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 بسم هللا الرحمن الرحيم          

 
، وتنزه في عالم مجده عن مماثلة الحوااث  واألغيوار ،  الحمد هلل الذي اختفى في عالم غيبه عن رؤية األبصار    

وتفوو ث بديديتووه فووي محوواه وايديتووه عوون م اللووة األولوواه والخووالا  والكنووا  وال يوواري واألفالووار ، وتوو ثي بالب يا ووه 
وعليا ه من أ  يتصف م لاق ب يمانيته أويخاركه أيد فوي ربابيتوه بواألرزاق واألموداث  وتدزر بعكمته وتس بل بمجده

واألقلووار ، وتعوواقم بحاتووه وقدرتووه وعزتووه وغنوواه عوون اميووه النحووا ، واأل ووباه واألنكووار ، ف ووا الاايوود األيوود الوو   
منوزه عون التحييود بالزموا  المعباث المنزه عن الحلال مه أنه في كل  ي ماااث قديم الوذاي واألموماو والصوفاي ال

والج ة والمالا  وال باط والصعاث ، األزلي األبدي الذي أبده عين أزله ، وأزله عين أبده ، بال إنالار ور احواث ، 
م ي لايته في كل ماااث وامعت آيته اميه المكال  في الاااث و ملت ألاليته كل الم اتب بوال قيود محودوث 

ل أو مو ثوث ، وتعالووت قياميتوه عون اريتيوواخ إلوى م صوو، مع واث ، وأرتفعووت ، وأموتر قت ربابيتوه مووياث  كول وا وو
 مدانيته من كا  أنه والد أو مالاث .أيمده يمد من مبح في بحار التجلياي ، وأثر  مااقف اميه الحضو اي 

نعم ، وتححق بنيل أرفه المحاماي ، وأنعده عن نفسه ببحا ه فوي يكوا   المخوالداي . وأ وال ه  وال  مون قيود بوه الو
وبووذل فيووه كاموول ا ووده إلووى أ  تححووق بمع فووة يحيحووة معنووى  ووال ه ويمووده . وأ وو د أ  ر إلووه إر اهلل ال وواله علووى 
أ فيا ه خله ال ضاا  والالمال ، والااضه علي م تيجا  الحبال واإلاالل ، والالا ف ل م عن مناو ب ق الجموال 

رنا محمدًا عبده ورماله المصبا  علوى قلبوه اليحوين ، والمانح اميع م ن اية غاية الا ال . وأ  د أ  ميدنا وما 
والعلووم والع فووا  والحالووم ، والمخوو اث فووي كوول  ووي بحيوواه كوول  ووي بووه ييووب منحووه  لوو  المتفضوول الاالووب العوودل 
الحالم . وأ و د أنوه نبوي يوق ورموال  ودق . وأ و د أ  كول نبوي خوار أو نبوي م مول ، وكول ملو  ومحو   وكول  

يووق يجووب أ  يوو من بووه كوول  لحوواو والخووفاعة والميووزا  ، كلووهوالسوواعة والصوو اط واكتووا  منووزل والجنووا  والنيوو ا  
ماللف من ال لق ، وأ لى وأملم على النحلوة الجامعوة ، والودر  الالمعوة ، واليتيموة الجال يوة ، والف يود  السونية ، 

ل يموواي ، مجمووه اامعووة اميووه الححووا ق ، ومجموواا ق ا ووف للووا ف ثقووا ق ال قووا ق ، عوو ا ال يمانيووة فووي عووالم ا
وأمووولاانة عووو ا عوووالم النامووواي والاللووواي ، مووويدنا ويبيبنوووا وواموووتلنا محمووود المرموووا  بالليتوووه فوووي لجوووة بحووو  
تجلياتوو  ، والفوواني عنووه بوو  فووي اووالل امووال انالخوواس مووبحات  .  ووال  ومووالماً ر إيصوواو ل مووا ور عوود ، ور 

 وووحبه الووو اقين أوخ الع فوووا  ، إنحضووواو ور يووود ، عووودث موووا وموووعه علمووو  ويوووق قووودره عنووود  وعلوووى اميوووه آلوووه و 
والمح رين بتدييدلم من بعده   يعته على مم  الودلار واألزموا  ، وعلوى اميوه أزوااوه و ريتوه وألول بيتوه وأ و اره 
وأنصووواره وم اا يوووه واميوووه التوووابعين وتوووابعي م بايسوووا  أامعوووين ، وعلوووى موووا   األنبيووواو والم مووولين ، والمال الوووة 

، واميووووه األوليوووواو المحبووووابين ، وكافووووة عبوووواث اهلل الصووووالحين ، موووون الموووو منين  والمحوووو بين ، والخوووو داو األكوووو مين
 والمسلمين . وعلينا مع م يا أريم ال ايمين ويا ر  العالمين .

أما بعد . فيحال الراية بالمحال ، إمماعيل بون عبود اهلل ال اقوي م اقوي الالموال ، أنوه لموا يفنوي مواري بالسوعاث      
 يووق ألوول الححيحووة وال دايووة .   وو  قلبووي موون الخوو   ، وخلصووه موون  وواارق السوواو والرفلووة والعنايووة وموواقني إلووى  
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والخوو   ، وأفوواو عليووه مووااكب السووحا  المزاووي بفياضوواي مك وو  موو  اموومه الالووا  ، فوودخ خ ب اللووه وثق 
ني الححوا ق معواالمعاني واألناار والعلاه واألم ار ، بعد رفه الحجا  فدييا بذل  قلبي بعد مماته ، واعله مدركاً ل

فنوواني فووي ه ، فوودغ قني فووي عيووا  تجلياتووه ، وكخووف لووي ب اقووه الحجووب عوون مووبحاته ، وأتووووبعوود  ووممه بوودنااا غفال
ي فوي محامواي يضو اته ، وملالنوي مفواتيح الالنواز ، وقلودني مويف فتوق  الموم ال مواز ، نيكا   مخوالداته . وابحوا

ال اهلل وقاتوه أخلوه علوى الريو  بعود موا كوا  ي لوه مون فص ي بحو ،فعند  ل  أم ني أ  أخله ال له على من ثوني
الري  علّي . وأواوه الحلول منوي لريو ي بعود موا كانوت تااوه مون الريو  الوّي ، فحينيوذ أ   لوي فوي ارر واث ، وخلفنوي 

وكذل  من يض   رماله  ولى ، والدرلة اليه ألق   بذل  للعباث ،فلما ايحنت من يض ته بارم  الصحيح لل داية
واعلووت لووي   يحووة أو وول ب ووا السووالالين محاموواي ألوول  ،ليووه وموولم بوواأل   الصوو يح ،بوو زي لالر وواث وال دايووهاهلل ع

أخذ بعض السوالالين ب على أوراثه ، وأنت ج المسل  ، الالمال والن اية ، فلما مل  على يدّي من مل  ، وواق
ل التححيق ، فدلفت ل م رما ل عديود  يسدلانني عن الرامض في كيفية الل يق ، ويلالبانني البيا  في  فة مي  أل

يحوا  . فموا ، وفوي يواري ألول التصواس أربوا  ار، واملة كتب مفيد  ، في علم الكال  وفي   يق ألل الع فا  
،  أل  في وقتنا لذا إنج ل الل يق للنوا  فموا بحوى منوه إر  بىمترناا ب ا عن م الي ، وما ارتاح من كث   م ال م ا

ألل الدعاوي المتلبسين الذين لم يسمعاا به إر في  ارق ال ب  فمن ثوم لمموت باضوه لوذا  ولاناي األث  لالث  
الالتا  بعد يصال اإل ار  ، ولبست خلعة الللب فيه بالمحاولة واإلمت ار  إلى أ  يصول لوي األمو  واأل   مون 

 وه ، وقصودي إفواث  السوا لين ابته وإمالوتثفعة وارث تصنيفه ، فسارعت إلوى كوالحض تين بتدليفه ، ولجم علّي ثفعة 
في إنخا ه وإبدا ه ، فجاو بحال اهلل وقاته على أيسن نمط ، وقاعد  لم يسبحني ب ا ولي من أوليواو اهلل قوط ، موه 
أنه وافي الذي يصل لنا مه بعض األ و ار مون الاقوا ه العديود  ، والفوتن الخوديد  ، وكوا  ابتوداو تدليفوه بعود  وال  

اركة لعخ  بحين من     اهلل راب األ م واكمال وارثه وإنحضاو تدليفه قبيل الصبح بنحوا العخاو ليلة الجمعة المب
ماعة من  لاا فج  ياه األربعاو ثاني ياه من     اهلل  وعبا  المالو ه عواه ألوف ومايتوا  ووايود وموتين مون لجو   

مولالت بوه مسولالاً عجيبواً ،  وعلى آله و حبه أامعين ، فحودعليه وملم  ن وخاتم النبيين ،  لى اهللميد الم ملي
وبينت فيوه أمو ًا غ يبواً ، وأزرتوه بودوثق يلوة أموا  المبواني ، وو وحته ب لعوة اواال  المعواني ، وتااتوه بتيجوا  زمو ث 

، وقلدته أ حل بيض قاا ه أعناق فيافي غما ض العلاه واألم ار ، وبينته على أربعة مخارق  ما  يسوية اراألنا 
عيوا  معنايوة وفوي كول مرو   فاا ول بدلفواه أ ولحت ا مون أمو ار اموتنبلت ا كموا وفي كل مخ ق تسعة مرار  في 

تنك ه في ثاخل الالتا  ، وقلت في كل مر   من ا  ع ًا يتضمن معناه بال أرتيا  ، وقد عزمت على اني ر أنحول 
علوى يسوب  فيه لفكاً من غي ي ، في نث ه ونكمه بل أتاللم فيه بحسب مخالداتي و وقي ، كما أ  كول عوالم يعبو 

 علمه غي  أن  تجده في المعنوى ماافحواً للالتوا  والسونه وأقواال المتحودمين المحححوين بفضول اهلل والمنوة ، وموميته 
 ىو( . فالمخوارق لوي أموا  مبواني مبواث) مخارق  ما  األناار ومرار  يس ا في معنى عيوا  العلواه واألمو ار 

يجعلووه محبوواًر  ااخ بحووار العلوواه واألموو ار ، واهلل أراووا أ األنوواار ، والمرووار  لووي غايوواي م امووي م اكووب ن ايووة أموو
موواثوثاً ، ر مبراضووا موو ثوثاً ، وأ  ينفووه بووه موون كتبووه أو يصووله أو  العووه أو موومعه وعموول بمووا فيووه ، وأ  يجعلووه 
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المعووين ، وقوود بخوو ي فيووه يووين  قفوونووه لووا الحووق المبووين ، والما اأعووين النوواق ين وقوودح الحاموودين ،  محفاقوواً موون
بصوو يح لفووش وا وواره ه لووذا فووي غيوو  موو   ي األ   فووي تدليفووه بوودعكم بخووار  واوواوني األموو  بتسووميته بدمووميصوول لوو

وملم األم  ولم يعارضه بج ل ويسد فحود قفو  وأنوه مويحاه  فف مت فى  ل  الحين ا  من ممعه ولا م   وايده
اثحت بالمحال من يض تي الحو   لما تياه البعب محخارًا في زم   الفا زين ، ومتاااً بتاخ السالمة مه النااين ، ف

 -االل إنللق مني لسا  الحال محدثاً بالنعمة ييب قال  ع اً :وار
 

 إلى أ  و لنا محاه الصالح  ملالنا مسال  ألل الفالح 
  ا  الري   تاه  وراحووووبسايل  وخضنا بحار  العلاه  التي 
 ومن  مثلنا عاقل  وإمت اح  فمن مثلنا في الارى كامل

 ونحن  الذين  بلرنا النجاح           ا   نبا  وووون  الذين  لنفنح

 احوووومن نارنا يستضئ الصب   ز وووووووفوي الحض تين لنا ع
 وواحوووووودى وال بوووووووونعمنا بال         ى قد تجلى لنا ور  الار                        
 ففي الحال ليس عليالم اناح              وقد قال قالاا كما  يتماا                       

 

ني قد بنيته ايم و اله في لذا الالتا  العكيم فمعن فال   بالتسلااي ا الحبيب والسال  األثيب ، و  ف ماف    
نه من قصار  ف ااه نفس  من ا  ، فعلى السنه والالتا  والحال الصاا  ، فإ  ع و ل   ئ م الف لذل

وفق  ل  وأت   ما ت ثثي فيه إلى أ  يفتح اهلل ل  أل  كل يحيحة لم تنل إر لنال  ، وأعمل بما تف مه على 
منه ، بل تاقف بالامل ا د  عنه ، ور    أ  األنالار يااب للمنال   ىو بمتابعة الخ يعة ، ور تنال  علّي 

 والساله  الح ما  بحيب ر يصل إلى ما أنال ه ولا ا د نفسه فيه على مم  األزما  ، ولذا كا  عليه الصال 
يحال : ) من بلره عني فضيلة فلم يصدق ب ا لم ينل ا ( اعلنا اهلل وأيا  من أول المسلمين ، وأثخلنا وأيا  في 

 ي زه الحصين ، واهلل على ما نحال وكيل ، ولا ي دي السبيل .
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 تفحيه اللوال 

 في
 ف  مت لذا الالتا 

تسووعة عيووا  معنايووة ت امتووه مخوو ق  وومس ق وو   مسووه الحسووية فووي  تروو   ( المشرررق األو 1)    
بمحدمة الصدر المحالم فوي عوالم األنواار . مروار   مسوه الحسوية فوي العيوا  المعنايوة بماليكوة العلواه 

 -واألم ار :
 المر   األول : في عين العالم ارنساني . وفيه من الفاا ل علاه  وقيه وثقيحة يحية . 

 او العضاية . وفيه أم ار ثقيحة وللا ف أم ار ونفا س عباراي .المر   الثاني   : في عين أمي  األم  
 المر   الثالب : في عين األمي  األاعي . وفيه لاامه لباي . 
 المر   ال ابه : في عين األمي  البجسي . وفيه باارق من ياي .
 المر   ال امس :في عين األمي  الجدلي . وفيه رقا ق عباراي .

 بي . وفيه ق ا ف يحياي .باألمي  الد مر   الساث  : في عينال
 ي . وفيه نفا ح فايحاي .بور   السابه : في عين األمي  ال جالم

 المر   الثامن : في عين األمي  الاافي . وفيه ينابيه فياضاي .
 المر   التامه : في عين األمي  الزا ي . وفيه ثرر وعباراي .

سعة عيا  معناية ، ت امتوه مخو ق  ومس ب و  بودم  تر    مسه الحسيه في ت المشرق الثاني( 2)   
الحالووويم المتصووو س فوووي عوووالم األنووواار ، مروووار   مسوووه الحسوووية فوووي العيوووا  المعنايوووة بماليكوووة العلووواه 

 -واألم ار :
المروو   األول  : فووي عووين التحوو ي، علووى يفووش اميووه العالموواي العضوواية . وفيووه أموو ار ثقيحووة ول لوو  

 عباراي وعلاه  وقية .
 ثاني  : في عين بعض العلاه واألم ار من لذا الحمد الم قاه . وفيه نفا ح ندية .المر   ال

 المر   الثالب : في عين تحسيم ال الفة . وفيه الحسم األول . والحسم الثاني . والحسم الثالب .
نيووة . المروو   ال ابووه : فووي عووين م اتووب مووبق السووعاث  ونيوول السووياث  .وفيووه الم تبووة األولووى . والم تبووة الثا

 والم تبة الثالثة . وفي كل م تبة من الم اتب بداية وومط وغاية .
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المر   ال امس : في عوين ثراوة اإلمواله . وفيوه لااموه أنواار وفيوه يود فوي الخو يعة . ويود فوي الل يحوة 
 ويد في الححيحة .

الححيحووة المروو   السوواث  : فووي عووين ثراووة اريمووا  . وفيووه يوود الخوو يعة . ويوود فووي الل يحووة . ويوود فووي 
 .وفيه باارق أم ار وعلاه .

 المر   السابه : في عين ثراة اريسا  . وفيه يد في الخ يعة ويد في الل يحة . ويد في الححيحة .
 المر   الثامن : في عين التجلياي ارآللية . وفيه تحف أم ار ، وبارق ما ه .

 ضي اهلل تعالى عن م .المر   التامه : في عين تفسي  ألفاه من بعض مصللح ألل اهلل ر 
تووه مخوو ق  وومس  ووعد تروو    مسووه الحسووية فووي تسووعة عيووا  معنايووة . ت ام  المشرررق الثالرر ( 3)  

الحاكم فوي عوالم األنواار . مروار   مسوه الحسويه فوي العيوا  المعنايوة بماليكوة العلواه  بامتدرل األمي 
 -واألم ار :

 كاله فيه . وفيه منا ح يحية . المر   األول  : في عين الفتح وإ ت ا  ألل النار وال
 المر   الثاني   : في عين الع وخ إلى السماو الدنيا . وفيه ثقا ق أ واق .
 المر   الثالب  : في عين الع وخ إلى السماو الثانية . وفيه رقا ق أناار .
 المر   ال ابه  : في عين الع وخ إلى السماو الثالثة . وفيه للا ف يحية .

 : في عين الع وخ إلى السماو ال ابعة . وفيه علاه  وقية .المر   ال امس 
 المر   الساث  : في عين الع وخ إلى السماو ال امسة . وفيه  اارق أناار .
 المر   السابه  : في عين الع وخ إلى السماو الساثمة . وفيه نفا س يحية .

  ح أم ار ثقيحة وباارق تبيين .المر   الثامن   : في عين الع وخ إلى السماو السابعة . وفيه منا
 المر   التامه  : في عين الع وخ إلى ما فاق السمااي السبه . وفيه أم ار يحية

  
تر    مسه الحسية في تسعة عيا  معناية . ت امته مخ ق  مس نوزل بماافحوة المشرق الرابع . ( 4)        

 -عيا  المعناية بماليكة العلاه واألم ار :ارماه المحالم في عالم األناار . مرار   مسه الحسيه في ال
 المر   األول  : في عين ما في اللبحة األولى من األرو . وفيه أقاال  دقية .

 من األرو . وفيه أقاال  دقية . نيهفي عين الدخال في اللبحة الثا المر   الثاني   :
 ه أقاال  دقية . المر   الثالب : في عين الدخال في اللبحة الثالثة من األرو . وفي

 المر   ال ابه : في عين الدخال في اللبحة ال ابعة من األرو . وفيه أقاال  دقية .
 المر   ال امس : في عين الدخال في اللبحة ال امسة من األرو . وفيه أقاال  دقية .
 المر   الساث  : في عين الدخال في اللبحة الساثمة من األرو . وفيه أقاال  دقية .

   السابه  : في عين الدخال في اللبحة السابعة من األرو . وفيه أقاال  دقية .المر  
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 المر   الثامن  : في عين اللااس بجميه البحار . وفيه ندر  أخبار ، ورمه تبيا  ونابه أناار .
 م المروو   التامووه : فووي عووين خاتمووة الالتووا  باليفيووة  ووفة خلووا  الم لووف وغيوو   لوو  موون األثعيووة الم اووا  . فوودف

يابني فد  لذه لي قاعد  الالتوا  المبنوي علي وا مون أولوه إلوى آخو ه كموا مويدتي . وقود كمول بجملتوه فوا  فيوه أربعوة 
مخارق ومتة وثالثين مر بواً . فموا وادتوه بااضوح ال وط فوي لوذا الالتوا  ، فدا ود نفسو  فوي ف موه والعمول بوه ، 

ا ماقواس أللول البصوي   والالخوف فاات ود فوي وما وادته بحلم لم تس ل ل  ق اوته فذل  بحلم لي أ للحته ولو
 إخالر العمل ويسن في اهلل الكن واألمل إلى أ  تكف  بالالناز وتحل أقفال الزمار .  

 : ع  
 مت           بعحد معاني اال  الحسن فصلتوووووووووووووووأخي لذه الفاه ثر تنك   

 توووووووووويه فما  ثعف ذلا بال افل وكن يافكاً ل ا            متفني  عما تخت 
 من الفضل  يياً للساي يعكماا به         فالل  معا  في  مرارب ا  إنلاي

 
 ولذا أوا  الخ وا في المحصاث بعا  المل  الجليل ، واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .   
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 المخ ق األول                                                                        

 تر    مسه الحسية في تسعة عيا  معناية  
 مخ ق  مس ق   بمحدمة الصدر المحالم في عالم األناار 

 واألم ار  مرار   مسه الحسية في العيا  المعناية بماليكة العلاه
 

 المر   األول
 في عين العالم االنســاني                                                        

 

 

بنوا بنوار العلوم ا أعلم أي ا اإلبن اللالب ، والسال  وال اغب ، كخف عنا وعنو  يجوا  الرفلوة والج ول ، ونوار قل
وثقيووق المعوواني ، تصووار لووذا العووالم اإلنسوواني ، الت ابووي والعموول فووا  موون أعكووم الصوونه ال يموواني وعكوويم المبوواني 

ختبو ه بوالتالليف ييوب بوين لوه المن واخ ، واعلوه موميعاً لموا يو ث االجسماني ، خلحه اهلل تعالى مون نلفوة أمخواخ ، و 
عليه اآلياي ، بصي ًا لالثار الدالة على وااث  انع ا بمخالد  الدر ل المحالماي ، وأتحنه أيسن إتحا  ، واعول 

ة األعضاو بجزيل األمتنا  ، وأيسن إليه إيسواناً اموياًل وك موه ويملوه فوي البو  والبحو  ورزقوه بخلحته مستاية متنام
من الليباي وفضله على كثي  ممن خلحه تفضيال ، فما كا  في العاالم عالم أيسن منه  وار  ، وأعودل منوه خلحوه 

 واألنثى ييب  اره فديسن  اره .، فسبحا  من اخت عه وأق  ه ، وأواد يسه الصاثق بالذك  
. فدف م أي ا اإلبن السعيد ، والعاقل ال  يد ، ا  العلوم علموا  ، علوم مخوت    علوم ذوقية بمشاهدة حقية    

بووين علموواو الخوو يعة وعلموواو الححيحووة . وعلووم إنفوو ث بووه علموواو الححيحووة بوواأل واق والمخووالداي الدقيحووة ، فووالعلم 
ألوراق م قوواه ، فإنووه يوودر  بالوودر  والملالعووة كمووا لووا األموو  المعلوواه . أمووا العلووم المخووت   بيوون م لووا الووذي فووي ا

المالتاه الذي إنف ث به ألل ال مم عن علماو ال ماه ، لا العلم اإلآللي الذي لوم يو قم فوي األوراق ولوم يودر  إر 
إر لموا أثركواه بموذاق م  بالمخالداي واأل واق . وأ  ألل الذوق ر يتاللما  ار بحسب أ واق م ، ور يتع ضا 

، أل  كل عالم ر يتاللم عن األ ياو إر بحسب علموه ، ور يعب لوا إر بموا يك و  لوه فوي ف موه ، وقود نب تو  علوى 
لذا لالاني أريد أ  أتاللم في لذا الالتا  بذوقي وعلمي ، وأعب  بحسب مخالداتي وف مي ، وقود عالودي بودني 

ور نكموواً بوول أتاللووم فيووه إل اموواً وعلموواً ويالووا  كالمووي علووى قوودر مووا يسووعه ر أنحوول فووي لووذا الالتووا  موون غيوو ي نثوو اً 
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الاقت ، ييب عب ي وف قت واهلل لا المعين ، والفتاح المبين ، وقد ب زي موا لرزتوه فوي لوذه األبيواي مون غوامض 
 -مالنا  أم ار لذه المعاني ، بما رمز في  اي لذا العالم اإلنساني ، وقد قلت  ع اً :

 
 لعالم األ ر                        وم   منه  للعالم  األكب تلله إلى ا

 ت ى  ا  ري اً بتصاي ه                     وفيه إنلاى  ا  في المنك 
 ففيه مماو  وأرو  معاً                      وع ا وف ا كما قد ثرى
 وأفالكه فيه محسامة                        تدور عليه مدا  األثلو 
 وفيه  الالااكب محصار                      تعد  بمعداثه   األوفو 
 وفي أرضه كل  ئ ي ى                      ويعلم   للعالم    المبص 
 وفيه األمي   وأاناثه                         وفيه ال عية   ر  تزثرى

 والمخع  وبيت  اإلله  به  كا ن                      وامه  الخعا    
 يلاس بذا البيت يجااه                    بدم   اإلله  بال   منال 

 وغي   الذي  قلته  ثابت                       ولالن عن  الري  فلنحص 
 فسبحان   اهلل  ر   الارى                    وقد ال  من  انه مك  

 
وأعلم با  العالم اإلنساني لا العوالم األ ور  ، ومومي إنسواناً فتنبه أي ا اللالب لما لرزته وف   المم ما رمزته    

من يض   الحا ل ) لل أتي على اإلنسا  يين مون الودل  ( فنعموت  ونعه أتحن وا  وانع ا وأبودع ا ووموم ا بعود موا 
ضاً  نع ا . فإ  هلل مبحانه وتعالى عاالم ر يحيط ب ا علم ور يدرك ا ف م ، وقد يجب ا عن خلحه وأق   من ا بع

لموون رفووه عنووه الحجووا  بحسووب معاملتووه و وودقه وأبوودا لووذا العووالم األ وور  ، و وواى فيووه العووالم األكبوو  ، فووإ  
اإلنسا  إ ا فتح اهلل بصي ته ي ى اميه ما في الالا  من نفسه ويجد نكي  كل ما في العالم األكب  فوي  اتوه ولالون 

لححيحووة اإلنسووانية ثقيووق مبنالووا ، ولليووف لووم تتوودي مع فووة  لوو  إر لصووايب فووتح  ووحيح ، وكخووف  وو يح . أل  ا
معنالا ، فما كل ولّي ي قى إلى مماو يحا ح ا ويلله على للا ف ثقا ح ا ، بول كول مون م يللوه علوى موا في وا بحودر 
مووا يعليووه محامووه ، ويمنحووه بووه فووا  ه وعالمووه ، وقوود إاتمعووت  اي ليلووة فووي الحوو ه الموودني مووه بووا  مدينووة العلووم ، 

ر الف م ، ميدي علي بن أبي  الب ك ه اهلل وا ه فجيته خاضعاً  لياًل ، مصحباً أثباً اموياًل ، وب نامج خزا ن أم ا
وملمت عليه ، وقبلت يديه ، ف ّث علّي الساله ، وأازل لي اإليت اه ، فدمتد نته للس ال ، فد   لي فوي المحوال ، 

وفوي آخو  المجلوس أثخول لوي موي    فسدلته عن ثقا ق علاه خفية وبعوض امو ار يحيوة ، فدفواثني بحسوب ف موي ،
الححيحة اإلنسوانية ، وأ وال فوي الالواله إلوى أ  قوال لوي : فوا  فوي الححيحوة اإلنسوانية ، أمو ار خفيوة ، إ ا أ لوه اهلل 
موبحانه وتعووالى كول إنسووا  بموا فووي  اتوه موون أموو ار اهلل تعوالى ، لمووا أيبوت نفسووه التحو   إلووى اهلل تعوالى بوودعكم موون 

 ل  أ  كل  ئ في العالم الالبي  يااد نكي ه فوي العوالم اإلنسواني و وايب الححيحوة المفتواح نك   إلي ا ومن أقل 
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عليووه ولووا الالاموول يخووالد  لوو  كلووه ويعوو س أيوون البوو  موون  اتووه وأيوون البحوو  وأيوون الجبووال وأيوون الخووج  وأيوون البيووت 
ر موا ر أموتليه بثوه فوي المعمار ، وأين الالتا  المسلار ، ويع س يش نفسه من  ل  كلوه ثوم بوين لوي مون األمو ا

لذا الاقت فلما     اهلل منوي السو ي   ويود لوي عوين البصوي   ،  والدي اميوه موا أخب نوي بوه مون نفسوي مخوالد  
تححيووق ، وكخووف وتوودقيق ، وقوود نبسووط موون لووذا نووزراً إ   وواو اهلل تعووالى فووي المروو   الثوواني موون لووذا المخوو ق ولووا 

 لتماه .أللل اراآلتي بعد لذا ، تح يباً لالف اه وت غيباً 
فدف م يا بني أ  أ ل لذا العوالم مون التو ا   ونه ، وبودقا ق الحالموة أبودا دقيقة حقيه من مشاهد ذوقية :  

، قال تعوالي ) فانوا خلحنواكم مون تو ا  ( وقوال أيضواً ) إنوا خلحنوا األنسوا  مون نلفوة أمخواخ ( . فاآليوة األولوي يعواث 
علم من قالوه تعوالى ) كمثول آثه خلحوه مون تو ا  ( ولوذا  االساله ، كممعنالا إلى األ  األول الذي لا آثه عليه 

ي وغي لموا : أ  رموال اهلل ذالت ا  لوي الحبضوة التوي خلح وا اهلل تعوالى مون اميوه األرو ، وعون أبوي ثاوؤث والت مو
قودر    اهلل تعالى خلوق آثه مون قبضوة خلح وا مون اميوه األرو فجواو بنوا آثه علوىا لى اهلل عليه وملم ، قال ) 

األرو . اوواو موون م األيموو  واألبوويض واألموواث وبووين  لوو  ، والسوو ل والحووز  وال بيووب والليووب وبووين  لوو  ، ( . 
فعلم من لذا أ  أ ول اميوه اآلثميوين مون التو ا  . وأموا السوبب فوي إيجواث الجواال  التوي ت كبوت من وا أاسوام م 

بليووح يالمتووه ووامووه ريمتووه فيحصوول األخووتالط المحسامووة المترذيووة فخووييد ليجعوول اهلل عووز واوول المنامووبة بين مووا ل
واإلمتزاخ فتنتج من ما التاالد ، فا  الاااث كله لالذا يتالد من بين أم ين كموا فوي إيجواث الالود مون ال اول والمو أ  
، و لو  معلواه مون قالوه تعووالى ) إنوا خلحنوا اإلنسوا  موون نلفوة أمخواخ ( فالنلفوة لووي المنوي واألمخواخ إخوتالط موواو 

اوول . فمووا موولم موون ارمووتر اق فووي لووذه اآليووه وعمام ووا ار األ  األول واأله األولووى وعيسووى بوون موو يم الموو أ  وال  
عليه  لااي اهلل تعالى ومالمه على نبينا وعلي م .فا ا فتح اهلل عين بصوي   عبوده عو س تالود اميوه الااواث ك وذا 

مع فوة  لو  إر لصوايب موابحة كامول ، وأ له على ما أوثا في لذا العالم اإلنساني و والده مون نفسوه ولوم تتودي 
وعارس  امل مما ت كناه خاس التلايل ، فلا أرثنا الالاله على بعض ما أوثا في لوذه الححيحوة اإلنسوانية مموا مون 
اهلل به علينا بمنته اإليسانية ، ريتجنا إلى مجلداي كثي   ، وأوراق غزيو   ، واهلل علوى موا نحوال وكيول ولوا ي ودي 

 السبيل 
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                                            المغرب الثاني                                                      
 هفي عين أمير األمـراء العضويــ                                             

    
او في  اته ، ورعية بالنسبة له ، فيتحصل من وا أعلم أي ا اإلبن الماافق والسال  الصاثق . أ  لالل إنسا  ام       

عمل معا يه و اعاته ، وقد أوثع ا اهلل تعالى فيه ، وأختب ه بالتالاليف الااقعة علي ا لينك ه لول يفواز بودثاو األمانوة 
لمواو ق ار ال يانة . فعدث ل رو األم او مبعة على ما عليه علماو الخ يعة ، أو ثمانية على ما عليه عا، أو ي ذل ب

 اعته قاًر وفعاًل ،  مالححيحة ، غي  أ  لذا األمي  الثامن ، لا أمي لم األعلى وخليفت م المعلى الذي أواباا علي 
وميالا  تاللمنا علي م بحسب م اتب م في أ ل مرارب م ، وقد نبدأ أوًر بدمي  األم او ،  ايب ال فعة والسوناو ، 

موون م عوون أ وول موو اتب م فووي قاعوودتنا المصووللحة لنووا ، كمووا واووب  لالووا  السووبعة الباقيووة لووم عمالووه ، ولووا خووارخ
   -علي م أتباعه وأمتثاله ،  ع  :

 يا  ايب الحلب أ  الحلب معمار                           وم ه في   و  الجسم مسلار          
 في  الالل مخ ارف ا األمي  على  األعضاو  قا بة                            ويالمه ثا             
 له   التص س   في  عماله   وبه                            تحاليم م في الحضايا ولا مذكار         
 لا  ال  يس   فال   ئ   ينافسه                             له على الجسم تدبيوو  وتدثي          
 ولايه لا محفاه ومستوووار               لاح الاااث نكي  فيه   مستل                         

 
فدف م يا بني أنبت  اهلل أيسن نباي ، و    قلب  من اميه ال عاناي ، أ  لذا األمي  لا ال ليفوة المتوالي ،     

الذي ب لحه يلى الح   متحلي ،  ايب األم  والتودبي  ، والتح يو  والتودوي  ، ر يفعول أيود مون عمالوه  ويياً إر 
يمن بين أ بعيه ، وقوذس فيوه   ما   أيااله ، لا محل ال دى والضالل ، والثباي والزلزال ، قد أقامه البدم ه في 

أيد أم يه ، فإ  اعله محاًل لل دى ، أقاموه ورفوه أعالموه ، وأ  اعلوه محواًل للضوالل أزاغوه ، ويوازه مون الخويلا  
صواليه  والح اميوه الجسود ، وبفسواثه بغيبوه ، فانزاغه ، فسوماه الحوق قلبواً لتحليبوه ، وأيول فيوه بوديه ت ليبوه وت  

فساثه إلى األبد ، وقد ورث في ال ب  عن مويد البخو  . ) أ  فوي الجسود مضورة إ ا  ولحت  ولح الجسود كلوه ، 
وإ ا فسدي فسود الجسود كلوه ، أر ولوي الحلوب . ( فب وذا علوم أنوه ر ويس الجسود كلوه ، واميوه األعضواو تحوت 

بوه اإلنسوا  إ  كوا   اعوة وإ  كوا  معصوية يحول أوًر فوي قلبوه فوإ ا عوزه الحلوب علوى أم ه ون يه ، فا  كل أم  ي م 
إمضا ه نك  إلى أيد األم او التي لي الجاارح الحا مة بجميه األفعال ، فيحاه األمي  الحا م بذل  األمو  فيمضويه . 

أ ول األموار التوي يحوه بسوبب ا فإ ا كا  خي ًا يحصول لوه فيوه الثواا  ، وإ ا كوا   و ًا يحصول لوه فيوه العحوا  ، فوإ  
الثاا  والعحا  ، الصاثر  من الجاارح فإن ا من الحلب ألنه لا مح  اإللتمواه بالخوئ ومحول العوزه علوى إمضوا ه . 
فووإ ا لووم يالوون إلتموواه ور عووزه فووال يصوودر أموو  موون عضووا أبووداً . فلمووا علووم الحالوويم الصوواثق عليووه أفضوول الصووال  

الحلووب لووا أ وول األعمووال ، ومنووه أبووداو  وودور اميووه األفعووال ، نبووه فووي  والسوواله موون الملوو  ال ووالق ، أ  عموول
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. وإ  لووّم  االمحووال ، وأبوودا وقووال : ) إ ا لووّم العبوود بحسوونة فلووم يعمل ووا كتبووت لووه يسوونة . فووإ  عمل ووا كتبووت عخوو  
 يموة بسيية فعمل ا ، كتبوت مويية فوإ  لوم يعمل وا لوم تالتوب  ويياً ... الوا ( فعلمنوا مون لوذا بعضوا مون مو  موبق ال

الرضووب كمووا فووي يووديب ) مووبحت ريمتووي غضووبي ( . فبووذا يعلووم أ  األ ووياو كل ووا نا ووية عوون الحلووب ،  وواثر  موون 
األعضاو بنك ه الي ا ، فإ ا لوم بودم  وعوزه علوى امضوا ه نكو  إلوى الجاريوة الماقواس علي وا  لو  األمو  فتتحو   بوه 

موا بمجو ث الفعول مون غيو  عوزه مون الحلوب فإنوه معفوا وتمضيه ، ولذا فإ  األنسا  ر ي اخذ إر بما لوم بوه قلبوه ، وأ
عنه كما في النك   األولى لألاانب وما يحوه فوي يالوة النواه والسو ا والرفلوة وغيو   لو  . ولوذا يوب األكواب  علوى 
العووزه علووى أفعووال ال يوو  واأللتموواه ب ووا ، أل  النيووة لووي رأ  العموول ، وقوود يبعووب النووا  علووى قوودر نيووات م ، وإنمووا 

النياي ، ف ي  النية ما وافحت األتباا ، و   النية ما وافحت األبتداا ، ومن لذه المعواني يف وم مو  قالوه األعمال ب
عليه الصال  والساله : ) نية الم من خي  من عمله ، ونية الالواف   و  مون عملوه . ( فالعاقول يوا بنوي لوم يوزل م تمواً 

إرتالووا  المح موواي ، من لعوواً عوون اإللتموواه ب ووا فووي  بدعمووال ال يوو اي ، عازموواً علووى أفعووال اللاعوواي . رليوواً عوون
 اميه اللحكاي ، منحنى اهلل وأيا  رضاه ووفحنا إلى ما يحبه وي ضاه . آمين .

فدف م أي ا اإلبن السال  قايم المسال  فإ ا  دقت نيتو  ، و  و ي أسرار دقيقة من علوم الحقيقة :      
  فووي اللاعوواي ، وإلتماموو  بدفعووال ال يوو اي ، فدنووه يزاووي موو ي ت  ، وقوود علووم اهلل مووبحانه وتعووالى  وودق عزموو

محا  عنايت  ، ثم ي لف بينه بماافحته ل دايت  ، ثم يجعله في أركا  قلب  ركاماً لتل ي  م ي ت  ، فت ى يينيذ 
الوواثق الووذي لووا كووامن فيووه ألاوول تل يوو ه موون ال وواا   النفسووية ، والكلمووة اللبيعيووة ، فوواو موويب فيضووه ، موون يووم 

ة ، فوفلم يزل ي  خ من خالله لصاليية قاال ه وأيااله ، فبذا يستاي قال   وبا ن  فوي الصوحالة والللا أرضه ،
لحمل أم ار اهلل مبحانه وتعالى ، وقد يسمى قلب  يينيذ قلباً على الححيحة ويالا  لا المخار إليوه فوي يوديب : 

ه وموه الحوديم ، ر يحوس بالحواث  ) ما وموعني أرضوي ور موماوي ووموعني قلوب عبودي المو من ( فمون ييوب أنو
العديم ، فعند  ل  يالا  معمارًا في اميه األياال ، قاباًل للتنزيول الوذاتي بوال إخوتالل ، فيجعلوه اهلل بيتواً ألمو اره 
ومحاًل ألنااره ، وكعبة لحجااه وزواره ، وبيتاً معمارًا بمن يدخله من مال الته وأخياره ، فمن لذا التحييود علمنوا أ  

بحانه وتعالى ر يسعه إر الحق بمثابة التحييد بالم من فإ  كل قلب لم يسه الحق وإنما الوذي يسوعه قلوب الحق م
عبووده الموو من . وفووي لووذا المحوواه للووا ف أموو ار ولاامووه علوواه وأنوواار . فوودف م يووا بنووي أ  العبوود الووذي قصووده الحووق 

 ومس أمو ار ال بابيوة ، فصوار مك و ًا مون  مبحانه وتعالى لوا الوذي تححوق بمحواه العباثيوة ، يتوى أ و قت فوي  اتوه
مكال  الحق مبحانه وتعالى فال ي ى في الالا  فعاًل إر فعل اهلل ، ور و فاً ور ماااثاً إر و وف اهلل وواواثه ، 
ييوب أنوه انسولا مون بخو يته فلوم يخو د لنفسوه فعوال ور و وفاً ور واواثاً لتحححوه بمحواه عباثيتوه فيخو د كول  وي 

فاعل له لا اهلل مبحانه وتعالى ، ولذا المحاه لوا محواه إتمواه الال اموة مون ال والق إلوى عبيوده بفعلوه  اثر منه أ  ال
األ ووياو ونسووبت ا إلووي م . وقوود يتححووق بمعنووى موو  قالووه تعووالى ) ومووا رميووت إ  رميووت ولالوون اهلل رمووى ( . فعلمنووا أ  

ال موون م ف ووي فووي با نووه موون الحووق اوول خوو ق العاا وود والال اموواي التووي تحووه موون األوليوواو وإ  كانووت فووي قووال  الحوو
االلووه وقوود أكوو م م اهلل مووبحانه وتعوووالى ب ووا ألاوول تححح ووم ب ووذا المحووواه اللليووف وموو ه الك يووف ، فووإ ا موووّن اهلل 
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مبحانه وتعالى على أيد من عبيده بوالتححق بوه فحود أو وله إليوه . ومنحوه الحو   لديوه . ومول  بوه أعكوم من واخ ، 
لعوو وخ إلووى الحضوو   ال يمانيووة لووم يحصوول إر لموون تححووق بمحوواه العباثيووة ، كمووا وقووه وأ   لووه فووي المعوو اخ ، أل  ا

للحبيب األعكم  لى اهلل عليه وملم ، فما يصل له الع وخ إلى يض   ربه إر من با  عباثيته مللحوا ولوذا أخبو  
ثيتوه مللحواً ييوب الصاثق الحاليم في كتابه الال يم ، ييب قال ) مبحا  الذي أم ى بعبده ( فذك ه من با  عبا 

لم يحول بحبيبوه ور ب مواله ، فوا  ال موال عليوه السواله لوا الموارو  الوذي ور  أمتوه لوذه المحامواي ، وبلرواا ب وا 
مل الدرااي ، فما يصل له الع وخ إر من با  العباثية ، ومن أين للاارثين أ  يحصل ل م الع وخ إلوى يضو   كأ

ع واه أعكم من كول عو وخ كوا  بحيوب ا  لوم يصول إليوه نبوي م مول رب م من غي  البا  الذي لا ثخل به مه أ  
الوواارثين منووه  لوو  لووم يحصوول ل ووم ار  ور ملوو  محوو   ، وقوود يصوول لووه بجسوومه الخوو يف . وأمووا عوو وخ األوليوواو

رضووي اهلل تعووالى عوون م إلووى يضوو   الحووق انمووا لووا بووال وح ر غيوو   بوودرواي م ،فحيووب يووذك  معوو اخ فووى يووق اروليوواو
 ه على مع اا م إ   او اهلل تعالى في المر   الثاني من المخ ق الثالب .وميدتي الالال

فدف م يا بني وأقف  ب ذا المحاه ، وأخله عن  محاه الخو   واألولواه ، نفائس عبارات في بعض الكرامات : 
بن الماافوق وملم نفس  إلى مار  ، وألزه أث  ألل الححيحة لنيل منا  ، فمن كانت لالذا يالته ، فعندنا لا اإل

، والسال  الصاثق ، والم يد الفالح ، الذي تنتج لوه المصوالح ، ألنوه ت لوق بدو واس عباثيتوه ، يتوى أموده الو   
فصوار لوا مك و اً مون مكوال  الحوق اول وعوال يوبل  ، بدو اس ربابيته ، فالا  له تعالى مومعاً وبصو ًا ويودًا وراواًل 

موول م اتووب اإليمووا  ، وفوواز بوودرااي اإليسووا  ، يتووى و ووفه بوالحق ويفعوول بووالحق ، ويسوومه الحووق بووالحق ، فحوود ك
الحق بصفته ييب مماه م مناً ، أل  الم من لا اهلل فامه قلبه الحق اال وعال ، مه منافوا  الحلوال أل  الحلوال 
فووي األمالنووة والج وواي يسووتحيل فووي يووق الجليوول ، وإنمووا ومووعه بإعتبووار نكوو ه إليووه وتل يوو ه موون اميووه ال عانوواي 

والكلماي واعلوه بيتواً ألمو اره ، ومحو ًا ألنوااره ، وخزانوة لعلاموه ، وأورثوه كبيو اً مون معلاموه ، فالوا  واموعاً واألكدار 
ب ذا اإلعتبار ، فلا امه العالم بدم ه علايه ومفليه ، من أرضه ومما ه وع  ه وك ميه ووضوه فوي  بحوة مون  بحوة 

أ اًل ، فوا  الحلوب الوذي يالوا  ك وذا ف وا قلوب علوى باااث الحاث  فيه  سلما مأللا ، ألنه ومه الحديم فال يح
الححيحة و ايبه لا العبد الم من الذي يعب  عنه بالعارس الالامل الذي ي ى ويع س كامل ما أوثا فيوه وفوي العوالم 
األكب  من أم ار اهلل مبحانه وتعالى ، ويع س يش نفسه من النكا   التي تحابل اميه موا أوثا فوي العوالم األكبو  . 

 س موون نفسووه الالعبووة موون أيوون لووي فيووه ، وينكوو  اللووا فين ب ووا ، وينكوو  الحوود  والمدينووة المنووار  والبوو  والبحوو  فيعوو
والجبال والخج  والس ل والاع  والفضاو والدور واألرو والسماو واألفال  والالااكب والع ا والال مي والبيوت 

والجنوواث وال عيووة والم وودي وال ووتم والووداال  المعمووار والمال الووة الووذين يوودخلا  فيووه ثووم ر يعوواثو  إليووه واألميوو 
ويوواااخ وموواااخ واميووه  وو وط قيوواه السوواعة ، ويعوو س موون  لوو  موواعته و وو و  ا ونف ووة الصووعحة ونف ووة البعووب 
و  ا ه وميزانه والجنة والنار وغي   ل  مما ر يحص  ، وكل  ل  في  اتوه ، فيميوز العوارس الموذكار اميوه لوذه 

نفسوه من وا ، وغيو  لوذا مموا ت كنواه خواس التلايول . ف وذه كل وا مون الال امواي التوي األ ياو من نفسه ويع س يش 
خوو، ب ووا لووذا الحلووب ، وكوول ك امووة تحصوول ألي ااريووة كانووت موون الجوواارح السووبعة فإن ووا ت اووه إلووى الحلووب ، أل  
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ون يوه ومونتاللم  أ ل تدميس ا منه فإنه لا ال  يس واألمي  وال ليفة الالبي  ، ومابحى من األعضاو فإن ا تحت أم ه
على ل رو األم او باف اثلم من األول من م بمصللح لرزتوه بللسوم مو  فوي الجميوه رمزتوه ، ومونبدأ بودول األمو او 

     المذكار  بعا  المل  الجليل واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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                                      المغرب الثالث                                                                                
 في عين األمي  األاووووعي                                            

 

ه ، كاكووب أعلووم إي ووا اإلبوون السووعيد ،  وو س اهلل بصوو   إلووى مووا يبلروو  انووة الحوو   والتدييوود ، أ  لووذا أميوو  أاوو       
فلاله  له ، وم ه مله ، وناره لمه ، في عالمه إتسه ، لا األمي  المسومى بالبصو  ، المعودوث للنكو  ، فوي عوالم 
األث  ، لا أيد عمال ال ليفة الالبي  ، وأول أم او األمي  الخو ي  ، لوه  ود  عكويم فوي محاموه ، وتصو س بوديه فوي 

لتفاليوو  وتناعوواي المجالوود  ، فلووابى لموون  وو فه فووي ملالعووة عووالم أعالمووه ، إ  بووه تحووه المخووالد  الحا وود  إلووى ا
   -المصناعاي ، فنك  أور إلى نفسه ثم الى العاالم العلاياي والسفلياي ،  ع  :

    
 فيما الذي ي ضي به مار    كن يا يبيبي  ارفاً عينا                   
 تص ف ما  ل اا   عبثاً  ور    أوقف ما في الحد ر ت مل ما                 
    
فدف م يا بني أ  العبد ر يسمي  ايب بص  على الححيحة يتى يالا  يتى يالا   ارفاً بص ه فيما أبايه الحوق   

اا بالمبواح فضواًل عون الحو اه والمالو وه وإنموا يصو فه فوي تإلموتملمبحانه وتعالى له ، والحاليم المجالد لم ي ملوه 
  ، فلمووا علووم الحالوويم ال ووالق  ووعابة  ووانه نبووه  ووايبه ألاوول عانووه الاااووب والمنوودو  ومخووالد  عوواله الريووا 

ييووب قووال ) قوول للموو منين يرضوواا موون أبصووارلم ، وقوول للم منوواي يرضضوون موون أبصووارلن ( : فووإ  العبوود ا ا غووض 
بص ه مون المح مواي و و فه فوي ملالعوة المصوناعاي ، فوإ  اهلل موبحانه وتعوالى قواثر علوى مجازاتوه واك اموه ورفوه 

عالمه ، فإنه يال مه إ   او بال اماي ت صه في محامه بما نالوه بحفوش لوذا العضوا الموذكار ، و و فه إلوى اداره وا
 ما ي ثي إلى مخالد  المل  الصبار .

فدف م يا  ايب البص  ، ومخالد األث  ، فإن  إ ا وقفت ب ذا العضا  لوامع هبات من بعض الكرامات :   
ال امواي ، فإنو  ال مون د يك   ل  اهلل تعالى فيه من لاامه ال باي عود في المحدوث وأقمت به ماازين الحدوث فح

تخالد به علوى التححيوق واليحوين أ وناس المتو وينين مون اآلثميوين وبعوض ال ويوانيين ومون يحصود  للزيوار  قبول أ  
يموا ن وا  يصل  والالعبة إ  ايتجت ل ا ألال الصال  . وغي   ل  . ور يبتلي  اهلل مبحانه وتعالى فيوه باقاعوه ف

والنك  إلى ما تحتاخ له مون يواا ج الودنيا واآلخو   . والنكو   ملالعة ارثار الكال ه عنه وإنما يافح  على   فه في
فوإ  نعموة     إلى المصايف وكتب الحديب والفضالي في يالة الاضاو ألال أ  ترسول ا بالمواو ، وغيو   لو  . 

عبيوده فودولى لو  يوا بنوي أ  تحفكوه لتفواز بموا  ك توه لو  وتبلوح  البص  لوي مون أكبو  الونعم التوي أنعوم اهلل ب وا علوى
  بذل  أمل  واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب الرابع                                                            

 في عين األمير البجســـي

  
ع  اهلل بسمعي  وأيال نفع ما علي  . أ  لذا أمي  يحوس ،  توثق مأعلم أي ا اإلبن الماافق ، والسال  الصا     

كاكب فلاله انبجس ، رفه الحوبس ، توبلج عون الرلوس ، أثر  ال موس ، مون كول  ي نفوس ، ف وا األميو  المسومى 
بالسمه ، عند كل مستمه ، لا ثواني عموال ال ليفوة  وايب األخوالق الك يفوة ، فوا  لوه فوي عالموه التع يوف العواه 

 -حاه ،  ع  :وأممى م
 ما كا  يتلى من ال يمن إ  وعيت     أ   ال اال ل ا مجد بما ممعت 

 مع وفة  للذي  من أاله  خلحت  معلامة باقاس الحد ما ب يت
 تسمه ماى ما به في ممع ا أم ي       ما عن الفح  والمن ى عنه فلم  

 ألمار  رمتمن  اإلله كما فيه ا             فديفش أخي ممع  ال ااي ك امته
 

فدف م يا بني ا  العبد ر يسمى  ايب ممه على الححيحة يتى يصو فه فيموا أمو ه اهلل موبحانه وتعوالى بصو فه      
فيووه ، كإمووتماا الحوو آ  الالوو يم ويووديب ال مووال الالوو يم واألواموو  والنوواالي والعلووم ومووا يملووى فووي مجووالس األوليوواو 

مصولحة فوي أمو  الودين والوودنيا ، ور يسومه بوه موا ي موه اهلل مووبحانه رضوي اهلل عون م ، والعلمواو العواملين وموا يفيوود 
وتعالى من الفح  والماللي ، والريبة والنميمة والسب والب تا  والالذ  وغي   لو  ، أل  كول مسوتمه يلححوه موا 

 يلحق المتاللم ولذا ورث في ال ب  عن ميد البخ  ، ) أ  المستمه   ي  الحا ل ( .
: فإنوو  أي ووا اإلبوون الماافووق إ ا  وو فت موومعي  فيمووا أموو   الحووق  بعررض الكرامرراتبرروارق منهيررات لرر كر    

مبحانه وتعالى بص ف ما فيه وتنحيوت عون كول موا ن وا  ، فوإ  اهلل موبحانه وتعوالى قواثر علوى أ  يال مو  بال امواي 
اني ت ص  في محاه  و ف  ل موا فيموا أمو   بوه ، فتسومه نلوق الجمواثاي وم ا بوة األموااي ، وتف وم يحوا ق معو

البخو ي لوو  فوال تحجبوو  عون السوماا المسووافة ور الرلوش ور الالثافووة ، بالحو آ  عنود مووماع  لوه ، وإاابووة الحوق 
فتك   ل  عالمة  ل  ، فحينيذ يالتمل ل  محاه المي ا  النباي فلم تزل فالمواً يحوا ق موا تسومعه بريو  إلتبوا  . 

عليه الصال  والساله على من ملم عليه ولا فوي قبو ه وفي لذا المحاه كثي  من األولياو يسمعا  رث ماله ال مال 
يار  فإن م يسمعا  رث مالمه ل وم وي ا بانوه وي وا ب م ز ور ميما عند مالم م له في يالة المااا ة إ ا ااووا لل

مااا تنوا وهلل المنوة علوى  لو  إنوه  وايب علواو يوين ويبخ لم بدعكم بخواراي وبودكب  محامواي كموا وقوه لنوا فوي 
 هلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .اميل ، وا
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 المغرب الخامس

 في عين األموي  الجدلوووي

 
  لذا لا أميو  اودل ،  أأعلم أي ا اإلبن السال  ،والحبيب النام  ، يفش اهلل لسان  وعلى  انه أعان  ،      

لمسومى باللسوا  ،  وايب كاكب فلاله نزل ، ناره إ تعل وتبين وأكتمل ، في ك موي عالموه يصول ، لوا األميو  ا
 النلق واأللحا  ، لا ثالب العمال وت اما  الححيحة في المحال ، فإ  له بديه التص يف في عالمه الخ يف .

 - ع  :
 إ  اللسا  رموووال            للنا   يحالي  المحوار                              
 قار  ينافي الفعووار             من  الف اث  ويبوودي                              
 يبلح  النا    وويياً                في مووت ه لن يزار                             

 فإ   فويه  أموواراً                 تنفي  التحى  والالمار                             
 ارز تووووووه اإلعز أو ر     فد مت ففي  الصمت خي                              

 
فدف م يا إبن ال دى ، اللالب لإللتدا . ا  اللسا  ثاؤه  ديد ، و  ه مزيد ، فإ  بليته أ عب من بليوة أي        

     عضووا كووا  ، فووإ  يصووا د األلسوونة يالووب النووا  علووى منوواخ لم فووي النووار ، ولووذا كووا  عليووه الصووال  والسوواله يحووال 
اخ لم فوي النوار إر يصوا د ألسونت م ( أل  اللسوا  لوا الت اموا  المبلوح ال يو  والخو  ) ولل يالب النا  على منو

لالل إنسا  ، فإ  العبد ر يحال إنه  ايب لسا  على الححيحة إر إ ا   فه فيما أمو ه اهلل موبحانه وتعوالى بصو فه 
والن وي عون المنالو  ، والموااعش فيه كالوذك  وتوالو  الحو آ  وبموا يفيود مصولحة ثينيوة أو ثنيايوة ، واألمو  بوالمع وس 

والحووال الحسوون والالوواله الليووب ، وإلووى غيوو   لوو  ممووا ينووتج لووه مصووالح فووي الوودنيا واآلخوو   ويصووانه عمووا ن وواه عنووه 
موووبحانه وتعوووالى ، كالالوووذ  والريبوووة والنميموووة والمووو او والجووودال وخلوووف الاعووود والتزكيوووة للووونفس والرووو  والمالووو  

  ية والمو ح والحوال الفواي  وغيو   لو  . أل  كول إنسوا  ر ي لوا مموا وال ديعة واللعن والحوديب البا ول والسو
 ك ناه إر من يفه اهلل مبحانه وتعالى ب عايته وأثخله في مل  لدايته ، فوإ  العبود إ ا وفحوه مواره إلوى يفوش لوذا 

 العضا عما عنه ن اه فإنه يفاز ويجاز ، فلابى لمن وفحه ربه لللاعة وزوثه بدنفه بضاعة .
: فدفحه يا  ا اللب السليم ، والحال المستحيم ، إ  العبد إ ا   س  قائق عبارات من بعض الكراماتر     

لسانه فيما أم ه به الخارا من المدوث ، وأقاه به ماازين الحدوث ، فحد تك و  لوه بعوض العالمواي ويال موه اهلل تعوالى 
لاي بدنااا المالالمواي ، وي بو  بواألمار المريبواي ، في محاه   فه بدنااا الال اماي ، فإنه يالا  مالالماً للعالم الع

ويحصل له إنفعال األ ياو على لسانه بين الالاس والنا  ، إ ا أراث  يياً وقوال لوه كون فإنوه بوإ   اهلل تعوالى يالوا  ، 
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فوإ  مون ويافحه ماره على ر ابة لسانه بذك  اهلل ور يبتليه فيه بما ن اه عنوه ، وقود يافحوه علوى اميوه موا أمو ه بوه ، 
يصوولت لووه لووذه الال اموواي فإنووه لووا الووذي يعبوو  عنووه بالالاموول الوواار  ، ألنووه ور  محمووداً  وولى اهلل عليووه وموولم 

ييوواو اببلاغووه لووذه الال اموواي التووي وقعووت معجووزاي فووي يووق األنبيوواو  وولااي اهلل ومووالمه علووى نبينووا وعلووي م ، ك
وقه لسيدنا عيسوى بون مو يم ومويدنا إبو اليم ال ليول  ب او األكمة واألب ر بإ   اهلل مبحانه وتعالى ، كمااالماتى و 

علي ما الساله ، و ل  ثابت عندنا من أ  كل معجز  تحه لألنبياو تصح أ  تالا  ك امة في يق األولياو ألن م لوم 
العلماو الذين ورثاا األنبياو والعلماو الذين لم كدنبياو بني إم ا يل ، فا  عندي وعنود مون إاتمعوت بوه مون األكواب  

مخالدتنا له من أنفسنا فلم يتدي لنا نفيه ب الس من ينفي  ل  . والحمد هلل على إتمواه نعمتوه علينوا لثباي  ل  
 واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب السادس                        

 في عين األمي  الدبوووي
     

 

أي ا اإلبن الصالح ، المستنتج المصالح ، يفش اهلل يمين  و مال  ويس لما ل  ، فإ  لذا لا أمي  ثبوي أعلم   
، كاكب فلاله إنتخ  بعد اللي ، ا  أ يال الضي ،فع س في ك مي عالمه أنوه يوي ، ولوا األميو  المسومى باليود ، 

، ولوه فوي عالموه الحالوم التواه وأمومى   ايب البل  والونح  ، فإنوه رابوه العموال فوي عوالم تح يوب الف وم بالمثوال
 -شعر :  محاه ،

 
 فدف م أخا ال دى إ  البل  قسما    إ  اليدين لما للبل  ميا 
 ع فه   يا اح  إ  البل  ريما اف    فإ  لما   فا في أم  رب ما

 نه ر      يلانياتعبد به                   األوام  ر وإ   ي  الص س في  غي              
 يداه لم يحج  األنفاق في الفانووي        فإ  عبد ال دى مبسا تا  ت ى               
  تالن ل ا يا أخا التحاى ب اانوووي         فديفش أخي أماناي اإلله ور             

 
الي  ، ال البل  الذي تستعين به في أم  ثنيا  وآخ تو  ألاول إ وف م يا بني أ  اليدين قد خلحا ل  ألاف    

فال تص ف ما إلى ما ي ثي إلى لالك  وإنما قد خلحا ل  ألال أ  تخورل ما بالتسوبيح وتالتوب ب موا موا ت يوده مون 
الحوو آ  والحووديب والفحووه والمووااعش وغيوو   لوو  ممووا تحتوواخ إليووه ، وت وو خ ب مووا الزكووا  والصوودقة وترتسوول ب مووا فووي 

ك   ور تمسه باليمين ، ور تستنجى ب ا ، وكل  لو  تل ي   وتتاضد ب ما وتستنجى بالخمال وتسلت وتنت  ب ا   
من رفق مار  ب  ونعمه علي  ، ور تتعدى ب ما ما يوده لو  مون أ  تموس ب موا األانبيواي وتسو ق ب موا أمواال 
النا  وتحتل ب ما النفس التي ي م ا اهلل وتض   ب موا مسولماً بريو  مااوب وت  يوه ب موا وتالتوب ب موا موا ر يجواز 

   الحلم أيد اللسانين وغي   ل  ، فلابى لمن   ف ما في م اضي ماره وتبه ب ما رضاه .التلفش به أل
في م اضي مار  بصدق  ىفتنبه يا بني إلى بلاغ ر د  ، وامعظرائف حقيات من عيون الكرامات : 

ك اه وإيسا  ا د  ، فإ  العبد إ ا وفق بيديه في المحدوث ، وأقاه ب ما ماازين الحدوث ، فإ  ماره  ايب إ
نعاه ، فحد يال مه بال اماي ت صه في محاه   ف ما فيما أم ه به بإق ار العالماي التي تعلن بالال اماي ، او 

فيالا  يينيٍذ  ايب يدين على الححيحة . فإ ا مس ب ما  عاماً قلياًل يالفي الجمه الالثي  فيدخل في ما الب كة ، 
هلل ، وإ  وضع ما على  ي عالة ب ئ بإ   اهلل ، وإ  كتب ب ما فيالا   ايب ما ر يمس ب ما م يضاً إر  فاه ا

أليد ينفعه به اهلل ، ور يبتلي ما بالاقاا فيما ن ا عنه وإنما يافح ما إلى ما أم  به ، فمن ثم ياضه في ما م  
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الساله من التححق وإكمال يحا ق الت لق فيحه ل ما ما وقه لنبينا محمد  لى اهلل عليه وملم وميدنا مامى عليه 
المعجزاي ك امة ل ما كنبه الماو من بين األ ابه وإثخال اليد في الجيب وإخ اا ا بيضاو من غي  ماو وإلى 

غي   ل  مما ر ينال  بمثابة وراثة  ل  من ما ، والحق اّل وعال  ايب إك اه اميل وب  فضيل ، واهلل على ما 
 نحال وكيل ، ولا ي دي السبيل .
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 المغرب السابع 

 في عين األمي  ال جبووووي
 

السوال  أقواه المنوالج ، يفوش اهلل بلنو  مون المح مواي ، ووفحو  علوى التوارا مون اميوه   النواتج أعلم أي ا اإلبون
الخووب اي ، إ  لووذا لووا أميوو  لجووب ، كاكووب فلالووه  وو ب ، أق وو  العجووب ، موون إثخووال الت مووة والسوورب ، نوواره 

ه إنتصووب ، لووا األميوو  المسوومى بووالبلن ،  ووايب الحوو ار والالوون ، فإنووه خووامس العمووال غلووب ، فووي ك مووي عالموو
 -المتحدمة في األمثلة المنف مة له في عالمه األتباا والحال الملاا .  ع  :

 
 من  لال   بالنوار  أو  بالحجا      ا  البلن رأ  كل عذا             
 ومساق  إلى  مسواعي   العتا             فل ا قا  وغلب وكوويد           
 يار  الخ ، م قداً في الت ا    ثاؤلا عاضول و   قاالا           
 ع دلا  وإنتفه  بحال   واا    فانتبه يا مافحاً  ر تالن في           

 
ف م يووا بنووي أ  الووبلن لووي موون أكبوو  أعوودا   وعكوويم ثا وو  ، فووإ  قفوو ي بصووان ا ثخلووت يوو ه أمن ووا ، وإ  افوو     

متال  وا ت يويج الخو ااي وبنحصوان ا إزالوة اقف ي ب  رما غلب وا فوي قلبو  ، أل  كول  و ا  فيو  متعلحوة ب وا ، فب
ال اا   النفسياي فاإلبن الذي يصلح لل لا  وإزالة الحجا  ر يمتع ا بزياث  على مد ال مق وإزالة العلوق فوإ  

إلى أ  تتمالن منه ثم ر تنف  عنه ، فصايب الرايوة  ل ا ييل كالثعلب ولدغاً كالعح   تسارق  ايب ا قلياًل قليال
السعيد يتحذر عن إثخال الح اه في ا بال تحديد كال م  وال با واللحاه المح مة وأكول أمواال اليتوامى قلمواً وغيو  
 ل  ، وكذل  الخب اي الم ثية إلى الاقاا في المح ماي ور يمأللا من اللعاه مللحاً ، فإ  في إمتال  ا مفامود 

اثواو زوا وود ، فووإ ا ع فووت لووذا يووا بنووي فوودولى لوو  مجانبووة إمتال  ووا ولووا موون المبوواح أل   لوو  يووار  الالسوول فووي و 
العبووواثاي والعجوووز عووون المجالوووداي ومووواي الحلوووب عووون األلتمووواه بدفعوووال ال يووو اي وتح يووو  ال موووم إلوووى إرتالوووا  

ا   مون أثوا  وا فوا  الجواا موتعن علوى  وان ا ب اا  وا ألاول  وفاال اا   والخ ااي المح ماي والمال ولواي ف
فيه أكب  منة والصاه ، للالل ريمة وينة فإ ا قف ي بجاعت ا وعده ماافحت ا في قياه  و اات ا ، فخود عزمو  فيوه 
وكوون بالليتوو  ماافيووه فان ووا متووى ااعووت عميووت العينووا  و وومت األ نووا  وإنحبضووت اليوودا  وعجووزي عوون السووعي 

رل اللسوا  بالوذك  عون اللجوج وغيو   لو  ، ولوذا كوا  ت واإنوت ج و ال اال  ويفش الف خ وإمتف غ الحلب للعبواث  و 
مووتعانة ووفوواو األمانووة فوواإلبن الماافووق يالثوو  منووه  ووال ثلوو ه علووى بحوواو ال مووال اللووال  يحووب علووى الصوواه ألاوول ار

 عم ه .
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الوب ف م يا بني فا  العبود إ ا وفحوه مواره إلوى  وا  لوذا العضوا الرافنفائح فائحات من نشر الكرامات :     
والعدو المحار  يتى   فه إلى ما ي ضاه ماره ومنعه عما عنه ن اه ييب وقف به فوي المحودوث وأقواه بوه مواازين 
الحدوث ، فا  ماره ب  فضيل  ايب إك اه اميل فيال مه إ   او بال امواي ت صوه فوي محواه  و فه فيموا أمو ه بوه 

 ث  فيه الجاا بما يعيحه في ثينه ور تصويبه ن موة فيالا   ايب بلن على الححيحة فيخبه بالحليل من اللعاه ور ي
في اللعاه ت ل بمحامه ، وأ  يحفش اهلل له  عامه و  ابه فال يضيع ما عليه ور يبتليه في ما بح اه ، وأ  يحلب لوه 
 عين الح اه يوالر كوال م  عسوال ولبنواً ، وتحلوب لوه األعيوا  فوي غيو  لوذا كالمواو لبنواً واللوبن عسوال ولحوم الحمواه

  يماما ، وإ  يدتيه بلعامه مما ر علم له به من مل  أو ان ، وإ ا أراث بدكله  به غي ه كوا  لوه دناً ولحم الضدض
 ل  ، كد  يدكول لوا واآلخو  يخوبه بدكلوه ك اموة لوه كموا وقوه لوبعض ألول اهلل ، وغيو   لو  مون الال امواي مموا لوا 

 ل واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .مخالد عندنا والحمد هلل على منته علينا إنه  و ك ه ازي
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 المغرب الثامن

 في عووين األميوو  الااووفي
 

بن النجاى اللالب من اهلل التحاى ، يفش اهلل ف ا  ، وأزاح عن  ي ا  ، أ  لذا لا أمي  واف اأعلم يا     
عالمه وقف ، لا األمي  المسمى بالف خ ، مال  الفج ، لا  ، كاكب فلاله إنالخف ، ناره رف س ، في ك مي

 -خامس عمال ال ليفة  ي الخما ل الك يفة وله في عالمه بديه التص يف ، وعكيم التخ يف ،  ع  :
 

 للف خ ثاو كمثل البلن  دته              بل ولا أقاى بما يازته   اته
 ه  قاتهلصايب الجسم إ  آوت  فإنه   لا في الجسم من خصم 
 يحدر على  ا   ما نالته لمته  ينتج الفسق في قلب المسئ ولم

 فالبلن  تنفيه  ثم  البلن  تثبته  وثاو    اته  بالبلن  م تدس
 نعم  ت يج لحلب  الساو رغبته  لما  ديدا   لالنسا   إ  ب ما                     

 
ل  بتحمل األوزار ، فإ  كيدلا  ديد ، و يلان ا م يد ، ف م يابني أ    ا  الف خ خسيسة المحدار كثي   ال اف  

ولذا ن ى العليم الحاليم عن إ اعت ا في الح آ  الال يم ييب قال ) ور تح باا الزنا إنه كا  فايخة وماو مبيال ( 
وقال أيضاً : ) ويحفكاا ف وا م  ل  أزكى ل م ( ويحفكن ف وا ّن ففي اآلياي ن ى وأم  . فإ  الحاليم ن ى 

الاقاا في الزنا وأم  بحفش الف خ تدكيداً أل  يفش الف خ لا عده الاقاا في الزنا ، فلما أخذ الن ي محامه  عن
ورفه الحفش أعالمه ع س  ل  بمعلامه و ق لذا بعمامه ، أخذ في بيا  المباح واألمتثناو بفاز ألل الفالح 

م يافكا  إر على أزواا م أو ما ملالت ييب مدح الحافكين و  ا في التبيين فحال : ) والذين لم لف وا 
أيمان م فإن م غي  ملامين . ( فلابى لمن يفش ف اه عن ما ن اه عنه ماره وأمتنه أ  يافحه في غي  ما امتثناه ، 

فمن عمل بذل  نال الفاز لنال  ، ومن لم يعمل بذل  لم يفز كذل  ، فلما علم الحاليم تعدى األ  ار 
إتباع م كيد  يلا  الخ ااي زا لم بعد البيا  باآلياي فحال ) فمن إبترى وراو  ل  ومجاوزت م الحد الم تار ب
 فدولي  لم العاثو  . ( 

ناه وفدف م يا بني ما أن يناه وإتعش بما ق رناه وأقف  بصا  ف ا  عما ن ا  عنه رب  ور تالجه إر في ما إمتث    
قاالا لتعلح ا بري لا في أ ل مبدألا ، فإن ا ليست ل  . وأعلم أ  قالي   ا  الف خ خسيسة المحدار لضعف 

ل ا في نفس ا ي كة وإنما لي خا   يحل في الحلب فيح كه لللب الجماا فينك  الحلب إلى الف خ . وأ ل مبدأ 
يلال ا في الحلب يتالد من إمتالو البلن . وأما إ ا ااا الخ ، فلم تتح   لمته للنالاح ولذا معنى قالي في 

بلن تنفيه ثم البلن تثبته فإن ا مه ضعف ا ر تبالي قا  مللان ا قا  مللا    ا  غي لا وكل  ل  الخع  . فال
  ابماث  مللا    ا  البلن وا يا  الخيلا  في اسم  ايب ا ، ولذا كا  عليه الصال  والساله يحال : ) 



 
 

25 

أ  لذا إعال  بالحب على  الخيلا  يج ي من إبن آثه مج ى الده فسدوا مجاريه بالجاا والعل  . ( فعلمنا
ي للعاقل أ  يالث  منه ور يت لى في أي وقت عنه لالمتعانه به على لذا األمي  الرالب والعدو رالصاه فينب

 المحار  بعا  الحدي  ونص   النصي  .
ف م يوا بنوي  أ  اإلنسوا   إ ا يفوش ف اوه عموا ن واه عنوه مواره افو ينابيع فيوضات مرن بعرض الكرامرات :    

بووه فووي المحوودوث وأقوواه بووه موواازين الحوودوث فووإ  اهلل مووبحانه وتعووالى قوواثر علووى إك امووه فيال مووه إ   وواو اهلل ووقووف 
بال اماي ت صه في محاه   فه فيما أم ه به ، فيالا   ايب فو خ علوى الححيحوة ، فحود يل و  اهلل موبحانه وتعوالى 

ه ، وقود توويعلوي قوا  الجمواا لحليال قلبه عن خاا   السواو المح كوة للفو خ ويحواى علوى عوده التح يو  لألاانوب
حتضيه يالمته فإنه ي ى كل ام أ  أانبية ي  خ من ف ا ا  وئ يسوتحذره فلوا تيتم اهلل مبحانه وتعالى له الحفش بما 

 لبته على تحدي  رضا ه بالاقاا ب ا ر تلاوعه نفسه علوى  لو  لموا يخوالده مون األقوذار التوي تعلواه فتمواي لمتوه 
ألاانوب يو الم األانبيواي علوى لوذه الحالوة . وأموا يليالتوه فحود يتل و   علوى أيسون يالوة عن ا ، ولالوذا اميوه ا

ويعليه اهلل قا  عكيمة علي ن ، وقد يحصل له  ل  كلوه لثبواي الحفوش مون اهلل موبحانه وتعوالى لوه وإتمواه الال اموة 
حا ق اميه الاااث ، وواد التي قابله ب ا ماره في يفش ف اه من إ اعة مللا    اته ، ومن ثم يخالد أم ار ي

أنووه موون اإلزثواخ بووين  ووييين إقتضووت الحالمووة امع مووا وتاالووده من مووا ، فووإ  ل ووذا المحوواه ك اموواي عكيمووة وقوود 
واوودنالا فيووه بمخووالدتنا يووين بلرنوواه بفضوول اهلل مووبحانه وتعووالى ، والحموود هلل علووى إتموواه ك امتووه ووامووه ريمتووه إنووه 

 وكيل ولا ي دي السبيل .    ايب إيسا  اميل واهلل على ما نحال 
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 المغرب التاسع
 في عيون األموي  الزمجوو ي

أعلم أي ا اإلبن الحبيب اللالب من اهلل التح يب ، يفش اهلل رالي  ، ويس لما ل  إ  لذا لا أمي  زا  ، كاكب 
ل ،  ووايب السووعي فلالووه ق وو  قابوول الحموو  تووبلج وإنتخوو  ، فووي ك مووي عالمووه أ ووت   ، لووا األميوو  المسوومى بال اوو

 -والعدل ، فا  له غاية اإلمتماا في عالمه بالحال الملاا ،  ع  :
 

 في انة الفاز  ثوما       قده األكاب  يسعى  
 يسعى ولم يبد  ياما     فال ي ى في الماللي
 يسي     ا  وياما       بل إنه في الم اضي 

 ي ى  عيانا   وناما       بمعنى  كما    قد    
 رتسعى إلى الذنب ثوما      ش أخي ال ال بلفديف

 
فدف م يابني أ  السعي إلى المعا وي بالحوده ر يارثو  إر النوده ، فالون  وارفا قودمي  فوي أوامو  موار  ور        

تسه ب الي  إلى ما عنه ن ا  ، فإ  رالي  قد خلحا ل  ألال أ  تسعى ب ما إلى ما فيه  الي  من أم  ثين  
ى تخييه الجناز  والمخي إلى بيت اهلل الح اه وزيار  يبيبه أ و س لالمسااد وإلى عياث  الم ضى وإ وثنيا  ، وإلى

األناه ، وإلوى الج واث والم واا   لللوب العلوم والحو آ  والتفسوي  والحوديب ويضوار مجوالس الوذك  وزيوار  األوليواو 
فدولى ل  يا بني مجانبت ا عما ن ا  الخوارا والعلماو العاملين وإلى غي   ل  مما يالا  على ماافحة أم  الخارا ، 

عون  و ف ما فيوه كالمخوي ب موا إلووى أفعوال المعا وي مون زنوا ومو قة وقتوول نفوس أو ضو ب ا بريو  يوق وغيبوة ونميمووة 
وت ييج الفتن وقله الل يق والمحاربة وإلى غي   ل  من مف  المعصوية مموا رنليول بوذك ه . فيوا بنوي ر ترفول عموا 

 بما  ك ته ، فلابى لمن   ف ما في م اضي ماره و لب ب ما رضاه . أن يته ور تت او 
فوودف م يووا بنوي أ  العبوود إ ا وقووف ب اليوه فووي المحوودوث وأقوواه درر عبررارات فرري ءنهرراا بعررض الكرامررات :     

ه ب ما ماازين الحدوث فإ  اهلل مبحانه وتعالى ادي  بإك امه ومزيد أنعامه فيال موه إ   واو بال امواي ت صوه فوي محوا
  ف ما فيما أم ه به فيالا   ايب قده على الححيحة فتلواى لوه األرو فوي مخويه ، ويواتي لوه المخوي فوي ال وااو 
وعلى الماو ، ويل   اهلل قدميوه عون موا يخوين ما فوي أعوين النواق ين ، وإ ا ضو   ب موا متح كواً يسوالن ، وإ ا موس 
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ليوول بووذك ه ، وقوود  ووالدنا  لوو  وبلرنوواه بمنووة ب مووا موواكنا يتحوو   ييووب ي يوود  لوو  ك امووة لووه ، وغيوو   لوو  ممووا رن
  ايب التفضيل واإليسا  الجميل ، واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .

 
 

     
 
  

       
 
 

 المشرق الثاني
 تر    مسه الحسية في تسعة عيا  معناية 

 مخ ق  مس ب   بدم  الحاليم المتص س في عالم األناار
 عيا  المعناية بماليكة العلاه واألم ارمرار   مسه الحسية في ال

 
 
 
 
 

 المغرب األو 

 في عين التح يض على يفش اميه األماناي العضاية 
 

أعلم أي ا اإلبن السوعيد اللالوب الودخال فوي انوة التدييود ، أ  اهلل موبحانه وتعوالى يوين  وار  وأتحون  ونع       
رختبوواره الووذي إقتضووته يالمتووه فووي ع وود قالووه :  اعوول اهلل لوو  رعيووة موون انسوو  الصوواثق ب ياللوو  وأمنوو  علي ووا 

))نبتليووه(( فالوول مبتلووي موون أبنوواو انسوو  الصوواثق بالووذك  واألنثووى لووم ي وول موون أموو ين : إمووا أ  يالووا   وواك اً بوودثاو 
األمانة التي أيل ا اهلل مبحانه وتعالى فيه بحيب ر يص ف ا إر في م اضيه . وإما كفاراً ب يانت ا ييب يص ف ا إلى 

ي ضيه . فلموا علوم الحالويم البوديه ا يوا   لو  فوي الجميوه نوب  م علوى يفوش موا أوثع وم ييوب قوال : ) يوا  ما ر
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أي ووا الووذين آمنوواا ر ت انوواا اهلل وال مووال وت انوواا آمانوواتالم . ( ولووذا أرثس التنبيووه الحالوويم الصوواثق عليووه أفضوول 
ل عون رعيتوه . ( فعلمنوا أ  التالليوف  و سوالصال  والساله من الملو  ال والق ، ييوب قوال : ) كلالوم راٍا وكلالوم م

الذي أختب  اهلل مبحانه وتعالى به عبيده لا الجاري على لذه الاثا ه وعمل ل رو الاثا وه لوم ي ول إموا أ  يالوا  
عمل خي  فيثا  عليه ، أو عمل    فيعاقوب عليوه . فمون يعمول مثحوال  ر  خيو اً يو ه ، ومون يعمول مثحوال  ر   و اً 

ا  والعحا  يحعا  بمحتضياي تصدر من ا فالد  النا  ب ذا على ثراتوين . ثراوة الثواا  وثراوة ي ه .فعلم أ  الثا 
العحا  ، فاألولى ل  من لا في عماه لذا أ  ينك  ما تااه به من التالاليف إلى ما أوثا فيه بالحفش فيالوا  مون 

 ألل الدراة األولى .
ننوا قود السليم ، السواعي فوي م اضوي الو   الالو يم ، فدف م يا  ا اللب اأسرار دقيقة من علوم الحقيقة :     

نب نا على م اعا  ل رو األماناي بوإ الق إمتثوال المودماراي وإاتنوا  المن يواي ، فوإ ا علموت  لو  ، فودف م فوا  
 -في لذه الم اعا  قد تتحصل محاماي :

ش رعيتوه التوي لوي األمو او العضواية . فإ  العبد ريالمل إيمانه إر بحفو . لعوام المؤمنين) المحاه األول (        
الحالووة فووي  اتووه الت ابيووة بوود  ر ي ووا  اهلل ورموواله في ووا بالم الفووة ، ييووب يصوو ف ا إلووى مووا ري ضووي ما كووالعزه علووى 

حوى ب وا عون كول موا ي موه اهلل نإرتالا  المعا ي والنك  إلى ما ر يحل كاألاانب وألال الس  ية واإلموتححار فيت
ل الفحخوة وارغتيوا  والالوذ  والريبوة والنميموة والسوب والضو   والحتول بوال يوق وكتابوة موا تعالى كامتماا األقواا

ريجوواز النلووق بووه والسوو قة وأكوول الحوو اه و وو به وأكوول أموواال النووا  بالبا وول والزنووا والسووعي إلووى أموواكن المح موواي 
 ضووي اهلل مووبحانه وتعووالى  لوو  ممووا لووا مووذكار فووي مرووار  األموو او المتحدمووة . وإنمووا ي ثي ووا بصوو ف ا فيمووا ي  وغيوو

ورماله ، كالف ا عن  لو  كلوه بوالعزه علوى فعول اللاعواي والنكو  إلوى المصوناعاي ألاول التفالو  وإموتماا الحو آ  
والحديب وكث   الذك  ، وإبالو البنا  بالتسبيح والالتابة لما يفيد مصالح ثنياية أو أخ وية وإلتما  الحالل لألكول 

لألزواخ واإلماو من المل  والمخي إلى المسااد في الكلم وغي   ل  مما لا  والخ   والصياه ويفش الف خ إر
 مذكار أيضاً في محله .

  كل    ر يالا  مبدأ أ وله إر بواإلنح اس عموا اواو بوه الخوارا  ولى اهلل عليوه ومولم ، وكول خيو  ر افعلم      
م فوي ق آنوه الالو يم ) وموا آتواكم ال موال ف وذوه يحصل إر بالمتابعة له في أقااله وأفعاله ، ولذا قال العالم الحالوي

 -وما ن اكم عنه فدنت اا ( فتحصل من لذه أيضاً محاماي :
محوواه مووا آتوواكم ال مووال ف ووذوه . ولووا محوواه ارمتثووال للموودماراي موون فوو ا ض وناافوول ، أل  المقررام األو  :     

 بوالف ا ض مون أواوب اللاعواي وبالناافول مون الف ا ض لي رؤو  األمواال ، والناافول أرباي وا ، فوا  التابوة إلوى اهلل
قوال اهلل تبوار  وتعوالى موا تحو   المتح بوا  إلوّي بمثول موا )أعكم الح بواي ، ولوذا كوا  عليوه الصوال  والسواله يحوال : 

إفت ضووت علووي م ور يووزال العبوود يتحوو   الووّي بالناافوول يتووى أيبووه ، فووإ ا أيببتووه كنووت موومعه الووذي يسوومه بووه وبصوو ه 
ه وإ  نووه ولسووانه الووذي ينلووق بووه ويووده التووي يووبل  ب ووا ورالووه التووي يمخووي علي ووا ، وإ  موودلني ألعليالووذي يبصوو  بوو

امووتعا ني ألعيذنووه .( والتحوو   بووالف ا ض والناافوول ر يالووا  إر بعموول الجوواارح ، وكوول عبوود ريحووال عنووه أنووه قووا م 



 
 

29 

ار موون الووذي بعووده أل  كوول أيوود يحوودر بإمتثووال الموودماراي إر بم اقبووة قلبووه واااريووه ، وعليووه لووذا المحوواه أموو ل يوو
علووى مووا أموو ه اهلل مووبحانه وتعووالى بووه موون الفوو ا ض واإلتيووا  بووبعض الناافوول بتافيووق اهلل مووبحانه وتعووالى ، وأمووا المحوواه 

 -الثاني الذي لا أ عب يار من المتحده لا :
، فإنوه أ وعب يوار مون المتحوده  نت اا .فإنوه محواه إاتنوا  المن يوايامحواه وموا ن واكم عنوه فو المقام الثاني :     

أل  فيه  ا  النفس ولج لا ومجالدت ا ، فما كل أيد يحدر على  ل  ألنه محواه الج واث وال جو  ، قوال تعوالى : 
يلووانالم موون الالفووار ( فووإ  الالفووار الووذين يلووا  كوول موو من لووم أموو اؤه العضوواية  الووذين ) يووا أي ووا الووذين آمنوواا قوواتلاا
قو ار اإلذا الالف  عده  ال  نعم اهلل وليس لا الالف  المللق الذي لا عوده التصوديق و المتحده  ك لا ، والم اث ب 

ف م يا بني فما ثم عدو لالل إنسا  أ د من أم ا ه الموذكار  ، ألن وم يج ونوه إلوى ال وال  ، وعواث  اباهلل ورماله . ف
توى يمونع م مون إرتالوا  موا ن واا العدو ر يج  عدوه إر إلى لالكه ، فل ذا أم  الحوق موبحانه وتعوالى بمحواتلت م ي

عنه خخية كف لم نعم اهلل الحا لة ل م ، فوإ  ا واثلم لوا الج واث األكبو  ، لحالوه عليوه الصوال  والسواله ) راعنوا 
من الج اث األ ر  إلي الج اث األكب  ( أل  ا اث النفس أ عب يار من ا اث الالفار . فإ  ا اث الالفوار لويس 

ه إنوه ريحصول إر فوي بعوض األزمنوة لوم ي ول  وايبه مون أمول ال ايوة عنوه بوالماي مااقباً عليه في كول وقوت ، ومو
فإ  أعكم مجالد من االد لااه ، وأعكم م اا  من لج  الساو ، ولذا كا  عليه الساله بحوال : ) الم واا  مون 

ه المجالود  كول لاا  مما ن اه اهلل تعالى عنه ، والمجالد من االد نفسه في  اعة اهلل ( فإ  لوذه الم واا   ولوذ
من ما  عبة لم تتدي لالل إنسا  ور يحدر علي ا إر الصديحا  الذين  حب م تافيق العناية مون اهلل تعوالى . فل وذا 

  -فازوا بما لم يحصل لري لم من عااه الم منين . وأما المحاه الثاني لما تحده من الم اعا  لا محام م :
فإ  م اعات م ل  رو األم او من ييب الحفوش باراتنوا  ،  صاص .مقام الصديقين أهل اإلختالمحاه الثاني : 

فدن م يجانبان م عن كل ما ماى اهلل مبحانه وتعالى . ومن ييب ارمتثال أ  يص فالم في مخوالدته فوي أي  وي  
كوووا  مووون المااووواث .ألن وووم فوووي يالوووة  وووفة زا ووود  علوووى اإليموووا  لحوووازلم أمووو ار الووو يمن ف وووم ألووول ال صا وووية 

بالعباثية الممدوثو  بدو اس ال بابية ييب أثرك وم تافيوق العنايوة وبا و لم تححيوق ال دايوة يتوى فوازوا المت لحا  
 بعمل الارية فصلحاا لل الفة اإلآللية والمحدمة ال بانية .

فدف م أي ا اإلبن لؤلؤ عبارات في أصداف بشارات بحصو  الكرامات ببلوغ المناز  والمقامات :     
نتاخ المصالح ، أ  العبد السعيد إ ا وفحه اهلل مبحانه وتعالى على يفوش أعضوا ه و وا  أم ا وه  الفالح الساعي في

توه وإق وار ك امتوه ، وقود بووقف ب ا في المحدوث وأقم ب ا ماازين الحودوث ، فوإ  اهلل موبحانه وتعوالى قواثر علوى إثا
 لو  كموا تحوده ، أ  األعضواو موبعة يتحصل لوه  لو  بحسوب المحوامين المتحودمين علوى تنايوه الحوالتين ، ومعلواه 

 -على ما عليه علماو الخ يعة . ولي :
 ( ال ال   .7(   الف خ   6( البلن    5(   اليد    4(  اللسا   3(  األ      2العين   (1

أو ثمانيووة علووى مووا عليووه علموواو الححيحووة بزيوواث  الحلووب . وقوود قوودمنا فووي الووتاللم علي ووا ألنووه لووا أكبوو  ااريووة 
السبب في تح ي  كل اارية و ودور األ وياو من وا بنكو   إلي وا ، فوإ  اهلل موبحانه وتعوالى يالو ه  وأعكم ا ولا
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متثال م ب ا المدماراي بدخال الجنوة ، فإن وا لوي ثمانيوة وأبواا  الجنوة ثمانيوة فالول من وا يحابول اعااه الم منين ب
وأبوواا  ا وونم مووبعة فيجنووب اهلل  ن ووا مووبعةابابوواً ، ويالوو م م بااتنووا  المن يوواي بتوواقي م ثخووال النووار ، علووى 

مووبحانه وتعووالى كوول وايووٍد من ووا بابووا ، و لوو  بمثابووة يفووش الحلووب علووى العووزه علووى عووده فعوول المعا ووي فووإ  اهلل 
مبحانه وتعوالى إ ا وقواه لوا مون تللوه النوار فحود تصولي اميوه األعضواو بحو  إي اقوه ، ولوذا كلوه فوي يوق ألول 

لمحاه الثاني الذين لم الصديحا  فحد يالو م م اهلل موبحانه وتعوالى بزيواث  المحاه األول في الم اعا  . وأما ألل ا
المحاماي والعلاه واألم ار والدرااي . ومنتاللم علوى  لو  بحسوب موا إقتضواه الواارث علوى تنايوه المحا ود ، 

ى اهلل فإ  الصديحين يال م م اهلل مبحانه وتعالى بإاتناب م ب ا المن ياي بحيب أن م يجانبان م عون كول موا موا 
مبحانه وتعالى ، فتتف غ عن اميه األغيار لمخالد  المل  الجبار فيجازي م اهلل مبحانه وتعالى بحاز األم ار 

وال واو  –والجويم  –ن م مبعة ، ومااقط مار  الفاتحة مبعة ، ولي : الثاو ا، وغما ض العلاه الرزار بمثابة 

 والفاو .–والكاو  –والخين  –والزاى  –
ب أعضووا ه عوون كوول ماموواى اهلل مووبحانه وتعووالى فووإ  اهلل اووّل وعووال يارثووه اموو ارلا والتححووق ب ووا فالوول موون اانوو  

فيعوو س علووم السوو  الووذي أمووحل ا عوون مووار  الفاتحووة وعلووم السوو  الووذي وضووعه اهلل في ووا ، فالووا  إتفوواق اميووه 
ه الح وس في آية يااث  الالا  ب ا وفي ا أم ار يضيق الاقت عن إفخا  ا ، وقد امه اهلل مبحانه وتعالى لذ

عكيمووة موون مووار  األنعوواه . فووإ ا ر وودلا ال ا وود وقصوودلا الحا وود قفوو  ب ووا فووي قالووه تعووالى ) أو موون كووا  ميتوواً 
فديييناه واعلنا له نارًا يمخي به في النوا  كمون مثلوه فوي الكلمواي لويس ب وارخ من وا كوذل  زيون للالواف ين موا  

اعلنوا ، وال واو مون ب وارخ ، والوزاي مون زيون ، والخوين مون كاناا يعملا  .( فيدخوذ الثواو مون مثلوه والجويم مون 
م  لذه اآلية والس  الم ت، ب ا وعلوم يعلم يمخي ، والكاو من في الكلماي ، والفاو من للالاف ين . فحينيٍذ 

السوو  الووذي امووه اهلل بووه لووذه الحوو وس في ووا وعلووم السوو  الووذي يحصوول لموون تححووق ب ووا ، فموون كووا   ووايب 
 س موون لووذا السوو  علووم الحوو وس كل ووا وتصوو س ب ووا فووي الالووا  ييووب  وواو . ف ووذا عوو ىمخوو   روى و وق يلوو

بالنسبة ل م لا المحاه األول . وأموا المحواه الثواني ، محواه اإلمتثوال ، فوإ  اهلل موبحانه وتعوالى يالو م م بإمتثوال م 
اا ب ووا ب ووا الموودماراي بحيووب أن ووم يصوو فان ا إلووى مخووالد  الحووق فووي كوول  ر  كانووت موون  راي الااوواث ليوودخل

انوواي المخووالداي والسووعاث ، فووإ  كوول موون  وو ف ا فووي ماليكووة مووا ع وود عليووه موون التااووه واإلقبووال بصوودق 
اإلخالر إلى رؤية الذاي ومخالد   ي الجالل فإ  اهلل مبحانه وتعالى يارثوه مو  آخو  قوال المنعموين للمونعم 

 تبووة الصووديحية إ ا مالعبوود الووذي بلووح  ر  العووالمين بمثابووة أ  األعضوواو ثمانيووة ويوو وس الحموود هلل ثمانيووة ، فووإ 
  س أعضاوه فيما أم ه اهلل بص ف ا فيه فإ  اهلل تبار  وتعالى يارثه م  ي وس الحمود هلل الثمانيوة ، ولوي التوي 
في أول الالتا  الال يم وقد مت  في يحيحوة أعيان وا . ) ولحود أتينوا  موبعاً مون المثواني والحو آ  العكويم .( فمون 

لذا الحمد ا له على م  معنى يمد ألول الجنتوين الوذي لوا آخو  قوال المنعموين في موا إنالخف له م  معنى 
الحمود  بال مين، فآخ  قال ألل انة الزخارس التي في الحيامة بالتنعم بالحار والحصار . ولوا آخو  ثعوا  م أ 
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ن وم إ ا ثخلالوا أخو   هلل ر  العالمين ، وآخ  قال ألل انة الخ اث والتجلياي التي ينالان ا في الدنيا قبل اآل
ين . وقوود لقووالاا الحموود هلل الووذي  وودقنا وعووده وأورثنووا األرو نتبوواأ موون الجنووة ييووب نخوواو ، فوونعم أاوو  العووام

تاللمنا على لذه اآليوة فوي تفسوي  آخو  فوي موار  الزمو  كالمواً يعلون بتمالننوا فوي مخو دلا فوي نعموة اهلل موبحانه 
 لحمد هلل على ما أنعم به علينا إنه منعم اااث رييم بالعباث .وتعالى علينا ف ااعه تجدلا مستافيه فيه ، وا

 
مو ًا ، وفوي كول مو  ثقيحوة ، وفوي كول ثقيحوة  علوم فودف م يوا بنوي فوإ  لالولعلوم ذوقية وأسرار حقية :     

يحيحة ، وفي كل يحيحة مع فة ، وفي كل مع فة إ العاي عديد  ، وفي كل إ والا تك و  فيوه أف واه ، وفوي كول 
علوى امول إثراكواي مون المعواني ، وفوي كوول معنوى تك و  عود  فاا ود ، وفوي كول فا ود  اموة فاا وود  ف وم يحتواي

تار  العبد الفا ح المبلرة أناار المخالد ، وفي كل مخ د يحض ه فيه تجول خوار بوه وأنوااا تجليواي منيعوة ، 
اي ومخوالد وفي كل تجل يض اي ، وفي كل يض   محاماي ومنازل وثرااي ومااقوف وعلواه وأمو ار وضوياو

وتجلياي ومكال  وغي   ل  . ولالذا األم  ثا   بين ألله ، فمن بلح محامواً وأثر  موا فيوه فإنوه يعو س موا يوااه 
من الحض اي والمنازل والمااقف والعلاه واألمو ار ، وكول علواه وأمو ار م تصوة بمحامات وا فمون بلوح محواه مو  

جملوة والمفصولة مون الحو وس واألعوداث وموا فاقوه معنى لذا الحمد ، ع س اميوه موا ي وت، بوه مون العلواه الم
مما ر يفخي ومنذك  نزرًا منه في المر   الثاني من لذا المخ ق ولا اآلتي بعد لذا بحسب ما يسعه الاقوت 
فووي  ووي عبوواراي مالنوواز  فووي أ ووداس ا وواراي م موواز  ممووا يحتضوويه الوواارث إ   وواو اهلل تعووالى . وقوود أنخوودي 

ة إلووى بعووض مووا تضوومنه لووذا المروو   فوودقف  بمووا في ووا وتححووق بمعاني ووا تنوول موون وأ وو ي ب ووذه المنكامووة ال ازيوو
 -أم ارلا وتحز من مخارق أناارلا بمنة الحاليم إنه لا ال ؤوس ال ييم . ولي لذه :

 
 والخال   هلل  بال   إنت او         الحمد هلل  ي النعماو
 على الحبيب مصلفى أنامه       ثم  ال  اهلل مه مالمه

 السال  الم ضي والال يم           دعلم أي ا الحاليموبعد ف
 الحلب والعينا  واأل نا            الحال في ااارح اإلنسا 

 والبلن والف خ كذا ال اال         ثم اللسا  وكذا اليدا 
 إ  كا  بالم الفاي ااووا           ف  رو  لم له  أعداو

 إاتنا  الن ي إ  قد يج مه         وإ  اقاماا في إمتثال األم    
 في الدين والدنيا ل م  يسي           ل م ازاو فا ض غزي  

 وااث بالتبخي   والتنذي             كما أتى الح آ  بالتحذي      
 مبيناً  بحاله    ا   وما              إ  قال في إتباا خي  من مما     

 ن اكم عنه   فإنت اا وما               آتاكم ال مال ف ذوه       
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 والخ  امعه في اإلبتداا                فال ي  كله في اإلتباا
 ض با  فدف م يا مليم العحل              من كا  آخذًا ب ذا الحال 

 واآلخ  العارس   ديحي           فاألول الم من أي تحى
 ع اثوالعارس الزا د في الم              فالم من الااقف في الحدوث
 الفاضل المعب  المدقق                  ف ا الالّي الالامل المححق
 ولج  الساو الن ار  اما                   من االد ال اى بليٍل قاما
 يتى  أزال  أكب  الماانه                   وااز فج  قلمة  اللبا ه

 األنس يتى أيل في محاه                  ومار في من اخ ا د النفس 
 إ          اهلل  الجنانا        وقلبه  قد ومه  ال يمانا                

 ثوماً مه الحق كذا وال لق            ومار في امعية وف ق
 نماطبحسب ال لعة وار         إما بحبض أو بإنبساط

 أو بإعتبار يض   الجمال           عتبار يض   الجالل افب
 إ ا تجلى ربه كما ثرٍ                     وكل  ا بحسب المكال

 من الم اقي بعد ما تملى           رقا تعلى ثم قد تدلى 
 في كل ثاٍ  كا  أو   يف           فالا  غاثاً اامه التص يف
 وناق اً  باهلل  أ ر  مانعاً           وفاعاًل وبا خاً ومامعاً 

 حالم  منه علمامنعه  فال       لما علا اهلل ور معلي لما
 لالنه    محله    مج ال      إ  فضل ربي وامه مبذول
 وبالفياضاي لنا أي أادر        يعليه ما يخاو ولا أقدر 
 في   أول وآخ    إاالر  نحمده مبحانه وتعالى 
 على الحبيب  رو  التعكيم  ثم  الته مه التسليم 

 ه الخ اثوانة الح   م            محمد فاتحة الاااث       
 وأ ل مبدألا ومنت الا         واملة ال لق إلى م قالا 
 وأ ل ا لفا  ا معجزته           كما به قد   فت أي أمته

 اموآله    و حبه    وعم        لي عليه ربنا وملما
 

لامعووة ، موه فووي م ضووا  ربوو  لبلوواغ مووا أن ينواه ، إ  ربوو   و ريمووة وامووعة وفياضوواي افانتبوه يووا بنووي لمووا قلنوواه و 
 واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب الثاني

 في عوين بعض العلاه واألم ار
 
 
 

 من ه ا الحمد المرقوم .         

 

أعلم يا بني أورث  اهلل اميه العلاه واألم ار من كل معلاه ، أ  الحمد عند ألله ماااث ، وعند غي لم        
المعاني بحاالب ا والعلاه واألم ار في مخارق ا ومرارب ا ، فد  ألف ابتدا ه اللاله في أفق  ف م يا  البامفحاث ، ف

مما ه ألرزي معانيه ، ورمزي مبانيه ، فامتمل  بمداث غيبه ، في   و  قلبه ، فب ز اإلماه الحاليم إلى ق او   
نف  له اه في  ي نكي   ارته فكتابه الال يم ، فااد  الممه م مامة ، ومعانيه مح ومة ، وأمعن نك  بصي ت

ي س من ي وس اإل ار  الدالة إلى نحا اإلمار  فنك  تاخ  الة م تبة األيدية على رأمه وخانة رماز بيا  تص س 
الذاي الص س محيمة في معنى يسه ، فف م الحاليم انف اثه وعزلته عندما بلح م اثه ييب أثر  الاايدية تحت 

د إمعانه فع س يحيحة ر أخفى ثناو علي  أنت ، كما أثنيت على نفس  ، مللانه ، فحصل له التاييد به عن
ف ا به ب ي اي أ  الاااث كله تحت عكمة قدم  ، فبذا أتفق اربتداو به في أول كتا  اهلل العكيم ، وفي أول 

  ي   ي وس الجاللة التي لي علم لذاي ال   الال يم ، فالا  مفتاياً للبا  الال يم ، والبا  الصري  في أ 
وأبجد فعلمناه أنه لا ال  يس ،  ايب المحاه النفيس ، إنف ث في عالم تف يده وأ ت   في اميه العاالم بتاييده 
، فجعله اهلل مبحانه وتعالى لأللفة بين الخييين اللذين من ما يصلح التاالد من ييب أ  الاااث كله ر يالا  إر 

وارختالط فيحصل من ما تاالد األ ياو التي في عالم الالا  من  ييين يجعل اهلل عز وال المنامبة بين ما 
والفساث كل ا . وأما ره ار تالس التي اعل ا اهلل لألللاس لي لااو األلف وياو الحمد ، الذي اعله اهلل آخ  

تالس والتحسيم ، فتاا ة  محال العبد ، لا يالمة األلف ، فدلل الحالمة لي يالمة الحاليم التي يصل ب ا ار
متعد ثال ثواه اامتدار ميم المل  باإليا ة والخمال ، و ف الفة باألللاس وعحد لااو الحمد بار تالس ، ال

انتكاه ثولة األلف المعحال ، فحصلت الدرلة بعد لذا إلى معنى وضه الجاللة ، فتنفس اإلماه الحاليم بعد ما 
سين ، وكن ل ل  األلفاه في رماز  دس التبيين ف غ من ملالعة كتابه الال يم . ثم   ا في التعيين وبالح في التح

 -وقال الحمد هلل ر  العالمين .  ع  :
 العااليمن وأق  نا النفيس  مت نا الس  في ع د المحال 
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 يجز رؤو  ألل اإلعتزال سيف بفعلم الس  مح و  
 وبا نه ألربا  المعالوي له ق   لالل النا  لدى 

 لل الخ اث من ال االأ ماى          فلم تكف  ببا نه أنا  
 كثي  النا  إ  لم في ضالل  وإ  بذلاا قلياًل قال في م

 
ف م يا بني ، فا  كا  العبد إ ا أتحفه ماره وأوره العلاه واألم ار من لذا افنفائح ندية من موارد وردية : 

مد ع س معناه وع س علم المخ د بما أوره ، فانه يكف  بحاز األم ار والعلاه مما لا له محساه ، فإ ا قال الح
م  الفاتحة مجماًل ، ثم علم م  كل كلمة من ا وعلم الس  المنلاية عليه ي وس الحمد وعلم اإلخالر فيه 

يمد العبد ب به وعلم م  يمد ربه له وعلم كيفية يمد اهلل لنفسه وعلم م  تححق العبد به وعلم  م  وعلم كيفية
اهلل ع س الس  الذي انلاي عليه ي وس الجاللة ، وعلم أم ار الس  الذي يحصل لمن تححق به ، وإ ا قال 

الجاللة الم تصة ب ا وعلم الس  ال ال، الذي وضه في ا يتى اعلت علماً للذاي الحديمة وإن ا اامعة لجميه 
األمماو وعلم الس  الذي يحصل لمن تححق ب ا وعلم الس  الذي يتص س به من قال ا م لصاً من قلبه وغي  

ر نليل بذك ه ، ولالذا إلى تماه الفاتحة ، ويعلم م  إ تالس اميه ي وف ا ببعض ا في تحصيل النتا ج  ل  مما 
في أي ما عملت له وم  الح وس الساقلة من ا ، وقد إنلاى في لذا المخ د م  لليف ر يفخى من األم ار 

لرة بمنه في  التي المسما  ب الم تصة بعلم الح وس واألعداث والت كيب الجاري من ما ، وقد أ  ي إلى بعض
النالج ييب قلت فاتحة الالتا  المجلية الم كبة من النارانية والعلاية إلى آخ  ما  ك ته في ا ، و ل  بمثابة 

أم ار وأناار امتحض ت ا مه علاه  ك ت ا لالن أثبته في  ي كنز بصار  رمز فيتححق بمعنالا إ   او اهلل تعالى من 
الزما اإلخالر يتى أ لح اهلل م ي ته ، فلنثبت من ا بعضاً مه الست  في التبيين وخفاو فتح اهلل بصي ته وكا  م

 التفسي  والتعيين ، واهلل المعين وبه نستعين .
ف م أي ا الحا ق ال ا د المستعد إلى إثرا  المحا د ، أ  أم ار اهلل مبحانه وتعالى م زونة في غيبه ر اف    

ااريه وقلبه ، وقد يحيط من ا ما  او اهلل غي  الذي أمتدث ه اهلل بعلمه وأبى أ  يع ف ا إر بعض ممن عامله بج
  يلله عليه أيداً مااه بحالمه فالحال يج ي بحسب وقته وي مس تحت قبا  وممه ، ونعته والعلم هلل العليم ، 

ا العلي العكيم ( ) ور يحيلا  بخيو من علمه إر بما  او ومه ك ميه السمااي واألرو ور ي ثه يفك ما ول
علم أي ا الحاليم الملاله في الالتا  الال يم فإ  كل م  وضعه اهلل مبحانه وتعالى في اميه كتبه السماوية ا. ف

امعه في الح آ  العكيم وكل م  في الح آ  اعله في مار  الفاتحة . فلذا اعلت أماماً للالتا  الال يم ، 
خ ين ي فا بإعتبار قسمت ا واعلت ب يية من مبعة أي س لتماه وفاتحة للح آ  العكيم ، وقد ت كبت من إيدى وع

ريمت ا ، ف ي المخار الي ا في الالتا  األول أ  من ق ألا ثخل الجنة ، ومن تححق ب ا كملت له المنة ، وقد 
ال جاو مالنا  وفي أعداثلا م زو  فمن عث  ب ا غنم ومن أثركه في ا نعم ،  1علمت أ  م  اهلل في الح وس 
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أ  فااتح أوا ل السار الم ماز  باإل اراي المالناز  ف ي األي س النارانية وما عدالا ف ي قلمانية ،  علماف
فتنحسم الكلمانية إلى علاية ومفلية فيس ى م  اهلل في  واي عبيده باعتبار كمانه في الح وس ويدركه الالمل 

يي المنزل إلي م ، ولالن قلب الح وس لا في ا بمثابة اإلل اه المع وس . وأما ألل العصمة فإثراك م له بالا 
لا تداخل الس  في  مار  مبلرة وافية . ف افاإل ار  به إلى ويدانية الحق اّل االله كافية وار.األلف المع وس 

الس  الما ل إلى التححق بدنااا أعمال الب  وقد تاللمنا على بعض أوا ل السار الم ماز  في   ح تاملنا 
لزال   في يل ألفاه الجاال  الفاخ   ( ، لالن بحلم ا للحته م افة اإلباية بالس  الذي المسمى ) بالفياضاي ا

 يزته .
وأما الح وس ال جا ية كل ا قد مت ي ل ل  أم ارلا في  دس ألفاه باارق أناارلا في كتابي المسمى ) باللمه    

أم ارلا في  التي المسما  ) ب زانة  الباثي في مع فة ال تم واألماه ال اثي ( ، وقد أ  ي ب ا أيضا إلى بعض
ياث  يسي   من ز األم ار ( وقد أ  ي لذل  لبعض ما تضمنته البسملة من األم ار ب في كاله ولليف ال اه مه 

بعض أم ار الح وس في  التي المسما  ) بفاتحة الللسم ( أل  كل م  تضمنته الفاتحة اعله اهلل في بسم اهلل ، 
ه وتعالى في ا اعله في النحلة التي تحت الباو ،وكل  ل  ر يع س إر لصايب كمال وكل م  وضعه اهلل مبحان

 اته أناار المعارس، والس  ر يباح به إر أللله واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي  عارس وتخعخعت في
   .السبيل

 
   
 

 

 المغرب الثال 
 هفي عوين تحسيوم ال ليفوو

 
 

د اللالب من اهلل المزيد ، أ  اهلل مبحانه وتعالى إ ا أراث اهلل بعبد من عبيده خي اً ابله أعلم أي ا اإلبن السعي      
على الت لق واإلخالر والصدق ووفحه على العباث  بحدر  اقته وأملاله   يق مع فة الحوق ، فوإ  أولوى موا يخوترل 

لى قال ًا وبا ناً ، والل يق الما ل في تحصيله المجت دو  وأفضل ما يتااه به المتاا ا  مع فة اهلل مبحانه وتعا
إلي ا ونبذ اميه الحاا ه ويسن اإلقبال علي ا ، وإ ا أراث اهلل زخ عبده في أناار السعاث  األبدية وإثخاله فوي انوة 
المخالداي اإلرلية رزقه اهلل التافيق وأل مه الحاية ويفكه من م ال  الخ ااي النفسية ويس  له اللحواو موه خبيو  

زرا بوإزار الوذل وال ضواا متا وحاً بثوا  الزلود والحنواا متحلوداً بسويف الوارا دق المعوارس فيالوا  لوا متوعارس بل  
والصوودق قا عووا  وواا ب اللمووه عمووا فووي أيوودي ال لووق راكبوواً نجيووب ارات وواث فووي الووذك  واإلخووالر مصووحباً لووذا 
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ه كالميووت بووين يوودي الراموول ، ال بيوو  العووارس بمنووار  اإلختصووار محسووناً فيووه الكوون الالاموول ، مفاضوواً لووه أموو  نفسوو
محافكوواً علووى يسوون األث  فووي أفعالووه ومحارتووه ، فانيوواً  اتووه فووي محبووة  اتووه ، ماقنووا بدنووه لووا الوودليل الما وول إلووى 
مع فة الذاي ، وال بي  العارس بل ق المخوالداي ، فوإ ا كانوت لالوذا يالتوه و ودقت فوي يسون اإلعتحواث محالتوه 

فوا  موا  كو ه المخوا  بواإلخالر يفضوي بوه إلوى منوازل ال واار ، فيسو ي فحد    ي م ي ته وانجلوت بصوي ته ، 
فووي  اتووه كسوو يا  الموواو فووي األ ووجار فتسووحى بنوواره فينبووت من ووا اإليمووا  ويثموو  اإليسووا  فيالموول لووه السووعد ويفوواز 
ييووب يكفوو  بتلوو  األموو ار ،فموون ثووم تك وو  عليووه آثووار العنايووة ، وت ووب عليووه أريوواح ال دايووة ، وتخوو ق عليووه  وومس 

لارية ، فحينيٍذ يصلح لل الفة اإلآللية والمحدمة ال بانية ، فيك   بسللا  ال الفة الالب ى التي إنحص ي تحت وا ا
أقساه ال الفة كل ا ، فمن ثم ي افه كل  ئ بمثابة تحححوه بحوديب ) مون خواس اهلل خافوه كول  وئ ومون لوم ي وف 

 -فة فنحال :اهلل خافه من كل  ئ ( . ثم نخ ا في تبيين أقساه مللق ال ال
خالفوووة العبووود علوووى اااريوووه التوووي يحصووول لوووه بسوووبب  -أ  ال الفوووة علوووى ثوووال  أقسووواه . ) الحسوووم األول (      

 مصاثرلا النا ية عن ا من المحتضياي الثاا  والعحا  .
فإنه أ عب األقساه ألنه لم يحصول أليود مواى مون ولبوه لوه الاالوب  وايب اإلكو اه ، فوإ  العبود إ ا يسو  اهلل   

انه وتعالى له اللحاو مه ولي من أوليا وه ورزقوه يسون اإلعتحواث فيوه ويسونت قابليتوه فوإ  لوذا الوالي أثرى بوه ر مبح
يدم ه إر بما فيه نتااه ، فإ ا أخذ عنه الذك  ومل  على يديه وأراث الفاز بما لديه ، فدنه يبذل له النصح فوي ثينوه 

نينه ، فوإ   ا  إ واليه فوي ال الفوة أقو   وفوي غي لوا أ وعب ويدم ه وين اه ويدله على ما فيه  اليه في كامل م
وأكث  المتلفلين من ألل الل ق لم يدروا معنى لذه ال الفة بل يتعا ان ا  -خلفه أي اعله خليفة أو نا با عنه  -

على مبيل ال  امة إلنحياث ال لق ل م فيالا  على خالس محا د مخاي  م فيتض رو  ب وا . وإنموا قصود المخوايا 
ا ت ليف م على اااري م فحط ، بحيب يجعل الخيا لذا السال  نا با عنه في أمو  نفسوه ون ي وا وم اعات وا عون ب 

موا أمو ه الخوارا ب وا ، واإلمسوا   ىتعدية الحدوث ويث ا على المالابد  والمجالد  فوي الوذك  بواإلخالر و و فه إلو
اإلن موا  فوي الخو ااي النفسوية ، وقود يتتبوه ب وا عن ما ن اه الخارا عنه وعوده تمايل وا إلوى يوب الودنيا وال ياموة و 

م اضي  ي ه في تالب كول موا أمو ه بوه ألنوه لوا أثرى بموا فيوه  واليه ، وبحسون اإلعتحواث فيوه بحيوب ر ينالو  فيوه 
فعال من األفعال ولا كا   ل  الفعل غي  مستحسن عنده ، فيفنى  اته في مجالد  نفسوه وم الفت وا فوي اواا   

نه متححق به قبل أ  ي لفه فيعلم أنوه لوا الفوا ز بموا لديوه بحيوب أنوه  ولح االخيا  ل  فيه و  الم ال  ، فإ ا علم
للتدمين ييب أثى أمانته العضاية بال خا  في ا ، ولي الاثا ه التي في  اته وكل  ل  بمثابة نك  الحق ال وعوال 

يخواو اهلل بحيوب يوذلل م لوه ويجعل وم إليه في أثا  ا ، بوذل  يالوب التاليوه علوى ألول بيتوه وأقاربوه وغيو   لو  مموا 
مامعين قاله فيالانا  في ملاوعته ، وكل  ل  إك اما له لحفكه أماناي ربه الحالة فوي  اتوه ، وييوب يعلوم الخويا 
 ل  من لذا الم يد ي منه على بعوض م يديوه إ ا رأى خالفتوه علوي م أ ولح لوه ول وم ، فوإ ا اعلوه خليفوة موه عوده 

أ  الخيا قصد بذل  غي  ت ليفه علوى اااريوه فحوط ، ألنوه ر ي فوى عليوه يوال نفسوه  تحححه بما تحده فال يعتحد
أمانتووه أو كا بووا في ووا فليتووق اهلل فووي نفسووه وفووي موون  ووحبه بحيووب ر يووزين لنفسووه أفعال ووا  اثاو إ  كووا   وواثقا فووي
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فإنووه يصوولح للت ليووف وقبا ح ووا أو يوودم  وين ووي أ ووحابه بمووا ر ياافووق موو اث  ووي ه . وأمووا إ  كووا  متحححووا بمووا  كوو  
 على بعض الم يدين بعا  المل  المعين . 

) الحسم الثاني ( ال الفة مون الخويا الم  ود علوى بعوض الم يودين بود  يجعول  ويا اإلر واث لوذا السوال  الوذي   
تححووق بال الفووة األولووي خليفووة أي نا بووا عنووه فووي إعلوواو الووذك  وتلحينووه ويووب النووا  علووى علووا ال مووم وتثبووت م علووى 

الخيا ويسن ارعتحاث وتحسين كل ما يصدر منه في أي يوال كوا  والموالز  علوى بابوه والصودق فوي خدمتوه  محبة
والملاوعة له مه المداومة على الذك  واإلخالر في العمل ووفاو الع اث اإلآللية التي عحدولا مه الخيا ، ولذه 

األيسون فوي يوق ال ليفوة الوذي  2ضوا ه فود ال الفة لم يصلح ل ا إر من تححق بال الفة األولى التوي لوي علوى أع
اإلخفوواو و فووي أ كوواره م افووة ثخووال األثواو الحا عووة عليووه كال يوواو والسوومعة 3أي  -موو ار لووا فووي الحسووم األول ار
 والعجب وغي   ل  . 

أي الثاني األيسن في يحه بد  ي في تار  ويعلن أخ ى ألال أ  يحتودي بوه  4وأما ال ليفة الذي في لذا الحسم   
من معه مه فناو نفسه في المجالد  والمالابد  بمداومة الذك  وال ياضة ومصايبة اإلخالر في العمل والعزلة عون 
النا  في بعض األييا  بال لا  ، ولالن  ل  كله بخ وط عده الزياث  علوى موا يوده لوه  وي ه وأمو ه بعوده الزيواث  

ه فانوه يعود منوه م الفوة لخوي ه أل   وي ه أثرى عليه فا  إرتالب  ييا زا دًا على خالس يد  وي ه الوذي  و  ه لو
بالذي يجذ  له النتاخ ، وانموا المللوا  منوه عوده تو   موا أخوذه مون  وي ه فوي خلااتوه والااتوه ب والس  وايب 

نوه أثرى بصوالح نفسوه بحسوب موا يو    فيوه اال الفة اإلآللية ولي التي في الحسم الثالب ولا اآلتي بعد لذا . ف
ط في يحه  ئ ف ا م ي  بحسوب إ نوه إ  زاث علوى يود  وي ه أو نحو، أو وقوف فيوه فوي من الحض   ، فال يخت  

ال لووااي والجلووااي ، ور يفلووح السووال  إر بمتابعووة  ووي ه فووي أفعالووه وأقاالووه . فإنوو  يووا بنووي إ ا واوودي ال اوول 
يودي الرامول ، الم  د ، فإنه غنيمت  فال تفارقه لحكة فتنده على تف يل  ، فالن تحت أمو ه ون يوه كالميوت بوين 

لوزه األث  معوه فوال تو ى منوه  وييا قوط فوي اميوه افتج ث عن إراثت  واختيارات  وكن على وفق إراثته وإختياراته و 
اراً فال تعتحد أنه على غي  الصاا  بل لا أع س منو  بوذل  ، فوا  كوا  عا ويا بكوال ه حكأفعاله ، فإ ا إرتالب م

   تاري  الفناو في محبوة ال موال عليوه الصوال  والسواله ، فوإ ا ف ا  ا ه ببا نه ، فإ  فناو نفس  في محبة  ي
ثبووت لبوو  وقلبوو  فووي عووده مفارقووة رويانيتووه لوو  فحوود تخووالد رويانيووة ال مووال عليووه الصووال  والسوواله تا وول  إلووى 
الفنوواو فووي المخووالد  اإلآلليووة . فوودنك  يووا بنووي نتيجووة محبووة الخوويا الم  وود وفنوواو الووذاي في ووا ، أل  الخوويا لووا 

مولة إلوى يضو   ال موال عليوه الصوال  والسواله ، وال موال لوا الاامولة العكموى إلوى يضو   الحوق اول االلووه الاا
 فالزه يا بني لذا البا  وعامل اهلل يعامل  معملة األيبا  إنه على كل  ئ قدي  ولا اللليف ال بي  . 

ل لووي ال الفووة الالبوو ى بوود  يجعوول ) الحسووم الثالووب ( . ال الفووة اررليووة ، ولووي : خالفووة الحووق اوول االلووه ، بوو   
الحق مبحانه وتعوالى لوذا العبود المتححوق بوال الفتين المتحودمتين خليفوة عنوه أي يودم ه بال دايوة واإلر واث والك وار 
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إلى خلحه فيالا  لذا العبد ثاعيا إلى اهلل بإ نه ولاثيا إليه بحيوب عاملوه و ودق فوي المعاملوه معوه ، و لو  أ  اهلل 
عبده العناية ، وأيل فوي قلبوه ال دايوة ، وكملوه بالاريوة ، ف وذا العبود لوا السوعيد  5رزق ) اهلل  (مبحانه وتعالى إ ا 

الووذي اعوول قلبووه بيتووا ل بووه ، وكعبووة لموون يحصوودلا ألاوول ق بووه بووزوال غخوواو  الحجووا  عوون عووين بصووي ته ، فحوود  
المعبوواث ، فووا  موون  باإلقامووة فووي يضوو اي تجليوواي الملوو  6للمخووالد  والخوو اث ، ورموو ت فووي كخووف ا الووذاتي

أ عب األمار زوال الستار ، فد ل الحجوا   وئ يحول فوي  اي العبود فيمنوه عون بصوي ته اثرا  موا وراو عينيوه ، 
  زال افا  لذا لا المانه الحا م بإثرا  ال ا ي فال ي ى  ييا في الالا  إر بعين بص ه ، ف ذا لا الحجا  . وأموا 

لووه زوالووه إر بالمجالوود  والمالابوود  ، فووإ ا يسوو  اهلل لعبوود موون عبيووده اللحوواو عنووه فإنووه يوو ى بعووين بصووي ته ، ولووم يتوودي 
بحاليم راما في اللب وإزالة األثواو المانعة من  يب اللذ  فحد أموعفه إ ا رزقوه التافيوق وال موة ، ف وذا الحالويم 

ل أو أكثوو  ، فيوودم ه يعليووه موون األثويووة مووا ينامووب إلزالووة علتووه بوواز  معلوواه ولوويس علووى الحالوويم إر م اعاتووه إ ا قلوو
وين اه والذي على  ايب العلة ماافحة الحاليم وملاوعته ومالزمة ما أخذه منوه علوى المداوموة ، والحلوه علوى أنوه 
لا الذي يزيل علته عنه فا  كل من  لب الخفاو باألثوية بال ياليم فال ينتج له إر زياث  ما به من العلول كسوال  

، ألول 7فإنوه يتيوه لعوده ازموه علوى و وال ا ب وذا الل يوق ألنوه فوي يوال تخوالي    يق إلى بلد لم يع ف ا بوال خبيو  
لذا الل يق الما ل أه غي ه ؟ فلذا إت ذ النا  مخايا الت بيوة ، وأخوذوا عون م ألن وم أبواا  اهلل تعوالى فوال يودخل 

خوالر فوي العمول موه أيد يض   اهلل إر ب م ألن م السبب في إزالة األغيار عن قلاب م ، ومبب إزالوة األغيوار اإل
معالجة الخيا الم  د ، فا  من أخذ الوذك  مون غيو   ويا م  ود لوم تحصول لوه بوه نتيجوة علوى الااوه المللوا  ، 

لمتعوا ي لوربما يحصل له به الض ر المعيق في ثينه أو ثنياه لج له اآلثا  وفحدانه األناار التي يحصل ب وا النفوه 
بوه النفوه لمتعا يوه إ  كوا  فوي أمو  ثينوي أو ثنيواي ، ولالون لوم يعو س ، فالل امم من امما ه تعالى له نار يحصول 

الالمل ألل اإل   األآللي فالول مون يسوتعمل إموما مون أموما ه تعوالى بريو   ويا يسوتند إليوه لوم  8 ل  إر لألولياو
ضو ر إموا الخيلا  بفحدا  نار اإلمم فيض ه ض را معيحاً فوي ثينوه أو ثنيواه ، و لو  ال 9يحصل له معه نار فيستاره

أ  يالا  له قال ا أو خفيا بحيب ر يدري لوذا الضو ر مون أيون الوب إليوه ، وأموا أ  أخوذه مون  ويا م  ود ، فوإ  
لذا الخيا يعليه  ل  األمم مه ناره فيصحبه  ل  النار إلى أ  يبلح به مدربه . فدف م يا بني فا  علوة كول آثموي 

ا واوود  ووايب العلووة ياليمووة ولووزه معووه يسوون األث  لووي الحجووا  وثواوه الووذك  وياليمووه الخوويا الم  وود ، فووإ 
وأ اعة فحد يجد منه الخفاو ونعيمه ، وإ ا يسن عمله فإنه يبلح أمله في فه عنه الحجوا  ويزيول عنوه غخواو  عوين 
البصي   واأللبا  فتحصل له المخالد  أور في عالم المل  فيخالد اميه ما فيه كما يدتي في المر   األول من 

ب فووي الفووتح المخووت   بووين ألوول النووار وألوول الكوواله ، ف ووذا الحجووا  الووذي رفووه عنووه لووا الحجووا  المخوو ق الثالوو
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الكلمووواني ، فوووإ   ووودق إات ووواثه وإخال وووه وإقبالوووه موووه لوووزوه يسووون األث  موووه  وووي ه ، فانوووه يفوووتح لوووه فوووي عوووالم 
ومووا يك وو  لووه موون الملالوواي ولووا المعبوو  عنووه بعووالم المثووال فملالعتووه فيووه تمنعووه موون ال اوواا إلووى عووالم الخوو ااي 

الحاا ووه والرفووالي فمنووه أي موون لووذا العووالم ثخالووه فووي الحجووب النارانيووة ، وأكثوو  مووا يحتوواخ للمخووايا في ووا ألن ووا 
ن ا لي محصدلم األعكم باقاف م مع ا ، فوإ ا أراث اهلل و وال عبوده إلوى ا اغلة وأكث  ض ر الم يدين من ا لكن م 

و به علوى قلبوه نبوذلا وليموه إلوى الللوب لموا وراولوا ، أل  كول محواه  انة مخالداته وق به   فه عن اإل ترال ب ا
يبلره السال  في أي عالم كا  من العواالم ف وا لوه بالنسوبة لموا فاقوه فوإ ا اوازي ب وذا السوال  المونن والفياضواي 

ال إر وعكووا م ال بوواي يلووه عنووه ويللووب مووا وراوه موون الخوو اث اإلآللووي ، فوودكث  مووا تجوود المفتوواح لووه فووي عووالم المثوو
ومخالدته ما بين اليحكة والمناه ، وفي غالب األياال يعو و لوه موا لنالو  ولوا اوالس موه علموه بموا لوا فيوه مون 
المالا  والزموا  ، ولوذه المخوالد  لوي الااقعوة التوي تحصول بعود ثواه ال ؤيوا التوي تحصول للسوال  فوي يالوة النواه 

  السالالين الذين يتحصل ل م مباثئ الفوتح يالوا  فوي فإ   ايب الااقعة أرفه ياًر من  ايب ال ؤيا ، أل  أكث
أول إبتووداو الفووتح ل ووم اانووب النوواه أغلووب ، ثووم ينتحوول قلوويال قلووياًل يتووى يالووا  اانووب اليحكووة أغلووب ، فعنوود  لوو  
تحصوول للمفتوواح لووه المخووالد  فيمووا يدلووه علووى مع فووة اهلل قووال اً وبا نوواً ، فيخووالد أ ووناس المتوو وينين التوو ابيين 

ن الملالاتيين وال ويانيين الجب وتيين وغي   ل  ، وقد علم أ  المخالد  في عالم المل  تالا  بالبصو  وال ويانيي
والبصي   ب الس المخالد  فوي عوالم الملالواي فإن وا ر تالوا  إر بعوين البصوي   فحوط ، فحينيوٍذ يالوا  للمخوالد  

عالم غيب لفنا ه عنه بعالم الملالواي ،   ل  ، عالم الملالاي عالم   اث  بالنسبة إلى عالم المل  وعالم المل 
ف ذا لا الذي يسمى عندنا بالفناو األول ، ألنه أول فناو ثخله السال  فتحصل له ال غبة التامة فيما لا عليه من 
الاقاس مه ربه وإخالر عمله مه م اقبته بجااريه وقلبه . ولم يزل يزثاث في  ل  يتى يتعدى لذا العالم ويت قى 

ال وح ، ولا عبار  عن عالم الجب وي فيفنوى بوه أيضوا عون عوالم الملالواي ، ف وذا الفنواو بالنسوبة لموا  منه إلى عالم
قبله لا الفناو الثاني ، بحيب يالا  له عالم   اث  وعالم الملالاي عالم غيب ، ولذه العواالم كل وا مون الحجوب 

ا ، وأكث  ما يحتاخ إلى المخايا في ا ، ومه النارانية التي ي خى من ا ض ر الم يدين بالاقاس مع ا واإللتفاي إلي 
 ل  كله أ  لذا العبد ال اقوي إلي وا ر يصولح لل دايوة واإلر واث يتوى يفنوى عون فنا وه وعون ال لوق بالفنواو فوي عوالم 
الاللاي عن عالم الجب وي . فإ ا فنوى فإنوه قود و ول إلوى الفنواو الثالوب الوذي ينت وي إليوه السوي  فيالوا  لوه عوالم 

لم   اث  وعالم الجب وي عالم غيب ، ومن ثم يدخل في عالم البحاو ، والف ق إلمتالماله عالم الفناو الاللاي عا
، أل  الدخال في محاه البحاو ر يحصل أبداً إر لمن اموتالمل محواه الفنواو والعبود الوذي يودخل فوي محواه البحواو لوم 

وف قيتوه موه ال لوق فتنكو ه موه ال لوق فوي  يخرله ف قه عن امعه ور امعوه عون ف قوه فجمعيوة لوذا العبود موه الحوق
    اميه الحاري ولا ياض  مه ربه في أي لحكة من اميه اللحكاي . فمن لنا يتححق بمعنى مو  قالوه تعوالى 

ر تل ووي م تجووار  ور بيووه عوون  كوو  اهلل ( بحيووب ر يخوورله مووال ه عوون  ووحاه ور  ووحاه عوون ف قووه ، فووإ   ) راووال
ق فإنوه لوا الوذي إموتحق ال الفوة اإلآلليوة المخوار إلي وا واموتحق الال اموة مون اهلل قال ه مه ال لق وبا نه مه الحو

مبحانه وتعالى فيال مه بما يعليه لألنبياو معجز  ، فيالا  فوي يحوه ك اموة مون الال امواي التوي أك موه الحوق موبحانه 
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لة الف و ى نبينوا محمود وتعالى ب ا ولذه الال امة التي وقعت له أ ل ا معجز  فوي الححيحوة للاامولة الالبو ى والا و
عليووه أفضوول الصووال  والسوواله أل  بخوو فه  وولى اهلل عليووه وموولم علووى مووا   ال موول  وو س أمتووه علووى اميووه األمووم . 
ف ذا العبد الذي بلح اميه ما أن يناه وتححوق بدمو ار موا  ك نواه فدنوه لوا الوذي يسومى  ويا الت بيوة والت قيوة بحيوب 

تخد إليه ال وايل وتجمه لديه المحافول ، فلوم يوزل لوا فوي كول لحكوة أنه امه م اتب الخي اخة كل ا فححق بد  
يت قى من محاه إلى أعال منه ، فإ ا ت قى إلى األعلى رأى الاقاس موه األموفل الوذي كوا  لوا فيوه بالنسوبة لموا فاقوه 

حو بين ( ف وذا  نباً منه بمالثه فيه فيسترف  اهلل منه بحيب ر يحف معوه ، ولوذا يحوال : ) يسوناي األبو ار مويياي الم
     العبد لا وار  الحده المحمدي وال ليفة اإلآللي األيمدي المتححق بس  معنى قاله عليه الصوال  والسواله : 

 لوب  10ا  على قلبوي فدموترف  اهلل فوي الن وار موبعين مو   ( فودف م يوا بنوي فوإ  العبود ال اقوي إلوى  لو  كول موار) لي
 ال والمالا فاي .الذاي ت قى إلى األعلى من المحاماي واأليا 

ف ووذا لووا العبوود الالاموول السووا   الووذي ر محوواه لووه يثبووت بووه لمووا يت قووى إليووه موون المحاموواي واأل واق واأليوواال    
والمالا ووفاي لمحالووة إثرا  الووذاي ، بوول العجووز عوون اإلثرا  ، وكلمووا يت قووى إليووه ي اووه إلووى األمووماو والصووفاي ، 

،  دألول يثو   ر محواه لالوم فودراعاا ( فاللموا  و   ر يوزثاث إر قموف ذا لا المححق بمعنى م  قاله تعالى : ) يا 
فا ا اعت اه السال  من  ل  الخ ا  بودأ بموا يبديوه مون الخولح ، و لو  فوي أول الحوال ، وأموا ا ا تالمول لوم يو ث  
 فيه  ل  الخ ا   ييا بإعتبار أنه يالا  كالمودمن ، فإنوه إ ا راوه إلوى  وحا  ثبوت عون التح كواي التوي كانوت فوي
أول ياله فيالا  يينيٍذ اامعاً فارقاً فدنه لوا ال ليفوة المخوار إليوه ييوب أثر  محواه التودلي والتملوي والفنواو والبحواو 

  -ف امت نفسه للت لي بالتحلي .  ع  :
 

 وم لا في   و  السعد ينالتب  إ  ال الفة يال أم لا  عب 
 بحال ألسنة الج ال  تالتسوب  ليست بدعاى وتخبيه تالا  ور

 مه اإلله لفي اإلخالر يحت    ال ليفة عبد في م ي توه إ 
 والحلب منه  فا إ  زالت ال يب   ابت باا نه في أي يالتوه
 واهلل  أك مه  ياًر  كما  ي ب  وعالد اهلل إعالنا ومستوت ا 

ن ينوواه وف غنووا ممووا فوودف م يووا بنووي مووا  ك تووه وأنتبووه لمووا أن يتووه واوود فووي السووي  فحوود توو زق ال يوو  . فلمووا أن ينووا مووا أ   
 وو  ناه فلنووتاللم علووى أمووا  بلوواغ اميووه المووذكار واأل وول ل وو رو المسوولار ، ولووي م اتووب السووعاث  الثالثووة التووي 
ا ى علي ا التعبيو  فوي أول لوذا الحسوم ييوب قلنوا ، و لو  أ  اهلل موبحانه وتعوالى إ ا رزق ) اهلل ( عبوده العنايوة ، 

ا لا العبد السعيد ، ف  رو م اتوب موبق السوعاث  الموذكار  ومويالا  تاللمنوا وأيل فيه ال داية وكمله بالارية ،ف ذ
 علي ا بحسب إل امنا و وقنا على ت تيب ا بعا  المل  الجليل واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .

  
                                                           

 ينظر 11
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 المغرب الرابع                                      
 

 م اتب مبق السعاث  ونيل السياث  في عين                              
 

أعلم أي ا اإلبن الالامل والسال  الاا ل ، أ  أ ل كل فاز يحصل للعبد ببلاغ الدرااي ونيل أعكم المحامواي    
 -ب بة الاالب لا تحححه ب  رو الثالثة الم اتب .  ع  :

 
 ل ا كا  بدمبا  العناية  أخي أ  السعاث  وال عاية 

 وتااه بدناار ال دايوة          لمن قد خصه ماره فضال                           
 ينال بحاز أم ار الارية  وأ ل الفاز من مالى الماالي
 إلى ال ي اي تكف  بالن اية  فحم   بالجد  مجت داً  وباثر
 تالا  ف يد عص  بالنحاية  فتجتمه الم اتب في  يتى 

 
 الم اتب فانه قد امه أنجح المالامب .فدف م يا بني وتححق فمن ياز ل رو       

) الم تبة األولى ( . م تبة العناية . فدف م يا بني أ  العناية أ ل ا مابحة ليدلوا اهلل موبحانه وتعوالى لمون أختصوه ب وا 
مون عبيووده فوي أزلووه إ  ب وا نيوول كوول خيو  يحصوول للعبود . وأمووا فوي الححيحووة نووار يحذفوه اهلل مووبحانه وتعوالى فووي قلووب 

ل له ) التافبق ( فإنه ولب من الاالب مبحانه وتعالى ولم يالمل أليد ماى األنبياو واألوليواو ، وكمالوه عبده فيحا
لا مالزمته للعبد في أي يال كا  ، ولذه المالزمة التي لي كماله تسمى ) عصمة ( في محاه األنبياو  لااي اهلل 

تعالى عن م فمثابة العصمة والحفش لم تصدر ممون  ومالمة علي م أامعين و ) يفكاً ( في محاه األولياو رضي اهلل
تالمل له التافيق م الفة هلل عز وال فال ي ى إر ولا  ا ه له في ثواه عم ه وتحلب ثلو ه فوا  التافيوق مون ييوب 

 فى ثالثة ثرااي : لا تافيق له بداية وومط وغاية فيج ى بحسبه 
 األولى و ثراة اإلماله .        
 راة اإليما  .الثانية و ث        
 الثالثة و ثراة اإليسا  .        

 فإ ا ولب  الاالب ) بداية التافيق ( فإن ا تارث  ثراة اإلماله ، وبه يعصم ثم  ومال  إر بحق .
وإ ا ولب  ) ومط التافيق ( فإنه يارث  ثراة اإليما  وبه تحفش نفس  من قلمة الضوالل وال سو ا  فيخو ح    

 با ن  وم   . اهلل به  در  وينار به
وإ ا ولب  ) غاية التافيق ( فإن ا تارث  ثراة اإليسا  فتفنى به نفس  في مار  وت الفو  فوي إ اعوة لواا     

، فنعم من أمعفه به ، وي ه من لم يالبه من يض   ربه . فدف م يا بني فإ  يصال التافيق ألي عبد كا  فدنه مون 
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يحصل له بل يوق غيو  الالوب لموا يعلوم مون مو  قالوه تعوالى : ) وموا ااث ماره الال يم وولب الاالب الحاليم فال 
تافيحي إر بواهلل . ( فوإ ا ف وم الوذا ق أمو اره و واله أنوااره واود يصواله للعبيود ب بوة المبودي المعيود علوى إخوتالس 

 على  يارت م وتباين محامات م بحيب يالا  تافيق كل من م على يده يين يالبه من ماره ب يمة من عنده إ  اهلل
 كل  ئ قدي  ولا اللليف ال بي  . 

) الم تبة الثانية ( م تبة ال داية . فدف م يا بني ، إ  ال داية أم  يحاه بوذاي العبود فيااوب لوه السوعي فوي أعموال    
ال ي  . وأما في الححيحة ف ي إر اثه إلى ما فيه  اليه ، فإن ا إ ا يلت في  اي العبد ل ا عالموة تك و  فيوه فوي 

الووذي تجووب علووى العبوود مع فتووه فووي نوو، كتووب علموواو  11 ا فيتعلووق بعلووم قووال  التحوواى المعبوو  عنووه بالمخووارابوودايت
الخوو يعة ، فيميووز مووا يجووب فووي يووق اهلل مووبحانه وتعووالى ، ومووا يسووتحيل ومووا يجوواز ، وكووذا فووي يووق ال موول علووي م 

األيالوواه الخوو عية وغيوو   لوو   الصووال  والسوواله ، ويعوو س الاااووب عليووه والحوو اه والمنوودو  والمالوو وه والمبوواح موون
 -مما يحتاخ إليه . فإ  ال داية من ييب لي لداية ل ا بداية وومط وغاية ، فتج ى بحسب ا في ثال  ثرااي :

 األولى و ثراة اإلماله  .
 الثانية و ثراة اإليما   .
 الثالثة و ثراة اإليسا  .

ثراة اإلماله ، فتتعلق بالتمييز بما بني عليه الساله  ب ا 12فإ ا أيل اهلل في قلب  ) بداية ال داية ( فإن  تار   
من معنى   اث  أ  ر إله إر اهلل ، وإقامة الصال  وما يتعلق ب ا من تمييز ف ا ضو ا ومونن ا وفضوا ل ا ومفسودات ا ، 

وتمييوز  والذي تجب  به في يالة الس ا وغي   ل  وإيتاو الزكا  ، وما يتعلق ب ا من تمييوز الحودر الوذي تجوب فيوه ،
زمن ا ومص ف ا وغي   ل  ، و ياه     رمضا  وما يتعلق به من تمييز ما يمس  عنه الصوا م وموا ينود  فوي يوق 
الصا م ، وتمييز الذي يفسد الصاه ، وتمييز الذي يجب فيه الحضاو فحط والحضاو والالفار  ، وغيو   لو  ، ويوج 

فو و والمسونا  والمنودو  ، والوذي يفسود الحوج ، والوذي بيت اهلل الح اه وما يتعلق به من تمييز الاااب فيه وال
لوم تحصول معوه نتيجوه األموار  13يجب  بالده فيه والذي ر يجب  وغيو   لو  مموا ر نليول بوذك ه أل  الج ول ب و رو

فعول  وىو مموا  كو  وقود علوم أ  كول مون واوب عليوه  النتا ج فحد تتحصل مه العلم ب و رو ارموار، 14واما،ا ال.
فدنك  يا بني أ  لذا كله ي ثوه العبود باامولة  ،والذى لم يجب عليه فعله لم تجب عليه مع فته.فته مع  وابت عليه 

 يلال بداية ال داية فيه .
وإ ا ولبوو  الحووق تعووالى ) ومووط ال دايووة ( فإنوو  توو   بووه ثراووة اإليمووا  فتتعلووق بمع فووة مووا يلزموو  موون  وو وط    

د الووذي أيوول اهلل فووي  اتووه ومووط ال دايووة وتعلووق بمووا يلزمووه موون اإليمووا  لجووالو قلمووة البا وول وال سوو ا  ، فووإ  العبوو
  وط اإليما  فحد ينالخف له بنار إيمانه ما يمنعه من ال اواا إلوى أموفل ، فحينيوٍذ يتعلوق بالمسول  المو ثي إلوى 
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ه فوي التححق به فلم تجده غافال عن أثاو ما أوابه اهلل مبحانه وتعالى عليه   فة عين ، بل تجده مسارعا إلوى وفا و
أول يضوو   . ف ووذا لووا كمووال اإليمووا  الووذي ينخوود للعبوود موون يلووال ومووط ال دايووة يتووى  وودق بحلبووه ونلووق بلسووانه 
وعموول بدركانووه . ف ووذا لووا الموو من الووذي وابووت لووه انووة الزخووارس كمووا يعلووم موون موو  قالووه تعووالى ) إ  المتحووين فووي 

 لداية الجليل .  اناي ون   ( فما يصل له  ل  إر بعد ما تبين له السبيل وأثركته
  العبود إ ا يصول لوه التححوق اوإ ا أيّل في قلب  ) غاية ال داية ( فإن  ت   ب ا التححق بدراوة اإليسوا  ، فو   

بدراة اإليسا  ) فحينيٍذ ( ينالخف له يحا ق المعارس بال خيال ور  ب ة ، فيتزين للحضار ل لعوه ثيوا  الرفلوة 
سا  أ  تعبد اهلل كدن  ت اه ، فا  لم تالن ت اه فانه ي ا  ، فبذا تنالخف عن قلبه ، فعند  ل  يالا  من قبيل اإلي

له الحجب الكلمانية فيخترل بالملالعة فوي عوالم الملالواي وارنالبوا  فوي عوالم الخو ااي ويتجلوى عون ال واا   
ة الححيووة بال دايو زالنفسوية إلوى أ  يتعواث مون الاقوواس موه الحجوب النارانيوة فيودخل انووة المخوالداي اإلآلليوة فيبو  

واإلر اث لألمة المحمدية فيسمى  ايب ال داية والم  ود الالامول البوالح الرايوة بعوا  العلوي الالبيو  واهلل علوى كول 
  ئ قدي  . 

) الم تبة الثالثة ( م تبة الارية . أعلم يا بني أ  الارية أم  يااب تالية العبد عباث  اهلل قال اً وبا ناً يتوى يتواره   
ا  وليوه بحيوب ر ياللوه إلوى نفسوه ور إلوى أيود غيو ه ، فيودمن يينيوٍذ مون  واارق السواو العاضوله فوي اهلل تعالى فيال

فساث العحا د وعالس المحا د . وأما في الححيحة ف ي العلوم بواهلل موبحانه وتعوالى قوال اً وبا نواً ، أل  اهلل موبحانه 
ع فتووه فووا  العبوود إ ا أثركتووه العنايووة ويلووت فووي قلبووه وتعووالى لووم يت ووذ وليوواً اووالاًل بووه ، إ  لووا ات ووذه وليوواً لووه لعلمووه م

ال داية فحد يدر  محاه الارية فيتاره اهلل مبحانه وتعالى في اميوه أياالوه بك وار األموماو والصوفاي ، فيموده اهلل 
ة تعالى ب وا يتوى يك و  بمكال لوا ، فوا  الاريوة أم لوا عكويم و ودن ا ف ويم ، فإن وا مخوت كة بوين الو   وعبيوده بمثابو

أممه تعوالى الوالي ، فوإ ا تححوق العبود بوه فوا  اهلل موبحانه وتعوالى يضوه عليوه خلعوة مون خلوه ب ا وه فيصوللم تحوت 
أنااره فيك   ب لعة نار  ل  اإلمم لل لق وقد تخو د عليوه ثر ول أياالوه يتوى ينواثى فوي غالوب األوقواي بوه فوال 

ي أنفسنا يين أعلانا لا المعلوي ببلواغ المحواه ب بوة ال  الالي كما  الدنا  ل  ففت ى غالب النا  أر ويع فانه ب
من الاالب العاله يتى كا   يا ت بيتي وت قيتي الذي يزي بااملته عين بصوي تي الخو يف السوني مويدي السويد 
محمد عثما  المي غني ر ي ا بني بجاا  في غالب األياال إر ويلحبني بفال  الالي ، وقد كتوب لوي كوذل  فوي 

التووي أاووازني ب ووا فووي تسوولي  الم يوودين بل يحتووه التووي تالملووت ب ووا و  يحتووي التووي أ نووت في ووا موون إاازتووه الالبوو ى 
ألوف وموا تين وموبعة وخمسوين يوين إاتمعوت  1257الحض تين بعد كمالي ب ط يده وختمه في عاه يجتي مونة 

تبه لووي ولووذه  ووار  مووا كوومعووه بووده الحوو ى مالووة المخوو فة زاثلووا اهلل وقوواراً وف وواراً ، ولووذه اراوواز  اآل  تحووت يوودي ، و 
بيده في وا ) وأقوال وقود خلفوت عنوى المحوب الصوفي وال ول الااثوق بالع ود الوافي  وديحي و وميمي الملوابق ولوي 
ومحبوي الماافووق الخوويا إموماعيل بوون عبوود اهلل المعو وس بووالالي فووي   يحتوي واعلا  ووا ، وكووذا فوي   يحتووه التووي أ   

نوي اهلل وموون أيبنوي بدفياضوه وأموداثه آموين . فوا  لوذا يوا بنوي موون الوا  موا  كو ه يف …في وا وأ  يسول  ب وا محبيوه 
أكب  منة من اهلل ب ا علينا بد  كملني في قيد ييا   ي ي واعلني ثاعياً إليه بال داية واإلر اث واعل   يحتوي التوي 
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ه يتوى  و د لوي أتيت ب ا وأ نت في ا من يض ته مستعمله في أقلار البالث ونفه ب ا من أراث نفعه ب ا بجاثه وك م
بذل   ي ي بدمثال لذا بموا ر يحصوى بلفوش فموه ورقوم قلموه ب تموه وهلل المنوة علوى  لو  إنوه لوا المونعم الجوااث 
اللليف بجميه العبواث . فودف م يوا بنوي أ  اهلل موبحانه وتعوالى إ ا توالى عبوداً مون عبيوده يحبوه ويضوه لوه الحبوال فوي 

اآلثميين ف م فيه بين محب وموبرض و لو  أنوه يجواو ب وذا العبود  السماو واألرو فيحبه ألل السماو واألرو غي 
في يضي   الحد  فيجلس النبي عليه الصال  والسواله ومعوه امول مون أكواب  ال مول وأكواب  الصوحابة وأكواب  ألول 
البيوت وأكواب  األوليوواو ، ولوذه الحضووي   فوي بوا ن العوو ا في وا مووجاايد مون ألواا  كثيوو   مناعوة فيضووه ل وذا العبوود  

مي في ومط لذه الحض   ويجلس عليوه ويجلوس النبوي عليوه الصوال  والسواله علوى منبو  مون نوار بجانبوه فيودم  ك  
اهلل مبحانه وتعالى اب يل عليه الساله فيناثى ، أ  اهلل أيب فالنواً فوديباه ، كموا ورث فوي الحوديب مون قالوه عليوه 

فحوال لوه . إنوي أيوب فالنواً فديبوه ، فيحبوه اب يول ،  الصال  والساله : ) إ  اهلل تعالى إ ا أيب عبدًا ، ثعا اب يل
 …ثم يناثي في السماو فيحال . إ  اهلل يحب فالنا فديباه ، فيحبه ألل السماو ، ثم ياضه له الحبال فوي األرو 

الا ( رواه مسلم . ولذه الحض   ثابتة بإاماا من ثخل ا ، وقد ورث في ا يديب من قاله عليه الصال  والسواله ، 
  اهلل تبار  وتعالى اعل يال الع ا ماضعا يسمى يضي   الحود  ، ولوا مون النوار وفيوه مال الوة ر اقال ) ييب 

يحصى عدثلم إر اهلل اول وعوز يعبودو  اهلل عبواث  ر يفتو و  عن وا مواعة ، فوإ ا كوا  ليوالي رمضوا  إموتد ناا رب وم 
مسواه موعد موعاث  ر يخوحى بعودلا أبوداً ( عز وال أ  ينزلاا إلوى األرو فيصولاا موه بنوي آثه فالول مون مسو م أو 

   -فما بال  يابني بعبد أيبه ربه وأورثه ق به فإنه لا السعيد الفا ز وألم ار ربه يا ز ، فدف م أ  الارية قسما  :
  

 القسم األو  ـ والية عوام المؤمنين .

 
م الف نفسوه ولوااه ، فوإ  اهلل موبحانه فإ  الالي من عااه الم منين لا العبد الم من الماالي  اعة ماره ، ال     

وتعالى وليه فال ياللوه إلوى نفسوه ور إلوى غيو ه بول يالفيوه فوي الودنيا وي زقوه مون ييوب ر يحتسوب ويثيبوه فوي اآلخو   
 بالجنة وينعمه بالحار والحصار وغي   ل  .

 
 

 القسم الثاني ـ الوالية التي هي ألهل الخصوصية .

 

لماالي ثواه المجالداي الفاني في عوالم غيوب المخوالداي ، الخوار  مون معواث  فإ  الالي عندلم لا العبد ا   
التجلياي ، فحد والى يفش الخ يعة اللال   يتى أورثوه اهلل الححوا ق والعلواه واألمو ار المحدموة الفواخ   وأيوده فوي 

 ر ال يمن .ثار الدنيا واألخ   ف ذا لا الذي يسمى عندنا ولي األمتنا  لما  ب في قلبه من فيض أم ا
فإ  الارية من ييوب لوي وريوة ل وا بدايوة ووموط وغايوة تجو ي بحسوب ا فوي اميوه الودرااي ، ألن وا لوم تنول إر    

 . ايلمن إمتالملت فيه اميه الدرااي المن ي
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 ى، وار والا علوى موا فيوه مون أرضوه وموما ه فمون  لو  المخو15: الفوتح فوي العوالم الودنياوي  فبداية الوالية    
و والليوو ا  فووي ال ووااو ورؤيووة الالعبووة ألاوول الصووال  واألرزاق موون الريووب وموون األرو وغيوو   لوو  . ف ووذا علووى المووا

 أضعف محاه بلره السال  لمخاركة المبللين الكلمانيين فيه .
، ف ا بلاغ األما  من ال ااا واللحاق بدلل الكاله وال سو ا  ب ؤيوة ال موال يحكوة فوي  وأما وسط الوالية     

   في اللسا  ، إ ا أراث  يياً وقال له كن بإ   اهلل فحد كا  وغي   ل  .االح آ  وواد العيا  و ي
متو او اوأما غاية الارية ، فإن ا نك  الحق تعالى في اميه األ ياو وار الا على اميه ما في الب  والبح  بال      

ومبنوواه ، واثامووة المخووالد  وواوودا   ونكوو  الحووق بووالحق وامووتماا كوواله الحووق بووالحق وعلووم كوول امووم ومعنوواه ولراتووه
المكال  في التجلياي وقله فيافي اميوه المحامواي . فوإ  لوذه لوي الاريوة الالبو ى ، فوا  ثرات وا لوم يصول إلي وا 
إر من تححق بجميوه الم اتوب وأثر  مو  المالاموب والماالوب ، فوإ ا علموت لوذا فودعلم يوا بنوي لوذه لوي الاريوة 

ل الفووة األآلليووة الف وو ى ، ولووم تحصوول إر لموون توواف ي فيووه كاموول  وو و  ا وأثر  الالبوو ى التووي يصوولح ب ووا العبوود ل
يحا ق العلاه واألم ار كل ا بمعلام ا ومخ و  ا ، و لو  أ  العبود السوعيد الوذي يللوب نيل وا باألموبا  الما ولة 

ريمة ماره الوذي يتواره ألنوه الحال والحا  ونافياً الا ال إلي ا بالعمل وناق اً  16الي ا ب يمة اهلل لم يزل متب  اً عن
 -لم يدخل أيد الجنة بعمله كما في يديب : ) إر أ  يترمدني اهلل ب يمته ( فعلمنا ب ذا أ  الجنا  قسما  :

امتححالا من اهلل ب يمته مه أثاو ما ف ضوه علوي م  17ذىالحسم األول و ألولياو الم منين : ولي انة الزخارس ال  
ل ا كوول موون كووا  فووي قلبووه مثحووال يبووة موون خوو ثل موون إيمووا  ، وقوود أورث في ووا علموواو ومالزمووت م لووه فان ووا قوود يوودخ

الخ يعة أياثيب كثي   من ا قاله عليه الصال  والساله : ) يدخل ألل الجنة الجنة وألول النوار النوار ، ثوم يحوال اهلل 
لو  فوال يااوة إلوى  ك لوا عز وال أخ ااا من النار من كا  في قلبه مثحوال يبوٍة مون خو ثٍل مون إيموا  . ( وغيو   

 لنا .
الحسوم الثواني و أللول ال صا وية : ولوم ال واار الصوديحا  ولوي انوة الخو اث والتجليواي والمعوارس ومويالا    

الاريووة الالبوو ى  رلوول الجنووة لووي لووذهالالوواله علي ووا ، ور يوودخل ا إر ال وواار البووالرا  منووازل اإلختصووار . فووا  
 الدرااي التي منذك لا في المرار  المستحبالي . 18  روححق بوثراة الح   التي لم تحصل إر لمن ت

ولووذا أوا  الخوو وا في ووا بعووا  الملوو  الالبيوو  إنووه علووى كوول  ووئ قوودي  ، واهلل علووى مووا نحووال وكيوول ، ولووا ي وودي   
 السبيل .   
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 المغرب الخامس  

 في عين ثراة اإلمووواله                                    
علم أي ا اإلبن الصاثق والصديق الماافق أ  ثراة اإلماله لي الدراة األولى ، إ  ب ا اإلنتحال من يالة أ    

قلمة الالف  إلى يالة نار اإليما  ، قال تعالى : ) إ  الدين عند اهلل اإلماله . ور تماتّن إر وأنتم مسلما  . ( 
 - ع  :

 الخيلا   في نفسه عن  نزعة  أملم فإ  مووالمة اإلنسوا  
 وخ واه  من  قلمة اللريا           لي أ ل مبدأ خي ه ولووديه                                   

 عين نار السلم  والف قا  مسواعي                    والالف  والج ل المعيق إلى 
عب  بحسب  وقه ومخالدته فدف م يا بني أ  العلم في  دور األولياو مالنا  وفي قلاب م م زو  وكل من م ي    

 19بماافحة اإل   واألم  بالتاللم فيه ، وقد نب ت  يا ا اللب السليم لالاني أريد أ  أق   ل  الف م في ل رو
الدرااي بما أل منيه العليم الحاليم ، و ل  بحسب  وقي ومخالدتي ، قد أقسم ل   ل  ييب لم يسبحني 

تب المتحدمين ور المتدخ ين ، و ل  من فضل اهلل واهلل  و الفضل ولّي من األولياو ب ذا التحسيم ولم أره في ك
 العكيم .

فدف م أي ا اللالوب والسوال  ال اغوب ، أ  اإلمواله ينحسوم يوده علوى ثالثوة لوامع أنوار وبوارق أسرار : 
 (  في الخ يعة .1)                       -أقساه :

 . في الل يحة(  2)                           

 . في الححيحة(  3)                           

أما يوده فوي الخو يعة ، ف وا  و اث  أ  ر إلوه أر اهلل وأ  محموداً رموال اهلل ، وأقواه الصوال  ، وإيتواو الزكوا  ،   
و اه رمضوا  ، ويوج بيوت اهلل الحو اه لمون اموتلاا إليوه موبيال ولوذا كوا  عليوه الصوال  والسواله يحوال : ) بنوي 

علووى خموس ،  وو اث  أ  ر إلوه إر اهلل وأ  محمووداً رموال اهلل ، وإقوواه الصوال  ، وإيتوواو الزكوا  ، و وواه  اإلمواله
رمضا  ، ويج بيت اهلل لمن امتلاا إليه مبيال . ( فإ  اإلماله يعصم الوده والموال إر بحوق ، ولوذا كوا  عليوه 

إلوه إر اهلل وأ  محموداً رموال اهلل ويحيمواا الصال  والساله يحال : ) أم ي أ  أقاتل النوا  يتوى يخو دوا أ  ر 
 الصال  وي تاا الزكا  ، فإ ا فعلاا  ل  عصماا مني ثماولم وأماال م إر بحق اإلماله ويساب م على اهلل . ( 

ت   ووأموا يوده فوي الل يحوة ، ف ووا كوف اللسوا  واليود عون أ يووة ال لوق موه الوتحفش عون مووا ي ثيوه إلوى ضوعفه كوو  
       التووي كلفووه الحووق ب ووا ، فووا  الالووف لووا اإلموواله ، ولووذا كووا  عليووه الصووال  والسوواله يحووال : الفوو ا ض واللوواازه 

) المسوولم موون موولم النووا  موون لسووانه ويووده . ( بحيووب ر يوو  ي أيووداً بااووه موون الااوواه ومووه  لوو  أ  ا ايووة  
                                                           

 هذه 19
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مون الملو  ال ووالق  يوة باليود ، ولووذا يوب الحالويم الصواثق عليوه أفضوول الصوال  والسوالهااللسوا  غالبوة مون األ 
على الصمت ، ويذر عن كث   الالاله ، وقد بين السالمة في الصمت ييب قال : ) من مو ه أ  يسولم فليلوزه 
الصمت . من كث  كالمه كث  محله ، ومن كث  محله كثو ي  نابوه ، ومون كثو ي  نابوه كانوت النوار أولوى بوه . ( 

ه يجو اً م افوة أ  يوتاللم فوي غيو  ضو ور  ويخوي  إلوى ولذا كا  ميدنا الصديق رضي اهلل تعالى عنوه يضوه فوي فيو
) مون يسون  -لسانه ويحال : ) لذا الذي أورثني الماارث . ( وكا  مناق اً في لذا قاله عليه الصال  والساله :

 إماله الم و ت كه ما ر يعنيه .( .
مواره . وأ  ر يلتفوت إلوى وأما يده في الححيحة ، ف وا عنودنا وعنود أ وحابنا . أ  يسولم العبود نفسوه وأمو ه ل  

مااه ، ويسلم كل ما قضى بوه الحودر بوال معارضوة قوال   ور با نوة ، فيالوا   لو  األمو  عوين مو اثه ييوب كوا  
موو اث اهلل ، ولووذا قووال عليووه الصووال  والسوواله يووين موويل عوون اإلموواله : ) أ  تسوولم وا وو  هلل ، وا  ت لووي لووه 

إمتسواله الااوه هلل تعوالى وت ليوة الونفس لوه . ف وذا لوا ال و وخ نفس  . ( فعلمنا أ  اإلماله في الححيحوة لوا 
بالالليووة عوون  ووار البخوو ية ، ولووذا المحوواه لووا محوواه ألوول ال صا ووية الووذين خ اوواا موون رعانووة الكلمووة اللبيعيووة 
فامتسلماا لمارلم بالعباثية فتنزلاا عن المعارضة فيما تحتضيه الحالمة ال بانية فحصل ل م اإلماله الححيحوي 

ي ليس فيه  ا بة     ، فتف غت قلاب م عن ال ماه واأليزا  وقابلت مخالد  المل  الديا  ، أل  موبب الذ
اذ  ال ماه لا الخ   مه الحي الحياه ، فمن أف ث قلبه لماره لم يصبه لم في ثنياه وأخ اه . ومون لنوا نوال 

فالياً ونتاااً كفايوة اهلل موبحانه وتعوالى العارفا  محاه التاكل والتفايض وبعض أم ارلما وعلام ما ، وكفى ب ما 
لصووايب ا بخوو اث  قالووه : ) وموون يتاكوول علووى اهلل ف ووا يسووبه . ( فموون كووا   ووايب مخوو   روى و وق الووى 
ع س من لذا ثخال م تبة اإلماله في م تبة اإليسا  كموا يعلوم مون مو  قالوه تعوالى : ) ومون يسولم وا وه إلوى 

ال في فما أقن أيوداً مون األوليواو تاللوم عليوه إلوى وقتنوا لوذا . فلوار  اهلل ولا محسن . ( ولذا من بعض الس 
منعني الاقت لالنت أفخى منه  ييا يحي  السامعين وتتيه فيه أفالار المتفال ين ، واهلل علوى موا نحوال وكيول ولوا 

 ي دي السبيل .
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 المغرب السادس
 اإليووما اة في عين ثر                                           

  
أ  اإليموووا  لوووا النوووار الوووذي ينتحووول بوووه مووون قلموووة الالفووو   ، أعلوووم أي وووا المحوووب الصووواثق والسوووال  الماافوووق 

باهلل ورماله وأنفحاا مما اعلالم مست لفين فيوه ، فالوذين آمنواا مونالم وأنفحواا وال س ا  ، قال تعالى : ) آمناا 
 - ع  : ل م أا  كبي  ( .

 وال ي  ي قى به والفضل يالتمل  ل نار السعاث  باإليما  يتص
 رباً وبال مل واألمال  قد تصل    آمن ب ب  يا ا العحل وأرو به                      
 فال  ت ى غي  عز ليس  ينفصل    إلى المحاه الذي يحاي األما  به                     

 
 يحووة ، ويوود فووي الححيحووة . فدمووا يووده فووي فوودف م يووا بنووي ، فووا  اإليمووا  لووه يوود فووي الخوو يعة ، ويوود فووي الل   

الخ يعة . لا التصديق واإلق ار بما ااو به الخارا الم تار من المل  الجبار موه التصوديق بالمال الوة والالتوب 
المنزلووة موون اهلل وال موول والجنووة والنووار والصوو اط والميووزا  والحوواو والخووفاعة والسوواعة وغيوو   لوو  . ولووذا كووا  

ا ميل عون اإليموا  يحوال : ) أ  تو من بواهلل ومال التوه وكتبوه ورموله واليواه اآلخو  وتو من عليه الصال  والساله إ 
 بالحدر خي ه و  ه . (

وأموا يوده فوي الل يحوة . لوا كوف اإلنسوا  الخو ور عون النوا  بود  يودمن النوا  مون  و ه وي اوا  خيو ه ييووب    
: ) المو من للمو من كالبنيوا  يخود بعضوه  ي مناه على أنفس م وأماال م ، ولوذا كوا  عليوه الصوال  والسواله يحوال

بعضاً . ( ويع س م  لذا من م  قاله عليه الصال  والساله :)الم من من أمنه النا  على أنفس م وأماال م( . 
فالمتححق ب وذا لوا الفوا ز بمنوال الودراتين اللتوين لموا الصوب  والخوال  أو الصوب  والسوماية المخوار إلي موا فوي 

اله : ) اإليموووا  نصوووفا  ، نصوووفه  وووال  ، ونصوووفه  وووب  .( أو فوووي قالوووه عليوووه الصوووال  قالوووه عليوووه الصوووال  والسووو
والساله يين ميل عن اإليما  فحال : ) لا الصب  والسماية . ( ومن لذا البوا  أخوذ العوارفا  منوال التححوق 

ا هلل وإنووا إليووه بمحوواه الصووب  المخووار إليووه فووي قالووه تعووالى : ) وبخوو  الصوواب ين الووذين إ ا أ ووابت م مصوويبة قووالاا إنوو
رااعوووا  ، أوليووو  علوووي م  ووولااي مووون رب وووم وريموووة ، وأوليووو  لوووم الم تووودو  .( وقالوووه تعوووالى : ) إنموووا يوووافى 
الصاب و  أا لم بري  يسا  . ( فمن لذا يلله ألول األ واق علوى أ  الت قوي إلوى المحامواي ر يالوا  بوالبالو 

علي ووا ، فموون إبتلووى بخوويو موون أنووااا الباليوواي ولووم ي بوول إنمووا يحصوول الت قووي إلووى المحاموواي بالصووب  واواإلبووتال
 -يصب  علي ا بحيب لم ي ضى بما قضاه ربه عليه ف ا مل وث م ذول . ثم ن اه إلى ما كنا بسبيله فنحال :
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وأما يده في الححيحة عندنا وعند أ حابنا . لا اليحين باهلل مبحانه وتعالى واإليموا  بالحودر ووفواو األمانواي    
ف ا إلووى مخووالد  يضوو   موواره ييووب أيحوون بدنووه لووا الوو   المنفوو ث باأللاليووة ولووا العبوود المت لووق العضوواية بصوو  

با ووف العباثيووة فت لووق بذلووه عوون عووز  موواره وبفحوو ه عوون غنوواه وبضووعفه عوون قاتووه وبعجووزه عوون قاتووه . ف ووذا لووا 
يلتفوت إر موااه ، ولوذا كوا   اإليما  كله ألنه اليحين باهلل بحيب ر يدخ  غي ه تعالى ور يللب رزقه إر منوه ور

عليه الصال  والساله يحال : ) اليحين اإليما  كله . ( وكا  عليه الصال  والساله ميل م   عن اإليموا  فحوال : 
) لووا اليحووين . ( فحيوول ) يووا رمووال اهلل ومووا اليحووين ؟ ( قووال ) الزلوواث  فووي الوودنيا . ( فحيوول ) يووا رمووال اهلل ومووا 

 ال ) أ  تالا  ما في يد اهلل أوثق به مما في يد  ( .الزلاث  في الدنيا ؟ ( ق
فدف م يوا بنوي ، فوإ   وايب اليحوين لوا الوذي نوال اإليموا  كلوه ييوب أنوه  ودق بجنانوه ونلوق بلسوانه وعمول   

بدركانه . فوإ  اإليموا  فوي الححيحوة يللوق علوى لوذا أيضواً قوال عليوه الصوال  والسواله : ) اإليموا  مع فوة بالحلوب 
وعمول باألركوا  ( فمون كوا  لالوذا فإنوه لوا المو من الوذي يالخوف عون الريوب بنوار إيمانوه ، أل   وقال باللسوا 

أ وول اإليمووا  نووار يحذفووه اهلل فووي قلووب عبووده فيحصوول لووه لووذا اإلنالخوواس بووه كمووا ي خووذ موون قالووه عليووه الصووال  
 والساله : ) اتحاا ف امة الم من فإنه ينك  بنار اهلل ( .

فدف م يا بني ، أ  العبد إ ا تححق باإليما  من لوذا البوا   ضرة القيوم :بوارق أسرار وعلوم من ح    
فإنه يحصل له ف اغ الحلب عن األغيار والفناو في مخالد  المل  الجبار لنفي ال م والحز  عنوه كموا تحوده فوي 
  المروو   ال ووامس . ولووذا المخوو ق فووي يوود اإلموواله فووي الححيحووة ألنووه آموون بالحوودر ، ولووذا كووا  عليووه الصووال

والسوواله يحووال : ) اإليمووا  بالحوودر يووذلب ال ووم والحووز  ( في مووا بووذل  فووي قلبووه فعوول ال يوو  بوواثاو األمانوواي 
العضاية بص ف ا إلى ما خلحت له ييب انتفى عنه الحا ه الذي يصو فه إلوى إرتالوا  المحواره واللموه وغي لموا 

  والسوواله يحووال : ) اإليمووا  عفووة عوون . واإليمووا  يحصوول العفووة عن مووا موون لووذا البووا  ، ولووذا كووا  عليووه الصووال
 المحاره وعفة عن الملامه . ( واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب السابع
 

 في عين ثراة اإليسوووا 
 

 -أعلم يا بني أ  اإليسا  ثراته  ام ة وك اماته رام ة ، قال تعالى : ) وبخ  المحسنين ( .  ع  :
 

 تللب ماى م ضاته في  د   ملة اإلله أخي ورأيسن معا
 يارث  أعكم  رو  اإليسا       ف ا الال يم علي  إ  عاملته                      
 وك امة  كب ى مدا  األزما       وي ي  أقصى نعمة من فضله                      

 
 ل يحة ويد في الححيحة .فدف م ، فإ  اإليسا  من ييب لا له يد في الخ يعة ويد في ال   
فدموووا يوووده فوووي الخووو يعة . ف وووا اإلخوووالر فوووي الوووذك  واإلقبوووال علوووى اهلل فوووي أي يوووال كوووا  موووه مالزموووة األث    

وال خاا والتذلل وال ضاا بد  يعبد اإلنسا  ربه كدنه ي اه . ولذا كا  عليه الصوال  والسواله يحوال ) اإليسوا  أ  
 فإنه ي ا  ( . تعبد اهلل كدن  ت اه فا  لم تالن ت اه 

وأما يوده فوي الل يحوة . ارنسوال  عون يكواه الونفس بالالليوة ومجانبوة ال واا   النفسوانية والفنواو فوي محبوة اهلل   
 تعالى مه عده الرفلة عنه   فة من الل فاي في أي يالة كانت من الحاري . 

ثراوووة اإليموووا  وثراوووة الصوووالح وأموووا يوووده فوووي الححيحوووة . لوووا اإلقبوووال علوووى اهلل موووه التححوووق بدراوووة اإلمووواله و   
واإلمتحامة في الكال  والبا ن على أفعال ألل الفالح فال يسمى العبد محسوناً عنودنا وعنود أ وحابنا يتوى ر يو ى 
غي  اهلل مبحانه وتعالى في أي يال كا  في أي  ئ من األ ياو ويالا  مصحباً التابة واإلنابوة بت ليوه مون خواا  ه 

ه غي  اهلل مبحانه وتعالى ولا م اًا تا  منه وأنا  ، موه أنوه يالوا  زالوداً فوي الودنيا ألاول النفسانية . فإ ا مّ  بحلب
محبة اهلل مبحانه وتعالى مالزماً التاكل على اهلل وتفايض اميه أماره له راضياً بجميه ما ي ضواه مواره م لصواً فوي 

 الح كة والسالا  رام اً في ال ضا بالحدر في يالتي الخد  وال ا  .
فإ  لذه كل ا محاماي مستحلة م تصة ب وذه الدراوة فوال يالمول أيود م تبوة اإليسوا  إر إ ا تححوق ب وا . فوإ       

ثراووة اإليسووا  م تبت ووا عكيمووة وخي ات ووا وفياضووات ا اسوويمة لمووا تضوومنته موون لووذه المحاموواي العديوود  مووه األموو ار 
تالمل ثراوووة الصوووالح التوووي لوووي ثواه العبووواث  والعلووواه الرزيووو   المفيووود  . فإن وووا لوووم تحصووول إلنسوووا  إر بعووود موووا يسووو

بال خاا ، فا  كل ما تححق بدراتي اإلمواله واإليموا  وأثاه العبواث  بال خواا وال ضواا و لوب التحو   إلوى اهلل 
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بووالف ا ض والناافوول فإنووه يسوومى  ووالحاً ، ف ووذا لووا إمووتالمال ثراووة الصووالح المخووار إلي ووا عنوود ألوول اهلل ، فووإ ا 
من ووا إلووى ثراووة اإليسووا  التووي تاللمنووا علي ووا بحوودوثلا المتحدمووة فووي لووذا المروو   ، فووإ ا  إمووتالمل ا العبوود ينتحوول

إمتالمل العبد ثراة اإليسا  المذكار  ينتحل من ا إلى ثراوة الخو اث  التوي لوي الفنواو فوي محبوة اهلل والنخواط فوي 
ثراووة الصووديحية  اي األمووار إثامووة الووذك  مووه تحححووه بالاموول الوودرااي المتحدمووة ، فووإ ا إمووتالمل ا ينتحوول من ووا إلووى 

ال فية والمعارس الححية فإن ا لي الدراة المخوار إلي وا عنودنا بدن وا لوي إنالخواس عوين المع فوة وأمو ارلا وعلام وا 
وأناارلا مه ال ما  في با ن ما تضمنته من يض ات ا التي لي يض   علم اليحين ويض   عين اليحين ويضو   يوق 

من الدرااي فعنود  لو  يالوا  ماقنواً رامو اً فوي مع فوة محواه الفنواو ومحواه البحواو  اليحين مه التححق بالامل ما تحده
ومحاماي التجلياي الذاتية والصفاتية وغي   ل  من أنااا التجليواي ، فوإ ا اموتالمل ا العبود ينتحول من وا إلوى ثراوة 

السوعاث . ف وذه الدراوة لوم الح بة التي لوي الاريوة الالبو ى المع وفوة عنودنا بجنوة التجليواي وانوة الخو اث وإكموال 
يصل إلي ا إر من امتالمل كامل الدرااي المتحدمة ومول  مسوالال ا المعكموة الحايموة الم موة ، فحينيوٍذ يحصول 

الاريووة الالبوو ى التووي فووي ثراووة الح بووة الف وو ى يحصوول لووه  20لووه الحوو   التوواه فووي يضوو   الملوو  العوواله . فووإ  نا وول
ا فيدخل أوًر يض   ال لة التي لوي محواه مويدنا ابو اليم عليوه السواله التححق بمحامات ا وقد يحض  اميه يض ات 

فيحصل له األما  التاه من ال ااا إلى أمفل ومن السلب والاقاس مه غي  اهلل تعالى لتدمين اهلل تعوالى ثاخلوه كموا 
 قال : 

نعوده مون نفسوه ببحا وه ) محاه اب اليم ومن ثخله كا  آمناً ( ثم من لذه الحض   يدخل يض   الحوب فوإ ا ثخل وا ي
في ووا ، فحينيووٍذ ر يسوومه ور يوو ى إر اهلل اوول وعووال لفنا ووه فيووه قووال اً وبا نوواً فيفوواز بمحبووة اهلل لووه بحيووب يالووا  لووه 
موومعاً وبصوو اً ويووداً وراوواًل ولسوواناً وغيوو   لوو  . ثووم موون الحضوو   يوودخل يضوو   المحوواه المحموودي المع وفووة بال توواه 

   يعب  عن ثاخل ا بالالامل المحمدي وال تم األيمدي .فيصي  كاماًل  اماًل ، فعند  ل
وفي لذا المحاه م  لليف ر يفخوى بول  اينوا فوي العبوار  أ وياو ر يسوع ا الالوا  إ ا أبودينالا فيوه م افوة إنالوار    

 مون من لم يصل إلي ا بل يلله علي ا ألل الالخف الحاملا  بالنك  في مبحث ا ، والس  ر يبواح بوه إر ألللوه . ثوم
نت واو السوي  فوي لذه الحض   يدخل يض   العباثية . ولنا قد وقف الحلم عون التسولي  وثق الف وم عون التعبيو  ر

قد و ف الحق عبوده األ و س والاامولة لالول  ي  و س  الذه الحض   لالما  األم ار المحتاية علي ا في ا ألن 
يفوة للحاً ألق اره بالتبعيوه الاامولة لصوي ورته خيتححق ثخال ا من با  مللق عباثيته فال يسمى ثاخل ا إر العبد مل

عنووه فيمووا تححووق بووه بتامووله لووه فيووه . ولنووا موو   وو يف ر يفخووى ولووا موون السوو  المسووتار الووذي أموو ي بالتمووه فووال 
أمتليه بثه في لذا الاقت لضيحه عنه ، وأكثو  العوارفين يسوت و  األ وياو م افوة ألول الودعاوي الوذين ر علوم ل وم 

اى ، فإ ا وادوا مثول لوذه األموار ماضواعاً وع فالوا فوي كتوب ألول التححيوق أثعالوا ونسوبالا بما  ك  ماى الدع
ألنفس م وأثعاا ب ا أكبو  المحامواي و واروا يضولا  ب وا كثيو ًا مون النوا  فيو ثي  لو  إلوى خوالس موا قصوده ألول 
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بووه في توودي إلووى الصوو اط التححيووق فووإن م إ ا وضووعاا  ووييا ي اووا  بووه النفووه لل لووق بوود  يصوولح اهلل بووه كوول موون يعثوو  
 المستحيم فيجدونه في ماازين م ب يمة الاالب الجليل واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .

   
 
 

       
   

 المغرب الثامن
 

 في عيوون التجليوواي اإلآلليوة
 

التجلوي لوا  أعلم أي ا اإلبن الالامل والسال  الاا ل ، أ  التجلي عبوار  عون إنالخواس الريوب للحلوب ، وأ ول
 -الك ار ،  ع  :

 
 ب ا   لعة  يلت  فيا ال  ما  التي  للماا  أيبا ي  إلى  نحا  بحعة 

 أكا   ل ا  ألال  أ ابت  م ي تي                      تعخح ا  فال  رضيعاً وقبل ما
 يمزق اسمي ييب ما ال وح يلتي        ولمت ب ا  في ا  فنيت  بحب ا              

 ف اثي غثاو  في  فال   أنيتووي                 فلما تجلت لي عن الست   ي ي              
 ني بدعكم مال تيوتوإلى أ  ألاا              ال اى ى أثاري علّي الالد  للخ   ف              
  يتيي ى  نفسه  موللا   كل  الب                  ومعلاه من قد  اق من  ا    بة              
 لخ بته منه ولا  عم    لحكووتي            ويلحى اميه الالا  عبدا مليعه              
 قلا  وأم ار بصافي   المب تووي                    فدفق  مما مبدا  لالل  ااتال  ا              
 يتوو ل   من آثا   ألل   الححيح        وأخالر أعمال وا د بدنفس              
 بالخف متار الريب من كل وا تي         إ ا ما إاتلى أفق  الللاا ل ا بدي                   
 بحض ت ا  العلياو  من  غي   م يتي         وق ي عيا   الناق ين  امال ا              
 كل  ياه وليلتيوكن  واثحاً  في                       فجد وإات د يا  ايبي للحا  ا                   
 ممناا اإللوه   بمنووتي 21ولم يعط                       بد  علاو اهلل ر مانعوواً  له               
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فدف م يا بني فا  تجلياي الحق التي تحصل ب ا ييا  الحلا  لعبيده بك ار المحبا  فإن ا مناعة باعتبار    
فانه بالنسبة يجا  عكيم له من  -تجل األفعال  -ل  ق اره تعالى لعبيده ، فا  أول تجل يحصل للسا

تجلى اهلل له في األمماو والصفاي فالثي  ما تزل فيه األقداه بنفي األفعال عن ال لق واثبات ا للحق بما 
زندق ويل ث كثي  ممن خذله اهلل تعالى به عند يصاله له ولالن يثبت ويحصل له بحسب تباينه وتنايعه ، وقد يت

مناا بالحال الثابت ، فإ ا تجلى اهلل مبحانه وتعالى لعبد من عبيده في فعل من أفعاله انالخف اهلل الذين آ
لحلب  ل  العبد ا يا  قدر  ربه في اميه األ ياو ، فال يخ د اميه األ ياو إر من اهلل تعالى في يالة 

نالخاس لحلبه في مخالدته ي كت ا ومالان ا واق ارلا وكمان ا فيخالدلا   اثاً يالياً و ل  على إختالس األ
، فحينيٍذ يالا  الخ اث متناعا فيصي  أنه ر يخ د لنفسه تار  معصية ور  اعة بل يسنده كله هلل تعالى بحيب 

يخ ده منه كل واه من الاااه بمثابة ملب الحال والحا  واإلراث  منه يينيٍذ وتار  يثبت كل ما يصدر منه 
ال وعال بحيب ياقن أ  لذا الفعل  اثر عنه لمبا  ته له ومبا  ته لذه لنفسه لالن بل يق التبعية لفعل اهلل 

تابعة لفعل اهلل بحيب أ  لذا الفعل في الححيحة الفاعل له لا اهلل تعالى ، وتار  يتجلى له الحق مبحانه وتعالى 
من  في أفعال اللاعة فحط فيخ ده في ا بحيب ياقن أن ا من الحق ال وعال ثو  المعا ي ، بل يخ دلا

نفسه ، ولذا لا محماث العاقبة عندنا ، وتار  يتجلى له في أفعال المعا ي فيخ ده في ا بحيب يسند كل ما 
 ىو در منه من المعا ي هلل تعالى ويحال أ  لذه المعا ي ما  دري مني بل الفاعل ل ا لا اهلل تعالى ويب  

ذا عندنا لا الممحاي المل وث و ل  من عن ا نفسه ب الس اللاعة فانه يسندلا لنفسه بعالس ما تحده . ول
له أ د منه فإنه يابق به ، فالعبد السعيد لا الذي يفش له ربه قال    عه و ي ه  22اإلبتالو الذي ر رثاو

ياليما على نفسه بحيب ي اعي الحدوث في أيما فعل ويج ي ا على ما أم ه به الحق مبحانه وتعالى فإ ا 
تتبه المال  والخحى فإنه يثبته على قده الصدق والاقاس مه الحق واهلل لا أمعف اهلل عبده التحى ويفكه من 

العليم الحاليم . فدف م يا بني فإ  العبد إ ا ثبته ماره في لذا التجلي من ال زي والل ث وال ث إلى أمفل فدنه 
مالب  يسعد به ويالا  له بابا يدخل به في تجلي األمماو والصفاي بدعكم ت قياي واسيم فياضاي بعا 

 ال باي .
فانه عباره انالخاس غيب ا لحلب العبد فا  اهلل مبحانه وتعالى ا ا تجلى لعبدمن عبيده  -رمماوأما و تجلي ا   

فى امم من امما ه امتر ق  ل  العبد فيه وا للم تحت انااره فحينيذ يفنى فيه فناو قايا ، فمن  د  
  ، ماره ب ذا ارمم يلبيه لا فلم يزل لالذا يتى  امتر اقه فيه وا لالمه تحت انااره يصي  ا ا ناثى

يسعفه ربه بمنه واللافه باررتحاو والحاه والبحاو فيت قى ويحاى فيالا  باقيا بعد فنا ه كا نا فى ع ا مما ه 
 فحينيذ ا ا ثعى   ، لذا العبد لباه الحق مبحانه وتعالى وااابه واهلل لا العليم الحاليم .

اي و فإنه عباره عن إنالخاس غيب ا لحلب السال  فإ ا تجلى اهلل مبحانه وتعالى لعبد وأما و تجلي الصف     
من عبيده بصفة من  فاته أفناه عن نفسه فناو قايا فيسبح لذا العبد في ا يتى يصل إلى منت ى يدلا 
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 ا بالالمال بل يق األامال فيت ثى بثيا  نارلا يتى يا ف ب ا .  ولذا في اميه الصفاي إلى انحضا 
 فيصي  لذا العبد فاعال باهلل ما  او اهلل واهلل لا العليم الحاليم .

وأما و تجلي الذاي و فإنه عبار  عن إنالخاس الريب عن لليفة  اتية با  اق نار  اتي مللق عن الحيد بااه   
ي   ل  من من الاااه مه التنزيه التاه عما يفيد الحلال واإلتصال أو اإلنفصال وارلصاق والح   والبعد وغ

النحا ، ، وانما يالا   ل  بإعتبار لليفة تالا   اتية يثبت ا اهلل في  اي عبده ويحيم ا فيه كما أ  الذاي لي 
وااث مللق عن الحيد بارمم والصفة والنسب وارضافاي من ييب عده الاااه واإلعتباراي فيحل اهلل 

العبد إ ا تجلى له من ييب لم تالن تل  اللليفة مبحانه وتعالى لذه اللليفة اإلآللية الذاتية في  اي لذا 
 فاتية فيفنى عن نفسه فناو ر بحاو معه يتى ينعده انعداما ر يبحى منه امم ور رمم ، فعند  ل  يالا  

ليالله ف ثاً ماااثاً وغاثاً مخ اثاً . فجميه األم  يدور على يده وكل  اعة تالا  إليه ويصي  م دياً قال اً 
بحدرته بإ   اهلل ، فاعال آم اً وبعكمته نالياً قال اً فال ت ى يحيحة كل ماااث إر قا مة بامتثال وخاتماً زال اً 

أوام ه ومخ اث  بب وز مكال ه ، ولذا كله بإعتبار اللليفة اإلآللية الذاتية التي أيل ا اهلل تعالى فيه يتى 
ناية ر يدرك ا إر من  اق ا وامتعذ  أعدمته عن أممه ورممه قد أوابت له  ل  كله . ولذه كل ا أمار مع

مذاق ا ، فعند  ل  يك   ماره بك اره ويخالد ناره بإ  اق ناره ، وقد أ  ي ل ذا المخ د من لذا التجلي 
في  التي المسما  ) ب امعة المدث ( ، ييب قلت في يق الااملة العكمى أللل األرو والسماو من ييب 

 الا . …بب وز نار  وب زي ل لح  بب وزه  أنه ق   بك ار  وق  ي بك اره وب ز
من أ حابنا تجلي الذاي بد  يالا  للذاي مللحاً ، وقالاا أنه لم يحصل إر بااملة  فة  وقد أنكر كثير    

من الصفاي بحيب يالا  تجلي األمماو الذي لا ق يب من تجلي الصفاي ولار المنه من التاللم عليه 
ما تزين بحسنه الل و  وتالا  فيه ييا  األرواح والنفا  مه التنزيه التاه واإلختالس الااقه لالنت أبحب فيه 

الذي ر  ا بة نح، فيه واهلل لا العليم الحاليم . وكنت أرثي أ  أتاللم على التجلي الصمداني وخلاته 
وعلى يض اي األمماو وبعض من المااقف والعلاه وبعض العاالم وبعض أ ياو أخ  ، لالني وادي بعض 

و المتحدمين مبحاني بالتاللم علي ا فت كت التاللم علي ا ، وكل  ل  بحسب ماافحة اإل   ، واهلل ي دي األوليا
 من يخاو إلى   اط مستحيم .

ثم أعلم يا بني ، أ  لذه التجلياي كل ا ر تحصل لعبد إر بعد ما يفنيه الحق مبحانه وتعالى عن نفسه   
جلي الذي يحصل له فيع فه ويدر  ما فيه من الحض اي فينعده عن ا فال يبحى إر في يض    ل  الت

والمحاماي والمنازل والمااقف والعلاه واألناار واألم ار والضياواي وغي   ل  ، فيستر ق بالليته في  ل  
فيالا  ياض اً بالليته عند اهلل تعالى فيصي  يينيٍذ كله مامعا با  اً نا حاً با خاً بمثابة إنتحاله من  فاي 

ال يتاقف مماعه أل   ور نك ه لبص  ور نلحه للسا  ور بلخه ليد وإنما يسمه بد نه وعينيه ولسانه البخ ية ف
ويده وراله وبالل اال  من ااال  بدنه ويبص  بجميه اااريه كذل  وينلق ب ا كذل  ويبل  كذل  . فإ ا 

بالمخالد  فمن عندنا مع وس تجلى له ربه  ار اسمه كله عياناً وإ ا ناااه  ار بدنه كله مسامعاً كما لا 
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تذا  بجميه الجاارح في يالة الخ اث وييب انتفاو تاقف المحتضياي إلى ما ت صه من الجاارح فيالا  اإلل
عم ه فال تماثل ا لذ  من لذاي الدنيا أبدًا  23فتس ى تل  اللذ  التي تداخل بدنه في يا    اثه فيه مدامة

يحصل لإلنسا  عند اإلنزال في يالة الجماا فختا  ما بين األم ين أل  من أعكم اللذاي عندنا في الدنيا ما 
بد  يجمه المثل بين اللذتين ، وهلل المثل األعلى . ومه  ل  إ  أكمل اللذاي تالا  في   اث الذاي النباية 

، أل    اث الحق فناو ر لذ  فيه ، بل العبد فا  عن أث ه وغا ب عن يض ه فال يخع  بلذ  ور غي لا ، 
مللق لفش الخ اث عندنا لا رؤية الحق بالحق وقد يحصل للسالالين من ثم اي نتا ج الذك  الذي يدخذونه ف

من مخايا الت بية ، أل  الذك  من ييب لا ر ي لا  اك ه من أيد الحالتين . أما أ  يالا  عابداً فحط . وأما 
نفسه بري   يا ت بية ، ألال ما وعده أ  يالا  عابداً مالالاً . فالعابد فحط لا الذي يتسل  في الذك  من 

اهلل مبحانه وتعالى به من الجزاو في الدار اآلخ   . والعابد السال  لا الذي أخذ الذك  عن  يا الت بية بنية 
الا ال إلى اهلل مبحانه وتعالى ، فإ  العابد الذي يتعا ى الذك  من غي   يا ت بية لم تحصل له نتيجة تذلب 

لى قلبه ولا عبد اهلل مبحانه وتعالى نحا ما ة عاه مثل ما يحصل للعابد السال  في أياه عنه األغيار التي ع
قال ل أل  قصد  ل  وعد ربه بالجزاو ، وقصد لذا التعبد له ر غي  . فا  العبد السال    يق ألل التححيق 

تحصل له نتيجة الذك   األاال ال اغب في الدنا إلى ال فيق األعال فإنه إ ا يفش األث  ولزه اإلخالر فحد
وتذلب األغيار عن قلبه فيصي  فارغاً لليفاً  ال اً وامعاً لتحمل األم ار ال بانية واألناار ال يمانية فا  من  
كث ي في قلبه األغيار لم ينل التجلي بحيب يحصل له من يض   المل  الجبار لالثافة يجابه وامتداث 

الصار  الالانية في الحلب فتمتد وتس ي فيه فيمتلي الحلب أنلباق  -أي الحجا   -انحجابه واأل ل فيه 
ياً فلم يتدي زوال  ل  إر بالث   ال ياضة ولزوه المجالد  بالعباث  نمن ا فتالا  يجاباً قلمانياً ثم يجاباً نارا

ولذا والمالابد  بالليل والن ار بحيب يالا  ليله قا ماً ون اره  ا ماً مه اإلعتزال عن النا  والف ار من م ، 
إختار اكث  المحححين ال لا  بم يدي م أل  ال لا  تجذ  التجلي عن األغيار بعده الم اللة فيتف غ قلبه 

ويللف زاااه فيبدي فيه اإلخالر قليال قليال إلى أ  يحخا به ، فإ ا ثاخله اإلخالر انتفت األغيار ، فإ ا 
صل الكف  بالنفس والكف  بالنفس لا عين انتفت األغيار عن الحلب بد  ر ي ى فيه غي  اهلل تعالى ، ي

الا ال ر غي  . ولذا كا  عليه الصال  والساله يحال : ) أ  اهلل عز وال ر ينك  إلى أاسامالم ور إلى 
 اركم ، ولالن ينك  إلى قلابالم ( وكا  يحال أيضا ) أخل، ثين  يالفي  العمل الحليل ( وغي   ل  من 

 ار اهلل تعالى ياثعه قلب من يخاو من عبيده ، فل ذا لم يتدي لجميه األياثيب . فا  اإلخالر م  من أم
النا  فانه لم ينل إر بمنة اهلل مبحانه وتعالى وفضله . ولذا كا  أبا  ر رضي اهلل تعالى عنه يحال مدلت 

:  رمال اهلل  لى اهلل عليه وملم عن اإلخالر ما لا ، فحال : ) يتى أمدل عنه اب يل ( فسدل اب يل فحال
 ) يتى أمدل عنه ميالا يل .( فسدل ميالا يل فحال : ) يتى أمدل عنه ر  العز  . ( فسدله تعالى عنه : 
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 ح أي ا السال  السعيد اللالب ال فعة ااو من عباثي . ( ف ) اإلخالر م  من أم اري أوثعه قلب من أ
يدلم العزلة وال لا  ألال إزالة والمزيد ، فما أعكم السلا  ويالو  نتيجته ، فإ  بعض العارفين أختار لم  

  اإلخالر ل م فمن بعض ألل الل ق اعل خلاته أربعين  بايا م اعا  لما يصلح ذاألغيار عن قلاب م وا
في   يحته ألن م ألل نك  وثراية باأل لح فاليكاا في  ل  قاله عليه الصال  والساله ) من أخل، هلل 

به على لسانه ( . فحد تحيد ق ار ينابيه الحالمة من الحلب أربعين  بايا ق  ي له ينابيه الحالمة من قل
باإلخالر ولم يتدي اإلخالر إر بإزالة األغيار وإزالة األغيار لم تتدي إر بالمخيا الم بي . فدنك  يابني 
منافه  يا  الت بية ونتيجة  حبت م ولزوه األث  مع م وثباي المحبة في م ، فالعاقل يا إبني أ  ر يخد 

 -ه إر إلى  لبه ثم ن اه إلى ما كنا بسبيله من  ك  التجلياي فنحال :رايلت
فدف م يا  ا اللب السليم مال  المن ج المسوتحيم ، فوا  تجليواي اهلل تحف أسرار ونخب علوم وأنوار : 

عبوده تفنوى مبحانه وتعالى من ا االلية ومن ا امالية ومن ا كب يا ية ومن ا  اتية . فإ ا تجلى اهلل مبحانه وتعوالى ل
 اتووه فيووه فووال يخووع  بخوويو أبووداً ، ويالووا  يووال  لوو  العبوود بإعتبووار التجلووي الووذي يصوول لووه ، فووا  كووا  االليوواً 
يحصل له مك   الجالل ، وإ  كا  امالياً يحصل له مك   الجمال ، وإ  كا  كب يا يواً فإنوه يصوي  ابول قوال ه 

مته وقاته أل  مامى عليه السواله كوا  مون أعكوم ثكا في   مامى با نه  عحاً فال يستليه تحمله من  د  عك
أ ووحا  الووايي ،فحوود أق وو  اهلل عووز واوول لووه منووه قوودر أنملووة ال نصوو  ف وو  منووه  ووعحاً وأنووى أللوول األل وواه موون 
تحملووه فإنووه قوود يحصوول بووه للعبوود الفنوواو المللووق فيك وو  كووذل  بمك وو ه ، وإ  كووا   اتيوواً فحوود يعدمووه عوون إموومه 

مواو ، فالثيو  مون األوليواو يماتوا  بوه الماتوة الحسوية فوال ي اعوا  ثانيواً للودنيا أبوداً ، ورممه ويذيبه يساً ويصي ه 
، وإ   24هفا  العبد إ ا ق   بمك   الجالل فإنه يالا  قابضاً في غالب يارتوه قوال ًا  وايب مولااي و وال

ر يو اه أيود إر ق   بمك   الجمال يالوا  مبسوا ا يليمواً رييمواً ضوايالا بخا واً ، وإ  ق و  بمك و  الالب يواو 
لابووه فووال يليووق ال وواو معووه فووي  ووئ موون األمووار م افووة العلووب ، وثووم تجوول خووار موون الووذاي للووذاي كمووا 
امتفدناه بالعلم والمخالد  ومنه مخو د خوار بوالنبي  ولى اهلل عليوه ومولم ولوا بيوت ال لوا  الوذي يك و  فيوه 

ر إليوه الحالويم الصواثق عليوه أفضول الصوال  باهلل تعالى فال يسعه في  ل  الاقت غي  اهلل ال وعوال ، وقود أ وا
والساله من المل  ال الق بحاله ) لي مه اهلل وقت ر يسعني فيه ملو  محو   ور نبوي م مول . ( فودف م ت  ود 
. وقوود أ وو ي ل ووذا المخوو د فووي  ووالتي المسووما  ) بالا ووفة الحجووا  ( ، ييووب قلووت فووي يحووه عليووه الصووال  

نوواره وانالووتم وكووا  فووي الحووال الووذي يعجووز عنووه المحووال ، ففيووه يالوون موو   نعووده وب وو  اوالسوواله : ) فنيووت  اتووه ف
( إلى آخ  ما قلتوه في وا فواني قود أ و ي ب وذه الصوال  مون أول وا  …ويريبه نار  فيدركه  ب   ور يسعه غي   

  اف م يوا إبنوي اإلى آخ لا بإعتبار اميه التجلياي ف ااع ا تف م إ  كنت  ايب  وق يلى و  اث الى . فو
ل رو التجلياي تعكم ييوب ر تليح وا  اي أبوداً إر  اي ال موال عليوه الصوال  والسواله ، أل   اتوه  ولى من 

اهلل عليه وملم أقاى من اميوه الوذواي ، فوإ  أ وا  إنسواناً غيو ه  و س من وا ألي قوه وأ ابوه وأعوده يسوه مون 
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ه عنودنا بحيوب أ  ال موال عليوه الصوال   د  عكمته فال ت اه ي اه إلى الدنيا ثانياً بول يفاتوه من وا كموا لوا معلوا 
والساله إ ا يض  الدياا  يجئ بدناار  ديد  تح ق من أ ابته من ي ارت وا وقات وا ، فلوا أ وا  إنسواناً  و س 

ار الااواث . وأموا إ ا اواو أمو  مون يضو   د ئ من ا ألي قه فال يتحمل ا إر الرا  المتوالي ولوا الوذي بيوده مو
ر يتحمله غي  ال مال عليه الصال  والساله فإ  وقوه علوى غيو ه مون األوليواو أليو ق اهلل تعالى للحض   النباية 

به ، ولذا أ  ي ل ذا المخ د في  والتي المسوما  ) بالا وفة الحجوا  ( ييوب قلوت فوي  لو  : ) فلوار مواو 
والسواله  تحمله اللليف ألي قت نار التجلي ألل الخ اث الالثيف . ا لو . وأما إ ا غا  ال موال عليوه الصوال 

ر يتحمووول  لووو  إر الروووا  المتوووالي الوووذي يسوووحي بالتسوووعة والتسوووعين إموووماً ولوووا نا وووب ال موووال عليوووه الصوووال  
والساله فال يالمل التسعة والتسعين إمماً إر لا فحط . وأما في محاه الس  فال يالمل الما وة إموماً إر ال موال 

 عليه الصال  والساله .
وأمووا األوليوواو غيوو ه فالوول موون م يسووحى بحسووب محامووه ، موون م يسووحى عوون م ( )مللووب ألوول الوودياا  رضووى اهلل    

كوول زمووا  أوليوواو هلل مووبحانه  باايوود وموون م بووإثنين ، وموون م بعخوو   ، وموون م بثالثووين ونحووا  لوو  . ولووم يووزل فووي
ا  وتعالى في أقلار البلدا  . وأما عدثلم بالجملة في كل زما  ما ة ألوف وأربعوة وعخو و  وكل وم فوي قيود الحيو

، والرووا  المتووالي علووي م وايوود ولووا الووذي يسووحي بجميووه أمووماو اهلل الحسوونى كل ووا ، فانووه بيووده موودار اميووه 
الااوواث ولووه التصوو س فووي اميووه العوواالم العلايووة والسووفلية بنحووا تصوو س موويدنا إموو افيل في ووا ، ألنووه يينيووٍذ فووي 

التاموة والنكو  بجميوه أازا وه كموا ينكو  قدمه وله ال الفة المحمدية ألنه وار  الحده المحمودي ولوه المخوالد  
بعينه وقلبوه علوى قلوب مويدنا إثريوس ولوه فوي يضو ته أنواار مح قوة ر تلواق لجميوه األوليواو بول يليح وا الوبعض 

 ار إليه املة من األولياو وتل  الساعة لوي مواعة اإلاابوة ، امن م ، وقد يحض  في الدياا  آخ  الليل الذي 
خوارخ الروار الوذي كوا  ي تلوي فيوه المصولفى  ولى اهلل عليوه ومولم للتحنوب ، و ل  في ابل ي او ، فيجلس 

فيجلس قاضي الدياا  أمامه ولا المعب  عنه بالاكيل ألنه ينا  الرا  فوي الالواله ، والروا  يوتاللم معوه لوا . 
ر  وأما األوتاث فوإن م مون املوة العودث الموذكار ولوم أربعوة مون م اإلماموا  ، أيودلما  وايب الخومال ولوا وا

الرا  في الرالب وله التص س في عالم المل  ، ولا أعكم يار من  ايب اليمين ،واآلخ   وايب اليموين 
له التص س في عالم الملالاي ، فيجلس  ايب الخمال عن  مال الرا  فوي الودياا  و وايب اليموين عون 

محول الروا  ، والروا   يمينه أيضا . وأما الودياا  إ ا يضو ه المصولفى  ولى اهلل عليوه ومولم فإنوه يجلوس فوي
يجلووس فووي محوول الاكيوول والنحيووب يتوودخ  وتالووا  مالالمووة ال مووال عليووه الصووال  والسوواله مووه الرووا  فيحضوو  
الدياا  أكاب  األولياو من األيياو واألمااي وبعض المال الة واألكاب  من الجوا  وبعوض النسواو . وأموا فوي ليلوة 

مع وس عندنا . وأموا فوي غيو  تلو  الليلوة ر يتحالوا  عون  الحدر فحد يتحال الدياا  عن محله إلى غي ه ، ولا
محل تعبده  لى اهلل عليه وملم ، وفي تحايل م تل  الليلة أمار ثقيحة لم تدر  إر بتدقيق نك  خفي وإ والا 

أكواب  ال مول والموأل األعلوى مون  25غيبي ، وقد يحض  ال مال عليه الصال  والساله في تل  الليلة ويحضو و 
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 الة والمحو بين وأكواب  الصوحابة وألول بيوت المصولفى رضواا  اهلل تعوالى علوي م . فدموا ألول الودياا  أكاب  المال
الذين ل م التص يف ول م الو بط والحول عودثلم موبعما ة راول مون املوة العودث الموذكار واألبودال مون م موبعة 

أربعووا  ، وغيوو   لوو  موون م راووال فووي كوول زمووا  والبوودر أربعووا  ، والنجبووا مووبعا  ، والنحبووا ثالثما ووة . وال ابيووا  
فتح وراال أنفا  وراال ماعاي وراوال نصو  وراوال أوقواي وعودث الالول معو وس عنودنا ، وغيو   لو  مموا ر 
نليل بذك ه من م اتب م المع وفة عندلم ويضار كل من المذكارين وغي لم في الدياا  ، ويستاي كول موا وقوه 

ن يحضوو  ويحفووش بعضوواً موون الووذي وقووه ، وموون م موون يحضوو  ور فيووه موون األمووار الدنيايووة واآلخ ويووة ، وموون م موو
يحفش  ييا مما وقه ولالن يسدل عنه األق   منه ويستفيد منه ، ف الذا األم  ثا   فلوار م افوة ألول الودعاوي 

علووى اميووه األوليوواو الووذين ي  اووا  موون لووذا  26موومه ونووتاللمالالنووت أبووين ألوول الوودياا  بوودف اثلم كوول موون م ب
ل تم الوذي ي وتم بوه محواه الاريوة ، وأ  أوليواو اهلل موبحانه وتعوالى مون م عبواثه الوذين تحوت الاقت إلى خ وخ ا

قبابه فال يع ف م أيد غي ه فإن م متف قا  في أقلار البلدا  ، فمن م ألول ق وار ومون م ألول خفواو . فدموا ألول 
األوليواو . وأموا مون األ واغ   الك ار األكاب  فإن م يع فا  أنفس م ويع ف م غي لم ، ولم يع فا  الم فوين مون

فموون م موون يعوو س نفسووه ور يع فووه غيوو ه ، وموون م موون يع فووه األوليوواو غيوو ه ولووا لووم يعوو س نفسووه ، وموون م موون ر 
يع س نفسه ور يع فه غي ه بل لا مستار تحت مللا  بخ يته إلى يواه الحياموة . ولوم نوزل نجتموه بوبعض مون م 

  خصا يت م بك ار بخ يت م ومنح م  ل  إنه لا الاالوب الالو يم في بالثنا لذه وفي غي لا فسبحا  من مت
 ولا بالل  ئ عليم .

فوودف م يووا بنووي أنووي لمووا و وولت لترييوو  لووذا المحوول ااتمعووت بررارق سررايع فرري بيرران الواقررع برر  قررايع :  
ي خوو نببالاموول ألوول الوودياا  فووي أمالنووة متف قووة موون م بالجسووم وموون م بووال وح . فااتمعووت أور بووالرا  المتووالي و 

بد ياو وقد يصلت لوي ب بوة الاالوب وقود أ وار إلوّي بوالتاللم فوي كتوابي لوذا ، وقوال لوي : تاللوم بموا  ويت فوال 
يل م  مار  إر الصاا  فإن  على الحوق . وأعجبوه تودليفي لوذا غايوة . ثوم مون بعوده إاتمعوت بخويا ت بيتوي 

ه وكل وا ثالوة علوى  واا  موا أتاللوم بوه فوي نفعني اهلل والمسلمين بإمداثته وب كاتوه وأ وار إلوّي بد وياو ف مت وا منو
لووذا الم لووف . ثووم إاتمعووت موون بعووده باإلموواه  ووايب الخوومال فاقعووت بينووي وبينووه محوواور  عكيمووة فدثخوول لووي 

مستعمال وينفوه اهلل بوه أموة مون النوا  . ثوم مون  27مي   كتابي لذا ويالى لي  ييا عكيماً قد رآه فيه وأنه يالا 
  ويا اماعة في محل ووايد في محل ولالذا إلى أ  إاتمعت بالجميه غيو  بعده إاتمعت ببحية ألل الدياا 

 ي نا . ثم بعد  ل  إاتمعت معه في منزلي في محل مجلسي ، فدول ما فتح لي  كو  تودليفي لوذا وتاللوم لوي 
والكال يوة . ثوم بعود 28فيه كالماً ر يفخى فلا عث  إنسا  على   س منوه ألت وذه موالياً لودفه أعدا وه البا نيوة 

                                                           
 واتكلم . 26
 سيكون . 27
 لعلها الباطنه والظاهره . 28
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ما أ ال الالاله قال لي : أيسنت أيسن اهلل إلي  فحد نصحت وبينت وبالرت في النصيحة والتبيين فال عوذر 
زرتووه وينتبووه موون غفالتووه . والحموود هلل علووى منووة الجليوول واهلل علووى مووا نحووال لمعتووذٍر فووي عصوو   إ  لووم يتووب موون 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب التاسع
 

 في عين تفسي  ألفاه من بعض مصللح ألل اهلل
 رضي اهلل تعالى عن م

 
أعلووم أي ووا اإلبوون السووال  أر وود  اهلل تعووالى إلووى أقوواه المسووال  أ  ألوول اهلل رضووي اهلل تعووالى عوون م وأموودني وإيووا  

الى في قلاب م واعلالا بيون م بمدٍث من اهلل ورماله من م ل م إ لالياي متداوله بين م قد قذف ا اهلل مبحانه وتع
  الا وال إليوه وألاول تح يوب األف واه لسوامعي ا مون السوالالين  و يح م أو غيو لم  ا يتداولان ا ألال تس يل موا ي مو

كما أ  ألل كل فٍن من الفنا  ل م مصوللح يالوا  مجوال م فوي  لو  الفون بوه . وقود  وعبت قواال  لوذه األلفواه 
ا ولم يزالاا يسدلانا يل ألفاق ا ل وم فودابت م لموا مودلاا فيوه مون يول قواال  لالثي  من السالالين في ألل زماننا لذ

بعض مخالالت ا وبيا  مصعبات ا لما أل منيوه الاالوب الحالويم إنوه لوا الفتواح العلويم ، فودقال مسوتعيناً بواهلل أور فوي 
أموو  يالووا  امووتناث ( . أعلووم يووا بنووي أ  الووذاي إ  أعتبوو ي موون ييووب إ الق ووا ، عبووار  عوون  ) الرر اتمعنووى قووال م 

األموماو والصوفاي عليووه ، ولوذا األموو  توار  يالووا  معودوماً وتووار  يالوا  مااوواثاً ، بول فووي واواثه ناعووا  نواا يالووا  
ملححًا بالعده كذواتنا فإن ا فانية لحدوث ا وإيتياا ا للمحل والم ص، ، وناا يتمحض وااثه كذاي الحق اوّل 

والم ص، ، فسميت  اتاً لالان وا اعلوت مسوتندًا ألموماو اهلل تعوالى  االله فإن ا باقية لحدم ا وغنا  ا عن المحل
        و ووفاته الحديمووة ، وأمووا لووي يحيحووة فإن ووا عبوو  ب ووا لووه عوون نفسووه التووي لووي مااوواث ب ووا ، والعلووم هلل تعووالى . وأمووا 

له مااو كوا   لو  مللحاً فإنه عبار  عن كل ما يحه به تعيين مسماه في ف م كل مامه ويمثله له في خيا ) االسم (
( مللحة ف ي عبار  عن كول موا يا ول الاا وف يالوة الما واس إلوى  ) الصفةالمسمى ماااثًا أو معدوماً . وأما 

( فإن ووا عبووار  عوون  وومال اميووه الم اتووب األلوهيررة مووا يبلرووه مع فووة تثبتووه فووي ف مووه وتجمعووه فووي ولمووه . وأمووا ) 
حووه بمثابووة ق ووار األمووماو والصووفاي في ووا فيك وو  كوول موون م اإلآلليووة والالانيووة وإعلوواو كوول  ي يووق موون الم اتووب ي

لي الم تبة التي ر ق وار إلموم ور  وفة ور  فانها ) األحدية (بحسب ما يستححه إ  كا  إمما أو  فة . وأما 
غي لمووا في ووا أ ووال إلمووت الك م في ووا ، وقوود تسوومى امووه الجمووه ألن ووا الفنوواو عوون الريوو  بالالليووة واإلمووت ال  موون 

( فإن وا عبوار  عون فنواو العوالم ) الواحدية ر تللب إر انعداه اميه األمماو والصفاي وغي لم . وأموا  ييب أن ا
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بك ووار أمووماو اهلل و ووفاته فحووط . فوودف م أ  الاايديووة بالنسووبة أثنووى موون األيديووة ، واأليديووة أثنووى موون األلاليووة ، 
 فاأللالية أعال . 

 -والف ق بين ل رو الثالثة :  
 ة ر يفنى في ا إمم ور  فة ، وإنما تك   في ا اميه األمماو والصفاي بحالم الذاي .أ  الاايدي  (1
واأليدية ر يك   في وا  وئ مون  لو  ، بول كلوه مسوت ل  في وا ألن وا تعبو  بمحوض  و افة الوذاي ألنعوداه   (2

 األمماو والصفاي والم ث اي .
 كل وايٍد من م .  واأللالية يك   في ا  ل  كله بحالم اإلمتححاق ، أي مما يستححه  (3

مووا ي ووت، بووذاي اهلل مووبحانه وتعووالى موون األمووماو ممووا لووم يمالوون فيووه  فإن ووا عبووار  عوونالرحمانيررة ( وأمووا )   
ا ووت ا  للم اتووب الالانيووة ، وبووذا يعلووم أ  ال يمانيووة أعووز يووار موون األلاليووة ل ا وويت ا بالم اتووب الححيووة ثو  

     ة وال لحيووة لخوومال ا مووه إعلوواو كوول  ي يووٍق يحووه . وأمووا ال لحيووة ، واأللاليووة عامووة فووي اميووه الم اتووب الححيوو
( فإن ا تللب بحاو العالم من ييب إقتضا  ا لألمماو التي تللب الماااثاي بد  يللب كل إموم  يةب) الربو

من األمماو الداخلة تحت ا ما يحه عليوه كالحواثر والم يود وموا أ وب  ما ، فالحواثر يللوب محودوراً عليوه ، والم يود 
( ف وي عبوار  عون  اي الحوق موبحانه وتعوالى بإعتبوار عمام وا ،  ) الهويرةب م اثًا عليه وغي   ل  . وأموا يلل

ف وي إ وار   االنية (أي ماليكت ا من ييب لي لي ر بخ ط و ف ا بخئ ور بخ ط عده و ف ا به . وأما ) 
في ووا ، أي فووي ارنيووة المووذكار   إلووى الكووال  بإعتبووار  ووماله للبووا ن بحيووب تعحوول ال ايووة المخووار إلي ووا بلفووش لووا

المخار إلي ا بلفش أنا . فال اية لي عين ارنية أل  ارنية إ ار  إلى قوال   موبحانه وتعوالى فإن وا اامعوة لجميوه 
 المكال  وال اية ا ار  عامة تعلن بالبا ن الريبي ، فلذا يحال أ  قال  الحق عين با نه وبا نه عين قال ه . 

تارلا وبلان وا ، فاأليديوة نفوس العموا مون وانه نفس الذاي من ييب اعتبارلا مللحوة فوي امتو( ف ) العماوأما    
ييووب اعتبارلووا فووي الك ووار والتعووالي ، بوول إعتبووار اإل ووالق فووي نفووس الووذاي عوون التحييوود بالتعووالي والتووداني موون 

تار عن وا لوا يالم وا وتار الحق مون نفسوه عون تجول أو تجليوه ل وا مون امتووتار مه منافا  امتوييب البلا  وارمت
الذي لا يحيحوة الححوا ق . وأموا إعتبوار التعوالي فوي نفوس الوذاي   ىالمعب  عنه بالعما ، أي البلا  الذاتي العما

ن موا من ييب الك ار لا يالم ا في وا المعبو  عنوه باأليديوة ، أي الك وار الوذاتي األيودي فبوذا يف وم الفو ق بي
فإنوه عبوار  عون قبليوة محالواه ب وا بل يوق ارموتححاق ، فودزل  األز  (الفالم ، واهلل لا الحاليم العالم . وأما ) 

الحق مبحانه وتعالى لا األزل المللق الذي أمتححه لنفسه فال يستححه غي ه بحيب لم يالن معه في أزله  وئ 
كمالوه فيحوال لوه أزل األزل . وأموا أزل ال لوق فإنوه   من الحااث  ، بل أزله يالم  اتوي ف وا قبيلتوه التوي إقتضوالا

 ) األبرد (مراي  ألزل الحق ال وعال أل  أزل كول م لواق مون الم لاقواي عبوار  عون قبيلتوه علوى غيو ه . وأموا 
فإنه عبار  عن بعدية محالاه ب ا بل يق اإلمتححاق أيضاً ، فدبود الحوق موبحانه وتعوالى لوا أبود اآلبواث الوذي لوا 

ه بعد إنحلاا وااث امييوه الممالنواي ، ولوا لوه يالوم  اتوي اموتححه كمالوه . وأموا أبود الممالنواي إمتم ار بحا 
( فإنوه  ) الجما فإنه مراي  ألبد الحق ال وعال ، فدبد كل ممالن عبار  عن وااثه بعد إنحلاا ما ثونه . وأموا 
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فإنوه عبوار  الجر  ( وأموا ) عبار  عن  فاي الباري تعالى المختملة على ال يمة والللف والجاث وغيو   لو  .
عن  فاي الحق مبحانه وتعالى المختمله على الالب يواو والعكموة وغيو   لو  . فواف م أ   وفاي الجموال ل وا 
اووالل لخوود  ق ارلووا . و ووفاي الجووالل ل ووا امووال فووي ابتووداو ق ارلووا . فب ووذا يعلووم أ  لالوول امووال اووالر ، 

عن يحيحة الحق ال وعال التوي ر تودر  لم لواق . وأموا لوا فإنه عبار  ) الكما  ( ولالل االر امار . وأما 
فإنه مدرك ا ومدر  عده إثراك ا لم لاق مون خلحوه ، وفوي لوذا إ وعار بإيا وة علموه تعوالى بجميوه المعلامواي 

( فإنووه عبووار  عوون  الوقرر الريووب للحلووب . وأمووا  ) لووا إنالخوواسالتجلرري( المااوواثاي والمعوودوماي . وأمووا )
( فإنه لا ال لا  الوذي يو ث علوى  ) الجرسالحق ال االله لعبد من عبيده . وأما  التجلي الذي يصدر من

( فإنووه لووا األموو  السررر الحلووب موون الحووق ييووب يجموول مووه كينانتووه منووه بضوو   موون الح وو  الوواارث عليووه .وأمووا ) 
نيووة التووي ال فووي الموواثا فووي الحالووب الحسووي كإيووداا الوو وح فيووه ، بوول لووا با ن ووا إليتمووال أنووه لووي اللليفووة ال با

أوثع ا اهلل تعالى في الحالب الحسي ، فالس  لا محل المخالد  وقد يتنزل ثراوة بعود أخو ى فوإ ا تنوزل ثراوة 
 ار روياً ولي قال  الس  الالا نة في الحالب الحسي بل لي محل المحبة ، وأما إ ا تنزل ثراة أخ ى يسمى 

لمن كا  قال  الس  وموالالاً بصودق عملوه من واخ  ياً يقلباً ولا محل المعارس كما أ  الس  محل المخالد  ف ن
 ألل الب  .

( فإنوه لوا األمو  الم فوي ال فوي  سر السربني لذا التف يق وكابد في منازل ألل التححيق . وأما ) افدف م يا   
فإنوه لوا بو او   الجمع (الالا ن في با ن الس  مما لم يالن أليد فيه إ الا ماى اهلل مبحانه وتعالى . وأموا ) 

(  جمرع الجمرعألنفس من الحال والحا  لمخالدت ا كل كا  باهلل تعالى إ  ر يال ور قوا  إر بواهلل . وأموا ) ا
فإنه لا الفناو عون الريو  بالالليوة ألموت الكه وعوده  وعاره بريو  اهلل اول وعوال إ  لوي م تبوة األيديوة المتحدموة . 

       قاتوووه ولوووذه الم تبوووة لعوووااه السوووالالين . وأموووا ( فإنوووه إيتجوووا  السوووال  عووون مووواره بم لا  الفررررق األو وأموووا ) 
( فإنه أللل الالمال ولا أ  يخ د العبد قياه كل م لاق بال الق ويخو د الايود  فوي الالثو    الفرق الثاني) 

او الحكواه واألموار النفسوية عون السوال  فوال فوفإنوه إنت الفنراا (وعالس ا فال يحتجب ب ذا عن لوذا . وأموا ) 
( فإنوه بحواو العبود بموا هلل موبحانه وتعوالى بفنا وه بموا البقراا ، بل لم يزل فانياً علي وا . وأموا ) يبحى مه  ئ من ا 

بالمخوالد  التوي تحصول لوه  29تاقنوه( فإنه لا العلم الذي يحصل للسوال  ييوب ي علم اليقينلا له . وأما ) 
 30اقنووهللسووال  ييووب يت( فإنووه لووا العلووم الووذي يحصوول  عررين اليقررينفووي موو ه ر موون ييووب بري لووا . وأمووا ) 

( ف ا فنواو  وفاي العبود الذميموة  ) حق اليقينبالمخالد  التي تحصل له في م ه ر من ييب بري لا . وأما 
في  فاي الحق العكيمة وإبدال ا ب ا على   يق التعايض ر من ييوب فنواو  اي العبود فوي  اي المعبواث كموا 

 باهلل علماً و  اثاً ويار .يف مه بعض المتلفلين والجاللين ، بل العبد باقي 
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وقد علمت يا إبني  ل  فدف م أ  مثال  لو  كالمحول إ ا تححوق واواثه بوالعلم المتواات  ييوب لوم يالون فيوه    
تخالي  للماات   الحا لة وملابحة األخبار عليه ، فإ ا يصل ل  اليحين بذل  ، فذل  لا علم اليحوين . وأموا 

       ه ويصوول لوو  اليحووين بمخووالدت  فووذل  لووا عووين اليحووين . وأمووا إ ا  ووالدي لووذا المحوول موون غيوو  إقامووة فيوو
           ( فإنوووه لوووا الحضوووار الووودا م موووه اهلل موووبحانه وتعوووالى بإزالوووة غيووو ه مووون الحلوووا  واألمووو ار . وأموووا  ) التجريرررد

زيه ونوولت( فإن وا رؤيوة الحوق فوي كول  ر  موه ا المشراهدة ( فإنه رؤية الحوق موبحانه وتعوالى بوه . وأموا )لشهود) ا
( فإنووه اإلتصررا  التوواه الووذي لووا تف يووده بذاتووه وأمووما ه و ووفاته بوود  ريخوواب ه في ووا أيوود موون م لاقاتووه . وأمووا ) 

( فإن وا مداوموة السوال  علوى العلوم بوإ الا  ) المراقبرةعبار  عن عده   اث العبد غي  الالبيو  المتعوال .وأموا 
لا تف يد الحلب للو   وإيتحوار غيو ه وتعكويم أمو ه . وأموا ( فإنه  التصوفماره عليه في م ه ونجااه . وأما ) 

( فإنه أم  يااب الدخال في أم  غي ه لللب الت ل، منه ، بول لوا إرتعواا بوا ن يو ث  فوي الكوال   الخوف) 
( فإنه أمو  يااوب إموتعداث الونفس لحصوال مللب وا موه األخوذ فوي عمول الرجاا فال يمالن معه ثباي . وأما ) 

س وال ااو كاللما يتعلحا  بالمستحبل مااو كا  مال ولاً أو محباباً وقد يحصال  للسوال  يح   وادانه فال ا 
رله علووى اآلخوو   ييووب يووار  ال خووية د( فإنووه أموو  يااووب الزلوواث  فووي الوودنيا بامووت القرربضالمبتوودي . وأمووا ) 

 واألث  .
ثا  علوى قلوا  األيبوا  بريو  ( فإنه الجذل باإلقبال على ما  ك  فالحبض والبسط كاللما ي   البسطوأما )    

( فإن وا يالوة تااوب لصوايب ا  لهيبرةمبب من األمبا  وقد يحصال  للسال  المتامط في الل يق . وأما ) ا
( فإنووه أموو   األنررساإلمووتعكاه عنوود ال ووار ، والعوواه ، وقوود تحصوول لووه فووي يالووة غيبووه وإمووتر اق قلبووه . وأمووا ) 

يحصوول لووه فووي يالووة إفاقتووه و ووحاه وثباتووه عوون محوواه ،  يااووب لموون يحصوول لووه اإليووتالس مووه موون رآه ، وقوود
الشروق فال يبة واألنس كاللما فاق الحبض والبسط ، والحبض والبسط كاللما فاق ال اس وال اواو . وأموا ) 

( ف ما ميل اللبه للخئ ، والف ق بين ما أ  الخاق ميل الحلب مه  لوب اللحواو بمحبابوه ، والمحبوة  والمحبة
( الفو ق بين موا أ  الحوال  وئ يو ث علوى قلوب  الحا  والمقرام ياو لما لي عليه . وأموا ) مج ث ميل اللبه لأل

السال  بال أم  ور إاتال  بل بل يق الالب من الالا  ثم يزول عنه . والمحاه بل يوق اإلكتسوا  فيو ث علوى 
( فد ول  رب والرر الر وق والشرالحلب ويملاله فال يزول عنه يتى يتعداه باإلنتحال منوه إلوى غيو ه . وأموا ) 

يصووال م موون ثموو اي التجليوواي ونتووا ج الالخووافاي ، فالووذوق مبوواثئ الخوو   فإنووه يحصوول بصوودق المعاملوووة 
والمجالد  وتعا ي المالابد  فيتناك  الجسم عند يصاله إلى أ  يستافى المنوزل الوذي أثركوه بحلالوه فيحصول 

د  وقووه ، فووإ ا تملووى منووه رقووى علووى لووه الخوو   موون المعوواني فيسووال  يينيووٍذ بووذل  الخوو ا  الووذي يصوول لووه بعوو
( عنودنا لوا الخوئ الوذي يو ث علوى الحلوب فيحصول لوه بسوببه غيبوة عون  السركرو) ، السلح وأخذ فوي الخولح 

عحلووه ور يخووع  بمووا يصوودر منووه فووي الحووال موون محووال أو فعووال ، فالخوولحاي التووي تحصوول موون بعووض السووالالين 
( عنوودنا لووي الاللمووة التووي علي ووا  ووايبة  الشررطح) غالب ووا تحصوول ل ووم فووي يالووة مووال لم بخوو   المعوواني ، و 

ثعاى ، فإ اً ت ث على من قال ا ألن ا زلة في يق أي موال  كوا  قود  ودري عنوه فيسوترف  اهلل موبحانه وتعوالى 
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عن ا ثم ي اه إلى اهلل بصدق المعاملة إلى أ  يصل إلى محاه الالاملين الذين كلما أنفحواا  ويياً مموا أعلوالم اهلل 
لى من أم اره ي لفه ل م ، ولذا المحاه للالاملين في محابلوة قالوه تعوالى ) وموا أنفحوتم مون  وئ ف وا مبحانه وتعا

ي لفووه . ( ولووم يووزل يووزثاث بووذل  ييووب يصوول لووه اإل   فووي الووتاللم ب ووالس السووالالين ، فووإ   لوو  يوونح، موون 
ي بعود  و ابه ، فحينيوٍذ أياال م  يياً ، وإ ا أثاه لذا السال  الخار  من المعاني ماا لة  ل  يحصول لوه الو  

 يالا   ياياً . 
( ف وا  لحجرابثم بعد كماله ر ي ث  فيه  ل  الخ    ييا ، فيالا  كالمدمن ، وهلل المثل األعلى . وأما ) ا   

إاتموواا األكوواا  وإنصووباب ا فووي الحلووب وإنلباع ووا عليووه فالكلموواني منووه مووا يحوواه بووإثرا  الوو أي عوون غيوو ه مووا يوو اه 
  ، والناراني لا الاقاس مه العاالم الملالاتية واإل ترال ب ا عون الحوق اول وعوال . وأموا ببص ه في عالم المل

( ف وا عوالم الريوب الوذي ر يخوالد إر  الملكروت( لا عالم الخ اث  الكال  المخالد بالبص  . و ) الملك ) 
ف وي المبواثئ الناريوة (  الطوالرعبالبصي   ولا بوا ن الملو  فحود ي وت، بواألرواح والنفوا  المجو ث  . وأموا ) 

التووي تبوودو للسووال  فووي أول أموو ه موون تجليوواي األمووماو بووزوال الحجووا  فتنووار با نووه وتحسوون أخالقووه فحينيووٍذ 
 يزثاث على ما لا عليه من النخاط والمجالد  و دق المالابد  .

ن ا أبدايته غي  ( فإن ا ق يبة من اللااله بل لي كناية عن الفتاياي التي تحصل للسال  في اللوامع وأما )   
( ف ي ثو  اللااموه ، ف وي كوالب ق فوي  يحاللواثو  اللااله وأعز من اللاا ح لبحاو تدخي  زوال ا قليال . وأما ) 

م عة زوال ا بل تلاح عليه ولي ق يبة من اللاامه والالل كناية عما يك   للسوال  فوي بدايتوه ، فودول موا يحصول 
، ويصال الت قي في يالة ق ار كل من ا إلى محاماي تخع  بزياث  ال اقوي له اللاايح ، ثم اللاامه ، ثم اللااله 
( فدنه عبار  عن  فة ألل األياال لعده ثباي  ايب الحال فوي  التلوينوتس يل مي ه في الم اقي . وأما ) 

سوه منزٍل وايد ، بل ينتحل من منزل إلوى منوزل فإنوه متلوا  توار  يالوا  موه الحوق اول وعوال ، وتوار  يالوا  موه نف
( فإنووه عبووار  عوون  ووفة ألوول الالمووال المتمالنووين ،  التمكررينفلووم يووزل لالووذا مووا ثاه وروث الحووال عليووه . وأمووا ) 

فالالاموول لووا  ووايب التمالووين الووذي امووتاى علووى عوو ا المعووارس بدثلووة التاييوود ويوول فووي ك مووي ليبووة التدييوود 
بوار  عون منخود األفعوال الذميموة بسوحاط ( فإن وا ع النفسيد لكف ه بنفسه وتحليبه في ليبته وأنسه . وأما ) ز بالم

( فإنوه لوا الحو   مون يضو    الوجروداألخالق الال يمة ف ي أكب  أعداو اإلنسا  وأعكم عاضل كوا  . وأموا ) 
      ( فإنووه موواق الااوود و لبووه للوونفس بل يووق إختيوواري . وأمووا  التواجرردال لووق والبعوود عوون يضوو   الحووق . وأمووا ) 

  لا إلى األعمال الصالحة ويب ا لآلخ   بل ح يب الدنيا ورأي ا . وأما ( فإنه ماق النفا  وا الوجد) 
ر مدخل للعحول فيوه  ( فإنه عبار  عن السال  الذي يحصل للعبد ييب يريب عن  دنه ويصدر منه ما المحو) 

ة ( فإن ووا لووي رعايوو الطهررارة( فإنووه عبووار  عوون إفاقووة العبوود بعوود غيبووه و ووعار قلبووه . وأمووا )  الصررحو. وأمووا ) 
فإنوه لوا العبود يراهر الاراهر ( المعباث لعبده بحيوب ر تحوه منوه م الفوة لوه فوي   قوة مون الل قواي . وأموا ) 

يرراهر الووذي أثخلووه موواره فووي زاويووة يفكووه التووي لووم تتوودي مووه ثخال ووا يصووال معصووية منووه ل الحووه . وأمووا ) 

( فإنوه لوا  يراهر السررعنه . وأما )  ( فإنه لا العبد الذي  رله اهلل مبحانه وتعالى به بإزالة وماامه الباين
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العبد الذي أقامه ماره في روضة الحضار الدايم معه فوال تحصول منوه غفلوة عون اهلل عوز واول فوي   فوة عوين . 
( فإنوه لوا العبود الوذي أقاموه ربوه فوي  رو  التافيوق ب عايوة اانوب الحوق وال لوق  ياهر السر والع نيةوأما ) 

( فإنوه عبوار  عون بوذل نتوا ج األربواح  كيمياا العروامضيه من ا  يياً . وأموا ) وتافية يحاق الجميه بحيب لم ي
( فإنووه عبووار  عوون امووتف اغ  كيميرراا الخررواصالمعوودوث  لآلخوو   فووي األمتعووة الدنيايووة وإمووتبدال ا ب ووا . وأمووا ) 

( فإنوه  ادةكيميراا السرعالحلب من األكاا  ويخاه من اموتيتار مالان وا فوي عمواه األزموا  واألييوا  . وأموا ) 
( ف وي الحالوة  المحاضررةعبار  عن الت لق بالل و ف يميود عكويم بوالت لي عون كول و وف  مويم . وأموا ) 

المتحدمووة علووى الم اتوووب التووي تلي وووا فإن ووا عبووار  عووون ثواه يضووار الحلوووب مووه الوو   بالووودليل الحووا ه والب لوووا  
( فإن وا  المكاشرفةق العاايود . وأموا ) السا ه فإ   ايب ا لا الوذي يكفو  بالفاا ود يتوى يك و  بوالب الين وخو  

أكمل من المحاض   ولي عبار  عن يضار الحلوب بصوفة بيوا  ر يحتواخ فيوه إلوى تدمول فوي ب لانوه ور ينحجوب 
( فإن ا أكمل من المالا فة ولي عبار  عن قله الت مة في وااث الحق اول المشاهدة  ئ عن  دنه . وأما ) 

فإن وا عبووار  عون إيتوواى الوذاي بحيووب ر يالوا  مع ووا ثوم معوواين إليا ت ووا (  لمعاينررةوعوال للمخووالد . وأموا ) ا
وعده  اليية وااث كا  غي لا مع ا ف ذا آخ  ما وافق الاارث على يله وأعلن الذوق بالتاللم عليوه مون أ وله 

 -و ل  من ماالب المالب ال بي  إنه على كل  ئ قدي  ،  ع  :
 

 ورا ماً   إزالة   الحجا      يا  أي ا  اللارق  لألباا               
 علي  بالتحاى ويسن العمل                مه انت اخ المسل  الما ل
 فدممه  كالمي  وإتبه  محالي                 وقم بدم   اهلل  ي  الجالل

 مني بحال ألسون فصيحة     وأتبه األنصاس والنصيحوة                                     
 ذلبي الذي  أبديته                وفي إنت ااي يسن ما أن يتهفي ع د م

 ني من   الح األعمالوت قى مماو   رو  المعالوي                   وتجت
 تس  مه األيبا  في مس انا                 وتبلح  اإليما    واإليسانا

 مجالد ولم  تزل في انة  المخالد                  تثاى بصدق أخل، ال  
 ن ج  الب بفحم معي يا  ايبي في السي                وألزه   مااخاتي  

 ت ض  بحار  الس   والمعارس               وتمل   العلاه  والللايوف                     
 على  اميعنا  باإلمتنووا       كما اإلله من  باإليسوا                                       

 على م ور  الدل   بالتالاث     يمداً له في  أول وآخوو                                       
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فإنتبوووه يوووا إبنوووي لموووا أبديتوووه وأموووتاعى معووواني كامووول موووا أنخووودته فإنووو  ت ووودي إلوووى المن ووواخ الحوووايم والمسووول     
ه بحسن إخال ه معه وإقباله إليه المستحيم والحمد هلل على إتماه ك امته وإمباغ نعمته علينا وعلى من أنعم علي

 إنه لا الاالب الجليل ، واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
 

 

 

 

 

 

 

 

 المشرق الثال 
 

 مخ ق  مس  عد بإمتدرل األمي  الحاكم في عالم األناار
 مرار   مسه الحسية في العيا  المعناية بماليكة العلاه واألم ار

 

 

 المغرب األو 
  فتح وإ ت ا  ألل النار والكاله فيه في عين ال

   
أعلووم أي ووا اإلبوون اللالووب والسووال  وال اغووب ، أ  الفووتح لووا عبووار  عوون إنالخوواس األ ووياو المسووتار  عوون العبوود    

بالحجا  المض و  بينه وبين ا ، ورفه الحجا  من ا له لا الفتح ، ولم يحصل له  ل  إر بصدق مه اهلل قال اً 
ه لاا ووه الالوو يم واإلات وواث فووي العبوواث  ومداومووة الووذك  موو اً وا وو اً ومالزمووة الخوويا الم  وود وبا نوواً وإخووالر عملوو

والعالاس على بابه وفنواو الونفس فوي محبتوه وتسوليم كامول األموار لوه وإتبواا أقاالوه وأفعالوه وأمو ه ون يوه ، فمون كوا  
واألث  ويلبعوه علوى إثاموة أ كواره لالذا فإ  اهلل مبحانه وتعوالى يارثوه ال خوية بوال ريوب وي لحوه بحسون األخوالق 

من مااه ور يدله إر لما يجذ  له رضاه ، ولوم توزل 32ن من أنااره ويخرله به ع 31ويال مه بتحف من أم اره وقبباً 
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لمته تعلا وماارثه تحلوا فيتالود مون نفسوه النفوار واإلنعوزال عون ال لوق ويخوتد عزموه فوي اإلنحلواا والت لوي لعبواث  
   ايوة أل  محواه العباثيوة أعكوم محواه ، فوبق بدو اس العباثية فيمده الو   بدو واس ال با الحق يتى يستالمل الت ل

كوول موون تححووق بووه ينسوولا عوون محوواه الخوو   واألولوواه ، فووالت لق بووه لووا عووين التمييووز والمع فووة التامووة كمووا لووي عووين 
موا كوا  للعبود تنوزه المللا  أل  ال   ر  والعبد عبد والمحصواث مع فوة الوذي لوا للو   والوذي لوا للم بوا  ، ف

المعباث عنه ، وما كا  لل   يمد العبد إ ا تححوق بدو واس عباثيتوه منوه وكول مون عو س نفسوه بموا لوي عليوه عو س 
ربه بما لا له ولذا قال الحاليم  لى اهلل عليه وملم : ) من ع س نفسه ع س ربه ( وفي لذه المع فوة مو  لليوف 

 وأم  ق يف .
 

ف م يا إبنوي أ  اهلل موبحانه وتعوالى إ ا علوم  ودق عبوده فوي العباثيوة وتدللوه : فد منايح حقية من علوم ذوقية
للموود بدو وواس ال بايووة اعوول قلبووه وعوواًو لألموو ار وبيتوواً لألنوواار ، وأفوواو عليووه موون ازيوول العلوواو وكخووف عوون عووين 

ه فيخوالد بصي ته الرلاو ، ورفه عنه الحجوا  وأراه العجوب العجوا  فمون يينوه يو ى بعوين بصوي ته كموا يو ى ببصو  
الذي لا عالم المل  بدرضوه وموما ه فوي نكو ه فوال ي فوي عليوه اثو  مون اآلثوار  33ويااميه ما في لذا العالم الدني

ور يحجبه ادار ،فت  ق له العاثاي ويمد بدنااا الالخوافاي فيخوالد اميوه موا فوي لوذه األرو وكنازلوا وموا فوي 
اميه ما في ملالاي السبه مماواي فيفوتح لالول عبود تحت ا من اميه األرضيين التي لي السبه  بحاي ويخالد 

بحسب منزلته ويخالد بحسب ثراته أل  الفتح يخت   فيه ألل الكاله وألل النار . فدف م ، فالكاله لوا البا ول 
الذي لا الالف  باهلل مبحانه وتعوالى وأنبيا وه ومال التوه وكتبوه واليواه اآلخو  والجنوة والنوار وموا يلحوق بوذل  ، والنوار 

الذي لا اإليما  باهلل ال وعز وأنبيا ه ومال الته وكتبه ورمله والياه اآلخ  والجنة والنار والحسا  والميزا   الحق
والحاو والخفاعة وما يلحق بذل  فوإ  اهلل موبحانه وتعوالى يفوتح لالول مون م فيموا لوا عليوه ، فدلول الكواله يفوتح 

فيعموي م ويصوم م عون كول موا يا ول م إلي وا بإموتيالو ل م فيه فيسو ي الكواله فوي  وات وم فيبعودلم عون مع فوة اهلل 
الخيلا  علي م وعانه ل م على ما لم فيه لرلبة  حات م علي م وقد مبق أ  اهلل مبحانه وتعالى يين خلق الكواله 
اعل م له ألاًل واعل الخيلا  معااناً ل وم فيموا لوم عليوه وقود فوتح ل وم فوي األ وياو الفانيوة فحوط مموا فوي ملالواي 

ي واألرو فصوواروا يخووالدو  األ ووياو المسووتار  ال فيووة فووي األرو ومووا علووى ق  لووا ممووا فووي بلوون الوودور السووماوا
مسووتار ويخووالدو  الحووااث  التووي تحووه بعوود األ وو   والسوونين اآلتيووة ويخووالدو  مووا فووي ملالوواي السووماواي موون 

 ا ولذه كل ا فانية ر تتعلق الالااكب والمنازل وأيالاه بعض النجاه ومااضع ا من األفال  ونسبت ا إلى ما يتعلق ب
إر باإلا اه الحاثثة وقد يجب م اهلل مبحانه وتعالى عون مع فتوه يجابوا كليوا وأعموالم عون موا يا ول م إلي وا عمواًو 

وغيو   لو  . ولالون   اوقاياً بمثابة تمالن م وتص ف م فيموا فوتح علوي م فيوه ، كالمخوي علوى المواو والليو ا  فوي ال وا 
ل م ثوث علي م لل ثلم وبعدلم وما وقه ل وم  لو  إر لخود  المالو  ب وم واإلموتدراخ كل ما يحالما  به ف ا با 
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فووال ينالخووف عوون م إر بنووار اإليمووا  أعا نووا اهلل وأورثنووا وإخااننووا وأ ووحابنا واميووه ألوول   يحتنووا وأتباعنووا وأيبابنووا 
 ممن كانت لالذا يالته بمنه وك مه إنه اااث ك يم رؤس رييم .

الخوووف وخووو ق العاايووود مووون أضوووعف الووودرااي وأثنوووى المحامووواي فمووون خ قوووت لوووه عووواث  وكوووا  فب وووذا علوووم أ  ال    
مستحيما في ثينوه فإن وا تالوا  لوه ك اموة مون الال امواي التوي أنعموه الحوق موبحانه وتعوالى ب وا وإ  كوا  غيو  مسوتحيم 

لووه فإنووه مالوو   بعوود يصووال ا 34فإن ووا تالووا  لووه منب ووة كمووا وقووه لووبعض ألوول اهلل قبوول اإلمووتحامة وإ  كووا  مووا امووتحاه
وإمتدراخ أعا نا اهلل بمنه وك مه وأورنا من مزيد نعمه . وألل النار يفتح ل م فيس ي النار في  وات م فتخ ق في ا 
 ما  المعارس فيخالدو  ما يدل م على مع فة اهلل تعالى قال ًا وبا ناً ويا ل م إلي ا فيخاركا  ألل الكاله فوي  

يجبه اهلل عوز واول عون ألول الكواله فوال يفوتح ما ما يخالدونه وينف ثو  بفتح  كامل ما يفتح ل م فيه مما  ك  في
ل م فيه أ اًل ، ألنه محل مخالد  من يفوه اهلل تعوالى بالعنايوة وأق و  عليوه آثوار الاريوة وقود إخوت، بوه ألول الحوق 

وأنوووااره وأرواح لسوووبق العنايوووة ل وووم موووه وقووواف م علوووى قوووده الصووودق ولوووم ألووول النوووار ، فوووإن م يخوووالدو  أمووو ار اهلل 
المووو منين والمال الوووة و واي بعوووض المتووو وينين مووون اآلثميوووين كاألوليووواو واألنبيووواو  ووولااي اهلل وموووالمه علوووى نبينوووا 
وعلي م ، ويجتمعا  غالبا مه ميدنا ال ض  عليه الساله وغي ه ويخالدو  قبو  النبوي عليوه الصوال  والسواله ونحوا 

لى و لو  مون الفوتح ال يمواني والالخوف الصومداني ولوذه كل وا أموار  ل  مما يدل م علوى مع فوة اهلل موبحانه وتعوا
ثالة على مع فة الحق ما لة إلي ا فيتمالن لوذا العبود السوعيد مون التصو س في وا ، وموه  لو  لوم تو من عاقبتوه مون 
اللحوواق بدلوول الكوواله يتووى يوو ى النبووي عليووه أفضوول الصووال  والسوواله يحكووة فحووين تحووه لووه ال ؤيووة يحصوول لووه األمووا  

حجابووه ب ووا عوون التالعبوواي الخوويلانية ببلوواغ ال ؤيووة المحمديووة أل  ال مووال عليووه الصووال  والسوواله لووا الحجووا  ألن
األعكم الذي ر يزول عن السال  بل يحجبه من الكاله وال ااا إليوه ، فوإ  اهلل موبحانه وتعوالى إ ا أموعفه بوالنك  

مبح  شريف في براين سرر لطيرف : محواه لتل  الذاي فإن ا تفضي به إلى محاماي المخالداي وفي لذا ال

فدف م يا إبني وتححق فوإ  رؤيوة النبوي عليوه الصوال  والسواله فوي اليحكوة ر ينال لوا إر مون غلبوت عليوه كثافوة يجبوه 
وإنلما  عين بصي ته من قلبه ، فإ  اإلنسوا  إ ا فوتح اهلل لوه وموّن عليوه بإتمواه نعمتوه فإنوه يو اه فوي اليحكوة ويسومه 

ويححق  ل  منه ويالا   ل  بحسب منزله ومحامه فإ  ال ؤيوة الموذكار  قود تحصول بإعتبوار أيواال  منه ما يحال له
الوو اوين ، فموون م موون يوو اه فووي اليحكووة بحلبووه فحووط ، وموون م موون يعكووم يالووه يتووى تمتووزخ رؤيووة البصووي   بعووين البصوو  

فوي اليحكوة تحصول في وا لوذ  لل ا وي ياً بعين بص ه بال موانه . وفوي أ ول ال ؤيوة للوذاي المصولفاية ا فيالا  يينيٍذ ر 
يلتذ ب ا كل اال  بف ثه من ااال  اسده ، غي  أ  ال اوين تفت ق أياال م في ا ، فمون م لوم تحوه أ ول رؤيتوه فوي 
الجسوود الخوو يف ور فووي رويووه بوول تحووه فووي مثالووه الححيحووي الووذي لوويس فيووه  ووا بة ريووب ور مووبيل إلووى إنالوواره لموون 

يته في الذاي الخ يفة علوى الحالوة المعلاموة ف وذه أكمول ال ؤيوة ور موانه أ  يو اه يخالده ، ومن م قد تحه أ ل رؤ 
ألوول كوول بلوود فووي موواعة وايوود  أل  العووالم كلووه مملوواو بووه فينكوو ه العووارس الالاموول فووي العوو ا والال مووي والسووبه 

اقت لالنوت مماواي والسبه  بحاي في وقت وايد ور إنالار في لذا عند ألل الححيحة بل لا لم يمنعني ضيق ال
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أبحب في لذا أمارًا يتعجب من ا كل مامه ولي مخالد  عندنا بال مانه و ل  فضول اهلل ي تيوه مون يخواو واهلل  و 
 الفضل العكيم .

إ  اإلنسووا  مووا ثاه فووي الدراووة التووي يخووت   في ووا ألوول الحووق والبا وول فإنووه فووي ثر  عكوويم فووفوودف م يووا إبنووي       
اله ضدا  ر ي لاا  معواً مون الجسوم الت ابوي الحسوا  ور يثبتوا  معواً فيوه ، يت ل، من ا ، أل  النار والك 35يتى

في لا أيدلما ثباي ضده فيسو ي موللا  قوا  كول من موا فوي  واي أللوه ،فلموا موبق  لو  فوي علموه وأثبوت فوي 
ر التوي لاح قدرته بحلمه . خلق المال الة من النار وخلوق إبلويس الوذي لوا أبوا الخويا ين قبول آثه مون الكلموة والنوا

 المسونا  دبعد خلق إبليس من الت ا  الذي لا الصلصال من الحمو 36لي نار السماه وخلق آثه الذي لا البخ 

 كال من م في محامه . وأقاه
فلما إقتضت الحالمة اإلآللية اعل آثه خليفة في األرو لج يا  العمل بما مل  في لاح الحدر  األزليوة علموه    

وأموو  الجميووه بالسووجاث لووه فسووجد لووه المال الووة أامعووا  إلمتثووال األموو  أل  موون موون علامووه وكخووف لووه موون معلامووة 
لت م اللاعة وعده الم الفة لس يا  السعاث  األزلية في أاسام م النارانية ، وإمتنه إبليس من السوجاث لسو يا  با

الحالوم والتلبويس فسودله الخحاو  األزلية في يحيحته النارية الكلمانية فإقتضت الحالمة اإلآللية م ال إبلويس لبيوا  
اهلل تعالى ييب قال له تعالى ) يا إبليس مال  أر تالا  مه الساادين . ( والمعنى ما منع  أ  تسوجد لموا موجد 

 له اميه المال الة بدم ي . فححق إبليس أ  لذا المحاه محاه قبض وعتا  و  ث وعذا  أل  اهلل تعالى قال له 
م قبل  ل  ، فداا  متدثباً مه إلتبا  األم  عليه أنه لا يصل منه السجاث ) يا إبليس ( وكا  ما اثعي ب ذا اإلم

مسونا  ( لكنوه أنوه خيو   دآلثه كا  عابدًا لري  اهلل تعالى ، فحال في ااابه : ) لم أكن ألمجد لبخ  خلحته مون يمو
ه و  ث ألال تجب ه منه ، ولذا قال في ماضه آخ  : ) أنا خي  منه خلحتني من نار وخلحته من  ين ( ف ذل بتالب  

فدبى السجاث آلثه بمحتضى أ ل خلحته من الححيحوة الناريوة مون الكلموة اللبيعيوة إ  ر تللوب إر العلوا لللافت وا ،  
كما أ  الححيحة اللبيعية التي خلق من ا آثه ر تللب إر السفالة لالثافت ا فلموا رموا فيوه اإلموتالبار وخوالف أمو  

ه : ) فدخ خ من ا . ( أي من يض   اإلقت ابواي ومحول ال يمواي إلوى الكلموة الجبار   ثه من يض ته ييب قال ل
اللبيعية الجار  إلى البعود واإلنتحواه وال لالواي ، ثوم أرثس لوه العلويم الحالويم بحالوه : ) فإنو  راويم . ( أي ملو وث 

لمسووتالب  والملوو وث موون محوواه العلووا والنعوويم إلووى محوواه السووفالة والجحوويم ، ثووم قووال لووه : ) وإ  عليوو  أي ووا الخووحي ا
المتجبوو  اللعنووة التووي وابووت عليوو  منووي بسووبب إمووتالبار  وم الفتوو  أموو ي إلووى يوواه الوودين الووذي لووا يوواه عحووا  
الالاف ين وثاا  الم منين . ) فلما   ث ال ايم وواب له التاي  والعذا  األليم الحوى اهلل تعوالى عليوه الفو ح بموا 

ف   من الحض   ال يمانية كموا إقتضوته الحالموة اإلآلليوة فللوب مون أ ابه بعد ما مدله فداابه فل ى عن  لب المر
اهلل التدخي  بد  ر ي لاله إلى ياه البعب فداابه مه علم اللليف ال بيو  ييوب قوال ) ر  فوإنك ني إلوى يواه يبعثوا  

لم اواه إاابوة . ( قال اهلل تبار  وتعالى له : ) فإنو  مون المنكو ين إلوى يواه الاقوت المعلواه . ( فلموا يحوق اللعوين ا
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)ر يفتوونالم  لبوه موون الحووي الحيوواه وثبتووت عداوتووه لبنووي آثه بووإخ اخ أبووي م آثه موون الجنووة وعلووم  لوو  بحالووه تعووالى :
) إ  الخويلا  لالوم عودو فإت وذوه عودواً .  الخيلا  كما اخ خ ابايالم من الجنه. ( وتحححت عداوته بحاله تعوالى:

ه من ع د أبي م  ار يضل م ويرواي م بتوزيين األموار الفانيوة ل وم ( ور يمالن  لح م معه ل ماخة عداوت م في  ات
ويص ف م عن الل يق المستحيم وي دي م إلى   اط الجحيم بدعاته ل م وإمتجابت م لوه لموا مول  فوي لواح الحودر  
موابحاً فإنوه  و ح بووذل  ولوم يبوال بمالمووة ر وم لنالو  ، فحوال : ) ر  بمووا أغوايتني مون ال وودى و  ثتنوي مون محوواه 
الح   إلوى محواه البعود والو ثى ألزيونن ل وم و أي لبنوي آثه و فوي األرو التوي لوم علي وا كول موا يالوا  ل وم بعوداً عون 

يوووة ، يمع فتووو  و ووو ثاً عووون بوووا  ريمتووو  مووون الخووو   والمعا وووي واألموووار الفانيوووة ويوووب الووودنيا ألنوووه رأ  كووول خل
ه الزيووح واإللحوواث وأغوو ق م فووي قلموواي وألغوواين م ب ووذا التووزيين بوود  أضوول م موون   يووق ال  وواث وأثخل ووم فووي محووا

اللبا ه وأل م م ما يدل م إلى اميه الحاا وه ، فوإ  تسوللي علوي م مون أكبو  الماانوه وأرتع وم موا فوي أنوا فيوه راتوه 
يتى ألحح م بي وأمل  ب م مذلبي ألال أ  يحصل ب م ما يصل بي من ال ام واللعنة والبعد من يض   ربوي ، 

ن إر عبوواث  موون م الم لصووين فحوود خلصوواا موون نووار غوواايتي بتخووفه أنوواار مع فتوو  فووي فوودثخل م نووار غوواايتي أامعووي
 وات م و دق م مع  في اميه يارت م ومحارت م ألن م أخلصاا في معاملت م ل  وأقاماا في العباثية ف لصاا 

 م مووون الحضووو   مووون قلموووة اللبوووايه البخووو ية وأمنووواا مووون التالعبووواي الخووويلانية فنوووالاا األموووا  بإخال ووو م فوووي إيموووان
 الصمدانية . ( 

وفووي لووذا المحوواه موو  لليووف وأموو  ق يووف أيضووا ، ولالوون ثقووت اإلف وواه فيووه بووالتفال اي وكلووت األلسوون منووه فووي   
العباراي فداابه الحوق بلسوا  الصودق ييوب قوال : ) لوذا اإلخوالر  و اط و أي   يوق و علوّي مسوتحيم ر إعااواخ 

وفحووت م علووى  وواعتي وإختوو ت م لحضوو تي لوويس لوو  علووي م مووللا   فيووه ور ضوواللة منوو  ت فيووه ، إ  عبوواثي الووذين
تح وو لم بووه يتووى تسوولط علووي م براايتوو  لعجووز  عوون  لوو  وضووعف  ، إر موون إتبعوو  فووي تووزيين األمووار الفانيووة لوو  
براايت  فإنه ينسب إلي  ويحخ  مع  في زم ت  ، ألنه كوا  الرواوين المضولين المبللوين الكلموانيين الوذين مو ى 

ه فدبعدلم عن مع فتي وموا يا ول م إلي وا باريتو  علوي م ، فحود يحصول ل وم موا يصول لو  فوإ  ا ونم في م الكال
التووي لووي نووار اللوو ث عوون يضوو تي والبعوود عوون مخووالدتي ومااووب غضووبي الووذي يحجووب م عوون ريمتووي لماعوودلم 

توي وعودت م أامعين ، ألني وعدت  ب ا لما واب علي  مون خبوب يالتو  ومواو معاملتو  ل وا و أي لوذه النوار و ال
أبواا  و أي  بوق و محابلوة لألمو او السوبعة الوذين أثبوت م فوي أاسوام م الت ابيوة المتحوده  كو لم ، واألميو   7ب وا ل وا 

الثامن ر يااة إلى  ك ه في لذا المحاه أل  منه األم  والن ي فحوط ، واألمو او السوبعة الموذكار  لوم الصواثر مون م 
سووتالي عليوه فيح كووه ولووا ي وتم علووى األموو او السوبعة المحووابلين األبوواا  الفعول المااووب لووذل  كلوه أل  الخوويلا  م

فيفعلا  ما يااب ثخال م في ا ، فإنه لا غخيه رمه بارق من اإليما  لما كا  بيتاً للخيلا  لالل بوا  مون أبواا  
ا  برلووش اللوو ث والبعوود اووزو موون األموو او الفوواعلين بتح يوو  األميوو  الثووامن محسوواه فااووب علووي م ثخووال تلوو  األبووا 

تبوواع م الخوويلا  ييووب أغوواالم وأضوول م عوون لوودي م ، إ  المتحووين االحجووا  وعمووا  م موون مع فووة الالووا  بمثابووة 
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في ووا أموو اري  37ّنيتوالووذين آمنوواا بووي وأخووذوا فووي  لووب مع فتووي يتووى ومووعتني قلوواب م فجعلت ووا بياتوواً ل يمتووي وكوو
فتلوو  الجنوواي ثمانيووة بمثابووة األموو او  ووضووعت في ووا أنووااري فووي انوواي أي مخووالداي يحيووة وتجليوواي  وومدية ،

الثمانيوووة المتحوووده  كووو لم أل  األميووو  الحلبوووي أولوووى بتلووو  المخوووالداي مووون األمووو او السوووبعة الموووذكار  ، أل  رفوووه 
الحجا  أور يالا  عن عينوه فتحود البصوي   للمخوالداي فمون ثوم يبصو  كول أميو  بوال موانه فوإ  المحواه األول لوا 

خيلا  للحلب ، ولذا المحاه الثواني محواه الحضو اي والمخوالداي . والحو   بمثابوة تاليوه محاه البعد بمثابة تالية ال
يووة الخوويلا  ل وو رو األموو او تااووب ثخووال م فووي تلوو  النووار وأبااب ووا ، وتاليووة لالوو يمن للحلووب . فب ووذا علووم أ  تا 

ة مول  و ا  مون مداال يمن ل م تااب ثخال م في تل  الجناي وعيان ا ، فيحلا  في انواي وعيوا  ، أي منالو
األيبا  ، فلما أخذ الخيلا  ما قسم له من المضلين والراوين وتالي ال يمن عباثه الم لصوين وليود ل وم انواي 

خلالوا بسواله آمنوين و أي مسولمين و مون غاايوة الخويلا  ، آمنوين مون اللحواق ثأ مالمخوالداي والعيوا  ، قوال ل و
داي اآلمن الذي من ثخله كا  آمناً من اللحاق بدلل الكلماي بدلل الكاله وال س ا  ، فلما ثخلاا ي ه المخال

أخذ الحق في تزكيت م بعد ما ع فاه وفي تنزي  م بعد ما نزلاه ييب قال : ) ونزعنوا موا فوي  ودورلم مون غول . ( 
أي يحوود ، ألنووه موون ثأ  ألوول ال سوو ا  وأتبوواا الخوويلا  ، فووإ  لوو رو قوود خ اوواا موون  ووار النفووا  البخوو ية وموون 

ة اللبيعية وثخلاا اناي في ا ما تخت ي األنفس وتلذ األعين فال يتحاقدو  ور يتحامدو  في ا بل لوم يزالواا الكلم
أخااناً في اهلل يجتمعا  فيه ويفت قا  فيه ، ف م على م ر و أي محاماي وثرااي و متحابلين كول مون م نواق اً لآلخو  

ا  بين م بالعلاه التي ورثالا من اهلل تعالى ويجوب غيو لم في محامه بعين اإلاالل والح مة والمحبة ، وقد يستدنس
عن ا فال يمنع م يا ط ور بعد مسافة من اإلمتينا  مه بعض م فإ  ال اول مون م مون لنوا يسوتدنس موه اآلخو  مون 

ر يمسو م  وراو ابل قاس كما ع فناه بالمخالد  من أنفسنا ، وهلل المنة علينا ، فإ  الاا ولين إلوى تلو  المحامواي
 وات ووم ، أل   عب فووىوالمخووالداي والحضوو اي و نصووب و تووواى فووى يالووة ت قيووات م الووى تلوو  المحاموواي  –في ووا 

تو قي م يالوا  بودرواي م وموا لوم من وا و أي مون المحامواي والحضو اي والمخوالداي و بم و اين بعود موا ثخلالوا . 
لووم ألوول النووار الووذين يالووا  اهلل ولووذا ممووا خصووه اهلل تعووالى بدلوول اإلخووالر ثو  الروواوين ، كوود  ألوول اإلخووالر 

مووبحانه وتعووالى ولووي م ، وألوول الراايووة المبللووا  لووم ألوول الكوواله الووذين يالووا  الخوويلا  ولووي م . وموون لنووا فلينتبووه 
الفووالم ال  وويد إلووى معنووى قالووه تعووالى : ) اهلل ولووي الووذين آمنوواا ي وو ا م موون الكلموواي إلووى النووار ، والووذين كفوو وا 

 م من النار إلى الكلماي . ( أولياؤلم اللاغاي ي  اان 
فدف م يا إبني ، فإ  اهلل مبحانه وتعوالى إ ا توالى عبودًا مون عبواثه ي  اوه مون قلموة الالفو  إلوى نوار اإليموا  ،       

ومن قلمة الج ل إلى نار الع فا  ، ومن قلمة اللبا ه إلى نار اإلخالر فوي المخوالداي ، ومون قلموة الحجوا  
تووالى الخوويلا  عبووداً ي  اووه موون اميووه لووذه األنوواار إلووى تلوو  الكلموواي ، يفكنووا اهلل  إلووى نووار المخووالداي . وإ ا

وأبناونا وأزواانا وأخااننوا وأ وحابنا وأتباعنوا واميوه ألول   يحتنوا وأيبابنوا وخودامنا مون الخويلا  الو ايم وموعى بنوا 
                                             إلى وا ه الال يم بجاه النبي الف يم وال مال العكيم ، آمين .
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 - ع  :  
 

 والحق نار في الحلا  مالمل  إ  الكاله لا الضالل المبلل 
 بحيا محا  البري ولا الم لل  ففضا قلا  المبللين تعممت 

 فردي كد  الليل في ا أليل              فس ى الكاله على  اساه اميع م
  ج  مع فة  اإلله  فالبلااماثي األبصار بعد عماي ا             عن  ناف

 وفضا قلا  الم منين تنعمت               ب ياو اناي  الخ اث  فنفلاا
 ورثاه من خي  الارى وتالملاا  بزياث  الع فا  والخ س الذي                                   
 تعبدوا   فتفضلااولم  الذين     زو  من الارى            ف م الف يق الفا                     
 غي  الخ اث خاا    وتخرول     اازي ب م منن اإلله  فما ل م                                

    
فوودف م يووا إبنووي مووا أمليتووه وأ ووح إلووى يسوون مووا أن يتووه وإنووت ج أقوواه مووبيل ، واهلل علووى مووا نحووال وكيوول ، ولووا        

       ي دي السبيل . 
 

 

 المغرب الثاني

 
 الع وخ إلى السماو الدنيا في عين

 
أعلووم أي ووا اإلبوون المجت وود والسووال  المحتصوود أ  العبوود إ ا اووّد فووي ال ووالر ورزه اإلخووالر ورغووب فووي       

مخالد  ال اار والدخال في منازل اإلختصار وقد إغتسل من رعانواي البخو ية وتنكوف مون أكودار اللبيعوة 
خووالر فووي الووذك  واإلات وواث مووه عووده اإللتفوواي إلووى  ووئ أبووداً غيوو  الكلمانيووة العاضوولة لذاتووه الت ابيووة بصووابا  اإل

الذاي ، فإنوه ينتحول مون أ ول عالموه الجسوماني الت ابوي الرلويش الحابول للحجوا  ويلتحوق بد ول عالموه ال ويوي 
اللليف فتالا  ال وح غالبة عليه في غالب أيااله ، فحينيٍذ يسمى رويانياً فيت وين ويتدث  باثآ  ال ويوانيين 

لووم تووزل بصووي ته تحوود وتنجلووي موون غخوواو  الحجووا  الووذي كووا  ياابوواً ل ووا موون المخووالداي فووإ ا تمالوون فووي ، و 
موون أرضووه ومووما ه ، وتمالوون فووي التصوو س فيووه فتدخووذ رويووه فووي العوو وخ إلووى  38مخووالد  لووذا العووالم الوودنياوي

 ملالاي السماواي السبه ونحالا ، فالع وخ على قسمين : 
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لى اهلل عليووه وموولم ليلووة أموو ى بووه ، و لوو  محوواه ألوول العصوومة ف ووم األنبيوواو عوو وخ بالجسووم ، كعوو وخ النبووي  وو  .1
  لااي اهلل ومالمه على نبينا وعلي م .

عون م فيجو ي كالمنوا عليوه فوي إ والق لفوش العو وخ ألنوه محواه تعوالى وع وخ بال وح ، كع وخ األولياو رضوي اهلل   .2
نا على يسب مخالدتنا فإ  كل موتاللم مون األوليواو ألل الحفش وال مة . فنتاللم عليه إ   او اهلل تعالى بذوق

 ر يتاللم إر بحسب  وقه ومخالدته أل  المخالداي متل قة واأل واق متف قة .
فدول ما يع خ العبد إلى السماو الدنيا فيجد الباا  فيسلم عليه في ث عليه السواله ويع فوه وي يوب بوه ويفوتح    

سب محامه ، فمن م من يدخل مدلا اً وي اه مدلا واً في يول الوذي له البا  فيدخل وي ى فيه ما  او اهلل بح
لضووعف  وو اثه ، وموون م موون يوودخل ويوو ى فيووه مووا  وواو اهلل ويستحضوو  كثيوو اً موون  لوو   هرآه ور يمالنووه أ  يصووف

فيجد المال الة في اإل ترال بوذك  اهلل موبحانه وتعوالى ويع فانوه فيعو س بعضواً مون م ويسودل م عون بعوض األموار 
 -غاية اإلفاث  ، وأنه ثابت في قدمه ربس ثيا  لممه .  ع  : ويفيدونه

 لذه السماو فاليف أنت رقا   يا  أي ا  ال اقي  إلى  م قا  
 زانت  به  فديذره إ   غ ا           لذي مماو يل ا الحم  الذي                       
 ت كل الالا  في مس ا و  ي أفلحت إ  ازي الحاا ه كل ا                             

 ال يوووما  لم تللب ماى  مار            ضالا ال لح وع ات  الباً 
 ل   فديذر  األناار  واألفال   إ  الخااغل عن إل   فتنة 

اهلل تعوووالى بالمصوووابيح ، فدنوووه أ ووور  األفوووال   41زينوووه ذىالووو 40االسوووماو الووودنيا لووو 39افووودف م يوووا إبنوووي أ  لوووذ  
فووي غايووة الصووفا والبيوواو ، وأنووه  ووفاس يوو ى منووه  43رو مسووي   خمسووما ة عوواه ولانووهوبووين األ 42السووماوية بينووه

فلوو  النووار وثوره نحووا مسووي   عخوو   آرس موونة وتسووعة وتسووعين موونة ومووبعة أعووااه وعخوو ين  وو  اً وأربعما ووة 
وثمووانين ياموواً ، وفيووه عجا ووب ر تحصووى ، وفيووه بعووض موون الالااكووب المضوويية التووي لووم تنكوو  بالبصوو  موون األرو 

بعوض مون مال الوة األرزاق  45السما فل  الحم  ، وفيوه 44اولم يلله علي ا إر ألل الالخف ال ال، ، وفي لذ
أموار ر يصوح إبوداؤلا م افوة أ  يودعي ا بعوض ألول الودعاوي ،  47أبا البخ  آثه عليه السواله ، وفيوه 46، وفيه

 العجا ب وغ يب الر ا ب . 49يك   له فيه 48فإ  لذا العبد ال اقي إليه
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فودف م يوا إبنوي و لو  بحسوب كخوفنا ، أ  ائق أذواق وأنوار ولطرائف مشراهدات علروم وأسررار :  دق

السماو ي ى نفسه مزااااً في األناار نا اًل من نفيس األمو ار مصوحاباً بوبعض  50االعبد في يالة ع واه في لذ
قايواً ، ولوم يوزل فوي  51حو   رقواوالمال الة األخيار فيستر ق في تل  األناار إمتر اقاً كلياً ، في قي إلى بساط ال

ناا له الالخوافاي ويفااود بودعكم فتايواي ، فويكن مون  ود  إموتر اقه في وا أنوه و ول مللبوه وبلوح ويالة ت قيه تت
مدربووه فيدتيووه نووداو موون يضوو   ال وواثي علووى لسووا  تلوو  الحجووب النارانيووة : إنمووا نحوون فتنووة لوو  بإمووتر اق  فينووا 

ف  بالاقاس معنا ونسيان  ربو  الوذي فل نوا ، فدمولم وا و  لوإلره وقن  نحن محصد  الذي تللبه ، فال تال
، وموا موون إلووه إر اهلل . فلمووا موومه لووذا العبوود المافووق ال لوا  ، تعووا  موون الاقوواس مووه الحجووا  واموولم وا ووه 
للالا  وخ  راكعاً وأنا  ، فمن ثم يسترف  اهلل تعالى ويدخذ في الع وخ إلى أ  يصل إلى منالول لليفوة ويفواتح 

مفاتحاي ق يفة ولم يزل مستر قاً في األنواار  وارباً مون منالول األمو ار مصوحاباً بالمال الوة األخيوار فيبامول م ب
 ويتاللم مع م بما ي ث عليه في تل  الحالة فيسدل م عن بعض العلاه وتستفيد من م .

الملو  رويانيوة  السوماو ، ولوا 52افمن لنا إاتمعت بالمل  الحاكم على مال الوة األرزاق الوذين لوم فوي لوذ  
الحم  فال ينزل مل  من م إر بإ نه ، فسدلته عن علواه  وتى من وا ، علوم موبب تحديموه علوى لو رو المال الوة ، 
وعلووى كيفيووة نووزول م بوواألرزاق إلووى الموو زوقين ، وعلووم كيفيووة امووتيذان م منووه وعلووم مووبب توواكل م علووى األرزاق ، 

السوماو للعبود علوم  53اإر ألللوه .وقود يتحصول مون لوذ وعلم الحالموة فوي  لو  كلوه وغيو   لو  مموا ريبواح بوه
السووماو بزينووة الالااكووب ، وعلووم كيفيووة إنفصووال  54ااألمووماو ، ويووتعلم علاموواً  ووتى من ووا ، علووم كيفيووة تووزيين لووذ

كيفيوة الخ ب من الالااكب ل ام الخيا ين ، وعلم كيفية يلال الحم  فيه ، وعلوم كيفيوة تحودي ه منوازل ، وعلوم  
وعلووم كيفيووة ثورا  األفووال  فووي الفلوو  الالبيوو  ، وعلووم بعووض موون منووافه الحموو  ، وعلووم األموو   مووي ه فووي فلالووه ،

أبوي البخو  آثه علوى  56وياالسماو إاتمعت مه روح العالم الدني 55االمااب لل ساس ونحا  ل  . وفي لذ
علووى عوو ا العلوواه نبينووا وعليووه أفضوول الصووال  والسوواله فحييتووه متدثبوواً ، فدلتفووت إلووّي م يبوواً ، فاادتووه مسووتاياً 

مستر قاً في مخالد  الحي الحيواه ، وواودي معوه عود  مون بعوض ال مول وبعضواً مون المال الوة ، فحّبلوت يديوه ، 
والست لديه ، فسدلته عن بعض العلاه فدفاثني في ا بوالمنلاق والمف واه ، من وا كيفيوة ييوا  العوالم بوه ، وعلوم  

لسوبب الوذي أالسوه بوه فوي لوذا المحول ، وعلوم السو  الوذي كيفية نك  اهلل تعالى به إلى المااواثاي ، وعلوم ا
وضوعه اهلل فيوه يتوى  وار يستبخو  ويضوح  إ ا نكو  مون ا وة يمينوه ويحوز  ويبالوي إ ا نكو  مون ا وة  وماله ، 
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وعلم الحالمة التي أخ اه اهلل تعالى ب ا من الجنة إلى األرو ، وعلم كيفيوة تلحيوه للاللمواي التوي أخبو  اهلل ب وا 
 في قاله : 

فتلحووى آثه موون ربووه كلموواي . ( وعلووم كيفيووة يحيحووة با ن ووا ، وعلووم السوو  الماضوواا في ووا ، وعلووم الفا وود  التووي ) 
تحصل لمن تمس  ب ا ، وعلم الس  الذي وضعه اهلل فيه يتى يصل له به الحواى علوى يمول تلحي وا مون ربوه ، 

: ) وعلوم آثه األموماو كل وا ، وعلوم  وعلم كيفية تعلم اهلل لوه األموماو كل وا ولوي التوي أخبو  اهلل ب وا ييوب قوال
الس  الذي وضعه اهلل فيه يتى أثرك ا به كل ا وتححق بمع فت ا ، وعلم كيفيوة تعيوين اإلموم لمسوماه فوي الجملوة 
، وعلم تعيينه أ ل المسمى ، وعلم الفا د  التي وضه ل ا ، وعلوم كيفيوة مو  وضوه اإلموم فوي مسوماه ، وعلوم 

ماه ، وعلم كيفية م  ف و اهلل المسمياي بتلو  األموماو علوى المال الوة ، وعلوم ماافحة اإلمم وا تالفه مه مس
م  أم  اهلل ل م ييب قال ل م : ) أنب ني بدمماو ل رو إ  كنتم  اثقين ( ، وعلم م  رث اااب م ييوب ق و  

اهلل بوود   عجووزلم إ  قووالاا : ) مووبحان  ر علووم لنووا إر مووا علمتنووا إنوو  أنووت العلوويم الحالوويم ( ، وعلووم موو  أموو 
ي ب لم ب ا ييب قال ) يا آثه أنبي م بدمما  م ( ، وعلم م  أنبا وه ل وم ، وعلوم الحالموة فوي  لو  كلوه ونحوا 
 لوو  ممووا ت كنوواه خوواس التلايوول . وفووي لووذه العلوواه كل ووا معووا  يوودق في ووا الف ووم عوون التفاليوو  والتوودبي  وتالوول 

  بالملالعوة والف واه ور مجوال في وا لعلمواو ال مواه . األلسن عن ا في يالة التعبي  ألن ا من العلاه التي لم تدر 
وقوود تحححنووا بمع فت ووا بفضوول اهلل مووبحانه وتعووالى فلووار قصووار الاقووت وم افووة المتلبسووين ألوول الوودعاوي لالنووا 

تيه فيوووه المتفالووو و  والعلوووم هلل الحالووويم ور تووووعلوووى أمووو ار يحا ح وووا كل وووا بموووا يعجوووب منوووه السوووامعا  و  نوووتاللم57
لمه إر بما  او إنه لا الفتاح العليم . ثم ن اه إلى ما نحون بسوبيله فنحوال : أ  العبود إ ا يحيلا  بخيو من ع

  د لذه المخالد وورث إلى تل  الماارث فليالن في غايوة اإلات واث يتوي ينواثى بالمجالود إلوى أ  يبلوح أعكوم 
مثلووه موون ألوول  المحا وود فموون إمووتعكم تلوو  المخووالداي وإ ووترل ب ووا عوون  لووب الووذاي كانووت لووي محامووه كموون

الحجا  في الكلماي التي لي البعد عن الا ال إلى يض   المحصد األعكم المدمال ليس ب ارخ من ا لعوده 
إع اضوووه عن وووا . وأموووا إ ا يفتوووه العنايوووة ويلوووت فوووي قلبوووه ال دايوووة نبوووذلا و لوووب موووا وراولوووا ف نالووو  ت وووب عليوووه 

لب الجليل واهلل على موا نحوال وكيول ولوا ي ودي النفحاي وتساقه إلى عاالم المثل في نيل المحاماي ب بة الاا
 السبيل .
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 المغرب الثال                                       
 

 في عين الع وخ إلى السماو الثانية                        
 
لسوماو الودنيا فوي يالوة إعلم أي ا اإلبن الماافق والسال  الصاثق أ  العبد إ ا   ح األكاا  العارضة عليه فوي ا   

ع واه إلى يض   ال يمن فإ  الحق ال وعال يصلح م ي ته ويجلي بصي ته في قيوه إلوى السوماو الثانيوة من وا فيجود 
 -الباا  فيسلم عليه في ث عليه الساله وي يب به ويفتح له البا  ،  ع  :

  دأر  يا   الباً  نيل   المحا د               ب مته   ولل ي اي    را
 وم ي مسارعاً بسما علارث   ع وا   ح إ  ازي الم اقي                                 

 مح   مالي   الف    األمااد   فإ    مماولا   زانت   و اري          
 وتله  بما  ب ا  عن   ي  المحامد       فال  تللب ماى مار   في ا         
 ل   أناار    ت الا              تدث  واله عن خ ق  العاا دفجانب  ك                      

 
فدف م يا إبني فإنه يدخل في ى ما في ا من العجا ب والر ا ب ما  او اهلل ، ولي التي في ا من الالااكوب علوارث    

 إر وواث الملحووب بالالاتووب ، وفي ووا مال الووة الموودث الووذين يموودو  ألوول الصوونا ه ، وفي ووا مال الووة لوويس ل ووم ا ووترال إر
 الم لاقين إلى نار الحق المبين ، وفي ا يحي وعيسى على نبينا وعلي ما الصال  والساله .

 

فنحوال بحسوب كخوفنا فموا رأيوت مال الوة موماو مون اميوه السومااي  دقائق أنوار وحقرائق علروم وأسررار :
  ألفوين وثالثما وة عواه وما وة أكث  من مال الة لذه السماو وأ  ثورلا أومه من ثور السماو الدنيا يزيود عليوه بمسوي  

وعخ ين ياماً ، وقد إاتمعت في ا بالمل  الحاكم على مال الوة المودث الوذين يمودو  ألول الصونا ه ، ولوا رويانيوة 
علارث ، وملمت عليه فو ّث علوّي السواله وع فنوي بدرلوة مون الحوق تعوالى ، فسودلته عون علواه  وتى فدفواثني في وا ، 

صنا ه ، وعلم كيفية  دور لذا المدث ل م من يضو   الاالوب ، وعلوم كيفيوة نوزول من ا علم كيفية مدثلم أللل ال
العلم من لذه السماو إلى عالم األكاا  ، وعلوم مو  السوبب الوذي أوكلوه اهلل تعوالى بوه علوى مون معوه مون المال الوة 

ب موون وقدمووه علووي م . وموون لووذه السووماو يحصوول للعووارس علووم الصوونا ه ونحوو  الال اموواي ويعلووم ماضووه الالااكوو
السماو ، وعلم كيفية مي ه في ا . ولذه كل وا علواه ر تودر  إر بالوذوق فإات ود يوا إبنوي توذق . وقود إاتمعوت مو   
ب اوول موون األبوودال فووي لووذه السووماو فاادتووه مسووتر قاً فووي محامووه مخووالداً لنووار امووال عالمووه ، غيوو  أنووه تعسوو  عليووه 
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علواه لوذا المحواه وعون السوبب الوذي يجمعوه بموا  الت ل، مون لوذا المحواه وخواس أ  يحوف فيوه فسودلني عون بعوض
موو اله ، ثووم امووتفاث منووي كلموواي ممووا علمنيووه العلوويم الحالوويم ، وت كتووه فلمووا  58فووىيووت ل، بووه ممووا لووا فيووه فدفدتووه 

ايت لتحييدي ل ذا المحل إاتمعت به فاادته أنتحل منه ويسن يالوه . وقود ااتمعوت فوي لوذه السوماو بنبوي اهلل 
اهلل ومالمه على نبينا وعلي ما فجيته متذلاًل خاضعا متدثبا خا وعاً ، فلموا وقفوت بوين يديوه عيسى بن م يم  لااي 

وموولمت عليووه رث علووّي السوواله وأك منووي بالحيوواه وق بنووي منووه وأالسووني يووذاوه إك امووا ل مووالنا عليووه أفضوول الصووال  
المحاه رفع  أ  تصري لمحوالي والساله ، فحلت له ب د اإلمتيذا  منه : يا ميدي بحق من أتحن  نع  وإلى لذا 

لتفووت إلووّي بعووين اإلقبووال ونكوو  إلووّي نكوو  إكوو اه وإاووالل ، فحووال لووي : نعووم يووا عبوود اهلل ، اموو الي . ف 59فووىوتفيوودني 
فامدل ثبت  اهلل على قده الصودق وأور    يوق مع فوة الحوق . فحلوت لوه : يوا مويدي أ  هلل موبحانه وتعوالى علامواً 

  وتجوووال فوووي أفالارنوووا فيدم نوووا بالتمان وووا ثوووم ر يليوووق اللسوووا  أ  ينلوووق ب وووا ، فموووا يفيضووو ا علينوووا فوووي بعوووض األييوووا
الحالمة في  ل  ؟ فحوال لوي : أر ود  اهلل ، أ  اهلل موبحانه وتعوالى يوين ي يود افاضوة لوذه العلواه علوى قلوب عبود 

هلل الحاولووا فووي موون عبيووده يضووه فيووه موو  امووميه الحوواى الاامووه فيتجلووى لووه في ووا فيحوواى الحلووب ويتامووه ل ووا ويتووالى ا
قلب لذا العبد بنفسه بحيب ر يللوه علي وا أيوداً فيسوع ا الحلوب ويحواى علوى يمل وا ، وييوب كوا  األمو  كوذل  

فيوه . فحلوت لوه : يوا  60أم ه بالتمان ا وأعجز لسانه عن النلوق ب وا ، أل  عوالم الالوا  ضويق لوم يسوع ا يتوى تفخوى
يا وه بإفخوا  ا وبعضو م بالتمان وا وبعضو م بوالت يي  بوين بث وا ميدي إ  ) من ( بعض لوذه العلواه يودم  اهلل بعوض أول

الحالموة هلل ي تي وا مون يخواو مون عبيوده ، فوإ   61تمان ا ، فما الحالمة في  لو  ؟ فحوال لوي : أر ود  اهلل ، أل ووك
ه الحالمة اإلآللية إقتضت أم  لذا بالالتما  وأم  لذا باإلفخاو لضيق عالم األكواا  عون وموع ا ، فوإ  اهلل موبحان

يسوع ا عوالم الالوا  إ ا أفخويت علوى لسوا  مون يودم ه اهلل تعوالى بالالتموا   62وتعالى عالم بد  بعض لوذه العلواه لوم
ويسع ا إ ا أفخيت على لسا  الذي ي م  بإفخا  ا ، فل وذا يودم  بعضواً باإلفخواو وبعضواً بالالتموا  ، ثوم قلوت لوه : 

اله الصاثق بحصت  وف منا بما أ لعنا اهلل عليه بعضاً مون يا ميدي إ  اهلل مبحانه وتعالى قد أخب نا على لسا  رم
أم ار  ل  فإ  اهلل مبحانه وتعالى قود  كو  لنوا  لو  فوي كتابوه الالو يم وال موال الصواثق أخب نوا بالحصوة يوين بلوح 
 ال لق ما أنزل إليه في الالتا  الحالويم ،وقود أ لوه اهلل موبحانه وتعوالى بعضونا علوى يحيحت وا وبعضونا علوى ثقيحت وا
وبعضنا علوى أمو ارلا وكول  لو  بحسوب المحامواي ، ف ول موا علمنواه اوامه لمعنالوا كل وا ، أه أخفوى من وا  وئ موا 
أ لعنوا اهلل موبحانه وتعووالى عليوه في ووا ؟ فحوال لووي : أر ود  اهلل إ  اهلل مووبحانه وتعوالى لمووا  كو  لالووم  لو  وبلرالووم 

ححيحت ووا وثقيحت ووا وأموو ارلا واميووه مووا إنلوواى علووى لسووا  ال مووال الصوواثق ، فووإ  ال مووال الصوواثق أقوواى مع فووة ب
أق   لالم مون  لو  موا يسوعه عوالم الالوا  علوى لسوانه  دعليه قال لا وبا ن ا ألنه ما ت   من ا  يياً وراو مع فته وق
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ثم أفاو على قلا  األولياو من أمته ما تسعه قلاب م منه ، ولذا  ار إ الا كول مون م في وا علوى يسوب محاموه ، 
لصاثق إ ا أق   من ا ) من ( بعض ما أم  بالتمه ومت ه فحد يضل به كثي  مون النوا  ييوب يعتحودو  فإ  ال مال ا

عكمتي عليه لعما  م عن الححيحة في  ل  بدنه لا األ ل في وا وفوي كول  وئ كوا  مون الاقوا ه التوي وقعوت لريو ي 
فيوه والحمود هلل علوى أموباغ  64 وايسوعني لوذا العوالم أ  نبث 63ممن أخاانه الم ملين . فمن ثم تعلمت منوه علامواً لو

نعمووه ومزيوود ك مووه فوودنك  يووا إبنووي لووذه المعووارخ وأ لووب ال فيووق األعلووى بسوولاك  أعكووم المنووالج ، فووإ  لووذا العبوود 
العارخ إلى  ل  يت كه وي يم إلى الا ال لحض   ال فيق ويتامل إلى ق به كي يدركه بالوب الجليول ، واهلل علوى موا 

 .نحال وكيل ولا ي دي السبيل 
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 المغرب الرابع                                        
 

 في عين العوو وخ إلى السوماو الثالثة
 
أعلووم أي ووا العبوود ال اقووي إلووى تلوو  الم اقووي أ  العبوود إ ا  وو ح األكوواا  العارضووة عليووه فووي السووماو الثانيووة فووي يالووة   

اه إلى يض   ال يمن فإ  الحق مبحانه وتعالى يصلح مو ي ته ويجلوي بصوي ته فيعو خ إلوى السوماو الثالثوة من وا ع و 
 -فيجد الباا  فيسلم عليه ، في ث عليه الساله وي يب به ويفتح له البا  ،  ع  :

 أخي أ  لذا مخ د متعاقم                       وفيه   فنا    مجمعاي   أعاقم
 فيه أعكم كاكب                     بحار   مناه    ماا ا   متال م ف ذا مماو 

 ية في الداا              فالم مح ي قاما وفي م أكارهيف ي الزل   الر او المض                 
 من الالا  وأ لب  اي من لا عالم فالن في رقا  الياه  ارح ما ت ى             

 
ل في ى ما في ا من الر ا ب والعجا ب ما  او اهلل ، وي ى لان ا أ ف  وثورلا أومه من فدف م يا إبني فإنه يدخ    

ثور مماو علارث يزيد عليه بمسي   ألف ومبعما ة ومتة وثالثين عاماً ، وفي ا من الالااكب الزل   ، وفي ا مال الة  
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لآلثميين ، وفي  65ويالم الدنيكثي   من أنااا م تلفة كل من م ماكل بدم  من بعض األمار التي تحد  في العا
 السماو نبي اهلل يامف بن يعحا  على نبينا وعلي ما الصال  والساله . 66الذ
فنحووال قوود رأينووا بحسووب كخووفنا في ووا أموواراً غ يبووة وأموو ار عجيبووة ، وقوود  لطررائف حقيررة مررن علرروم ذوقيررة : 

دي منه عد  علاه ، من وا علوم السو  إاتمعت بالمل  الحاكم على مال الة لذه السماو ولا رويانية الزل   وامتف
الذي وضعه اهلل عوز واول فوي مال الوة لوذه السوماو يتوى  ولحاا للتاكول علوى تلو  األموار ، وعلوم كيفيوة تححح وم 
باألم ار التي إنلاى في ا كل أم  وكلاا به ، وعلم كيفية  دور لذه األموار مون م إلوى ال لوق ، وعلوم كيفيوة إتيان وا 

لم م  كيفية تامل م في ا ، وعلم الحالمة في  ل  كله ، وعلم الس  الذي وكلوه اهلل ل م من الحق عز وال ، وع
 مبحانه وتعالى به علي م يتى  اروا تحت أم ه ون يه ، وقد أخذت ا عنه وتحححت من مع فت ا بفضل اهلل تعالى . 

ة يلووال الالااكووب في ووا فموون لنووا يعوو س العبوود كيفيووة ع واووه إلووى لووذه السووماو ومحامووه موون أي المحاموواي ، وكيفيوو   
ومحله من ا ، وكيفية مي ه في ا ، ويع س أمماو بعوض المال الوة ويصوحب م فيع فانوه ويع فوا  محاموه فيللعانوه علوى 
ثقووا ق األمووار الم مووازاي وي ب ونووه بوودقا ق خبايووا األمووار المسووتار  فووي  ووي اإل وواراي . وقوود إاتمعووت فووي لووذه 

مصووحباً ال ضوواا واألث  منالسوو اً إنالسووار موون تووذلل وايتسووب ،  السووماو بنبووي اهلل يامووف عليووه السوواله فجيتووه
فاادته االساً على م ي  نار العلم متاااً بتاخ الحالمة والحلم عليه خله الاقوار مون نوار أخضو  ، متا وحاً بحلول 

اايود الف ار من أم ار أناار امال المل  األكب  . فلما نك ي إليوه ع فتوه مع فوة الاالود للالود وايتوه بدرلوة مون ال
األيد فحبلت يديه ووقفت لديه فحاه لي وريب بي إك اماً ل مالنا الع بي وأالسني ق يباً منه ، وأقبل إلّي إقبواًر لوم 

الووا  عنووه . فلمووا ثبووت اهلل انوواني وأنلووق لسوواني ف ووت لووه بمحووال تدثيووب ، وموودلته عوون كاموول مووا فيمالنووي بسووببه اإلن
ي قوود أخب نووا اهلل تعووالى فووي كتابووه الحالوويم علووى لسووا  رموواله إمتحضوو ته موون األموو  العجيووب ، فحلووت لووه : يووا موويد

الصاثق الال يم بحصت  وكيفية أم   ، فما معنى م  ما أرثته بحال  ل مال المل  يين أرمله لو  . ) أراوه إلوى 
رب  فسله ما بال النسوا  . ( وفوي الحوديب ، قوال  ولى اهلل عليوه ومولم . ) ريوم اهلل أخوي ياموف ، لوا أنوا أتواني 

مووال بعوود  ووال الحووبس ألموو عت اإلاابووة ، يووين قووال أراووه إلووى ربوو  فسووله مووا بووال النسووا  . ( ؟ فحووال لووي : ال  
أر وود  اهلل الحووي الحيوواه وأييووا  باراثووة األموو ار والعلوواه ، إنووي أرثي بووذل  بيووا  قووا  ب اوتووي موون خلوو اي الوونفس 

رس غوواامض ثقووا ق يحووا ق فنووال وموواو قنووا  اإلنووس وإق ووار أموو ار المعووارس الحالووة فووي رلوون للووا ف ق يووف عوواا
أعكووم الوودرااي بسووبب الحووبس باراثووة غايووة ن ايووة نحايووة إختصووار خال ووة خوواار موودركي يضووي   الحوود  ييووب 
ورثت في السجن ما لم أرثه قبله .وأما نبيالم الصاثق عليه أفضل الصال  والساله من المل  ال الق فدنه قد ياز 

ن يته ومع فته وراو  ل  كله . فل وذا قوال ألمو عت اإلاابوة ، أل  منوه  رو  اميه ما يايته وياى أم ارًا فاق ما أ
أ وول المعووارس والمعووالم وقوود إنلوواى فووي  ووي ع فانووه يووق مع فووة كوول عووارس وعووالم ، فإنووه مووا قووال  لوو  إر بعوود مووا 

ل أ لعووه اهلل مووبحانه وتعووالى علووى ثقيحووة يحيحووة بووا ن محووالي وأف مووه أموو ار إراوواعي لل مووال فووي عووين يحيحووة إرمووا
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المل  وارمالي ، وفي لذا المحاه م  لليف يازه نبيالم فعلمه من يحيحة م  قال اهلل موبحانه وتعوالى لوه ) ونزلنوا 
عليوو  الالتووا  تبيانوواً لالوول  ووئ ( ، وفووي  لوو  يالمووة موون يالووم اهلل تعووالى التووي ي تي ووا موون يخوواو موون عبوواثه . وقوود 

تر اقاً كليوواً وبفضوول اهلل تحملت ووا تحموواًل قايوواً ، ثووم ف مووت منووه أموو اراً وعلاموواً يحيووة خفيووة يتووى امووتر قت في ووا إموو
مدلته عن بعض علاه  تى في أم ار قصته وعن علم تعبي  ال ؤيا وعلم تدويل األياثيب وعلم يحا ق التعبي  وعلوم 

 للا ف التفسي  وعلم الس  الذي وضعه اهلل مبحانه وتعالى عليه يتى ق   اماله وب   كماله ، وعلم با ن 
مت به ولم ب وا لوار أ  رأى ب لوا  ربوه ( ، وعلوم مو  السوبب الوذي أواوب اهلل تعوالى بوه عليوه الحوبس ، ) ولحد ل

وعلم م  كيفية رؤياه التي قص ا على أبيه ، وعلوم السو  الوذي أراه اهلل في وا وغيو   لو  مموا ر نليول بوذك ه . وقود 
وي وريتجووت إلووى مجلووداي االعووالم الوودنييووزي بااموولته علاموواً لووا أرثي الووتاللم علووى نووزر من ووا لمووا ومووع ا لووذا 

عديوود  فلنحصوو  عن ووا ، ولووذا كلووه موون األمووار الماقافووة علووى الووذوق فووإ  العبوود ال اقووي لتلوو  األموواكن والحووا ز موون 
  ا  تل  المعاث  فإنوه بعود نكو ه لتلو  األموار تتبوين لوه يحيحوة الل يوق ويتو    لو  وراوه وي ويم إلوى ثنوا ال فيوق 

 ليل ، واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .و ل  بمنة الاالب الج
 
 
 
 
 
 

 المغرب الخامس
 

 في عين الع وخ إلى السماو ال ابعوة
 

إعلووم أي ووا اإلبوون السووال  والصوواثق الناموو  أ  العبوود إ ا  وو ح اميووه األكوواا  العارضووة لووه فووي السووماو الثالثووة فووي 
لح مو ي ته ويجلوي بصوي ته فيعو خ إلوى السوماو ال ابعوة يالة ع واه إلى يض   ال يمن ، فوإ  مواره الوذي تواره يصو

 -من ا فيجد الباا  فيسلم عليه ، في ث عليه الساله وي يب به ويفتح له البا  ،  ع  :
 

 أخي لذي السماو الخمس في ا            بحدر    رب ا   تج ي   ركاماً 
 اساماً   ومن ا  كل  قاه  قوود ينالاا             بفيض   اهلل  أفياضاً 

 فس   ر  تلتفت في ا  لالا                ماى  اي الذي يحي العكاما
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ف م يا إبني فإنوه يودخل فيو ى في وا موا  واو اهلل مموا  ولحت لصوفته الحودر  وت اكموت لمدركوه البخو   ، ف وذه اف    
أعلووم ، يزيوود عليووه السووماو لووي قلووب السووما  وفلال ووا لووا قلووب األفووال  وثورلووا أومووه موون ثور مووماو الزلوو   واهلل 

بمسي   ألف وثالثما ة عاه ، فإ  في ا عكيم الصنا ه وأبدا البدا ه ، وفي ا من الالااكوب الخومس ، وفي وا نبوي اهلل 
إثريووس علووى نبينووا وعليووه السوواله ، وفي ووا موون المال الووة الالوو اه أنووااا اسوواه ل ووم يوواكم فووي م لووه التصوو س فووي عووالم 

 اللباق األرضية من تمالنه المنيف .  السمااي واألرو من السدر  إلى ما تحت
: فنحال بحسب كخفنا أ  لذا العبد ال اقي إلى لذه السوماو يروار فوي أقصوى  علوم حقية بمشاهدات ذوقية

المحوواه النفوويس يتووى يبلووح مسووتاى نبووي اهلل إثريووس ، فحينيووٍذ يووتمالن موون كيفيووة  وودور الموودث موون يضوو   الملوو  
ثيوة التوي يواز ب وا إثريوس عليوه السواله مون المحامواي المحمديوة ، فلوذا  الصمد فينالخف له يق يحيحوة محواه العبا 

كا  الرا  المتالي الذي لا خليفة محمد  لى اهلل عليه وملم قلبوه علوى قلوب إثريوس ييوب وموه الحوق فالوا  
 بيتًا للتنزيالي اإلآللية والتجلياي الصمدانية وكوا  لوه التصو س فوي اميوه الالوا  ييوب  ولح لل الفوة اإلآلليوة .

 وقد أخب  الحاليم في كتابه الال يم عن لذا المحاه المحمدي في يق ميدنا إثريس عليه الساله ييب قال : 
) ورفعنوواه مالانوواً عليوواً . ( والمحوواه العلووي الووذي رفووه إليووه لووا موون المحاموواي المحمديووة ، وقوود رفووه إليووه بعوود تحححووه 

ه يوق عوين الححيحوة الحلبيوة المخوار إلي وا فوي لوذا يوة فإنالخوف لوببمحاه العباثية ف له ال   عليه من أو اس ال با 
المحوواه الووذي لووا موون المحاموواي العليووة . وقوود إاتمعووت معووه وموودلته عوون ثقووا ق العلوواه موون السوو  المالتوواه فووي لووذا 
المحاه وأفاثني في ا بفضل المل  العاله . وقود أاتمعوت بالملو  الحواكم علوى مال الوة لوذه السوماو ولوا رويانيوة 

مالنوواً موون التصوو س فووي العوواالم العلايووة والسووفلية موون الاضوويه والخوو يف ، فسوودلته عوون علوواه الخوومس فاادتووه مت
مالتاموة فدفوواثني بعبوار  بيننووا مف امووة ، فتعلموت فووي تلوو  السواعة بااموولته أربعما وة ألووف علووم . وفوي يووين تحييوودي 

حيواه ، وقود  كو ي من وا نوزراً ل ذا المحل إاتمعت معه فد ار إلّي أ  أ ك  فيه بعضاً من تل  العلاه بعا  الحوي ال
 في لذا المحاه غي  أن ا ر تف م إر بتدقيق نك  لبعض ألل األف اه واإلل اه . 

فدف م يا إبني فإ  لذه العلاه تج ي في  ي الحلب الالاتم ل ا بدم  العلي الحاليم . ) والخمس تجو ي لمسوتح     
مو ه فوي ق  و ا ، واعول إلتموا  اميوه النجواه أناارلوا مون ل ا  ل  تحدي  العزيز العلويم .( فحود رموز اهلل الااواث بد

نفووس يسوو ا ، ولووذا ركووب أمووم ا موون ثالثووة أيوو س وومووط في ووا يوو س الموويم الووذي لووا عووين الححووا ق المنبجسووة 
لجميه ال ال ق ، ف ذه الميم لي قلب ي وف وا ييوب اعول مفتايواً إلموم محمود  ولى اهلل عليوه ومولم ، ومحمود 

 لاق قا م به ، إ  لاره لما كا   ئ من الالا ناي ، كما أ  الحلب مون اإلنسوا  لواره قلب العالم كله ييب كل م
ما كانت ي كة من الح كاي ، أل  األ ياو تصدر منه إلوى األعضواو فيتحو   كول عضوا بموا لوي لوه مون الح كواي . 

دثه فووي عووالم ضوو   ولووذه الموويم فووي لووذا المحوواه ل ووا  وود  عكوويم بإعتبووار تبعيووة أعووداث الحوو فين المتامووط ل مووا بعوو
المثال في المحاه ألال تح يب األف اه فحود يتبوه كول وايود مون عودثه تسوعة أعوداث مون أعوداث الحو فين الموذكارين 
بعد يص  عدث الجميوه ، و لو  فوي الجملوة علوى قوال  المعنوى ، وفوي بوا ن المعنوى أمو ار معنايوة انحصو ي فوي 

األم ار قدر ما تبعه مون األعوداث الموذكار  تسوعما ة مو    لذا المحاه ، فحد تضمن كل عدث من عدث الميم من لذه
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، ولذه كل ا من العلاه واألم ار التوي لوم تودر  إر بالوذوق ، فلوابى لمون كخوف بوا ن لوذه العلواه وتححوق بسو لا 
من ت كب ا من الحو وس الثالثوة إ وار  ثقيحوة  67تالمالتاه . فل ذا رمز اهلل اميه الاااث في ق ر الخمس فحصل

م با ن ا من أ  الاااث ر يالوا  منوه  وئ أبوداً إر بسوبق ثالثوة أموار مون الحوق موبحانه وتعوالى ولوي قدرتوه لمن يف 
وإراثته وعلمه . وفي لذا المحاه م  ر يفخى ، فمن لذه السماو يحصل المدث أللول البالغوة والفصواية والب اعوة 

اهلل موبحانه وتعوالى ، من وا علوم كيفيوة يلوال . وقود ع فنوا مون لوذه السوماو علامواً كثيو   بفضول  68والخع  وال لبوا
الخوومس في ووا ، وعلووم كيفيووة مووي لا فووي الفلوو  ، وعلووم يحيحووة السوو  الووذي يااووب الالسوواس ، وعلووم كيفيووة  وودور 
المدث من ا لل لق ، وعلم بعض أم ار الالتابة وال وط ، وعلوم أمو ار الحو وس وأعوداثلا وغيو   لو  مموا ر نليول 

الي ا يع س محامه من ا ويكه ويش من معه من أ حابه من المدث وغي   ل  ، فمون بعود بذك ه ، فإ  العبد ال اقي 
العوو وخ ل ووا والووتمالن يتوو    لوو  وراوه ويللووب الا ووال لحضوو   ر  العووالمين و لوو  بفضوول الاالووب الجليوول واهلل 

 على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
 
 
 
 
 
 
 

 المغرب السادس
 

 ال امسة في عيوون الع وخ إلى السوماو
 

إعلم أي ا المجالد والمب ور المالابد أ  العبد إ ا   ح اميه األكواا  العارضوة لوه فوي السوماو ال ابعوة فوي يالوة    
ع واه إلى يض   ال يمن فإ  الاالوب الحالويم والمتفضول الالو يم يصولح مو ي ته ويجلوي بصوي ته فيعو خ من وا الوى 

 -عليه الساله وي يب به ويفتح له البا  ،  ع  :السماو ال امسة فيجد الباا  فيسلم عليه ، في ث 
 

 خل الخااغل كل ا يا عاراا                 بسماو  لذا  الالاكب  المتخاما
 ر  يل    الم يا  في ا  زلفة               عن  اي  ي المل  العكيم البا  
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لحصوواية ، فووإ  في ووا موون المال الووة الالوو اه ف م يووا إبنووي فإنووه يوودخل فيوو ى في ووا موون البوودا ه الصوونعية والعجا ووب اافوو   
األ ناس العكاه وكل م عابدو  مارلم كما لا عاللم ، اعل اهلل مبحانه وتعالى عباثت م ألموار اقتضوت ا يالمتوه 
فعبدوه بما  لحت بتاا  م له قدرته . ولذه السماو لي التي في ا من الالااكب الم يا ، وفي ا الملو   وايب 

وثورلا أوف  ، يالا  قدر ثورلا مسي   تسعة عخ  ألف وثمانما ة واثنين ومتين عامواً وثمانيوة التابيا ، لان ا أيم  
 أ    وما تين وأربعين ياماً . وفي لذه السماو نبي اهلل لارو  بن عم ا  على نبينا وعليه الصال  والساله . 

إلووى تلو  المو اق يوو ى  فنحووال بحسوب كخوفنا أ  لووذا العبود ال اقويشروارق أنرروار ومطرالع علرروم وأسررار : 
نفسه مريبة في أناار المخالد مخ وية بال امواي أنوااا المحامود يواماًل قلبوه اموال مون العلواه لا مواً للا وال إلوى 
مخالد  الحي الحياه فتك   له لنا  أموار يودق عن وا ف موه ويحصو  عون إيا ت وا علموه ، ومون ثوم ااتمعوت بوبعض 

بعض أم ار خفية خص م ب ا المل  العاله ، وااتمعت بالمل  الحواكم من مال الة الحبض واإلنتحاه وماي ت م في 
علي م ولا رويانية الم يا فاادته على يالوة تودل  األفالوار مون  ود  التوابيا لوه مك و  مون مكوال  اموم الملو  
ه الجبار قال  فيه بمصوايبة مو  امومه الح وار ، فسودلته عون عود  علواه كثيو   وأمو ار عزيوز  بعود موا رآنوي يوين رأيتو

وع فني كما ع فتوه ف يوب بوي وضوح  لوي يوين ايتوه وقواه لوي تعكيمواً لنبينوا عليوه الصوال  والسواله يوين و ولته ، 
فحبوول محووالي وأفوواثني فووي موو الي بحوودر مووا موودلته موون العلوواه واألموو ار وامووتفدت ا منووه بعووا  الملوو  المعووين الجبووار ، 

عوانت م لوه ، وعلوم مجييوه لالول أيود ام الحالموة فوي فمن ا علم مبب تاكيله على ل رو المال الة الذين معوه ، وعلو
بما لا له ، وعلم كيفية تناول ال وح من الجسد ، وعلم المنامبة التي أقامه اهلل ب ا في لذا الفلو  . ومون األمو ار 
امتفدي منه علم الس  الذي وضه فيه يتى  ار يتص س في اميوه ال ال وق ، وعلوم السو  الوذي لوا  اهلل لوه بوه 

له ، وعلم الس  الذي ثبته اهلل به على اإلمتحامة فيه ، وعلم الس  الذي قااه اهلل تعالى بوه علوى  لو  اميه  ل  ك
، وعلم الحالمة في  ل  كله . وااتمعت في لذه السوماو بنبوي اهلل لوارو  عليوه السواله فااودي عنوده موبعة مون 

ي وأك ماني ، فحييتوه متدثبواً وإلوى انابوه األنبياو وبعض من المال الة فع فت م وع فاني فتدثبت مع م ييب ريباا ب
متح باً فاادته متالياً على نماق خض  عليه يلة الاقار واإلفت ار ، فحاه لي يين قبلت يديوه وأالسوني لديوه فدخوذ 
يتاللم معي ويبحب لي بعض علاه ثقيحة اسيمة ويف  لي  المم بعوض األمو ار العكيموة فحوزي باامولته علامواً 

 على إبداو  ئ من ا . امة ولم يسعني الاقت 
ف الوووذا لوووا يوووال بعوووض العووواراين و وووعاث الووو اقين . فوووإ ا مووول  العبووود لوووذا المنووواال و وووالد  لووو  بالتفصووويل    

واإلامال يت كه وراوه ويللب الا ال إلى يض    ي الجالل ، و لو  بالوب الاالوب الجليول واهلل علوى موا نحوال 
 وكيل ولا ي دي السبوويل .
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 المغرب السابع                                                

 
 في عين الع وخ إلى السموواو الساثمة

 
إعلم أي وا اإلبون المبو ور والم ودي إلوى   يوق الملو  الصوبار أ  العبود إ ا  و ح اميوه األكواا  العارضوة لوه فوي    

ي   ويحود لوه عوين البصوي   السماو ال امسة في يالة ع واه إلوى يضو   الو يمن فوإ  الو   الالو يم يصولح لوه السو  
فيع خ من ا إلى السماو الساثمة فيجد الباا  فيسلم عليه في ث عليه الساله وي يب به ، ويفتح له البا   ،  ع  

:- 
 لذه  رو  السماو الذي قد                  زا  ضاواً  بمخت ا   وفاقا

 فت اقاكاكب راما فلم تلف فيه                   من  مماه  إزالة  وإ
 يا عكيم ال قا إليه  فحا ر                     وإنتبه أ  تالا  فيه معاقا 

 فا  ح الالا  كله في الم اقي                وأ لب  اهلل رب   ال القا
 

فدف م يا إبني فإنوه يودخل فينكو  موا في وا مون الر ا وب ويتعجوب مون تلو  العجا وب ، فوإ  لوذه السوماو في وا مون    
مون غيو   69ىمخت ى ولان ا في غاية السااث قد ي ى ولا اال   فاس من بديه الصونا ه علوى ارموتا الالااكب ال

منة وثالثوة مونين وأربعوة أ و   ، وفي وا  71نعاه وما تي 70ناختالس وثورلا أومه يزيد على ثور مماو الم يا بدلفي
 نبي اهلل مامى على نبينا وعليه الصال  والساله . 

فنحال بحسب كخفنا ، فوإ  العبود ال اقوي إلوى تلو  الم اقوي فوإ ا و ول إلوى وقية : نفائس حقية من علوم ذ  
لذه السماو ي ى نفسه مريبة في أناار الحد  ما وحة ب لوه أنواار ال يبوة واألنوس يالوه اموال مون مال الوة الو يمن 

ذه السوماو متناعوة نا حاً برميض األم ار والعلاه مع م في يالة ع واه إلى يض   المل  الديا  ، في ى مال الة ل
على عد  أ ناس ، في م مال الة ال يمة واألللاس ، يدورو  مال الة لذه السماو في األرو ل فوه الاضويه وزيواث  
ال فيوووه ، مووون م وكلوووه اهلل تعوووالى بإيصوووال الووو زق إلوووى المووو زوق ، ووكووول غيووو لم بموووا إقتضوووته الحالموووة بوووين ال وووالق 

لا رويانية المخت ى ، رأيته االساً على منب  من نوار الحالموة والم لاق . وقد ااتمعت بالمل  الحاكم علي م و 
ملتحفاً بثا  أ ف  من أناار ال مة ، ولوم مليعوا  لوه فوي مو ه وا و ه وممثلوا  لوه فوي اميوه ن يوه وأمو ه ر يفعول 

ب مووز أيوود موون م  وويياً إر بإ نووه ور يتحووده إر بوودم ه لتنفيووذ مووا وكوول بووه موون  وودنه ، فسوودلته عوون عوود  علوواه فداووابني 
الحياه،بف م ر من ييب مللق الف واه ،فاثبوت قا موا ومو ي منوه بفضول  مالتاه فف مته منه بااملة مك   امم اهلل

تعووالى عالموواً ، فااتمعووت موون بعووده بنبووي اهلل مامووى علووى نبينووا وعليووه أفضوول الصووال  والسوواله فاادتووه فانيوواً فووي  اهلل
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اً علووى ك مووي موون أنوواار الاقووار ولانووه أ ووف  م لوواط عليووه الخوو اث والمالالموواي غا بوواً فووي أنوواار المخووالداي االسوو
خلوواط م موواز  اامعووة لمووا يووااه موون الف ووار موون يضوو   األموو ار متدثبوواً مووه إمووت الكه فووي  وو اث موواره مناايوواً لووه 
ومستر قاً في فنواه تجلوى اآلنيوة فوي يضو   اق وار مكوال  الحوق فوي يحيحوة مو  ) إننوي أنوا اهلل ( فحود ع فتوه بعود موا 

، فسوولمت عليووه ورث علووّي السوواله وق بنووي وانتصووب لووي قا موواً وألوول بووي ييووب ايتووه يافكوواً مالزمووة أثبووي ، ع فنووي 
فسدلته مو ال مون ثخول يضو   األث  وعو س مو  البسوط والرضوب ، فحلوت لوه : يوا مويدي بحوق مون نبود  وزكوا  

النا الصواثق الالو يم بلرنوا موا وأورث  لذا المحاه وتار  أ  تجاث علّي بااابة محوالي وإفواثتي فوي مو الي ، فوإ  رمو
قصه له ربه في الالتا  الحالويم بدنو   لبوت رؤيوة موار  ييوب قلوت لوه . أرنوي أنكو  إليو  . فدتوا  منوه ال لوا  
ييب قال . لن ت اني . فما معنى  لب  له ومجيو لذا ال لا  إلي  فامتفدنا عده يصال ال ؤية لو  فوي يالوة 

الة ألل الحجا  ، فاليف لذا الس  ، وبوا ن لوذا األمو  ؟ فحوال لوي مجئ ال لا  فختا  ما بين يالت  لذه وي
: يا عبد اهلل أ  الس  غ يب واألم  عجيوب ، فودف م أر ود  موار  وأورثو  أمو ار علاموه وتوار  ، فوا  ربوي يوين 
أم نووي بعباثتووه بمللووق العباثيووة وع فنووي موو  ق ووار أموو ار مكووال ه فووي عموواه اآلنيووة يووين أبصوو ي نووار موو  ثرلتووي 

اوواي أتيوواني ألللووي بخووعلة من ووا كووي يصوودقاني ب ووا فووي محووالتي أو أاوود علي ووا لوودى موون ضوواللتي ، فناثيووت بعوود ور 
إتياني ل ا من اانب  ار قلبي بما إقتضت الحالموة مون ربوي ، يوا ماموى إنوي أنوا ربو  الصواثر أمو ي لو  ، فودخله 

يما آم   به أبداً إن  بالااث الوذي لوا نعلي  الالا نتين في عضاي  بد  ر تخ   بعباثتي أيدًا ور يدخل  ريب ف
فضاو م  الك ار الكال  من رب  إلى قلب  من اانب اللار المحد  عن يلال األغيار فيه ، المل   لو  ييوب 
اقتضت الحالمة بدن  في لذا الوااث المسومى بلواى تاافيوه ، وأنوا أخت تو  ييوب أم تو  فاموتمه لموا يوايى إليو  

محوال مون يضو   الحو   علوى لسوا  الحوال اموتعدثي إلوى تنزلوه فوي ثاخول قلبوي من اإليحاو ، فلما يححت لوذا ال
 وفنيت نفسي في اإلمتماا لما يايي الّي من يض   ربي ، ااوني منه األم  باإلمتف اغ لعباثته ييب قال لي : 

ي ويسون فوي ) إنني أنا اهلل ر إلوه إر أنوا فدعبودني . ( فحبلوت  لو  وعبدتوه كموا أم نوي ، فلموا  ودق اإلخوالر منو
اهلل قني أرثي بحاو نفسي في محاه لحاه وأيحنت بد  ر إله معباث بحق مااه ، فحلت له : ) ر  أرني أنكو  إليو  ( 
. فلما  لبت ماى تجلوي الوذاي للوذاي ، و لو  مون أمو ار الالب يا يوة مون التجليواي ، فلموا علوم اهلل محالوة بحواو 

ه محواث  ، قوال لوي : لون ت انوي فوي الحوال بحيوب أبحوى فيو  ، الحديم في الحاث  ، وما ثم غي ي فوي لوذا المحوا
ألني قديم وأنت ياث  ، ولالن أنك  إلى الجبل المستح  يال  إ  تنالخف ل  يحيحة  ل  ، فإ  اموتح  مالانوه 
بعد ق ار مللاني له فساس ت اني ، فلما تجلى ربوه للجبول اعلوه ثكوا وخو  ماموى  وعحاً ، أي فلموا ق و  موللا  

ما  في األرو ييب نزل وقد يصل لمامى ما يصل من الصوعحة والااول . وفوي لوذا المحواه مو   الحديم للجبل
لليف ، وتعلمت من مامى عليه الساله ما ة ألف علم من العلاه التي تجوال فوي األفالوار ويتعوذر النلوق ب وا . ثوم 

مون األوليواو المتحودمين تاللوم تعلمت منه في لذا المخ د علاماً لم يسعني الاقت أ  أفخي ا فيه ، وما أقون أيوداً 
علووى يحيحووة لووذا المخوو د علووى مووا لووا عليووه أبووداً إلووى وقتنووا لووذا ، وا  تاللووم الووبعض عليووه فووذل  فووي  ووئ منووه فووال 
يسووتليه أيوود موون م أ  يسووتافيه لخوود  مووا رأيتووه موون عكمووة يحيحتووه ورقووة ثقيحتووه . وقوود ااتمعووت ب اوول موون األوليوواو 
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ته له مع فة تامة في بعض المكال  من لذا المخ د وقدمه ماماي متححق األكاب  يين تحييدي ل ذا المحل فااد
بإيدى وخمسين إمما من أمماو اهلل الحسنى وله تعبيو  لليوف وبحوب ق يوف فسودلته عون محاموه والوذي يوازه مون 

لوذا عالمه من علاه لذا المحاه ، فاخب ني بدقا ق من علامه فحححت أ  له يكواً وافو اً وأخب نوي أنوه لموا و ول مون 
المحاه إلى لذا المحل واد ميدنا مامى عليه الساله ، ومدله فبحب له فيه فامتفاث بااملته خمسوة آرس علمواً 

فلما مودلنى عون علوامى فوى لوذا المخو د وبحثوت لوه فوى  روتوه مون ثقوا ق العلواه وفي كل علم أم ار ر تحصى ، 
فلموا  وحا تعجوب مون عليوه مون ا  يوذو  ،   وارم ار والمكال  وارناار غا  عن نفسه غيبة عكيمه يتى خفت

زيوواثتي عليووه وتمالنووي فووي المخووالد  72ثبوواتي مووه  وود  التمالووين فحموودي علووى  لوو  الملوو  المعووين ، فلمووا يحووق
بالذي ق   مني إليه  لبني أمما من الم فياي ألال التب   فدعليتوه  لو  ارموم بودنااره وعلواه يضو اته وأمو اره 

ل  ، فإ  العبد يين يصل إلى لذا المحاه يل ح ما فيه مون األكواا  ويللوب الا وال نتفه به ، وهلل المنة على  اف
 إلى يض   المل  الديا  ، و ل  ب بة الجليل واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب الثامن                                                                        
 

 في عين الر و  إلى السماو السابعوة
 
 
 
 

أعلم أي ا اإلبن المب و  الذي م ي في  اتوه يوالو  نتيجوة السولا  ، أ  العبود إ ا قواه بلو ح اميوه األكواا       
ته العارضة له في السماو الساثمة في يالة ع واوه إلوى يضو   الحوق الو يمن ، فوإ  الحالويم ال والق يصولح مو ي  

 -ويجلي بصي ته فيع خ من ا إلى السماو السابعة فيجد الباا  فيسلم عليه ويفتح له البا  ،  ع  :

 
 يا أي ا العارخ المحكاه  والفضل             لذا السماو الذي قد يله زيل     
 له  مناو  عكيم  في       تخام ه          وب جة  في  الديااي  ر ل ا  مثيل    

  ا نك  ت قى بال خلل             إلى اإلله  ولم تكف   ب   العلل إ  كنت   
 علي  أنت ب ا ر ريب تخترل      باألكاا  إ  ع ضت             73وإ  تعلق                      
 وأ لب إل   إ ا بالفضل قد تصل     ح كل كا نة         اعن  اي رب  ف   

 
عن عون البصوي   فوي األ وياو المحيو   ، خلوق اهلل موبحانه وتعوالى لوذه السوماو أول ف م يا إبني فدنه يدخل فويماف   

السمااي واعل ا أ  س المحاماي ، ولوي أوموه مون اميوه األفوال  ، في وا املوة مون األفوال  ، لان وا أمواث يو ى  
قوودره  كدنووه مووااث فووي الكوواله ، ثورلووا مسووي   أربعووة وعخوو ين ألووف وخمسووما ة عوواه ، ولووي مووماو زيوول الووذي  وو س

 على ما   الالااكب واكتمل ، ليس في ا مل  غي  مح   ور يع خ إلي ا عبد غي  محبب .
: فنحوال بحسوب كخوفنا ، قود ااتمعوت في وا بجملوة مون المال الوة  نفائح أسررار دقيقرة مرن علروم الحقيقرة  

لالنوه خفوى عون أعوين فع فت م وع فاني ومدلت م عن علاه ر تحصى ، ورأيت في ا كاكباً له تاقد من  د  عكمته و 
الناق ين ، أل  مع فته لوم تحصول أليود مواى الالواملين مون العوارفين ألول الفوتح ولوم يكفو  بوه إر أربوا  المعوارس 
الوو اقين  رو  السوولح ، وموون ثووم تعلمووت كيفيووة يلووال زيوول فووي فلالووه ، وعلووم كيفيووة مووي ه فيووه ، وعلووم السوو  الووذي 

ماو بنبووي اهلل موويدنا إبوو اليم ال ليوول علووى نبينووا وعليووه أفضوول وضووعه اهلل فيووه وغيوو   لوو  ، وااتمعووت فووي لووذه السوو
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علووى نمووارق مون نووار أخضوو  ر حوة علووى وا ووه  74الصوال  والسوواله فاادتووه االسواً علووى منبوو  مون نووار أيموو  متالوئ
أنوواار المعووارس والالمووال متااوواً بتوواخ أموو ار النبووا  واإلاووالل بيووده قضوويب موون موو  علوواه الالنوواز معووتحاًل موويف فتووق 

ل ماز مسندًا ق  ه إلى البيت المعموار مخوالدًا موا لوا لوه مون يضو   الرفوار ، فلموا و ولت إليوه ومولمت  المم ا
عليه ، رّث علّي الساله وأك مني بالحياه إك اماً لنبينا أ  س األناه فع فني وريب بي وبخ ني ببلاغ مللبي ، فدرثي 

مم الم ماز  ف خيته من  د  ليبته وعكيم لييتوه أ  أمدله عن أميلة في بعض أم ار العلاه المالناز  وبعض اللال
، فضح  لي بعد ما قبلت يديه وأالسوني ق يبواً منوه لديوه ، فلموا أ مود  روعوي وزال روعوي ، قلوت لوه : يوا مويدي 
بحق من تار  ومن إي اق النوار نجوا  ، أ  تفيودني فوي خبو  قصوت  التوي بلرتنوا فوي الالتوا  الحالويم علوى لسوا  

 داق  . فحوال لوي : أر ود  ايم ، يين أراث أعداو اهلل إي اق  ، عندما أق  ي ل م ثين  و رمالنا الصاثق الال  
اهلل ، ووفحوو  لمووا يحبووه وي ضوواه ، فوودف م فووا  بووا ن لووذه الحصووة عجيووب وأم لووا غ يووب ، فووإني لمووا ايووت بوودم  موون 

حيوو ين فيمووا وقووه الملوو  العوواله وكسوو ي األ ووناه أل منووي موواري الصوواا  وثبتنووي لوو ث الجوواا  ، فحوود اوواووا مت
  ملحا  في عنق الالبي  الذي ت كته ألال الحالمة في إق ار يحيحوة موا إخت توه دبآل ت م يين رأولم متالس ين والف

، ف ووالل م الخوو  والووالم ، فصوواروا يتسوواولا  بيوون م ييووب قووالاا : ) موون فعوول لووذا بآل تنووا إنووه لموون الكووالمين ( . 
حوى علووى قلواب م اقتضوواو مو الي ألاوول أ  أمتحون م بمحووالي . فحوالاا لووي : فلموا أراث اهلل إق وار آيتووه ونخو  ك امتووه أل

   امودلالم اأأنت فعلت لذا بآل تنا يا إب اليم ؟ فعند  ل  أمتحنت م ييب قلت ل م : ) بل فعلوه كبيو لم لوذا . ف
 م عون كول حا  . ( ألال أ  أق   ل م عجزلم ييب أن م ر ينفعوا  ور يضو و  ، فلموا رأوا عجوز آل وتوكاناا ينل

ما ي يدو  راعاا إلى أنفس م بواللاه ، فحوالاا : ) إنالوم أنوتم الكوالما  ( . فلموا  و أ علوي م إمتحواني ورأوا الصواا  
ا ى على لساني أراثوا أ  ياليدوني باإلي اق في العالمين ، ولذا قالاا أي قاه وأنص وا آل تالم إ  كنتم فواعلين ، 

  قدرتوه ، فحوال للنوار : كواني بو ثاً وموالماً علوى إبو اليم . ألاول أ  فحينيٍذ أق و  اهلل يالمتوه ييوب  ولحت بوذل
أفاز بالسالمة والتسليم ، فلما ااولا ال لا  وثاخل وا  وئ مون مو  ال مواث والبو وث  واررتعوا  كوا  فوي الحوال 

فوي  مواري 75نيصوب ثًا كدي أ  ألل  به أ د من النوار فتودوركت بلفكوه وموالماً بودم  الملو  الجبوار ، فلموا خص
بجزيل األللاس ألحى السالمة علّي وإنح ق الالتاس ، وفي با ن لذا م  ر أ يق  ك ه في لذا الالتوا   76اللفكة

، وفي لذا المخ د م  لليف ومحاه ق يف ما تاللم عليه أيد مون األوليواو المتحودمين إلوى وقتنوا لوذا ، وا  أرثي 
دنا إب اليم عليه الساله فد وار إلوّي بت كوه وبخو ني التاللم عن بعض منه في يين تحييدي ل ذا المحل ااتمعت بسي

 بين من الالاملين المحبابين فدتنعم به أنا ومن معوي مون حبمحاه كبي  أبلره وأنال به في اآلخ   مما ر يعلي لري  الم
أورثي وإخااني وأ حابي المجدين في   يحتوي فاموتفدي  لو  منوه موه أمو  مالنواز فوي قو وس الالنواز لوم يودر  

ربابه ، وتعلمت منه م  اإلماله الذي و ى به نبيوه ، وقود رأيوت فوي لوذه السوماو البيوت المعموار والمال الوة إر أل
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الذين يدخلا  كل ياه ثم ر يعواثو  إليوه ، كموا فوي الحوديب ، ولوذا البيوت لوا قبوة البو ز  التوي أ وار إلي وا بعوض 
 م بحسب كخفه ومخالدته . الالاملين وتاللم علي ا املة من العارفين ، غي  أ  كاله  كل من 

ف م لووذه الدقيحووة والنالتووة ال قيحووة ، فووإ  البوو ز  نفسووه انبه يووا أي ووا اإلبوون اللالووب المسووتعد لنيوول الملالووب ، فوووفتوو    
ع و محسا  وأم  م ما  خلحه اهلل تعالى في عكم وف امة وأقاه فيوه أرواح ألول اإلنحو اس واإلموتحامة ، اعول 

ابوة موفالته وعواله ، والحوق أنوه كول موا يسوفل يضويق وكول موا يصوعد يتسوه ، فحود أمفله أضيق مون أعواله و لو  بمث
يعووو س بمجووو ث النكووو  إليوووه والتووودقيق ، وا  أضووويحه يرووواثر اللبحوووة األولوووى بعووود  أضوووعاس فسوووبحا  مووون ثبووو ه بجزيووول 

ن السوبه الحالمة واألللاس فمبدأه من مماو الدنيا إلى ما فاق السماو السابعة إلى عليوين وإلوى موا تحوت األرضويي
إلووى مووجين ومحوو  أرواح الموو منين منووه فووي األعلووى ومحوو  أرواح الالفووار فووي األمووفل ، وفيووه اآل  ثحووب ، ف ووي كانووت 
مملاو  باألرواح مابحاً قبل خلق ال لق ، فلما خلق ال لق  اري كل روح ت بط إلى اسم  ايب ا أو تصعد إليوه 

الساله إلى يامنوا لوذا ، وإعتبوار لوذا قبول الممواي  فيصي  ماضع ا ثحب و ل  من وقت خلق أبي البخ  آثه عليه
، وأما بعده فإ  روح كل ميت ت اه إلى محام ا الذي أعده الحق مبحانه وتعالى ل ا فتصوعد إلوى األعلوى إ  كانوت 

 من أرواح الم منين وت بط إلى األمفل إ  كانت من أرواح الالاف ين ، وأعكم ما في الب ز  لذه الحبة المباركة . 
 علم يوا إبنوي أ  واودا  لووذه الحبوة يوين انت وى  ووعاث البو ز  إلوى السوماو السووابعة اعل وا اهلل تعوالى فيوه فالووا افو   
أ ل وادان ا ، فحد أوادلا والل قدرلا وعكم أم لا واعل في ا روح النبي عليه الصال  والساله وأرواح مون  لذا

ض األنبيواو وأرواح بعوض األكواب  مون الصوحابة وأرواح وأرواح بعو 77تبعه من  ريته ومن أك مه اهلل تعالى من أزوااوه 
بعض الخ داو الذين ماتاا في زمانه في موبيل اهلل ، وأرواح بعوض ورثتوه مون أغواا  وأقلوا  وبعوض أكواب  األوليواو 
رضي اهلل تعالى عن م ، وغي   ل  مما ر نليل بذك ه . فإ ا فتح اهلل عوين بصوي   عبوده واعلوه مون ألول النوار فإنوه 

لد لووذه الحبوة وعموواث النوار الصوواعد موون قبو ه عليووه الصوال  والسوواله إلي ووا وينكو  تلوو  األرواح  ا فوة ب ووا وغيوو  يخوا
  ل  من األ ياو الححية . فإات د يا إبني في لذا الل يق وكابد في محاماي ألل التححيق .

يوه لوذه السوماواي لوي ف م أي وا اإلبون الحوا ق والف ويم الملوابق أ  امافوبوارق تبيين وشروارق تعيرين :   
السبه   ا وق التوي أموتاى إلي وا الو   بعود خلوق السوبه  بحواي ، ولوذه اللبحواي قود خلح وا اهلل فوي يوامين ، وفوي 
أربعووة أيوواه قوودر في ووا اميووه األقووااي ، فلمووا إقتضووت يالمتووه خلووق لووذه السووماواي بعوود خلووق لوو رو اللبحوواي أموو  

من وا ل وب متنواا بإعتبارلوا وتخوعب علوى موبعة فوي إموتح ارلا اللبحاي األرضية بالتحاك  فتماموت ببعضو ا فنخود 
فلله من كل ل ب ثخا  وعال فاق  لو  بوإختالس األلواا  ، فودثار  لو  مون الحوق تعوالى موبه   ا وق بعود إتفواق 
باقي العنا   وامتزاخ الالااكب الدراري بالححا ق ، فالانت كل مماو على لا  أرض ا ف يد الحق عند  لو   وار  

 ي  األفال  أروايواً ل وا ثوم يالوم فوي موابق علموه بتبودل األرو وتبودل ا وبحواو لوذه األفوال  ال ويانيوة ع ض ا ، و 
ببحوواو الجنووا  وبحوواو اإلنسووا  فتبحووى ثا وو   موون غيوو  مخووالد  اوو ه وق ووار نجووم فووديفش يووا إبنووي لووذه النالتووة اللليفووة 

يصل إلى لذه المعارخ ويندرخ فوي تلو   و م  ماعد الجد في اإلات اث لحاز المحاماي الك يفة ، فإ  العبد يين
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المدارخ تلواح عليوه أمو ار المعوارس والعلواه فيتو   اميوه  لو  وراوه ويللوب مخوالد  الحوي الحيواه ، و لو  ب بوة 
 الاالب الجليل واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .

 

 

   
      

 

 

 

 

 المغرب التاسع

 
 لسبهفي عين الع وخ إلى ما فاق السووومااي ا

 
إعلم أي ا اإلبن العارخ والسال  الناتج أ  العبد إ ا   ح كامل األكاا  العارضة عليه في اميوه السوماواي فوي    

يالووة ع واووه إلووى يضوو   الوو يمن فووإ  الفتوواح العلوويم يجلووي عووين بصووي ته ويلبووه الصووالح علووى موو ي ته وي قيووه إلووى 
فاق ووا موون األفووال  ويجتمووه بالجموول موون األفووال   يضوو ته وينعمووه بمخووالدته فيعوو خ موون اميووه السوومااي إلووى مووا

فتك   له الحالمة من المل  ال افه في قي إلى فل  اللبوا ه وإلوى فلو  العنا و  الوذي إنودرخ تحت وا إبوداا تالواين 
از من ووا أموو ار متناعووة فيتححووق بدموو ار حووت كووب كوول مالووا  موون نووا ق وبا وو  ومووامه وغيوو   لوو  موون األواخوو  في

از من الحالمة ما  او اهلل يتى تنالخف له أم ار يحيحة أمبا  األمحاه التوي تك و  حنة ويالسيامة الكال   والبا 
باألاسووواه ، فعنووود  لووو  يووودل كووول أيووود بموووا يناموووب لوووه مووون  وووب ثا وووه وموووبب  وووفا ه بووودي  وووئ كوووا  مووون التحووو   

أريواح انالخواس لى فل  ال با ، فت ب عليه امن مالنا  أمتار ال با في قي من ما  اوواإلمالا  ، ثم يك   له الم ب
الريب وتزين قلبه بحلي المعارس بال ريب ، فمن ثم تذلب عنه ال ماه كل ا بنفي ال اا   النفسية ، ثم ي قي إلوى 
 فل  ال يار وإلى الفل  األ لس  ي المحاه النفيس األنفس في   أم ار فا حة وي ى أناار خارقوة فيتححوق بجميوه 

 -المحاه األب ى ،  ع  : سم له ثم ينك  إلى مدر  المنت ى  ايما ق
 إ   الع وخ  إلى  محاه  األ لس                   وإلى  مااه  فبالعلاو األنفس
 يا أي ا ال اقي  إلى   ا    ال قا                      م    وباثر  للمحاه  األقد 
 ر تل   األكاا  عن مار  في                    م قا  ت بط في محاه السند 

 
: فنحال بحسب كخفنا أ  العبد ال اقي إلى محاه لذه السودر  ي الوا عكيموة  أسرار حقيه من علوم ذوقية     

السوبب الوذي ينت وي  78ادًا وب ا نوار يو اه خارقواً ممتودًا فويعلم السو  الوذي وضوعه اهلل موبحانه وتعوالى في وا ، وعلوم
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 79منووازل م وكيفيووة يووالت م ، ف ووم علووى أنووااا مضووعفةإلي ووا الصوواعد وال ووابط ويعلووم محوواه المال الووة الالوو وبيين من ووا و 
وياري م تلفة ، من م مدلاا في لايته ، ومن م مستر ق في أنيته ، ومن م واقه على انبه ، ومن م واقوه علوى 

اا فوي إنلبواق تالو ر التجليواي فوال يسوتليه نووا ه ، ومن م اا  على ركبتيه قد غم وا في أنواار المخوالداي وانف
لعده  عارلم و د  امتر اق م فيما لم فيوه ، ف وم عوالا  فوي المال الوة فموا أمو وا بالسوجاث آلثه  أيد من م ي كة

عليه الساله ور مجدوا له قط ، وقد ااتمعت بالمل  الحاكم علي م ولوا محودم م الوذي يودتي منوه األمو  والن وي 
دو  مون م وغيو لم مون اآلثميوين إلي م وينك ه يمل بعض م من المحدمين على غي لم أعمد  النار ألال تدثيوب الو

، فسدلته عن الس  الذي م ى في  واي ل رو المال الة يتى رزموت م تلو  الحالوة ، فدفواثني بديسون محالوة ، ثوم 
موودلته عوون ثقووا ق العلوواه وموون خفووي السوو  المالتوواه فدفوواثني بحووال اهلل وقاتووه في ووا وفووي بعووض أمووار ممووا لووي موون  

لاماً لوم أ وق ابوداولا ولوم أموتله إفخواولا ، ثوم ن اوه إلوى موا كنوا بسوبيله المستار ، وقد يزي في لذا المخ د ع
فنحوال : إ  مون لنوا ي قوي العبود إلوى فلو  الال موي وإلوى ك موي اب يول عليوه السواله ، فمون  لو  يعلوم يحيحوة كوول 

فيحصول مت  كا  وماابه وم  يحيحته ، في ى عن  ل  أن ارًا اارية فيرت س من أكب لا وينال الخ   من أ   لا 
له بذل  التححق بما يحايوه مون األمو ار التوي ر تحصوى والعلواه التوي ر تستحصوى ، ثوم ي قوي إلوى الفلو  المحويط 
الذي لا الع ا ، ولا أول األفال  وأعكم السما  ، فمن ثوم يتضوح لوه مك و  اإلموم الو يمن ، ف نالو  يعلوم موا 

 ولااي اهلل وموالمه علوى نبينوا وعلوي م . فحينيوٍذ ينكو    او اهلل تعالى من منامبة مصايبة بعض المال الة واألنبيواو
يملة الع ا ، ويتعلم من علم الس  الذي يحملانه به وكيفية  ارلم الباقين ب ا ، وقبل لذا يع س مكال اً كثي   ، 

مووبيل من ووا مووا يتعلووق باألاسوواه المترذيووة ، ومن ووا مووا يتعلووق بوواألرواح ، وفووي لووذا المحوواه أ ووياو ر يصووح ابووداؤلا ور 
للتاللم إلى مجاوز  ما فاق  ل  م افة أ  يودعي ا ألول الودعاوي المحجابوا  الوذين لوم يصولاا إلي وا ، فالسوالاي 

 عن ا أولى والتلذ  بملالعة مخالد  تجلياي  انع ا أيال ، واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المشرق الرابع
 سعة عيا  معناية تر    مسه الحسية في ت

 مخ ق  مس نزل بماافحة اإلماه المحالم في عالم األناار 
 مرار   مسه الحسية في العيا  المعناية بماليكة العلاه واألم ار

 
 

 
 المغرب األو 

 
 في عوين ما في اللبوحة األولى مون األرو
 وثخال العبد في أغاارلا و اافه بدنجاثلا

 
بووو وح منوووه ور خوووال  وقتووواً عنوووه أ  كووول عبووود عوووارس ومووون بحوووار التجليووواي غوووارس إعلوووم يوووا إبنوووي أيووود  اهلل       

ت في  اته أناار المعارس ، وكا  من المت وينين الذين لوم مون اآلثميوين المت وذبين بوآثا  ال ويوانيين ر عوتخعخ
ة الحالويم مون ي لا اافه من مداخلة األم ار ورؤية أنوااا البواارق مون األنواار ، فإنوه يصولح لالول موا تحتضويه يالمو

العوو وخ ب ويووه إلووى السوومااي السووبه ومووا فوواق ن واللووااس والوودخال فووي  بحوواي األرضووين السووبه ومووا تحووت ن ور 
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ي فووى عليووه  ووئ موون ن بحسووب محامووه الووذي يووازه بالصوودق وال بووة موون عالمووه ، فوويعلم لووذا العبوود موون  لوو  يحيحووة 
حوة مون  بحواي األرو ومون يسوالن ا وثور ك ت وا الححا ق وثقيحة الدقا ق ، فيع س من  ل  ما ايتاي عليه كول  ب

 وغي   ل  مما ينبري مت ه ييب يعكم أم ه .
ف م يا إبني فإ  اللبحة األولى من األرو لي أول اللبحاي وأ  س األمواكن في وا والمحوالي ييوب اعلوت اف     

درت ا مسوالانة الحياانواي  مون  واارق كو 80مستح ًا لألنبياو ومسواكناً لألوليواو فالانوت بيضواو فوي أول فل ت وا  وافية
بعود موا  81كا نة مستح  اآلثميين إلى أ  تناعت في ا العباثاي ، فحد يصل ل ا التريي  عن أ ل ال لحة وارمتاى

مخى علي ا آثه بعد ما عصى ربه فراى ، وفي لذه المعصية الملفاه ب ا في الح آ  كواامن با نيوة وأموار خفيوة ر 
 ، محاه المع فة بمبنالا . 82الحا زو  من أعالهيدر  با ن معنالا إر ألل الذوق 
فنحال بحسوب كخوفنا قود  فوت فوي لوذه اللبحوة يتوى ايوت إلوى محول فاادتوه   أقوا  صدقية وأخبار حقية :

كا نوا علوى أ ول الفلو   فوي البيواو ، فعنود  لو  ااتمعووت فيوه بالوذي قيول فوي يحوه ، ) وعلمنواه مون لودنا علموواً ( 
بالغووة وف موواً ، فسوودلته عوون ثقووا ق بعووض األموو ار والعلوواه  83ر ألليووة لووه مموون يووازفاادتووه فووي محوواه ر يدركووه موون 

فدفاثني إفاث  فاق المعلاه ، ووادي في لذا المحل بعضاً من راال الريب ل وم  ود  عكويم ومواي ت م فوي بعوض 
إنسوا  يصولت علاه ثقيحة وعلاه من عين الححيحة ، ولذا المحل ، و ل إليوه أبوا البخو  آثه عليوه السواله ، ور 

منه معصية هلل تعالى من اميوه األنواه ، ولوذا المحول أمو ه عكويم وخبو   ودنه ف ويم فإنوه قود يللوه الفجو  فيوه علوى 
ألله قبل مريب  فق المر   فبإعتبار لذا لم تجب علي م  وال  العخواو ، و لو  فوي زمون الخوتاو موه أن وم علوى 

المال الة تاللم م ، ولذا المحل لم يصل إليه إر من أيسن الحاري وفي   يف المحالي ، فإ  الحق ي من م و 
في لذه اللبحة لما ورث في األخبار  84امتر ق في نار الجالل والجمال و ار من ألل الالمال ، ف ذا الحدر كافي

 -من عجا ب ا وبديه غ ا ب ا ،  ع  :
 أخي لذه أرو تخاما  قدرلا                و اا على كل العاالم ف  لا

 األنبياو وال مل املة                فما  مثل ا   أرو تناث  ثرلا ب ا مسالن
 ي لاخبميالث خي  ال مل في ا وما ياي            من األولياو بل فلم يح، 

 
فوودف م يووا إبنووي وتححووق وبمحاموون األخووالق ت لووق ف ووذه اللبحووة وامووعة فووإ  ثور ك ت ووا كلووه الووذي عموو ه الموواو    

موونة وما ووة ومووتين عاموواً ومووتة ومووبعين  وو  اً وما ووة وعخوو ين ياموواً ، وقوود يلاف ووا لووف اوال ووار  والمسووالا  مسووي   
العبوود العووارس بووال وح فووي لحكووة وايوود  وتلوواي لووه األرو فووي السووعي ب اليووه فمسووي   األعووااه العديوود  تالووا  لووه  
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  الملوو  كسوواعة وايوود  ، فإنووه إ ا  وواس ب ووذه اللبحووة يسووتر   موون غ ا ب ووا ويتعجووب موون عجا ب ووا و لوو  بتسوو ي
 الالا  المس    ل  ألوليا ه األيبا  ، واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .

 
 
 
 
 
 

 المغرب الثاني
 

 في عين الدخال في اللبحة الثانية من األرو
 
إعلم أي ا السال  الصديق أ  العبد لما يستر   من غ يب اللبحة األولوى مون األرو ويتبوين لوه موا في وا ويعلوم     
 -ا من اللال والع و ، يت ك ا ويدخل في اللبحة الثانية ،  ع  :يدل

 أخي خل، النفس الذميمة وإمتحم            فال تدعى ما ليس أنت له ألل
 وقم في م اضي اهلل في كل لحكة               فال ت تالب ما قد يحسنه العحل

 فيه له أ لففي لذه أرو ب ا الجن ماان                 لمن يدعى ما ليس 
 

فدف م يا إبني فإ  العبد بعد أ  يدخل ا يسوتر   مون غ يب وا ويتعجوب مون عجيب وا يللعوه اهلل موبحانه وتعوالى       
على ما في ا من األ ياو الححية واألمار ال فية ، فيع س في ا ما  او اهلل من عكيم  نه الصانه الحاليم وينك  ما 

ك ت ووا كلووه فووي لحكووة وايوود  ، ويلوواس بدركان ووا كل ووا فووي قوودر موواعة ،  وولحت لبحا ووه قوودر  العكوويم ، وينكوو  ثور  
فيجدلا وامعة ، فإ  ثور ك ت ا يزيد على ثور كو   اللبحوة األولوى بنحوا مسوي   ثالثوة وثالثوين عامواً وثمانيوة أ و   ، 

التخوبه ولان ا أخض  ، وقد يجود في وا بعضواً مون اآلثميوين الوذين يودعا  التصواس ولوم لويس ل وم فيوه  وئ موا عودا 
الجنوا  المحيموا  فوي لوذه اللبحوة بالسوالنى ، فوإن م مسوجانا   85بدلله مسوجانين ، فيو الم مرلرلوين قود غلرل وم

عندلم ولم ر يخع و  بدنفس م بما لم فيه من ترلرل الخيا ين ل م ومجن م ويتخب ا  بدياال التصواس ، ف وم 
لالوا با  ، إموتحا  علوي م الخويلا  فدنسوالم  كو  من قبيل قاله تعالى : ) ويحسبا  أن م على  ئ إر أن م لوم ا

اهلل ، أولي  يز  الخيلا  ، إر أ  يز  الخيلا  لم ال ام و  . ( والمعنى من  ل  : أي ويحسبا  بكنان م 
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وخيارت م لعده ثبات م فوي محواه التفوايض واإلخوالر واإلعو او عون كول السواى لللوب نيول منوازل ال واار أن وم 
ا ووف الحضو   فووي ألسونة الل ووا وفوي كتووب م وإثرا  المخوالد والتجليوواي وبلواغ المنووازل علوى  وئ ممووا يسومعانه ب

موه عوده تححح وم بوه لوم الالوا با  فوي ثعواالم رنت واا م  -أي المدعا   لو  بدلسونت م  -ر أن م اوالمحاماي 
لال وم مسول  لواالم وعوده بلواغ م  لو  اموتحا  علوي م الخويلا  ، أي اون لوذه اللبحوة اموتالى علوي م ييوب م

بالسوووجن والحيووود والترلرووول أل  انووواث لوووذه اللبحوووة السووواكنين في وووا يتعلحوووا  بووواآلثميين ويسوووجنا  الوووذين يتخوووب ا  
 بالفح او الصافية في قاال لم مه خ ا  باا ن م .

  لووذه ا: فنحووال بحسووب كخووفنا فموون ييووب علمووت  لوو  يووا بنووي فوودف م فوو أقرروا  صرردقية وأخبررار حقيررة      
ين من الجن ، فإ  ليل م ن وار أرضونا ون وارلم ليلنوا ، وأ  اهلل موبحانه وتعوالى مولل م علوى اللبحة مسالانة بالم من

اآلثميين المدعين موا لويس عنودلم ، فحود يتعلحوان م ويتعخوحا  فوي م ويجوذبان م بديبوال خواا  لم فوال تو ى ضو ر 
لوه وكينانتوه تحوت  خوزى  وديد بإ ولياثلم 86أكث  السالالين إر من م ، فحد يحصل لمن يدعي التصاس ويتلوبس

مجن م مه عده  عاره وثرايته بما لا فيه ، وقد ي اه العوارفا  ألول الالخوف كموا لوا مخوالد ، فودقال وقود رأيوت 
بفتح الفاتح العليم وريمة ال ايم الال يم كثي ًا من ألل زماننا على لذه الحالة تداركني اهلل وإيوالم باإلنحوا  واإلقالوة 

 كو   -ولا المرلرل ل م  -لى : ) فدنسالم  ك  اهلل ( . أي أنسالم الجن المذكار ، ف ذا لا الم اث من قاله تعا
اهلل ال ال، عن  اا ب العلل كالعجب وال يواو والسومعة والحصود بوه غيو  اهلل تعوالى وغيو   لو  ، ) أوليو  ( . أي 

الوه ، إر إ  يوز  عنه بحلاب م ، لم يز  الخيلا  الموذكار لصوي ورت م تحوت مل 87المدعا  بدلسنت م ال اليا 
الخووويلا  الموووذكار لوووم ال امووو و  فوووي معووواملت م لبووواار تجوووارت م أعا نوووا اهلل وأورثنوووا وأخااننوووا وأ وووحابنا وأيبابنوووا 
وخدامنا وكامل من تعلق بنا ممن كانوت لوذه يالتوه بللفوه ومنوه وك موه إنوه والوب اليول ، واهلل علوى موا نحوال وكيول 

 ولا ي دي السبيل . 
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 المغرب الثال                                                

 
 في عوين الدخال في اللبحة الثوالثة من األرو

 
أعلم أي ا اإلبن الصالح والنواتج الفوالح أ  العبود إ ا تححوق فوي  اافوه بموا أعلواه المحواه وأمعون الفالو  فيموا        

  -ه ، فإنه يجاوزلا ويدخل في اللبحة الثالثة ،  ع  :رآه في اللبحة الثانية من األرو بالفيض واإلل ا
 يا أي ا الحااه في قلم  الداا                  ت اي الا ال إلى قايم المسل 

 باثر على ت لي، نفس  وإمتحم            ر  يلف    الفتا   لما    تخت                    
 ة                بسالا   في ا  كل  ان مخ  من لذه األرو التي ل  فتن                   

فدف م يوا إبنوي فإنوه يمعون في وا عوين بصوي ته ويتللوه لموا في وا بحسون مو ي ته ، فيجود لان وا أ وف  وثور ك ت وا       
 وامعاً يزيد على ثور ك   اللبحة الثانية بنحا مسي   ألفي عاماً وثمانما ة منة ومنتين وأربعة أ    .

: فنحووال بحسووب كخووفنا أ  العبوود الووداخل في ووا ي الووا مسووالانة بالمخوو كين موون  خبررار حقيررةأقرروا  صرردقية وأ 
الجا  ما   أ على أيد من م  ئ من اإليما  ، فليس ل م إ ترال إر   س ال لق مون ال والق بالرفلوة عون   يوق 

 وم موانه مون ثخوال الحق فلم يزالاا يتخاللا  للنا  باألو واس التوي ر تعو س ل وم ويودخلا  البلودا  فوال يالوا  ل
أي بلد كانت ألال إفساث ألل ا إر إ ا اعل اهلل في تل  البلد ولياً من أوليا وه فوإن م يمتنعوا  مون ثخال وا م افوة 
أ  يح قاا بخعاا من نار  ل  الالي ، فلار كا  األم  كذل  لالا  إفساثلم يج ي في بوالث فيضول بسوبب م كثيو  

ذه اللبحة لما إقتضته يالمته و لحت به قدرته إنه ياليم اليل ، واهلل علوى من العباث ، وقد أمالن م اهلل تعالى ل
 ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب الرابع
 

 في عين الدخال في اللبحة ال ابعة من األرو
 

ألرو وأقوواه فووي إعلووم أي ووا اإلبوون النووالج والسووال  النوواتج أ  العبوود إ ا  ووالد مووا فووي اللبحووة الثالثووة موون ا        
 -مخالد   ايب الذاي المنزلة عن الج ه والع و فانه يجاوزلا ويدخل في اللبحة ال ابعة ،  ع  :

 
 كن يا أخا الصدق محفاقاً من الزلل               ب ال، الج د واإلخالر في العمل

 للف ذه األرو فديذر إ   أتيت  ب ا                عن  ألل ا  إ   ل م فيض  من ال 
 يج ي على النا  من م في منازل م                 قد  ي ذلا   به  في  الحال   والعجل

 
فوودف م يووا إبنووي فدنووه يخووالد في ووا أعكووم اإلبووداا بمووا أتحنتووه الحالمووة عنوود اإلختوو اا فيجوودلا وامووعة ، فووا  ثور         

ا وة عواه وإثنوين وموتين مونة وثمانيوة أ و   ، ك ت ا يزيد على ثور ك   اللبحة الثالثة بنحوا مسوي   أربعوة آرس وثمانم
 وي ى لان ا أيم  ويلله على العجايب التي خلح ا اهلل مبحانه وتعالى في ا . 

: فنحووال بحسووب كخووفنا فووا  لووذه اللبحووة مسووالانة بالخوويا ين المتناعووة ، في ووا  أقرروا  صرردقية وأخبررار حقيررة  
بعووة موون قبيوول الموودث ، فالمووا أ  السووماو ال ابعووة يوودتي من ووا محوواه تاالوودلم وزيوواث  مووااثلم ، ولووي محابلووة للسووماو ال ا

المدث متناعاً بإعتبار أياال الممدوثين كالبلراو والفصحاو وال لباو والخع او وغيو لم ، فالوذل  مون لوذه اللبحوة 
يج ي لالل فاموق نواا فسوحه مون الخويا ين التوي في وا فيوتعلم  لو  مون م ، كدلول الزنوا وألول السو قة وألول ال مو  

ل المال  وألل ال داا وغي لم ، فجميه موا يجو ي مون لوذه الخويا ين بمثابوة توالي أبوي م اللعوين وتسولله علوى وأل
علووووى ال لووووق بسالموووول يجعلان ووووا ل ووووم فووووي أعنوووواق م  88اآلثميووووين ، وأ   وووويا ين لووووذه اللبحووووة ل ووووم إمتيصووووال

بووذل  فووي يالم ووم فووال  ويسووتملالان م ب ووا وقوود يسوولمان م للعفاريووت الووذين لووم فووي اللبحووة ال امسووة فيوودخلان م
تتدي م الفة كل من وضعت ملسلت م على عنحه بل يذعن ل وم وينحواث ويلواوع م ويودخل تحوت يالم وم ، فعنود 
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 لو  يحيمانوه فوي محواه الودركاي ويصوحبانه فوي الح كواي والسوالناي ، والعبود العوارس يخوالد  لو  كلوه فووي ل، 
نوا  مون ألول يزبوه ولوا كواناا فوي بلودا  متف قوة فوإ  اهلل من م بعضاً من الوذين قودر اهلل ل وم السوعاث  باامولته فيالا 

المستملالين فوي محاموات م  89مبحانه وتعالى يجمع م به أو يجعل محبته في قلاب م ، وي ى بعضاً من المحالامين
على أماو يارت م ، كما رأيناه اآل  في بعض ألل زماننا ممن ي اه النا  كدنه عالم  افي أو عابد تحي ولوا علوى 

بالمتحححين تارنا اهلل ومن معنا من كيد الخيا ين ، واعلنا مون  90 ل  لدخاله في رلن الخيا ين وتخبي ه خالس
 اآلمنين بحفش المل  الجليل واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب الخامس
 

 في عيون الدخال في اللبحة ال امسة من األرو
 
 

م أي ا اإلبن المجالد والنالج ال ا د أ  العبد إ ا إمتاعب ما رآه في اللبحة ال ابعة ورزه يسن اإلمتثوال إعل     
 -بالمتابعة فإنه يتعدالا ويدخل في اللبحة ال امسة ،  ع  :

 
 يا را د  ال ي  قم  بالجد  مجت داً        وخل، النفس من قيد العفاريت

 أ دلم  للارى  ماواً   بتمحيت    ف ذه األرو من أنااع م امعت     
 فلان ا الياه في أقصى السااث فما         زالاا ب ا في مساعي كل  تناليت

 
فدف م يا إبني فإنه يودخل في وا فيتعجوب مون عجا ب وا ويسوتر   مون يسون غ ا ب وا ، فيجودلا واموعة فوإ  ثور       

آرس وموبعما ة وخمسوة وأربعوين عامواً وأربعوة أ و   ،  ك ت ا يزيد علوى ثور كو   اللبحوة ال ابعوة بنحوا مسوي   ثمانيوة
 ويعلم ما في با ن ا مما كانه اهلل مبحانه وتعالى في ا ، ويجد لان ا أزرقاً .

: فنحال بحسوب كخوفنا فوإ  لوذه اللبحوة مسوالانة بعفاريوت الجون والخويا ين ل وم   أقوا  صدقية وأخبار حقية
حوووة ال ابعوووة ، فلوووم يزالووواا يسووواقا  ألووول المعا وووي إلوووى أكب لوووا كيووود أقووواى مووون كيووود الخووويا ين الوووذين لوووم فوووي اللب

ويصوووحبان م فوووي اميوووه يوووارت م ر يتووودتى ل وووم إنفالوووا  عووون م إر باامووولة عوووارس مووون أوليووواو اهلل تعوووالى قووودر اهلل 
خال وو م علووى يديووه ، فووإ ا يصوول ل ووم اإلنفالووا  ينصوولح  وودن م ف بمووا يالانووا  أعكووم مموون لووم يوودخل فووي يووازلم 

م  لالذا في بعض األييا  ، ولم يزالاا يت اوبا  عون العبود العوارس م افوة أ  يحوال م عون بعوض موا أ اًل فيحه األ
لا فوي يوازلم ، و لو  موا إقتضوته يالموة الحالويم يفكنوا اهلل ومون معنوا مون كيود الخويلا  الو ايم ، واهلل علوى موا 

 نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب السادس
 

 للبحة الساثمة من األروفي عين الدخال في ا
 

إعلم أي ا العاقل وال  يد الالامل أ  العبد إ ا  والد موا أ لعوه مواره عليوه فوي اللبحوة ال امسوة وتححوق بمع فوة     
   - ل  فإنه يجاوزلا ويدخل في اللبحة الساثمة ،  ع  :

 تعا    باإلله   أخي   ثوامًا         ويا ر كل  يلا  م يد
 و يلا   م يد أو عنيد         ف ذي أرو مسالن كل ان

 فليس ل م محاه غي  أ  قد            يضلاا كل إنسا  ر يد
 

فدف م يا إبني فإنه يدور على أركان ا ومباني ا ويتححق بما ي اه في ا من أعكم أمو ار العلواه ومعاني وا ويجودلا واموعة 
عة عخ  ألف مونة وموتما ة مونة وعخو   أعوااه ، فإ  ثور ك ت ا تزيد على ثور ك   اللبحة ال امسة بنحا مسي   مب

 وثمانية أ    ، وي ى لان ا أزرقاً . 
: فنحال بحسب كخفنا أ  لذه اللبحة مسوالانة بوالم ث  مون الخويا ين ولوم أقواى  أقوا  صدقية وأخبار حقية

موون م  يووار موون العفاريووت وكوول موون م مسوولط علووى إنسووا  للعووداو  السووابحة ، فالثيوو  يوودخلا  فووي يووازلم فووال توو ى
متح كاً ور ماكناً إر وقد قيده يالم م بما إقتضته الحالمة اإلآللية بمثابة تحلبات م وثخال م على ال لق باألنااا 
الم تلفووة بحسووب أاناموو م ، فموون م موون يك وو  لآلثميووين فووي ال وواا   ، وموون م موون يك وو  ل ووم فووي عووالم المثووال 

ر يدركوه علووى الححيحوة إر األوليواو ألول الالموال ، وقوود لسواق م إلوى غايوة ال وذر  والضوالل وإلووى غيو   لو  مموا 
يتاللموا  بحسوب موا يو    فيوه مون لوذه األبواا  والمحامواي مون العواالم العلايواي والسوفلياي واهلل علوى موا نحووال 

 وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب السابع
 

 في عين الدخال في اللبحة السابعة من األرو
 

عبوود إ ا أثر  مووا ق وو  لووه فووي اللبحووة الساثمووة موون األرو لبوون اللالووب والحا وود ال اغووب أ  اإعلووم أي ووا اإل       
 -يت ك ا وراو ق  ه وينااي ماره في م ه وا  ه ويجاوزلا ويدخل في اللبحة السابعة ،  ع  :

 
 يا  ايفين على األراضي املة              خلاا النفا  إلى رضا مواركم

 أ  تلحواكم ت على        كل  األراضي  يق لذي لي األرو التي مفل
 في ا العحار  ف ي ملح ا نم             وب ا   إ ا  ييوات ا    تلرواكم

 
فوودف م يووا إبنووي فإنووه يللووه علووى ثقيحووة ثقا ح ووا ويتححووق بالااموول يحا ح ووا فوويعلم أن ووا أمووفل اللبحوواي ومحوول      

أوموه مون اميوه اللبحواي ، فوإ  ثور ي كت وا تزيود علوى  ال اس والودركاي ألن وا مولح ا ونم محدقوة ب وا ، فإن وا
 ثور ك   اللبحة الساثمة بنحا مسي   خمسة وثالثين ألف منة وما تين منة وإيدى وعخ ين عاماً .

   
: فنحوال بحسوب كخوفنا ، أ  لوذه اللبحوة مسوالانة بالحيواي والعحوار  ولوي  أقوا  صدقية وأخبار حقيرة     

أن وا كدمثوال الجبوال وأعنواق الب وت وغيو   لو  ، فوإ  العبود العوارس يوين يودخل لوذه  التي ورثي ب ا األخبار مون
اللبحوووة يدخلوووه لوووم  وووديد م افوووة أ  يووو ى محامووواً فوووي النوووار لوووبعض أ وووحابه وم يديوووه ، فحينيوووٍذ يتللوووه علوووى اميوووه 

هلل تعالى إلوى أ  المحاماي ، فإ ا واد محاماً في النار لبعض م يديه أو بعض أ حابه معى في لتاله بالتض ا إلى ا
يبدلووه اهلل مووبحانه وتعووالى ) لووه ( محاموواً فووي الجنووة ، كمووا أنووه إ ا وقووف علووى الفلوو  الالاكووب المسووالا  بلا فووة موون 
الذين لم معدوثو  في نعم الجنة يتلله على محاماي الجناي ، فإ ا رأى محامواً مون محامواي بعوض أ وحابه موعى 

يق لذا الالي العارس و  فاً للااملة الالب ى والا لة الف  ى عوين  في رفعته وزياثته ، ولذا كله يالا  ك امة في
يحا ق السعاث وانة نعيم التجليواي والخو اث مويدنا ومارنوا محمود األموعد عليوه أفضول الصوال  والسواله مون البو  

اس األويد أل  بخ فه على أمثاله   س أمته على ما   األموم فوإ  الوالي مون أموة محمود  ولى اهلل عليوه ومولم يلو
علووى اميووه العوواالم العلايوواي والسووفلياي ويللووه علووى مالنووا  غيووب السووبه موومااي والسووبه  بحوواي ويعلووم منووازل 
ألل الجنة ومنازل ألل النار ، وعلم ما كا  وما يالا  وما لا كا ن وغي   ل  ، ) ور يحيلوا  بخوئ مون علموه إر 
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ه بالالوب والتفضويل ، واهلل علوى موا نحوال وكيول بما  او ( ، فإنه يعلم م قودر موا تحتضويه يالمتوه وتعم وم بوه ريمتو
 ولا ي دي السبيل .

 

 

 

 

 المغرب الثامن
 

 في عين اللااس بجميه البحووار
 
إعلم أي ا اإلبن الالامل والسال  الاا ل أ  العبود العوارس يلواس األرو كل وا مخو قاً ومر بواً ويمينواً و وماًر فوي   

نووت الوو وح غالبووة عليووه فووي اميووه أياالووه فيالووا   اافووة إلووى تلوو  محوودار موواعة ، و لوو  بإعتبووار ت وينووه بحيووب كا
األماكن ب ا ، وأيضاً تلاي له األرو كوذل  فوي موعيه بحدميوه أ  قصود السوي  إلوى محول ك اموة مون ك امواي راليوه 
 محابلة له في محاه   ف ما إلوى موا يوده الحوق موبحانه وتعوالى لوه ، فالالواملا  مون األوليواو ر يعتبو و   لو  إر أ 
ثعت الحااة إليه ويسترف و  اهلل موبحانه وتعوالى مون  ودور  لو  مون م ، فوإ ا علموت  لو  يوا إبنوي فودف م وتنبوه 
فإ  العارس الالامل كما يلاس مخارق األرو ومرارب ا ويمين ا و مال ا ، يحف على اميه البحار التي خلح ا اهلل 

فيصول إلوى البحو  الموالح والبحو  العوذ  والبحو   ال وعال في ا ، ولي التي ب وا كل وا ويحول فوي كامول مواايل ا ،
المنتن والبح  الممزوخ والبح  األيم  والبح  األخض  والبح  األماث ونحالم ، فيللعه اهلل مبحانه وتعوالى علوى 
مووا كووا  في ووا موون أعكووم غ يووب وأعجووب عجيووب ، فوويعلم كيفيووة موومال ا وم اكب ووا والاا وول إلي ووا وراكب ووا ، فيجوود 

 يجات وانتج من أنجوح نتوال يمن على إختالس األنااا واأللاا  ، فيلاس بدثوار محيلات ا ويست ي ام ا من مال الة
، فإ ا     اهلل مبحانه وتعالى م ي ته ويد بصي ته يميز من ا بين األ ال والف وا كموا يميوز بوين السوجاث وال كواا 

فووي واوواه علب ووا ومووالمت ا واعاااا ووا  فيالووا  عارفوواً بد ووناس ألاان ووا ، يووا زاً موون موو  ركووا  ييتان ووا ومستبصوو اً 
وامتحامت ا ، فيع س األ ال والف وا المندث   كما يع س المخت    فيعدثلا إ   او بري  إلتفاي كعود العاموة للنيول 

 والف اي وميحا  وايحا  ، غي  أنه يميز بين الكال  والم زو  .
فنا ومخوالدتنا و وقنوا أ  العبود العوارس فودف م يوا إبنوي فنحوال بحسوب كخو ندرة أخبار ونب ة علوم وأسررار :

إ ا موول  مسووالال ا وميووز بووين  وو ق مسووالم ا وم الال ووا يموو  بالوول بحوو  من ووا فيجوود ي امووه محيمووة وأماااووه عكيمووة 
و  قه مستحيمة فيساي  الح ا  في العلواه اللدنيوة التوي تلتوذ بسوماع ا اميوه الحواا  ، فمون ثوم يميوزلم إ  كواناا 

الة العذا  أو من مال الة الال وبيين بال ارتيا  ، فيتاللم مه كل ناا بحسوب موا لوا لوه من مال الة ال يمة أو مال 
موون أنووااا العلوواه والسوو  المالتوواه ، ثووم يووتاللم مووه الحوواي والوودوا  ويخووالدلا ويسوومه كالم ووا بريوو  إنحجووا  ، 
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نتا جوه المصوالح فتس ا له في الجاا  وت يه من أم لا العجب العجا  ، فإ ا و ل إلى البح  المالح وإغتنم من 
فحملته مفن المجالداي وقلعت به أمااخ الحجب إلى ماايل المخالداي يسي  فيه إلى أ  يبلح محواه الحواي 
الووذي يسوومى الب موواي ألنووه فووي لووذا البحوو  محامووه وفووي ثاخلووه أعالمووه ، فإنووه يوواي عكوويم اووداً اعوول اهلل مووبحانه 

ي على ق   لذا الحاي فالوا  يواماًل لوه واألرو كل وا وتعالى الثار الذي بسط األرو على ق نيه المسمى الب ما 
 على ق  ه ، فإ  ألل الجنة يدكلا  من كبده .

بني فوإ  العبود إ ا غوار فوي يحيحوة مو  لوذا البحو  وأخو خ مون كنواز افدف م يا المع تبيان في أفق ءمعان :    
ي  كو  ) مو خ البحو ين ( ، فوإ ا إلتحوى رمازه األ داس المالنا  في ا الدرر فإنه يكف  بححيحة العين المخار إلي ا ف

البح ا  كانت لذه العين بين ما ب زخاً ر يبريا  ، فمن     منه امتم ي يياته ومن إغتسول بما  وا أكول مون كبود 
الب موواي ونخوو ي ك اماتووه ، وقوود اعوول اهلل اوول وعووال إاتموواا كليمووه مووه موويدنا ال ضوو  علي مووا السوواله فووي لووذا 

 وا ال يموة ، فمون و ول لوذا المحول عو س أمو ار  لو  كلوه موه زيواث  مون فتالموة وأرثالمحل لمنامبة اقتضوت ا الح
   س أخ  .

ف م يا إبني وتححق فإ  كل عارس من الالواملين ومححوق مون الم لصوين اف نابع أنوار وبارق علوم وأسرار :
معنواي  له مخ   من م  يحيحوة مواو الحيوا  وعوين يسوبح في وا بحسوب المحامواي ، ولالون يحصول ل وم  لو  بسو 

أل    اب م وعام م في ا معناي بمثابة إثراك م ل ا بال وح ، فلذا يصلت ل م الحيا  المعنايوة بعود الماتوة ال فيوة 
يسووا  ميووت بعووده تصوو فه وإلتووذا ه بجميووه الحوواا  ، فووإ ا أراث اهلل بحوواو  91ذ. فوودف م يووا إبنووي فووإ  كوول اسووم متحوو

مماته امعه بعبد  ار  من مو  مواو الحيوا  المعنايوة ووفحوه علوى الحيا  فيه بتلذ ه وإثراكاته وزلاق ما كا  به من 
ما يارثه تل  الحيا  الححيحية ، فإ ا علم اهلل إموتعداث قلبوه ل كواث لوذه الميواه العوذا  وليواه نفسوه للخو ا  ، أمو  

ا أمو افيل الساقي أ  يدي  عليه كدمواً من وا قودر موا لوم يالون لوه ب وا بعود  لو  انفالوا  عن وا ، فحينيوٍذ يونف92)اليه( 
لدايته في  ار عنايته فيصي  ييا بعد مماته وتستم  يياته فوي  وي رموز معنواي محاماتوه ، ف الوذا لوي يالوة أربوا  

 -الحيا  الذين يصلت ل م بعد المماي ،  ع  :
 أخي أ  فضل اإلله مديم               ونعمته  في  الب ايا  تحيوم

 مسالن  وامه  مستديموأم اره في  دور العبيد               ل ا 
 ا                 ل م  في  تحمل م   ا  نعيموووووووووأرباب ا كمل ياملال  

 93ك امات م ثيمة في نموواو                يلافا    في   ما   ي وه
 94الزما  وأرو يحاه ىبالل البحوار وامه الب ار               بل

 

                                                           
 متقد . 91
 زائده . 92
 يرومو ا . 93
 حيوموا . 94



 
 

115 

المعواني وقاموت ب وا أموا  المبواني ، فوإ  العبود إ ا  واس ب وذه البحوار فدف م يوا إبنوي موا إنلواي عليوه لوذه        
وأثر  في ا لذه األمار ، فإنه يجد في الساايل التوي فوي الجزا و  اموال مون األوليواو واألكواب  فيعو س بعضواً مون م 

وميوزت م فوي ويع فانه ويساي لم في بعض العلاه والس  المالتاه . وفي يين م وري ب ا ااتمعت بالثي  من األكاب  
الحال بالبا ن والكال  ، ومواي ي بعضواً مون م فوي العلواه واألمو ار والتجليواي والمكوال  ، وقود ااتمعوت مو   فوي 
بحعووة موون مووايل البحوو  المحوويط الووذي لووا موون وراو ابوول قوواس ب اوول موون النحبووا أ ووف  اللووا  م بوواا الحامووة كثيووف 

بوواً فووي أنوواار المخووالداي وقدمووه علووى قووده موويدنا يعحووا  اللحيووة  ووبيح الااووه ، فاادتووه فانيوواً فووي التجليوواي ، غا 
عليه الساله ، وورثه الحا م به آخ  مار  الحخ  ) لا اهلل الوذي ر إلوه إر لوا عوالم الريوب والخو اث  لوا الو يمن 

الحسوونى ، ولالنووه متحيوو  فووي  95الووا السووار  ( . ولووا مسووحي بثالثووة عخوو  إمووماً موون أمووماو اهلل )تعووالى( …الوو ييم  
ويللب الت ل، منه فما واد له مبيال ، فسولمت عليوه ، فوإ ا لوا فوي غايوة اإلموتر اق  واخ، ببصو ه إلوى  محامه

اللباق ، فإنه يخي  إلى البحو  الوذي لوا بسوايله فف موت منوه أنوه يخوتالي إلوّي بصوعابة ت ليصوه مون لوذا المحواه ،  
لبحو  األخضو  ، مواؤه مو  ر يسوتليه كدنه يحال أ  خال ه منه أ عب يار من   ا  ماو لذا البح  ، ألنوه لوا ا

أيد الخ ا  منه ، أل  الذي يخ   منه ي لو  يوار مون  ود  م ارتوه ، فااودي بيود ال اول رمانوة مرلاقوة وأكلوت 
معه من ا ، فلما ع فته باممه وخا بته بإممه ، قلت لوه : موا المحصواث ؟ . قوال : مخوالد  الملو  المعبواث . فلموا 

ه وتححوق أنوي مفيووده فيموا ي يوده أخووذ يللبنوي مون غيو  إنفالووا  عنوي و وحبني إلووى ع فنوي ف موت لروزه وأثركووت رموز 
محل بعيد ، فدخذي له في المحال وأ لحت له لسوا  الحوال إلوى أ   والدنا الالنواز المسوتار  تحوت قبوا  ال مواز 

فيوه التعبيو  ، نت ى إليه المارث ، فإ  لذا البح  رمومه معودوه وقوال   مالتواه فوال أموتليه امن البح  األماث الذي 
ولم أتع و إلى البيا  فيه والتفسي  ،فمن ثم أخذ مني بعوض أ كوار بمصوايبة أنواار وإنصو س بسوبيله إلوى مخوالد  
ثليله ، وفي يين تحييدي ل ذا المحل ااتمعت معه فاادته في يال عكيم ومحاه ف يم ، فدخب ني أنه يصلت لوه 

فووي تلوو  ال مانووة ، فحالووى لووي  وويياً موون يالووه ، ووادتووه منووي مفاتحوواي عكيمووة وامووداثاي ك يمووة يووين أكلووت معووه 
محى ب مسة وثالثين إمماً من أمما ه تعالى ، و ار في زياث  بإنت واخ الل يوق األعلوى . وقود ااتمعوت فوي موايل 
البح  األيم  ب اال من أربا  األياال لم يزالاا في ثرلة الم لاقين إلوى   يوق مع فوة ر  العوالمين ، فوإ ا أمعون 

م فال ه يححوق أن وم لويس ل وم ا وترال أبودًا بريو  لوذا ، وثوم أموار ر موبيل إلوى  ك لوا بحصوار الاقوت وضويحه ناق ل
عن ووا ، فووإنت ج أي ووا العاقوول وكابوود فووي يوواز المحاموواي والمنووازل فووإ  اهلل تعووالى يالوويم كوو يم يارثوو  موون علووم موو ه 

 العكيم إنه والب اليل ، واهلل على ما نحال وكيل ولا ي دي السبيل .
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 المغرب التاسع
 في عين خاتمة الالتا 

 
 باليفية  فة خلا  الم لف وغي   ل  من األثعية الم اية

 
 
 

تعاب ا فيوه ، وقود اإعلم أي ا اإلبن المجت د والمحتسب المحتصد ، أ  كل خي  ر ت قى  روته إر بج د النفس و    
وأ  الل ق الما لة إلى اهلل تعالى ر تحصى ، وكل  وايب  تاللمنا ل  فيما تحده من المجالداي والمالابداي ،

  يحة أثرى بما فيه الصالح لمون يسولال ا ، ولموا أنعوم اهلل علوّي بنيول لوذا المحواه واعلنوي مون خاا وه الالو اه أ   
لووي فووي الووتاللم والك ووار وإبووداو   يحووة أمووتحل ب ووا وأموول  ب ووا الم يوودين ألاوول أ  يصوولاا ب ووا إلووى يضوو   الرفووار ، 

صل األم  كما أم  وا ت    ل  وامتم  ، فلما أ نت من الحض تين بإق ار كلما ن اه يصلح أللول   يحتوي بوال فح
مين وأفاو علّي الالا  بواارث تودليف لوذا الالتوا  أرثي أ  أختموه بصوفة خلواتي التوي تصولح أللول   يحتوي كموا 

لذه ال لا  رمالة مسوتحلة وأف ثت وا فوي فعل قبلي ألل الل ق بنك لم الذي يصلح أللل   ا ح م ، واعلت كيفية 
لذا المر   ألال أ  يس ل نحل ا ونك لا لمن له رغبة في ا ، فمن أراث نحل اميه الالتا  ف ي من املته ، ومون 

 -أراث اإلمتحالل ب ا فليف ثلا منه من أول البسملة إلى يد ال اتمة اآلتية ، ولي لذه :
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 الذي   س قلابنا لمحبته وتارنا بال مه وريمته ، والخال  له علوى موا أوثعنوا مون خوزا ن أمو اره ، الحمد هلل      
واعل قلابنا محو ًا ألنوااره ، والصوال  والسواله علوى الاامولة الف يموة الف و ي مويدنا ومارنوا محمود المتحنوب فوي 

 ارية ر حة ونسماي العناية فا حة .غار ثار بجبل ي او  لى اهلل عليه وعلى آله وأ حابه ما ثامت ب وق ال
أمووا بعوود . فوودقال وأنووا امووماعيل بوون عبوود اهلل بعووا   ي اللووال فووإ  اللوو ق الما ووالة إلووى اهلل مووبحانه وتعووالى     

عديد  ومسالال ا موديد  والخويا الم بوي إ ا قفو  بوه  وايب العنايوة فإنوه عوين و واله وبلواغ مدمالوه فوي الن ايوة ، 
بي بالعناية ويفني بال داية أثخلنوي يضو   قدموه ونعمنوي بدنسوه وأو ولني إلوى يضو   تجلياتوه فإني لما أنعم علّي ر 

أمل  ب ا الم يدين وأو ل ب ا السوالالين . وقود اواوني  هوأورثني العلاه واألم ار ب باته أ   لي أ  أبدي لي   يح
به الروو ر ، فحوود اعلت ووا بووذل  األموو  موون  ووايب الف وو   وولى اهلل عليووه وموولم علووى مموو  الوودل  وعلووى آلووه و ووح

ونخ ت ا وملالت ب ا ، فجعلت في وا أوراثًا ك يموة قود أخوذت ا مون الحضو   الف يموة ورتبت وا فوي أوقات وا العكيموة ، 
وملالت ب ا المسوال  المسوتحيمة ، وقود وضوعت لوذه ال موالة الماموامة ) بواللااله الجليوة فوي كيفيوة  وفة خلوا  

ومووا  توواي عليووه خلوواتى التووى تصوولح رلوول   يحتووى موون محوودار المالووب في ووا مووا ايالل يحووة اإلمووماعيلية ( بينووت في ا
يحاله الداخل في أول ثخاله إلى يين   وعه في األوراث الم تبة عليه في ليله ون اره ، وقدر األمماو التوي يوذك لا 

ل   يحتوي فوي ، وقدر أعداثلا التي أخذت ا من الحض   وأ نت في ا ، وغي   ل  مما يحتاخ إليه ، وقد أ نوت أللو
ثخال ووا وأخوو ت م في ووا كمووا أ   لووي  ووي ي وأاووازني فووي أوراثه وخلاتووه ييووب أاووازه  ووي ه كووذل  ، وأراووا اهلل 
مبحانه وتعالى أ  من يدخل ا اازماً على انتفاعه ب ا وأ   ايب ا لوا عوين و واله موه يفوش األث  والصودق فوي 

بمحصوواثه وتنوواح فووي أ ووجار أركووا  قلبووه موواااه  الووذك  بوواإلخالر وإمووتيفاو كاموول  وو و  ا فحوود يحصوول لووه الكفوو 
باارق األناار وامل األم ار وأنااا الفتاياي واسيم الفياضاي لنتيجته ومعاثه ، واهلل علوى موا نحوال وكيول ولوا 

 ي دي السبيل .
ا إ   فدف م أي ا اإلبون األثيوب أ  قودر لوذه ال لوا  فوي غالوب األوقواي ثالثوة أيواه ، وينبروي لمون أراث ثخال و       

كا  يناي اإلقامة في ا ثالثة أياه أو أكث  أ  يت يض لدخاله ثالثة أياه يصام ن ويتنحى في ن عن النا  فوي أغلوب 
أوقاته إر لض ور  تحمله على م واللت م ، ويالثو  مون الوذك  بحودر  اقتوه في وا موه تحليول الالواله فوي غيو  ضو ور  ، 

و ل  بليلة اليواه ال ابوه أليواه الصوياه بعود  وال  المرو   ، وقبول وبعد ما يفل  من  ياه الياه الثالب فإنه يدخل ا 
حواه ثوم يرتسول لودخال ا كرسوله للجنابوة ، ينواي بوه يثخال ا بعود موا يفلو  مون  وياه اليواه الثالوب يصولي المرو   و 

  إلوى التب و من اميه ما كا  م تالبه من العلل والحاا ه والتل ي  من خاا  ه النفسية مه الصدق في نية اإلنتسوا
الخيا الذي لا مال  على يديه لللب الا ال إلى يض   اهلل مبحانه وتعالى ، ومداوموة الوذك  الوذي أخوذه منوه 

 والصدق فيه بحال اهلل وقاته .
بسووم اهلل وأموولمت وا ووي هلل وعلووى الملووة الروو او والحنيفيووة  -فووإ ا اوواو للوودخال يحووده رالووه اليمنووى ويحووال :    

إمووماعيل  ووايب الموودث والتالميوول ، ر  أثخلنووي فووي يوو ز أمانوو  موودخل  وودق الف وو او وعلووى   يحووة  ووي ي 
بإيسان  من  اارق الساو والرفالي ونجني من كيد الخيا ين الذين يتمثلوا  للنوا  فوي ال لوااي وأخ انوي مون 
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خلاتي لذه محفاقاً من العاا ق والحاا ه م  خ  دق عند  في يض   قدم  وق ب  ومعد  ، وأاعل لي مون 
ثاخوول نفسووي مووللاناً نصووي ا ينصوو ني علووى األعووداو الكووال   والبا نووة الحالووة بووي فووي اميووه تحلبووي ، إنوو   لوودن  فووي

على كل  ئ قدي  ، يا نعم المالى ويا نعم النصي  . فحد يحال  ل  كله فوي يالوة ثخالوه قبول الاموه ، ثوم يصولي 
الوا  …الثانية بالفاتحوة وقول لوا اهلل أيود الا ، و  …ركعتين قبل الجلا  ، األولى بالفاتحة وقل يا أي ا الالاف و  

أموترف  اهلل العكويم موبعة عخو  مو   ، ثوم يحوال : الل وم  -، ثم بعد الساله ولوا مسوتحبل الحبلوة يحوال أثو  موالمه :
 لي على ميدنا محمد النبي األمي وعلى آله و وحبه ومولم تسوليماً إيودى وخمسوين مو   ، ثوم يحوال : بسوم اهلل 

وعخوو ين موو   ، ثووم يحوو أ مووار  اإلخووالر مووبعة وأربعووين موو   ، ثووم يحووال : الحموود هلل يمووداً الوو يمن الوو ييم إيوودى 
ثا موواً كثيوو اً متاا وواًل يبلرنووي عزيووز م امووي والصووال  والسوواله علووى الحبلووة الااضووحة والنحلووة الجامعووة موويدنا محموود 

ايب الموودث وبسوويدي يبيبووي وإمووامي ، الل ووم أموودني فووي خلووااتي والووااتي فووي آخ تووي وثنيوواي بحبيبوو  محموود  وو
مين األيود وبخوي ي إموماعيل و وي ه و ويا  وي ه ومخواي  م بجسويم فيضو  ومودث  يوا  ومد ، ويحو أ أاب يل 

 مار  الفاتحة ما ة ومبعة عخ  م   على لذه النية . 
 -خا ووة ، ثووم يخوو ا فووي الووذك  الووذي يووديم عليووه فووي ليلووه ون وواره في ووا ، فيحووال :الوودخال ف ووذا كلووه فووي ليلووة      
ترف  اهلل العكويم الوذي ر إلوه إر لوا الحوي الحيواه وأتوا  إليوه اربعما وة وتسوعين مو   ، ثوم يحو أ اإلموترفار الالبيو  أم

أمترف  اهلل العكيم الذي ر إله إر لوا الحوي الحيواه غفوار الوذنا   و الجوالل واإلكو اه  خمس م اي ، ولا لذا :
ومن كل  نب أ نبتوه عموداً أو خلود قوال اً وبا نواً قواًر وفعواًل وأتا  إليه من اميه المعا ي كل ا والذنا  واآلثاه 

في اميه ي كاتي وموالناتي وأنفاموي كل وا ثا مواً أبوداً مو مداً ، مون الوذنب الوذي أعلوم ومون الوذنب الوذي ر أعلوم 
 عدث ما أياط به العلم وأيصاه الالتا  وخله الحلم وعدث موا أوادتوه الحودر  وخصصوته اإلراث  وموداث كلمواي اهلل

كما ينبري لجالل واه ربنا واماله وكماله ، وكما يحب ربنا وي ضى . ثم يحال : فدعلم أنه ر إله إر اهلل ر إله إر و 
يوا وثوث خمسوة آرس ، يوا اهلل اهلل مبعة ارس ،لا لا خمسوة ارس ،يوى قيواه موبعة ارس ، اهلل خمسة آرس ، 

ل : الل م  لي وملم وبار  بالنه عكمة  اتو  علوى السوبب لليف خمسة آرس ، ثايم ك يم تسعة آرس .ثم يحا 
في تالاين اميه م لاقات  ميدنا ومارنا محمد  ي الحدر العكيم وعلى آلوه و وحبه بحودر عكموة  اتو  يوا كو يم 
ما ة ومبعة عخ  م   . ثم يح أ الفاتحة وي دي ثااب ا ل وح النبوي  ولى اهلل عليوه ومولم ، ثوم يح ألوا كوذل  ويالوب 

لخووي ه الخوويا إمووماعيل و ووي ه و وويا  ووي ه  لجميووه ارنبيوواو والصووحابه، ثووم يح ألووا ايضووا ويالووب ثااب ووا ثااب ووا
ومخاي  م وأ ال م وفو وع م ، ثوم يح ألوا أيضواً ويالوب ثااب وا لسوا   األوليواو والصوالحين ، ثوم يودعا لنفسوه بموا 

رفار الالبي  الذي تحده مبه م اي ، ثم بعد يحب ، ثم يحال ، أمترف  اهلل العكيم ما ة ومبعين م   ، ثم يح أ اإلمت
  ل  مار  اإلخالر ألف م   .

ف ووذا لووا قوودر ورثه فووي ليلووه وفووي ن وواره ، فووإ ا فوو غ منووه فعليووه بووتالو  الحوو آ  العكوويم ، فووإ  لووم يحسوون فلوويالزه     
ليول ، فوإ  كوا  الصال  علوى النبوي الالو يم وليالثو  مون الناافول فوي وقوت ااازلوا ور مويما فوي الثلوب األخيو  مون ال
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يحسن الح او  ويصلي بالح آ  فذل  أيسن له ، وإ  لم يحسن فليصل بما يس ل له من السار ، وإ  وقف علوى 
 ورثه المتحده  ك ه فحط بحيب كلما أن اه أعاثه فذل  لا المللا  .

ال  أو مت بعواً ، وإ  و  ط الذاك  أ  يالا  في يالة الذك  مرمضاً عينيوه مسوتحباًل الحبلوة االسواً كجلاموه للصو     
وقف قا ماً على قدميه أو إتالى ، فالل  ل  وامه في   يحتي ، وأ  يالا  مستحض  الحلوب خا وعاً للو   . وأموا 
األمماو المتحدمة بدعداثلا أ  يالا  في يالة الذك  ب ا نصف ا بلسانه ونصف ا بحلبه ، فوإ  الوذاك  فوي أيواه خلاتوه 

بالناه بل يالا  مجت دًا ااثًا في الذك  لياًل ون ارًا مه التح ز في فلواره عون  ر يفل  عن الصاه ور يالتحل محلته 
كوول  عوواه نا ووي عوون  ي روح موواثاه فووي ال لووا  ، بوول يدكوول مووا يتيسوو  لووه إ  كووا  خبووزاً بوودلن السمسووم ، وإ  كووا  

ف فوي أكلوه مال ًا ، وإ  كا  تمو ًا ، وغيو   لو  مموا لوم ينخود عون  ي روح ور يالثو  مون األكول والخو   بول ي فو
و  به ويالث  من الذك  بامتحضار قلبه ، ويالا  في  ك ه عند ترميض عينيه م ياًل  ار   ي ه الوذي يللوب منوه 
المدث الذي ينتج له إنالخاس عين المع فة في قلبوه ، أل  العبود إ   ودق اات واثه وأخلو، هلل عملوه وا واثه فوي 

الفووتح ون ايووة الالمووال والخوولح ، ففووي يالووة ت يلووه لخووي ه خلاتووه فووإ  اهلل مووبحانه وتعووالى يموون عليووه في ووا بمبوواثئ 
بحلبه إ   دقت باإلخالر عباثته عن العلل الحا عة تك   له رويانيته فتدله على الحق ، فإ ا ق  ي لوه فلي يول 
 من ا ة قلبه نارًا ، و ل  كله ألال الدرلة يتى يك   لوه  لو  النوار ، فودول موا يبودو لوه لاايحواً مون األنواار ، ثوم
لاامعوواً ، ثووم  االعوواً ، ثووم بعووده ي يوول الللعووة األيمديووة والصووار  المحمديووة فووي قلبووه يتووى تك وو  لووه رويانيتووه عليووه 
الصال  والساله بفضل المل  العاله ، فإ ا ق   له من  ل   ئ أو رأى ما رأى من المت وينين مون أنبيواو وأوليواو 

دق واإلخوالر واألموا  قواف اً بوالنفس والامواا  ور يلتوه وغي   ل  ، ف ذا لا بدو الفتح له فليالن مالزمواً الصو
بمووا يك وو  لووه ، بوول كلمووا ق وو  لووه  ووئ ر يلتفووت إليووه ، بوول يحووال : إآللووي أنووت مللووابي يعوو و عمووا يخووترل بحيووب 

ورضووا  محصوواثي . وإ ا اوواوه خلووا  وموومعه فليوو اا فيووه قووال  الخوو ا ، فووإ  كووا  خلابوواً ماافحوواً للخوو يعة ف ووا 
بووه ويخوود عزمووه فووي  كوو ه ، وإ  كووا  م الفوواً للخوو يعة فإنووه خلووا   وويلاني فليت كووه ور يعموول بووه  ريموواني فليتاثووق

ويحبوول إلووى موواره ويفوواو أموو ه إليووه ور يحصوود بعملووه مووااه إنووه ريوويم يلوويم اووااث كوو يم . فموون ثووم بحووال اهلل وقاتووه 
فاًل عون م اعوا  يحواق  وي ه ولوا تحفه النفحاي واإلر اثاي وتتسه له األفياو واإلمداثاي ، ولالنه ر يالا  غوا

تالمل وتحلب يتى يصي  أم ه ون يه من يض   ال   ، ور ينبري أليد ثخال لذه ال لا  إر بإ    ي ه الخويا 
   . ز واإلاا 96إمماعيل أو نا به في تلحين الذك  ور ي تالب األمار بري  إااز  ف بما إ  إرتالب ا تتدخ  له المفاز 

لووذه ال لووا  ، فإن ووا عكيموة اووداً نوواثر  قوّل أ  تجوود مثل ووا ، وقوود ايوت ب ووا موون الحضوو تين فودف م يووا إبنووي وألوزه    
ن جين ، وقد اعلت ا خفيفة ألال تنخيط السالالين وعلا لمم الم يدين على يسوب يوال مورتبت ا بافق ملا  ال

وموعت في وا أيضواً .  الزما  واأل لح للخد  في   يحتي ، وإنموا المللوا  الالثو   مون ال ياضوة قبول ثخال وا ، وقود
أ  من أراث ثخال ا خمسة أياه أو مبعة أياه أو تسعة أو إيدى عخ  أو ثالثة عخ  أو خمسة عخو  أو عخو ين أو 
ثالثين أو أربعين وغي   ل  مما يليحه ، فذل  كله وامه في   يحتي فليفعل إ  كا  ثخاله في مسجد ال لبوة أو 
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ا إ  كا  في غي  لذا فال بد له من التحليل بحيب ر تدركوه الجمعوة ولوا إ  كا  في بلد ر تحاه في ا الجمعة ، وأم
ثاخل في ا ألنه إ  خ خ لصال  الجمعة فإن ا تبلول ب  واوه ، وأ  أبوى أ  ي و خ لصوال  الجمعوة إرتالوب محكواراً 

عصوى لعده خ واه غي  أنوه  97ألن ا ليست من األعذار التي تبيح الت لف عن  ال  الجمعة ، ومه  ل  لم تبلل
بفعله  ل  ، وإ  كا  عده السعي إلى الجمعة من الصرا   فإنه معصية ، و ل  ينافي التحو   إلوى اهلل تعوالى ، بول 

  يياً من الححيحة . 98ة قلعاً ، فإ  لم يتمس  بكال  الخ يعة لم ينليلم تحصل ق بة إلى اهلل تعالى بمعا 
تححيووق وفحنووا اهلل وإيووا  إلووى رضوواه الووذي يااووب ثخووال فإات وود أي ووا اإلبوون الصووديق وكابوود فووي محاموواي ألوول ال    

فاعله في يض   الحد  ويفكنا من كيد إبلويس وال واى والودنيا والونفس ، إنوه متفضول اليول ، واهلل علوى موا نحوال 
وكيل ولا ي دي السبيل ور يار ور قا  إر باهلل العلي العكيم و لى اهلل على ميدنا محمد رماله الالو يم وعلوى 

 حبه ألل الحش الف يم .آله و 
 

 انته  رسالة الخلوة الجلية ،،،

 

 

 

 وه ه

 هفي األدعية المرجي هالخاتم
 
فدف م يا إبني فإ  لذه أثعية م اية محبالة إ   او اهلل تعوالى م ضوية ، ورثي علينوا عحوب لوذا الالتوا  ، فودل     

 على ختم لذا الالتا  ب ا :  99األ  
ال وح والجسد ، وميا  في يح  األزل واألبد ، ثقت تفامي  أموما   و وفات   الل م ربي ر إله إر أنت ر    

، وارتفعت من أ  تدر  أليد مون م لاقاتو  ، وكلوت ركوا   لوب يحيحتو  مون أ  تنويح فوي فضواو يحيحوة إثرا  
مع فتوو  ، ورثي أبصووار النوواق ين خامووية موون أ  تحوويط بالنووه  اتوو  ، تحدمووت وتايوودي ، وتفوو ثي وتمجوودي ، 

لمحوود  أزًر وأبووداً ، والاايوود الووذي ر تووزال أيووداً ، والفوو ث الووذي ر تخووابه فووي تف يوود  ، واألمجوود المااوود فدنووت ا
الووذي ر تضووالي فووي تمجيوود  ، يوواري العحووال واألفالووار ، وراعووت األعووين واألبصووار ، عوون إيا توو  ، وعجووزي 

بلووى وأنووت الحاموود المحموواث ، األلسوون واألقوواله ، وانحسوو ي الف وواه واألولوواه عوون تحووديس أمووما   و ووفات  ، 
والاايوود المااوواث ، واأليوود المخوو اث ، والفوو ث المعوو وس فووي الااوواث . إآللووي أنووا عبوود  الفحيوو  الضووعيف الووذليل 
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العااز فحد أنعمت علّي فاليف ر أيمد  ، وأنت الرنوي الحواي العزيوز الحواثر الوذي أواودتني فاليوف ر أويود  ، 
ي متسعة فاليف ر أ و د بااواث  ، وأيوديت  و و اث  ، وف ثانيتو  إآللي نعم  عندي مجمعة ، وفضا ل  لد

، وقووود بووواأتني فوووي نعمووو  وخي اتووو  فاليوووف ر أقووو  بمع فتووو  ، موووه عوووده إثرا  يحيحتووو  ، وأنوووت ر تج ووول ، ور 
تصووواثس ماليتووو  بووواإلثرا  عنووود الروووار فوووي عوووين يحيحوووة  اتووو  ، إآللوووي أمووودل  بدموووما   وآياتووو  ، وأمووو ار  

ألعكم ، ويق يحيحة  ات  وأمما   و فات  وغيب  المللسم ، ماري ، ماري ، ماري وكلمات  ، وبإمم  ا
، ثعات  ب ذا كله فإمتجب ثعا ي ، ويحق راا ي ، وأمبح علّي نعمت  ، وتمم لي ريمت  ، ونعمني بالنك  إلوى 

واموت لالني  وا   الال يم ، وواه رمال  العكيم ، فال تحجبني عن  وعنه   فوة عوين ، وموزق يجوا  غفلتوي ،
في فناو   اث الحض تين يتى ر أكا  ماااثًا في يسوي ، ور أ وع  بنفسوي ، بول أواودني عنود  بفنوا ي عن وا ، 
وق بنووي إليوو  ببعوودي من ووا ، فووال تح منووي  لوو  إنوو  لليووف خبيوو  ، مووميه بصووي  . إآللووي أموودل  بعكمووة االلوو  

، وبجميوه مال التو  وأنبيا و  ، أ  ت وتم لنوا  وكب يا   ، وكنه يحيحت  وغنا   ، وبوذاي يبيبو  ومويد أ وفيا  
نا فووي مماتنووا ومحيانووا ، ور فووي آخ تنووا وبحسوون ال اتمووة وتحينووا موون فتنووة الحبوو  وتوودخلنا فووي نعموو  الدا مووة ، فووال تفتوو

كفنا ب  ، ور تاللنا إلى غي   ور تضيق علينوا ور تعاقبنوا ، وقنوا يسود كول يامود ، وكيود  ا وثنيانا ، علي  تاكلنا ف
ايد ، ومال  كل ماك  ومعاند مون فواا  أو عابود ، وقنوا مون  و  كول ثاو وال اتموة باألموااو ورث الودعاو وخيبوة كل ك

والفحوو   ال اوواو و ووماتة األعووداو والمالوو  والابووال واإلمووتدراخ والزلووزال وموواو الحووال والضووعف فووي اميووه األيوواال
إللحاث واإلضالل والس ق والفو ق والحو ق والالذ  والزيح وا والذل وال اس ار الي  ول  ومن  وما   ارياال

ارلى امترثنا ب  فدغثنا ،وامنا بو  فنجنوا والب ق والجذاه والب ر والبامار والفالج وغي   ل  من أنااا األمحاه .
إآللووي ثعانوا  فإموتجب ثعاتنووا ومو ل عسو نا ويوول ك بتنوا وأزل لمنوا ، وأكخووف  مون مولب  بعوود علا و  وامن وا ،

عة رمال   لى اهلل عليه وملم ، وأمنحنوا كموال و وال  . إآللوي أمودل  اليحوين والثبواي ، غمنا وأثخلنا في  فا
والتححووق بجميووه األمووماو والاللموواي ، وال يوو  الجووامه ، والوو زق الاامووه ، والعلوواو ال ووامه ، والحلووب ال ا ووه . 

يه    لوي . إآللوي أمودل  إآللي امدل  من خي  كل ما تعلم إنه فيه خي  لي ، وأعا  ب  من    كل ما تعلم إنه ف
 ل  كله لنفسي وأورثي وأزوااي وإخوااني وأ وحابي وأيبوابي وخودامي وعخوي تي وأللوي وكول مون معوي وكول مون 
رآني ب ي  إنو   و علواو وبو  . إآللوي أمودل  المرفو   لوي ول وم ولاالودينا ومخواي نا ولمون موبحنا باإليموا  ولعاموة 

األييووواو مووون م واألموووااي . و ووولى اهلل ومووولم علوووى مووويدنا ومارنوووا  المسووولمين والمسووولماي والمووو منين والم منووواي
بنا المبلووح الصوواثق محموود الع بووي النووا ق ، وعلووى اميووه آلووه وأ ووحابه وأزوااووه و ريتووه وألوول بيتووه وعت تووه ، وويبيوو

ن ، وأنصوواره وأ وو اره و وويعته ، وم اا يووه وأيبابووه وعخووي ته ، واميووه التووابعين ل ووم بإيسووا  وتووابع م إلووى يوواه الوودي
ومووواله علوووى اميوووه األنبيووواو والم مووولين ، والمال الوووة والمحووو بين ، واميوووه األوليووواو والصوووالحين ، وكافوووة عبووواث اهلل 

 .  100المسلمين والم منين ، وآخ  ثعاانا أ  الحمد هلل ر  العالمين
 ثم ن تم لذا الالتا  ب ذه األبياي قصداً للتحد  بنعمة مالب ال باي .
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 - ع  : 
 

 بالمناعم والفضل                   تاليت أم ي في المحال وفي الفعلل  الحمد يا من 
 لنفس  ر يحصى ثناؤ    بالحال   فإن     محماث   قديم   ويامد                    

 اإليجاث وال زق    والعحووول على                             فنحمد  الل م في كل لحكة 
 تحا   عن ا العد من وامه الفضل                        م      ونعمة ما أوليتني من مناعوو

 101يسين لم يسلاله من كا   من  قبل               بإكمال تدليفي على خي  مسول         
 وانلق الفاه بعحد مفصل                           قد أوثعته ثر المعاني ويسنوو ا        

 واملمته لللالبين بال اعل                               و اقته من يسن كل اال        
 يدوه له  في  كل  يين  بال  فصل                   فحمداً  ل بي  ثا ماً  متااتوو ًا          
 تدوه  على محبابه  أ  س  ال مل                  وثم  ال  اهلل ما لبت الصووبا         

 وأ  أما  الف   من بد ه األ ل              مخ ود       محمد أ ل  المجد  في كل 
 يدوه على  األ حا   والزوخ  والنسل                        يرخى انابوه  102وثم ماله منه

 
 

 انت ى الالتا  المبار  بعا  اهلل تعالى
 
 
 

بنحووا موواعة موون ثخووال الثلووب  توودليف لووذا الالتووا  المبووار  بتافيووق اهلل تعووالى بعوود انتصوواس ليلووة الثالثوواو ينجووز    
ثنوين وموتين مون ال جو   األوف وموا تين و  1262األخي  من الليل رابه عخ  ياماً من     اهلل اماثي اآلخ   عواه 

 النباية .
   
 
 وقد مدح لذا الالتا  ب ذه األبياي السيد محمد المالي ابن م لفه الالي الخيا إمماعيل . فحال :  
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 ر              إلزه   ما  مخارق  األنااريا  الباً  للفاز  واألم ا 
 امه  الآللي  والجاال  كل ا            بلح العال في الدل  واألعصار 

 فخمامه غ بت على العين التي        في ا علاه الريب واألمو ار
 ينبي  عن خب  السمااي العال         وكذا األراضي ثم واألبحوار

 ووواعيل يب  األولياو األخيوارووووووووووووووووووووووووووملم ر يالا  كذا و ايبه لا إم
 يتى أنا   بحض    الرفووار   ر زال ي قي في المعالي كل ا           

 ي دي إلى مبل العلّي البوار       غا  الب ية مف ث في عص ه        
 يدتيه يحصد مخ   األبو ار        يبدي الر ايب والعجايب للذي     

 انح له            م  بساق الجد في األ كوارارمت أ  تجد المنا فإ  
 ينجي من األمااو واألض ار         فمحمد المالوي ابن  م تجى       

 
 
 
 

 -وقد مدح لذا الالتا  ب ذه األبياي السيد ايمد بن م لفه الخيا إمماعيل :  
 

 ن  لذا الدر والسند األقاىأيا مبترى ياز ال داية والتحاى                     فدو 

 مخارق لدى قد تجلت  مامه                   وقد غ بت في عين أعين ما ي اى

 للايف ر ين ى مدالا ور يحاى             من الس  والعلم اللدني قد ياى       

 وبعد لداه ر يضل ور يروواى                  به لدى من راه الم يمن لديوة       

 وأ  مباني أ له منه قد يحوواى           م ر وإمماعيل مبدي أمامه           فل

 و ايبه  غا   محاماته  قصاى       فاليف ور يخفي العليل بحازه              

 فصار وأم ار العلاه له مثوواى               فالم ااوه غم  غبي مرفول             

 وكل علاه من يحايحه  توو وى                      يعب  ما قد  او  في أي  مسل  
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 أزال يجا  السد عني والخالاى           فإني به أيالي كما  يت ييب قد      

 وقل ايمد إبني له فيضنا األضواي           فجد لي أيا قلب الاااث وغاثه         

 تار في الج   والنجاىعلى أيمد الم       علي  رضاو اهلل ثم  التووه              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولما رأى العمد  الفاضل والعالمة الالامل خليفة الخيا ولد ثوليب ال ليفوة محمود لوذا الالتوا  مديوه ومودح     
 -ا بجزيل ال ي اي ، ولي لذه :مم لفه ب ذه األبياي رااو أ  يتحف من 

هلل  لى اهلل عليه وملم ، الحمود هلل الوذي مون بسم اهلل ال يمن ال ييم ، الحمد هلل والصال  والساله على رمال ا
على أوليا ه بدقا ق األم ار وأك م م بللا ف نتا ج األفالار ، والصال  والساله على ميد لذه الدار وتل  الودار ، 
وعلى آله و حبه الب ر  األخيار . أموا بعود ، فحود تلوى علوّي كتوا  الروا  الموال  واألموتا  الفواخ  ولوي اهلل الخويا 

عيل بون عبود اهلل ، متوه اهلل المسولمين ببحا وه . آموين ، وتدملتوه فاادتوه أنوه لواارث لويس بتودليف عوارس مااود ، إمما
 فحمدي ب ذه األبياي ، وانت بت من األلفاه الااضح أللل العلم والج اري .

 
 : ولذه لي

 لذي مخارق  منبه   األناار               لذي ااال  قدو  األي ار

 أناارلا أه أب ق    األملار             ي األكاا  منلذي  ما  نار 

 اثنى عليه الالل    باألم ار          ر بل ااال  أخ ات من بح  من
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 أو اف ا في البدو  واألمصار          أبدى عجايب ياري األفالار من

 م  البالغوة فيه باألبصووار        ألل البالغة إ  قف تم فدنك وا         

 فدلزه  ما  مخارق األنواار       ت ملتمساً لنيل لداية         إ  كن

 الو         أبناو   ألل  الفضل    والمحدار  اكم نعمة أعليت ا من بعض

 بمالبس  الحذاق    واألخيوار         أبناؤه نعم األرو تس بوولاا        

 د  األقلارلم  ر ولم أبناو قلب الالا  أه          غا  الزما   ومي

 أمتا  إمماعيل  عبد  البواري    أعني به  يا البسيلة وأممه الو     

 من مانح األم ار لألب ار          ر زلت  يا غا  الزما   ل  ال ضى 

 مصحابة   بنتا ج  األفالووار          ومنحت كل مس   من ربنوا        

مدي ية ك ثفا  ياًر وخليب ا الفحيه ع بي لذا الالتوا  بوالح فوي ولما رأى العمد  الفاضل والعالمة الالامل قاو    
الثناو على  ايبه وعليه ، فحال ماثياً له ورممه فيه ب له ، ثم أرمل ب ط يوده لصوايبه األموتا  نسو ة مالتوا  

 -في ا ب ط يده في مدح لذا الالتا  ما لا :
 

 من   الاما تدملت في لذا الالتا  فإنه             كتا  به تجلى  الحلا 

 وقا ل لذا في الححيحة قد رما         مخارق  مس فاو في الالا  ضاؤلا

 وناري  به كل الناايي وقد مموا       تعاقم قل  ياز لذا وضمه           

ولمووا وقفووت علووى مخووارق لووذه األنوواار و العوووت بعووض لووذه العلوواه واألموو ار أزثثي تصووديحاً ويحينوواً وإيمانووواً      
عليووه الصووال  والسوواله . ) أمتووي كالريووب ر يوودري أولووه خيوو  أه آخوو ه ( أو كمووا قووال : وازثثي أيضوواً بصوودق قالووه 

إيماناً ويحيناً وتصديحاً أ  األولياو الالمل ماااثو  في لذا الزمن المتحده ، ر ان م انح ضاا أو خلت األرو من م  
ا ، ميدي أيمد ، وميدي محمد رضوي بعض الج لة ، وأ  من م بال نح، عن ثرات م مخاي ن 103كما يحال عن

اهلل عن م ، وأ  من م ، ميدنا مك   لذا الالتا  بال    ور إرتيا  ، الل م ألححنا ب م وأنفعنوا ب وم ثنيوا وأخو ى 
 وثبتنا على محبت م وأتباع م نحن وأورثنا وأتباعنا وكل من تعلق بنا . انت ى .

                                                           
 لعلها كما يزعم بعض اجلهله . 113
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ي مدي يووة ك ثفووا  يووار الفحيووه عبوود المللووب علووى لووذا الالتووا  ولمووا وقووف العووالم الالاموول والعالمووة العاموول مفتوو   
وتدمل ما أوثعه فيه  ايبه من العلاه واألم ار والحالمة والحال والصاا  ، مديه ومدح  ايبه راواو أ  يتححوق 

 ب ا ، فحال :
الم زونوة ،  الحمد هلل على كل يوال ، والصوال  والسواله علوى نبيوه واآلل ، وبعود ، فحود تدملوت لوذه األمو ار      

والجوواال  المالنانووة ، فااوودت ا فووي غايووة الحسوون والماليووة ، ومزيوود البالغووة والفصوواية ، فلسووا  يال ووا يخوو د ل ووا 
 -عن كل ماثح فصيح . فحلت في  ل  أبياتاً من الخع  : 104بالمديح ، ويرنى

 
 نك ي بعين ال أ  والحلب ثفعة                  كتاباً به الحق الحايم قد إتضح

 ا  معا  غار في لج بح لا                    م لفه فإمت  خ  الدر وإنتضح م

 علمنا  يحيناً  أنه  قلب  وقته                   ومفتاح أقفال الحلا  وقد نصح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
فياضوواي ربووه الحوودي  محموود أيموود  وقووال العبوود الفحيوو  فووي البحوو  اللايوول المعتوو س بالحصووار والتحصووي  موون        

لا وم يفكووه اهلل تعووالى بللووف مووماوي وأ اقوه يووالو  الحوو   بالخوو   موون الالود  الوو اوي ، لمووا أ لعووت علووى لووذا 

                                                           
 ويستغىن . 114
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الالتا  ، قلت لذه الحصيد  ال ا ية اعلت وا تح يكواً علوى كتوا  الوالي العوارس بواهلل الخويا إموماعيل بون عبود اهلل ، 
 .   نفعنا اهلل به وبعلامه ، آميون

 ولي :
 لذا محيط  الدر أه  ا  اال                 أه  ا يبا  الالد   اح المسال                    

 أه  ي  ثرار  بالب وواو تزلو                  أه  ي عحاث بالآللي  فصلت      

 باللحن فاق غصان ا قد تسحو        أه  ي رياو  قد ترنى  ي لا            

 أه  ي نفا ح مس  فضل تنخو         ا  تس ي ب يح عا          أه  ي الصب

 أه  ي بدور في  السووماو تنار        أه  ا   نجم في  الديااي ثاقب         

 ليل  الج الة بالمعارس يملوو               أه  ا   ب ق  بالضيا  قد  رح  في                    

 وغ وب ا  في  أعين  قد  تستوو                 أه  ي  ما  أ  قت  أناارلا   

 قلب الزما   للمعارس مك وو        أه  ي الححا ق  اغ ا  مس الارى      

 لال  إ ا ياه الحيامة تحخوو                يا  الب  ال دى  الذي  ينجي  من 

 يذكوو  تنك  ب ا عجب العجا           لزه ب ا  وأمعن  بعين  بصي           اف

 بمعارس وعاارس قد تبص                 تنبي   عن خب  السمااي العال     

 وكذا  ا باق ارراضى كل ا                         واميه ابح لا يحيحا ت ب 

 وكذا مالقا  لمن مالن العال                      وكذا ارراضى املة واربح  

 وأمي لا  الحلب  المني   المبصوو              وكذا  أعضاو األمانة  كلو ا     

 وكذا تجلى الذاي واألمماو وال               أفعال  يحاً   بالمكال    تك وو 

 من قبض أو بسط فالال   ي ثوو          وكذا إ لالح الحاه في تع يف ا       

 وت بوو    تنبي   عن  ع فان ا          وله  إ اراي  غاامض   يا فتى        
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   و االه فدف ووم ل ا يا خيوو                    وباارق و اارق  ولوواامه          

 ومنازل  تنميحو ا  قد  يفوو                    ويحا وق وثقا ق  ورقا ووق        

 وكووذا  آثا  له يا مبصوو             ومباثي فتح للم يد وغواية          

 وق يحاً ااو ب ا              في نار  وي المصلفي  ا األف و وتنزري الحو

 لالي قلب الحوق ولا األكوووب        وله فتايواي كخافاي أتت          

 والحمد قد  أبدى  لس  ي وفه               بعجا ب  وغ ا ب  قد  تخالوو 

 أكبوو وكذا يدوث الخ ا أيسن مارلا            لم  ر وإمماعيل  غا    

 لم  ينتبه   لف اره   وااللوه                       أر ولّي األمو  ميدي اعفو 

 فجزاه  ر   ال لق  خي   ازا ه           في الدنيا واألخو ى    ب ي   يحب 

 أبحاه  ر   الع ا  ولا اآلخو            قد  راه  نخ   معارس  وللا ف     

 مد               نجل  أليمد  لا م   فامتبصوو قد  قال  تح يكاً  لذا    مح

 ي اا  من  المالى  الال يم  عناية           تمحا   الذنا    وللحبا ح   تست 

 وبحق   ه  المصلفى  كنز  ال د               وبآله   وكذا     حب  أبحوو 

 أ    وكذا  بالل  األولياو  اميع ووم            وخصا اً   إمماعيل   غا  

 وبسيدي  التيجاني  ايمد  ي التحى        من  فاق  كل  األولياو   ا األف و 

 وكذا  بالل التابعين   ومن   تبه           ألل  ال دى في  الدين  يا مست وب 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

عيل الوالي وب وا مودح السويد الموذكار قصيد  في ا مدح كتا  مخارق األناار لالي اهلل األمتا  الخويا إموما        
 ايب التدليف وفي ا رث على من ينالو  ك امواي األوليواو مون نكوم الفحيو  إليوه تعوالى محمود األموين بون الح  وي بون 

 ه30/4/1932البصي  .        ياه 
 

 إني  ق أي  مخارق  األناار           فاادته  كنزاً من   األم ار

 في  ثفتيه   ثقا ق    األخبار  امعت به  تى العلاه وثونت    

 فيه ال داية للم يد ويالموة         الت عن األلبا    واألفالار

 لا منية األيبا  والسمار      لا يانة الندماو إ    باا الللى

 بال   ألل اهلل في األمحار    يسحى الجليس  من السالس عخووية

 اذو   نووار كدن ا  في الد  و           ويعله من ق ا  مخمالة 

 في يم في ليلى وبارا يسن ا      ويريب عن   حب  وعن خمار

 أعكم ب ذا  الح   واألمتوار    فإ ا به خلف الستار مح باً       

 وي ى راال اهلل ال االله            عى ب م  الخاق  واأل كار

 لمنازل السعداو واألب ار        لج وا الال ا وتسابحاا ااس الداى

 وتج ثوا عن  ما   األغيووار       ا م اثلم وبار  معي م      بلرا 

 ما مل ي  في  الالتب   واألمفار        وتحححاا بمعوارس قدمية 

 ر تحتجب بالصوود واألنالوار       ملم ل م خلّي تفز ب ضالم    

 ولم  ل ذا  الالا  كاألقمار    ف م الخما  إ ا الحااث  أقلمووت
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  ا  إمام م         غا  الارى  وخال ة األخياروالخيا إمماعيل 

 رث في بحار علامه متعلخاً             تلق  ب ا  الزلفى  وعحبى  الدار

 يحي الحلا  بفيضه المدرار      ف ا   الالي   الالامل   العلم الذي

 ويلاس  باألرضين   واألبحوار    ينبي  عن خب  السماو مفصاًل      

 لذا  علاو  الاايود  الح وار       ال يديث ا     ويرار في لجج يل

 أيحّد فضل الفاعل   الم تووار      من  ا الذي يحصي علايا ربه      

 تعساً  ل م قاه  من  األ و ار      والمنال و   على  الالى ك امة      

 ألل البصي   يا أولي األبصوار       ر ي عحال م وضلت أ  ت ى    

 ويض   عينيه   ضياو  ن وار       ي اقب  قلمة        ف م  ك فاا 

 أو مثل اعل في الحديحة ماكن         ي  يه  يب الارث في األ جار

 أ  التدث  يلوية األيو ار           ثا عن  لذا يا أخي وتدثبا      

 في قبة مليت من األناار         وأقصد ض يح الخيا وأثخل خا عاً 

 ته تجد المنا            أ  اإلاابة من  ق ى  الوزواروأ لب لنا ما  ي

 ع خ على أورثه  من  بعده            ألل الصالح الساث   األ  ار

 اهلل قد أو ى بحوق الجووارو        يا أي ا األمتا  إني ااركم         

 لا قد نزلت بداركم ولي التي            فت على البلدا  واألمصار

 رؤية ميموانة              أخنت على األيزا  واألكدارف أيتالم في 

 وتحا  ي عن كن ه ا عارى     قد  ضاق  قالي  عند  بال  مجدكم

 فتحبلاا يا ميدي أعذاريوالعذر افضل ما يجىو به ام ؤ           
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بعوين مون نكوم الفحيو  لذه أرااز  تضمنت محدمة األربعوين الناويوة وراوال اإلمواه النواوي الوذين روى يوديث م فوي أر 
 إليه تعالى محمد األمين بن الح  ي للف اهلل به . آموين . 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الحمد  هلل   على   اإليما              ي اللال واألنعاه واإليسا 

 من  األياثيب   التي   روينوا      وبعد  فالبارية   إنت ينوا        

 ماه            النام   الذي  بدرو الخواهامه  اإلماه  الزالد ال 

 أااث    نعواً  ااثه   الوالي            الناوي  العالووم الالي        

 عليه  ف ا  العووابد  النوحي                  ورضى اإلله والنبوي       

 تفويد  في  الحديم    والحديب     أبدى لنا مجماعة الحديب      

 كانت  لدين اهلل  كاألركووا                عخ    واثنا   أربعة  في  

 فحد  أتى  يحاً  بروي    موين            نفد دث ب ا يا  ايبي اليدي

 كذا على وابن  عبا   األبو              عن الثحوا  أنس وابن عم   

 قال غداً كالخمس في الك ي          وغي لم من   ق كثيو        

 أخب لم     ونلحه    بالحووق          عاً  أ  خي  ال لق قالاا امي

 بد   من  يحفش   أربعينا            ألمتي  في  الدين  كي   تعيوونا

 يالتب ياه الحخ  في األعاله        العلماو    السواث     الالو اه
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 بدي   با   ثاخل   محيوووم              فيعه نبينا   العكيووم      

 ياه الحخ  كالخ ويد      مبحا    ربي   المنعم    المجيود وقيل

 والدارقلنى    وبي حوي         لف   ابن   املم  اللامى    اف

 وغي لم  من   قاث    أخيار        لم المصابيح لضاو السواري

 يينا   يا  محوويافجاو   يحي  الناوي  يحي           يح م   ف

 اح           فب زي  كالنار   واآلقوواحوأختارلا من أ    الصح

 رااله  عخ و   مه ثالثوة         ألل ال دى  والدين  والاليامة

 في رفعه  على  مبيل   األنس   ا ثت م بعد  إنت او  الدر   

 فدق  وا   يياً  من  اإلعجا      ق أت ا  في  مجلس   اللال

 نكم   لمن   ي يود  وقال  قاه  أ    ا  مفيود           وليووته 

 وعدت م  والاعود ثين الح        بنكم م   حب النبي   الرو 

 ف م  أمي   الم منين  عمو         ونجله   الحب   اإلماه  الحمو 

 كذا  ابن مسعاث رأي الححيحة         وأمنووا  عا خوة   الصديحة

 ا  قاريوابن بخوي  مه تميم  الداري        وزث  أبا  لوو ي     ي

 وابن رمال اهلل  ي الفعل الحسن      المصلح الجليل  ميدي الحسون

 ممه   وأثراوأنس بن مال  بن النووض           وداث  بن  أو   ف

  ا  ابن عبا   عكيوم  الجواه       عبداللوه       وأ ك   أبا ر  و

  وعحبة  مفويا    ثم  اابو            والحوار  بن عا وم يا  اع

 لم العيووا    ولم  المووال           ناا   والع باو  بل  معوا   
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 ا ثاه   بن   نا     ال خني       م ل  بن  معد  وكذا  ال دري

 ر تنس عبد اهلل   بن  عمو و          يكيت  بالتافيق  ثم   األاوو 

 كاناا  لدا   للارى  نجامووا            وللذي خالف م   رااموووا

 ف ضى  ال يمن   عن م   اووال           االله   لم   يحملا   الالوال

 نكمت م   كاأل ل  في  الت تيب        أبري   ب م   عفااً   عن الذنا 

 صوواه           من  عاه  خمسين  ضحاو  الياهالأرخته  عخ ين       

 ف م  األبحاثاامن  بعد  ألف  ف        ومواية     تال ري     ثوالثاً       

 في  ك ثفا   أمحيت   مدرارا          وكنت   والياً    قضاو   بارا     

 على رمال اهلل  أو ركب يدا          لوى إل ي  كلما   بح بدا      

 ما أنزل  الحل   من  السحا        واآلل واألزواخ  واأل حوا        

 الحا      المنوالس   الححيو         قد  قال  لذا   العااز  الفحي      

 محمد  األمين   بن   الح  ي           ال ا مي      نسبة    الح  وي

 ي اا  من  اهلل  على  الدواه         أ   يحسن   العحبى  مه  ال تاه
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داثي ومود النبوي لذه منكامة إ تملت على محدار زكا  الفل  وزكا  الحبا  و ل  بضبط الصاا وال  ول البرو     
 لى اهلل عليوه ومولم بالودرالم وتحايل وا إلوى األر وال المصو ية المتعارفوة عنودنا . ولوي مون نكوم الفحيو  إليوه تعوالى 

 مين ابن الح  ي غف  اهلل  نابه . آموين .محمد ار
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 في الخ ا  يا  ألل  النك            الصاا  كيل  مخت و         
 ا الححيحة في الحجاز                 وال  ل من ناا  المجوازول

 كالاز   في  ثار  الساله           والاز  في  البلد  الح اه       
 زمن   عليه    وإنحضوى             برداث  ر ل  قد مضى        

 وبه النصا  على ال صار     ما زال يذك  في  النصار       
 ما ة  وعخو و     تلت              أتت             قالاا    ثرالم 

 ج  من  الرلوطوأف م   تن              لذي  ثمانيوة    فحوط         
 ر ول  وثلب   كالنحوال             فيحال في مد  ال مال          
 بال  إرتيوا    مد النبي                ولضبلوه  بعد الحسا       

 ألف  وعين  ثم  قواس                  ور  خالس     في  عد  ا
 ثال    وفواو   ثم    خوا           في  أربه   يا  ا   األخا         

 وأعو س  ب ا  ر ل  الزمن           علمون        الذي  ثرالم  ف
 في  مثل وا  نلت   الكفو              ولا  الذي  اثنوا  عخ        

 نصوفاً  وربعاً    واعتومد               أربعة    وزث            تلحواه 
 أخ اه   يحواً   للفحيو             ا  الاز   بال  ل  الالبي          

 ف وم    عنوي   يا نديماف               لذا  لا  الصواا  العكيم    
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 لحضا ر  ت    من قاضي  ا        وأيسب  به كل الزكوا         
 لي  خموسة  قد  يححواا               أما  الحبا   فدومووق       

 متوا    واعاً  ر  يزيد               والامق   من  ع د  بعيد      
 من  غي    نح،  أو   كاله          ( تمواه       ف    285أر اله )

 غيون او  وكواس ولواو ت                 في  خمسة  قيد  متيوون     
 بال  ل   في  لذا   البولد          أرقام ا   تعلي  العودث         

 ال تاه عند  الن اية و                  وأقال في لذا النكاه        
  لى   اإللوه  على  الدواه             لمحمد    خي    األنوواه

 
 
 

ماعيل الووالي الووذي بنوواه يفيووده السوويد مي غنووي و لوو  بالتوواريا يوودلما توواريا بنوواو مسووجد السوويد إمووابيتووا  : ب      
 1932و  1350الع بي واألف نجي للناقم المذكار منة 

 
 يا   مي غني   بجد              قبست    با     مجد 

 قفاي    آثار   اد            بنيت     هلل     بيتاً      
 
 

 ف   ( 285) 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

126 

 

 

 

 

  الخيإ مسماعيب بن عبا هلمؤلفات العارف باهلل

 

  . كتاب جزيب اإللتباس في بعض عين التسليم 

  . كتاب الواراات الاينية في لعب العارفين بالانيا الانية 

   . كتاب الصراط المستقيم في حضرة العلي العظيم 

  . كتاب منية الطالب في تفسير قولهم علم الظاهر حجاب 

  نيا بالاين .كتاب تحذير السالكين في أكب الا 

  . كتاب القوب الحق في النهي عن مخافة الخلق 

  . كتاب عزيز المرام في لقطة من توحيا األقوام 

  . كتاب سراج الظالم في فوائا القيام 

  ماع على طعام العقيقة .تين الحقيقة في اإلجيكتاب تب 

  . كتاب تخليص األخوان من حلوب الخسران 

  لباب . كتاب تحريض األحباب على لزوم ا 

  . كتاب رسالة عين اليقين في نصح المرياين 
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  . كتاب رسالة لسان الكماب في أذواق الرجاب 

  . كتاب األرجوزة المسماة بالفرياة المنظومة في مسائب القصياة 

  . توسلة المسمى بالجوهرة الفاخرة في قضاء حوائج الانيا واآلخرة 

  الجوهرة الفاخرة . وخرحه المسمى بالفيوضات الزاهرة في حب ألفاظ 

  . رسالته المسماة المنفذة العقالء عن تأخير الصاقة للميت والاعاء 

  رية في ماح سيانا محما خير البرية .اهمزيته المسماة بالجوهرة ال 

  . كتاب خرح األرجوزة المسماة بالفرياة المنظومة في مسائب القصياة 

  . رحمة الوهاب في تهذيب األحباب 

   في نهي القوم عن الجمع االحايت الرجاب .ميضاح المقاب 

   . وصية المجين في ضرر الرئاسة للسالكين 

  . الرسالة المسماة بالكوكب الخاغب في تيقيظ القافي عن انيا البليا الغافب 

  . السهم الخراقة لمن معترض أحواب أولياء الملك الخالق 

   والسالم .كتاب حج بيت هل الحرام وزار قبر النبي عليه الصالة 

  . وألف عاة أاعية وصلوات في أثناء الطريق 

  . ألف العهوا الوافية الجلية في كيفية صفة الطريقة اإلسماعيلية 

  . ألف خيرته المسماة بكتاب البيوت والاوائر في الكخف عما في الضمائر 

  . ألف الرسالة المسماة بمرض المحرام في افع ما يتوهم فيه بعض العوام 

  خطبة عيا الفطر ثم مختصرها . ألف كتاب 
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  اء .قكتاب خطبة اإلستس 

  . كتاب خموس ومخارق األنوار ومغارب حسها في معني عيون العلوم واألسرار 

   رسوب .الي حضرة هل وفكتاب الصلوات المسبقة المسماة بمفتاح باب الاخوب 

  ين .ة أهب الانيا والانحكتاب األوراا السبعة المسمى بروضة السالكين وم 

  الخطحات .  جامع ايوان 

  ليص المؤمنين عن سلوك طريقة المخسرين .خكتاب روح ت 

  . كتاب الماح المسمى بحاائق المخاق في ماح حبيب الخالق 

  . ألف منفرجته 

  . ألف قصياة ميمية في ماحه صلى هل عليه وسلم 

   الميرغنففي ألفف منظومفة ففي مفاح خفيخه بحفر العرففان ومعفان اإلتقفان غفوث أهفب هل

 السيا محما عثمان .

  . ألف اعاء عظيم نثراً ونظماً يقرأ عنا ختم القرآن 

  . كتاب رسالته المسمى باللمع الباري عن كخف الختم اإلمام الهااي 

  . كتاب وجيز النظم في معرفة سياي اإلمام والختم 

  يصب السالكين بها على ذروة الروم .  رسالته في ماح سااات القوم 

   المقامة المسماة بكيفية منتظام الرئاسة ألبناء الانيا أهب السياسة .كتاب 

   كتففاب الرئاسففة المسففماة بالبيففان الكامففب فففي مصففرفة الكوكففب الفاضففب ل مففام المهففاي

 والختم الخامب ألسرار الطالع والنازب وعقبة بمناجات خريفة وأسرار لطيفة .
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  وان .الرسالة المسماة بتحفة األعيان في مواصلة األخ 

  . كتاب السنا واإليجازة الكبرى في الطريقة اإلسماعيلية الفخرى 

  . المولا المسماة بالواراات الملتمسة من الحضرة المقاسة 

   . الرسالة المسماة بجزيب األخكاب في حب عقائا اآلماب 

 

 

 

 

 

 


