بذ ذ ذذا حذ ذ ذذا مذ ذ ذذا الل ذ ذ ذ واق ًف ذ ذ ذا

لوبا عن اوكوان والعذر والكرسذي
()3

تصان عن التاكار للين واشنذ "

ول ذما كانذذا الل ذوائ ال ذ يفه ذم مذذن حذذا صذذاحبها أن ذ يف أوائذذل الشذذهود قبذذل
اسذذتقرار مقامذ  ،وأن أنذوار الشذذهود تمهذر لذ تذذارةً وتنقفذ عنذ أخذذر  ،يعقبهذذا وجذذود
السكر لذمصادفة نور القدي ظلمة احلدو ومصادمت إياهذا ،فذقذا صالذا هذار الملمذة
ُّ
( )1الرسالة القشير ة للقش ي .111
( )2أبذو سذعيد اخلذراصم ( 190- 777ه ذ ) 988- 777م أمحذذد بذن عيسذذا اخلذراص ،مذذن مشذاي الصذذوفية.
بودادي .نسبت إىل خرص ايلود .صذحب ذا النُّذون الذذمصري وسذريا السذققي وبشذر بذن احلذار  .قيذل إنذ أو مذن
تكلم يف علم الفنا .والبقا ..طبقات الصوفية للسلمي 199؛ اوعحو للزركلي .181/1

( )3الرسالة القشير ة للقش ي .111
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بالكلية ،ومتكنا الذمحبة ستقامة نور الشهود ،وحتقق معىن ظهور النور تذرتب عليذ
السذ ذذكر ،أعقبهذ ذذا مش ذ ذ ًا بالفذ ذذا .السذ ذذببية بقول ذ ذ (فأسذ ذذكرت) أيم الكذ ذذأس ال ذ ذذمفسرة
بايما الذمعب عن ك ًا باخلمرة الذمعنوية ،أو مذا يف الكذأس تعبذ ًا باسذم الذذمحل عذن
احلا في  .كما يف قول تعاىل﴿ ويسقون فيها كأ ًسا ﴾[اشنسان .]10/00
(اورواو)م مجذذا روو ،وهذذي مذذن أمذذر اهلل تعذذاىل .عنذذد بع ذ

ال ذذمتكلما وعنذذد

مجهذذورهم جسذذم لقيذذف سذذار يف البذذدن كس ذريان مذذا .الذذورد يف الذذورد ،وعنذذد احلكمذذا.
جوهر جمرد ،وسيأيت بياهنا يف مصقل القو .
(مذذن قبذذل مذذا بذذدت) أيم ظهذذرت( .هبذذا)م متعلذذق ب ذ(بدت)( .صذذور اوشذذباو)
أيم اوجسا احلالة فيها يف علم احل  ،أيم الذمشاهدة فيذ  .وهذاا مت يذل ،أيم قذدر
هلم أن ينالوا ما ذكر ،فكأهنم حضروا ونالور يف مشهد القرب يف عذامل الذار قبذل بذروص
اوجسذذا يف عذذامل الوجذذود .وإىل هذذاا الذذمعىن اششذذارة بقذذو سذذيدي عمذر بذذن الفذذارض
رمح اهللم (من القويل)
ش ذ ذ ذربنا علذ ذ ذذا ذكذ ذ ذذر احلبيذ ذ ذذب مدامذ ذ ذذة

سذذكرنا هبذذا مذذن قبذذل أن خيلذذق الكذذر

()1

والسكر حياة با الفنا .والوجود يف مقا الذذمحبة الواقعذة بذا أحكذا الشذهود
الكرذالوجود .وهذذو غيبذذة بذوارد قذذوي ،ولذ
والعلذذم ،إذ الشذذهود حيكذذم بالفنذذا ،.والعلذذم حيكذذم بذ
صيادة علا الويبة من وج  ،وذلك أن صاحب السكر قذد يكذون مبسذوطًا إذا مل يكذن
مستوفيًا يف سذكرر ،وذلذك حذا التسذاكر الذاي مل يسذتوف الذوارد ،فيكذون لإلحسذاس
( )1د وان ابن الفارض .111
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السذكر أشذد
في مساغ ،وقد يقو سكرر حإ يزيد علا الويبة .فرمبا يكذون صذاحب ُّ
غيبةً من صاحب الويبة إذا قوي سذكرر ،ورمبذا يكذون صذاحب الويبذة أ يف الويبذة مذن
ذاكرا غي ذذر مسذذتوف .فالويبذذة قذذد تكذذون للعبذذاد مبذذا يولذذب
صذذاحب السذذكر إذا كذذان متسذ ً

السذ ذكر
عل ذذا قل ذذوهبم م ذذن موج ذب الرغب ذة والرهب ذذة ،ومقتض ذذيات اخل ذذوف والرج ذذا ..و ُّ

السذكر،
يكون إ وصحاب الذمواجيد ،فذقذا كوشذف العبذد بنعذا ايمذا حصذل لذ ُّ
وط ذرب الذذروو ،وهذذا القلذذب .ويقابل ذ ال ذذمحو ،وهذذو الرج ذوأل لإلحسذذاس بعذذد الويبذذة،
وهذذو علذذا حسذذب السذذكر ،فكذ ُّذل مذذن كذذان سذذكرر حبذذق كذذان صذذحور حبذذق ،وم ذن كذذان
سكرر حبذ مشذوبًا كذان صذحور حبذ مصذحوبًا ،ومذن كذان حم ًقذا يف حالذ كذان حمفوظًذا

يف سذذكرر .والصذذحو والسذذكر يش ذ ان إىل ط ذرف مذذن التفرقذذة ،فذذقذا ظه ذر مذذن سذذلقان
احلقيقة علم فصفة العبد ال بور والقهر .وما أنشد يف الذمعىنم (من القويل)
ولذ ذ ذ ذ ذ ذ ذما حض ذ ذ ذ ذ ذ ذرنا للسذ ذ ذ ذ ذ ذذرور مبيل ذ ذ ذ ذ ذ ذ

وح ذذا.ت لن ذذا م ذذن ع ذذامل الوي ذذب أنذ ذوار

وطاف ذ ذ ذ ذ ذ ذذا علين ذ ذ ذ ذ ذ ذذا للعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوارف مخ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرة

يق ذذوف هب ذذا يف حض ذذرة الق ذذدس مخ ذذار

ت ذ ذ ذ ذ ذ ذامر أربذ ذ ذ ذ ذ ذذاب القلذ ذ ذ ذ ذ ذذوب بلقفهذ ذ ذ ذ ذ ذذا

فيبذ ذ ذ ذذدو لنذ ذ ذ ذذا عن ذ ذ ذ ذذد ال ذ ذ ذ ذذمسرة أس ذ ذ ذ ذرار

فلم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذربناها ب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأفوار كش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفنا

أح ذ ذذا.ت لن ذ ذذا منهذ ذ ذذا مش ذ ذذوس وأقمذ ذ ذذار

رفعنذ ذذا حيذ ذذاب اون ذ ذ بذ ذذاون عنذ ذذوةً
وغبن ذ ذ ذ ذ ذ ذذا هب ذ ذ ذ ذ ذ ذذا عنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا ونلن ذ ذ ذ ذ ذ ذذا مرادن ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

وجذ ذ ذ ذ ذذا.ت إلينذ ذ ذ ذ ذذا بالبشذ ذ ذ ذ ذذائر أخبذ ذ ذ ذ ذذار
ومل يبذ ذ ذ ذ ذذق من ذ ذ ذ ذ ذا بعذ ذ ذ ذ ذذد ذل ذ ذ ذ ذ ذذك اث ذ ذ ذ ذ ذذار

وخاطبنذ ذ ذ ذ ذ ذذا يف سذ ذ ذ ذ ذ ذذكرنا عذ ذ ذ ذ ذ ذذن حمونذ ذ ذ ذ ذ ذذا

ايذ ذ ذ ذذود جبذ ذ ذ ذذار

ك ذ ذ ذذري قذ ذ ذ ذذدي فذ ذ ذ ذذائ
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()1

وكاش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفنا حذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذإ رأين ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار جهذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرة

بأبص ذ ذ ذذار فهذ ذ ذ ذذم تواري ذ ذ ذ ذ أسذ ذ ذ ذذتار

وقول م (من الوافر)
()2

إذا طل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذباو ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنيم راو

تس ذ ذ ذ ذ ذذاو في ذ ذ ذ ذ ذ ذ س ذ ذ ذ ذ ذذكران وص ذ ذ ذ ذ ذذاو

وقول م (من الكامل)
()3

سذ ذكران سذ ذكر ه ذ ًذو وسذ ذكر مدامذ ذة

اىن يفيذ ذ ذ ذ ذ ذذق فذ ذ ذ ذ ذ ذ ًذإ ب ذ ذ ذ ذ ذ ذ س ذ ذ ذ ذ ذ ذكران

السذكر الناشذ عذن الذذمحبة الناشذأة عذن اونذ الناشذ عذن إظهذار
ولذما ذكر ُّ
ايما أشار إىل ما يذتذرتب علي فقا م
بو ذ ذ رقيذ ذذب العقذ ذذل أو حاسذ ذذد الذ ذذنف

وهام ذ ذا مبذ ذذن اذ ذذو وفذ ذذاصت بوصذ ذذل

(هاما)م مذن اهليمذان ،وهذو دوا احلذ ة وثبااذا ،وصذورر ودرجذ صذور الذدهش
ودرجات ذ ذ إذا دامذ ذذا واسذ ذذتقرت .والتذ ذذا .عامذ ذذة التأنيذ ذذر ،والفاعذ ذذل حذ ذذم يعذ ذذود إىل
ب ،وذلك أن حقيقة السكر دهذش يلحذق سذر الذذمحب
اورواو( .مبن او ) أيم حت ُّ
يف مشاهدة مجا الذمحبوب فيأ ًة ،ون روحانية اشنسان الذ هذي جذوهر العقذل ل ذما
ااذ ذذابا إىل مجذ ذذا ال ذ ذذمحبوب بعذ ذذد شذ ذذعاأل العقذ ذذل عذ ذذن الذ ذذنف وذه ذ ذل احل ذ ذ ُّ عذ ذذن
قليا عما ورد هنا .د ـوان شـيا
( )1اوبيات لشهاب الدين السهروردي الذمقتو  .والقصيدة يف الديوان تتلف ً
االشرا للسهروردي .01-01

( )2الرسالة القشير ة للقش ي .101
( )3الرسالة القشير ة للقش ي .101
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الذ ذذمحسوس ،وأمل بالب ذذاطن ف ذذرو ونش ذذاط وه ذ ذزة وانبس ذذاط لتباع ذذدر ع ذذن ع ذذامل التفرق ذذة
والتمييذذز ،وأصذذاب السذذر ده ذش وذلذذة وهيمذذان وول ذ لتح ذ نمذذرر يف شذذهود ايمذذا .
ذكرا ملشذذاركتها السذذكر المذذاهر يف اووصذذاف ال ذذماكورة إ أن
وتسذذما هذذار احلالذذة سذ ً
الس ذذبب س ذذتتار ن ذذور العق ذذل يف الس ذذكر ال ذ ذذمعنوي غلب ذذة ن ذذور الش ذذهود ،ويف الس ذذكر

المذذاهري غشذذيان ظلمذذة القبيعذذة ون النذذور كمذذا يسذذتت بالملمذذة يسذذتت بذذالنور الوالذذب
كاسذذتتار نذذور الكواكذذب بولبذذة نذذور الشذذم  .وإ ذا قلنذذا فيذذأةً ون صذذدمة نذذور ايمذذا
يف النم ذذرة اووىل ،ويف النمذ ذرات بع ذذدها تق ذ ُّذل عل ذذا الت ذذدريج حبص ذذو اونذ ذ بوص ذذو
اين  ،حإ إذا استقر حذا الذذمشاهدة ورجذا ك ُّذل جذز .مذن أجذزا .الوجذود إىل أصذل
عذذاد شذذعاأل العقذذل إىل عذذامل الذذنف واحل ذ  ،وظهذذر متييذذز ال ذذمتفرقات مذذن ال ذذمعقو ت
والذمحسوسات .وتسما هار احلالة صح ًوا.

وهلاا الذمعىن يف الشاهد نم ؛ حمبوب دخذل علذا حمبذ فيذأة فأذهلذ عمذا هذو

في من اومر ،حبير غاب متحيذ ًذرا يف مشذاهدت عذن العقذل والتمييذز ،فلمذا كذرر النمذر

إىل حماسذذن ومجال ذ واسذذتأن بلقائ ذ ووصذذال عذذاد إىل التمييذذز والتبص ذر ،وصا الذذدهش
والتح ُّ  .وهاا كما خذرج يوسذف عليذ السذا بوتذةً علذا النسذوة فققعذن أيذديذهن ل ذما
أصذذاهبن مذذن احلذ ة يف شذذهود مجالذ والويبذذة عذذن أوصذذافهن .و شذذك أن صليدذذا كانذذا
أبل يف حمبت منهن ،لكنها مل توذب عذن التمييذز بشذهود مجالذ  ،لذت ُّ
الشذهود
مكن حذا ُّ
مذن قلبهذذا .فكذذالك حذذا السذذائر يف أو أمذذرر واخذذرر .وإن أردت صيذذادة إيضذذاو احلذذا
فامسا لذما يتلا من الذمقا  ،فنقو م
إن الس ذكر يفيذذد حم ذو احلذذد ون ذ نتييذذة مشذذاهدة مجذذا الق ذد  ،ونذذور الق ذد
يزيذذل ظلمذذة احلذذد  ،لكذذن حذذا الشذذهود يذذدو يف البدايذذة ،بذذل يلذذوو وخيفذا سذر ًيعا
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كالبوارِ ،فا يزيل ظلمة وجود الس

()1

بالكلية ،بل تزو تارًة وتعود أخر  .ويذتدد

الس ذكر ال ذذماحي ل ذ  .وإىل هذذار احلالذذة
السذذائر بذذا الصذذحو اوو الذ ذم با للحذذد و ُّ
أشذ ذذار بقول ذ ذ (وهامذ ذذا) .وتسذ ذذما هذ ذذار احلالذ ذذة تلوينً ذ ذا وهيمانًذ ذا ،فذ ذذقذا اسذ ذذتقر حذ ذذا
الذ ذذمشاهدة دا حمذ ذو احل ذذد وإثب ذذات القذ ذد  .وإليه ذذا أش ذذار بقولذ ذ (وف ذذاصت بوص ذذل ).
السكر ،لكذن
وتسما هار احلالة متكينًا ً
ووصا ،لدوا الوجدان ،وهو أعلا مقامات ُّ
السذ ذكر أنذ ذ
الوال ذذب عل ذذا ص ذذاحب ُّ

ي ذذدو وجدانذ ذ  ،ب ذذل جيذ ذد ت ذذارةً ويفق ذذد أخ ذذر ،

ذورا حتذذا تصذ ُّذرف التلذذوين .ومنذذاط تلوينذ الوجذذود الذذاي هذذو م ذذار الصذذحو
ويكذون مأسذ ً
الس ذكر .ولذذاا مل يكذذن مذذن اوح ذوا يف شذذي ،.ون ذ تفرقذذة حمضذذة،
اوو الذذاي قبذذل ُّ

الس ذكر حذذا ش ذريف ون ذ ح ذو الوجذذود ،والصذذحو ي بت ذ  .والصذذحو اوو حضذذي
و ُّ
السذكر معذراج السذالكا شفادتذ حمذو احلذد  .وأمذا
النقصان شفادت إثبات احلد  .و ُّ
الص ذذحو ال ذذال وه ذذو ال ذذاي بع ذذد الس ذذكر فه ذذو أوج الكم ذذا شفادت ذ ذ إثب ذذات الق ذ ذد ،
ويسذذما صذذحو ايمذذا ،والصذذحو بعذذد الذذمحو ،وهذذو حذذا أعذ ُّذز مذذن السذذكر شذذتمال
علا ايما والتفرقة ،ولكون

السذكر وايمذا .وحيتمذل
ينا إ بعد العبور علا مر ُّ

أن يكون هو الذمراد بقول (وفاصت بوصل ) .والوصذل عنذد القذو الوحذدة احلقيقيذة بذا
البقون والمهور ،وقد يعبذر ب عذن سذبق الرمحذة بالذذمحبة الذذمشار إليهذا بقولذ م "كنذا
()2

كن ذ ًذزا خمفيًذذا ،فأحبب ذذا أن أع ذذرف فدلق ذذا اخلل ذذق"  .وق ذذد يعبذ ذر ب ذ ع ذذن الع ذذود بع ذذد
( )1لعلهام السر.
( )2قذذا ابذذن تيميذذة لذذي مذذن كذذا الن ذ صذذلا اهلل علي ذ وسذذلم و يعذذرف ل ذ سذذند صذذحي و حذذعيف .وتبع ذ
الزركشي واحلاف ابن حير يف الآلل والسيوطي وغ هم .وهو واقا ك ا يف كا الصوفية ،واعتمدور وبنذوا عليذ
أصو هلم .كشف الخفاء للعيلول .191/1
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الذذاهاب ،والعذذروج بعذذد النذذزو  ،وقذذد يعب ذر بذ عذذن قيمومذذة احلذذق ل شذذيا .كلهذذا ،فقهن ذا
تصذذل الك ذذرة بعضذذها بذذبع

حذذإ تتحذذد .قذذا جعفذذر بذذن حممذذد الصذذادِ رحذذي اهلل

()1

عنهمذذا م "مذذن عذذرف الفصذذل مذذن الوصذذل ،واحلركذذة مذذن السذذكون فقذذد بل ذ الق ذرار يف
()2

التوحيد" .والذذمراد باحلركذة السذلوك ،وبالسذكون القذرار يف عذا أحديذة الذاات .وقذد
()3

يعبذر بالوصل عن ثنا .العبد بأوصاف يف أوصاف احلق ،وهو ُّ
التحقذق بأمسائذ تعذاىل
ال ذمعبذر عن ذ بقحصذذا .اومسذذا ..كمذذا قذذا علي ذ الصذذاة السذذا م "م ذن أحصذذاها دخذذل
()4

اينة" .
واعل ذذم أن ذ ذ

الس ذ ذكر الواق ذذا مبش ذذاهدة مج ذذا
قر م ذذن ح ذذا ُّ
يس ذذت ُّ
الش ذ ذهود إ ُّ

السكر الاي يمهر من مشاهدة مجا الاات فا ،لعد اسذتقرار حذا
الصفات ،أما ُّ
شذذهود الذذاات ،فقنذ

حيصذذل وحذذد يف الذذدنيا منهذذا إ لمحذذات يسذ ة يف وقذذا مذذا،

ومذذوطن اسذذتقرارها اآلخذذرة ،والرؤيذذة ال ذذموعودة يف اآلخذذرة وهلهذذا ،وال ذذمقا ال ذذمحمود
عبارة عنها.
إن ذكر ما يتتب علا استقرار مشاهدة مجذا الصذفات بقولذ (بوذ رقيذب
العقل أو حاسد النف ) أيم أن الوصل الاي فاص ب حصذل لذ  ،واحلذا أنذ

عقذل

( )1جعفذر الصذذادِم ( 119- 97ه ذ ) 001- 088م جعفذذر بذن حممذذد البذذاقر بذذن علذي صيذذن العابذذدين بذذن
احلسذا ،اهلذذامشي القرشذذي ،أبذو عبذذد اهلل ،الذذملقب بالصذذادِ .ففيــات اوعيــان بذذن خلكذذان 101/1؛ اوعــحو

للزركلي .110/1

( )2اصطحاات صوفية للقاشال .11

( )3الصواب فنا ..اصطحاات صوفية للقاشال .11
( )4صحيح البخاري (« .)1090إن لل تسعةً وتسعا امسًا مائةً إ واح ًدا ،من أحصاها دخل اينة».
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يرق ذ ذب م ذذن ب ذذاب اشس ذذناد ال ذ ذذمياصي ،مبع ذذىن يرق ذ ذب ب ذ ذ  ،أيم يقل ذ ذب ب ذ ذ حملذ ذا مذ ذذن
احلمذذو  ،و نف ذ حيسذذد هبذذا ،إذ مذذن شذذأن العقذذل والذذنف ذلذذك .وحيتمذذل أن ذ أراد
برقيب العقل مرقوب  ،أيم مقلوب من احلذ  ،فكأنذ قذا م بوذ حذ العقذل ،واسذتعار
لف الرقيذب للحذ  ،ون الرقيذب نذا الذذمحب عذن الذذمحبوب ،واحلذ كذالك .وكذا
التذذأويلا سذذائ  ،والقصذذد بذذالك نفذذي أن يكذذون معذ شذذي .مذذن مسذات احلذذد يشذذول
عمذ ذا ه ذذو فيذ ذ م ذذن اس ذذتقرارر يف ح ذذا الذ ذذمشاهدة .وه ذذاا مذ ذا يهكذ ذد ا حتم ذذا ال ذذال
الذمتقد .
السذكر ،أو إىل
واحلاصل أن وصل إىل اسذتقرارر يف الذذمشاهدة الذاي هذو غايذة ُّ
ما هو أعلا ،وهو الصحو ال ال ،ومل يكن مع شاغل من نف أو عقذل يشذول عمذا
هو بصددر .وإىل هاا الذمعىن أشار سيدي عمر بقول م (من القويل)
وأب تهذ ذ ذذا مذ ذ ذذا

()1

ومل يكذ ذ ذذن حاحذ ذ ذذري

رقي ذ ذ ذذب بق ذ ذ ذذا حذ ذ ذ ذ بل ذ ذ ذذوة جل ذ ذ ذذوة

معنذذار ل ذ ذما سذذكرت طلب ذذا وصذذلها ،وأخ ذذات يف ال ذذمسامرة معه ذذا ،والش ذذكاية
إليه ذذا م ذذا ن ذذز

م ذ ذن الوج ذذد ال ذ ذذمبو ،والش ذذوِ ال ذ ذذملوو بواس ذذقة خل ذذو حض ذذرة م ذذن

حض ذرااا ،أو يف مك ذذان خل ذو حض ذذرة ،واحل ذذا أن ذ مل حيض ذذرل رقي ذذب بق ذذا .ح ذ م ذن
احلمذذو  ،وهذذي قسذمانم نفسذذانية وهذذي مانعذذة مذذن القذذرب ،وروحانيذة وهذذي مانعذذة مذذن
ا حتاد .فقذا انققا السائر عن احلمو النفسانية إىل حضرة القرب فاص بلوة يتيلذا
فيهذذا الذذمحبوب بصذذفات  ،كموسذذا عليذ الصذذاة والسذذا  ،ومذذن صذذفات الكذذا  ،وإذا
( )1الشقر ال ال يف الديوانم رقيب هلا حا خللوة جلويت .د وان ابن الفارض .11
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انققذذا عذذن احلمذذو الروحاني ذة إىل حضذذرة ا حتذذاد فذذاص بلذذوة يتيل ذا فيهذذا ال ذذمحبوب
باات  ،كمحمد صلا اهلل علي وسلم.
واعلذذم أن الكذذا علذذا الذذروو والذذنف والقلذذب والعقذذل متسذا جذ لدا عنذذد سذذائر
القوائ ذذف ،ول ذذاا أمس ذذك بعذ ذ

الذ ذذمحققا م ذذن الذ ذذمتكلما وغذ ذ هم ع ذذن الك ذذا يف

الروو مستدل بعد تكلُّم صذلا اهلل عليذ وسذلم عليهذا .وقذد تشذعبا عبذارات القذو
فيها ،وك ذرت وتفاوتا ج لدا ،فا يكاد حيصرها عد ،و حييط هبا حد ،بل كل مذنهم
تكل ذم حبس ذذب مقام ذ  ،ول ذذاا ح ذلا عق ذذو ك ذ ة ،ووقف ذا م ذذا ظ ذواهر ألف ذذاظهم ،ومل
يقلعوا علا حقيقة مقاهلم .فلناكر مذن ذلذك نبذا ًة يسذ ًة تذدخل حتذا الذوهم ،وحيذيط
هبا الفهم ،فنقو وباهلل الوصو م
()1

إن معانيهذذا متقاربذذة ،ول ذالك يسذذتعار ألفذذا بعض ذها لذذبع  ،فيقلذذق الذذروو،
ويذ ذراد بذ ذ ال ذذنف ت ذذارًة ،والقل ذذب أخ ذذر  ،وب ذذالعك  .و نع ذذين بالقل ذذب هن ذذا الش ذذكل
الصذنوبري ،بذذل اللقيفذة الذذمودوعة فيذ  .كمذا يقلذذق لفذ العقذذل ،ويذراد بذ الذذروو ،ومنذ
()2

ما ورد "أو ما خلق اهلل العقل".

وكمذذا أن للذذروو نوراني ذةً هذذي العقذذل اوو  ،فللذذنف نوراني ذة هذذي العقذذل ال ذذال،
والعقل اوو يهدي الروو إىل أفذق القلذب وعذامل القذدس و شذي إىل احلذق اااابذ إىل
معا.
( )1فيقلق وفتقلق ً
( )2أخرج القبال يف الكب واووسط وأبو نعيم بقسنادين حعيفا ،وقا السداوي والسيوطي روار ابذن أمحذد
يف صوائذد الزهذد عذذن احلسذن يرفعذ وهذو مرسذذل جيذد اشسذناد ،وقذذا احلذاف ابذذن حيذر والذوارد يف أو مذا خلذذق اهلل
حدير أو ما خلق اهلل القلم وهو أثبا من حدير العقل ،قا الصوالم موحوأل باتفاِ .وقيذل موحذوأل لذي
ل ذ أص ذذل .كش ــف الخف ــاء للعيل ذذول 190،109/1؛ الـ ــمنتخل م ــن علـ ـ الخلـ ـ

.90/1
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ب ذذن قدام ذذة ال ذذمقدسي

الذذنف والقبيعذذة ،والعقذذل ال ذذال جياب ذ إىل الذذنف والقبيعذذة ،ويلوم ذ علذذا ااااب ذ إىل
()1

الروو .كما عب عنها سيدي عمر بالواشي والاحي يف قول م (من القويل)
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذاو ووا ذاك يه ذ ذ ذ ذ ذ ذذدي لع ذ ذ ذ ذ ذ ذذزة

ح ذذاً وذا

()2

ظ ذذل يه ذذدي لو ذذريت

قا مش ا إىل الواشيم
()3

فاا ممهر للروو باد وفق .
وإىل الاحيم

()4

وذا ممهر للنف حاد لوفقها.
النف

والعق ذذل اوو ملذ ذك مق ذذرب ،وكلذ ذ اهلل بال ذذدعوة إليذ ذ  ،وهل ذذاا ك ذذان رقيبًذ ذا عل ذذا

نعها عن سذو .اودب يف احلضذرة اشهليذة ،ويوقفهذا علذا حذدها .وال ذال ملذك

وكل ذ اهلل بالذذدعوة إىل ع ذذامل الصذذورة لتعم ذ ر ،فهذذو ي ذزا ي ذذدعو اشنسذذان إىل ال ذذدنيا
وعماراا مبعاونة القو القبيعية ال هي رفقا .النف والقبيعة .ورمبا يذعبذر عذن الذروو
احليذوال بذذالنف  ،تصذذاهلا هبذذا ،وانعكذذاس صذذوراا فيهذذا ،وهذذار الذذنف هذذي الذ ذمهذذا

( )1وردت هار العبارة يف "كشف الوجوه الغر" ،وهو أحد مصادر هاا الشرو ،علا الشكل اآليتم "وكمذا أن
أيضا هي العقل ال ال ،والعقل اوو يهدي القلب إىل أفق الذروو
للروو نورانيةً هي العقل اوو  ،فللنف نورانية ً
أحق من ااااب إىل النف والقبيعة ،والعقل ال ال جياب إىل القبيعذة ،ويلومذ علذا
وعامل القدوس ويش إىل أن ُّ
ااااب إىل الروو" .كشف الوجور الور للقاشال .18
( )2الشقر ال ال يف الديوانم حا ذا و يهاي لورة .د وان ابن الفارض .19

شهودا بدا يف صيوة معنوية .د وان ابن الفارض .11
( )3يف الديوانم هاد وفقها .وعيزرم ً

وجودا غدا يف صيوة صورية .د وان ابن الفارض .11
( )4يف الديوانم حاد لرفقها .وعيزرم ً
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العلم ذذا ،.وهن ذوا ع ذذن متابعته ذذا .وق ذذا الن ذ ُّ ص ذذلا اهلل علي ذ وس ذذلم يف ذمه ذذام "أع ذذد
()1

عدوك نفسك ال با جنبيك".

ذاموما مذن أفعالذ
معلومذا مذن أوصذاف العبذد ،وم ً
والنف عند الصذوفية مذا كذان ً

وأخاقذ ذ  .وك ذ ذ ًا م ذذا يع ذذبون هب ذذا ع ذذن مب ذذدأ الص ذذفات الذ ذذمامومة يف قولذ ذ تع ذذاىل﴿ إن

السذذو[﴾ .يوسذذف  .]19/11ولذذالك ع ذدت أعذذد أعذذدا .اشنسذذان
ال ذنذف ومذذارة ب ُّ
لصذذعوبة اخلذذا

مذذن شذذرها .إ ت ذر أن اشنسذذان إذا صذذا سذذائر اوعذذدا .أم ذن م ذن

شرهم ،وإن صا نفس أهلكت  .ولالك كان جهادها ايهاد اوكب.
قذذا القش ذ ي رمح ذ اهلل تعذذاىلم "وحيتمذذل أن تكذذون الذذنف م لقيف ذةً مودوع ذةً يف
ه ذذاا القال ذذب ه ذذي حم ذ ُّل اوخ ذذاِ ال ذذمعلولة ،كم ذذا أن ال ذذرووم لقيف ذذة مودوع ذة يف ه ذذاا
()2

القالذذب هذذي حمذ ُّذل اوخذذاِ ال ذذمحمودة" .ويعذذب عذذن هذذاا بذذأن الذذروو جذذوهر نذذورال
علوي ربال ،والنف ظلمانية سفلية شيقانية.
وأم ذا القلذذب فمتذقل ذب بينهمذذا ،ولذذاا قيذذل إن ذ سذ ُّذر ا وجامعهمذذا ،فذذالروو طيبذذة
شذذأهنا الذذموافقة ،والذذنف خبي ذذة شذذأهنا ال ذمدالفة ،والقلذذب إن مذذا إىل الذذروو اتصذذف
بصفتها ،وانقهرت النف معها ،أو إىل النف فبالعك .

( )1حدير موحوأل ،روار البيهقي .الزعد ال بير للبيهقذي ()911؛ سلسلة اوااد ث الضعيفة فالـموضوعة
ل لبال (.)1101
( )2الرسالة القشير ة للقش ي .181-187
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والذذنف والذذروو والقلذذب والسذ ُّذر عنذذد حمققذذي الصذذوفية مبعذ ًذىن واحذذد ،وهذذو يفذذارِ
()1

اشنسذذان مبوت ذ مذذن اللقيفذذة اشنسذذانية واحلقيقذذة الرباني ذة ،ومذذن هذذه  .الو ذزايل حيذذر
قذذا م الذذنف يقذذا للذذا واحلقيقذذة الرباني ذة ،والعقذذل للعلذذم وللحقيقذذة الربانيذذة ،والقلذذب
لليسذذم الص ذنوبري الشذذكل وللحقيقذذة الرباني ذة ،والذذروو للبدذذار الذذاي يف ج ذوف هذذاا
السر لذما يكتم وللحقيقة الربانية.
الشكل وللحقيقة الربانية ،و ُّ
وفذرِ مجاعة بينها كما يعلم ما تقد  .والذمراد بالروو هنذا اثارهذا ،وهذو الذذمعىن
ال ذذاي لذ ذ تعلُّ ذق بالذ ذذمشاهدات ،وب ذذا طاأل عل ذذا الذ ذذمويبات ،وحص ذذو اونذ ذ ب ذذاهلل
تعاىل ،والقرب من  .والذنف اومذارة هذي الذ متيذل إىل القبيعذة البدنيذة؛ تذأمر باللذاات
والش ذذهوات احلس ذذية ،و ذاب القل ذذب إىل ايهذ ذة الس ذذفلية ،فه ذذي م ذذأو الش ذذر ،ومنب ذذا
السذ ذذو.
اوخ ذذاِ الاميمذ ذذة ،واوفعذ ذذا الس ذذيأة .قذ ذذا اهلل تعذ ذذاىل﴿ إن ال ذ ذنذف ومذ ذذارة ب ُّ
﴾[يوسف .]19/11
والذذنف اللوامذذة هذذي الذ تذن ذورت بنذذور القلذذب تنذ ُّذوًرا مذذا قذدر مذذا تذنبذهذا بذ عذذن

س ذنة الوفلذذة فتيقم ذا ،وبذذدأت بقصذذاو حاهل ذا مذذتدد ًة بذذا الربوبي ذة واخللقي ذة ،فكلمذذا
صذ ذدر منه ذذا س ذذيأة حبك ذذم جبلته ذذا الملماني ذذة ،ووس ذذدها تذ ذداركها ن ذذور التنبيذ ذ اشهل ذذي،
فأخذذات تلذذو نفس ذها ،وتتذذوب عنهذذا مسذذتوفرةً راجع ذةً إىل بذذاب الوفذذار الذذرحيم ،وهلذذاا
( )1الوذ ذزايلم ( 171- 117ه ذ ذ ) 1111- 1719م حمم ذذد ب ذذن حمم ذذد ب ذذن حمم ذذد الو ذذزايل القوس ذذي ،أب ذذو
حامذذد ،ال ذذملقب حيذذة اشسذذا  .فقي ذ شذذافعي ،فيلسذذوف ،متصذذوف .مولذذدر ووفات ذ يف القذذابران (قصذذبة طذذوس،
براسان) رحل إىل نيسابور إىل بوذداد فاحليذاص فذباد الشذا فمصذر ،وعذاد إىل بلدتذ  .نسذبت إىل صذناعة الوذز
(عند من يقول بتشديد الزاي) أو إىل غزالة (من قر طوس) ملن قا بالتدفيف .ففيات اوعيـان بذن خلكذان

118-110/1؛ اوعحو للزركلي .11/0
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ن ذذورر اهلل تع ذذاىل ب ذذاكرر بققس ذذام هب ذذا يف قولذ ذ ﴿ و أقس ذذم ب ذذالنذف اللوام ذذة ﴾[القيام ذذة
.]1/01
والذذنف ال ذذمقمأنة هذذي ال ذ

تنورهذذا بنذذور القلذذب حذذإ اعلعذذا عذذن صذذفااا
ُّ

الاميمة ،وتلقا باوخاِ احلميدة ،وتوجها إىل جهة القلب بالكلية مسذاعدةً لذ
يف التق ذ ذي إىل جن ذ ذذاب ع ذ ذذامل الق ذ ذذدس ،متنذزه ذ ذةً ع ذ ذذن جان ذ ذذب ال ذ ذذرج  ،مواظب ذ ذةً عل ذ ذذا
القاعذذات ،مسذذاكنةً حلضذذرة رفيذذا الذذدرجات حذذإ خاطبه ذذا بقول ذ ﴿ يذذا أيذتذهذذا ال ذنذف
المقمأنة ﴾[الفير  ]10/98اآلية.
يم "حيتمذذل أن ذ لقيفذذة مودوع ذة يف القال ذب كذذاورواو.
والسذ ُّذر كمذذا قذذا القش ذ ُّ
وأصذذوهلم تقتضذذيم أنذ حمذ ُّذل الذذمشاهدة ،كمذذا أن اورواو حمذ ُّذل الذذمحبة ،والقلذذوب حمذ ُّذل
()1

الذمعارف".

وقالذذا الصذذوفيةم والسذ ُّذر مالذذك دون غ ذ ك مذذن اخلل ذق علي ذ إش ذراف واط ذاأل.
وس ُّذر السذذر مذا اطذاأل عليذ لوذ احلذذق سذبحان وتعذذاىل ،لوفلذذة صذاحب عنذ بكمذذا
شول مبن أسرر ل .
ومقتض ذذا أص ذذوهلم أن الس ذذر ألق ذذف وأش ذذرف م ذذن ال ذذروو ،وال ذذروو أش ذذرف م ذذن
القلذذب باعتبذذار شذذرف اثارهذذا ،إذ أثذذر القلذذب العلذذم ،وأثذذر الذذروو ال ذذمحبة ،وأثذذر السذذر
ب بعذذد العلذذم ب ذ  ،وإذا أح ذب تعلقذذا اهلم ذة ب ذ  ،ودا
ال ذذمشاهدة ون الشذذي .إ ذا حي ذ ُّ
النمر إىل مشاهدت  ،فكانا الذمشاهدة فوِ الذمحبة ،والذذمحبة فذوِ العلذم .ويقولذون

( )1الرسالة القشير ة للقش ي .189
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()1

أيض ذام اوس ذرار معتقذذة عذذن رِ اوغيذذار؛ م ذن اآلثذذار واوطذذا  .ويقلذذق لف ذ السذذر
ً
()2

أيضذ ذا عل ذذا م ذذا يك ذذون مض ذذنونًا  ،أيم حمفوظًذ ذا مكتوبًذ ذا ب ذذا العب ذذد واحل ذذق س ذذبحان
ً
()3

وتعاىل ،حبير خيفا عن اشن واين والذملك.
تنبيه:
احلسذ ذد مت ذذين الذ ذذمر .لنفسذ ذ حص ذذو نعم ذذة حاص ذذلة للوذ ذ م ذذا مت ذذين صواهلذ ذا ع ذذن
الذذمحسود .والوبقذذة هذذاا مذذا عذذد متذذين صواهلذا عنذ  ،ومنذ قولذ صذذلا اهلل عليذ وسذذلمم
()4

"الذمهمن يوبط ،والذمنافق حيسد" .وقذد يقلذق احلسذد ويذراد بذ معذىن الوبقذة ،وعليذ
()5

قولذ ذ صذ ذلا اهلل عليذ ذ وس ذذلمم " حس ذذد إ يف اثنتذ ذا" احل ذذدير  .واوو يس ذذما
الذمامو وال ال الذممدوو.
السذكر أشذار إىل مذا يتتذب
ولذما ذكر الوصل الناش عن اهليمذان الناشذ عذن ُّ
علي  ،فقا م
تقهذ ذذرت اورواو مذ ذذن دن ذ ذ الذ ذذرج

ول ذ ذ ذ ذ ذ ذما س ذ ذ ذ ذ ذذرت يف س ذ ذ ذ ذ ذذرهم بس ذ ذ ذ ذ ذذرورها

( )1ادا ق الحقا ق للراصي .111

( )2الصوابم مصونًا .الرسالة القشير ة للقش ي 189؛ ادا ق الحقا ق للراصي .111
( )3الرسالة القشير ة للقش ي .189

( )4مذذن كذذا الفضذذيل بذذن عيذذاض .اوسـرار الــمرفوعة للمذذا علذذي القذذاري ( ،)117كشــف الخفــاء للعيلذذول
(.)1081
( " )5حسذذد إ يف اثذنت ذذام رجذذل اتذذار الل ذ مذذاً فسذذلط علذذا هلكت ذ يف احلذذق ،ورجذذل اتذذار اللذ احلكمذذة فذهذذو
يذقضي هبا ويذعلمها" .صحيح البخاري ()1178؛ صحيح مسلم (.)910
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(ول ذ ذما س ذذرت) أيم الك ذذأس ،أيم م ذذا فيه ذذا ،م ذذأخوذ م ذذن الس ذ ذريان ،وه ذذو يف
اوصذذل تذذداخل الشذذي .يف مجيذذا أجذزا .الشذذي .وامتزاجذ بذ حبيذذر يتميذذز ،كسذريان
ما .الورد يف الورد ،والنار يف الفحم.
(يف سرهم)م متعلق بذ(سرت) أيم يف حمائرهم وقلذوهبم ،إذ الس ُّذر يقلذق علذا
معنيا أحد ام أمر خفي ،وهو ُّ
حد العانية ،وال ذال -وهذو الذذمراد هنذا -القلذب إمذا
حقيق ذةً ،وإم ذا جمذ ًذاصا مذذن بذذاب إطذذاِ لف ذ احلذذا علذذا حمل ذ  ،كذذقطاِ لف ذ اخلذذاطر
الذذموحوأل ل ذما خيقذذر بالبذذا علذذا حملذ  ،وذلذذك ون القلذذب حمذ ُّل السذذر .يقذذا م وقذذا يف

سري كاا ،كما يقا م وقا يف خذاطري كذاا .وإ ذا كذان حمذل السذر ونذ أمذا وكلذ اهلل
حبفذ ذ اوسذ ذرار ،ف ذذا يذ ذايعها إ عن ذذد غلب ذذة س ذذلقان احل ذذا  .وق ذذد اختلفذ ذوا يف الس ذذر
بال ذذمعىن ال ذذال؛ فعن ذذد طائف ذذة ف ذذوِ ال ذذروو والقل ذذب ،وعن ذذد أخ ذذر ف ذذوِ القل ذذب ودون
ال ذذروو ،وعن ذذد الذ ذذمحققا ه ذذو القل ذذب وأن م ذذا صعم ذذور ف ذذوِ ال ذذروو والقل ذذب ،أو ف ذذوِ
القلب هو عا الروو الذمتيلي يف النهاية بوصف غريب مستعيم علا القائفتا.
أيض ذ ذ ذا يف اص ذ ذذقاو الق ذ ذذو عل ذ ذذا ال ذ ذ ذذمعىن اخلف ذ ذذي ع ذ ذذن إدراك
ويقل ذ ذذق الس ذ ذ ُّذر ً

الذمشاعر ،وحقيقت يف هاا القسم س ُّذر الو يذة الااتيذة عنذد الفنذا .عذن رسذو الصذفات
البشرية .فصاحب يست حال عن عا اخللق ،ويتأدب بآداب الشرأل صونًا ،ويتهذاب
ب العبذاد إىل اهلل
يف اوخاِ والذمعامات ،وهو مذن اوخفيذا .الذاين ورد فذيهمم "أحذ ُّ
()1

ذص ك ذل شذذي .مذذن احلذذق عنذذد التوج ذ اشحيذذادي
اوخفيذذا .اوتقيذذا . ".أو هذذو مذذا خيذ ُّ
إليذ ذ ذ ذ  ،الذ ذ ذ ذذمشار إليذ ذ ذ ذ بقولذ ذ ذ ذ ﴿ إ ذ ذ ذذا قذولن ذ ذ ذذا لش ذ ذ ذذي .إذا أردن ذ ذ ذذار أن نذق ذ ذ ذذو لذ ذ ذ ذ ك ذ ذ ذذن
( )1مسند الشهاب للقضاعي ()1189؛ كنز العمال للمتقي اهلندي (.)1818
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ب احلذذق
فذيكذذون ﴾[النحذذل  .]17 /10وهلذذاا قيذذلم يعذذرف احلذذق إ احلذ ُّذق ،و حيذ ُّ
ب لذ
إ
ُّ
احلق ،و يقلب احلق إ احل ُّذق ،ون ذلذك السذر هذو القالذب للحذق وال ذمح ُّ
()1

والعارف ب  .كما قا الن ُّ صلا اهلل علي وسلمم "عرفا ر بر ".
وللسر أقسا  ،منهام

س ذ ُّذر العل ذذمم وه ذذو حقيق ذذة الع ذذامل بذ ذ  ،ون العل ذذم ع ذذا احل ذذق يف احلقيق ذذة غ ذ ذ ر
با عتبار.
وسر احلا م وهو ما يعرف من مراد اهلل فيها.
ُّ
وسر احلقيقةم وهو ما يفشا من حقيقة احلق يف كل شي..
ُّ
وسذ ذُّر التيلي ذذاتم وه ذذو ش ذذهود ك ذذل ش ذذي .يف ك ذذل ش ذذي ،.وذل ذذك بانكش ذذاف
التيلذي اوو للقلذذب فيشذذهد اوحديذة ايمعيذذة بذذا اومسذذا .كلهذذا تصذذاف كذل اسذذم
منهذذا عميذذا اومسذذا ،.حتادهذذا بالذذاات اوحديذذة وامتياصه ذا بالتعيُّنذذات ال ذ تمه ذر يف
اوكوان ال هي صورها ،فيشهد كل شي .يف كل شي..
وس ذ ُّذر الق ذذدرم وه ذذو م ذذا علم ذ اهلل م ذذن ك ذذل ع ذذا يف اوص م ذذا انقب ذا فيه ذذا م ذذن
أحواهلذا الذ تمهذذر عليهذا عنذد وجودهذذا ،فذا حيكذم علذذا شذي .إ مبذا علمذ مذن عينذ
يف حا ثبواا.
وس ذ ذ ُّذر الربوبيذ ذ ذةم وه ذ ذذو توقُّذفه ذ ذذا عل ذ ذذا الذ ذ ذذمربوب لكوهن ذ ذذا نس ذ ذذبةً ب ذ ذذد هل ذ ذذا م ذ ذذن
الذ ذذمنتسبا .وأح ذذد الذ ذذمنتسبا ه ذذو ال ذ ذذمربوب ،ول ذذي إ اوعي ذذان ال ابت ذذة يف الع ذذد ،

( )1لي حبدير ،إ ا هو قو لاي النون الذمصري .الرسالة القشير ة للقش ي .019
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()1

والذموقوف علا الذمعدو معدو  .وهلاا قا سهل رحي اهلل عن م "للربوبيذة سذر ،لذو
()2

ظهر بقلا الربوبية"  ،وذلك لبقان ما يتوقف علي .
قولذ ذ (بس ذذرورها) الب ذذا.م للمص ذذاحبة ،أيم مص ذذحوبة بس ذذرورها ،مبع ذذىن هبيته ذذا
ونضذذاراا وحسذذن رونقهذذا .شذذبهها بذذاي سذذرور علذذا سذذبيل ا سذذتعارة الذذمكنية ،عذذاما
ذيا .وحيتم ذذل أن تك ذذون الب ذذا .س ذذببيةً،
حص ذذو الف ذذوص بال ذذمراد ،وأثب ذا هل ذذا الس ذذرور تي ذ ً
وأحذذاف السذذرور إليهذذا لكوهنذذا سذذببًا لذ  .وحقيقذذة السذذرور عنذذد القذذو ابتهذذاج يف البذذاطن
يمهر ب الُّل ونضرة يف الماهر.

ويف هذاا القسذذم سذذرور شذذهود يكشذف حيذب الصذذفات بأسذذرها ،وخيلذص مذذن
رب ذذق التك ذذاليف كله ذذا أيم م ذذن ثقله ذذا .قولذ ذ (تقه ذذرت)م جذ ذواب ل ذ ذما ،أيم تنزه ذذا
وتباعدت( .اورواو)م مجا روو ،كما مر ،وقد تقد بيان ( .من)م مبعذىن عذن( .دنذ
الذذرج ) أيم اخلبذذر احلسذذي والذذمعنوي؛ فاحلسذ ُّذي كمدالقذذة ال ذمستقارات الشذذرعية،

عنوي كاحلس ذذد والري ذذا .والعي ذذب والتك ذذب وال ذذبو
وال ذذم ُّ

للدل ذذق وح ذذب ال ذذدنيا واهل ذذو

الذمتبا والش الذمقاأل إىل غ ذلك.
وال ذذمعىنم لذ ذما سذذرت ال ذذمحبة الناشذذأة عذذن إظهذذار ايمذذا مصذذحوبةً بالسذذرور
وا بتهذذاج يف حذذمائرهم وقلذذوهبم تقه ذرت أرواحهذذم ،وخلص ذا مذذن النقذذائص احلسذذية
( )1سذذهل التُّسذذتيم ( 199 - 177هذ ذ ) 980 - 911م سذذهل بذذن عبذذد اهلل بذذن يذذون التسذذتي ،أب ذذو
حممذذدم أحذذد أئمذذة الصذذوفية وعلمذذائهم ،مل يكذذن لذ يف وقتذ نمذ يف الذذمعامات والذذورأل؛ وكذذان صذذاحب كرامذذات،
ولقي الشي ذا النون الذمصري رمح اهلل تعاىل مبكة حرسذها اهلل تعذاىل .ففيـات اوعيـان بذن خلكذان 118/1؛

اوعحو للزركلي .119/9

( )2الفتواات الـم ية بن عر .117/9
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وال ذذمعنوية ،وص ذذارت متص ذذفةً بص ذذفات الكم ذذا  ،كالرمح ذذة ،والعل ذذم ،والص ذذب ،واحلل ذذم،
والرحذ ذذا بالقضذ ذذا ،.وسذ ذذامة الصذ ذذدر ،والنمذ ذذر بذ ذذاحلق يف اوح ذ ذوا واومذ ذذور بذ ذذاخلوف
والرجذا ،.ودوا التوجذ وا لتيذذا ،.وشذذهود النعذيم ،وشذذهود العيذذز عذذن الشذذكر ،ودوا
الفكذذر والتوُّك ذل والزهذذد والتواحذذا وماحمذذة احلذذق سذذبحان وتعذذاىل علذذا الذذدوا  ،مذذن
حيذ ذذر د القذ ذذران حبسذ ذذب ال ذ ذذمقا  ،إىل غ ذ ذ ذلذ ذذك مذ ذذن الصذ ذذفات ال ذ ذ هبذ ذذا يذ ذذتج
ا تص ذذاف حبق ذذائق العبودي ذذة .فحينأ ذذا تتص ذذف ال ذذروو باحل ذذب القاحذ ذي بل ذذزو جممذ ذوأل
ال ذذمراحي ل ذذاات ال ذذمحبوب رغب ذةً ع ذذن ك ذذل مقل ذذوب ،ح ذذاً وم ذذآً  ،بذع ذذد أو اتص ذذل،
ذب ال ذمحقق لإلخذا ،
أوقف يف الباب أو يف احلضرة حصل ،فقن هنا أقذا فهذو احل ُّ
بس ذذهم م ذذن ا ختص ذذا  ،وإن وجذ ذد باع ذذر اخل ذذا

م ذذن ش ذذهود اشخ ذذا

متعل ًقذ ذا

احلب اخلا ُّ  ،وذلك حيصل إ لذمريد ل قلذب أو ألقذا
بشهود وجود احلب ،فهو ُّ
السما وهو شهيد .وحينأا تكون روح يف غاية القهارة ،وهناية التقدي والتنزي .
وحقيقة القهارة عند القو العصذمة مذن الذذمدالفات .والقذاهر مذن عصذم اهلل
عن الذمدالفات ،وهو أقسا م
طاهر الماهرم وهو من عصم اهلل عن الذمعاصي.
وط ذ ذذاهر الب ذ ذذاطنم وه ذ ذذو م ذ ذن عص ذ ذذم اهلل ع ذ ذذن الوس ذ ذذاوس واهل ذ ذواج والتعلُّذ ذ ذق
باوغيار.
وطاهر الس

()1

م وهو من ياهل عن اهلل طرفة عا.

( )1الصوابم السر.
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وطاهر السر والعانيةم وهو من قا بتوفية حقوِ احلذق واخللذق ،لسذعي برعايذة
ايانبا.
ولذما ذكر التق ُّهر الناش عذن السذرور الناشذ عذن الوصذل أشذار إىل مذا يتتذب
علي فقا م
صذذفا فصذذفوا حذذا اصذذقفاهم حبيذذبهم

ملشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرهبا قب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل التع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالورس

(ص ذ ذفا)م م ذ ذذن الص ذ ذذفا ،.وه ذ ذذو ح ذ ذ ُّذد الك ذ ذذدر ،أيم مل يشذ ذ ذبها ك ذ ذذدر أص ذ ذ ًذا.
(فصفوا)م الفا .سببية ،أيم فبسبب صفائها ،ومعانذاام هلذا ،وشذرهبم إياهذا ،وسذرياهنا
فيهم بالذمعىن الذمتقد ( .صفوا) أيم خلصوا من شوائب الكدر( .حا اصذقفاهم)م
مذ ذذن الصذ ذذفوة ،وهذ ذذي ا ختيذ ذذار ،أيم حذ ذذا اختذ ذذارهم (حبيذ ذذبهم) هلذ ذذا بتأهيل ذ ذ إيذ ذذاهم
(ملشذرهبا) أيم لشذرهبا ،وسذذيأيت الكذذا عليذ عنذذد الذذاوِ( .قبذذل التعذذا بذذالورس) أيم
قبذذل إجيذذادهم وظهذذورهم نذذاطقا بكلمذذة التوحيذذد ،مذذداوما عليهذذا ،الذذاي هذذو سذذبب
للمحب ذة ال ذذمتتب عليهذذا مذذا ذكذذر .شذذب كلمذذة التوحيذذد بالكرمذذة علذذا طريذذق ا سذذتعارة
ال ذذمكنية ع ذذاما أن كذ ًذا منهم ذذا ينشذذأ عن ذ مذذا يذوي ذب عذذن احل ذ  ،وأثب ذا هل ذذا الو ذرس
ييا.
ت ً
والذذمعىنم ل ذما اختذذارهم حبيذذبهم يف اوص لشذرهبا يف وقتهذذا فيمذذا يذزا خلصذوا
يف ذلك الوقذا مذن الكذدورات ،وتذأهلوا ون يتصذفوا بصذفات الكمذا ت الذ يتتذب
عليه ذذا الف ذذوص ب ذذأعلا ال ذذدرجات ،وذل ذذك بس ذذبب حمب ذذتهم لذ ذ ال ذ ذمتتب عليه ذذا الص ذذفا.
الدائم ،وهو عند القو م اسم للباة من الكدر ،وهو سقوط التلوين الواقا يف الوقا.
45

ولذ ذما كانذذا اخلمذذرة ال ذذمعنوية تذرقذذي إىل الذ ذمقامات السذذنية والذذدرجات العلي ذة،
السذفلية أشذار إىل نفيهذا
بيها باخلمرة احلسية ال ذمنزلة إىل الذدركات ُّ
وكان الكا فيها ش ً

بالكلية فقا م

يوم ذ ذذا ي ذ ذذد اللم ذ ذ ذ
تامره ذ ذذا بالعص ذ ذذر ً

فمذ ذ ذذا هذ ذ ذذي مذ ذ ذذن حبذ ذ ذذات عنقذ ذ ذذود كرمذ ذ ذذة

(فما هي) أيم اخلمرة الذمعنوية ال الكذا فيهذا مذأخوذة (مذن حبذات) عنذب
(عنق ذذود كرم ذذة) أيم عنق ذذود م ذذن كرم ذذة ،كم ذذا تذتد ذذا اخلم ذذرة احلس ذذية( .تامره ذذا) أيم
يوم ذذا)م وه ذذو ظ ذذرف صم ذذان م ذذن طل ذوأل الفي ذذر إىل
تالقه ذذا ،مبع ذذىن تباش ذذرها( ،بالعص ذذر ً
غ ذذروب الش ذذم ( .ي ذذد اللمذ ذ )م مرفذ ذوأل بذ ذذ(تامر) ،و(اللمذ ذ ) لوذ ذةًم ايذ ذ ُّ بالي ذذد،
ويقل ذق علذذا بذذاقي البذذدن توسذ ًذعا ،وهذذو مذذن إحذذافة ال ذذموصوف إىل الصذذفة ،أيم اليذذد
الامسة.

وال ذ ذذمعىن أن اخلم ذذرة ال ذ ذذماكورة ليسذ ذذا معص ذذورةً م ذذن حبذ ذذات عن ذذب ك ذذر بيذ ذذد
مسة ،بل هي عبارة عن كلمة التوحيد وما يتتب عليها من اوسرار .قا م
و يذ ذ ذ ذ ذ ذذة رهبذ ذ ذ ذ ذ ذذان عليهذ ذ ذ ذ ذ ذذا و ق ذ ذ ذ ذ ذ ذ

و اختزنذ ذ ذ ذ ذذا يف دن ديذ ذ ذ ذ ذذر ومل يك ذ ذ ذ ذ ذذن

(و اختزنذ ذذا) أيم و حفمذ ذذا( .يف دن)م وهذ ذذو إن ذ ذذا .اخلمذ ذذرة الذ ذذاي حتف ذ ذ في ذ ذ .
(ديذذر)م وهذذو متعبذد النصذذار  ،وإ ذا صذذرو بنفيذ لك ذذرة اتذذاذ النصذذار اخلمذذر فيذ  ،بذذل
ه ذذم أك ذ ذذر ات ذذاذًا للدمذ ذذر م ذذن غ ذ ذ هم ،ول ذذاا قذ ذذا م (ومل يك ذذن و يذ ذذة) أيم حراسذ ذذة.
(رهبان)م وهم متعبدو النصار ( .و ق )م وهو عالذمهم.
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والذذمعىنم أهنذا مل حتفذ يف دن مذذن دنذذان اخلمذذر الذ تكذذون يف ديذذور النصذذار ،
و يف غ ذ ر ،ومل يشذذارفها وقذذا عصذذرها راهذذب و ق ذ  ،بذذل هذذي أمذذر معنذذوي ،ونذذور
يقافذ ذ اهلل تع ذذاىل يف قل ذذب م ذذن يش ذذا .م ذذن عب ذذادر مذ ذن أراد توفيقذ ذ وهدايتذ ذ إىل اخلذ ذ
الدائم .ولاا أشار إىل بيان ذلك مستدرًكا بأداة ا ستدراك فقا م
تنذ ذ ذذاها ب ذ ذ ذ حبذ ذ ذذر الفنذ ذ ذذا إىل القم ذ ذ ذ

ولكنهذ ذ ذ ذ ذذا ال ذ ذ ذ ذ ذراو ال ذ ذ ذ ذ ذ هذ ذ ذ ذ ذذي روو م ذ ذ ذ ذ ذن

(ولكنهذ ذذا) أيم اخلمذ ذذرة ال ذ ذذمعنوية( .ال ذ ذراو)م هذ ذذو مذ ذذن أمسذ ذذا .اخلمذ ذذر ،ومسيذ ذذا
ال ذذمعنوية ب ذ س ذتاحة ش ذذارهبا يف ال ذذدنيا ب ذذدفا ك ذ م ذذن مش ذذاقها وأهواهل ذا عن ذ  ،ويف
اآلخذ ذ ذذرة بتدفيذ ذ ذذف احلسذ ذ ذذاب عن ذ ذ ذ أو رفع ذ ذ ذ بالكلي ذ ذ ذة ،ووص ذ ذ ذول للذ ذ ذذدرجات العلي ذ ذ ذة،
والذذمشاهدة الدائمذذة( .الذ هذذي) أيم اخلمذذرة الذذمعنوية( .روو مذن) أيم حيذذاة حمذب.
(تناها ب حبر الفنا)م من إحافة الذمشب ب إىل الذمشب  ،فهو تشذبي مهكذد ،أيم فنذا.
ك ذذالبحر س ذذتوراِ م ذذن حصذ ذل ل ذ ذل ذذك فيذ ذ  ،وذهولذ ذ ع ذذن أحوالذ ذ وح تذ ذ ودهشذ ذ
ُّ
وتوهلذ  ،فكأن ذ غذذارِ يف البحذذر إىل (القم ذ ) وهذذو لو ذةًم الذذدروس وا حذذا ،.ومن ذ ﴿
()1

فذذقذا النُّيذذو طمسذذا ﴾[ال ذذمرسات  .]9/00أيم ا ح ذا وذهذذب حذذوؤها ،ويف
اصقاو القو م هذو ذهذاب رسذو السذائر بالكليذة يف صذفات نذور اونذوار ،وهذو هنايذة
ما ينتهي إلي الواصل يف الفنا ،.وهو مقا البقا .الذمشار إلي بقو بعضهمم
وكنذ ذ ذ ذ ذذا بذ ذ ذ ذ ذذا حذ ذ ذ ذ ذذا مذ ذ ذ ذ ذذا اهلل واق ًفذ ذ ذ ذ ذذا

تص ذذان ع ذذن الت ذذاكار للي ذذن واشنذ ذ

( )1يف الذمدقوط وإذا بدً من فقذا.
( )2الرسالة القشير ة للقش ي .111
47

()2

فقن ذ يش ذ إىل مقذذا البقذذا .بعذذد الفنذذا ،.وذلذذك ليقيذذق نذذور التيل ذي .فذذقن نفذذي
احلذذا بالكلي ذة إ ذا يكذذون بعذذد كمذذا الفنذذا ..وإذا كم ذل فنذذاؤر ثذب ذا بقذذاؤر ،علذذا حذذد
در القائل حير يقو م (من القويل)
قو بعضهمم من راد أن حييا وت .وهلل ُّ
()1

ذعيدا فم ذ ذا ب ذ ذ
فذ ذذقن شذ ذذأا أن حتيذ ذذا سذ ذ ً

ذهيدا وإ ف ذ ذ ذ ذ ذذالورا ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ أه ذ ذ ذ ذ ذذل
ش ذذذذذ ً

ويف هذذاا إشذذارة إىل أن ذ وص ذل يف س ذ ر إىل القريذذق اومحذذدي ،وهذذو أعلذذا مذذن
القريق الذموسوي ،أ تر أن موسا صلوات اهلل وسام علي منا عن مسهول ل ذما
بع علا السها من تعييل الشوِ ،كما قا ﴿ وعيلذا إليذك رب لتذرحذا ﴾[طذ
الرس ذو ،
 .]91/17فسذذأ الرويذذة قبذذل حصذذو شذذرطها ،وهذذو كمذذا الفنذذا ،.ونفذذي ُّ
وعذذد ُّ
التلفذا بالكليذة بقولذ ﴿ رب أرل أنمذذر إليذذك ﴾[اوعذراف  ،]191/0فمنذا
عنه ذذا بقولذ ذ تع ذذاىل﴿ ل ذذن ت ذذرال ﴾[اوعذ ذراف  .]191/0وأم ذذا حمم ذذد ص ذذلا اهلل عليذ ذ
توجهذ حذذا أسذذري بذ إىل احلضذذرة القدسذذية والذذمقامات العليذذة كذذان
وسذذلم فقنذ حذذا ُّ
مسلوب ا ختيار بالكليذة ،ومل يكذن فيذ حاسذة مذن احلذواس الباطنذة والمذاهرة متوجهذةً
إىل شذذي .مذذن اومذذور السذذنية سذذو احلذذق والوقذذوف مع ذ مذذا سذذلب ا ختيذذار ،ونفذذي
الرسو البشرية ،وعد ُّ
التلفا إىل شي .مذا تدركذ اومنيذة ،فحينأذا كمذل فنذاؤر فذ بذا
ُّ
بقذذاؤر ،فكذذان في ذ إطاقذذة لنذذور التيل ذي ،فحص ذل ل ذ مذذا يذتذرت ذب علذذا مقذذا البقذذا .م ذن
التحلي بالروية التامة الرفيعة الشريفة العالية الكاملة الذمنيفة ال اخذتص هبذا صذلا اهلل
عليذ ذ ذ وس ذ ذذلم يف الذ ذ ذذمقا الك ذ ذذري ﴿ .ذل ذ ذذك فض ذ ذذل اللذ ذ ذ يذهتيذ ذ ذ م ذ ذذن يش ذ ذذا .واللذ ذ ذ ذو
( )1البيا بن الفارض .د وان ابن الفارض .111
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الفضذ ذذل العمذ ذذيم ﴾[ايمعذ ذذة  .]1/01وإىل هذ ذذاا ال ذ ذذمقا أشذ ذذار سذ ذذيدي أبذ ذذو مس ذ ذلم
()1

مي رحي اهلل عن ونفعنا ب بقول م (مواليا)
السل ُّ
دأل اجتماعك من هاا ومن ذياك
واكسر أوانيك واخرج منك عن إياك
وابق باك وإيذاك السذو إياك
إذا أرادك لذما خيتارر هياك

()2

وسيدي عمر بن الفارض رحي اهلل عن بقول م (من القويل)
وك ذ ذ ذ ذ ُّذل ال ذ ذ ذ ذذاي ش ذ ذ ذ ذذاهدت فع ذ ذ ذ ذذل واح ذ ذ ذ ذذد

إذا مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا أصا السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت مل تذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر غ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ر

مبف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردر لك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن حبي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب اوكن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذة
()3

ومل يب ذ ذذق باوش ذ ذذكا إش ذ ذذكا لبس ذ ذذة

تينبيه:
مجيع ذا بالكليذة يف عذذا الذذاات اوحديذذة،
كمذذا يقلذذق الفنذذا .علذذا صوا ُّ
الرسذو ً

أيض ذا عنذذد القذذو علذذا سذذقوط اووص ذاف
كمذذا تذق ذد  ،وهذذو مقذذا الذ ذمحبوبية ،يقلذذق ً
خيصذوا ذلذك
الذمامومة ،أيم ذهاهبا عذن العبذد ،كالرغبذة يف الذدنيا .علذا أن مجاعذةً مل ُّ

( )1أبذذو مسذذلم نذذوو بذذن منصذذور بذذن مذذرداسم ( 181 - ...ه ذ ) 870 - ...م كذذان عنذذدر كتذذب الشذذافعي،
وعذذن ال ذذمصريا ،عذذن يذذون  ،والربيذذا ،وعذذن العذذراقيا ،خذذرج إىل ش ذ اص ،وت ذذويف هبذذا .تــار ا مصــبهان ل صذذبهال
.970/1

( )2وردت منسوبة للشي عبد القادر الكيال هكاام دأل استماعك من هاا ومن ذياك /واكسر أوانيك وأفرغ منك عن
إياك /وأبق باك وإياك السري إياك /فقن أرادك ملا خيتارر هياك .الـمقفى ال بير للمقريزي .190/0

( )3د وان ابن الفارض .07
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باووصذذاف ال ذذمامومة ،بذذل قذذالوا تذذارًة يف ذىن العبذذد عذذن اوشذذدا  ،أيم تذذارًة ت ذاهب
عنذ اوشذذدا  ،وتذذارًة تذذاهب عنذ العلذذو بالذذمعلومات ،وتذذارًة تذذاهب عنذ اوخذذاِ
وا مبحور.
الذمامومة ،وتارًة تاهب عن اوحوا ش ً
()1

ردي رمحذ ذ اهلل تع ذذاىلم "الفن ذذا .إن يف ذذىن عن ذ ذ
السذ ذهرو ُّ
ق ذذا الش ذذي الكب ذ ذ ُّ

()2

()3

وا مب ذن فذذين
احلمذذو فذذا يكذذن ل ذ يف شذذي .ح ذ  ،بذذل يفذذىن عذذن اوشذذيا .كلهذذا ش ذ ً
()4

في ذ " .والبقذذا .يعقب ذ  ،وهذذو أن يفذذىن ع لم ذا ل ذ  ،ويبقذذا مبذذا هلل ،فتكذذون ك ذ ُّل حركات ذ يف
موافقذذة احلذذق دون خمالفت ذ  ،فكذذان فانيً ذا عذذن ال ذذمدالفات ،باقيً ذا يف ال ذذموافقات .ومن ذ

الفنذذا ،.وهذذو الويبذذة عذذن اوشذذيا ،.كمذذا كذذان فنذذا .موسذذا علي ذ الصذذاة والسذذا حذذا
لا ربُّ لليبل.
وقا أبو سعيد اخلراص رمح اهلل تعاىلم "الفنا .هذو التاشذي بذاحلق ،والبقذا .هذو
()5

احلضذور مذذا احلذق" .ومذذن اسذتوىل عليذ سذلقان احلقيقذة حذذإ مل يشذهد مذذن اوغيذذار
عينًذا و أثذ ًذرا يقذذا م فذين عذذن اخللذذق وبقذي بذذاحلق .ففنذذا .العبذذد عذذن أفعالذ الذذمامومة
وأحوال اخلسيسة يرتقي بالك إىل أن يكون حمفوظًا فيما هلل علي  ،مصروفًا عن مجيذا
الذمدالفات .وفنا .العبد عن نفسذ وعذن اخللذق بذزوا إحساسذ بنفسذ وهبذم ،فتكذون
السهرورديم ( 091 - 198هذ  ) 1191 - 1111عمر بن حممد بن عبد اهلل ،أبو حفص شهاب
(ُّ )1
الدين القرشي التيمي البكري السهرورديم فقي شذافعي ،مفسذر ،واعذ  .مذن كبذار الصذوفية .مولذدر يف " سذهرورد
" ووفات ببوداد .كان شي الشيوخ ببوداد .اوعحو للزركلي .01/1

( )2الصوابم عن.
( )3الصوابم يكون.
( )4عوارف الـمعارف للسهروردي .971
( )5عوارف الـمعارف للسهروردي .971
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علذذم ل ذ هب ذم ،و ب ذ  ،و احسذذاس ،و

نفس ذ موجذذود ًة واخللذذق موجذذودين ،ولكن ذ

خب .فلو توافل عن حس وأبنا .جنس فقي الذمحو ب يف ذلك؟
()1

ذروي رمحذ اهلل الفنذذا .إىل
ذاري اهلذ ُّ
وقذذد قسذم اوسذذتاذ أبذذو عبذذد اهلل حممذذد اونصذ ُّ
علم ذ ذا جحذ ذ ًذدا
ثاثذ ذذة أقسذ ذذا  ،حيذ ذذر قذ ذذا م "الفنذ ذذا .احذ ذذمحا مذ ذذا دون احلذ ذذق ً
()2

علمذا،
خفا ."ً.فقذا أذهب عذن قلذب العبذد العلذم بذاخللق شذو ًا بذاحلق فقذد فذين عنذ ً
فقذا صادت كراهيت للدلق فين عنذ جح ًذدا ،أيم إنك ًذارا ،فذقذا ذهذب عذن قلبذ بالكليذة
ف ذين عنذ ذ خف ذذا ،ً.فبمق ذذدار شذ ذول ب ذذاحلق يك ذذون فن ذذاؤر ع ذذن غذ ذ ر ،ومذ ذن اس ذذتوىل عليذ ذ

ظا يقذا م إنذ
أثرا و رمسًا و ً
سلقان احلقيقة حإ مل يشهد من اوغيار عينًا و ً
فين عن اخللق ،وبقي باحلق .فيفىن عن نفس وصفات ببقائ بصفات احلق.
والقسذذم ال ذذالم وهذذو أعلذذا مذذن اوو  ،بذذأن يفذذىن عذذن صذذفات احلذذق بشذذهود
احلق.
والقس ذذم ال ال ذذرم وه ذذو أعل ذذا م ذذن اوو وال ذذال ،ب ذذأن يف ذذىن ع ذذن ش ذذهود فنائ ذ
باستهاك يف وجود احلق.
فذذاوو فنذذاؤر عذذن صذذفات نفسذ مذذن أعمالذ وأخاقذ وأحوالذ ببقائذ مشذذاه ًدا
لصفات رب  .فقذا اشتول بكما الاات ال ذمنزر عذن ايهذات فذين عذن ذكذر الصذفات،

( )1اهلذذروي ( 191 - 980ه ذ ) 1798 - 1770م عبذذد اهلل بذذن حممذذد بذذن علذذي اونصذذاري اهلذذروي ،أبذذو
إمساعيلم شي خراسان يف عصرر .من كبار احلنابلة .من ذرية أ أيذوب اونصذاري .كذان بارعذا يف اللوذة ،حافمذا
للحدير ،عارفا بالتأري واونساب .ممهرا للسنة داعيا إليها .اوعحو للزركلي .111/1

جحدا ح ًقا" .كتاب منازل السا ر ن للهروي .119
( )2يف الذمصدر" ً
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وبقذذي ذاكذ ًذرا لفنائ ذ عذذن الصذذفات ،فذذقذا اشذذتول بالذذاات ف ذين عذذن فنائ ذ  ،وبقذذي ذاكذ ًذرا
للاات ،وهاا هو فنا .الفنا..
ول ذما نفذذا سذذائر أوصذذاف اخلمذذرة احلسذذية عذذن اخلمذذرة الذذمعنوية ،وكذذان رمبذا يذقذا
يف الوهم أن اخلمرة الذمعنوية من بقية اومور احلسية أشار إىل نفيها بالكلية ،فقا م
و هذذي مذذن ن ذوأل و هذذي مذذن جذذن

و ه ذذي جس ذذم ق ذذا م ذذن ج ذذز .عنص ذذر

(و هذذي) أيم اخلمذذرة ال ذذمعنوية( .جسذذم)م حلدوث ذ  ،وهذذي قد ذذة ،وايسذذم مذذا
ذاعدا .وقيذذل بذد لذ مذذن ثاثذذة أجذزا .لتتحقذق اوبعذذاد ال اثذذة،
تركذب مذذن جذذز.ين فصذ ً
أعين القو والعرض والعمذق ،وهذو معذىن قذوهلم ايسذم القويذل العذري

العميذق حيتذاج

إىل ف ذراغ يشذذول  .وقيذذل بذذد ل ذ مذذن مثانيذذة أج ذزا .ليتحق ذق تقذذاطا اوبعذذاد علذذا صوايذذا
()1

قائمذذة .ولكذل مذذن هذذار اوقذوا ال اثذذة دليذذل لذذي هذذاا حملذ  ،وأوهلذذا هذذو الذذمشهور
عند أهل السنة.
(قذ ذذا ) أيم ترك ذ ذب( .مذ ذذن ج ذ ذز .عنصذ ذذر)م حيتمذ ذذل أن تكذ ذذون اشحذ ذذافة بياني ذ ذةً،
فيكذذون ايذذز .هذذو العنصذذر ،وحينأذذا فيحتمذذل أن يذراد بذذايز .ايذذوهر الفذذرد ،أعذذين العذذا
فرحذا .وهذو ايذز .الذاي يتيذزأ
الاي يقبل ا نقسا ً
أصا فع ًذا ،و و ًذا و ً
الاي يف إثبات ااة من ك من ظلمات الفاسفة ال ذمبذيذنة يف حماهلذا ،وأن يذراد بذايز.
ال ذذاي ه ذذو العنص ذذر -أح ذذد العناص ذذر اوربع ذذة ال ذ ذمعب عنه ذذا با ستذقص ذات ال ذ ه ذذيالتاب والذما .واهلوا .والنار.
معا.
( )1بالرفا والنصب ً
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وحيتمذ ذذل أن اشحذ ذذافة مبعذ ذذىن الذ ذذا أو مبعذ ذذىن م ذ ذن ،أيم جذ ذذز .لعنصذ ذذر ،أو مذ ذذن
عنص ذذر ،وه ذذاا الم ذذاهر ون ذ أك ذذر فائ ذذد ًة م ذا قبل ذ  ،وحينأ ذذا ف ذذايز .ه ذذو اي ذذوهر الف ذذرد
الذذمتقد ذكذذرر ،والعنصذذر هذذو أحذذد ا ستقصذات الذذمتقدمة .وا ستقصذات وإن كانذذا
أيض ذ ذا ،لكذ ذذن بسذ ذذاطتها بالنسذ ذذبة إىل ايسذ ذذم ،ون كذ ذذل واحذ ذذد منهذ ذذا ج ذ ذواهر
بسذ ذذيقةً ً

متماثلة .وعلا كل تقدير فالذمعىن أن اخلمذرة الذذمعنوية ليسذا جس ًذما ،و مذا يتكذب
من ايسم ،لقدمها وحدو هار اوشيا..
(و هذذي مذذن ن ذوأل و هذذي مذذن جذذن )م والنذوأل لوذةًم كذ ُّذل حذذرب مذذن الشذذي،.
ذقاحام الذ ذذماهية الذ ذذمتفقة احلقيق ذذة
وك ذ ُّذل ص ذذنف منذ ذ فه ذذو أخ ذ ُّ
ذص م ذذن اي ذذن  .واص ذ ً
الذمدتلفة اوفراد الذمقولة يف جواب ما هو؟

ذص
وايذذن الذذماهية الذذمدتلفة احلقيقذذة الذذمقولة يف جذواب مذذا هذذو؟ فذذالنوأل أخذ ُّ
أيضا يف ا صقاو.
من اين
ً

ولذما كانذا اخلمذرة الذذمعنوية ليسذا مذن شذي .مذن اوشذيا .احلادثذة فكانذا

تدرك حباسة من احلواس وهنا إ ا تدرك اوشذيا .احلادثذة الذذمحسوسة عذادةً ،أشذار إىل
نفيها بنفي بعضها فقا م
وليس ذ ذ ذ ذ ذذا تراه ذ ذ ذ ذ ذذا الع ذ ذ ذ ذ ذذا لق ًف ذ ذ ذ ذ ذذا وإ ذ ذ ذ ذ ذذا

ت ذذااِ ب ذذا طع ذذم وتعل ذذو ع ذذن اللمذ ذ

(وليسا تراها العا) أيم وليسا العا تذر اخلمذرة الذذمعنوية وجذل لقافتهذا
وبعذذدها عذذن إدراك البصذذر ،ون البصذذر إ ذا ي ذدرك عذذادةً ال ذذمحسوسات ال ذذمبصرات،
وهذذار ليسذذا مذذن ج ذذن احل ذواد كمذذا مذذر ،فض ذ ًا عذذن ال ذذمحسوسات .وأم ذا ق ذذو
القائلم (من القويل)
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إذا مذ ذذا ب ذ ذدت ليلذ ذذا فكل ذ ذذي أع ذ ذذا

()1

وإن ه ذ ذ ذذي ن ذ ذ ذذاجتين فكل ذ ذ ذذي مس ذ ذ ذذاما

فلي من هاا القبيل ،ون ذلك باعتبار خرِ العذادة ،وهلذاا رأ ومسذا بسذائر
جهاتذ  .ومذذن قذذالوام إن موسذذا صذذلوات اهلل وسذذام علي ذ ل ذما كلم ذ البذذاري تعذذاىل
عذ ذذرف كام ذ ذ بكون ذ ذ مسع ذ ذ مذ ذذن سذ ذذائر جهات ذ ذ  .والبصذ ذذر قذ ذ ذوة مودع ذ ذة يف العص ذ ذبتا
ال ذميوفتا اللتذذا يلتقيذان يفتقذذان فتتأديذذان إىل العينذا يذدرك هبذذا اوحذوا .واولذوان
واوشكا والذمقادير واحلركات واحلسن والقب وغ ذلك ما خيلق اهلل تعذاىل إدراكهذا
عنذد اسذتعما العبذذد تلذك القذوة( .وإ ذا تذااِ) أيم ذوقًذا معنويًذا ذوقًذا حسذيًا ،كمذذا
بين ذ بقول ذ (بذذا طعذذم) .والذذاوِ احلسذ ُّذي ق ذوة منب ذة يف العصذذب ال ذذمفرو علذذا جذذر
اللسذذان يذدرك هبذذا القعذذو مبدالقذذة الرطوبذذة اللعابيذذة الذ يف الفذذم بالذذمقعو  ،ووصذذوهلا

عنوي عند القو م هو ثبذات الذبِ ،وصيذادة السذرور وا بتهذاج
إىل العصب .والاوِ الذم ُّ
نتفذذا .الوجذذد وبقذذا .صذذفا .الوقذذا ،وذلذذك عبذذارة عم ذا جيدون ذ مذذن مث ذرات التيل ذي،
ونتذذائج الكشذذوفات ،ومذوارد الذواردات ،وهذذو أو درجذذات شذذهود احلذذق بذذاحلق يف أثنذذا.
البذ ذوارِ الذ ذذمتوالية عن ذذد أدىن لب ذذر م ذذن التيلذ ذي البقذ ذي ،ف ذذقذا صاد وبلذ ذ أوس ذذط مق ذذا
الشهود مسي شرابًا ،فقذا بل النهاية مسي ريذًا ،فذأو ذلذك الذاوِ الشذرب الذري.
وذل ذذك حبس ذذب ص ذفا .الس ذذر ع ذذن حل ذو الو ذ  ،فص ذذفا .مع ذذاماام يوج ذب هل ذذم ذوِ
ال ذذمعال ،ووفذذا .منذذاص ام يوج ذب هلذذم الشذذرب ،ودوا مواصذذاام يقتضذذي هلذذم الذذري.
فصذذاحب الذذاوِ متسذذاكر ،وصذذاحب الشذذرب سذذكران ،وصذذاحب الذذري صذذاو .وم ذن
( )1د وان ابن الفارض .171
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ذكرا ،فكذذان صذذاحيًا
قذوي حبُّذ تسذرمد شذرب  ،فذقذا داو علذذا ذلذذك مل يورثذ الشذرب سذ ً
بذذاحلق فانيًذا عذذن ك ذل ح ذ  ،مل يتذذأثر مبذذا ي ذرد علي ذ  ،ومل يتو ذ عم ذا هذذو ب ذ  ،وم ذن ص ذفا

شذرب مل يتكذذدر عليذ ال ذمشرب ،ومذذن صذذار الشذراب ل ذ غذذاا ً.مل يصذذب عن ذ  ،ومل يبذذق
دون  ،وما أنشد يف ذلكم (من الرمل)

()1

إ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا الك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأس رح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاأل بينن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

ف ذ ذ ذ ذ ذذقذا م ذ ذ ذ ذ ذذا مل ن ذ ذ ذ ذ ذذاقها مل نع ذ ذ ذ ذ ذذش

أيضام (من الوافر)
و ً
()3

()2

فمذ ذ ذذا نذفذ ذ ذذد الش ذ ذ ذراب ومذ ذ ذذا رويذ ذ ذذا

كأس ذ ذذا بع ذ ذذد كأسذ ذ ذي
ش ذ ذذربا احل ذ ذذب ً

()4

"واعل ذذم أن كاس ذذات الق ذذرب تب ذذدو م ذذن الوي ذذب ف ذذا ت ذذدور إ عل ذذا أس ذ ذرار
()5

معتذقة ،وأرواو عن رِ اوشيا .حمررة".

()2

()1

"ويقذذا كتذذب حيذذب بذذن معذذاذ إىل أ يزيذذد البسذذقامي م هذا هنذذا مذذن شذرب
()3

كاسذا مل يممذذأ بعذذدر .فكتذذب إليذ أبذذو يزيذذدم عيبذذا مذذن حذذعف حالذك ،هذا هنذا
ً
()4

من حتسا حبار الكون وهو فاغر يستزيد".

( )1الرسالة القشير ة للقش ي .109
( )2يف الرسالة القشير ةم كأس.

( )3الرسالة القشير ة للقش ي .109
( )4يف الرسالة القشير ةم تدار.

( )5الرسالة القشير ة للقش ي .101
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(وتعلذذو) أيم ذ ُّل وترتفذذا (عذذن اللم ذ ) ون ذ إ ذا ي ذدرك ال ذذمحسوسات كمذذا
مذذر .واللمذ قذوة منب ذة يف مجيذذا البذذدن ،يذدرك هبذذا احلذرارة والذذبودة والرطوبذذة واليبوسذذة
و و ذلك عند التماس وا تصا .
ول ذ ذما ب ذ ذا أن اخلم ذذرة الذ ذذمعنوية ليسذ ذا م ذذن ج ذذن احلذ ذواد  ،ونذفذ ذا إدراكه ذذا
حباسذ ذة م ذذن احلذ ذواس ،وأثب ذذا إدراكه ذذا بال ذذاوِ ال ذ ذذمعنوي أخ ذذا يصذ ذفها ب ذذاكر بعذ ذ
أوصافها حمق ًقا هلا بالك ،فقا م
بقذ ذ ذ ذ ذذدس عذ ذ ذ ذ ذذن وهذ ذ ذ ذ ذذم تعل ذ ذ ذ ذ ذق باحل ذ ذ ذ ذ ذدس

ولكنهذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا نذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور لقيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف فسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُّذرها

(ولكنها) أيم اخلمرة الذمعنوية( .نور لقيذف) غذ ك يذف ،تشذبي بليذ  ،لوقذوأل
خبا ،فشبهها ب لصفائها رون ًقا وصهارةً وهبيذةً وحسذنًا ونضذارةً ولق ًفذا.
الذمشب ب هنا ً
وإىل هذاا الذذمعىن أشذذار سذيدي عمذذر بذذن الفذارض رحذذي اهلل عنذ مذا صيذذادة يف حتقيقهذذا

بقول م (من القويل)

( )1حيذذب بذذن معذذاذم ( 119 - 777هذ ذ ) 901 - 777م حيذذب بذذن معذذاذ بذذن جعفذذر ال ذراصي ،أبذذو صكريذذام

واعذ  ،صاهذذد ،مل يكذذن لذ نمذ يف وقتذ  .مذن أهذذل الذذري .أقذذا بذذبل  ،ومذذات يف نيسذذابور .ففيــات اوعيــان بذذن

خلكان 101/0؛ اوعحو للزركلي .101/9

( )2أب ذذو يزي ذذد البس ذذقاميم ( 101 - 199هذ ذ ) 901 - 971م طيف ذذور ب ذذن عيس ذذا البس ذذقامي ،الزاه ذذد

المشهور كان جموسياً أسلم ،نسبت إىل بسذقا (بلذدة بذا خراسذان والعذراِ) أصذل منهذا ،ووفاتذ فيهذا .الـوافي
بالوفيات للصفدي  ،181/10ففيات اوعيان بن خلكان 191/1؛ اوعحو للزركلي .190-191/9

( )3يف الرسالة القشير ةم بعدها.

( )4الرسالة القشير ة للقش ي .101-109
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يقولذذون يل صذذفها فأنذذا بوصذذفها خب ذ

أجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل عنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدي بأوصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافها علذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم

صذ ذ ذ ذ ذذفا .و مذ ذ ذ ذ ذذا .ولقذ ذ ذ ذ ذذف و هذ ذ ذ ذ ذ ًذو

()1

ون ذ ذ ذ ذ ذذور و ن ذ ذ ذ ذ ذذار وروو و جس ذ ذ ذ ذ ذذم

فبا أهنا يف غاية الصفا ،.كما يهخا من التنوين الذمفيد للتعميم ،وليسا
نارا،
ما ،ً.وأهنا يف كما اللقف ،وليسا هوا ،ً.وأهنا يف هناية النورانية ،وليسا ً
جسما ،و ترابًا .واحلاصل أهنا روو يف غاية الصفا .وكما
وكلُّها روو ،وليسا ً
اللقف وهناية النورانية ،وليسا من جن العناصر كما مر.

وتقريب ذلك مب ا يف الذمحسوس أن يقا م م ا اتصا الذمحبة بالعبد
ومت ُّكنها من كاتصا قر
بالذمراة .وأين قر

الشم

أو القمر أو الزجاجة بالذما ،.أو اتصا الوج

الشم

من الذما.؟ فافهم كامهم ،واحل

مرادهم تاِ

أيضا بقول تعاىل﴿ الل نور
مااقهم ،وتسلك مقامهم .وإىل هاا الذمعىن اششارة ً
السماوات واورض ﴾[النور ]91/11أيم منذور ا ﴿.م ل نورر ﴾ أيم يف قلب
()2

عبدر الذمهمن ﴿ كمشكاة﴾ اآلية.

وإن أردت لوائ الوصو  ،ونتائج القبو ،

فامسا ما نقو م
اعلم -أيدك اهلل تعاىل بنور التوفيق ،وأشهدك أسرار معال التحقيق -ما إلي
اششارة بقول تعاىل﴿ الل نور السماوات واورض ﴾اآلية ،وهو أن للنسدة
( )1د وان ابن الفارض .111
الزجاجذة كأنذهذا كوكذب
(﴿ )2الل نور السذماوات واورض م ذل نذورر كمشذكاة فيهذا مصذباو المصذباو يف صجاجذة ُّ
دري يوقد من شيرة مباركة صيذتونة شرقية و غربية يكاد صيذتذها يضي .ولو مل متسس نذار نذور علذا نذور يذهذدي
الل لنورر من يشا .ويضرب الل اوم ا للناس والل بكل شي .عليم﴾[النور.] 91/11
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وروحا علويةً مساويةً ،ولكل منهما نار ونور ،واهلل
روحا سفليةً أرحيةًً ،
اشنسانية ً
اثارا عند ا
الذمنور هلما باشجياد ابتدا ،ً.وباشمداد دو ًاما ،والذموجد بقدرت اوصلية ً

فللروو السفلية احليوانية حرارة غريزية ناشأة عن نار أرض
جماصاُّ .
مضاف ًة إليهما ً
القبيعة ،ونورها هو ما ب قوا البدن و ُّور ،وما هو موجود عندها بالقدرة اوصلية
فقط لواصمها كاوكل والشرب والنو والنكاو وغ ذلك ،وذلك بقريق العادة
الذمعتقد صحة تلفها .وللروو العلوية السماوية غرائز متييزية ومدارك حسية ومعنوية
ناشأة عن شعاشا ن ان الشموس الكشفية ،ونورها هو ما ب بيان مدركااا،
أيضا
وتفصيل معلومااا من حير الذمدارك الماهرة والباطنة ،وما هو موجود عندها ً

أيضا بقريق
بالقدرة اوصلية لواصمها كالعلم والقدرة واشرادة إىل غ ذلك ،وذلك ً
العادة الذمعتقد صحة تلفها ،فالعد ظلمة ،والوجود نور ،ولو نسبة نور الوجود

معدوما ،فالذممكن الذموجود بو ر ما خرج
الواجب أفاحا تعيا الذموجود لكان
ً
عن ظلمة عدم بنفس  ،ف با أن نور العامل العلوي والسفلي الوجود الواجب ،وهو
﴿ الل نور السماوات واورض ﴾ ومنور ا باشجياد واشمداد الاي تذعا وجود ا
هبما ودا ﴿ م ل نورر ﴾ يف ظهورر بالعامل ﴿ كمشكاة﴾ أيم طاقة ﴿ فيها
بتعرف ﴿ يف صجاجة ﴾ الصفات ال ﴿ كأنذها كوكب
مصباو ﴾ الوجود الماهر ُّ
التعرف مبادة الذمضل فعد  ،أو مبادة اهلادي فذفضل.
دري ﴾ ،فقن كان ظهور ُّ
ومادة كل حضرة من حضرات اومسا.

تنتهي ،فقذا لا صفة اهلادي وتعلقا

بفتيلة الروو السماوية العلوية توقدت ﴿ من شيرة ﴾ توحيدية ﴿ مباركة ﴾ إ انية
﴿ صيذتونة

شرقية و غربية ﴾ ،أيم منذزهة عن ا ياص واحلي ية ﴿ ،يكاد صيذتذها

ظهورا للمادة الذمتيلي هبا ﴿،ولو مل متسس نار﴾
يضي ﴾ .من كوكبها الصفايت ً
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ي
الورائز الكامنة يف قوابل قوالب الذمماهر الوجودية ،فا يزا يتوقد الكوكب الدر ُّ
الذمتذعلق بفتيلة الروو العلوي حإ ينتهي ب لشرب من الذمادة الصفاتية ،وهو إىل
احلب العا أو ما دون  ،أو احلب اخلا

إىل ما فوق  ،ون أو أودية الفنا ،.الاي

هو باب فنا .الفنا ،.الاي هو دهليز البقا ،.الاي هو مقدمة إيوان بقا .البقا،.
وذلك أن ينتهي توقُّدر إىل اشتعا تلك الفتيلة الروحانية ،بن ان اوشواِ احلبية،
الباع ة علا التحقيق بالذمراتب الوجودية ،والتعلق باحلضرات الشهودية .فبحسب
البواعر ُّ
حتققها وتعلُّقها ،وحبسب تعلُّقها إذابة مشعة وجودها ،فنار الشوِ نورها
التعلق بالوجود الذمنذزر عن التحا والفوِ ،وهو﴿ نور علا نور ﴾.
ولذما كان هاا النور متعلق( )1ب أحاف إىل نفس فقا م﴿ يذهدي الل لنورر
من يشا ،﴾ .ون تذفرد ب  ،و رد ما سوار .قا علي الصاة والسا م "حبُّك
()2

للشي .يعمي ويصم" ﴿ .ويضرب الل اوم ا للناس والل بكل شي .عليم ﴾.
فمتعلقات البواعر الناشأة عن نار احلب مناص وجود احلب والتحقيق هبا
من الكتاب الناص علا معدن الكما والبها ،.معربة يف احلروف الذمعيمة ،معيمة
يف إعراب القلم ،غاربة بالذموجود ،شارقة بالوجود .ومن ها هنا تنتهي الك رة والتعدد
بالوحدة واوفراد( .)3ويكون كما ا تصاف حبقائق العبودية ال هي لواص اش ان
واشحسان.
( )1متعلقم بفت الا وكسرها.

( )2سنن مبي داففد ()1197؛ الزعد و داوود ()179؛ مسند ابن مبي شيبة (.)18
( )3الصوابم اشفراد.
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فسرها) وهو ما يقلا علي من من
نورا لقي ًفا بقول ( ُّ
ذكر نتيية كوهنا ً
هببات ربانية ،ونفحات إهلية( .بقدس) أيم تنزر وتباعد (عن وهم) أيم عن إدراك
القوة الو ية( .تعلق) إدراكها ناشأًا (باحلدس) أيم بالرأي والمن ،إذ احلدس
التدما والقو بالرأي.
واحلاصل أن

مدخل للحواس الباطنة الذمسماة باحل

الذمشتك والوهم

واخليا وغ ذلك يف إدراكها ،ون فرأل إدراك احلواس الماهرة ،وهي إ ا تدرك
الذمحسوسات احلادثة ،وهار ليسا من جن احلواد كما مر .ولذما با أن سرها
منزر عن اشدراك باحلواس الباطنة كالماهرة ذكر ما يدركها فقا م
ويف وص ذذفها أه ذذل الفص ذذاحة ك ذذاخلرس

فذتش ذ ذ ذ ذ ذ ذذتاقها اورواو والن ذ ذ ذ ذ ذ ذذور س ذ ذ ذ ذ ذ ذذاطا

(فتشذذتاقها) أيم تنذزأل ومتيذذل إليهذذا( .اورواو)م مجذذا روو كمذذا مذذر .والشذذوِ يف
ع ذ ذرف الق ذ ذذو م حركذ ذذة الس ذ ذذر إىل اهلل تع ذ ذذاىل بال ذ ذذمحبة ال ذ ذ ذمنبع ة م ذ ذن مقالع ذ ذذة لي ذ ذات
الصذفات( .والنذذور) أيم احلذذا أن النذذور (سذاطا) ،أيم مذذا ومرتفذذا وظذذاهر .وذلذذك
أن اهلل تعذذاىل إذا أراد أن يههذل عبذ ًذدا مذذن عبيذذدر حلضذذرة قدسذ وقربذ علذذا وفذذق سذذابق
علم ذ ذ أظه ذذر يف قلب ذ ذ ق ذذوة اليق ذذا ب ذ ذ  ﴿ .وم ذذن يذ ذذهمن بالل ذ ذ يذه ذذد قذلب ذ ذ ﴾ [التو ذذابن
 .]11/01ف ذذقذا متكذ ذن منذ ذ أظه ذذر فيذ ذ عام ذذات اونذ ذ بذ ذ  ،والش ذذوِ إليذ ذ  ،وأنذ ذوار
ذورا فمذا لذ مذن نُّذور ﴾[النذور .]17/11فذا
التيليات لدي  ﴿.ومن مل جيعذل اللذ لذ ن ً

يزا يقو أنسذ بذ  ،ويك ذر شذوق لذ  ،وتذتادف تلذك التيليذات عنذدر حذإ تتكامذل،
فذذقذا تكاملذذا فيذ ظهذذرت لذ عامذذات الذذمحبة واشذذتد شذذوق إلي ذ  ،فذذا ت ذزا ت ذتادف
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علي حإ تتكامل في  ،وتتمكن من  ،فقذا تكاملا ظهذرت لذ عامذات العشذق ،فذقذا
متكذن منذ سذذكر ،وإذا سذذكر دهذش وحتي ذر ،وإذا حصذل لذ ذلذذك صذذار أبكذذم أخذذرس،
وإن ك ذذان ناط ًقذ ذا ،كم ذذا ذكذ ذرر بقولذ ذ م (ويف وص ذذفها أه ذذل الفص ذذاحة ك ذذاخلرس) ،لوف ذذور
أوصافها وك راا ،فقذا صحا من سكرر نقذق وإن كذان أبكذم مذن فصذاحتها ،وعلذم إن
ذاها م ذذن م ذذددها ،وحتلذ ذا وإن ك ذذان حاليًذ ذا بص ذذفااا ،وحي ذذي وإن ك ذذان ميتًذ ذا
ك ذذان ج ذ ً

ذورا شذي بذ يف النذاس كمذن م ذلذ يف
حبيااذا ﴿ .أومذن كذان ميتًذا فأحيذيذنذار وجعلنذا لذ ن ً
المُّلمذذات لذذي بذذارج منذهذذا ﴾[اونعذذا  .]111/0ومذن ذلذذك اششذذارة بقذذو سذذيدي
عمر بن الفارض رحي اهلل عن م (من القويل)
ولذ ذ ذذو قرب ذ ذ ذوا مذ ذ ذذن حاهنذ ذ ذذا مقعذ ذ ذ ًذدا مشذ ذ ذذا

()1

وينق ذذق م ذذن ذك ذذر م ذذااقتها ال ذذبكم

ول ذ ذما ب ذذا تل ذذك ال ذ ذذمقامات الس ذذنية ،وال ذ ذذمشارب اهلني ذ ذة ،وال ذ ذذمعارف اشهلي ذ ذة،
واللق ذذائف العلي ذة ،واللوام ذذا النوراني ذة ،وال ذذمن الرباني ذة ،واونف ذذاس الرمحاني ذة ،ذك ذذر م ذذا
يتتب عليها من اخل ات والتقي إىل أعلا الدرجات فقا م
فقذ ذ ذذو لذ ذ ذ ذمن قذ ذ ذذد شذ ذ ذذا مذ ذ ذذا برقهذ ذ ذذا

ف ذ ذذقن س ذ ذذناها ق ذ ذذد حم ذ ذذا ظلمذ ذ ذة اللذ ذ ذب

ويعب ذذق يف اوك ذ ذوان م ذذن طي ذذب نش ذذرها

عب ذ ذ ذ ب ذ ذ ذ حتي ذ ذ ذي الرمذ ذ ذذائم يف الذ ذ ذذرم

(فقذذو ل ذمن)م فعلذا مذذن القيذذب ،قلبذذا ياؤهذذا و ًاوا لضذذم مذذا قبلهذذا ،كمذذوقن،

أيم أص ذذاب خذ ذ ًا طيبًذ ذا مذ ذن (ق ذذد شذ ذا )م بالعيم ذذة ،أيم نم ذذر ( .م ذذا برقه ذذا)م مذ ذن
( )1د وان ابن الفارض .111
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إحافة الصفة إىل موصوفها ،أيم برقهذا الامذا( .فذقن سذناها) أيم حذياؤها( .قذد حمذا
ظلمذة اللذب ) أيم اششذكا  ،مذن لبسذذا اومذر عليذذك ،إذا شذبهت عليذذك وأشذذكلت .
وإحافة ظلمة إىل اللب حيتمذل أن يكذون مذن إحذافة الذذمشب بذ إىل الذذمشب  ،فيكذون
مذذن التشذذبي ال ذذمهكد ،كمذذا يف ي ذا ال ذذما ،.أيم حم ذا الل ذب الذذاي هذذو -خلفذذا .اومذذر
وعد ظهورر من  -كالمُّلمة الساترة لشي .يمهر منها.
وحيتم ذذل أن يك ذذون ق ذذد شذ ذب الل ذذب باللي ذذل ع ذذاما عذ ذد المه ذذور عل ذذا طريق ذذة
ذيا( .ويعبذذق) أيم يلص ذق( .يف اوك ذوان)
ا سذذتعارة ال ذذمكنية ،وأثبذذا ل ذ الملمذذة تيذ ً
مجذذا كذذون ،وهذذو احلصذذو يف احلي ذز( .مذذن طيذذب نشذذرها)م مذن إحذذافة ال ذذموصوف إىل
الصذفة ،أيم مذن رائحذة طيبهذا( .عبذ )م هذو يف اوصذل أخذاط مذا بذالزعفران .ويف
()1

احل ذذديرم "أتعي ذذز إح ذذداكن أن تتد ذذا ثذ ذومتا ،تلقدهم ذذا بعبذ ذ أو صعفذ ذران" .
ذبيها هلذذا بذذاات عب ذ ( .ب ذ حتي ذي الرمذذائم يف الذذرم ) أيم ت ذراب القذذب،
اسذذتعارر هلذذا تشذ ً

والرمائمم مجا رمة ،أيم عمم با  ،مجا علا خاف أصل  ،إذ هو رمم ورما .

ول ذما ذكذذرت تلذذك الذذدرجات ،وتليذذا تلذذك الذذمستحسنات ترجذا قائلهذذا تلذذك
طامعا يف تلك الذمستيادات فقا م
الذمقامات ،وطلب ً
عس ذ ذ ذذا يمف ذ ذ ذذر الو ذ ذ ذذوري منه ذ ذ ذذا بنهل ذ ذ ذذة

تكون ل أحلا من الذذملك والكرسذي

ويكفي ذ ذ ذ منه ذ ذذا ص ذ ذذدِ ح ذ ذذب وهله ذ ذذا

وش ذ ذ ذ ذذعر ل ذ ذ ذ ذ فيه ذ ذ ذ ذذا ي ذ ذ ذ ذذدون ب ذ ذ ذ ذذالنق

( )1النها ــة ف ــي در ــل الح ــد ث فاو ــر ب ذذن اوثذ ذ 101/9؛ الف ــا ق فـــي در ــل الحـ ــد ث للزخمش ذذري
.110/1
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(عسذذا يمفذر) أيم يفذذوص( .الوذذوري)م نسذذبة إىل الوذذور ،وقيذذل إىل طبقذذة الوذذور،
ومذن أشذتهر هبذار النسذذبة اشمذا اوعمذم ،والذذملك الذذرحيم الذذمكر  ،السذلقان قانصذذور
الووري ،حقق اهلل يف اخل رجار ،وبلو ما يهملذ وير يذ منذ مذن مذو ر ،ونصذرر نص ًذرا
فتحذا مبينًذا ،وأصذل أيامذ الزاهذذرة ،وأدا عليذ نعمذ الباطنذة والمذذاهرة،
عزي ًذزا ،وفذت لذ ً
ومجا لنا ول با خ ي الدنيا واآلخرة.

(منها) أيم اخلمرة الذمعنوية ،واوسذرار الربانيذة( .بنهلذة) أيم بشذربة ،أنالنذا اهلل
إياه ذذا( .تكذ ذذون) تلذ ذذك النهلذ ذذة والش ذ ذربة (ل ذ ذ أحلذ ذذا مذ ذذن ال ذ ذذملك والكرسذ ذذي) والو يذ ذذة
الدنيويذذة ،ون هذذار حذ عاجذذل ،وتلذذك عذذز دائذذم واجذذل ،ووهنذا فانيذذة ،وتلذذك باقيذذة،
والباقي خ مذن الفذال .قذا م (ويكفيذ منهذا صذدِ حذب)م مذن إحذافة الصذفة إىل
()1

الذموصوف ،أيم حب صادِ (وهلها) ،إذ "الذمر .مذا مذن أحذب"  .والذذ(صدِ)م
القذذو الذذمقابق للواقذذا ،وعنذذد القذذو م هذذو القصذذد الذذمصح للس ذ يف طريذذق الو يذذة.
وقيل احليا .من كل شي..
والذمحبة ميان القلب وانعقاف  ،وعنذد القذو م لقيفذة روحانيذة تسذتويل بلقيذف
روحانيتهذ ذذا علذ ذذا ك يذ ذذف ج مانيذ ذذة ال ذ ذذمحب ،في ذ ذاهب اللقيذ ذذف الك يذ ذذف ،وتتاشذ ذذا
اي مانيذذة بالروحانيذذة ،لقذذوة سذذلقان الذذمحبة وذوب الذذمحب حتذذا قهرهذذا .فذذقن لنارهذذا
اما ،وه ذذو الولذ ذ الوالذ ذب عل ذذا القل ذذب ،وه ذذو قري ذذب م ذذن
احتكامذ ذا ولس ذذلقاهنا اص ذذق ً
ً

اهليمان الاي هو احل ة ،فقذا اذنا حبرهبا﴿ تدمر كل شي .بذأمر ربذهذا ﴾[اوحقذاف

 .]11/10فمحا أن ي با ما الذمحبة سواها ،أو يقو لقواها.
( )1صحيح البخاري (.)0109
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وم ذ ذذا فنذ ذذا .ال ذ ذذمحبة يف بقذ ذذا .ال ذ ذذمحبوب م ذ ذذا النذ ذذار إذا اسذ ذذتولا بلقذ ذذائف
روحانيتهذذا علذذا ك ذذائف ج مانيذذة اخلشذذب واحلقذذب ،فذتفذذىن بش ذريذت  ،وتبق ذا روحاني ذة
الله ذب ،فالذذاي تشذذاهدر مذذن الذذدخان الصذذاعد مذذن اخلشذذب يف بدايذذة اسذذتيا .النذذار
علي  ،هو كما يتصذاعد مذن بذارات حسذك ،وخيذا ت نفسذك يف بذدايتك ،وكمذا أن
النذذار إذا اسذذتحكما ذهبذذا ذاتيذة اخلشذذب ،وانققذذا الذذدخان ،فكذذالك نذذار الذذمحبة
إذا دا اسذذتياؤها ذهبذذا ذاتي ذة صذذفاتك ،وقامذذا بصذذفااا عذذن صذذفاتك ،وبوجودهذذا
عن وجودك.
وم ذذا كمذذون ال ذذمحبة يف ذاتيذذة ال ذذمحب وسذذلب ذاتيذذة ال ذذمحب عذذن صذذفااا
ككمون النار يف ذاتية الذما .إذا قربت منها يف قدر فأنا تمنُّ يف الصذورة مذا ً.يوذرِ،
وهذذو يف احلقيقذذة ن ذار حي ذرِ ،فلذذو أدنيذذا شذذيأًا من ذ وحرق ذ  .فذذقن قلذذا ال ذذمحرِ النذذار
فذذأين ال ذذما.؟ وإن قلذذا ال ذمورِ هذذو ال ذذما .فذذأين النذذار؟ فذذانمر إىل النذذار كيذذف كس ذا

صذذفتها ال ذذما ،.وبينهذذا وبين ذ حيذذاب القذذدر ،حذذإ صذذار ال ذذما .يف الصذذورة مذذا ،ً.ويف

ال ذذمعىن نذ ًذارا ،فذفع ذل م ذذا فذعل ذا مذذن إحراقهذذا م ذذن غ ذ أن تذتحيذ ذز يف ذات ال ذذما ،.و

اتصذذلا ب ذ  ،و ماصجت ذ و جانسذت  .وإ ذا هذذو بواسذذقة ق ذرب ال ذذما .مذذن النذذار كس ذت

صذذفتها الناري ذة فص ذار حمرقًذا .فك ذالك احلذ ُّذق سذذبحان وتعذذاىل بواسذذقة ق ذرب عبذذدر من ذ
قرب كرامذة مسذافة ،وإقبالذ عليذ يكسذور أثذر صذفت مذن غذ حتيذز ،و اتصذا  ،و
انفصا  ﴿.ويضرب الل اوم ا ﴾[إبراهيم .]11/11
فمفهو ذلك أن عاقة وصل الذمحبة لذما اتصلا هبا لقافة وصلة الذذمحبوبية
واستمسكا بعروة الربوبية قوي سلقان الذمحبوبية علذا سذلقان الذذمحبذية فأفنذار عذن
64

ذاتذ  ،ونفذذار عذذن صذذفات  ،أقذذا ببقائذ علذذا فنائذ  ،وخذيم يف صذذفات بفنائذ  ،فتبذذدلا
الصفات بالصفات ،وقا الوجود بالوجود ،فيا.ت خلا ايود.
(وشعر)م عقف علا (صدِ) .والشذعر الكذا الذذموصون قص ًذدا علذا حبذر مذن
البح ذذور( .ل ذ فيه ذذا ي ذذدون) أيم يكت ذذب( .ب ذذالنق )م بكس ذذر الن ذذون ،أيم ال ذذمداد.
قا م
[ومذ ذ ذذن حم ذ ذ ذ يف وصذ ذ ذذفها أن شذ ذ ذذعرر

مكذ ذ ذ ذ ذ ذذررر حيلذ ذ ذ ذ ذ ذذو فذ ذ ذ ذ ذ ذذيحف كالذ ذ ذ ذ ذ ذذدرس

ويعذ ذ ذ ذذاب يف اومسذ ذ ذ ذذاأل مذ ذ ذ ذذورد لفم ذ ذ ذ ذ

وجي ذ ذذري بذ ذ ذ ري ذ ذذق امل ذ ذذداد عل ذ ذذا الق ذ ذذرس

فه ذ ذ ذ ذ ذ ذذاا لذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ فد ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ي ذ ذ ذ ذ ذ ذذزر عل ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

مجي ذ ذذا ملذ ذذوك العذ ذذرب وال ذ ذذتك والف ذ ذذرس]

(ومذن حمذ ) أيم جذدر وبتذ  ،ومجعذ حمذذو وأحذا علذذا غذ قيذذاس ،قذذا م
(من القويل)
()1

ولذذي الوذذىن والفق ذذر مذذن حيلذذة الف ذذإ

ولكذ ذ ذ ذذن أحذ ذ ذ ذذا قس ذ ذ ذ ذما وجذ ذ ذ ذذدود

(يف وص ذذفها) أيم وص ذذف اخلم ذذرة ال ذذمعنوية الذ ذ ه ذذي كلم ذذة التوحي ذذد أو مخ ذذرة
ال ذذمحبة( .أن شذذعرر) لتضذذمن وصذذفها (مكذذررر حيل ذذو)م مبعذذىن يذذزداد حذذاوًة ،وماحذذي
حا ،وم ل احلوىل .وقد عدار محيد بن ثور( )2بقول م (من القويل)
( )1البيا للمعلوط بن بد  .لسان العرب بن منمور (و

)؛ عيون اوخبار بن قتيبة .911/1

( )2محيذد بذن ثذذور( - 777ذذو 97؟ ه ذ  - 777ذو 017؟ )م محيذذد بذن ثذور بذذن حذزن اهلذايل العذذامري،
أبو الذم ىنم شاعر خمضر  .عا صمنا يف اياهلية .وشهد حنينا ما الذمشركا ،أسلم ومات يف خافة ع مان.
وقيذذلم أدرك صمذذن عبذذد ال ذذملك بذذن مذذروان .وعذذدر ايمحذذي يف القبقذذة الرابعذذة مذذن اشسذذاميا .الــوافي بالوفيــات

للصفدي 119/19؛ اوعحو للزركلي .199/1
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فلم ذ ذ ذ ذا أتذ ذ ذ ذذا عامذ ذ ذ ذذان بعذ ذ ذ ذذد انفصذ ذ ذ ذذال

()1

ع ذ ذذن الضذ ذ ذرأل واحل ذ ذذوىل دماث ذ ذذا بروده ذ ذذا

(ف ذذيحف كال ذذدرس)م م ذذن درس ذذا الكت ذذب ،أيم قرأا ذذا .ويق ذذا مسذ ذي إدريذ ذ
صذذلا اهلل علي ذ وسذذلم ب ذ لك ذذرة دراسذذت كتذذاب اهلل تعذذاىل( .ويعذذاب) أيم حيلذذو( .يف
اومس ذذاأل م ذذورد لفمذ ذ )م ش ذذب لفمذ ذ لرقتذ ذ وانس ذذيام عل ذذا س ذذبيل ا س ذذتعارة الذ ذذمكنية
ذيا .وجي ذوص أن يكذذون مذذن إحذذافة ال ذذمشب ب ذ إىل
بش ذريعة مذذا ،.وأثبذذا هلذذا ال ذذمورد تيذ ً
ذبيها مهكذ ًذدا ،أيم فهذذو نسذذيام وعاوبت ذ كمذذورد الشذذاربة ت ذردر اوذهذذان
ال ذذمشب تشذ ً
ف ذتو منذ ( .وجيذري بذ ريذذق الذذمداد)م يذذأيت فيذ مذا ذكذر قبلذ مذن ا سذذتعارة والتشذذبي .

(علا القرس) أيم الصحيفة ،ويقا يف ال حميذا كتبذا( .فهذاا) الذذماكور( ،لذ
فدذذر) أيم افتدذذار يفتدذذر بذ  ( ،يذزر علذذا مجيذذا ملذذوك العذذرب)م بضذذم أولذ وسذذكون
ثاني لوةً يف العرب بفتحهما ،وهم أو د سا بن نوو( .والتك)م مذن أو د يافذر بذن
نوو( .والفرس)م ويقا فارس القبيلة الذمعروفة ،واختلذف يف نسذب الفذرس؛ فقيذل هذم
فارس بن سا بن نوو ،وقيل فارس بن إفريدون بن إسحاِ بذن إبذراهيم عليذ الصذاة
والسا .
ولذما أشذرف علذا تلذك الذذمقامات العليذة ،والذدرجات السذنية ،والعقايذا اهلنيذة،
وكان من شأن النفوس الكاملة البشرية ،أ تقف عند أمنية ،طلب الذذمزيد مذن خذالق
البية ،فقا م
( )1الصذ ذواب يروده ذذا .وال ذذدما م مج ذذا دم ذذر ،وه ذذو الس ذذهل م ذذن اورض الك ذ ذ النب ذذات ،يروده ذذام جي ذذي .فيه ذذا

وياهب .ياكر الشاعر ولد ناقة مضذا عامذان بعذد فصذال  .ال تـاب لسذيبوي 00/1؛ مدب ال اتـل بذن قتيبذة

.107/1
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فكذ ذ ُّذل غ ذ ذذد يلقذ ذذار خ ذ ذ ًا م ذ ذذن اوم ذ ذ

في ذ ذ ذ ذذا رب صدر من ذ ذ ذ ذذك فض ذ ذ ذ ذ ًذا ونعمذ ذ ذ ذ ذذة

رب)م مأخوذ من التبية ،وهي تبلي الشي .شذيأًا فشذيأًا إىل كمالذ  ،ويقلذق
الذ( ُّ

علذذا معذذان منهذذا؛ السذذيد ،وال ذذمالك ،وال ذذمصل  ،والوكيذذل ،واحلفذذي  ،وغ هذذا .وه ذذي

كلُّه ذذا ص ذذاحلة يف حقذ ذ تع ذذاىل .ولفذ ذ ال ذذرب يس ذذتعمل يف حق ذ تع ذذاىل معرفً ذا ومنكذ ذًرا،
مقل ًقا ومقي ًدا ،و يستعمل يف حذق غذ ر إ مقيذ ًدا؛ كذرب الذدار ،ورب الدابذة( .صدر)
أيم ناظمهذذا ،وهذذو السذذلقان ال ذذمعمم وال ذذملك ال ذذمكر ( .فضذ ًذا ونعم ذةً)م فذذا ي ذزا
يرتقي من درجات السعادات ،وبلذوغ تلذك الكمذا ت ،وا طذاأل علذا أقاصذي تلذك
الدرجات ،مد اويا والساعات( .فكل غد يلقار خ ًا من اوم ) فذقن هذاا شذأن
العذذارفا السذذالكا الواصذذلا للمقامذذات العليذة ،واونفذذاس الرمحانيذة ،فذذقهنم إذا وصذذلوا

إىل مقا عا طلبوا ما هو أعلا من  ،ورأوا أن ما دونذ نقذص ،فيسذتوفرون منذ  .ومذن
قيلم"حسنات اوبرار سيأات الذمقربا".
ول ذما طلذذب ا سذذتزادة بعذذد بلذذوغ درجذذات السذذعادة ،وكذذان أصذذل تلذذك اخلذ ات
إ ذا أتذذا بواسذذقة خ ذ البيذذات ناسذذب خ ذتم دعائ ذ الذ ذمنيف العذذايل الش ذريف بالذذدعا.
لتلك الواسقة العلية الاي هو سبب يف وصو تلك اخل ات الذمرحية ليكمل بذالك
حصو الدعوات السنية فقا م
وصذذل علذذا اهلذذادي البش ذ مسذذلما

وا وصذ ذ ذذحب حذ ذ ذذا تصذ ذ ذذب أو متسذ ذ ذذي

الصاة من اهلل الرمحة ،ومن الذذمائكة اسذتوفار ،ومذن اآلدميذا تضذرأل ودعذا..
(علذذا اهلذذادي) أيم الذذدا إىل سذذبيل اخل ذ ات ،وال ذمنقا ملذذن أطاع ذ مذذن ال ذمهلكات.
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ويكفي ذ ذ ذ ذ ذ م ذ ذ ذ ذ ذن الشذ ذ ذ ذ ذذرف العمذ ذ ذ ذ ذذيم قول ذ ذ ذ ذ ذ تعذ ذ ذ ذ ذذاىل﴿ وإنذ ذ ذ ذ ذذك لتذهذ ذ ذ ذ ذذدي إىل صذ ذ ذ ذ ذذراط
مس ذذتقيم ﴾[الش ذذور ( .]11/11البش ذ )م م ذذأخوذ م ذذن البش ذذارة ،وه ذذي اخل ذذب اوو
ذلما)م السذذا مذذن اهلل اومذذن ،وم ذن سذذلم علي ذ
الصذذادِ السذذار ،وحذ ُّذدر الن ذاارة( .مسذ ً

فقذذد أمذن مذذن اآلفذذات( .وا )م وهذذم مهمنذذو بذذين هاشذذم وبذذين الذذمقلب علذذا اوصذ .

(وصذذحب)م اسذذم مجذذا لصذذاحب ،مبعذذىن الصذذحا  ،وهذذو م ذن اجتم ذا مهمنً ذا مبحمذذد
صلا اهلل علي وسلم ،ومات علا ذلك( .حا نصذب أو سذي) أيم يف كذل صذباو
ومسا..
وليتأمل من ل ذوِ ورقا ب إىل فذوِ الفذوِ مذا اشذتملا عليذ هذار القصذيدة
الشذريفة مذذن أسذرار ظهذذور التيليذذات ايامعذذة ل ذمناص أهذذل احلذذق أربذذاب ايمذذا والفذذرِ
وال ذذمراتب الكمالي ذة اوكملي ذة ال ذذمحفوفة بال ذذمناطات ال ذذمحمدية واوس ذرار اومحدي ذة.
ومذذا ذلذذك فمعرفذذة هذذاا القريذذق م ذا يتنذذاها و يذذدخل حتذذا الضذذبط ،و حيتمل ذ
دليا للقالب وهاديذًا لذ ،
حترير ،و يفي ب عبارة و تقرير .وإ ا ذكرنا من ما يكون ً
وإ فالذذمقامات واوحذوا والذمكالذذمات والذذمكاشفات والذذمشاهدات والواقعذذات مذا
حيصذ ذرها حاص ذذر ،وح ذذابقها الكل ذ ذ ُّي أهنذ ذا منقس ذذمة إىل قس ذذما؛ القس ذذم اوو يف

ال ذ ذذمصقلحات ومعرف ذذة اولف ذذا ال ذ ذ تذق ذ ذا يف عب ذذارات اوش ذذياخ .والقس ذذم ال ذذال يف

الذمقامات وعداها بعضهم إىل ألف مقا  ،ك ُّل مأة منها يف قسذم مذن اوقسذا العشذرة
ال ذ ذ هذ ذذيم البذ ذذدايات ،واوب ذ ذواب ،وال ذ ذذمعامات ،واوخذ ذذاِ ،واوصذ ذذو  ،واووديذ ذذة،
واوحوا  ،والو يات ،واحلقائق ،والنهايات.
وق ذذد دون ذذا الق ذذو يف القس ذذما مجيعهم ذذا وجمموعهم ذذا كتبًذ ذا مقولذ ذةً وخمتص ذذرًة

فلتقل ذب منهذذا ،وليتأم ذل بعذذا اشنص ذذاف بعذذا ا عتس ذذاف م ذذا انق ذذو علي ذ ه ذذاا
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الشذذرو الشذريف مذذن كشذذف اوسذرار وبسذذط اونذوار ال ذمنقوي علذذا فذذوِ مذذا قيذذل مذذن
ايمل والتفاصيل ،وذلك حبسب قابلية العبد اوقل ،وإدراك من مدلوهلا اوجل.
اللهذ ذم أجعلن ذذا مذ ذن حيس ذذن الم ذذن أب ذ ًذدا بلق ذذك ،واس ذذتهلكنا يف القي ذذا حبقذ ذك،
وغيبن ذا عذذن س ذواك ،وأشذذهدنا إي ذاك ،وصذذلا اهلل علذذا الن ذ اوعمذذم سذذيدنا حممذذد وأل ذ
وصحب وسلم.
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قيد الفراغ
أمحدك يا من فذت لمعرفت أقفا قلوب أوليائ  ،ومن أهل و ئ جزيذل ا ئذ ،
والصاة والسا علا خ أنبيائ  ،ومبل أنبائ  ،حممد ،وال  ،وأبنائ  ،وبعدم
فهذذاا شذذرو تنشذذرو لذ اخلذواطر ،وتنفذذت ونذوارر عيذذون البصذذائر ،قذذد حذذو مذذن
كذا القذذو غذذرر الفوائذذد ،واسذذتدرج مذذن حبذار معارفذ درر الفرائذذد ،وأوحذ مذذن الذذنمم
مشكات  ،وأفص عن معال ألفاظ ومدلو ت  ،وكشف قنذاأل وجذور خمدراتذ  ،فلذو رار
ص ذذاحب العذ ذوارف وق ذذر لذ ذ باحلس ذذن واع ذذتف ،ول ذذو وردر القال ذذب رت ذذو م ذذن حب ذذرر
واغذذتف .قذذد أحسذذن جامع ذ وأجذذاد ،وأبذذد في ذ مذذن النكذذا اللقيفذذة وأعذذاد ،وحذذرر
ودقق ،وقرر وحقق ،فأحسن اهلل الكري جذوائزر ،وثذبذا يف دائذرة التوحيذد مراكذزر .قذا
ذلذذك وكتب ذ الفقذ إىل اهلل الوذذين حممذذد علذذي القذذادري الشذذافعي تاسذذا شذذعبان ال ذذمكر
سذ ذذنة مثذ ذذال عشذ ذذرة وتسذ ذذعمأة أحسذ ذذن اهلل عاقبتهذ ذذا ،وغفذ ذذر لكاتب ذ ذ ووالدي ذ ذ ومشذ ذذاخي
والذمسلما أمجعا .اما.
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تقر ض عبد البر ابن الشحنة
احلمذذد هلل الذذاي صي ذن مذذن انذذتمم يف سذذلك أوليائ ذ بعقذذود ايمذذان ،وعذذا لذ ذمن
استيم نممذ يف حبذار التوحيذد بيذوت القذرب وقذوة السذلقان ،أمحذدر أن سذقا مشذفا
بضذىن مذذن صذذايف شذراب حب ذ قلذذوب أهذذل اش ذذان ،وأشذذكرر أن قلذد أعن ذاِ حمبي ذ ل ذما
سذذكروا مذذن مخذذرة حب ذ قائذذد العقيذذان ،وأشذذهد أن إل ذ إ اهلل وحذذدر ش ذريك ل ذ
شهادة من فين عن فنا .أنانيت ففاص بشهود احلق واستكان ،وأشذهد أن سذيدنا حمم ًذدا
عبذدر ورسذول سذذيد اونبيذا .وخاصذذة اوكذوان الذذاي اخذتص بذذالقرب والذذدنو والسذذماأل
والعيذذان ،وعلذذا ال ذ وأصذذحاب السذذابقا يف ميذذادين الو يذذة لكذذل إنسذذان مذذا اختلذذف
الذملوان وسلم تسليما ،وبعدم
فقد تشرفا بالوقوف علا شذرو هذار الكلمذة السذلقانية والقصذيدة الذذمشتملة
علذذا أوصذذاف اخلمذذرة الرمحانيذة ومذذا اشذذتملا عليذ مذذن معذذال البيذذان والبذذديا والباغذذة
والفص ذ ذ ذذاحة وأنذ ذ ذ ذواأل ا س ذ ذ ذذتعارات والتص ذ ذ ذذيا ،ايامع ذ ذ ذذة ب ذ ذ ذذا الباغ ذ ذ ذذة و ،...والرق ذ ذ ذذة
وا نسيا  ،وكيف وقذد تقذرر أن كذا الذذملوك ملذوك الكذا  ،ومنشذهها -مذن اهلل
مقام الشريف يف الدارين أشرف مقذا  -هذو أعمذم ملذوك اشسذا  ،وأعذد سذاطا
فهم ذا ،وأك ذذرهم
جرم ذا ،وأق ذواهم يقينذذا ً
اونذذا  ،أمجعهذذم للمحاسذذن ً
وعزم ذا ،وأجذذودهم ً

بأس ذا ورمح ذا ،وأسذ ُّذدهم
حتم ذا ،وأشذذدهم ً
حلم ذا ،وأوفذذاهم بالقاعذذات ً
علم ذا ،وأوفذذرهم ً
ً

مقامذا وامسًذا ،أجذذبهم للقلذذوب يقينًذا
نممذا ،وأرفعهذذم ً
رأيًذا ً
وحزمذا ،وأحسذذنهم عقيذد ًة ً

و ًذا ،احلذاوي مذن الذذمحامد مجًذا ،أشذذرف ملذوك الزمذان ،وأعمذم خذواقا اووان ،ناشذذر

ألوي ذذة الع ذذد واشحس ذذان ،م ذذاحي اث ذذار المل ذذم وا عت ذذدا .والع ذذدوان ،ص ذذاحب البن ذذد
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والعل ذذم ،مال ذذك س ذذياديت الس ذذيف والقل ذذم ،جذ ذدد اهلل لذ ذ يف ك ذذل وق ذذا نصذ ذًرا ،وأوس ذذا

وقهرا ،وأجر مبقاصدر اوم ذا الذدائرة ،ومجذا لذ إىل سذعادة
أعدا.ر خوفًا وذً ورعبًا ً
الدنيا سعادة اآلخرة .ما أتا ب شارحها اشما الفاحل ،واهلما الكامل مذن الورائذب
البديعذذة ،والعيائذذب الرفيعذذة ،والكلمذذات الرائقذذة ،والعبذذارات الفائقذذة .فلقذذد أتذذا فيذ مبذذا
أدهذذش ،وأحيذذا ميذذا القلذذوب وأنعذذش ،وأجذذاد كذذل اشجذذادة ،وأتذذا يف شذذرح باحلسذذىن
وصي ذذادة ... ،اغ ذذتف م ذذن حب ذذار ال ذذنمم فاتس ذذعا ل ذ بي ذذوت الك ذا  ،ورو م ذذن شذ ذراب
العذذاب فقف ذ بأحاس ذن ال ذذمحاسن و . ...ق ذذا ذل ذذك م ذذر ًا ومش ذذقة عي ذ ًذا العب ذذد
الفقذ عبذذد الذذب بذذن الشذذحنة  ....عفذذا اهلل عن ذ يف سذذابا شذذهر رمضذذان الذذمعمم سذذنة
مث ذذال عش ذذرة وتس ذذعمأة .احلم ذذد هلل رب العال ذذما وص ذذلا اهلل عل ذذا س ذذيدنا حمم ذذد وال ذ
وصحب وسلم.
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الفهارس العامة
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فهرس اآل ات القرآنية
اآل ة

السورة

﴿ أومن كان ميتًا فأحيذيذنار وجعلنا
ورا شي ب يف الناس كمن م ذل
ل نً

اونعا

رقم اآل ة الصفحة
111

61

يف المُّلمات لي بارج منذها ﴾
﴿ رب أرل أنمر إليك ﴾

اوعراف

191

48

﴿ لن تذرال ﴾

اوعراف

191

48

السو﴾ .
﴿ إن النذف ومارة ب ُّ

يوسف

19

37,38

﴿ ويضرب الل اوم ا ﴾

إبراهيم

11

01

﴿ إ ا قذولنا لشي .إذا أردنار

النحل

17

41

أن نذقو ل كن فذيكون ﴾
ط

91

48

﴿ وعيلا إليك رب لتذرحا ﴾
﴿ يا نار كول بذرًدا وسا ًما علا
إبذراهيم ﴾

اونبيا.

08

26

﴿ الل نور السماوات واورض ﴾

النور

91

57,58

ورا فما ل
﴿ ومن مل جيعل الل ل ن ً
من نُّور ﴾

النور

17

01

74

﴿ وإنك لتذهدي إىل صراط

الشور

11

09

مستقيم ﴾
﴿ تدمر كل شي .بأمر ربذها ﴾
﴿ ذلك فضل الل يذهتي من يشا.

اوحقاف

11

01

ايمعة

1

18

والل ذو الفضل العميم ﴾
﴿ ومن يذهمن بالل يذهد قذلب ﴾

التوابن

11

01

﴿ و أقسم بالنذف اللوامة ﴾

القيامة

1

39

﴿ ويسقون فيها كأ ًسا ﴾

اشنسان

10

28

﴿ فقذا النُّيو طمسا ﴾

الذمرسات

9

47

الفير

10

39

﴿ يا أيذتذها النذف المقمأنة ﴾

75

فهرس اوااد ث فاوقوال الـمأ ورة
رقم الصفحة

الحد ث
أتعيز إحداكن أن تتدا ثومتا ،تلقدهما بعب أو

09

صعفران
أحب العباد إىل اهلل اوخفيا .اوتقيا.

41

إذا لا لشي .خشا ل

18

أعد عدوك نفسك ال با جنبيك

37

أو ما خلق اهلل العقل

35

حبُّك للشي .يعمي ويصم

07

عرفا ر بر

42

كنزا خمفيًا ،فأحببا أن أعرف فدلقا اخللق
كنا ً

32

حسد إ يف اثنتا

40

الذمر .ما من أحب

01

من أحصاها دخل اينة

33

الذمهمن يوبط ،والذمنافق حيسد

40

ومن حا حو احلما يوشك أن يقا في

11

76

فهرس اوشعار
قافيته

قا له

جلوة

عمر بن الفارض

البحر اوبيات

الصفحة

القويل

1

34

الوافر

1

55

القويل

1

36

وصاو

الوافر

1

97

يرودها محيد بن ثور

القويل

1

00

جدود

الذمعلوط بن بد

القويل

1

00

أنوار

شهاب الدين السهروردي

القويل

9

97-18

ساتر

ابن سوار الشيبال

القويل

1

11

رويا
لوريت

عمر بن الفارض

الدمشقي
يش

القويل

ابن سوار الشيبال

1

19

الدمشقي
اون

القويل

9

10

اشن

القويل

1

19

جنسي أبو سعيد اخلراص

القويل

1

10

الشم

قانصور الووري

القويل

1

10

النف

قانصور الووري

القويل

1

97

77

الرج

قانصور الووري

القويل

1

17

اللم

قانصور الووري

القويل

1

46

ق

قانصور الووري

القويل

1

46

القم

قانصور الووري

القويل

1

47

جن

قانصور الووري

القويل

1

52

احلدس قانصور الووري

القويل

1

10

كاخلرس قانصور الووري

القويل

1

61

قانصور الووري

القويل

1

62

الكرسي قانصور الووري

القويل

1

63

كالدرس قانصور الووري

القويل

9

65

قانصور الووري

القويل

1

67

نعش

الرمل

1

55

مساما عمر بن الفارض

القويل

1

54

ذاك

أبو مسلم السلمي

مواليا

1

49

اوو

أبو متا القائي

الكامل

1

21

أهل

عمر بن الفارض

القويل

1

48

الكامل

1

23

اللب

اوم

مفصل ابن سوار الشيبال
الدمشقي
البكم

القويل

عمر بن الفارض
78

1

62

الكر

عمر بن الفارض

القويل

1

28

علم

عمر بن الفارض

القويل

1

57

اوكنة عمر بن الفارض

القويل

1

49

سكران

الكامل

1

30

الرمل

1

12

أبوي

عمر بن الفارض

79

فهرس اوعحو فالقبا فالشعوب
الصفحة

االسم

26,67

إبراهيم اخلليل (أل)
أبو سعيد اخلراص

17

أبو علي الدقاِ النيسابوري

11

أبو مسلم اخلو ل

10

أبو مسلم السلمي

18

أبو يزيد البسقامي

56

إدري

66

اوسود العنسي

26

اونصاري اهلروي (عبد اهلل بن حممد)

51

أهل السنة

52
8,65,57

التك
جعفر بن حممد الصادِ

33

اينيد البودادي

26

محيد بن ثور

66

صليدا

31

سارية بن صنيم

24
81

سا بن نوو

67

السري السققي

10

سهل التستي

19

شهاب الدين السهروردي (أبو حفص)
الشيبال (ابن سوار)

1,50
23

الصوفية

1,2,37,38

العرب

8,65,67

عمر بن اخلقاب

24

عمر بن الفارض

12,28,49,57,61

الوزايل (أبو حامد)

38

فارس بن إفريدون بن إسحاِ

67

فارس بن سا بن نوو

67

الفرس

8,65,67

قانصور الووري (أبو النصر)

1,3,16

القش ي (أبو نصر)

27,37
35,48,68,69,73

حممد ( )

1.11.01

املسلمون

34,48,50,54

موسا (أل)

46,47

النصار
81

يافر بن نوو

67

حيب بن معاذ

56

يوسف

31

82

الـمصادر فالـمراجع
 مدب ال اتل (مف) مدب ال تّابأبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (الذمتوىفم 100هذ)،
تم حممد الدايل ،مهسسة الرسالة.
 اوسرار الـمرفوعة في اوخبار الـموضوعة الـمعرففبالـموضوعات ال بر ؛
علي بن (سلقان) حممد ،نور الدين الذما اهلروي القاري (الذمتوىفم
1711هذ)،
تم حممد الصباغ ،دار اومانة  /مهسسة الرسالة – ب وت.
 اصطحاات صوفيةكما الدين عبد الرصاِ بن أمحد القاشال (الذمتوىف بعدم 097هذ)،
تم حممد كامل إبراهيم جعفر ،اهليأة الذمصرية العامة للكتاب،
القاهرة. 1891 ،
 اوعحو؛خ الدين بن حممود الزركلي (الذمتوىفم 1980هذ)،
دار العلم للمايا ،القبعة اخلامسة عشرة ،أيار  /مايو . 1771
وفي -سورة وسف
الح ِّ
 البرعان في علوو القرآن لإلماو يدارسة فتحقيقا؛
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علي بن إبراهيم بن سعيد ،أبو احلسن احلويف (الذمتوىفم  197هذ)،
تم إبراهيم عنال عقية عنال ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورار يف
التفس وعلو القران ،جامعة الذمدينة العالذمية -كلية العلو
اشسامية قسم القران الكري وعلوم  ،ماليزيا ،العا ايامعيم
 1190هذ . 1711-
 تار ا مصبهان = مخبار مصبهان؛أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاِ اوصبهال (الذمتوىفم
197هذ)،
تم سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية – ب وت ،القبعة
اووىل 1117 ،هذ. 1887-
 تار ا االسحو فففيات الـمشاعير فاوعحو؛مش الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن ع مان الاه (الذمتوىفم
019هذ)،
حتقيق بشار عواد معروف ،دار الورب اشسامي ،ب وت1779 ،
.
 الجامع الـمسند الصحيح الـمختصر من ممور رسول اهللصلى اهلل عليه فسلم فسننه فم امه = صحيح البخاري؛
حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البداري،
تم حممد صه بن ناصر الناصر ،دار طوِ النياة ،القبعة اووىل،
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1111هذ.
 ادا ق الحدا قمش الدين الراصي (املتوىف 000هذ)،
تم إبراهيم مش الدين ،دار الكتب العلمية ،ب وت. 1711 .
 د وان ابن الفارض؛اعتىن ب وشرح  ،هي م ها  ،دار الذمعرفة ،ب وت ،القبعة ال ال ة،
1118هذ. 1779 /
 د وان شيا االشرا شهاب الد ن السهرفردي؛شهاب الدين السهروردي (الذمقتو م 190هذ)،
تم أمحد مصقفا احلسا ،دار بيبلون ،باري . 1771 ،
 د وان نجم الد ن بن سوار الدمشقي؛ام الدين بن سوار الدمشقي (الذمتوىفم 000هذ)،
تم حممد أديب ايادر ،مقبوعات جمما اللوة العربية بدمشق،
. 1717
 الرسالة القشير ة؛عبد الكري بن هواصن بن عبد الذملك القش ي (الذمتوىفم 101هذ)،
تم أن حممد عدنان الشرفاوي ،دار الذمنهاج – جدة1199 ،
هذ. 1710-
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 الزعد وبي دافد السجستاني؛أبو داود سليمان بن اوشعر بن إسحاِ اوصدي السيستال
(الذمتوىفم 101هذ)؛
تم ياسر بن ابراهيم بن حممد ،غنيم بن عباس بن غنيم وقد ل
وراجع م فضيلة الشي حممد عمرو بن عبد اللقيف ،دار الذمشكاة
للنشر والتوصيا ،حلوان ،القبعة اووىل 1111 ،هذ . 1889-
 سلسلة اوااد ث الضعيفة فالـموضوعة فم رعا السيئفي اومة؛
أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين اولبال (الذمتوىفم 1117هذ)،
دار الذمعارف ،الرياض ،القبعة اووىل 1111 ،هذ . 1881 /
 سنن مبي دافد؛أبو داود سليمان بن اوشعر بن إسحاِ اوصدي السيستال
(الذمتوىفم 101هذ)،
تم حممد حميي الدين عبد احلميد ،الذمكتبة العصرية ،صيدا –
ب وت.
 سير معحو النبحءمش الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن ع مان الاه (الذمتوىفم
019هذ)،
جمموعة من الذمحققا بقشراف شعيب اورناؤوط ،مهسسة الرسالة،
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القبعة ال ال ة 1171 ،هذ 1891 /
 سير السلف الصالحين السماعي بن محمداوصبهاني؛
إمساعيل بن حممد بن الفضل اوصبهال ،أبو القاسم ،الذملقب بقوا
السنة (الذمتوىفم 191هذ)،
تم كر بن حلمي بن فرحات بن أمحد ،دار الراية للنشر والتوصيا،
الرياض.
 طبقات اوفلياء؛ابن الذملقن سراج الدين عمر بن علي الشافعي الذمصري (الذمتوىفم
971هذ)،
تم نور الدين شريب  ،مكتبة اخلااي ،بالقاهرة ،القبعة ال انية،
 1111هذ . 1881-
 طبقات الشافعية ال بر ؛تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (الذمتوىفم 001هذ)،
تم د .حممود حممد القناحي د .عبد الفتاو حممد احللو ،هير
للقباعة والنشر والتوصيا.
 طبقات الصوفية؛حممد بن احلسا بن حممد النيسابوري ،أبو عبد الرمحن السلمي
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(الذمتوىفم 111هذ)،
تم مصقفا عبد القادر عقا ،دار الكتب العلمية – ب وت،
القبعة اووىل1118 ،هذ . 1889
 عوارف الـمعارف؛شهاب الدين السهروردي (الذمتوىفم  091هذ)،
تم حممد عبد العزيز اخلالدي ،دار الكتب العلمية ،ب وت،
. 1770
 عيون اوخبار؛أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (الذمتوىفم 100هذ)،
دار الكتب العلمية ،ب وت 1119 ،هذ.
 الفا ق في در ل الحد ث فاو ر؛أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار اهلل (الذمتوىفم
199هذ)،
تم علي حممد البياوي -حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الذمعرفة –
لبنان ،القبعة ال انية
 الفتواات الـم ية؛حميي الدين بن عر احلامتي (الذمتوىف  099هذ)،
تم أمحد مش الدين ،دار الكتب العلمية ،ب وت،
1117هذ. 1888/
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 قحدة النحر في ففيات معيان الدعر؛أبو حممد القيب بن عبد اهلل بن أمحد باخمرمة ،اهليرال احلضرمي
( 810- 907هذ)،
تم بو مجعة مكري وخالد صواري ،دار الذمنهاج – جدة ،القبعة
اووىل 1119 ،هذ1779-
 كتاب الزعد ال بير؛أمحد بن احلسا بن علي بن موسا ،أبو بكر البيهقي (الذمتوىفم
119هذ)،
تم عامر أمحد حيدر ،مهسسة الكتب ال قافية – ب وت ،القبعة
ال ال ة1880 ،
 ال تاب؛عمرو بن ع مان بن قنب احلارثي ،أبو بشر ،الذملقب سيبوي
(الذمتوىفم 197هذ)،
تم عبد السا حممد هارون ،مكتبة اخلااي ،القاهرة ،القبعة
ال ال ة 1179 ،هذ 1899-
 كشف الخفاء فمز االلباس عما اشتهر من اوااد ثعلى ملسنة الناس؛
إمساعيل بن حممد العيلول ايراحي (الذمتوىفم 1101هذ)،
مكتبة القدسي ،لصاحبها حسا الدين القدسي – القاهرة،
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 1911هذ
 كشف الوجوه الغر بمعاني نظم الدر ،شرح تا ية ابنالفارض؛
كما الدين عبد الرصاِ بن أمحد القاشال (الذمتوىف بعدم 097هذ)،
تم أمحد فريد الذمزيدي ،دار الكتب العلمية ،ب وت. 1771 ،
 كنز العمال في سنن اوقوال فاوفعال؛عا .الدين علي بن حسا الدين ابن قاحي خان القادري الشه
بالذمتقي اهلندي (الذمتوىفم 801هذ)،
تم بكري حيال -صفوة السقا ،مهسسة الرسالة ،القبعة اخلامسة،
1171هذ1891/
 ال واكل السا رة بأعيان الـمئة العاشرة؛ام الدين حممد بن حممد الوزي (الذمتوىفم 1701هذ)
تم خليل الذمنصور ،دار الكتب العلمية ،ب وت ،القبعة اووىل،
 1119هذ . 1880/
 لسان العرب؛حممد بن مكر بن علا ،مجا الدين ابن منمور اونصاري (الذمتوىفم
011هذ)،
دار صادر – ب وت ،القبعة ال ال ة  1111-هذ
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 مسند ابن مبي شيبةأبو بكر بن أ شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم العبسي
(الذمتوىفم 191هذ)،
تم عاد بن يوسف العزاصي وأمحد بن فريد الذمزيدي ،دار الوطن
– الرياض ،القبعة اووىل1880 ،
 مسند الشهاب؛أبو عبد اهلل حممد بن سامة القضاعي الذمصري (الذمتوىفم 111هذ)،
تم محدي بن عبد الذمييد السلفي ،مهسسة الرسالة – ب وت،
القبعة ال انية 1170 ،هذ – . 1890
 الـمسند الصحيح الـمختصرمسلم بن احلياج أبو احلسن القش ي النيسابوري (الذمتوىفم
101هذ)؛
تم حممد فهاد عبد الباقي ،دار إحيا .التا العر – ب وت.
 الـمقفى ال بير؛تقي الدين الذمقريزي (الذمتوىفم  911هذ ،) 1117
تم حممد اليعاوي ،دار الورب ا سامي ،ب وت – لبنان ،القبعة
ال انية 1110 ،هذ . 1770-
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 منازل السا ر ن؛عبد اهلل اونصاري اهلروي،
تم علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،ب وت.1899- 1179 ،
 الـمنتخل من عل الخحلأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد الشه بابن قدامة الذمقدسي
(الذمتوىفم 017هذ)،
تم أ معاذ طارِ بن عوض اهلل بن حممد ،دار الراية للنشر
والتوصيا
 الوافي بالوفيات؛صاو الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي (الذمتوىفم
001هذ)،
حتقيق أمحد اورناؤوط وتركي مصقفا ،دار إحيا .التا  ،ب وت
1117هذ. 1777 /
 ففيات اوعيان فمنباء مبناء الزمان؛أبو العباس مش الدين أمحد بن حممد ابن خلكان البمكي
(الذمتوىفم 091هذ)،
تم إحسان عباس دار صادر ،ب وت . 1801-1809
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