
   من يشاء و اهللا ذو الفضل العظيمذلك فضل اهللا يؤتيه
  اجلزء االول من معرب املكتوبات الشريفة املوسوم بالدرر املكنونات

  النفيسة للفقري احملتاج اىل لطف رب العباد حممد مراد املرتلوي تولدا

  املكي توطنا عربتها رجاء ان ينتفع هبا اخوان طريقتنا الذين

  الفارسية اليت هي أصلها و التركيةال معرفة هلم باللغة 

  اليت هي ترمجتها و أسأل اهللا سبحانه أن جيعل

  خالصا لوجهه الكرمي و أن جيريين

  به من العذاب األليم

  إّنه رؤف رحيم حليم
  

  للمؤلف املعرب الالشئ

   و سوف أرى ما قد حوته دفاتري *أموت و يبلي أعظمي يف املقابر

   فأبقيت تذكارا نتاج خواطري *ءفرمت ادخارا بعد مويت من الدعا

  و يليه

  ترمجة احوال االمام الرباين للمعرب املذكور و يليه كتاب الرمحة(

  اهلابطة يف حتقيق الرابطة للشيخ حسني الدوسري رمحه اهللا

  )و بعض التحشية من املعرب يفصل بينهما باخلط

  وقف اإلخالص

 

  تركيا- استانبول٥٧يطلب من مكتبة احلقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح 
  هجري قمري  هجري مشسي  ميالدي  

  ١٤٢٣  ١٣٨٠  ٢٠٠٢  
  من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترمجها اىل لغة اخرى فله من اهللا االجر اجلزيل و منا
  الشكر اجلميل و كذلك مجيع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق و التصحيح
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  مبســم اهللا الّرمحن الّرحي

  

 وحتريت فهوم الفحول يف  *احلمد هللا الذي عجزت العقول عن ادراك كنه ذاته
 وخلق نوع  * عجائب صنعه يف جمايل مصنوعاتهى ابدع العامل واجل *معرفة صفاته

 وفضله على سائر  * وشرفه وكرمه خبالفته *االنسان واودع فيه مجيع ما يف مكوناته
 اىل  * وسلما لعروجاته * حاجاته ورفع درجاته واجناح * وصريها سببا لنجاته *برياته

 وآليل الصلوات وجواهر التسليمات وفرائد التحيات على  * غاياتهىاوج القرب واقص
 سيدنا وموالنا حممد املراد  * واكرم موجوداته واملظهر االمت لظهوراته *اشرف خملوقاته

 و على آله واصحابه  *ه وبث بركات *من خلق الكونني والعلة الغائية الفاضة فيوضاته
 و على مجيع اولياء  * وفازوا بالتطفل يف سائر كماالته *الذين حازوا نعمة صحباته

  *امته الذين بذلوا جهدهم يف احياء ملته واتباع سنته واقتفاء سريته يف مجيع حاالته
 وزين ظواهرهم وبواطنهم مبكارم  * وقلدهم لطائف مننه *فاباح اهللا هلم موائد نعمه

 ومأل اسرارهم بفصوص احلكم وجواهر  * ونور قلوهبم من لواقح األنوار *شيمِه
 وامشهم عوارف  * وكحل ابصار بصائرهم بكحل العناية واالستبصار *االسرار

 فهذه )بعد اما(  *املعارف ومنحهم قوت القلوب واطلعهم من العلم على مكنوناته
 لالمام الرباين  *كتوبات الشريفة برزت من اصداف عبارات امل *درر مكنونات منيفة
  * نقطة دائرة االرشاد * والعارف الرمحاين * والقطب السبحاين *والغوث الصمداين

 كاشف دقائق  * واقف االسرار االهلية * قدوة الكمالء االفراد *رحلة االبدال واالوتاد
 لني وافضل الربية مسي سيد املرس * برهان الوالية اخلاصة احملمدية *املتشاهبات القرآنية

 سيدنا  * والتحيةو السالمبه املسيح على نبينا وعليه الصالة   باالسم الذي بشر*
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وسيلتنا اىل اهللا القدمي الكرمي االحد االبدي الشيخ امحد بن الشيخ  وسندنا وموالنا و
  * احلنفي مذهبا * النقشبندي مشربا *الفاروقي نسبا  *حد السرهندي حمتداًعبد اال
 روح روحه و  قدس اهللا سره و * مبجدد االلف الثاين * عند االقاصي واالداينالشهري

  * وجعل لنا نصيبا وافرا من مجيع مقاماته * وافاض علينا من بركاته *نور ضرحيه
 وكانت تلك اجلواهر تصدر من جلج مكشوفاته  * وآله االجماد *حبرمة اشرف العباد

 من بداية  *ور االوقات واحلجج مدة حياتهومعلوماته قدس سره شيئا فشيئا على مر
 حسب ما يظهر من  * على مقدار استعداد كل من ارسل اليه *كماله اىل حني مماته
 وبعضها يف احلث والتحريض على ما  * بعضها يف ذم الدنيا الدنية *عامل الغيب لديه

  وللقبول حرية وبعضها يف النصائح واملواعظ البهية *درجاهتا العلية واآلخرة ينفع يف 
 واكثرها يف بيان اسرار  * وبعضها يف الترغيب يف ترويج احكام الشريعة املصطفوية*

 وحل رموز الطريقة النقشبندية االمحدية وكشف  *ا وحتقيق حقائقه *الشريعة احملمدية
 مقتطفة من اشجار اقتفاء السرية  * مقتبسةً من انوار متابعة السنة السنية *ادقائقه

 مصداق قوله صلّى اهللا  * وملتقطة من موائد فوائد التأدب باآلداب النبوية *ةاملصطفوي
عليه و سلّم ان من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه اال اهل املعرفة ويف رواية اال العلماء 
باهللا فاذا قالوه ويف رواية تكلموا ويف رواية نطقوا به ال ينكره إال أهل الغرة باهللا وقوله 

 يعين من غري )من عمل مبا علم ورثه اهللا تعاىل علم ما مل يعلم(عليه و سلّم صلّى اهللا 
 من طرف حكيم عليم  * بل مبجرد فتح الباب *تعلم من احد وال اخذ من الكتاب

 وهو علم الوراثة احملمدية الذي ورثه االولياء من باطنية حممد صلّى اهللا عليه و  *وهاب
 وصفاء السريرة وصدق املعاملة مع اهللا  *كشف التام ونقلة ال *سلّم باسانيد االهلام

 وغريه يف كتب  *تعاىل دون غريهم حلديث رواه القسطالين يف املواهب اللدنية
سئلين ريب فلم استطع ان أجيبه (  من قوله صلّى اهللا عليه و سلّم و *االحاديث النبوية

 علم االولني فوضع يده بني كتفي بال تكييف وال حتديد فوجدت بردها فاورثين
 فعلم اخذ على كتمانه اذ علم انه ال يقدر على محله واآلخرين وعلمين علوما شىت
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احد غريي وعلم خريين فيه وعلمين القرآن فكان جربيل يذكرين به وعلم امرين 
 فتبني من هذا احلديث ان وراء العلم الذي امر  * انتهى)بتبليغه اىل اخلاص والعام

 عام الذي هو علم الشرائع واالحكام علمني آخرين بل علوما شىتبتبليغه اىل اخلاص وال
كما قال صلّى اهللا عليه و سلّم كلها حق اما العلم املأمور بكتمانه فهو علم النبوة اذ ال 
يعلمه وال يقدر على محله غري النيب وال نيب بعده واما العلم الذي خري فيه صلّى اهللا 

علم باطن الشريعة وحقيقتها واسرارها املخزونة عليه و سلّم فهو علم الوالية وهو 
املكنونة اليت اسرها النيب صلّى اهللا عليه و سلّم خلواص اصحابه كما خص باعالم 
املنافقني حذيفة رضي اهللا عنه وهم اسروها اىل خواص اصحاهبم وهلم جرا الهنا امنا 

ة املصحوبة  باالحوال الصادقة والعقيدة الراسخة واالعمال الصاحلىتؤخذ وتتلق
باالخالص والنية اخلالصة ومالزمة الذكر ومداومة الفكر ومراقبة احلضور مع اهللا تعاىل 

غين النابلسي قدس سره وقال ابو عبد الكذا قال خامتة احملققني العارف باهللا الشيخ 
هريرة رضي اهللا عنه فيما رواه البخاري يف صحيحه حفظت عن رسول اهللا صلّى اهللا 

فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعين لقتلوين اآلخر  وعائني اما احدمها فبثثته واما عليه و سلّم
حلكمهم بكفري حيث مل يفهموا ما اشري اليه يف كالمي من حقائق املعاين واسرار 
الشريعة املطهرة كما وقع لالمام حجة االسالم ايب حامد الغزايل حني اظهر بعض 

بد من كتمانه من غري  قة واخلروج من الدين فالاسرار معاملة الدين حيث رموه بالزند
  :)شعر( اهله اىل ان جيئ وقت ظهوره باذن اهللا تعاىل فان االمور مرهونة بأوقاهتا

   وللدهر اوقات وللوقت حادث *للمرء احوال وللحال فرصة و

 اهللا عليه وسلم لعائشة رضي اهللا عنها على ما رواه الشيخان ىكما قال صل
ديثوا عهد بشرك هلدمت الكعبة فالزقتها باالرض وجعلت هلا بابا لوال ان قومك ح(

شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة اذرع من احلجر فان قريشا استقصرهتا حني بنت 
 احلديث )الكعبة فان بدا لقومك من بعدي بعد ان يبنوه فهلمي الريك ما تركوا منه

شروعا خمافة الفتنة يف زمنه واشار فانظر كيف ترك النيب صلّى اهللا عليه و سلّم امرا م



- ٥ -  

اىل جواز فعل غريه ذلك االمر يف وقت آخر لعدم توقع الفتنة فالح من هذا وجه بث 
املتأخرين علوم االسرار بالتآليف والتصانيف مع ستر املتقدمني وكتمهم اياها على ان 
قصدهم يف ذلك افادة اهلها دون غريهم وهلم يف ذلك مقاصد أخرى حسنة يعلم 

  ):ع(عضها من بعض هذه املكتوبات ب

  فيا هلا قصة يف شرحها طول

 قام جبمعها  *ملا كثرت تلك املكاتيب وانتشرت ويف اقطار االرض انتثرت و
 فجمعوها يف ثالثة جملدات واودعوها  *ثالثة من كبار اصحابه حسب االشارة واالمر

 فأما  *ية زماناً طويال فبقيت على ما كانت عليه من العبارة الفارس *يف دوالب الدهر
 ويزينون  *خرائدها شرابا سلسبيالً الذين هم من اهل لساهنا فكانوا يشربون من يٍد

 واما الذين  * ويداوون بعقاقرها من سقط مريضاً وعليال *بفرائدها تيجانا واكاليال
 وال *  ومل جيدوا يف وصاهلا عليهم دليال *خالفتها لغاهتم فلم يكادوا يهتدون اليه سبيال

 واشتد صدودها على  * فطاملا امتدت اليه اعناق االشواق *من يكون عليه عويال
واصعب   واالقدام عليها اشد * وهي حمجبة بأسنة ابطال العبارات الفارسية *العشاق

 وتطوف  *ا وملا رأيت كثرة تطالب املشتاقني اياه *من اقتحام وقعة القادسية
 ورأيت امليدان عن  *ا ما بني رباهىئمني هبا صرع وسقوط اهلا *االعاشقني حول محاه

 اختلج يف  *ا وهي على صدودها كما هي *ا والزمان ماضي *افرسان هذا الشان خالي
صدري ان القي الصالح ذات البني يف حدود حبرها الفارسي املراسيا واقطع يف جزيرة 

 اىل ان ناهز  *غر السنرواسيا ملا بيين وبينها من املعرفة واأللفة من ص العرب مهامه و
 ولكن امتنعت عن ذلك لعدم االستطاعة وقلة البضاعة يف العلوم  *العمر اآلن الثلثني

 وعريت نفسي أشد تعيري  * وقصور الباع وقلة االطالع على الفنون االدبية *العربية
ا قائالً أين لك هذا فانك لَْسَت يف العري وال يف النفري وهب ان بينك وبينها معرفة م

 يف كوفة وال أ ومل تنش * فانك مل تلدك يعرب وأياد *ولكن اين فيك حالوة التعبري
  مع ان رجال هذا الشان قد لعبت هبم ايدي النوائب فركبوا غارب االغتراب *بغداد
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 وسحب  * وتوجهوا حنو اقليم الزوال واالفول * وصاح على اوطاهنم البوم والغراب*
  * فحملوا محوهلم على زوايا االستتار واخلمول *ذيولالذل واملهانة على بقاياهم ال

  :)شعر( يقوم راهب ديرهم ويقول  *فكل من جاء حول خيامهم جيول

   باالمس كانوا هنا واآلن قد رحلوا *ان اخليام اليت قد جئت تطلبها

  :)شعر(فريجع باكياً مشبكاً عشره على رأسه ومنشدا 

  كن من بطحائها مستقبلني الر *ال والذي حجت قريش بيته

   بفنائها اال بكيت احبيت *ما ابصرت عيين خيام قبيلة

   نساء احلي غري نسائهاى وار *اما اخليام فاهنا كخيامهم

  *مث بعد مدة من ذلك تأكد ما هجس يف اخلاطر الفاتر هنالك بوقوع االشارة
ذه  فاستخرت اهللا سبحانه بعد ه *ممن اشارته مشتملة على أنواع اللطف والبشارة

 وعلمت ان  * ملا قصدته من امري * فانشرح صدري * وكررت االستخارة *االشارة
 ولكن مرور االزمان من شروط ظهور  *اهللا اذا اراد شيئا فالبد وان يقع حسبما أراد
 ]١[ راجيا من اهللا سبحانه ان أكون رابعهم *املراد فتوجهت مترجال تلقاء مدين املآرب

 وسلكت يف النقل من طريقي الترمجة  *واق واملشاربكلبهم بتطفلهم يف تلك االذ
 مع رعاية االول اعين رعاية  * لكونه اجود * أعين رعاية جانب املعاين *املسلك الثاين

 فان اتيت ببعض الفاظ ليس يف  *جانب اللفظ مهما أمكن فانه أبعد عن الشبهة وأمحد
مل وتبديل اجلمع باملفرد املنقول عنه ما يرادفها من حنو اظهار املضمر وتفسري اجمل

وعكسه وتغيري الغيبة اىل اخلطاب والتكلم وعكسه وامثال ذلك فهو من لوازم هذا 
 املسلك فان تغاير اللغتني وتباين االصطالحني مقتضيان لذلك وما اظنك جتده اال قليالً

  * ومع ذلك هو ايضا مقتبس من ذلك النرباس * فيما مل أجد اىل العدول عنه سبيال*
 والتزمت إيراد مجيعها  * ال اخذ بالتخمني والقياس * ودفع الوسواس *الزاحة االلتباس

                                                 
  معها ثالثة من كبار أصحابه انتهى عفي عنهجبيعين رابع الذين مجعوا هذه املكتوبات كما مر بقوله قام  )1١
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  * واملرجو من الناظرين أهل االنصاف *وان وقع مكررا فان ذلك أسلم وأفيد
 واصالحهم ما ظهر هلم  * اغضاؤهم عما وقع فيه من الزلل *املتباعدين عن االعتساف

  :)شعر(أيب ان يصح اال كتابه  فان اهللا سبحانه  *فيه من اخللل

   املرأ نبال ان تعد معائبهى كف * سجاياه كلهاىومن ذا الذي يرض

 فان االشتغال برؤية  * باطالق سهام املالم ونبال املقال *وعدم االستعجال
  :)شعر(عيوب الرجال من عادة السفلة وديدن االرذال 

   ومنشأه من الفهم السقيم *وكم من عائب قوال صحيحا

وصا اذا اجنر ذلك اىل طعن االكابر وسوء الظن فيهم احلذر احلذر من ذلك خص
 وحيىي قتيلهم ال   و * ومعارضهم مشئوم *فان سهمهم صائب وحلمهم مسموم

  :)شعر(صريعهم ال يقوم 

   وأنت حتسبها دهناء غزالن *دخلت غاب اسود غاب عنك حجي

 واال فدع ما يريبك  *فان حصلت لك القناعة مبا فيه وانتفعت به فيبارك فيك
 وسلم االمر اىل أهله فان اهللا يأمركم ان تؤدوا االمانات اىل أهلها  *اىل ماال يريبك

  :)شعر(

  وجانبه اىل ما تستطيع * اذا مل تستطع أمرا فدعه

 السيف للضارب مثل  * ولكل رجال مقاال وأحواال *فان لكل ميدان رجاال
  :)شعر(مشهور وهللا در القائل 

  ومل يطرب فال يلم املغين *  الغناء بغري قلبمن مسع و

ر نّو ح اهللا روحه وغين النابلسي رّوعبد الوعليك االتعاظ مبا وعظك به الشيخ 
ضرحيه حيث قال واحذر من الطعن يف احد منهم واعتقاد خمالفته ملا علمت من 

 لتنور  *ا واكثر فهماً منك ومن أمثالك ملعانيهم *الكتاب والسنة فاهنم اعلم منك هبما
عقوهلم بنور معرفة اهللا وزيادة االطالع على سنة رسول اهللا واتصافهم باالخالص 
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واليقني وانت ايها الفقيه املسكني تعرف حصة من كيفية االعمال الشرعية ِاْسَتْخلََصْت 
معرفتها من بني يدي اشتغالك بشهوات بطنك وفرجك فانت فرحان هبا تظن انك 

  * وساويت املتقدمني أويل االبصار واالستبصار *الكباربسببها صرت من العلماء 
 منك من اويل ىفاعمل مبا بدا لك إن أردت النصيحة وال تدخل يف اعمال من هو أعل

 فان حوصلته  * ان يأكل من مأكل النسور * ومن اين للعصفور *اهلمم الصحيحة
 قيتها غري اللقم الكبار ال تشابه حوصلة النسور اليت ال ي *املعتادة على احلبات الصغار

  ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا *ا قد علم كل اناس مشرهبم يعين عذوبة واجاج*
 انتهى ملخصا وجل املقصود من ارتكاب هذا االمر اجلسيم واخلطب العظيم اداء *

 مرشد  * جبالئل نعم مجيلةي وانعم عل *بعض خدمة عتبة من طوقين قالئد منح جزيلة
 شيخ احلرمني  *وزبدة العارفني * وقدوة الواصلني *ريب الطالبني وم *السالكني
 وحافظ النسبة  * حامي مهجة الطريقة النقشبندية * وامام املقامني املنيفني *الشريفني

  * سيدنا وموالنا ومرشدنا ووسيلتنا اىل اهللا سيدي الشيخ اجلليل *االمحدية اجملددية
 عامله اهللا تعاىل  *رمحن الزواويعبد الاحل بن  حممد صعبد اهللا ايب  *والسيد النبيل

  * حبرمة جده الذي نزل اليه الروح االمني * آمني *بفضله العميم ولطفه احلاوي
 قال جامع  * مستعينا مبفيض اخلري واجلود *وليكن هذا أوان الشروع يف املقصود

 احلمد هللا رب العاملني اضعاف املكاتيب رمحه اهللا بعدما تيمن بِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم
 على من ارسله رمحة و السالم والصالة  *ىما محده مجيع خلقه كما حيب ربنا ويرض

  *للعاملني كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون كما ينبغي له وحيري
بات  فان هذا اجللد االول من املكتو)اما بعد( ىو على آله وأصحابه الربرة النقي التق

 حجة  * برهان الوالية احملمدية * قطب العارفني *القدسية حلضرة غوث احملققني
 شيخ االسالم واملسلمني شيخنا وامامنا الشيخ أمحد الفاروقي  *الشريعة املصطفوية

النقشبندي سلمه اهللا سبحانه وابقاه مجعه هذا احلقري قليل البضاعة أقل القاعدين على 
ملقدسة يار حممد اجلديد البدخشي الطالقاين واورده يف قيد تراب اعتاب تلك اخليمة ا
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التحرير رجاء وصول النفع منه اىل طاليب احلق جل وعال واملسؤل من اهللا سبحانه 
  .العصمة والتوفيق

  

 األول يف بيان االحوال اليت هلا مناسبة باالسم الظاهر وبيان ظهور املكتوب
انكشاف   الواقعة فوق احملدد وبيان العروجات القسم اخلاص من التوحيد و

هو  ظهور مراتب بعض أهل اهللا كتبه اىل شيخه املعظم و درجات اجلنة و
 اهلادي اىل طريق اندراج  *الشيخ الكامل املكمل الواصل اىل درجات الوالية

امامنا الشيخ حممد الباقي   مؤيد الدين الرضي شيخنا و *النهاية يف البداية
  بلغه اىل اقصي ما يتمناه  اهللا سره االقدس والنقشبندي االحراري قدس

 أقل العبيد أمحد اىل ذروة العرض يعرض احواله املتفرقة اجتراء منه )عريضة(
حسب االمر الشريف قد تشرفت يف اثنآء الطريق بتجلي االسم الظاهر جتلياً كليا 

 حدة على حدة و على اخلصوص يف  علىحبيث ظهر يل يف مجيع االشياء بتجل خاص
 يف اجزائهن على حدة على حدة فصرت منقاداً لتلك الطائفة على  بلكسوة النساء

وجه ال اقدر على عرضه وكنت مضطراً يف ذلك االنقياد وهذا الظهور الذي حصل يف 
هذا احملل مل يكن يف حمل آخر وما رأيت من خصوصيات اللطائف وحمسنات العجائب 

د ذبت بالتمام وجريت كاملاء بني ايديهن يف هذا اللباس مل يظهر يف مظهر ما اصال ق
 يل يف كل طعام وشراب وكسوة على حدة على حدة وما كان من ىوكذلك جتل

اللطافة واحلسن يف الطعام اللذيذ املتكلف فيه مل يكن يف غريه وكان ذلك التفاوت بني 
املاء العذب وامللح بل كان يف كل شئ حلو شئ من خصوصيات الكمال على تفاوت 

جات على حدة على حدة وال ميكن عرض خوصيات هذا التجلي بالتحرير فان الدر
 ولكن كنت يف اثناء هذه التجليات مشتاقاً اىل  *اكنت يف املالزمة العلية لعرضته

 اًّد اين ملا صرت مغلوبا مل اجد ُبَدْي ومل التفت اىل ما سواه مهما امكن َبىالرفيق االعل
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ر معلوماً يل ان هذا التجلي ال ينايف تلك النسبة من االلتفات ويف ذلك االثناء صا
الترتيهية فان الباطن متعلق بتلك النسبة ال التفات له اىل الظاهر اصال وامنا املتشرف 
هبذا التجلي هو الظاهر الذي هو خال ومعطل عن تلك النسبة واحلق اين وجدت 

الظهورات وملا كان الباطن غري مبتال بزيغ البصر بل هو معرض عن مجيع املعلومات و
 مث اخذت هذه التجليات يف  *الظاهر متوجهاً اىل الكثرة واالثنينية استسعد هبذا التجلي

االختفاء واالستتار بعد زمان وبقيت نسبة احلرية واجلهالة حباهلا وصارت تلك 
ن مل يكن شيئا مذكورا مث عرض بعد ذلك شئ من الفناء اخلاص وكان أالتجليات ك
علمي الذي ظهر بعد عود التعني انعدم يف هذا الفنا ومل يبق اثر من مظان ذلك التعني ال

 يف هذا الوقت شرع آثار االسالم وعالمة اهندام معامل الشرك اخلفي يف الظهور  و *انا
وكذلك رؤية القصور يف االعمال والفتور واهتام النيات واخلواطر واخلطور وباجلملة 

بربكة توجهكم  و تعاىل الل بلغنا اهللا سبحانهظهر بعض امارات العبودية واالضمح
 العروج يف )وملا وقع(مقام حقيقة العبودية والعروجات اىل ما فوق احملدد تقع كثريا 

املرتبة األوىل ووصلت اىل ما فوق احملدد بعد طي املسافة وصار اخللد مع ما حتته 
عض الرجال وملا مشهوداً خطر يف ذلك الوقت يف اخلاطر ان أشاهد هنالك مقامات ب

توجهت وقع النظر على مقاماهتم ورأيت هؤالء االشخاص يف تلك احملال على تفاوت 
 العروج يف مرتبة ثانية وصارت مقامات )مث وقع(درجاهتم مكانا ومكانة وذوقا وشوقا 

 واملقام  *املشايخ العظام وائمة أهل البيت الكرام واخللفاء الراشدين املرشدين لالنام
  * وكذلك مقامات سائر االنبياء والرسل الفخام *و السالمينا عليه الصالة اخلاص بنب

 مشهودة فوق احملدد ووقع من العروج ىعلى التفاوت ومقامات املالئكة املالء االعل
فوق احملدد مقدار ما بني مركز االرض واحملدد او أقل من ذلك بيسري اىل ان انتهى اىل 

لنقشبند قدس اهللا سره وكان فوق ذلك املقام عدة من مقام حضرة اخلواجه هباء الدين ا
املشائخ العظام بل يف نفس ذلك املقام بفوقية يسرية مثل الشيخ معروف الكرخي 
والشيخ ايب سعيد اخلراز ومقامات املشايخ الباقني بعضها فيما حتته وبعضها يف نفس 
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دولة السمناين والشيخ جنم ذلك املقام فاما الذين يف املقام التحتاين فمثل الشيخ عالء ال
 والذين هم يف املقام الفوقاين فأئمة أهل البيت وما فوقه اخللفاء الراشدون ىالدين الكرب

 كانت على و السالمرضوان اهللا عليهم أمجعني ومقامات سائر االنبياء عليهم الصالة 
نت  اهللا عليه وسلم وكذلك مقامات املالئكة العلويني كاىطرف من مقام نبينا صل

 فوقية وأصالة و السالمعلى طرف آخر من ذلك املقام وكان ملقام نبينا عليه الصالة 
بالنسبة على مجيع املقامات واهللا سبحانه اعلم حبقائق االمور كلها ويقع العروج بعناية 
اهللا سبحانه كلما أردته ويقع يف بعض االوقات من غري ارادة ويشاهد أشياء اخر 

اكثرها منسيا وكلما أريد ان اكتب و يكون  بعض العروجات وتترتب اآلثار ايضا يف
 حقرياً يف النظر بل هو ىبعض احلاالت التذكر وقت العرض ال يتيسر ذلك فانه ير

حقيق بان يستغفر منه فضال عن ان اكتبه وكان بعض منها يف اخلاطر يف اثناء امالء 
اساءة االدب وحال مال قاسم  أخرياً ان اكتبه والزيادة على ذلك العريضة ولكنه ما وىف

على أحسن قد غلب عليه االستهالك واالستغراق وجاوز مجيع مقامات اجلذبة ووضع 
 تلك الصفات مع وجودها ى الصفات من االصل واآلن يرىالً يرقدمه فوقها وكان أّو

 النور الذي قامت به الصفات مباينا لنفسه ىمباينة لنفسه وجيد نفسه خالياً حمضاً بل ير
ضاً وجيد نفسه يف طرف من ذلك النور واحوال االصحاب الباقني يف الترقي يوماً اي

  .فيوماً أريد ان أعرضها بالتفصيل يف عريضة أخرى انشاء اهللا العزيز

  

  الثاين يف بيان حصول الترقيات واملباهات بعنايات احلق جل سلطانهاملكتوب
  كتبه اىل شيخه املعظم قدس سره

د على ذروة العرض ان موالنا شاه حممد بلغ االمر عريضة أقل العبيد امح
باالستخارة متصال بشهر رمضان املبارك فلم أجد فرصة ان أتشرف باستالم العتبة 
العلية اىل شهر رمضان فال جرم سليت نفسي مبضي الشهر املذكور بالضرورة وماذا 
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تر اعرض على حضرتكم من عنايات احلق جل وعال اليت تفاض وتصب على التوا
  :)شعر(والتوايل بربكة توجهاتكم العلية 

  ربيع ممطر ماء زالالال  *كأين روضة فيها سحاب

   هبا ما ازددت اال انفعاال *يل الف ألسنة واثين فلو

ة وترك االدب ومشعراً أوان كان اظهار هذا القسم من االحوال مومها للجر
  :)شعر(باالفتخار واملباهات 

   به جنوما واهلالال ففقت * مقاميىولكن سيدي اعل

واتشرف اىل اآلن اآلخر ابتدأ الشروع يف عامل الصحو والبقاء من اواخر ربيع 
يف كل مدة ببقاء خاص جياء يب اوال من التجلي الذايت املنسوب اىل الشيخ حميي الدين 
قدس سره اىل الصحو مث يذهب يب اىل السكر وحيصل وقت العروج والرتول علوم 

 واتشرف من االحسان والشهود اخلاص يف كل مرتبة مبا يناسب غريبة ومعارف عجيبة
لبقاء ذلك املقام وقد شرفت يف سادس شهر رمضان ببقاء واحسان ال اقدر على 
عرضه واظن ان هناية االستعداد ال تتجاوز ذلك وتيسر هنا الوصل املناسب للحال 

لذي هو مناسب ملقام ومتت اآلن جهة اجلذبة بالتمام ووقع الشروع يف السري يف اهللا ا
اجلذبة وكلما كان الفناء أمت يكون البقاء املترتب عليه أكمل وكلما كان البقاء أكمل 
كان الصحو أكثر وكلما كان الصحو أكثر تقع العلوم موافقة للشريعة الغراء فان 

 واملعارف اليت ظهرت منهم هي الشرائع و السالمكمال الصحو لالنبياء عليهم الصالة 
د اليت بينوها يف الذات والصفات وخمالفة ظاهرها امنا هي من بقية سكر احلال والعقائ

واملعارف اليت تفاض على هذا الفقري أكثرها تفصيل املعارف الشرعية وبياهنا يصري 
  ):ع(اجململ مفصال  العلم االستداليل كشفيا وضروريا و

مر اىل وجل من ان ينجر األ  واين خائف و *ررت تفصيل شرحهحيطول اذا 
  .اساءة األدب
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خمصوص وما يتعلق بذلك  يف مقام  الثالث يف بيان توقف االصحاباملكتوب
  كتبه اىل شيخه املعظم

ون هناك كل نساكالاملعروض ان االصحاب الكائنني هنا وكذلك االصحاب 
 يف نفسي من القدرة ىمنهم حمبوس يف مقام واخراجهم من ذلك املقام متعسر وال أر

ك املقام ويوافيه رزقنا اهللا سبحانه الترقي بربكة توجهاتكم العلية وقد ما يناسب لذل
جاوز واحد من اقربائي ذلك املقام ووصل اىل مقدمات التجليات الذاتية وحاله حسن 

 وبعض االخوان  *جداً يضع قدمه على قدم الفقري وأرجو ذلك يف حق اآلخرين ايضاً
ق حلاهلم طريق االبرار وما حصلوه من اليقني ليس هلم مناسبة بطريق املقربني بل املواف

  ):ع(يف اجلملة فهو ايضاً غنيمة ينبغي أن نأمرهم بذلك الطريق 

  لكل من االنسان شأن خيصه

ومل اجترئ بتفصيل اساميهم فاهنم ال خيفون عليكم والزيادة على ذلك خروج 
يته كأنه  املري السيد شاه حسني يوم حترير العرض يف مشغولىعن طور االدب ورأ

وصل اىل باب عظيم ويقال له ان هذا باب احلرية وقال ملا نظرت اىل داخله رأيت فيه 
  .حضرة الشيخ وأنت معه وكلما أردت أن ارمي نفسي هناك ال يساعدين رجلي

  

عليه  وبيان احلقيقة احملمدية  الرابع يف بيان فضائل شهر رمضان املباركاملكتوب
  لتحية كتبه أيضاً اىل شيخه املعظمالسالم وا و على آله الصالة و

عريضة احقر اخلدام أنه قد طالت املدة ومل اطلع على أحوال خدمة العتبة العلية 
من طريق املفاوضة الشريفة واملراسلة املنيفة وننتظر اآلن قدوم شهر رمضان املبارك 

ونية ؤلشوهلذا الشهر مناسبة تامة بالقرآن اجمليد احلاوي جلميع الكماالت الذاتية وا
الداخل يف دائرة األصل حبيث مل يتطرق اليه الظلية أصال والقابلية األوىل ظله وهبذه 

  *َشْهُر َرَمَضانَ الَِّذي اُنِزلَ ِفيِه الْقُْراَنُ(املناسبة وقع نزوله يف هذا الشهر قوله تعاىل 



- ١٤ -  

اخلريات  مصدق هلذا القول وهبذه املناسبة كان هذا الشهر جامعاً جلميع )١٨٥: البقرة
والربكات وكل بركة وخري يصل اىل كل أحد من أي وجه كان يف متام السنة امنا هو 
قطرة من حبر بركات هذا الشهر العظيم القدر الذي ال هناية له واجلمعية يف هذا الشهر 
 ىسبب للجمعية يف مجيع السنة والتفرقة فيه سبب للتفرقة يف كل السنة فطوىب ملن مض

بارك وهو راض عنه وويل ملن هو ساخط عليه فمنع من الربكات عليه هذا الشهر امل
وحرم املربات واخلريات وأيضاً ميكن ان يكون وجه سنية ختم القرآن بواسطة حتصيل 
مجيع الكماالت األصلية والربكات الظلية فمن مجع بينهما يرجي ان ال حيرم بركاته 

 الشهر ال تشابه غريها واخلريات وال مينع من خرياته وان الربكات املتعلقة بايام هذا
املتعلقة بلياليه ال يقاس عليها غريها ولعل سر احلكم بأولوية تعجيل االفطار وتأخري 
السحور من هذه اجلهة ليحصل متام االمتياز بني اجزاء الوقتني والقابلية األوىل اليت 

ارة عنها  والتحية عبو السالمذكرت آنفا واحلقيقة احملمدية على مظهرها الصالة 
ليست هي قابلية الذات لالتصاف جبميع الصفات كما حكم هبا البعض بل هي قابلية 

ونية ؤالذات عز سلطاهنا لالعتبار العلمي الذي هو متعلق جبميع الكماالت الذاتية والش
وهو حاصل حقيقة القرآن اجمليد وقابلية االتصاف اليت هي مناسبة ملوطن الصفات 

و ات هي حقائق سائر االنبياء على نبينا وعليهم الصلوات وبرزخ بني الذات والصف
 وتلك القابلية مع مالحظة االعتبارات املندرجة فيها صارت حقايق متعددة التسليمات

والقابلية اليت هي احلقيقة احملمدية وان كانت فيها ظلية لكن مل ميتزج هبا لون الصفات 
ديي املشرب قابليات الذات لالعتبار ومل حيصل يف البني حائل اصال وحقائق مجاعة حمم

العلمي الذي يتعلق ببعض تلك الكماالت والقابلية احملمدية برزخ بني الذات وبني هذه 
القابليات املتعددة وامنا حكم ذلك البعض مبا ذكر بواسطة ان هلا موضع قدم فقط يف 

اليه صلّى موطن الصفات وهناية عروج ذلك املوطن اىل تلك القابلية فال جرم نسبها 
اهللا عليه و سلّم وملا كانت قابلية االتصاف غري مرتفعة اصال حكم ذلك البعض 
بالضرورة بان احلقيقة احملمدية حائلة دائما واال فاحلقيقة احملمدية على مظهرها الصلوة 
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والتحية اليت هي جمرد اعتبار يف الذات ميكن ارتفاعها عن النظر بل هو واقع وقابلية 
كانت اعتبارية ايضا لكنها أخذت لون الصفات ووصفها بواسطة االتصاف وان 

الربزخية والصفات موجودة يف اخلارج بوجود زائد وارتفاعها خارج عن دائرة 
االمكان فال جرم حكم بوجود ذلك احلائل دائما وامثال هذه العلوم اليت منشأها 

االوراق ومقام القطبية منشأ اجلامعية بني االصالة والظلية واردة كثرياً وأكثرها اكتبه يف 
دقائق علوم مقام الظلية ومرتبة الفردية واسطة ورود معارف دائرة االصل واالمتياز بني 
الظل واألصل ال يتيسر بدون اجتماع هاتني الدولتني وهلذا مل يقل بعض املشائخ بزيادة 

 القابلية جتليا لكتالقابلية األوىل اليت يقال هلا التعني األول على الذات وزعموا شهود 
ذاتيا واحلق ما حققت واألمر ما أوضحت واهللا سبحانه حيق احلق وهو يهدي السبيل 
والرسالة اليت كنت مأموراً بتسويدها مل أوفق اىل اآلن المتامها بل بقيت مسودة كما 

  .ة بعيدة عن األدبأهي ومل أدر يف هذا التوقف ما احلكمة اآلهلية وزيادة اجلر

  

مع  س يف تفويض اخلواجه برهان الذي هو واحد من املخلصني اخلاماملكتوب
  بيان بعض أحواله كتبه اىل شيخه املعظم

عريضة احقر اخلدام اين قد كتبت رسالة يف بيان طريقة خواجكان قدس اهللا 
اسرارهم وأرسلتها حنو اجلناب العايل لعلها تكون منظورة بالنظر املبارك ولكنها مسودة 

 اخلواجه برهان يف التوجه والحتمال ةقلها اىل البياض بسبب عجلفقط مل أجد فرصة لن
خر وملا وقع نظري يوما من االيام على رسالة سلسلة االحرار خطر آان يلحق هبا علوم 

الفقري ا يف اخلاطر الفاتر ان اعرض عليكم لتكتبوا شيئا يف بيان بعض علومها أو تأمرو
نا يف هذا اخلاطر اذ فاضت علوم هذه  هذا اخلاطر وبينا اىالكتب شيئا فيها وقو

املسودة فكتبتها وبينت بعض علوم تلك الرسالة يف ضمن ما كتبت يف هذه املسودة يف 
ها واال فان انتخب بعض العلوم باجلملة فان جعلت هذه املسودة تكملة لتلك الرسالة ف
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خلواجه برهان املناسبة هلا منها واحلق هبا فله وجه وزيادة االنبساط خروج من االدب وا
مستحسنا ونال نصيبا من السري الثالث الذي هو  فعل يف هذه املدة فعال حسنا وأمرا

 املالوه مشوش احلال همناسب ملقام اجلذبة وصار اآلن بواسطة مهم مدد معاش صوب
  . وكل شئ أمروه به يكون مباركاىومشتت البال وقد توجه حنو اجلناب املعل

  

حتصيل التربية بصفيت  السلوك و ول اجلذبة و السادس يف بيان حصاملكتوب
بيان علو نسبة النقشبندية كتبه اىل   و و البقاءبيان الفناء و اجلمال اجلالل و

  شيخه احملترم

عريضة اقل العبيد أمحد انه قد اكرمين املرشد على االطالق جل شأنه بربكة 
ال واجلالل واآلن صار التوجه العايل بتربية طريق اجلذبة والسلوك ورباين بصفيت اجلم

اجلالل عني اجلمال واجلمال عني اجلالل وقد حرفوا هذه العبارة يف بعض حواشي 
الرسالة القدسية عن مفهومها الصريح ومحلوها على املفهوم املوهوم واحلال ان العبارة 
حممولة على ظاهرها غري قابلة للتحريف والتأويل وعالمة هذه التربية التحقق باحملبة 

 عبارة  و الفناءتية وال امكان حلصوهلا بدون التحقق هبا واحملبة الذاتية عالمة الفناالذا
 اهللا تعاىل فميت مل يزل العلوم عن ساحة الصدر بالتمام ومل حيصل ىعن نسيان ما سو

التحقق باجلهل املطلق ال نصيب من الفناء أصال وهذا اجلهل دائمي ال امكان لزواله ال 
زول أخرى غاية ما يف الباب أنه قبل البقاء جهالة حمضة وبعد البقاء أنه حيصل أحيانا وي

جيتمع اجلهالة والعلم معا ففي عني اجلهالة شعور ويف عني احلرية حضور وهذا موطن 
حق اليقني الذي ال يكون فيه كل من العلم والعني حجابا لآلخر والعلم احلاصل قبل 

أنه ان كان هناك علم ففي النفس وان مثل هذه اجلهالة خارج من حيز االعتبار مع 
كان شهود ففي النفس وان معرفة أو حرية ففي النفس أيضاً ومادام النظر يف اخلارج ال 
حاصل فيه وان كان النظر يف النفس يعين يف اجلملة بل الالئق ان ينقطع النظر عن 
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الفناء والبقاء اخلارج بالكلية قال اخلواجه النقشبند قدس سره وكلما يراه أهل اهللا بعد 
يرونه يف أنفسهم وكلما يعرفون يعرفونه يف أنفسهم وحريهتم تكون يف وجود أنفسهم 
وفهم من ذلك ايضاً صرحيا ان الشهود واملعرفة واحلرية يف النفس فحسب ليس يف 

 نصيب وان كان حظ من الفناء وال دام واحد منها يف اخلارج ال اخلارج شئ منها وما
 فأين البقاء بعد وهناية املراتب يف الفناء والبقاء هي هذه وهذا هو اخلارجبعض منها يف 

الفناء املطلق ومطلق الفناء اعم منه ومن غريه والبقاء امنا هو على مقدار الفناء وهلذا 
يكون لبعض أهل اهللا شهود يف اخلارج بعد التحقق بالفناء والبقاء ولكن نسبة هؤالء 

  :)شعر(ع النسب األعزة يعين النقشبنديني فوق مجي

  ميانيا  وما كل مصقول احلديد *وهيهات ما كل النسيم حجازياً

فاذا تشرف واحد او اثنان من اكابر هذه السلسلة بعد قرون كثرية هبذه النسبة 
الق الغجدواين قدس سره عبد اخلفماذا يقولون يف سالسل أخر وهذه هي نسبة خواجه 

خلواجه هباء الدين املعروف بالنقشبند ومتممها ومكملها شيخ الشيوخ أعين حضرة ا
قدس سره وتشرف هبذه الدولة من خلفائه اخلواجه عالء الدين العطار قدس سره 

  ):ع(

  تلك سعادات تكون نصيب من و

العجب من هذا األمر حيث كان كل بالء ومصيبة واقعة باعثة على السرور  و
تاع الدنيا كان يطيب والفرح أوال وكنت أقول هل من مزيد وكلما فاتين شئ من م

 مثله وملا أنزلت اآلن اىل عامل االسباب ووقع نظري على عجزي به قليب وكنت أمتىن
وافتقاري صار حيصل يل نوع حزن حبصول ضرر يسري يف أول وهلة وان زال بسرعة 
ومل يبق أصال وكذا اذا دعوت اهللا سبحانه لدفع بالء أو مصيبة ما كان املقصود منه 

 واآلن صار املقصود من الدعاء رفع اْدُعوِنيبة بل الجل االمتثال المر رفع تلك املصي
املصائب والبالء وقد رجع اخلوف واحلزن اللذان قَْد َزاال من قبل وصار معلوماً يل ان 
ذلك كان من السكر وأما يف الصحو فكل ما هو موجود يف عوام الناس من العجز 
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وجود يف صاحب الصحو ويف االبتداء وان واالفتقار واخلوف واحلزن والغم والفرح م
مل يكن املقصود من الدعاء رفع البالء ولكن ما كان قليب يطيب هبذا املعىن اال أن احلال 

و  وكان أوال خيطر يف البال أن دعوات االنبياء عليهم الصلوات يكان غالبا عل
الة صارت  ليست من قبيل استدعاء حصول املراد وملا شرفت اآلن بتلك احلالتسليمات

حقيقة االمر واضحة وعلمت أن دعوات االنبيآء عليهم الصلوات والتحيات كانت 
ة أعلى وجه العجز واالفتقار واخلوف واالنكسار ال جملرد امتثال االمر وتصدر اجلر

  .احيانا بعرض بعض االمور الواقعة حسب االمر

  

ته الضرورية مع بعض استفسارا الغريبة السابع يف بيان بعض أحواله املكتوب
  كتبه اىل شيخه املكرم

عريضة أقل العبيد امحد ان املقام الذي كان فوق احملدد وجدت روحي هناك 
بطريق العروج وكان هلذا املقام اختصاص حبضرة اخلواجه النقشبند قدس سره االقدس 
مث وجدت بدين العنصري هناك بعد زمان وخيل يل يف ذلك الوقت ان هذا العامل 

لعنصريات والفلكيات نازل اىل التحت ومل يبق منه اسم وال رسم وملا مل بتمامه من ا
يكن يف ذلك املقام اال بعض االوليآء الكبار واآلن أجد متام العامل شريكا يل يف احملل 

 نفسي معهم واحلاصل تظهر ىواملقام حصلت احلرية بانه مع وجود االجنبية التامة أر
 العامل وال يظهر شئ ال يف النظر وال يف العلم وتلك  فيها انا والىاحيانا حالة ال أبق

احلالة مستمرة اىل اآلن ووجود العامل حمتجب عن النظر والعلم مث ظهر يف ذلك املقام 
قصر عال قد وضع فيه سالمل فطلعت فيه مث ترتل ذلك املقام ايضاً بالتدريج مثل العامل 

 الوضوء فظهر مقام عال ووجدتين صاعدا ساعة فساعة فصليت اتفاقا ركعيت شكر
 النقشبنديني قدس اهللا أسرارهم وكان فيه ايضاً ]١[جدا فرأيت فيه االكابر االربعة

                                                 
جدواين واخلواجه حممد هباء الدين النقشبند واخلواجه عالء الدين العطار لعله اراد هبم اخلواجه عبداخلالق الغ) ١(
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مشائخ آخرون مثل سيد الطائفة وغريه وكان بعض من املشائخ فوق ذلك املقام ولكن 
كانوا قاعدين آخذين بقوائمه وكان بعضهم حتته على تفاوت درجاهتم ووجدت 

لك املقام جدا بل مل ار يف نفسي مناسبة هبذا املقام فحصل يل من نفسي بعيداً عن ذ
هذه الواقعة اضطراب تام حىت كدت اكون جمنونا وخيرج روحي من بدين من فرط 
احلزن واالسف فمرت على هذه النهج أوقات مث رأيت نفسي اخريا مناسبا لذلك املقام 

م مث صعدت تدرجيا وقعدت بتوجهاتكم العلية ووجدت رأسي أوال حماذيا لذلك املقا
فوقه مث خطر يف بايل بعد التوجه أن ذلك املقام مقام التكميل التام يوصل اليه بعد متام 

حظ من ذلك املقام جملذوب مل يتم السلوك وخيل يل يف ذلك الوقت أن  السلوك وال
الوصول اىل ذلك املقام من نتايج تلك الواقعة اليت كنت رأيتها حني كوين يف 

كم وهي أين رأيت سيدنا عليا كرم اهللا وجهه قد جاء وقال جئتك العلمك مالزمت
علم السموات اخل وملا أمعنت النظر وجدت ذلك املقام خمصوصا بسيدنا علي كرم اهللا 

 و تعاىل مجعني واهللا سبحانهاوجهه من بني سائر اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم 
الخالق السيئة ترتفع ساعة فساعة بعضها  أنه يظهر يل أن ا)املعروض ثانيا و(أعلم 

خيرج من البدن مثل اخليط وبعضها مثل الدود وخييل يف بعض االوقات أن كلها قد 
 أن التوجه لدفع بعض االمراض والشدايد هل هو )ثالثا(زالت مث يظهر يف وقت آخر 

ولة ال أوال والظاهر من عبارة الرشحات املنق مشروط بان يعلم رضا احلق سبحانه أو
حرار قدس اهللا سره االقدس ان هذا ليس بشرط االعن حضرة اخلواجه يعين عبيد اهللا 

 ان بعد )رابعا(فبماذا حتكمون يف هذا الباب مع ان التوجه غري مستحسن يعين عنده 
ال  حتقق احلضور يف الطالبني هل يلزم املنع من الذكر واالمر باحملافظة على احلضور أو

اآلخر ر ال ذكر فيها مع ان البعض مل يترك الذكر من االول اىل مث أي مرتبة من احلضو
 االمر اىل النهاية فما حقيقة االمر فيه ومباذا تأمرون ىومل ميتنع من الذكر أصال حىت اهن

حرار قال يف الفقرات ويأمرون اخريا اال ان حضرة اخلواجه يعين عبيد اهللا )خامساً(

                                                                                                                        
  )الرشحات(حرار قدس سرهم ملؤلفه عفي عنه الواخلواجه عبيداهللا ا
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 ان بعض )سادساً(به وما هذه املقاصد فعينوه  بالذكر فان بعض املقاصد ال يتيسر اال
 االحتياطالطالبني يطلبون تعليم الطريقة اياهم ولكنهم ال حيتاطون يف اللقمة ومع عدم 

 يف اللقمة يتركون االحتياطقد حصلوا حضورا وحنوا من االستغراق فان اكدنا عليهم ب
احلكم يف هذا الباب الكل يعين خيتارون ترك الطريقة بالكلية من ضعف الطلب فما 

يطلبون جمرد االتصال هبذه السلسلة الشريفة بطريق االرادة من غري اآلخر والبعض 
ال فان كان جيوز فما طريقه وزيادة االنبساط  طلب تعليم الذكر وهل جيوز ذلك أو

  .خروج من االدب

  

اىل املكتوب الثامن يف بيان االحوال املتعلقة مبرتبة البقاء والصحو كتبه أيضاً 
  شيخه املعظم

عريضة أقل العبيد امحد اين ملا اخرجت اىل الصحو وشرفت بالبقاء اخذ تظهر 
العلوم الغريبة واملعارف غري املتعارفة وتفاض على التواتر والتوايل واكثرها ال يوافق 
بيان القوم واصطالحهم املتداول وكلما بينوه يف مسئلة وحدة الوجود وقالوا به قد 

ائل احلال وتيسر شهود الوحدة يف الكثرة مث ترقيت من ذلك املقام شرفت به يف او
 يف ضمن ذلك انواع العلوم يبعناية امللك العالم اىل ما فوقه بدرجات كثرية وفاض عل

ولكن ال يوجد يف كالم القوم مصداق تلك املقامات ومصداق هاتيك املعارف 
امجالية فيها ولكن الشاهد واملقاالت صرحيا ويف كالم بعض االكابر اشارات ورموز 

العدل لصحتها موافقتها لظاهر الشريعة وامجاع علماء أهل السنة حبيث ال ختالف ظاهر 
توافق اصول ال الشريعة الغراء يف شئ وال توافق اقوال الفالسفة واصوهلم املعقولة بل 

مع طائفة من العلماء االسالميني هلم خمالفة الهل السنة وقد انكشف ان االستطاعة 
الفعل وان ال قدرة قبل الفعل بل حتصل القدرة مقارناً بالفعل والتكليف مستند اىل 
سالمة االسباب واالعضاء كما قرره علماء أهل السنة واجدين يف هذا املقام على قدم 
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اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره فانه كان يف هذا املقام وكان حلضرة اخلواجه 
ب أيضا من هذا املقام ومن أكابر هذه السلسلة العلية حضرة عالء الدين العطار نصي

الق الغجدواين قدس اهللا تعاىل سره االقدس ومن املتقدمني الشيخ عبد اخلاخلواجه 
معروف الكرخي وداود الطائي واحلسن البصري وحبيب العجمي قدس اهللا اسرارهم 

 املعاجلة وما دامت املقدسة وحاصل هذه كلها كمال البعد والوحشة وقد جاوز االمر
احلجب مسدولة كان للسعي واالهتمام لرفعها جمال واآلن كانت عظمة االمر حجابا 

  ):ع(له 

  فال طبيب هلا وال راق

وكاهنم مسوا كمال الوحشة وعدم املناسبة وصال واتصاالً هيهات هيهات وهذا 
  :)شعر(البيت موافق للحال 

  لسماك االعزل اين احلضيض من ا * وصالهىاياك يا صاح ودعو

  ):ع(اين الشهود ومن الشاهد وما املشهود 

   للخلق نور مجالهى يرمىت و

ما للتراب ورب االرباب وامنا للعبد أن يعلم نفسه خملوقا غري قادر وكذلك له 
جل ال يثبت  و أن يعتقد مجيع العامل كذلك وان يذعن ان اخلالق والقادر هو احلق عز

  ):ع(ة واملرآتية نسبة غري هذا اصال فاين العيني

  بأي مرآة غدا متصورا و

وعلماء الظاهر من أهل السنة واجلماعة وان كانوا مقصرين يف بعض االعمال 
ولكن يظهر يف النظر أن جلمال صحة عقايدهم من النورانية ما يضمحل فيه تقصرياهتم 

 وال يوجد ذلك يف بعض املتصوفة لعدم كمال صحة عقيدهتم يف الذات ىوتتالش
ات مع وجود الرياضات واجملاهدات وقد حصلت يل حمبة كثرية يف حق العلماء والصف

 أن اكون يف زمرهتم ونتذاكر مع طلبة العلوم وطلبة العلوم وتستحسن يل سريهتم وامتىن
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التوضيح والتلويح من املقدمات االربع ونباحث معهم ونقرأ اهلداية ايضا من الفقه 
حاطة واملعية العلميتني وكذلك أعلم أن احلق واشارك العلماء أيضاً يف القول باال

سبحانه ليس عني العامل وال متصال به وال منفصال عنه وال مع العامل وال مفارقا عنه 
وال حميطا به وال ساريا فيه وأعلم ان الذوات والصفات كلها خملوقة له تعاىل ال ان 

علم أن املؤثر يف االفعال صفات املخلوقات صفات له تعاىل وافعاهلا افعاله سبحانه بل أ
امنا هو قدرته تعاىل ال تأثري لقدرة املخلوق كما هو مذهب علماء املتكلمني وكذلك 
أعلم ان الصفات السبع موجودة وأعلم أن احلق سبحانه مريد واتصور القدرة مبعىن 
صحة الفعل والترك بيقني ال مبعىن ان شاء فعل وان مل يشأ مل يفعل وال اقول ان 

ة الثانية ممتنعة الوقوع كما قال به احلكماء يعين الفالسفة السفهاء وبعض الشرطي
الصوفية فان هذا ينجر اىل القول باالجياب ويوافق اصول احلكماء واعتقد مسئلة 
 ىالقضاء والقدر على طور العلماء فان للمالك ان يتصرف يف ملكه كيف يشاء وال ار

ر اىل االجياب وهو سبحانه خمتار فعال ملا يريد للقابلية واالستعداد دخال اصال فانه ينج
و على هذا القياس وملا كان عرض االحوال من مجلة الضروريات اجترأنا بعرضها 

  ):ع(بالضرورة 

  .على املرء أن ال جيهل الدهر طوره

  

 التاسع يف بيان االحوال املناسبة ملقام الرتول كتبه أيضاً اىل شيخه املكتوب
  املكرم

 االسود الوجه املقصر سيئ اخللق مغرور الوقت واحلال الكامل عريضة املدبر
  * مزين موقع نظر اخللق * العامل بترك العزمية واألوىل *االجتهاد يف خمالفة املوىل
 منحرف الباطن  * تعاىل وتقدس مقصور اهلمة يف تزيني الظاهر *وخمرب حمل نظر احلق

 فماذا حيصل من  *وحاله مبين على خياله  *من هذه اجلهة حنو االغيار قاله مناف حلاله
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 نقد الوقت االدبار  * وماذا ينكشف من هذا القال واحلال *هذا املنام واخليال
 ومنشأ الظلم  * ونفسه مبدأ الشر والفساد * والبضاعة الغباوة والضاللة *واخلسارة

ئقة  خرياته ال * وعيوب جمتمعة * وباجلملة انه ذنوب جممسة *ومعصية رب العباد
 القرآن والقرآن يلعنه ئ قار]١[ رب * وحسناته مستحقة للطعن والطرد *باللعن والرد

 من صائم ليس له من صيامه اال الظمأ واجلوع شاهد ]٢[شاهد عدل يف حقه وكم
 استغفاره ذنب  * فويل ملن كان هذا حاله ومرتلته وكماله ودرجته *صدق يف شأنه

 كل ما يفعله  *ة كسائر املعاصي بل اقبح وتوبته معصي *كسائر الذنوب بل أشد
  ):ع(القبيح قبيح مصداق هذا القول 

  من يزرع الشوك مل حيصد به عنبا

مرضه ذايت ال يقبل العالج ودائه اصلي ال ينفعه الدواء كفاسد املزاج ما بالذات 
  :)شعر(ال ينفك عن الذات 

   ان السواد باصله هو لوهنا * يزول من احلبوش سوادهااىن

اذا نصنع وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم اخلري احملض ما 
يستدعي شريرا حمضا لتظهر حقيقة اخلريية االشياء امنا تتبني بضدها فاخلري والكمال اذا 
كانا مهيأين يلزمهما الشر والنقص فان احلسن واجلمال البد هلما من املرآة واملرآة ال 

م كان الشر مرآة للخري والنقص مرآة للكمال فما زاد تكون اال يف مقابلة شئ فال جر
فيه النقص والشر يكون الكمال فيه أزيد واخلري اوفر والعجب ان هذا الذم كشف عن 
وجه معىن املدح وصار الشر والنقصان حمال للخري والكمال فال جرم يكون مقام 

عبدية وامنا يتشرف هبذا العبدية فوق مجيع املقامات فان هذا املعىن امت واكمل يف مقام ال

                                                 
  ذكره الغزايل يف االحياء من قول انس بن مالك رضي اهللا عنه وسكت عنه خمرجوا احاديثه قاطبة) ١(
ئم ليس له من صيامه اال اجلوع ويف بعض طرقه اال العطش وذكر ابن اخرجه ابن ماجة والنسائي بلفظ رب صا) ٢(

حجر عن النسائي وابن ماجة بلفظ كم من صائم ليس له من صومه اال اجلوع والعطش ويف رواية الدارمي كم من 
  .صائم ليس له من صيامه اال الظمأ
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املقام احملبوبون وتلذذ احملبني امنا هو بذوق الشهود وااللتذاذ بالعبدية واالنس هبا 
خمتصان باحملبوبني انس احملبني يف مشاهدة احملبوب وانس احملبوبني يف عبودية احملبوب 

الق هو فهم يتشرفون يف هذا االنس بتلك الدولة والنعمة وفارس هذا امليدان على االط
سند الدنيا والدين وسيد االولني واآلخرين وحبيب رب العاملني عليه من الصلوات 
امتها ومن التحيات اكملها فان اريد ايصال شخص اىل هذه الدولة مبحض الفضل 

 مث يرفع بتلك املتابعة اىل ذروة و السالمجيعل اوال متحققاً بكمال متابعته عليه الصالة 
تيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم واملراد من الشر والنقص العال ذلك فضل اهللا يؤ

العلم الذوقي هبما ال االتصاف هبما وصاحب هذا العلم متخلق بأخالق اهللا تعاىل شأنه 
وتقدس وهذا العلم من مجلة مثرات ذلك التخلق فكيف يكون للشر والنقص جمال يف 

و بواسطة الشهود التام للخري  تعلق العلم هبما وهذا العلم امنا هىذلك املوطن سو
 الكل يف جنبه شرا وهذا الشهود بعد نزول النفس املطمئنة اىل مقامها ىاحملض الذي ير

ولذلك ما دام العبد مل يسقط حظ نفسه ومل يضرب به االرض ومل يبلغ امره هذه 
املرتبة ال نصيب له من كمال مواله جل شأنه فكيف اذا اعتقد نفسه انه عني مواله 

اته صفاته تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا وهذا االعتقاد احلاد يف االمساء والصفات وصف
واربابه داخلون يف زمرة مصداق قوله تعاىل وذر الذين يلحدون يف امسائه وليس كل 
من تقدمت جذبته على سلوكه من احملبوبني ولكن تقدم اجلذبة شرط يف احملبوبية نعم 

بوبية فان اجلذب ال يكون بدونه وذلك املعىن حصل يف كل جذبة نوع من معىن احمل
فيهم بسبب عارض من العوارض ال ذايت والذايت غري معلل بشئ من االشياء اال ترى 
ان كل منته تتيسر له اجلذبة اخريا مع كونه داخال يف زمرة احملبني ظهر فيه معىن 

 يكفي يف كون احملبوبية بواسطة عارض وهو ال يكفي فيه يعين حصول هذا املعىن ال
الباعث على حصول هذا و يكون السالك حمبوبا وذلك العارض هو التزكية والتصفية 

املعىن لبعض املبتدئني يف اجلملة اتباع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ولو يف اجلملة بل 
 ايضا هو االتباع فقط وظهور ذلك املعىن الذايت والفضلي يف ىالباعث عليه يف املنته
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 ايضا منوط باتباعه صلّى اهللا عليه و سلّم بل اقول ان ذلك املعىن الذايت احملبوبني
بواسطة املناسبة الذاتية للنيب صلّى اهللا عليه و سلّم واالسم الذي هو ربه واقع مناسبا 

صلّى اهللا عليه و سلّم يف حق تلك اخلصوصية وهبذا السبب  لالسم الذي هو ربه
ب واهللا حيق احلق وهو آلصواب واليه املرجع واملاكتسب هذه السعادة واهللا اعلم با

  .يهدي السبيل

  

 العاشر يف حصول القرب والبعد والفرق والوصل مبعاين غري متعارفة املكتوب
  مع بعض العلوم املناسب لذلك املقام كتبه ايضاً اىل شيخه املعظم

 عريضة احقر اخلدمة انه قد طالت املدة وال اطالع يل على احوال خدمة تلك
  العتبة العلية مع كثرة االنتظار

  ):شعر(

   سالم من اخلل الويف املفارق *ىوال عجب ان عاد روحي اذا ات

  ):غريه(

   فيكفي مساعي من وراه ندائه *علمت بأين غري الحق ركبه

 قربا وغاية الفراق وصال وكأهنم اشاروا يف  البعدواعجب بامر حيث مسوا هناية
  لضمن ذلك اىل نفي القرب والوصا

  ):شعر(

   خيوفن قلل اجلبال ودوهن *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

فال جرم كان احلزن االبدي والفكر الدائمي ممدا ومعينا والبد ان يكون املراد 
 مبحبة احملبوب وهذا النيب صلّى ىيف آخر االمر مريدا ايضا بارادته واحملبوب حمبا ومبتل

واحملبوبية صار مريدا وحمبا فال جرم اخربوا عن اهللا عليه و سلّم مع وجود مقام املرادية 
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 احلزن دائم الفكر وقال ]١[حاله بأنه كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم متواصل
 نيب مثل ما اوذيت واحملبون هم املتحملون لثقل ]٢[النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ما اوذي

  ):ع(احملبة ومحل هذا الثقل عسري على احملبوبني 

  هلا قصة يف شرحها طولفيا 

  ):ع(

  وقصة العشق مما ال انفصام له

وحامل العريضة الشيخ اله خبش قد حصل له نوع من اجلذب واحملبة وقد صار 
باعثا على كتابة كلمات اىل خدمتكم باالبرام وحاصل املرام انه اظهر شوق املالزمة 

هم من هذا الفقري وتوجه حنو تلك احلدود وقد كان اوال اظهر بعض االرادات وملا ف
تقاعداً فيه وتأخراً عن اجناحه رضي مبجرد املالقاة فكتبنا الجل ذلك هذه الكلمات 

  .وزيادة االنبساط بعيدة عن طور االدب

  

 احلادي عشر يف بيان بعض الكشوف وحصول مقام رؤية قصور املكتوب
نفسه واهتامها يف مجيع االحوال وظهور معىن الكلمات الثالث للشيخ ايب 
  سعيد ايب اخلري وسرها وبيان احوال بعض اصحابه كتبه اىل شيخه املكرم ايضا

لذي كنت رأيتين فيه سابقاً وقع النظر على اعريضة اقل العبيد امحد ان املقام 
عبور اخللفاء الثالثة منه بعد املالحظة حسب االمر الشريف وملا مل يكن يل فيه مقام 

                                                 
 السيوطي يف مجع اجلوامع اىل ابن سعد هذا طرف من حديث طويل يف مشائل حليته صلّى اهللا عليه و سلّم عزاه) ١(

 يوالترمذي يف الشمائل والبيهقي يف الدالئل والشعب والطرباين يف الكبري والروياين وابن عساكر عن احلسن ابن عل
عن خاله ابن ايب هالة بلفظ كان متواصل االحزان دائم الفكر وال عربة بانكار املنكر مبجرد عقله بعد ثبوته بنقل 

  رير العلماء االثبات اهـالثقات وتق
 بلفظ ما اوذي احد ما أوذيت واخرجه امحد والترمذي ي اهللا عنهاخرجه ابن عدي وابن عساكر عن جابر رض) ٢(

  وابن حبان عن انس مرفوعا لقد اوذيت يف اهللا وما يؤذي احد واخفت يف اهللا وما خياف احد اهـ
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ثبات الحد من ائمة  ما انه ال استقرار فيه والواستقرار مل ارهم فيه يف اول وهلة ك
اهل البيت غري االمامني واالمام زين العابدين رضي اهللا عنهم امجعني ولكن وقع هلم 
العبور منه وميكن ادراكه بدقة النظر واما وجه رؤية نفسي أوالً غري مناسب هلذا املقام 

ق فلو أريت الطريق لزال فعدم املناسبة على نوعني احدمها عدم ظهور طريق من الطر
عدم املناسبة وثانيهما عدم مناسبة مطلقا وهذا ال يقبل الزوال بوجه من الوجوه 
والطريق املوصل لذلك املقام اثنان ال ثالث هلما اعين أنه ال يظهر يف النظر طريق غري 
هذين الطريقني احدمها رؤية النقص والقصور واهتام النيات يف اخلريات مع قوة اجلذب 
وثانيهما صحبة مكمل جمذوب قد أمت السلوك وقد رزقين اهللا سبحانه الطريق االول 
على قدر االستعداد بيمن عنايتكم العلية فانه ال يصدر عين من أعمال اخلري اال اهتم فيه 
نفسي بل ال استريح وال يستقر قليب اىل ان اهتم فيه نفسي واراين كانه مل يصدر عين 

ليمني واعتقد ان صحيفة مييين خالية عن اعمال اخلري كتبتها عمل قابل لكتابة ملك ا
معطلون من الكتابة فكيف اكون مستحقا لقبول احلق جل وعال واعلم ان مجيع من 
يف العامل من كفار االفرنج والزنادقة واملالحدة أفضل مين بوجوه وشر اجلميع أنا وجهة 

 لوازمه وتوابعه باقيا ومت اآلن اجلذبة وان متت بتمام السري اىل اهللا ولكن كان بعض
ذلك الباقي أيضاً يف ضمن الفناء الذي وقع يف مركز مقام السري يف اهللا وكنت كتبت 
احوال ذلك الفناء يف العريضة السابقة بالتمام ولعل املراد بالفناء الواقع يف كالم 

 الفناء هو  االحرار قدس سره حيث قال قال االكابر هناية هذا االمرعبيد اهللاخلواجه 
ذلك الفناء الذي يتحقق بعد التجلي الذايت والتحقق بالسري يف اهللا وفناء االرادة من 

  :)شعر(مجلة شعب ذلك الفناء 

   فليس له يف كربياه سبيل *ومن مل يكن يف حب مواله فانيا

والذين ال مناسبة هلم هبذا املقام فهم يف النظر طائفتان طائفة متوجهون اليه 
يق الوصول اليه وطائفة أخرى ال التفات هلم اليه وال توجه فيهم حنوه وطالبون لطر

وتوجه احلضرة يعين شيخه أشد ظهوراً من الطريق الثاين من طريقي الوصول اليه 
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وتظهر مناسبته هلذا الطريق وحيث كنت مأموراً من جانب حضرتكم نتجاسر بامثال 
 )املعروض ثانيا و(مس مل اتغري أصال هذه األمور امتثاالً لألمر واال فانا ذاك أمحد اال

أنه قد ظهر يف اثناء مالحظة ذلك املقام مرة ثانية مقامات أخر بعضها فوق بعض وملا 
وصلت اىل املقام الذي فوق املقام السابق بعد التوجه باالنكسار واظهار االفتقار تبني 

ر من ذلك املقام يل أنه مقام حضرة ذي النورين رضي اهللا عنه وللخلفاء الباقني عبو
وهذا املقام مقام التكميل واالرشاد أيضا يف هذه املرتبة وكذلك املقامان اللذان يذكران 
بعد مث وقع النظر على مقام فوقه وملا وصلت اليه تبني يل أنه مقام حضرة الفاروق 
رضي اهللا عنه وللخلفاء الباقني عبور من ذلك املقام مث ظهر فوقه مقام الصديق االكرب 

ضي اهللا عنه ووصلت اليه أيضا ووجدت اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره ر
رفيقا يل من بني املشائخ يف مجيع املقامات ولسائر اخللفاء عبور من هذا املقام ال 

 فوقه مقام أصال اال مقام خامت ىتفاوت اال يف العبور واملقام واملرور والثبات وال ير
لصلوات أكملها ومن التحيات أمتها وظهر يف حماذاة مقام النبيني واملرسلني عليه من ا

الصديق االكرب رضي اهللا عنه مقام آخر نوراين عال جداً مل أر مثله قط وكان له 
ارتفاع يسري من ذلك املقام كما اذا رفعوا اللوح من االرض وتبني يل انه مقام احملبوبية 

مزينا ومنقشا من انعكاسه مث وكان ذلك املقام مزيناً ومنقشا فوجدت نفسي أيضاً 
وجدت نفسي بعد ذلك لطيفاً يف تلك الكيفية ورأيتين منتشراً يف اآلفاق مثل اهلواء 
وقطعة السحاب حىت استوعبت بعض االطراف وحضرة اخلواجه النقشبند يف مقام 

 ترك ى أنه ال ير)واملعروض ثالثاً(الصديق واجدين يف املقام احملاذي له بكيفية معروضة 
شتغال هبذا العمل مرضيا كيف والعامل على شرف الغرق يف جلة الضاللة ومن وجد اال

يف نفسه قوة االخراج من تلك اللجة كيف يسوغ له ان يسامح نفسه وان كان له أمر 
آخر امامه ولكن االشتغال هبذا العمل ضروري ومرضي بشرط التزام االستغفار من 

اء هذا العمل وهبذا الشرط يكون داخالً بعض الوساوس واهلواجس الذي حيصل يف اثن
 أدون واما اخلواجه النقشبند ىبل يبق حتت الرضا واما بدون مالحظة هذا الشرط فال
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واخلواجه عالء الدين العطار قدس سرمها فهذا العمل مرضي منهما من غري مالحظة 
الشرط هذا الشرط واما عمل هذا الفقري فاحيانا داخل يف الرضا من غري مالحظة هذا 

 أنه ذكر يف النفحات ان الشيخ ابا سعيد ابا اخلري قال اذا )ورابعا(دون أ ىواحيانا يبق
األثر ال تبقي وال تذر وقد اشكل على هذا الكالم يف أول النظر  يبقى مل يبق العني فأين

فان الشيخ حميي الدين واتباعه ذاهبون اىل ان زوال العني الذي هو معلوم من معلومات 
نقلب العلم جهال فاذا مل يزل العني أين يذهب األثر وقد كان اىل حمال واال إلاهللا تع

هذا الكالم متمكنا يف الذهن هبذا الوجه فلم ينحل كالم الشيخ أيب سعيد قط مث 
 العني ىكشف اهللا سبحانه عن وجه سر هذا الكالم بعد التوجه التام وحتقق أنه ال يبق

سي ايضاً فلم يبق االشكال أصال وقد وقع النظر وال األثر ووجدت هذا املعىن يف نف
على مقام هذه املعرفة ايضا رأيته عالياً جداً فوق املقام الذي بينه الشيخ واتباعه وال 

من مقام آخر وتفصيله يف اآلخر تنايف بني هذين املبحثني فان أحدمها من مقام و
خ يعين أبا سعيد ابا  ايضا ما قاله الشي)وقد ظهر(العريضة موجب للتطويل واملالل 

 احلديث وان احلديث عبارة عماذا ودوامه ماذا ووجدت هذا ]١[اخلري من دوام هذا
 ال مييل قليب اىل مطالعة الكتب )و ايضا(احلديث يف نفسي دائما ولو كان من النوادر 

وال يطيب به اال ما كان فيه ذكر مناقب املشائخ الكبار العالية وأحواهلم السامية 
 يف املقامات فيستحسن يل مطالعة امثال ذلك وأحوال املشائخ املتقدمني أكثر الواقعة

رغبة فيها وال اقدر على مطالعة كتب احلقائق واملعارف خصوصا كلمات توحيد 
الوجود وترتالت املراتب واراين يف هذا الباب كثري املناسبة للشيخ عالء الدولة ومتفقا 

                                                 
 الدقاق ان هذا ي ابا سعيد ابا اخلري قال الستاذه ايب علوهذه القصة مذكورة يف النفحات قال فيه ان الشيخ) ١(

احلديث يكون دائما قال االستاذ ال فأطرق الشيخ مليا مث رفع رأسه وقال ان هذا احلديث كان دائما فقال االستاذ 
ون نادرا ال فاطرق الشيخ ثانياً مث رفع رأسه وقال ايها االستاذ ان هذا احلديث يدوم قال االستاذ ان كان دائما يك

مام الرباين قدس سره و على ما بينه يف االفََصفََق الشيخ وقال هذا من تلك النوادر اهو املراد من هذا احلديث عند 
  حمل آخر التجلي الذايت الربقي وهو دائمي عنده وان كان برقياً بالنسبة اىل غريه كما يف بعض مكاتيبه اهـ
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 النكارها ]١[ ولكن العلم السابق ال يتركينمعه يف الذوق واحلال يف هذه املسئلة
 قد وقع التوجه )و ايضا(والتشديد على ارباهبا يعين كما صدر من الشيخ عآلء الدولة 

 اليت هي ىلدفع بعض االمراض مرات وظهر اثره وكذلك ظهرت احوال بعض املوت
 اآلن قدرة من عامل الربزخ ووقع التوجه ايضا لدفع اآلالم والشدايد عنهم ولكن مل تبق

التوجه فاين ال اقدر ان امجع نفسي بشئ من االشياء بسبب أنه قد صدر بعض 
املصادرات والظلم واجلور يف حق الفقري من بعض الناس ومحلوا على الشدائد وظلموا 
مجعاً كثريا من متعلقي هذا اجلانب وَجلُّوهم عن الوطن بغري حق ومع ذلك مل يقع 

ق الكلفة والتضجر اىل القلب اصال فضال عن صدور قصد الغبار على اخلاطر ومل يتطر
االساءة اليهم واكتسب بعض االصحاب شهودا و معرفة يف مقام اجلذبة ومل يضعوا اىل 
 ىاآلن قدماً يف منازل السلوك وانا اذكر نبذة من احواهلم واعرضها على حضرتكم عس

فاقول ان الشيخ نوراً اهللا سبحانه ان يشرفهم بدولة السلوك بعد متام جهة اجلذبة 
مربوط وحمبوس يف ذلك املقام ومل يصل بعد اىل نقطة فوقانية من مقام اجلذبة فانه 
يؤذي يف احلركات والسكنات وال مييز الطيبات من القبائح فوقع امره يف التوقف بال 

اكثر االصحاب بواسطة عدم رعاية اآلداب وانا  اختيار وكذلك وقع التوقف يف امور
 هذا الباب فانه ال ارادة للتوقف من هذا الطرف بل االرادة لترقيهم ويقع حريان يف

املكث يف امورهم بال اختيار واال فالطريق أقرب ونزل موالنا املعهود اىل النقطة 
االخرية وامت امر اجلذبة ووصل اىل برزخية ذلك املقام واوصل الفرق من وجهه اىل 

القائمة به الصفات مفارقاً عن نفسه ووجد بل النور   الصفات اوالىالنهاية قد رأ
 الصفات منفكة عن الذات ووصل هبذه الرؤية من مقام ىنفسه شبحا خاليا مث رأ

اجلذبة اىل االحدية واآلن قد ذهل عن العامل وعن نفسه حبيث ال يقول باالحاطة وال 
ل السيد باملعية وتوجهه اىل ابطن البطون حبيث ال حاصل له غري احلرية واجلهالة ووص

                                                 
لدولة عالء الدين السمناين يف تلك املعرفة ال ينكر اهل معارف يريد انه مع كونه يف مشرب الشيخ ركن ا) ١(

  وحدة الوجود حلصوهلا له قبل ذلك عفي عنه
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شاه حسني ايضا اىل قرب النقطة االخرية من مقام اجلذبة على وجه وصل رأسه اىل 
النقطة وكذلك وجد الصفات منكفة عن الذات ولكن جيد الذات االحد يف كل حمل 

ما يظهر  وحيتظ بالظاهر وكذلك ميان جعفر وصل اىل قرب النقطة االخرية وكثريا
 ويظهر التفاوت ايضا يف بقية االصحاب وقد بالشوق والوله وقريب من الشاه حسني

 والشيخ كمال اىل النقطة الفوقانية من مقام اجلذبة ىوصل ميان شيخن والشيخ عيس
والشيخ كمال أيضاً متوجه اىل الرتول ووصل الشيخ ناكوري حتت النقطة الفوقانية 

ل عشر ولكن امامه مسافة كثرية وبلغ من االصحاب الكائنني هنا مثانية او تسعة ب
اشخاص حتت النقطة الفوقانية وبلغ بعضهم النقطة وبعضهم هتيأ للرتول وبعضهم 

 الصفات ىقريب منها وبعضهم بعيد عنها وجيد الشيخ ميان مزمل نفسه معدوما وير
 ى االشياء كالسراب عدمي االعتبار بل ال يرىمن االصل وجيد املطلق يف كل حمل وير

ا الباب على وجه يكون اجازته لتعليم الطالبني من شيئا ويظهر موالنا املعهود يف هذ
املرضيات لكن اجازة مناسبة للجذبة وان بقي بعض االمور الالزمة االستفادة ولكنه 
استعجل يف الذهاب ومل يتوقف فاذا وصل اىل احلضور االقدس تأمرونه مبا فيه صالح 

ن اخلواجه ضياء امره وما هو يف علم الفقري فقد عرضته عليكم واحلكم عندكم وكا
الدين حممد هنا اياما واكتسب احلضور واجلمعية يف اجلملة مث مل يقدر آخر االمر ان 
جيمع خاطره من قلة اسباب املعيشة فتوجه حنو العسكر وولد موالنا شري حممد متوجه 
حنوكم للمالزمة وله حضور ومجعية يف اجلملة ومل يترق كما ينبغي بواسطة بعض 

  :)ع(النبساط بعيدة عن االدب املوانع وزيادة ا

  على املرأ ان ال جيهل الدهر طوره

مث عرضت بعد حترير العريضة كيفية وحالة ال ميكن بياهنا بالتحرير وحتقق يف 
هذا احملل فناء االرادة كما ان تعلق االرادة باملرادات انعدم سابقاً وبقي اصل االرادة 

دة بالكلية فحينئذ ال مراد وال ارادة كما عرضته يف العريضة واآلن انقطع عرق االرا
وظهرت صورة هذا الفناء ايضا يف النظر وفاض بعض العلوم املناسب هلذا املقام وملا 
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 كان يف حترير تلك العلوم تعسر بواسطة ضيق الوقت وغموض العلوم ال جرم صرفنا
على ما عنان القلم عن حتريرها وحني التحقق هبذه الفناء وفيضان العلوم وقع نظرخاص 

وراء الوحدة وان كان عدم النظر اىل ما وراء الوحدة امرا مقرراً بل ال نسبة فيه اصال 
 صورة ذلك ىار لكن كلما اجده اعرضه وال اجتاسر بكتابته اىل ان يبلغ مرتبة اليقني و

املقام يف ما وراء الوحدة كآكرة وراء دهلي ومل يتطرق اليه شبهة قط وان مل تكن يف 
وال ما وراءها وال مقام آخر اعرفه بعنوان احلقية او اعرف ان احلق وراءه النظر وحدة 

واحلرية واجلهالة على صرافتهما ومل تتفاوتا بسبب هذه الرؤية فال ادري ماذا اعرض 
فان الكل تناقض يف تناقض ال ميكن ان يورد يف قيد القال وان كان احلال متحققا بال 

وناظراً  من مجيع ما كره اهللا قوالً وفعال وخاطر اشبهة استغفر اهللا واتوب اىل اهللا 
وأيضاً تبني يف هذا الوقت ان ما ظننته سابقاً من فناء الصفات كان يف احلقيقة فناء 
خصوصيات الصفات وما به امتيازها ملا اندرجت الصفات يف ضمن الوحدة ارتفعت 

 ومل يبق ىحاخلصوصيات وتوهم من ذلك فناءها واآلن قد اضمحل أصل الصفات وامن
منها شئ ولو على سبيل االندماج واالندراج ومل يترك قهر االحدية شيئا قط ومل يبق 
التمييز الذي حصل من مرتبة العلم االمجايل أو التفصيلي وصار النظر اىل اخلارج 
بالتمام كان اهللا ومل يكن معه شئ وهو اآلن كما كان مطابق للحال يف هذا الوقت 

مبضمون هذا احلديث دون احلال واملرجو حصول التنبيه على وكان سابقاً العلم 
 ى ملوالنا القاسم على نصيب من مقام التكميل وكذلك يرىالصحة والسقم وقد ير

  .من هذا املقام نصيب لبعض االصحاب واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال

  

  الثاين عشر يف بيان حصول الفناء والبقاء وظهور الوجه اخلاص يفاملكتوب
كل شئ وحقيقة السري يف اهللا والتجلي الذايت الربقي وغري ذلك كتبه اىل 

  شيخه املعظم أيضا
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عريضة أقل العبيد أمحد ينهي اىل ذروة العرض انه ما يدري ماذا يعرض من 
تقصرياته ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم 

م الفناء يف اهللا والبقاء باهللا كشف عنها احلق سبحانه بعنايته وتبني العلوم اليت تتعلق مبقا
أنه ما الوجه اخلاص يف كل شئ وما معىن السري يف اهللا وما التجلي الذايت الربقي ومن 
حممدي املشرب وما أشبه ذلك يقع االطالع يف كل مقام على لوازم ذلك املقام 

ا أخرب عنه اولياء اهللا تعاىل غري نبذة يسرية وضرورياته مث يقع العبور عنه ومل يبق شئ مم
 ى ذوات االشياء جمعولة وارىاال وقد أريته وأعلمته قبل من قبل بال علة وكذلك ار

أصل القابليات واالستعدادات جمعولة ومصنوعة واهللا سبحانه ليس مبحكوم القابليات 
  ):ع(فانه ال ينبغي أن حيكم عليه بشئ ولنترك زيادة االنبساط 

  طورهلى املرء ان ال جيهل الدهر ع

  

 الثالث عشر يف بيان عدم هناية الطريق ومطابقة علوم احلقيقة بعلوم املكتوب
  الشريعة كتبه اىل شيخه املعظم

من عدم هناية هذا الطريق مع  انتهى الف انتهى املعروض من اقل العبيد أمحد
قال املشايخ ان السري اىل هذه السرعة يف السري وكثرة االرادات والعنايات ومن ههنا 

َتْعُرُج الَْمٰلِئكَةُ َوالرُّوُح ِالَْيِه ِفي َيْوٍم (اهللا مسافة مخسني الف سنة وكان يف قوله تعاىل 
 امياء اىل هذا املعىن وملا اجنر االمر اىل )٤:  املعارج *كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني اَلَْف َسَنٍة

َوُهَو الَِّذي ُيَنزِّلُ الَْغْيثَ ِمْن َبْعِد (قوله تعاىل اليأس وانقطع الرجاء لزم االستمساك ب
 وكان قد وقع السري يف االشياء منذ ايام وملا )٦٨:  الشورى *َماقََنطُوا َوَيْنُشُر َرْحَمَتُه
ْوا ثانيا شرعت يف امورهم يف اجلملة ولكن ال اجد نفسي قابالً غال املسترشدون وألْحَّ

 املروءة واحلياء الكثارهم يف االحلاح ىيئا على مقتضلذلك املقام ولكن أعلمهم ش
واالبرام وقد كنت يف مسئلة توحيد الوجود متوقفا سابقا كما حررته مكررا وكنت 
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انسب االفعال والصفات اىل االصل وملا صار حقيقة االمر معلوما تركت التوقف 
ول بان الكل ووجدت القول بان الكل منه أحسن ورأيت الكمال فيه أزيد منه يف الق

 و اًبوجه آخر وأريت الكل واحداً واحدهو وعلمت االفعال والصفات بلون آخر يعين 
جوزي يب اىل الفوق ومل يبق ريب وال شبهة اصال وجاءت الكشفيات كلها مطابقة 
للشريعة ال خمالفة فيها لظاهر الشريعة مقدار شعرة وما بينه بعض الصوفية من 

شريعة فهو اما من السهو أو من السكر واال فال خمالفة بني الكشفيات املخالفة لظاهر ال
الباطن والظاهر واملخالفة امنا تعرض للنظر يف اثناء الطريق فيحتاج اىل التوجه واجلمع 
واما املنتهى احلقيقي فانه جيد الباطن موافقا لظاهر الشريعة والفرق بني معرفة العلماء 

يعرفون باالستدالل والعلم واملشائخ بالكشف ومعرفة املشايخ الكرام هو ان العلماء 
والذوق واي دليل ادل على صحة حاهلم من هذه املطابقة يضيق صدري وال ينطلق 
لساين نقد الوقت وال ادري ماذا اعرض وقد كنت موفقا لتسويد بعض االحوال وال 
ميكن حتريره يف العرائض ولعل يف ذلك حكمة واملسؤل أن ال حترموا هذا احملروم 

  :)شعر(املهجور من التوجه الذي هو للغرباء مبذول وان ال تتركوه يف الطريق 

   فان فيه اطناب فمنك مسبب *وأنت هلذا القول قد كنت مبدأ

  ):ع(ة أزيادة االنبساط جر و

  على املرء أن ال جيهل الدهر طوره

  

 الرابع عشر يف بيان حصول الوقائع اليت عرضت يف اثناء الطريق املكتوب
   احوال بعض املسترشدين كتبه اىل شيخه املعظم أيضاًوبيان

عريضة اقل العبيد أمحد ان التجليات اليت ظهرت يف مراتب االكوان وقد كنت 
عرضت بعضها يف العريضة السابقة ظهرت بعدها مرتبة الوجوب اليت هي جامعة 

رتبة للصفات الكلية ومتثلت يف صورة امرأة دميمة مسودة اللون مث جتلت بعد ذلك م
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االحدية يف صورة رجل طويل قائم على جدار رقيق غري مرتفع وظهر كل واحد من 
هذين التجليني بعنوان احلقانية خبالف التجليات السابقة فاهنا ما كانت هبذا العنوان 
وعرض يل يف ذلك االثناء متين املوت وخيل يل كأين قائم على ساحل البحر احمليط 

باحلبل على ورائي فال ميكن الدخول يف البحر وصار الرمي فيه نفسي ولكين مربوط 
معلوما يل ان ذلك احلبل عبارة عن التعلق بالبدن فتمنيت انقطاع ذلك التعلق مث 
عرضت كيفية خاصة فوجدت يف ذلك الوقت بطريق الذوق انه مل يبق يف القلب 

كتسبت  غري احلق سبحانه مث وقع النظر على الصفات الكلية الوجوبية اليت اىمقتض
اخلصوصيات باعتبار احملال واملظاهر مث سقطت اخلصوصيات عنها بعد ذلك بالتمام 
ومل تبق الصفات اال بعنوان الكلية الوجودية ووقع النظر أيضاً على صورة جتردها عن 

صل حقيقة وقبل لألاخلصوصيات وحينئذ صار معلوماً ان الصفات قد اعطيت اآلن 
 اللهم إال ان كان على طريق  األصلىن العطائهاجتردها عن اخلصوصيات مل يكن مع

التجوز كما هو حال ارباب التجلي الصوري وحتقق الفناء احلقيقي يف هذا الوقت 
 ويف غريي على هنج واحد وارتفع وبعد التحقق هبذه احلالة وجدت الصفات اليت يفَّ

اخلفي فلم امتياز احملال وتيسر يف ذلك الوقت التخلص عن بعض دقائق انواع الشرك 
يبق حينئذ العرش وال الفرش وال املكان وال الزمان وال اجلهات وال احلدود فان 
تفكرت فرضا سنني ال حيصل العلم بان ذرة من العامل خملوقة مث وقع النظر على تعني 

 وكان التعني يف صورة ثوب بال متمزق ملبوس نفسي والوجه اخلاص الذي يفَّ
الوجه اخلاص لكن مل يتصور ذلك بعنوان لشخص وعلمت ان هذا الشخص هو 

احلقانية مث تعلق النظر بعد ذلك جبلد رقيق فوق ذلك الشخص متصالً به مث وجدت 
نفسي عني ذلك اجللد ورأيت ذلك الثوب الذي هو التعني اجنبيا لنفسي يعين مفارقا 
ر ومنفكا عنه ووقع النظر على نور يف اجللد مث غاب ذلك النور بعد ساعة عن النظ

وارتفع اجللد والثوب أيضا عن النظر وبقيت تلك اجلهالة السابقة ولنعرض تعبري صورة 
هذه الواقعة املذكورة على ما بلغه علمي ليعلم صحته وسقمه وهو ان الصورة 
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املذكورة عبارة عن العني الثابت كالربزخ بني الوجوب واالمكان حيث افترق كل 
الفرق واجللد الذي وقع بني الثوب والنور وحتقق بكمال اآلخر واحد من طرفيه عن 

برزخ بني الوجود والعدم ووجد ان نفسي عني ذلك اجللد أخرياً اشارة اىل وصويل اىل 
بني الوجود والعدم والظاهر ان  الربزخية وقد كنت وجدتين سابقاً يف الوقائع برزخا

 فرق آخر ايضاً ذلك كان بالنسبة اىل اآلفاق وهذا بالنظر اىل النفس وقد ظهر يف ذلك
ولكين نسيته وقت الكتابة هذا وما هو احلاصل دائما هو النكارة واجلهالة ويظهر 

 معرفته واعجز عن تعبري بعض الوقائع والذي ىاحيانا مثل هذه الشعبذة مث ينعدم وتبق
جتاسر يف العرائض رجاء حصول أيقع يف اخلاطر من تعبريه ال اعتمد عليه وهبذا السبب 

يه احلضرة واملرجو تيسر النجاة عن التعلقات الدنية بتوجهاتكم العلية واال اليقني بتنب
  :)شعر(فاالمر مشكل جدا 

   ال سوّد صفحته ولو هو من ملك *من مل يعنه مهيمن وخواصه

 النيازي الذي هو من مشاهري مشائخ سرهند عبد اهللاوالشيخ طه ابن الشيخ 
 تقبيل االقدام املباركة وفيه داعية االنابة ىدع مودة تامة استعبد العزيزوبينه وبني احلاج 

 بالصدق واالنكسار فأمرته  ايلَّأوالدخول يف هذه الطريقة العلية الشريفة والتج
باالستخارة وله مناسبة يف الظاهر واالصحاب الذين اخذوا الذكر هنا مشتغلون بطريق 

ات وكان لبعضهم رابطة الرابطة يف االكثر جيئ بعضهم بأخذ الرابطة بالرؤية يف الواقع
قبل اجمليئ من دهلي يذهبون اوال باحلضور واالستغراق وبعض منهم يعطي الصفات 
االصل يعين يراها منه وبعضهم ال ولكن ال يذهب منهم احد على طريق توحيد 

من ؤامل  واملنال مودود حممد وعبديالوجود واالنوار والكشوف ووصل املنال قاسم عل
انية من مقام اجلذبة ولكن املنال قاسم متوجه اىل الرتول ونزول ظاهراً اىل نقطة فوق

عبد الباقيني ليس مبعلوم والشيخ نور ايضا قريب من النقطة ومل يصل اليها بعد واملنال 
ادي عبد اهلرمحن ايضاً قريب من النقطة ولكن يف البني مسافة قليلة وحصل للمنال ال

ملطلق املرته جل شأنه يف االشياء بصفة فيه حضور مع االستغراق وهو يقول اشاهد ا
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 االفعال أيضا منه تعاىل وما يفاض على الطالبني واملستعدين فامنا هو من ىالترتيه وأر
  ):ع(دولتكم وليس هلذا الفقري نصيب يف افاضاته 

  انا ذاك أمحد مل اكن متغرياً

حملبوبية لوقع قد قلتم يوما فيما بني واقعة من الوقائع انه لو مل يكن فيه معىن ا و
توقف كثري يف الوصول اىل املقصد وبينتم احملبوبية ايضاً بعنايتكم ويل من ذلك الكالم 

  .رجاء تام وهذه اجلرأة كلها من ذلك

  

 اخلامس عشر يف بيان االحوال اليت هلا مناسبة ملقام اهلبوط والرتول املكتوب
  مع بعض االسرار املكنونة كتبه اىل شيخه املعظم أيضا

ة احلاضر الغائب الواجد الفاقد املقبل املعرض انه طلبه مدة مديدة فوجد عريض
نفسه مث اجنر أمره اىل مرتبة لو طلب نفسه وجده واآلن فقده ووجد نفسه ومع فقدانه 
وغيبته ال يطلبه وال يستخرب عنه فمن حيث العلم حاضر وواجد ومقبل ومن جهة 

 عني فناء ففي عني البقاء فان وىفالذوق غائب وفاقد ومعرض ظاهره بقاء وباطنه 
الفناء باق ولكن الفناء علمي والبقاء ذوقي وتقرر أمره على اهلبوط والرتول وامتنع عن 
الصعود والعروج فكما رفعوه عن القلب اىل مقلب القلب كذلك انزلوه من مقلب 
 القلب اىل مقام القلب ومع ختلص الروح عن النفس وخروج النفس بعد االطمئنان من
غلبات انوار الروح جعلوه جامعاً جلهيت الروح والنفس وشرفوه بربزخية هاتني اجلهتني 
واعطوه االستفادة من فوق واالفادة اىل سفل معاً بسبب هذه الربزخية ففي عني 

  :)شعر(االستفادة مفيد ويف عني االفادة مستفيد 

   وكم يراع اذا حررت ينكسر *فيا هلا قصة يف شرحها طول

 عبارة عن مقام القلب احلاصل قبل العروج اىل ى ان اليد اليسر)روضمث املع(
مقلب القلوب واما مقام القلب الذي يكون الرتول اليه بعد اهلبوط من فوق فهو مقام 
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آخر فانه برزخ بني الشمال واليمني كما هو الظاهر الربابه واجملذوبون الذين ليس هلم 
 القلوب مربوط بالسلوك وتعلق مقام سلوك من أرباب القلوب والوصول اىل مقلب

بشخص كناية عن حصول شأن خاص له يف ذلك املقام وله امتياز على حدة من 
أرباب ذلك املقام ومن مجلة ذلك االمتياز سبقة االجنذاب فيما حنن فيه والبقاء اخلاص 
الذي كان منشأ للعلوم واملعارف املناسبة لذلك املقام وحتقيق علوم مقام القلب 

يقة اجلذبة والسلوك والفناء والبقاء وامثال ذلك مكتوبة يف الرسالة املوعودة وحق
بالتفصيل وتوجه السيد شاه حسني باالضطراب والعجلة فلم تكن فرصة لنقلها اىل 
البياض وتتشرف انشاء اهللا تعاىل على الفور مبطالعتكم والعزيز املتوقف نزل من فوق 

العامل بل توجهه اىل جهة الفوق وملا كان من مقام اجلذبة ولكن ليس وجهه اىل 
عروجه اىل اجلهة الفوقانية بالقسر كانت له مناسبة بالطبع للجذبة واستصحب معه 
شيئا يسريا وقت نزوله من فوق وبضاعة نسبته اليت كانت من توجه القاسر وكان 

نور يف العروج اثر ذلك التوجه باقية اىل االن يف نسبة اجلذبة كالروح يف اجلسد وكال
الظلمة ولكن هذه اجلذبة غري جذبة خواجكان قدس اهللا اسرارهم بل هي جذبة 

 الكرام وكان الشأن اخلاص ]١[ االحرار قدس سره من آبائهعبيد اهللاوصلت اىل خواجه 
 بعض الطالبني يف الواقعة ان ذلك العزيز املتوقف اكل ىهلم يف ذلك املقام وقد رأ
لتمام وظهور اثر هذه الواقعة امنا يكون يف هذا املقام وليس اخلواجه يعين املذكور آنفا با

هلذه اجلذبة مناسبة ملقام االفادة فأن التوجه يف مقام هذه اجلذبة اىل جهة الفوق دائما 
والسكر الدائمي الزمه وبعض مقامات اجلذبة منافية للسلوك بعد الدخول فيه وبعض 

د الدخول فيه وهذه اجلذبة منافية آخر ليس مبناف له بل يتوجهون الجل السلوك بع
للسلوك بعد الدخول فيه وقد توجهت اىل ذلك املقام وقت حترير العريضة وظهر بعض 
دقائقه وال يتيسر التوجه من غري باعث واهللا سبحانه أعلم حبقيقة احلال وقد نزل ذلك 

                                                 
يعين اجداده من طرف امه كالشيخ عمر الباغستاين واوالده واقربائه كما هو مذكور يف الرشحات ملؤلفه عفي ) ١(
  عنه
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انع عدم العزيز منذ أشهر ولكنه مل يكن داخال يف مقام اجلذبة املذكورة بالتمام وامل
 ان يتيسر ىالعلم بشأن ذلك املقام مع التوجهات املوجبة للتفرقة وتشتت البال وعس

الدخول فيه بالتمام وقت مطالعة هذه الكلمات غري املرتبطة ولعله يرتل بعد ذلك 
  .حضرة اخلواجه بالتمام

  

 السادس عشر يف بيان احوال العروج والرتول وغريها كتبه اىل املكتوب
   ايضاشيخه املعظم

 موالنا عالء الدين قد بلغ املكتوب املشتمل لاللتفات  أنعريضة احقر الطلبة
 الوقت وكان ىوقد جعلت يف كشف كل من املقدمات املذكورة مسودة على مقتض

بعض متممات تلك العلوم املسطورة ومكمالهتا خمطورا ايضا ولكن مل توجد فرصة 
 تعاىل اىل خدمتكم سريعا وقد ارسلت لتحريره لتوجه حامل العريضة نرسله انشاء اهللا

لتماس بعض االصحاب فاهنم إاآلن رسالة أخرى قد نقلت اىل البياض وكنت مجعتها ب
التمسوا مين ان اكتب هلم نصائح تكون نافعة يف الطريقة و يعملون مبضموهنا واحلق 

لّى اهللا عليه و اهنا رسالة عدمية النظري كثرية الربكة وكان بعد حتريره معلوماً أن النيب ص
سلّم قد حضر مع مجع كثري من مشائخ امته ويف يده املباركة هذه الرسالة وهو عليه 

 يقبلها من كمال كرمه ويريها املشائخ ويقول ينبغي ان حيصل مثل و السالمالصالة 
 واعزيز هذه املعتقدات واجلماعة الذين استسعدوا هبذه العلوم نورانيون وممتازون و

 واحلاصل أن النيب صلّى اهللا عليه و و السالمن يف مقابلته عليه الصالة الوجود قائمو
  ):ع(سلّم امر هذا الفقري باشاعة هذه الواقعة واظهارها يف ذلك اجمللس 

  ال عسر يف امر مع الكرام

وحني جئت من املالزمة مل تكن يف مناسبة كثرية ملقام االرشاد بواسطة وجود 
ن اقعد يف زاوية اوقاتا وظهر الناس يف النظر مثل النمر امليل اىل جهة الفوق فاردت ا
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واالسد وكان عزم العزلة واالنزواء مصمما ولكن مل تقع االستخارة موافقة للمطلوب 
والعروج اىل غاية غايات مدارج القرب وان مل تكن هلا غاية قد تيسر وال يزال يتيسر 

يب مقامات مجيع املشائخ اال واالحوال يف التقلب دائماً كل يوم هو يف شان وجوزي 
  :)شعر(ما شاء اهللا 

   حىت اىل العايل اجلناب ترقت *تداولت ايدي الكرام وردة و

فان عددت توسط روحانية املشايخ يف ذلك ينجر اىل االطناب والتطويل 
وباجلملة قد جوزي يب من مجيع مقامات االصل كمجاوزيت مقامات الظل فماذا أبني 

 من وجوه الواليات يَّ الغايات قبل من قبل بال علة وعرض علمن العنايات العدمية
وكماالهتا ما ال ميكن حتريره وانزلت يف ذي احلجة اىل مقام القلب من مدارج الرتول 
وهذا املقام مقام التكميل واالرشاد ولكن البد من اشياء لتتميم هذا املقام وتكميله 

لو اعطي  رادية يقطع من املنازل ما يتيسر ذلك واالمر ليس بسهل ومع وجود املومىت
املريدون عمر نوح ال يعلم تيسره بل هذه الوجوه خمصوصة للمرادين وال حمل هنا 
للمريدين وهناية عروج االفراد اىل بداية مقام االصل فحسب وال جماوزة لالفراد منها 

 وهذا هو )٤:  اجلمعة *ِظيِمٰذِلَك فَْضلُ اِهللا ُيْؤِتيِه َمْن َيَشآُء َو اُهللا ذُو الْفَْضِل الَْع(
وجه التوقف يف مراتب التكميل واالرشاد وعدم النورانية امنا هو بواسطة ظهور نور 
ظلمة الغيب ال شئ آخر وقد يعجن الناس يف متخيالهتم اشياء ال ينبغي اعتبارها 

  :)شعر(

  و السالم فاقصر االقوال واسكت  *كيف يدري االغبيا حال الكرام

 غالب يف ختيل مثل هذه الظنون فينبغي امر هؤالء اجلماعة واحتمال الضرر
باغماض نظر خياالهتم عن احوال هذا املكسور البال فان مثل هذا النظر له جمال يف 

  :)شعر(حمال أخرى كثرية 

  . باكم شد كان سخن مكوييد *من كم شده ام مرا جموييد

  :)ترمجة(
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  حذروا من بأسه ده يف االله وا * وجوكفو املالم عن الذي افىن

ينبغي التفكر يف غرية احلق جل سلطانه فان التكلم والتقول يف تنقيص امر يريد 
احلق سبحانه كماله غري مناسب جدا بل هو يف احلقيقة معارضته تعاىل والرتول يف 
مقام القلب املار ذكره آنفا نزول يف مقام الفرق يف احلقيقة الذي هو مقام االرشاد 

وطن عبارة عن امتياز النفس عن الروح والروح عن النفس بعد والفرق يف هذا امل
دخول النفس يف نور الروح الذي هو اجلمع وما فهم من اجلمع والفرق قبل ذلك فهو 
من السكر فان رؤية احلق مفارقا ومنفكا عن اخللق اليت يزعموهنا مقام الفرق ال حقيقة 

فارقتها وامتيازها عن النفس هلا بل يزعمون الروح املذكورة حقا ويزعمون رؤية م
رؤية مفارقة احلق وامتيازه تعاىل وتقدس عن اخللق و على هذا القياس اكثر علوم 
ارباب السكر فان حقيقة االمر مفقودة مثة واالمر عند اهللا سبحانه وقد حررت علوم 
ارباب اجلذبة والسلوك وحقيقة كل من هذين املقامني بالتفصيل يف رسالة أخرى 

  .وقوع النظر الشريف عليها انشاء اهللا تعاىلوستشرف ب

  

 السابع عشر يف األحوال املتعلقة بالعروج والرتول كتبه اىل شيخه املكتوب
  املكرم أيضا

عريضة احقر اخلدمة ان العزيز الذي كان متوقفا منذ أوقات ظهر يوم التحرير 
التمام والبقايا أنه عرج من ذلك املقام بنحو من العروج ونزل التحت ولكنه ما نزل ب

الذين كانوا حتت هذا املقام عرجوا ايضاً وتوجهوا حنو الرتول من طريق ذلك املقام 
الفوقاين وكل كيفية تظهر بعد هذا نعرضها فان كتب صاحب املعاملة شيئا بعد 
انكشاف حاله لكان أقرب اىل الصواب وملا كان حدوث قضية هذا الرتول قويا ودفعيا 

 ضعف بواسطة تناول اجلُالِّب مل اشتغل بأمر هذا الرتول ومل انظر وقد طرأ على الفقري
  .اىل مآله وسيظهر ان شاء اهللا تعاىل
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 الثامن عشر يف التمكني الذي حيصل بعد التلوين وبيان مراتب املكتوب
الواليات الثالث وبيان ان وجود الواجب تعاىل زائد على ذاته تعاىل وغري 

  يضاذلك كتبه اىل شيخه املكرم ا

حد أنه ما دامت االحوال واردة عبد االعريضة أقل العبيد ذي التقصري أمحد بن 
كنا نتجاسر بعرضها وملا حرر احلق سبحانه من رقية االحوال بربكة توجهاتكم العلية 
وشرف بالتمكني بعد التخليص من التلوين ما بقي يف اليد حاصل األمر غري احلرية 

هلجر والفصل ومن القرب غري البعد ومل يزد من  اىوالعجز وما حصل من الوصل سو
املعرفة غري النكرة ومن العلم غري اجلهل فال جرم وقع التوقف يف تقدمي العرائض ومل 
اجتاسر مبجرد عرض أحوال ايام الفراق ومع ذلك قد استولت الربودة على القلب على 

ال بعمل كما هو ديدن  اىل أمر ما أصال وال شوق وال اقدر على االشتغهنج ال ميل يفَّ
  :)شعر(ارباب البطالة 

   ومن هو ال شئ يكون معطال *اين ال شئ ومن ذاك انقص و

لنرجع اىل أصل املقصود ونقول والعجب ان احلق سبحانه قد شرفين اآلن  و
مبقام حق اليقني الذي ليس العلم والعني فيه بعضه حجابا عن بعض والفناء والبقاء 

رية وفقدان األمارة علم وشعور ويف نفس الغيبة انس وحضور جمتمعان فيه ويف عني احل
  ):ع( ازدياد اجلهل والنكرة ىومع وجود العلم واملعرفة ال حيصل سو

  اال فاعجبوا من واصل متحري

وقد رزق اهللا تعاىل مبحض عنايته اليت ليست هلا هناية يف مدارج القرب 
ام الشهادة ونسبة الوالية اىل والكماالت ترقيات بال هناية ففوق مقام الوالية مق

ما بينهما أكثر من ُبْعِد ما  الشهادة كنسبة التجلي الصوري اىل التجلي الذايت بل ُبْعُد
بني هذين التجليني كذا مرة وفوق مقام الشهادة مقام الصديقية والتفاوت فيما بني 
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ة وليس فوقه هذين املقامني أجل من ان يعرب عنه بعبارة واعظم من ان يشار اليه باشار
 والتحية وال ينبغي ان يكون مقام بني و السالممقام اال مقام النبوة على أهلها الصالة 

الصديقية والنبوة بل هو حمال وهذا احلكم أعين احلكم باالستحالة علم بكشف صريح 
صحيح وما اثبته بعض اهل اهللا من الواسطة بني هذين املقامني ومسوها مبقام القرب قد 

أيضا واطلعت على حقيقته بعد توجه كثري وتضرع غزير ظهر اوال على شرفت به 
طور بينه بعض االكابر مث صارت حقيقة األمر معلومة نعم ان حصول هذا املقام امنا 
هو بعد حصول مقام الصديقية وقت العروج ولكن كونه واسطة حمل تأمل وسنعرض 

شاء اهللا تعاىل وذلك املقام عال حقيقة األمر بالتفصيل بعد حصول املالزمة الصورية ان 
جداً وال يعلم يف منازل العروج مقام فوقه ويظهر يف هذا املقام زيادة الوجود على 

 ىجل كما هو املقرر عند علماء أهل احلق شكر اهللا تعاىل سعيهم ويبق و ذات اهللا عز
ن الدين الوجود هنا ايضا يف الطريق ويقع العروج فوقه كما قال الشيخ أبو املكارم رك

عالء الدولة يف بعض مصنفاته وفوق عامل الوجود عامل امللك الودود ومقام الصديقية 
 منه مقام النبوة ويف احلقيقة هو ]١[من مقامات البقاء اليت هي ناظرة اىل العامل واسفل

 منه وهو مقام كمال الصحو والبقاء وليس ملقام القرب لياقة الربزخية بني هذين ىأعل
  :)شعر(نه ناظر اىل الترتيه الصرف ومتام العروج شتان ما بينهما املقامني فا

   أقول ما قال يل استاذي األزيل *قد امسكوين وراء املرئ كدرهتم

وقد صارت العلوم الشرعية النظرية االستداللية ضرورية كشفية ال خمالفة بينها 
الية تفصيلية وبني اصول علماء الشريعة مقدار شعرة وامنا جعلت تلك العلوم االمج

واخرجت من النظرية اىل الضرورية سئل اخلواجه االعظم يعين هباء الدين النقشبند 
قدس سره أنه ما املقصود من السلوك فقال املقصود منه كون املعرفة االمجالية تفصيلية 
واالستداللية كشفية ومل يقل حصول علوم سواها نعم يظهر يف الطريق علوم كثرية 

كن ينبغي ان جياوزها ومادام السالك مل يصل اىل هناية النهايات اليت ومعارف غزيرة ول
                                                 

   منه فافهم  عفي عنهىقيقة اعليعين يف مراتب الرتول والبقاء وهلذا قال وهو يف احل) ١(
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هي مقام الصديقية ال يكون له نصيب من هذه العلوم احلقيقية واملعارف اليقينية فيا 
ليت شعري ان من أهل اهللا القائلني حبصول هذا املقام الشريف النفسهم وليس هلم 

ه وفوق كل ذي علم عليم واطلعت أيضاً مناسبة بعلوم هذا املقام ومعارفه فما وجه
على سر مسئلة القضاء والقدر وعلمتها على هنج ال تقع املخالفة بينها وبني أصول 
ظاهر الشريعة الغرآء بوجه من الوجوه مربأة ومرتهة عن نقص االجياب وشائبة اجلرب 
ل ويف الظهور كالقمر ليلة البدر والعجب ما وجه اخفائها مع عدم خمالفتها أصو

الشريعة فلو كانت فيها شائبة املخالفة لكان للستر واالخفاء شئ من املناسبة ال يسئل 
  :)شعر(عما يفعل 

   دون الرضا يا صاح والتسليم *ومن الذي يف فعله يتكلم

وتفاض العلوم واملعارف مثل فيضان املطر من سحاب الربيع حبيث تعجز القوة 
 جمرد تعبري واال فال حيمل عطايا امللك اال املدركة عن حتملها واطالق القوة املدركة

مطاياه وقد كان يف االوائل شوق قيد هذه العلوم الغريبة بالكتابة ولكين مل أوفق لذلك 
وكان يل حترج وثقل من هذه اجلهة فسليت آخر األمر بان املقصود من افاضة هذه 

لينالوا ملكة العلوم حصول امللكة ال حفظها كما ان طلبة العلوم حيصلون العلوم 
املولوية ال اهنم حيصلوهنا الجل حفظ أصول الصرف والنحو وغريمها ولنعرض بعض 

:  الشورى *لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُري(العلوم املذكورة قال اهللا تعاىل 
َوُهَو ( و تعاىل اول هذا الكالم اثبات الترتيه احملض كما هو الظاهر وقوله سبحانه )١١

متمم ومكمل للترتيه وبيانه أن ثبوت السمع والبصر ) ١١:  الشورى *السَِّميُع الَْبِصُري
 اهللا سبحانه عنهم السمع ىللمخلوق ملا كان مومها لثبوت املماثلة ولو يف اجلملة نف

والبصر لدفع هذا الوهم يعين أن السميع والبصري هو تعاىل ليس اال والسمع والبصر 
 املخلوقات ليس هلما مدخل يف السماع والرؤية فكما ان احلق سبحانه املوجودتان يف

خلق السمع والبصر كذلك خيلق السماع والرؤية بعد خلق هاتني الصفتني بطريق 
 العادة من غري تأثري لصفاهتم ولو قلنا بالتأثري فالتأثري فيها أيضا خملوق فكما أن ىجر
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ض مثال اذا خلق القادر مبحض قدرته ذواهتم مجاد حمض كذلك صفاهتم أيضا مجاد حم
كالما يف احلجر ال يقال ان احلجر متكلم يف احلقيقة وان له صفة الكالم ويف هذه 
الصورة كما ان احلجر مجاد كذلك هذه الصفة لو فرض اهنا موجودة فيه أيضا مجاد ال 
 مدخل له اصال يف ظهور احلرف والصوت ومجيع الصفات من هذا القبيل غاية ما يف

و يكون الباب ان هاتني الصفتني ملا كانت اظهر من غريمها خصهما اهللا تعاىل بنفيهما 
لزوم نفي البواقي منها بالطريق األوىل وخلق اهللا سبحانه يعين يف املخلوق اوالً صفة 
العلم مث خلق توجهه حنو املعلوم مث خلق تعلقها به مث جعل ذلك املعلوم منكشفا له مث 

 بعد خلق صفة العلم مبجرد جري العادة فعلم ان ال مدخل للعلم خلق االنكشاف فيه
يف االنكشاف وكذلك خلق فيه أوال صفة السمع مث خلق االصغاء والتوجه اىل 
املسموع مث خلق السماع مث خلق ادراك املسموع وكذلك خلق فيه البصر اوال مث 

 على هذا القياس سائر تقليب احلدقة والتوجه حنو املرئي مث الرؤية مث ادراك املرئي و
الصفات والسميع والبصري امنا هو من يكون مبدأ مساعه ورؤيته هاتني الصفتني ومن 
ليس كذلك فليس بسميع وال بصري فتحقق ان صفات املخلوقني مجادات كذواهتم 
فاملقصود من آخر الكالم نفي الصفات عنهم رأسا ال ان هلم صفات وتلك الصفات 

كون مجعا بني الترتيه والتشبيه بل متام اآلية الكرمية الثبات الترتيه ثابتة له سبحانه حىت ي
ونفي املمثالة رأسا والعلم االول اعين اثبات صفات هؤالء للحق سبحانه واعتقاد 
ذواهتم مجاداً  حمضا وزعمها يف ظهور هذه الصفات منهم مثل الدن والكوز يف ظهور 

الية والعلم الثاين اعين وجدان صفات هؤالء مثل املاء منهما من العلوم املناسبة ملقام الو
ِانََّك َميٌِّت َوِانَُّهْم (اجلمادات واعتقاداهتم ال شعور هلم كاالموات كما قال اهللا تعاىل 

 من العلوم املناسبة ملقام الشهادة ومن هنا أيضا يعلم التفاوت بني )٣٠:  الزمر *َميُِّتونَ
  ):ع( عن الغدير  والقطرة تنبئُهذين املقامني القليل يدل على الكثري

  عام الرخص يعلم من ربيع و

وكذلك جيد ارباب هذا املقام العايل أفعال املخلوقات كامليت واجلماد ال اهنم 
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ينسبون افعاهلم اىل احلق سبحانه ويقولون ان فاعل هذه االفعال هو اهللا تعاىل عن ذلك 
 الشخص متحرك بل هو علوا كبريا مثال اذا حرك شخص حجرا ال يقال ان هذا

موجد للحركة يف احلجر واملتحرك امنا هو احلجر وكما ان احلجر مجاد حمض كذلك 
حركته مجاد صرف فان هلك بتلك احلركة فرضا شخص ال يقال انه قتله حجر بل 
يقال قتله ذلك الشخص الذي حرك احلجر وقول علماء الشريعة شكر اهللا تعاىل 

 يقولون ان مفعول املخلوقات مصنوع احلق سبحانه مع سعيهم موافق هلذا العلم فاهنم
وجود صدور االفعال عنهم باالرادة واالختيار وال مدخل الفعاهلم يف مصنوعيته 

فان ( من غري أن يكون هلا تأثري يف جمعولية املعمول وافعاهلم عبارة عن حركات شىت
و يكون ول  هذا يكون جعل افعاهلم مناطا للثواب والعقاب غري معقى فعل)قيل

 فرق بني احلجر واملكلفني )قلت(مر وترتيب ذم ومدح على فعله أكتكليف حجر ب
فان مناط التكليف القدرة واالرادة واحلجر ال قدرة فيه وال ارادة خبالف املكلفني فان 
فيهم ارادة ولكن ملا كانت ارادهتم أيضا خملوقة للحق سبحانه من غري تأثري هلا يف 

لك االرادة أيضاً كامليت وفائدهتا امنا هي كون املراد خملوقا بعد حصول املراد كانت ت
حتققها بطريق جري العادة ولو قيل ان قدرة املخلوق مؤثرة ولو يف اجلملة كما ذهب 
اليه علماء ما وراء النهر فذلك التأثري ايضاً خملوق فيها كما هي خملوقة بنفسها ففي 

 شخص حجرا ىها أيضاً كاجلماد مثال اذا رأتأثريها ال اختيار له اصال فيكون تأثري
ان هذا  نازال من فوق بتحريك حمرك واهلك حيوانا فكما أن ذلك الشخص يعتقد

ان فعله الذي هو حركته مجاد ويعتقد ان االثر املترتب لذلك  احلجر مجاد كذلك يعتقد
واموات الفعل اعين اهلالك أيضا مجاد فالذوات والصفات واالفعال كلها مجادات حمضة 

صرفة فهو احلي القيوم وهو السميع البصري وهو العليم اخلبري وهو الفعال ملا يريد قل لو 
كان البحر مداداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً 
وقد كثرت اساءة االدب وجاوز االنبساط احلد فماذا اصنع فان مجال الكالم الذي هو 

ان يظن ان الكالم كلما يطول يزداد حسنا وكلما  ل املطلق اوردين موردمن اجلمي
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يقال حاكيا عنه يكون من اللذة واحلالوة يف املقام االسين مع اين ال اجد يف نفسي 
  :)شعر(مناسبة الن اتكلم من ذلك اجلناب او اتفوه بامسه 

  . بعد لست اهال لذكرهيفة ّرم  *غسلت مباء الورد واملسك الف

  ):ع(

  على املرء ان ال جيهل الدهر طوره

واملرجو بذل التوجه والعناية وماذا اعرض من سوء احوايل وكل ما اجد يف 
  ):ع(نفسي فهو من عنايات مبدأ ذلك التوجه العايل واال 

  انا ذاك أمحد مل أكن متغريا

وظهر للميان شاه حسني طريق التوحيد فهو اآلن حمظوظ به وخيطر يف البال 
 ليبلغ احلرية فاهنا مقصودة وحممد صادق ال يقدر ان يضبط نفسه لصغره اخراجه منه

فان كان رفيقا يف السفر ينال ترقيات كثرية وقد كان يف سري سفح اجلبل رفيقا فنال 
ترقيا كثريا وجترع من حبر احلرية فله مناسبة تامة للفقري يف احلرية والشيخ نور ايضاً يف 

 الفقري غالم له حال عال جداً قريب اا ومن اقرباء هذ ترقيا كثريىذلك املقام وقد ترق
  .من التجليات الربقية بل مستسعد هبا

  

 التاسع عشر يف تفويض بعض ارباب احلوائج كتبه اىل شيخه املكرم املكتوب
  ايضا

عريضة احقر اخلدمة انه جاء شخص من العسكر واخرب ان مبلغ ارباب وظائف 
قد منع واحيل على مالزمي العتبة العلية من اجل فقراء دهلي وسرهند يعين وظائفهم 

مادة فصل اخلريف املار ليوصلوا اىل املستحقني بعد التحقيق احلقيقي فبناء على ذلك 
 هصدر اجلرأة فان كان هذا اخلرب صدقا حيال على حامل العريضة الف درهم فصالن

 باسم الشيخ هباسم الشيخ احلافظ ايب احلسن وهو من اهل العلم والف درهم فصالن
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احلافظ شاه حممد من وكالء الشيخ نواب املقررة ومها حيان قائمان ليس فيهما شائبة 
  .يف سرهند االشتباه وقد ارسل كل منهما وكيله املعتمد واملشار اليهما

  

   العشرون يف تفويض بعض ارباب احلوائج كتبه اىل شيخه املعظم ايضااملكتوب

ا تشويش اوقات خادمي العتبة العلية مكررا عريضة احقر اخلدمة انه قد صدر من
يف باب وظائف والدة حبيب اهللا السرهندي ومنكوحته وخمادمي أخرى ممن ذكروا يف 
ضمن العريضة فان كان مبلغ وظائف املشار اليهم يف دهلي فأمروا موالنا عليا بتسليمه 

ن مبلغهم يف اليهم وقد جاء بعضهم بطريق الوكالة وبعضهم بطريق االصالة فان مل يك
دهلي فاملشار اليهم احياء قائمون يلتمسون تصحيح حصصهم والزيادة على ذلك 

  .انبساط

  

 احلادي والعشرون يف بيان درجات الوالية ال سيما الوالية احملمدية املكتوب
 والتحية ومدح الطريقة النقشبندية العلية قدس و السالمعلى صاحبها الصالة 

تهم وفضلها على نسب سائر الطرق ارسله اىل اهللا اسرار اهلها وعلو نسب
   القاري الالهوريىالشيخ حممد املكي ابن احلاج موس

وصل املكتوب الشريف اللطيف اىل العبد الضعيف النحيف عظم اهللا سبحانه 
اجركم ويسر امركم وتقبل عذركم حبرمة سيد البشر املطهر عن زيغ البصر عليه و 

التسلميات اكملها اعلموا اخواين ان املوت الذي على آله من الصلوات أفضلها ومن 
قبل املوت املعرب عنه بالفناء عند أهل اهللا ما مل يتحقق مل يتيسر الوصول اىل جناب 
القدس بل مل ميكن النجاة عن عبادة املعبودات الباطلة االفاقية واآلهلة اهلوائية االنفسية 

 فكيف حيصل الدخول يف زمرة فلم يتحقق حقيقة االسالم ومل يتيسر كمال االميان
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العباد والوصول اىل درجة االوتاد مع ان هذا الفناء قدم اول يوضع يف اطوار الوالية 
وكمال أسبق حيصل يف البداية فينبغي ان يقاس من اول الوالية حال آخرها ومن 

  ):ع(بدايتها درجة هنايتها ولنعم ما قيل 

  وقس من حال بستاين ربيعي

  :)غريه و(

  رُّْخص يعلم من ربيعوعام ال

وللوالية درجات بعضها فوق بعض اذ على قدم كل نيب والية خاصة به 
 درجاهتا هي اليت على قدم نبينا عليه و على مجيع اخوانه من الصلوات امتها ىواقص

ن ؤوومن التحيات امينها اذ التجلي الذايت الذي ال اعتبار فيه لالمساء والصفات والش
اب وال بالسلب خمصوص بواليته صلّى اهللا عليه و سلّم وخرق واالعتبارات ال باالجي

 حيصل ينئذمجيع احلجب الوجودية واالعتبارية علما وعينا يتحقق يف هذا املقام فح
الوصل عريانا ويتحقق الوجد حقيقة ال حسبانا وللكمل من متابعيه عليه الصالة 

 فعليكم باتباعه صلّى اهللا والتحية نصيب كامل وحظ وافر من هذا املقام العزيز وجوده
عليه و سلّم ان كنتم متوجهني اىل حتصيل هذه الوالية القصوي وتكميل هذه الدرجة 
العليا وهذا التجلي الذايت برقي عند اكثر املشائخ رمحهم اهللا تعاىل يعين ان خرق 
احلجب عن حضرة الذات جل سلطانه يكون يف زمان يسري كالربق مث تسدل حجب 

صفات ويستر سطوات انوار الذات تعاىل فيكون احلضور الذايت حملة كالربق االمساء وال
ملشائخ النقشبندية قدس اهللا اسرارهم هذا احلضور اوالغيبة الذاتيةكثرية جداً وعند اكابر 

الذايت دائمي وال عربة عندهم للحضور الزائل املتبدل بالغيبة فيكون كمال هؤالء 
تهم فوق مجيع النسب كما وقع يف عباراهتم ان االكابر فوق مجيع الكماالت ونسب

نسبتنا فوق مجيع النسب وارادوا بالنسبة احلضور الذايت الدائمي واعجب من ذلك ان 
النهاية يف طريقة هؤالء الكمل مندرجة يف البداية واقتداؤهم يف ذلك بصحابة رسول 

 و السالمعليه الصالة اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم وبارك وكرم فاهنم يف اول صحبة النيب 
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نالوا ما يتيسر يف النهاية وذلك باندراج النهاية يف البداية فكما كانت والية حممد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فوق واليات مجيع االنبياء والرسل عليهم 

 كذلك كانت والية هوالء االكابر فوق مجيع واليات االولياء و التسليماتالصلوات 
عم الفراد من تتعاىل اسرارهم كيف وان واليتهم منسوبة اىل الصديق األكرب قدس اهللا 

كمل املشائخ قد حصلت هذه النسبة لكن باقتباس من الصديق االكرب رضي اهللا تعاىل 
عنه كما اخرب ابو سعيد عن دوام هذا احلديث وقد وصلت جبة الصديق االكرب رضي 

صاحب النفحات والغرض من اظهار بعض اهللا عنه اىل هذا الشيخ ايب سعيد كما نقل 
يل  كماالت هذه الطريقة العلية النقشبندية ترغيب الطالب يف هذه الطريقة واال فما

  ولشرح كماالهتا قال املولوي يف املثنوي

  :شعر

   كعشق يف املثلى حق ان خيف *مل يناسب شرحه للخلق بل

   فيه قبل الفوت كيال حيزنوا *اين صفته كي يرغبوا غري

  . اهلدى عليكم و على مجيع من اتبعالسالمو 

  

يد بن الشيخ حممد املفيت عبد اجمل الثاين والعشرون ارسل اىل الشيخ املكتوب
الالهوري يف بيان وجه التعلق بني الروح والنفس وبيان عروجهما ونزوهلما 

وبيان الفناء اجلسدي والروحي وبقائهما وبيان مقام الدعوة والفرق بني 
  من االولياء والراجعني اىل الدعوةاملستهلكني 

سبحان من مجع بني النور والظلمة وقرن الالمكاين املتربي عن اجلهة مع املكاين 
احلاصل يف اجلهة فحببت الظلمة اىل النور فعشق هبا وامتزج معها بكمال احملبة ليزداد 

 وقصد هبذا التعلق جالؤه ويكمل مبجاورة الظلمة صفاؤه كاملرآة اذا أريد صقالتها
ظهور لطافتها ُتِرَبْت أوالً ليظهر مبجاورة الظلمة الترابية صفاؤها ويزداد بتعلق الكثافة 
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 ذلك النور ما حصل له أوال من شهوده القدسي بل جهل نفسه ىالطينية هباؤها فنس
وتوابعه الوجودية الستغراقه يف شهود معشوقه الظلماين وتعلقه باهليكل اهليوالين فصار 

ملشأمة يف مصاحبته وضاع من كرامات امليمنة يف جماورته فان بقي يف من اصحاب ا
مضيق هذا االستغراق ومل يتخلص اىل فضاء االطالق فالويل له كل الويل ملا مل يتيسر 
 له ما هو املقصود منه وضاع جوهر استعداده فضل ضالالً بعيداً وان سبقت له احلسىن

  :)شعر(ما ضل عنه فرجع القهقري قائال وأدركته العناية القصوي رفع رأسه وتذكر 

   ان حج قوم على ترب واحجار *اليك يا منييت حجي ومعتمري

وان حصل له االستغراق ثانيا يف شهود املطلوب االقدس على أحسن طرق 
واندرجت يف  حينئذ وتيسر له التوجه اىل اجلناب املقدس بأكمل وجوه تبعه الظلمة

تغراق اىل ان نسي املتعلق الظلماين رأساً وجهل نفسه غلبات أنواره فاذا بلغ هذا االس
وتوابع وجوده كلية فاستهلك يف مشاهدة نور األنوار وحصل له حضور املطلوب وراء 
االستار شرف بالفناء اجلسدي والروحي وان حصل له البقاء بذلك املشهود ايضا بعد 

 اسم الوالية عليه فحينئذ اطالق حينئذ الفناء فيه فقد متت له جهتا الفناء والبقاء وصح
 حاله من أمرين اما االستغراق يف املشهود بالكلية واالستهالك فيه على الدوام لُوْخَي ال

واما الرجوع اىل دعوة اخللق اىل احلق عز سلطانه بأن يصري باطنه مع اهللا سبحانه 
وب وظاهره مع اخللق فيتخلص النورح من الظلمة املندرجة فيه املتوجهة اىل املطل

ويصري هبذا التخلص من اصحاب اليمني وهو وان مل يكن له يف احلقيقة ميني وال مشال 
لكن اليمني أوىل حباله وانسب لكماله جلامعيته اجلهة اخلريية مع اشتراكهما يف اليمن 

 وترتل تلك الظلمة من ذلك النور ]١[والربكة كما وقع يف شأنه عز شأنه كلتا يديه ميني
واداء الطاعة ونعين بالنور الالمكاين الروح بل خالصته وبالظلمة املقيدة يف مقام العبادة 

 قائل ان لالولياء املستهلكني أيضاً )فان قال(باجلهة النفس وكذا املراد بالظاهر والباطن 
شعوراً بالعامل وتوجها اليه واختالطا مع بين نوعهم فما معىن االستهالك والتوجه على 

                                                 
  رواه مسلم عن عبداهللا ابن عمرو والترمذي عن ايب هريرة بلفظ وكلتا يدي ريب ميني مباركة) ١(
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 ان االستهالك والتوجه )قلنا( وبني املرجوعني اىل العامل للدعوة الدوام وما الفرق بينهم
بالكلية عبارة عن توجه الروح والنفس معا بعد إندراج النفس يف أنوار الروح كما 

 واجلوارح اليت هي ىمرت االشارة اليه والشعور بالعامل وحنوه امنا يكون باحلواس والقو
يف ضمن أنوار الروح يف مطالعة املشهود كالتفاصيل للنفس فاجململ امللخص مستهلك 

وتفصيله باق على الشعور السابق من غري تطرق فتور اليه خبالف املرجوع اىل العامل 
 حينئذ فان نفسه بعد كوهنا مطمئنة خترج من تلك األنوار للدعوة وحتصل له املناسبة

ن النفس جمملة  بيان ا)وأما(مع العامل فتقع الدعوة بتلك املناسبة يف معرض االجابة 
لروح لتعلق املواحلواس وحنوها تفصيلها فألن النفس هلا تعلق بالقلب الصنوبري وهو 

بتوسط احلقيقة اجلامعة القلبية والفيوض الواردة من الروح ترد امجاالً أوال عليها مث 
 واجلوارح تفصيالً فخالصتها موجودة يف النفس امجاالً فظهر ىبتوسطها اىل سائر القو

بني الفريقني ومما ينبغي ان يعلم ان الطائفة األوىل من أرباب السكر والثانية من الفرق 
أرباب الصحو والشرافة لألوىل والفضيلة لألخرى واملقام االول مناسب للوالية والثاين 
للنبوة شرفنا اهللا تعاىل بكرامات االولياء وثبتنا على كمال متابعة االنبياء صلوات اهللا 

ى نبينا وعليهم و على مجيع اخوانه من املالئكة املقربني والعباد تعاىل وسالمه عل
الصاحلني اىل يوم الدين آمني احملرر الداعي وان مل حيسن العربية لعجميته لكن ملا كان 

 و السالم القرطاس على حنو امالئهم ىمكتوهبم الشريف حمررا بالكلمات العربية امل
  .ختام الكالم

  

رحيم املشتهر خبان خانان يف عبد الن أرسل اىل  الثالث والعشرواملكتوب
جواب كتابه يف املنع عن أخذ الطريق من الناقص وبيان مضرته واملنع عن 

  االلقاب الشبيهة بأهل الكفر

 عن ى والعلم املعر * اخلايل عن احلال *جنانا اهللا سبحانه واياكم عن املقال
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 عليه و على آله من  *واالمحر املبعوث اىل االسود  * حبرمة سيد البشر *االعمال
 بلغ رسالتكم  *ا ويرحم اهللا عبدا قال آمين *االصلوات أفضلها ومن التسليمات أكمله

 فانشدت  *ى عن جنابكم بلسان الترمجان ما حكى وحك *ااالخ الصاحل الصادق تبليغ
  :)شعر(

   وجه الرسول حلب وجه املرسل *أهال لسعدي والرسول وحبذا

 القابل لظهور الكماالت اظهر اهللا سبحانه فعلكم من القوة ان أيها االخ) اعلم(
فويل ملن مل يزرع فيها وعطل ارض االستعداد واضاع بذر اآلخرة الدنيا مزرعة 

االعمال ومما ينبغي ان يعلم ان اضاعة االرض وتعطيلها اما بان ال يزرع فيها شيئا او 
الضاعة اشد مضرة واكثر فساداً من ان يلقي فيها بذراً خبيثا فاسداً وهذا القسم من ا

 وخبث البذر وفساده بأن يأخذ الطريق من السالك الناقص ىال خيف القسم االول كما
 متبع وما يشوب باهلوي ال يؤثر وان أثر ىويسلك مسلكه الن الناقص صاحب هو

 فيحصل ظلمة على ظلمة الن الناقص ال مييز بني الطرق املوصلة اىل ىاعان على اهلو
 سبحانه وبني الطرق اليت ال توصل اليه سبحانه اذ هو غري واصل قط وكذا ال مييز اهللا

بني االستعدادات املختلفة للطلبة واذا مل مييز طرق اجلذبة عن طرق السلوك فرمبا يكون 
استعداد الطالب مناسبا لطريق اجلذبة غري مناسب لطريق السلوك ابتداء والناقص لعدم 

االستعدادات املختلفة يسلكه طريق السلوك ابتداء فأضل عن متييزه بني الطرق وبني 
الطريق كما ضل فالشيخ الكامل املكمل اذا اراد تربية هذا الطالب وتسليكه احتاج 

 البذر ىاوال اىل ازالة ما اصاب من السالك الناقص واصالح ما فسد بسببه مث الق
 حسنا ومثل كلمة خبيثة الصاحل املناسب الستعداده يف ارض االستعداد فينبت نباتا

كشجرة خبيثة اجتثت من فوق االرض ما هلا من قرار ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها يف السماء فصحبة الشيخ الكامل املكمل كربيت أمحر نظره دواء 
وكلمته شفاء وبدوهنا خرط القتاد وثبتنا اهللا سبحانه واياكم على جادة الشريعة 

 والتحية اذ هو مالك االمر ومدار و السالم صاحبها أفضل الصالة املصطفوية على



- ٥٤ -  

  :النجاة ومناط السعادة ولنعم ما قيل بالفارسية

  كسيكه خاك درش نيست خاك بر سر *استا سر  هر دوىحممد عريب كابرو
  او

  

  :)ترمجة(

   تعسا ملن مل يكن يف بابه التربا *حممد سيد الكونني من عرب

 )التتمة(صلوات سيد املرسلني وتسليماته وحتياته وبركاته ولنختم املقالة على 
والعجب كل العجب ان االخ الصادق قد نقل ان من جلسائهم من الشعراء الفضالء 
من يلقب يف الشعر بالكفري واحلال انه من السادات العظام والنقباء الكرام فيا ليت 

 واملسلم ينبغي له ان يفر من شعري ما محله على اختيار هذا االسم الشنيع البني شناعته
هذا االسم زيادة ما يفر من االسد املهلك ويكرهه كل الكراهة الن هذا االسم 

 واملسلمون مأمورون و السالمومسماه مبغوضان على اهللا تعاىل ورسوله عليه الصالة 
بعداوة اهل الكفر والغلظة عليهم فالتحاشي عن مثل هذا االسم القبيح واجب وما وقع 

 بعض املشائخ قدس سرهم يف غلبات السكر من مدح الكفر والترغيب ]١[باراتيف ع
يف شد الزنار وامثال ذلك فمصروف عن الظاهر وحممول على التأويل فان كالم 

 حيمل ويصرف عن الظاهر املتبادر فاهنم معذرون بغلبة السكر يف ارتكاب ىالسكار
 اسالم احلقيقة عند اكابر هؤالء هذه احملظورات مع ان كفر احلقيقة انقص بالنسبة اىل

 غري معذور يف تقليدهم ال عندهم وال عند اهل الشرع الن لكل ىالقوم وغري السكار
شئ مومسا ووقتا خاصا صلح ذلك الشئ يف ذلك املوسم وقبح يف موسم آخر والعاقل 

 فالتمسوه من ِقَبلي ان يغري هذا االسم ويبدله باسم خرياآلخر ال يقيس أحدمها على 
منه ويلقب باالسالمي فانه موافق حلال املسلم ومقاله وانتساب اىل االسالم الذي هو 

                                                 
  “لدي وعند املسلمني قبيح* كفرت بدين اهللا والكفر واجب ”: كقول احلالج شعر) ١(
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 واجتناب عن و السالمالدين املرضي عند اهللا سبحانه وعند الرسول عليه الصالة 
التهمة اليت امرنا باتقائها اتقوا مواضع التهم كالم صادق ال غبار عليه قال سبحانه 

  .ى على من اتبع اهلدالسالمو ولعبد مؤمن خري من مشرك 

  

 الرابع والعشرون ارسل اىل حممد قليج خان يف بيان ان الصويف كائن املكتوب
بائن وان تعلق القلب ال يكون باكثر من واحد وان ظهور احملبة الذاتية يستلزم 
استوآء االيالم واالنعام من احملبوب والفرق بني عبادة املقربني وعبادة االبرار 

  الولياء املستهلكني وبني االولياء املرجوعني اىل دعوة اخللقوكذا بني ا

و سلمكم اهللا سبحانه وعافاكم حبرمة سيد املرسلني عليه و على آله الصلوات 
 املرء مع من احب فطوىب ملن مل يبق لقلبه حبا اال مع اهللا سبحانه ومل يرد التسليمات

وان كان يف ظاهره مع اخللق اال وجهه تعاىل وتقدس فيكون هو مع اهللا جل سلطانه 
واشتغل هبم صورة وهو شأن الصويف الكائن البائن اي الكائن مع اهللا سبحانه والبائن 
من اخللق حقيقة او املراد الكائن مع اخللق صورة والبائن منهم حقيقة والقلب ال تتعلق 

اه حمبته وما حمبته باكثر من واحد فما مل يزل التعلق احليب بذلك الواحد مل يتعلق مبا سو
 من كثرة مراداته وتعلق حمبته باالشياء املتكثرة كاملال والولد والرياسة واملدح ىير

والرفعة عند الناس فثمة ايضا ال يكون حمبوبه اال واحدا وهو نفسه وحمبة هؤالء فرع 
 االشياء ال يريدها اال لنفسه ال النفسهم فاذا زالت حمبته لنفسه هحمبته لنفسه فان هذ

 حمبتهم بالتبعية ايضا فلهذا قيل ان احلجاب بني العبد والرب هو نفس العبد ال زالت
العامل فان العامل يف نفسه غري مراد للعبد حىت يكون حجابا وامنا مراد العبد هو نفسه 
فال جرم يكون احلجاب هو العبد ال غري فما مل خيل العبد عن مراد نفسه كلية ال 

 ال تتحقق ىوهذه الدولة القصو و تعاىل ه حمبته سبحانهيكون الرب مراده وال يسع قلب
اال بعد الفناء املطلق املنوط بالتجلي الذايت فان رفع الظلمات رأساً ال يتصور اال بطلوع 
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 عند احملب انعام ىالشمس بازغة فاذا حصلت تلك احملبة املعرب عنها باحملبة الذاتية استو
له ال الجل نفسه من طلب   يعبد ربه االحصل االخالص فال فحينئذ احملبوب وايالمه

االنعام ودفع االيالم الهنما عنده سواء وهذه مرتبة املقربني فان االبرار امنا يعبدون اهللا 
خوفا وطمعا ومها راجعان اىل نفسهم لعدم فوزهم بسعادة احملبة الذاتية فال جرم يكون 

 وجه وسيئات من وجه حسنات االبرار سيئات املقربني فحسنات االبرار حسنات من
وحسنات املقربني حسنات حمضة نعم من املقربني من يعبد اهللا خوفاً وطمعاً ايضاً بعد 
حتققهم بالبقاء االكمل وترتهلم بعامل االسباب لكن خوفهم وطمعهم غري راجعني اىل 
انفسهم بل امنا يعبدون طمعاً يف رضائه سبحانه وخوفاً من سخطه تعاىل وكذا امنا 

اجلنة الهنا حمل رضائه تعاىل ال حلظوظ انفسهم وامنا يستعيذون من النار الهنا يطلبون 
حمل سخطه تعاىل ال لدفع االيالم عن انفسهم الن هؤالء االكابر حمررون عن رقية 

 من بني رتب املقربني ولصاحب ىاالنفس وصاروا خالصني هللا سبحانه وهذه الرتبة أعل
قام النبوة بعد حتققه مبرتبة الوالية اخلاصة ومن مل هذه املرتبة نصيب تام من كماالت م

يرتل اىل عامل االسباب فهو من االولياء املستهلكني فال نصيب له من كماالت مقام 
النبوة فال يكون أهالً للتكميل خبالف االول رزقنا اهللا سبحانه حمبة هؤالء االكابر 

فضلها ومن التسليمات أكملها حبرمة سيد البشر عليه و على آله واتباعه من الصلوات أ
  .فان املرء مع من أحب

  

 اخلامس والعشرون أرسل اىل خواجه جهان يف التحريض على متابعة املكتوب
سيد املرسلني ومتابعة اخللفاء الراشدين عليه وعليهم من الصلوات أكملها 

  ومن التسليمات أمتها

م كل ذلك  نفسكم وأالن جلدكىسلم اهللا تعاىل قلبكم وشرح صدركم وزك
 منوط مبتابعة سيد املرسلني عليه و ىبل مجيع كماالت الروح والسر واخلفي واألخف
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على آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها فعليكم مبتابعته ومتابعة خلفائه 
الراشدين اهلادين املهديني من بعده فاهنم جنوم اهلداية ومشوس الوالية فمن شرف 

وزا عظيما ومن جبل على خمالفتهم فقد ضل ضالالً بعيداً البقية من مبتابعتهم فقد فاز ف
املقصود اظهار االضطرار وضيق املعيشة البين املرحوم الشيخ سلطان فامللتمس من 

ن بذلك بل موفقون لقضاء حوائج الناس طرا جنابكم مددهم واعانتهم فانكم حريّو
 عليكم و على سائر من اتبع مو السالزاد اهللا تعاىل توفيقكم وجعل اخلري رفيقكم 

  .ىاهلد

  

 السادس والعشرون أرسل اىل الشيخ العامل موالنا احلاج حممد املكتوب
الالهوري يف بيان ان الشوق يكون لالبرار دون املقربني مع علوم تناسب هذا 

  املقام

و ثبتنا اهللا تعاىل واياكم على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
طال شوق االبرار اىل لقائي وانا اليهم  لتحية ورد يف احلديث القدسي أال واالسالم

 اثبت اهللا سبحانه الشوق لالبرار الن املقربني الواصلني ال شوق هلم الن ]١[الشد شوقا
 ان الشخص ال يشتاق اىل نفسه ىالفقد والفقد يف حقهم مفقود أال يرقتضى الشوق ي

يف حقه فاملقرب الواصل الباقي باهللا سبحانه الفاين مع افراطه يف حبه لعدم حتقق الفقد 
عن نفسه حكمه كحال الشخص مع نفسه فال جرم ال يكون املشتاق اال االبرار النه 
حمب فاقد ونعين باألبرار غري املقرب الواصل سواء كان يف االبتداء أو يف الوسط ولو 

                                                 
رجيه مل اجد له اصال اال ان صاحب ذكره يف االحياء بلفظ لقد طال شوق االبرار اخل قال العراقي يف خت) ١(

الفردوس ذكره من حديث ايب الدرداء ومل يذكر له ولده يف مسند الفردوس سنده وقال الشيخ اال كرب يف موضع 
من فتوحاته وقد ورد خرب ال علم يل بصحته ان اهللا ذكر املشتاقني اليه وقال عن نفسه انه اشد شوقا اليهم وال علم 

 ملخصا ولكن معناه صحيح مطابق حلديث ىمن رواية صحيحة اال انه مذكور مشهور انتهيل به من الكشف وال 
   شربا تقربت اليه ذراعا احلديثمن تقرب ايلّ
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  :)شعر(بقي منه مقدار خردلة ولنعم ما قيل يف الشعر الفارسي 

ر نيم موست گ درون ديده ا *اندكست اندك نيست رگفراق دوست ا
  .بسيارست

  :)يعين(

   قليال ونصف الشعر يف العني ضائر *وما قل هجران احلبيب وان غدا

 قارئاً يقرأ القرآن ويبكي فقال نقل عن الصديق االكرب رضي اهللا عنه أنه رأىي
 مبا يشبه الذم ومسعت شيخي هكذا كنا نفعل ولكن قست قلوبنا هذا من قبيل املدح

 الشوق والطلب الذي كان له يف االبتداء قدس سره يقول ان املنتهى الواصل رمبا يتمىن
ولرفع الشوق مقام آخر اكمل من االول وامت وهو مقام اليأس والعجز عن االدراك فان 
ة الشوق يتصور يف املتوقع فحيث ال توقع ال شوق واذا رجع هذا الكامل البالغ هناي

الكمال اىل العامل رجوع القهقري ال يعود اليه الشوق ايضا مع وجود الفقد بالرجوع 
الن زوال شوقه ما كان لزوال الفقد بل حلصول اليأس وهو موجود بعد الرجوع ايضا 
خبالف الكامل االول فانه يعود اليه الشوق برجوعه اىل العامل حلصول الفقد الذي زال 

 ان )ال يقال(لرجوع حصل الشوق الذي زال بزواله من قبل فحني وجد الفقد با
النا (مراتب الوصول ال تنقطع ابد اآلبدين فيتوقع بعد تلك املراتب فيتصور الشوق 

عدم انقطاع مراتب الوصول مبين على السري التفصيلي الواقع يف االمساء ) نقول
ال يزول عنه والصفات والشئون واالعتبارات وهذا السالك ال يتصور يف حقه هناية و

الشوق ابدا وما حنن بصدده هو املنتهى الواصل الذي قطع تلك املراتب بطريق االمجال 
و انتهى اىل ما ال ميكن التعبري عنه بعبارة وال يشار اليه باشارة فال يتصور مثة توقع 
اصال فال جرم يزول عنه الشوق والطلب وهذا حال اخلواص من االولياء الهنم هم 

عن ضيق الصفات ووصلوا اىل حضرة الذات تعالت وتقدست خبالف الذين عرجوا 
السالكني يف الصفات مفصال والسائرين يف الشئونات مرتبا فاهنم حمبوسون يف 
التجليات الصفاتية أبد اآلبدين ومراتب الوصول يف حقهم ليست اال الوصول اىل 
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يف الصفات الصفات والعروج اىل حضرة الذات ال يتصور اال بالسري االمجايل 
ء بالتفصيل حبس يف الصفات واالعتبارات ومل اواالعتبارات ومن وقع سريه يف االمس

يزل منه الشوق والطلب ومل يفارق عنه الوجد والتواجد فاصحاب الشوق والتواجد 
ليسوا اال اصحاب التجليات الصفاتية وليس من التجليات الذاتية هلم نصيب ما داموا 

قال قائل ما معىن الشوق من اهللا سبحانه وليس منه سبحانه ) فان(يف الشوق والوجد 
ة املشاكلة وذكر نع ذكر الشوق ههنا حيتمل أن يكون من قبيل ص)قلت(مفقود شيئا 

الشدة فيه باعتبار ان كل ما ينسب اىل العزيز اجلبار فهو شديد وغالب على ما ينسب 
 الضعيف يف جوابه وجوه ء وللعبدااىل العبد الضعيف هذا اجلواب على طريقة العلم

حنوا من السكر وبدون السكر قتضى تناسب طريقة الصوفية ولكن تلك األجوبة ت أخر
 معذورون وأرباب الصحو مسئولون وحايل ىال تستحسن بل ال جتوز الن السكار

 و السالموالصالة  اآلن الصحو الصرف فال يليق حبايل ذكرها هذا احلمد أوال وآخرا
  .سرمداًعلى نبيه دائماً و

  

 السابع والعشرون اىل خواجه عمك يف بيان مدح الطريقة النقشبندية املكتوب
  وعلو نسبة هؤالء االكابر قدس اهللا اسرارهم

على عباده الذين اصطفى ورد مكتوبكم املرسل اىل هذا و سالم احلمد هللا 
 املخلص على وجه الكرم وصار باعثا على االبتهاج والسرور واملرجو سالمتكم وال

 قد )أيها املخدوم املكرم(أريد ان أصدعكم بغري مدح هذه السلسلة العلية النقشبندية 
وقع يف عبارات اكابر هذه السلسلة العلية قدس اهللا اسرارهم ان نسبتنا فوق مجيع 
النسب وأرادوا بتلك النسبة احلضور والشعور واحلضور املعترب عندهم امنا هو حضور 

يادداشت فتكون نسبة هؤالء األعزة عبارة عن يادداشت بال غيبة وقد عربوا عنه ب
ويادداشت الذي تقرر يف فهم هذا الفقري القاصر مبين على هذا التفصيل وهو ان 
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التجلي الذايت عبارة عن ظهور حضرة الذات تعالت وتقدست وحضوره تعاىل بال 
ا برقيا يعين مالحظة االمساء والصفات والشئون واالعتبارات وقالوا هلذا التجلي جتلي

يتحقق ارتفاع الشئون واالعتبارات حملة يسرية مث تسدل حجب الشئون واالعتبارات 
 هذا التقدير ال يتصور حضور بال غيبة بل احلضور حملة ى حضرة الذات فعلىوتتوار

يسرية والغيبة دائمة وكائنة يف أغلب األوقات فال تكون هذه النسبة معتربة عند هؤالء 
هلذا التجلي هناية النهاية فاذا دام هذا اآلخر د قال مشائخ السالسل األعزة واحلال ق

 احلق سبحانه بال حجب االمساء ىاحلضور ومل يقبل االحتجاب واالستتار أصال وجتل
والصفات والشئون واالعتبارات دائما كان حضورا بال غيبة فينبغي ان يعلم تفاوت ما 

 القياس وان يعتقدها فوق الكل بال حتاش بني نسبة هؤالء االكابر ونسب اآلخرين هبذا
وهذا القسم من احلضور وان كان مستبعدا عند أكثر الناس ولكن ال بعد فيها عند 

  :)شعر(أرباهبا 

   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هنيئا الرباب النعيم نعيمها

وقد عرضت هلذه النسبة غرابة على هنج لو حكيتها فرضا عند أرباب هذه 
يمة الشان حيتمل ان يكون أكثرهم يف مقام االنكار وال يصدقوها والنسبة السلسلة العظ

اليت كانت متعارفة اآلن عند أرباب هذه السلسلة عبارة عن حضور احلق سبحانه 
وشهوده تعاىل على وجه يكون مرتها عن وصف الشاهدية واملشهودية وعن التوجه 

فوق وظن دوامها حبسب  عن اجلهات الست املتعارفة وان تومهت جهة الىاملعر
 ط النسبة يعين املذكورة املتعارفة اآلن تتحقق أيضاً يف مقام اجلذبة فق)وهذه(الظاهر 

وال يظهر وجه كوهنا فائقة نسب سائر الطرق خبالف يادداشت باملعىن السابق فان 
 على ىحصوهلا امنا هو بعد متام جهة اجلذبة ومقامات السلوك وعلو درجتها ال خيف

كان خفاء فامنا هو يف حصوهلا فقط فان انكر حاسد بسبب حسده وجحد أحد فان 
  :)شعر(ناقص لنقصانه فهو معذور 

   برأت ساحتهم من أفحش الكلم *ان عاهبم قاصر طعنا هبم سفها
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   قيدت هبا أسد الدنيا بأسرهم *هل يقطع الثعلب احملتال سلسلة

  . أوال وآخراًو السالم

  

 ايضاً اىل خواجه عمك يف بيان علو احلال  الثامن والعشرون أرسلاملكتوب
  لكن بعبارة مومهة للترتل والتباعد

قد ابتهجت بورود مكتوبكم املرسل اىل هذا املخلص على وجه الكرم 
وتشرفت مبطالعته فما أعظم نعمة تذكر االحرار املأسورين وما أجل دولة اهتمام 

نفسه أهالً للوصال اختار اخلمولة الواصلني حبال املهجورين واملهجور العاجز ملا مل جيد 
ن بالبعد وسكن اىل االنفصال عن أيف زاوية اهلجران بالضرورة وهرب من القرب واطم

  :)شعر( اسرا يف اختيار احلرية اختار األسر باملمنونية ىاالتصال وملا رأ

  فرق قناعت بعد ازين  خاك بر *زمن سلطان دين ون طمع خواهدچ

  :)يعين(

   لقلت على رأس القناعة احجار *ع مين مالكياذا ما أراد الطم

ومباذا اصدعكم بازيد من ذلك بعبارات غري مرتبطة واشارات غري منتظمة ثبتنا 
 و على آله من الصلوات افضلها ومن  عليهاهللا تعاىل واياكم على متابعة سيد املرسلني

  .التسليمات أكملها

  

ين التهانيسري يف  التاسع والعشرون صدر اىل الشيخ نظام الداملكتوب
الترغيب يف اداء الفرائض ورعاية السنن واآلداب وعدم املباالت يف اداء 

النافلة يف جنب الفرائض واملنع عن اداء العشاء يف النصف األخري من الليل 
واملنع عن جتويز شرب املاء املستعمل يف الوضوء واملنع عن جتويز سجدة 
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  املريدين يعين لشيخهم أو غريه

هللا سبحانه واياكم عن التعصب والتعسف وجنانا واياكم عن التلهف عصمنا ا
والتأسف حبرمة سيد البشر املنفي عنه زيغ البصر عليه و على آله من الصلوات أمتها 

 ان مقربات االعمال اما فرائض واما نوافل فالنوافل )واعلم(ومن التسليمات أكملها 
 فرض من الفرائض يف وقت من األوقات ال اعتبار هلا يف جنب الفرائض أصال فان اداء

أفضل من اداء النوافل ألف سنة وان أديت بنية خالصة اي نفل كان من الصالة 
والصوم والذكر والفكر وامثال ذلك بل أقول ان رعاية سنة من السنن وأدب من 

 ان سيدنا عمر رضي اهللا ]٢[ نقل *ا احلكم أيض]١[اآلداب حني اداء الفرائض هلا ذلك
يوماً صالة الصبح جبماعة مث نظر اىل القوم وتفقدهم فلم ير فيهم شخصا من لى  صعنه

اصحابه فقال أمل حيضر الفالن اجلماعة فقيل انه يسهر أكثر الليل فيحتمل ان يكون 
صالة الصبح مع اجلماعة لكان  و صلى غلبه النوم يف هذا الوقت فقال لو نام متام الليل

جتناب عن املكروه وان كان ترتيهيا أوىل من الذكر أوىل وأفضل فرعاية األوىل واال
والفكر واملراقبة والتوجه مبراتب كثرية فكيف اذا كان املكروه حترمييا نعم ان مجع هذه 
االمور مع هذه الرعاية واالجتناب فقد فاز فوزا عظيما وبدونه خرط القتاد فكما أن 

جبال عظام من ذهب  أفضل من تصدق مقدار ةتصدق دانق مثال يف حساب الزكا
بطريق النفل مبراتب كذلك رعاية أدب يف تصدق ذلك الدانق كان يعطيه اىل فقري 
مستحق أفضل منه أيضا مبراتب فتأخري صالة العشاء اىل النصف االخري من الليل 
وجعل ذلك التأخري وسيلة اىل قيام الليل مستنكر جداً فان اداء العشاء يف ذلك الوقت 

احلنفية رضي اهللا عنهم والظاهر أهنم أرادوا هبذه الكراهة الكراهة مكروه عند علماء 
التحرميية فاهنم أباحوا اداء العشاء اىل نصف الليل وبعد نصف الليل قالوا بكراهته 
واملكروه املقابل للمباح مكروه حترميي وعند الشافعية ال جيوز يف ذلك الوقت اداء 

                                                 
  يعين رعاية سنة او ادب وقت اداء الفرائض تزيد وتفضل على اداء النفل بكذا مرة حملرره) ١(
  يف املوطأاملسئول عنه سليمان ابن ايب حثنة واحلديث رواه مالك ) ٢(
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قيام الليل وحصول األذواق واجلمعية يف ذلك العشاء رأساً فارتكاب هذا االمر بواسطة 
الوقت مستكره جداً ويكفي هلذا الغرض تأخري الوتر ايضاً وذلك التأخري مستحب 

 الوتر يف وقت مستحب ويتيسر الغرض من قيام الليل والسهر فينبغي ترك هذا ىفيؤد
 تعاىل عنه العمل وقضاء الصلوات الفائتة فان االمام االعظم ابا حنيفة الكويف رضي اهللا

 ال جيوز شرب )و ايضا( صالة أربعني سنة بواسطة ترك أدب من آداب الوضوء ىقض
املاء املستعمل الزالة احلدث أو بنية القربة فان ذلك املاء جنس مغلظ عند االمام االعظم 
ومنع الفقهاء من شرب ذلك املاء وكرهوه نعم قالوا ان شرب بقية الوضوء شفاء فان 

االعتقاد الصحيح فاعط من ذلك وقد وقع للفقري مثل هذا االبتالء طلب شخص ذلك ب
 يف الواقعة أنه ينبغي أن ىيف دهلي يف هذه النوبة بسبب ان بعض االصحاب قد رأ

يشرب املاء املستعمل يف وضوء هذا الفقري واال يلحقه ضرر عظيم وكلما دفعته مل ينفع 
ن ذلك حيث قالوا ان املتوضئ لو ومل ميتنع فراجعت الكتب الفقهية فوجدت خملصا م

مل ينو القربة بعد تثليث الغسل ال يكون املاء مستعمال يف املرتبة الرابعة فكنت اعطيه ما 
 قد نقل )و ايضا( له هبذه احليلة اًأغسل به يف املرتبة الرابعة بال نية القربة ليشربه جتويز

تقبيل االرض رجل معتمد ان مريدي بعض خلفائكم يسجدون له وال يكتفون ب
وشناعة هذا الفعل اظهر من الشمس فامنعوه من ذلك بالتأكيد فان االجتناب من 

 القتداء اخللق به فان ىامثال هذا الفعل مطلوب من كل احد خصوصا ممن تصد
االجتناب له من امثال هذا الفعل من أشد الضروريات الن املقلدين يقتدون به يف 

ايضا ان علوم هذه الطائفة علوم االحوال واالحوال اعماله فيقعون يف بالء وابتالء و
مواريث االعمال فيكون املرياث من علوم االحوال لشخص قد صحح االعمال وقام 
حبقها يف كل حال وتصحيح االعمال امنا يتيسر اذا عرف االعمال وعلم كيفية كل 

وعلم منها بال امهال وذلك علم احكام الشرع من الصالة والصوم وسائر الفرائض 
املعامالت كالنكاح والطالق واملبايعات وعلم كل شئ اوجبه احلق سبحانه على 
املكلف ودعاه اليه وهذه العلوم اكتسابية البد من تعلمها لكل احد والعلم بني 
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اجملاهدتني احدامها يف طلبه قبل حصوله وثانيتهما اجملاهدة يف استعماله بعد حصوله 
من كتب التصوف كذلك ينبغي أن يذكر فيه من فكما انه يذكر يف جملسه الشريف 

الكتب الفقهية والكتب الفقهية بالعبارة الفارسية كثرية مثل جمموعة خاين وعمدة 
االسالم والكرت الفارسي بل ال ضرر اصال ان مل يذكر من كتب التصوف فانه يتعلق 

زيادة باالحوال ال دخل له يف القال وعدم مذاكرة الكتب الفقهية حمتمل للضرر و
  :)شعر(االطناب موجبة للمالل القليل بدل على الكثري 

   نبذا وخفت سآمة من كثرة *وبثثت عندك من خفي ضمائر

  آله وىعل رزقنا اهللا سبحانه واياكم كمال متابعة حبيبه صلى اهللا تعاىل عليه و
  سلم

  

 الثالثون يف بيان الشهود اآلفاقي واالنفسي وفرق ما بني الشهود املكتوب
نفسي والتجلي الصوري وبيان علو شان مقام العبودية ومطابقة علوم ذلك اال

املقام بالعلوم الشرعية وما يناسب ذلك قال املال حممد صديق من مجلة خدمته 
  املتقدمني ان هذا املكتوب أيضا أرسل اىل الشيخ نظام الدين التهانيسري

صطفوي عليه و على شرفكم اهللا بكمال االتباع احملمدي وزينكم بزي النيب امل
آله من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها ما ادري ماذا اكتب فان تكلمت من 
جناب قدس موالي تعاىل وتقدس يكون كذبا صرحيا وافتراء حمضا فان جناب كربيائه 
اجل من ان يتكلم فيه مثلي فان املتكيف بالكيف كيف يقول ويتكلم ممن ترته عن 

يف   جيري املكاين ويعدو مىتئ يدرك احملدث من القدمي واىلالكيف وماذا يريد واي ش
  :)شعر( مسكني ال خرب له عما يف خارج نفسه وال ممر له فيما ورائه المكاىنلا

  بود  زند در خودگ تىه عمرچرگ  *ود ببس بد بس نيك ور رگذره 

  :)يعين(
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   خريا وشرا تنل يف نفسها اكتمنا *ولو سعت ذرة يف عمرها طلبا

 )قال (ملعىن ايضا يتيسر يف السري االنفسي الذي يتيسر يف هناية االمروهذا ا
اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره ان أهل اهللا كلما يرون بعد الفناء والبقاء يرونه 

ريهتم امنا تكون يف وجودهم ويف حيف انفسهم وكلما يعرفونه يعرفونه يف أنفسهم و
ك داخل يف السري اآلفاقي الذي حاصله مما ال أنفسكم أفال تبصرون وكل سري قبل ذل

حاصل فيه واطالق لفظ ال حاصل امنا هو بالنسبة اىل اصل املطلب واال فهو أيضاً من 
 احد من الشهود االنفسي انه مثل التجلي )وال يتومهن(مجلة الشرائط واملعدات 

الصوري الصوري الذي يف نفس املتجلي له وال يتخيل ذلك حاشا وكال فان التجلي 
داخل يف السري اآلفاقي جبميع أقسامه وحاصل يف مرتبة علم اليقني والشهود االنفسي 
كائن يف مرتبة حق اليقني الذي هو هناية مراتب الكمال واطالق لفظ الشهود يف هذا 
املقام من ضيق ميدان العبارة واال فكما أن مطلبهم مرته عن الكيف والكيفية كذلك 

ب مرتهة عن الكيف والكيفية فانه ال سبيل للمتكيف اىل املرته نسبتهم اىل ذلك املطل
  :)شعر(عن الكيف قال يف املثنوي 

   اتصايل يب تكيف يب قياس *با جان ناس هست رب الناس را

  ناس نهش ناس غري ازجان جان ا *نسناس نه ليك كفتم ناس را

  :)يعين(

   اتصاال دون كيف وقياس *ان للرمحن مع ارواح ناس

   ليس ناس غري روح يف املال *ا دون نسناس الفالقلت ناس

ومنشأ توهم احتاد الشهود االنفسي بالتجلي الصوري املذكور هو حصول بقاء 
شخص يف كال املقامني فان التجلي الصوري ليس مبفن يعين للمتجلي له وهو وان رفع 

والسري قيدا من القيود ولكنه ال يوصل اىل حد الفناء ففيه بقية من وجود السالك 
االنفسي امنا هو بعد الفناء االمت والبقاء االكمل فال جرم يصعب تفرقة ما بني هذين 
البقاءين لقلة املعرفة فيحكمون باالحتاد بالضرورة فان علموا ان البقاء الثاين معرب 
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 ان ىعندهم بالبقاء باهللا وان ذلك الوجود يقال له الوجود املوهوب احلقاين فعس
 ان البقاء باهللا عبارة عن وجدان السالك )وال يقال هنا(لتوهم يتخلصوا من ذلك ا

استفيد هذا املعىن من بعض ) فان(نفسه عني احلق تعاىل وتقدس فان االمر ليس كذلك 
عبارات القوم اجيب عن ذلك ان هذا البقاء يتيسر للبعض يف مقام اجلذبة بعد 

ندية يعربون عن ذلك بوجود االستهالك واالضمحالل املتشابه بالفناء واكابر النقشب
العدم وهذا قبل حصول الفناء ويتصور له الزوال بل هو واقع فانه رمبا يؤخذ السالك 
عن نفسه ويغيب مث يرجع اىل نفسه احيانا يعين ترتفع عنه الصفات البشرية مث يعطاها 
اب ثانيا والبقاء الذي بعد الفناء االمت مصون عن الزوال وحمفوظ من اخللل وفناء ارب

هذا البقاء فناء دائمي فهم فانون يف عني البقاء وباقون يف عني الفناء فان الفناء والبقاء 
اللذين يتطرق اليهما الزوال من مجلة تلوينات االوقات واالحوال وال كذلك فيما حنن 
بصدد بيانه قال اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره ان وجود العدم يعود اىل وجود 

ما وجود الفناء فال يعود اىل وجود البشرية فال جرم يكون وقتهم دائميا البشرية وا
وحاهلم سرمديا البتة بل ال وقت هلم وال حال شغلهم مع موقت االوقات ومعاملتهم 
مع حمول االحوال فصار قبول الزوال خمصوصا بالوقت واحلال ومن ختلص عن الوقت 

ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو فوظا من الزوال واحلال فقد صار ما يعرض له حم
 الزاعم ان اطالقهم دوام الوقت وقوهلم به امنا هو باعتبار )وال يزعم(الفضل العظيم 

االمر ليس كذلك بل الدوام لنفس ) فان(بقاء أثر ذلك الوقت ودوامه من التعني وغريه 
ل ان بعض الظن الوقت واالستمرار لعني احلال ان الظن ال يغين من احلق شيئا بل نقو

 الكالم فلنرجع اىل اصل املرام ونقول اذا مل يكن يف فضاء قدسه تعاىل )قد طال(امث 
جمال للكالم فلنتكلم يف مقام عبوديتنا وذلنا وانكسارنا ان املقصود من اخللقة االنسانية 
امنا هو اداء وظائف العبودية ومن اعطي العشق واحملبة يف الوسط واالبتداء فاملقصود 

نه قطع التعلق من غري جناب قدسه جل شأنه وليس العشق واحملبة من املقاصد بل هو م
 تعاىل اذا ختلص عن اسر غريه عبد اهللاحلصول مقام العبودية فان السالك امنا يكون 
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 ان يكون وسيلة االنقطاع عن غريه ىتعاىل وعبوديته بالتمام وليس فائدة العشق سو
 الوالية مقام العبدية وليس يف درجات الوالية مقام سبحانه وهلذا كانت هناية مراتب

فوق مقام العبدية وال جيد السالك يف هذا املقام مناسبة بينه وبني مواله تعاىل اال 
ه ّن أ تعاىل وتقدس ال من جانبه واالستغناء االمت ذاتا وصفة من جانب املوىلحتياجاال

اله عز سلطانه ولو بوجه من الوجوه جيد ذاته مناسبا لذاته وصفاته لصفاته وافعاله الفع
حىت انه يترته ويتربأ عن اطالق الظلية لكوهنا من مجلة املناسبات بل يعتقد انه سبحانه 
خالقه وهو خملوق له تعاىل وال جيترئ بغري ذلك بشئ والتوحيد الفعلي الذي يظهر 

االكابر جلمع يف اثناء الطريق بان ال جيدوا فاعال غري احلق سبحانه يقول هؤالء 
ويعتقدون ان خالق هذه االفعال واحد ال ان مباشرها واحد فان هذا الكالم يكاد 

 ذلك مبثال وهو ان العارف بالشعبذة اذا قعد وراء )ولنوضح(يوصل قائله اىل الزندقة 
احلجاب وحرك بشعبذته صور مجادات متعددة واظهر منها افعاال عجيبة غريبة فالذين 

ان جاعل هذه االفعال يف تلك الصور هو ذلك الشخص فيهم حدة البصر يعرفون 
القاعد وراء احلجاب ولكن مباشر هذه االفعال هو هذه الصور وهلذا يقال ان الصورة 
متحركة دون ان يقال ان صاحب الشعبذة متحرك وهم حمقون يف ذلك احلكم يف 

سكريات بل نفس االمر وشرائع االنبياء ناطقة بذلك واحلكم بوحدة الفاعل من مجلة ال
احلق الصريح ان الفاعل متعدد وخالق االفعال واحد وهكذا العلوم اليت بينوها يف 
توحيد الوجود مبناها على السكر وغلبة احلال وعالمة صحة العلوم اللدنية مطابقتها 
لصريح العلوم الشرعية فان جاوزها مقدار شعرة وخالفها يف مثقال ذرة فهو من 

 ذلك يعين مما خيالفه ىلماء من اهل السنة واجلماعة وما سوالسكر واحلق ما حققه الع
اما زندقة واحلاد او سكر وقت وغلبة حال مفضية اىل القول باالحتاد وهذه املطابقة 
على وجه الكمال والتمام امنا تتيسر يف مقام العبدية ويف ما وراء ذلك يتحقق فيه حنو 

  ):ع(من السكر 

  فيا هلا قصة يف شرحها طول
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 اخلواجه هباء الدين قدس سره انه ما املقصود من السلوك فقال لتصري )سئل(
املعرفة االمجالية تفصيلية واالستداللية كشفية ضرورية ومل يقل ليحصل معرفة زائدة 
على معارف شرعية وان حصل يف الطريق امور زائدة لكن اذا بلغ االمر هنايته تكون 

شرعية معلومة على وجه التفصيل وخترج من تلك االمور هباء منثورا وتصري املعارف ال
مضيق االستدالل اىل فضاء اطالق الكشف يعين كما ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
كان يأخذ هذه العلوم من الوحي كذلك هؤالء االكابر يأخذوهنا بطريق االهلام من 

مجال فكما ان االصل والعلماء بينوا هذه العلوم اخذا هلا من الدالئل الشرعية بطريق اال
 تفصيالً كذلك تكون تلك و السالمهذه العلوم كانت حاصلة لألنبياء عليهم الصالة 

العلوم حاصلة هلم كشفا على هذا النهج واالصالة والتبعية قائمتان يف البني وامنا 
ينتخب ملثل هذا القسم من الكمال بعض من كمل االولياء بعد قرون متطاولة وازمنة 

 يف اخلاطر ان اكتب مسئلة امجالية واستداللية على وجه التفصيل متباعدة وقد كان
و  و تعاىل لكن متت الصحيفة ومل يبق حمل لكتابتها ولعل يف ذلك حكمة احلق سبحانه

  .السالم

  

 احلادي والثالثون يف بيان ظهور حقيقة التوحيد الوجودي وقربه تعاىل املكتوب
عض االسئلة واالجوبة املتعلقة هبذا ومعيته الذاتيني وجماوزة ذلك املقام مع ب

  املقام أرسله اىل الشيخ صويف

على متابعة سيد املرسلني عليه و على آله وعليهم من  و تعاىل ثبتنا اهللا سبحانه
الصلوات أفضلها ومن التسليمات اكملها قد نقل من كان يف جملسكم الشريف ان 

كر هذا الفقري وقال انه ينكر شخصاً من مريدي الشيخ ميان نظام الدين التهانيسري ذ
وحدة الوجود والتمس ناقل هذا الكالم من هذا الفقري ان اكتب اىل خدامكم ما هو 
احلقيقة يف هذا الباب لئال يقع الناس من هذا الكالم يف سوء الظن فان بعض الظن امث 
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  ان معتقد الفقري)أيها املخدوم املكرم(فتجرأت على تصديعكم بكلمات اجابة ملسؤله 
من الصغر كان مشرب أهل التوحيد يعين توحيد الوجود وكان والد الفقري قدس سره 
يف ذلك املشرب حبسب الظاهر وكان مشغوال هبذا الطريق على سبيل الدوام مع وجود 
حصول التوجه التام حبسب الباطن اىل جانب املرتبة الالكيفية وحبكم ابن الفقيه نصف 

ر من هذا املشرب حبسب العلم وحصلت يل منه لذة الفقيه كان للفقري أيضا حظ واف
عظيمة اىل ان اوصلين اهللا مبحض كرمه اىل جناب حضرة معدن االرشاد مظهر احلقائق 

دين الرضي شيخنا وموالنا وقبلتنا حممد الباقي قدسنا اهللا تعاىل بسره الواملعارف مؤيد 
 هذا املسكني فانكشف فعلم الفقري الطريقة النقشبندية وبذل التوجه البليغ يف حق

التوحيد الوجودي يف مدة يسرية بعد ممارسة هذه الطريقة العلية وعرض يل غلو يف هذا 
الكشف وظهر شئ وافر من علوم هذا املقام ومعارفه ومل تبق دقيقة من دقائق هذه 

 ومعارفه وشرفت حميي الدين بن العريباملرتبة غري منكشفة والحت دقائق علوم الشيخ 
الذايت الذي بينه صاحب الفصوص واعتقد انه هناية العروج وقال يف حقه وما بالتجلي 

حميي بعد هذا اال العدم احملض وحصل يل علوم ذلك التجلي ومعارفه اليت قال الشيخ 
 اهنا خمصوصة خبامت الوالية بالتفصيل وبلغ سكر الوقت وغلبة احلال يف الدين بن العريب

اخلواجه يعين شيخه يف بعض العرائض هذين هذا التوحيد حدا كتبت اىل حضرة 
  :)شعر( .البيتني اململوئني بالفاظ السكر

 ئى ترسانمل  وى ملت ما كافر *ستا ئىعما دريغا كني شريعت ملت اَىا
  ستا

 اهر اندر دو  كفر واميان هر *ستئى ا زيباىرپ آن ىرو اميان زلف وو كفر 
  ستائى اما يكت

  :)يعين(

  ملة جاحد  وملتنا كفر و *ن عمياال ان هذا الشرع ملة م

   عندي على حد واحد *قيادمهانوجه ا ذوائب من اهواه كفر و
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وامتد هذا احلال اىل مدة مديدة واجنر االمر من الشهور اىل سنني عديدة مث 
برزت عناية احلق سبحانه اليت ال غاية هلا من كوة الغيب وجاءت اىل عرصة الظهور 

يفية على وجه املطلوب املذكور وتوجهت العلوم وانسدل نقاب الالكيفي والالك
السابقة اليت كانت منبئة عن االحتاد ووحدة الوجود حنو الزوال والفتور واستترت 
االحاطة والسريان والقرب واملعية الذاتيات اليت كانت منكشفة يف ذلك املقام املسطور 

للصانع جل شأنه مع وصار معلوماً بيقني يقني ان هذه النسب املذكورة ليست بثابتة 
العامل بل احاطته وقربه تعاىل حبسب العلم كما هو مقرر عند أهل احلق شكر اهللا 
سعيهم وهو تعاىل ليس مبتحد بشئ من االشياء هو هو تعاىل وتقدس والعامل عامل وهو 
تعاىل مرته عن الكيف والكيفيات والعامل متسم ِبميَسم الكيف من الفرق اىل القدم وال 

يقال ان املرته عن الكيف عني املكيف بالكيف وان الواجب عني املمكن وال ميكن أن 
يكون القدمي عني احلادث وممتنع العدم عني جائز العدم أصال فان انقالب احلقائق حمال 

مفقودة لكونه ممتنعاً اصال ورأسا اآلخر عقال وشرعا وصحة محل احدمها على 
يقولون لذات الواجب جمهولة مطلقة والعجب من الشيخ حميي الدين وتابعيه حيث 

واهنا ليست مبحكومة حبكم من األحكام قطعاً ومع ذلك يثبتون االحاطة والقرب 
حكم على الذات تعالت وتقدست فالصواب ما قاله  واملعية الذاتيات وما هذا اال

العلمآء من القرب واالحاطة العلميني وكان للفقري اضطراب تام وقت حصول العلوم 
ف املنافية ملشرب التوحيد الوجودي لظين بان ليس وراء هذا التوحيد أمر آخر واملعار

بالتضرع واالنكسار ان ال يزيل اهللا سبحانه عين  و تعاىل عال وكنت ادعوا اهللا سبحانه
هذه املعرفة يعين معرفة التوحيد الوجودي اىل ان ارتفعت احلجب عن وجه االمر 

املرام كما يقتضيه املقام وصار معلوماً ان العامل بالتمام وانكشف حقيقة احلال وجلية 
 للظهورات االمسائية ولكن املظهر ليس عني وان كان مرايا للكماالت الصفاتية وجماىل

 )ولنوضح(الظاهر والظل ليس نفس االصل كما هو مذهب أهل التوحيد الوجودي 
تنوعة اىل عرصة هذا املبحث مبثال وهو ان عاملاً ذا فنون اراد أن خيرج كماالته امل
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الظهور وان يورد خفاياها املستحسنة يف معرض االيضاح الهل الشعور فاوجد 
احلروف واالصوات يعين بالتكلم واظهر كماالته املخفية يف مرايا تلك احلروف 
 واالصوات ففي هذه الصورة ال يقال ان هذه احلروف واالصوات اليت كانت جماىل

تلك الكماالت أو حميطة بتلك الكماالت بالذات او ومرايا لتلك الكماالت اهنا عني 
هلا معية هبا كذلك بل بينهما نسبة الدالية واملدلولية فقط  قريبة منها كذلك بالذات او

 الداللة على تلك الكماالت ىوليس لتلك احلروف واالصوات نصيب ووظيفة سو
ا هي يف االوهام  صرافة اطالقها وتلك النسبة اليت ظهرت امنىواما تلك الكماالت فعل

شئ منها ثابت يف احلقيقة ولكن ملا حتققت بني تلك الكماالت  واخلياالت واال فال
واحلروف واالصوات مناسبة الظاهرية واملظهرية والدالية واملدلولية صارت هذه املناسبة 
باعثة على توهم حصول تلك النسب الومهية للبعض بواسطة بعض العوارض واال 

عراة ومربأة عن مجيع النسب يف نفس األمر وفيما حنن فيه ال شئ فتلك الكماالت م
 عالقة الدالية واملدلولية والظاهرية واملظهرية ايضا فان العامل علم لصانعه تعاىل ىسو

وتقدس ومظهر لظهور كماالته االمسائية والصفاتية وهذه العالقة رمبا تكون باعثة على 
 )وقد يورد( البعض بواسطة بعض العوارض اثبات بعض االحكام الومهية بالنسبة اىل

البعض اىل هذا املورد يعين مورد اثبات هذه االحكام كثرة مراقبة التوحيد واالحدية 
البعض حنواً من ذوق هذه ) ويورث(النتقاش صورة تلك املراقبات يف القوة املتخيلة 

 الوجودي االحكام ممارسة علم التوحيد وتكراره وهذان القسمان من التوحيد يعين
منشأ توهم هذه و يكون ن وداخالن يف دائرة العلم ال مساس هلما باحلال المعلو

غلبة احملبة فانه كثريا ما يستتر عن نظر احملب غري حمبوبه اآلخر األحكام يف البعض 
 غري حمبوبه ال انه ليس يف نفس االمر غري ىبواسطة استيالء حب حمبوبه عليه فال ير

كم احلس والعقل والشرع وتصري هذه احملبة احيانا باعثة على حمبوبه فانه خمالف حل
 من القسمني ى من التوحيد اعل)وهذا القسم(احلكم باالحاطة والقرب الذاتيني 

السابقني وداخل يف دائرة احلال وان مل يكن مطابقاً لنفس األمر وموافقا للشريعة 
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 الفلسفية الباردة حيث وتطبيقه على الشريعة ونفس االمر تكلف حمض مثل التكلفات
ان اسالميهم يريدون تطبيق اصوهلم الفاسدة على قوانني الشريعة وكتاب اخوان الصفا 
وغريه من هذا القبيل غاية ما يف الباب ان للخطأ الكشفي حكم اخلطأ االجتهادي يف 

امنا  تحقق فيه درجة من درجات الصواب وتارتفاع املالم والعتاب عن صاحبه بل 
هلم درجة من درجات الصواب على  ينهما ان ملقلدي اجملتهد حكم اجملتهد والتفاوت ب

تقدير اخلطأ خبالف مقلدي اهل الكشف فاهنم ليسوا مبعذورين بل هم حمرومون عن 
 الكشف ليس حبجة للغري و نيل درجة الصواب على تقدير اخلطأ فان كال من االهلام و

تقليد الثاين  ز على تقدير احتمال اخلطأ وقول اجملتهد حجة للغري فتقليد االول ال جيو
 بعض السالكني الذي هو )شهود و(جائز على تقدير احتمال اخلطأ ايضاً بل واجب 

يسمون هذا الشهود شهود  يف مرايا التعينات الكونية ايضا من قبيل االحكام السابقة و
 الكيف  الواجب تعاىل وتقدس مرته عن]١[شهود االحدية يف الكثرة فان الوحدة و

م قطعا ال حيصل الالمكاين يف ل املتكوالكيفيات ال تسعه مرايا املكيف اصال وال جماىل
املكان ينبغي ان يطلب املرته عن الكيف يف خارج دائرة املكيف وان يبتغي الالمكاين 

 و تعاىل يف ما وراء املكان وكلما يشاهده يف اآلفاق واالنفس فهو من آياته سبحانه
دائرة الوالية يعين حضرة اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس اهللا تعاىل وتقدس قال قطب 

سره كلما كان مشهودا او مسموعا او معلوماً فهو غريه تعاىل ينبغي نفيه يف احلقيقة 
  :)شعر( بكلمة ال

ه كار چدايان سلطان گ در كلبهء  *نجدگونه چگ  صورت معىنىناگتن در
  دارد

  كار چهنهانپ كويا مجال جانان  *آخره داند چ رست غافل معىنپصورت 
  دارد

 قد وقع يف عبارات كثري من مشائخ النقشبندية وغريهم صرحياً )فان قيل(
                                                 

  علة لقوله من قبيل االحكام السابقة عفي عنه) ١(
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وحدة الوجود والقرب الذايت واملعية الذاتية وشهود الوحدة واالحدية يف الكثرة 
ذلك عن   أن تلك األحوال امنا حصلت هلم يف توسط االحوال مث ترقوا بعد)اجيب(

ان مجعا من   آخر)وجواب(املقام كما كتب هذا الفقري عن احواله فيما تقدم ذلك 
السالكني مع وجود التوجه التام فيهم اىل جانب االحدية الصرفة بباطنهم تتشرف 
ظواهرهم اليت هي مشاهدة للكثرة بتلك االحكام والشهود فهم حبسب الباطن 

يف الكثرة كما أخربت عن متوجهون اىل االحدية ويف الظاهر مشاهدون للمطلوب 
حال والدي يف اوائل هذا املكتوب وتفصيل حتقيق هذا اجلواب مسطور يف الرسالة 

ال (املؤلفة يف حتقيق مراتب وحدة الوجود وال يتحمل هذا املقام زيادة على ذلك 
 اذا كان يف نفس االمر وجودات متعددة ومل يكن قرب ذايت واحاطة ذاتية ومل )يقال

حدة يف الكثرة مطابقاً للواقع يكون حكم هؤالء االكابر كاذباً لكونه يكن شهود الو
 على مقدار اان هؤالء االكابر امنا حكمو) النا نقول(غري مطابق للواقع ونفس االمر 

شهودهم مثل من حيكم برؤية صورة زيد يف املرآة وهذا احلكم مع كونه غري مطابق 
 ألنه ال صورة يف املرآة قطعاً حىت ترى ال للواقع فانه مل ير يف املرآة صورة زيد أصالً

يقال هلذا الشخص يف العرف انه كاذب فيه وان مل يكن مطابقاً لنفس االمر فهو 
معذور يف هذا احلكم وعالمة الكذب مرتفعة عنه كما مر سابقاً واملقصود من اظهار 

 قبول وحدة االحوال الالزمة االخفاء والستر هو االيذان واالعالم بانه لو كان منا
الوجود فهو من طريق الكشف ال على وجه التقليد وان وجد منا انكار فهو ايضاً من 

 لالنكار يعين على هذا االنكار وان مل يكن االهلام حجة على الغري االهلام فال جمال اذاً
 آخر لدفع شبهة الكذب ان الفراد العامل اشتراكاً مع بعضهم يف بعض )وجواب(

يف بعض آخر وهكذا اشتراك املمكن مع الواجب تعاىل وتقدس يف االمور وامتيازا 
بعض االمور العرفية يعين يف جمرد االسم والصورة وان كانا ممتازين بالذات امتيازاً كلياً 
فرمبا خيتفي ما به االمتياز عن نظر السالك على تقدير غلبة احملبة عليه ويظهر ما به 

لكان مطابقاً للواقع اآلخر كموا بعينية احدمها ب الصورة لو حه هذىاالشتراك لنظره فعل
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و  جمال للكذب اصالً فينبغي ان يقيس االحاطة الذاتية ونظائرها على ذلك ىفال يبق
  .السالم

  

 الثاين والثالثون ارسل اىل املرزا حسام الدين امحد يف بيان الكمال املكتوب
 وانه قد تشرف املخصوص باالصحاب الكرام رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني
  به قليل من االولياء وما يناسب ذلك

قد ورد مكتوبكم املرسول على وجه االلتفات هللا سبحانه احلمد واملنة على مامل 
  ):ع(يصر املهجورون منسيني بل ذكروا مع املذكورين ولو استطرادياً 

  دعونا نسلي باالماين قلوبنا

 شيخنا عليه الرمحة قد اندرج يف كتابكم الشكاية من فقدان نسبة حضرة
 ان شرح امثال هذه )ايها املخدوم(اخلاصة به وعدم وجداهنا واالستفسار عن سببه 

الكلمات بطريق التحرير بل بالتقرير غري مناسب فانه ال يدري ماذا حيصل يف فهم 
انسان وماذا يأخذ منه بل الالزم احلضور بشرط حسن الظن او طول الصحبة على اي 

:)شعر(رط القتاد هنج كان وبدونه خ  

   حىت احدث انواع احلكايات *اريد صفو ليال مع ضيا قمر

ولكن حبكم لكل سؤآل جواب أظهر هذا القدر إن لكل مقام علوما ومعارف 
على حدة واحواالً ومواجيد متمايزة ففي مقام يناسب الذكر والتوجه ويف مقام 

بالسلوك ومقام ممتزج يناسب تالوة القرآن والصلوة ومقام خمصوص باجلذبة ومقام 
هباتني الدولتني ومقام خال عن جهيت اجلذبة والسلوك حبيث ال مساس له باجلذبة وال 
تعلق له بالسلوك وهذا املقام عال جداً واصحاب النيب عليه و على آله وعليهم من 
الصلوات افضلها ومن التسليمات اكملها ممتازون هبذا املقام ومشرفون هبذه الدولة 

اآلخر ن بني االنام ولصاحب هذا املقام امتياز تام عن ارباب املقامات العظمى م
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واملشاهبة بني أرباب هذا املقام قليلة خبالف ارباب مقامات اخر فان هلم مشاهبة بعضهم 
ببعض ولو بوجه دون وجه وهذه النسبة تظهر بعد الصحابة رضوان اهللا عليهم امجعني 

مت انشاء اهللا تعاىل وقل من اخرب عن هذا املقام من يف املهدي عليه السالم على الوجه اال
مشائخ الطبقات فكيف التكلم من علومه ومعارفه ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا 
ذو الفضل العظيم غاية ما يف الباب ان هذه النسبة العزيزة الوجود كانت تظهر يف 

واما غري الصحابة فان اريد الصحابة يف اول القدم مث تبلغ مرتبة الكمال مبرور الزمان 
تشريفه هبذه الدولة وترتبه على قدم نسبة الصحابة امنا يستسعد هبا بعد قطع منازل 
اجلذبة ومراتب السلوك وطي علوم هذين املقامني ومعارفهما وظهور هذه النسبة 
الشريفة يف االبتداء كان خمصوصاً بربكة صحبة سيد البشر عليه و على آله الصلوات 

 ولكن ميكن ان يتشرف هبذه الربكة بعض متابعيه و التسليماتات والربكات والتحي
صلّى اهللا عليه و سلّم فتكون صحبته أيضاً سبباً لظهور هذه النسبة العلية يف االبتداء 

  :)شعر(يعين يف ابتداء احلال قبل قطع منازل اجلذبة والسلوك 

   صنعا ماثل ليصنع مى لغري عيس *لو كان من فيض روح القدس من مدد

ويف هذا الوقت يتحقق يف هذه النسبة اندراج النهاية يف البداية ايضاً كما هو 
  :)شعر(متحقق يف صورة تقدم اجلذبة على السلوك وال مساعدة للزيادة على هذا 

   لدي وامجلى وما كتمه احظ *ومن بعد هذا ما يدق بيانه

ع من جانب  املالقاة بعد ذلك واحست مظنة حسن االستما)فان وقعت(
املستمعني ترد نبذة من هذا املقام يف معرض الظهور انشاء اهللا تعاىل وهو سبحانه املوفق 

حررمت كلمات يف حق بعض االصحاب فالفقري قد عفوت زالهتم يغفر اهللا هلم ) وقد(
وهو ارحم الرامحني ولكن ينبغي نصيحة االصحاب لئال يكونوا يف مقام االيذاء يف 

ان اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم ال يغريوا اوضاعهم احلضور والغيبة و
  وكتبتم يف حق الشيخ فال مرد له وما هلم من دونه من والءواذا اراد اهللا بقوم سو

خصوصاً ال مضايقة يف حق الفقري اصال ولكن الندامة على تغري الوضع الزمة  ۤله دادإ
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فرع الندامة والفقري على كل حال يف مقام  توبة واالستشفاع ]١[للمشار اليه الندم
فهو أعلم بذلك وما يلزم فيما اآلخر العفو والتجاوز من قبل نفسه وجانبه واما اجلانب 

 ينبغي لكم ان تتصوروا سرهند مرتل انفسكم فان عالقة احملبة ونسبة )و ايضا(هنالك 
ذلك وخنص اخوة الطريقة ليست مما ينقطع بسبب امور عارضية وماذا ازيد على 

املخادمي وسائر أهل البيت بالدعاء وبعد تسويد هذه الرقيمة وقع يف اخلاطر ان اكتب 
هاماً ييف باب زالت االخوان والعفو عنهم كالماً اوضح من االول فان يف االمجال ا

 ايها املخدوم ان العفو امنا يتصور ويطلب على تقدير اعتراف )فاعلم(وماذا يفهم منه 
بسوء تلك االوضاع والندامة على فعلها واال فال مساغ للعفو وكتبتم هؤالء اجلماعة 

بشهادة هؤالء اجلماعة وهذا  إۤله داد ايضاً ان حضرة شيخنا فوض هذا املقام اىل الشيخ
و الكالم يستدعي بياناً فان كان التفويض مبعىن أنه خيدم الفقراء والواردين والصادرين 

حد نزاع فيه أل من االكل والشرب فذلك مسلم المستخرباً عما حيتاجون اليه يكون 
وان كان مبعىن انه يريب مجاعة من الطالبني وجيلس يف مقام املشيخة فممنوع فان 

لو علم بعض  إۤله داد حضرة شيخنا قال للفقري يف آخر مالقاتنا ما تقول يف الشيخ
 يل اآلن باحضارهم الطالبني املشغولية من جانبنا وبلغ احوال بعضهم الينا فانه ال طاقة

وتعليم املشغولية والسؤال عن احواهلم فكان الفقري متوقفا يف هذا الباب أيضاً ولكن ملا 
اقتضت الضرورة ذلك جوزت هذا القدر فيما هنالك وال شك يف ان هذا القسم من 
التبليغ من جنس السفارة احملضة خصوصاً اذا كانت مبنية على الضرورة والضرورة 

تعليم املشغولية و يكون فتكون تلك السفارة خمصوصة بزمن حياة شيخنا تقدر بقدرها 
 ايضاً ان نسبة حضرة )وكتبتم(للطالبني وسؤال احواهلم بعد ارحتاله داخال يف اخليانة 

) اعلم(شيخنا تكون باقية البتة يعين ال تقبل الزيادة والنقصان مبرور الدهور واالزمان 

                                                 
 وكذا اخرجه احلاكم والبيهقي ي اهللا عنهاخرجه البخاري يف التاريخ وابن ماجه واحلاكم عن ابن مسعود رض) ١(

يف الشعب عن انس رضي اهللا عنه قال املناوي انه حديث صحيح وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح انه حسن عفي 
  عنه
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امنا يكون بتالحق االفكار اال ترى أن علم النحو أيها املخدوم أن تكميل الصناعة 
الذي وضعه سيبويه زادته افكار املتأخرين عشرة امثاهلا فان بقاء الشئ على صرافته 

 النقشبند ما كانت يف زمن اخلواجه عبد هعني النقص فان النسبة اليت كانت خلواج
ال و على اخلصوص اخلالق الغجدواين قدس سرمها و على هذا القياس يعين سائر االحو

كان حضرة شيخنا يف صدد تكميل هذه النسبة وكان غري قائل بتماميتها فان وفته 
حياته زادها بارادة اهللا تعاىل اىل ما شاء اهللا سبحانه فالسعي يف عدم زيادهتا ليس 

ها فان لك نسبة على حدة ال ؤمبناسب وهذا الفقري ما يدري على اي وجه يكون بقا
آلخرين وكان هذا الكالم مشخصاً يعين معينا يف حضوره مكرراً مساس هلا بنسبة ا

املسكني من اين يعرف أن النسبة ما هي وامنا له حنو من حضور القلب  إۤله داد والشيخ
ومعلوم لآلخرين ان احلالة ما هي ومن قيم تلك النسبة ومربيها اخربوين عنه حىت 

واالعتماد عليها فاهنا خيالية غري صادقة اكون ممدا ومعاونا له وال ينبغي اعتبار الواقعة 
وكتبتم (والشيطان عدو قوي واالمن من تسويالته متعسر اال ملن عصمه اهللا تعاىل 

 يف حق سلب النسبة املكتسبة فاعلم ايها املخدوم ان ذلك السلب ال يكون اال )ايضا
واله باالختيار كما ذكر يف احلضور واآلن هذا السلب حباله ومن اخليال تصور ز

والصوت املسموع من القلب ال تعلق له بتلك احلالة اال ترى أن الرماد الذي زالت 
عنه النار وصار باردا يصدر عنه صوت بعد صب املاء فيه وال يقال ان النار مكنونة فيه 
بعد وال اعتبار للوقائع فان كان هذا الكالم خمفياً اليوم يظهر صدقه غداً ان شاء اهللا 

 كتابكم مشتمالً على املبالغة صدر يف جوابه كلمات وإال ال يتيسر تعاىل وملا كان
.الكالم بال داع  

  

 الثالث والثالثون صدر اىل احلاج املال حممد الالهوري يف بيان مذمة املكتوب
علماء السوء الذين هم يف اسر حمبة الدنيا ومدح العلماء الزهاد الذين يرغبون 
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  عن الدنيا

ماء ورغبتهم فيها كلف على وجه مجاهلم وان كان حيصل ان حمبة الدنيا من العل
منهم فوائد للخالئق لكن ال يكون علمهم نافعاً يف حقهم وان كان تأييد الشريعة 
وتقوية امللة مرتبا عليهم لكن ال اعتبار على ذلك فان التأييد والتقوية حيصل من أهل 

و يه و على آله الصلوات الفجور وارباب الفتور احياناً كما اخرب سيد االنبياء عل
 ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وهم ]١[ ان اهللا عن تأييد الفاجر حيث قالالتسليمات

الشيئ االملس واحلديد يكون ذهباً وهو من كحجر الفارس حيث ان كلما يلصق به 
باق على حجريته وكالنار املودعة يف احلجر والشجر فانه حيصل منها منافع للعامل 

نصيب للحجر والشجر من تلك النار املودعة يف باطنهما بل اقول ان ذلك ولكن ال 
 و السالمالعلم مضر يف حقهم النه به متت احلجة عليهم كما قال النيب عليه الصالة 

 أشد الناس عذاباً يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه فكيف ال يكون مضراً فان ]٢[ان
هللا تعاىل واشرف املوجودات جعلوه وسيلة جلمع العلم الذي هو أعز األشياء عند ا

طام الدنيا الدنية من املال واجلاه واالحباب واحلال ان الدنيا ذليلة عند اهللا تعاىل ح
وحقرية وابغض املخلوقات عند اهللا واذالل ما هو عزيز عند اهللا واعزاز ما هو ذليل 

قيقة والتدريس واالفتاء عنده يف غاية القباحة بل هو معارضة مع احلق سبحانه يف احل
امنا يكونان نافعني اذا كانا خالصني لوجه اهللا تعاىل وخاليني عن شائبة حب اجلاه 
والرياسة وطمع حصول املال والرفعة وعالمة خلومها عن تلك املذكورات الزهد يف 
الدنيا وعدم الرغبة فيها فالعلماء الذين هم مبتلون هبذا البالء ومأسورون يف اسر حمبة 
الدنيا فهم من علماء الدنيا وهم علماء السوء وشرار الناس ولصوص الدين واحلال اهنم 

                                                 
الطرباين يف الكبري وابو نعيم   وي اهللا عنهأخرجه الشيخان عن ايب هريرة رضي اهللا عنه والترمذي عن انس رض) ١(

  يف احللية وابن عدي يف الكامل بألفاظ خمتلفة انتهى عفي عنه
 يف هذا احلديث اخرجه ابن عساكر عن ايب هريرة رضي اهللا عنه ورواه الطرباين ايضا يف الصغري والبيهقي) ٢(

  الشعب عنه وابن عدي واحلاكم يف مستدركه ايضا بالفاظ خمتلفة انتهى عفي عنه
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يعتقدون انفسهم مقتداً هبم يف الدين وأفضل اخلالئق أمجعني وحيسبون أهنم على شئ 
اال اهنم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر اهللا اولئك حزب الشيطان 

 واحد من االكابر الشيطان قاعداً فارغ البال ىاسرون رأاال ان حزب الشيطان هم اخل
عن االغواء واالضالل فسئله عن سر قعوده بفراغ البال فقال اللعني ان علماء السوء يف 

 يل باالضالل حىت جعلوين فارغ اهذا الوقت قد امدوين يف امري مدداً عظيماً وتكفلو
 يف هذا الزمان وكل فتور ظهر البال واحلق ان كل ضعف ووهن وقع يف امور الشريعة

يف ترويج امللة وتقوية الدين امنا هو من شؤم علماء السوء وفساد نياهتم نعم ان كان 
العلماء راغبني عن الدنيا وحمررين من اسر حب اجلاه والرياسة وطمع املال والرفعة فهم 

الئق  وهم افضل اخلو التسليماتوورثة االنبياء عليهم الصلوات اآلخرة من علماء 
 مدادهم يوم القيامة بدم الشهداء يف سبيل اهللا فيترجح مدادهم ]١[وهم الذين يوزن

اآلخرة  العامل عبادة متحقق يف حقهم وهم الذين استحسن يف نظرهم مجال ]٢[ونوم
بنظر البقاء ورأوا الدنيا اآلخرة ونضارهتا وظهرت قباحة الدنيا وشناعتها فنظروا اىل 

فناء فال جرم هربوا من الفاين واقبلوا على الباقي وشهود عظمة متسمة بسمة الزوال وال
امنا هو مثرة شهود اجلالل الاليزايل واذالل الدنيا وحتقري ما فيها من لوازم شهود اآلخرة 
ضرتان ان رضيت احدامها سخطت األخرى فان اآلخرة   الدنيا و]٣[الناآلخرة عظمة 

                                                 
 ضعيف يوم القيمة مداد بـندظه يوزن فقوله يوزن اخل اشارة اىل حديث ذكره الغزايل يف االحياء مرفوعا ول) ١(

 قلت واخرجه الشريازي يف قاله العراقي قال شارحه العلماء بدم الشهداء اخرجه ابن عبدالرب من حديث ايب الدرداء
االلقاب من طريق انس بزيادة فريجح مداد العلماء على دم الشهداء اخرجه املرهيب يف فضل العلم عن عمران ابن 

قدر املقصود والكالم عليه بالديلمي عن ابن عمر انتهى  احلصني وابن اجلوزي يف العلل عن النعمان ابن بشري و
  مستويف يف الشرح املذكور

له نوم العامل عبادة كانه تلميح اىل حديث مرفوع ذكره الغزايل يف االحياء وبعده ونفسه تسبيح قال العراقي قو) ٢(
املعروف فيه الصائم بدل العامل ذكره املخرج قلت وال يضر ذلك فانه قد ثبت فضل العامل على الصائم القائم بل 

  على مطلق العابد مبراتب كثرية يف احاديث عديدة
اشارة اىل ما ورد يف احلديث من احب دنياه اضر بآخرته ومن احب آخرته اضر ) الن الدنيا واآلخرة اخلقوله ) ٣(

 االشعري مرفوعا قال العراقي رواه امحد والبزار ى على ما يبقي ذكره يف االحياء عن ايب موسبدنياه فآثروا ما يفىن
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عزيزة ومجع هذين اآلخرة  الدنيا حقرية فتحقرية وان كاناآلخرة كانت الدنيا عزيزة ف
  ):ع(االمرين من قبيل مجع االضداد 

  ما احسن الدين والدنيا لو اجتمعا

نعم قد اختار مجع من املشائخ الذين ختلصوا عن اسر نفوسهم ومقتضيات 
طبائعهم بالكلية صورة أهل الدنيا بواسطة نيات حقانية تراهم يف الظاهر راغبني فيها 

القة هلم هبا يف احلقيقة اصال بل هم فارغون عن الكل ومتخلصون عن ولكن ال ع
اجلميع رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا فال مينعهم البيع والشراء عن ذكر 
اهللا فهم يف عني التعلق هبذه االمور غري متعلقني بشئ قال اخلواجه هباء الدين النقشبند 

اجتر مبقدار مخسني الف دينار تقريباً ومل يغفل قلبه  تاجراً قدس سره رأيت يف سوق مىن
  .عن احلق سبحانه حلظة

  

 احلاج حممد الالهوري ايضاً يف بيان  اىلثون ارسلالثال  الرابع واملكتوب
  التفصيل مهما امكن اجلواهر اخلمسة االمرية بطريق البسط و

ى آله من اعلم ان نقد سعادة الدارين مربوط باتباع سيد الكونني عليه و عل
الصلوات افضلها ومن التسليمات اكملها وملا مل تكن عني بصرية الفلسفي مكحلة 

 والتحية صارت يف و السالمبكحل متابعة صاحب الشريعة عليه و على آله الصالة 
عماية عن حقيقة عامل االمر فضال عن ان يكون له شعور عن مرتبة الوجوب تعاىل 

                                                                                                                        
و منقطع بني املطلب بن عبداهللا وبني ايب والطرباين وابن حبان واحلاكم وصححه على شرط الشيخني قلت وه

القضاعي يف مسند الشهاب والبيهقي يف   انتهى قال شارحه قلت سبقه اىل ذلك الذهيب وقد رواه كذلكىموس
الشعب وقال املنذري رجال امحد ثقاة وعند بعضهم ال فآثروا بزيادة ال للتنبيه انتهى وقلت وذكر يف االحياء يف 

 ىمها تسخط االخراكرم اهللا وجهه بلفظ الدنيا واآلخرة ضرتان فبقدر ما ترضي احدموضع آخر من قول علي 
 ابن عساكر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال من اراد اآلخرة اضر بالدنيا ومن اراد الدنيا اضر باآلخرة ىورو
  ليتنبه املطالع انتهى عفي عنه وهذا احلديث كثري الدوران يف هذا الكتاب بالفاظ خمتلفة فىاضروا بالفاين للباقي انتهف
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مل اخللق وليس بتام فيه ايضاً وما اثبتوه من وتقدس ونظره القاصر مقصور على عا
اجلواهر اخلمسة كلها يف عامل اخللق ومن جهالتهم عدوا العقل والنفس من اجملردات 
فان النفس الناطقة هي النفس االمارة احملتاجة اىل التزكية ومهتها بالذات يف السفالة 

بالتجرد والعقل ال يدرك من والدناءة فما املناسبة بينها وبني عامل االمر واي نسبة له 
املعقوالت اال االمور اليت هلا مناسبة باحملسوسات بل ال يدرك اال ماله حكم 
احملسوسات واما االمور اليت ال مناسبة لَها باحملسوسات وليس هلا شبه ومثال يف 
املشاهدات فال سبيل الدراك العقل اليها وال يفتح مبفتاح العقل مغلقاهتا وهلذا كان 

 قاصراً يف احكام الالكيفي وضاال حمضا عن الطريق يف ادراك الغيب وذلك عالمة نظره
كونه من عامل اخللق وميل عامل االمر اىل الالكيفي وتوجهه اىل ما ترته عن الكيفية 
وابتداء عامل االمر من مرتبة القلب وفوق القلب الروح وفوق الروح السر وفوق السر 

 من  وقيل هلذه اخلمسة االمرية جواهر مخسة فله وجه فان ىاخلفي وفوق اخلفي األخف
ف وظنوها جواهر وادراك هذه اجلواهر زقصور نظرهم التقطوا عدة من قطعات اخل

اخلمسة االمرية واالطالع على حقائقها امنا هو نصيب كمل تابعي النيب صلى اهللا تعاىل 
النسان امنوذجاً مما يف عليه و على آله وسلم وملا كان ما يف العامل الصغري الذي هو ا

العامل الكبري كان اصول هذه اجلواهر اخلمسة ايضاً يف العامل الكبري فالعرش اجمليد مبدأ 
هذه اجلواهر يف العامل الكبري كالقلب يف العامل الصغري وهبذه املناسبة يقال للقلب عرش 

ق العرش والعرش اهللا تعاىل ايضاً واملراتب الباقية من جواهر العامل الكبري اخلمسة فو
برزخ بني عامل اخللق وعامل االمر يف العامل الكبري مبثابة قلب االنسان حيث انه برزخ 
بني عامل اخللق وعامل االمر يف العامل الصغري والقلب والعرش وان كانا ظاهرين يف عامل 
اخللق لكنهما من عامل االمر وهلما نصيب من الالكيفي والالكمي واالطالع على 

هذه اجلواهر اخلمسة مسلم لكمل افراد اولياء اهللا الذين امتوا مراتب السلوك حقيقة 
  :)شعر(بالتفصيل وبلغوا هناية النهايات 

  . شودىشهء آخر سليمان كپ  * شودى مرد ميدان كىهر كدا



- ٨٢ -  

  :)ترمجة(

   او كل من صار ذا ملك سليمان *هل كل من خلت رجال رجل معركة

بتفصيل مرتبة الوجوب على حسب االمكان فتح نظر بصرية صاحب دولة تفان 
يطالع اصول هذه اجلواهر أيضاً يف ذلك املوطن  و تعاىل مبحض فضل احلق سبحانه

  ):ع(وتصري هذه اجلواهر الصغريية والكبريية يف علمه كالظالل لتلك اجلواهر احلقيقية 

  وهذي سعادات تكون نصيب من

لعظيم واملنع من اظهار حقائق ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل ا
عامل االمر امنا هو بسبب دقة تلك املعاين املكنونة وماذا يدرك منها قاصروا النظر 
والراسخون املشرفون بشرف خطاب وما اوتيتم من العلم اال قليالً هلم اطالع على ما 

  ):ع(هنالك 

  هنيئا الرباب النعيم نعيمها

  :)شعر(

   وان ظهرن لنا كالشمس يف فلك *ي االسرار مصلحةثّوليس يف ب

 عليكم و على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه وعليهم من و السالم
ان احرر نبذة من   قد وقع يف اخلاطر)و أيضاً( امتها وادومها و التسليماتالصلوات 

فية بيان اجلواهر املقدسة العليا ينبغي أن يعلم ان ابتداء تلك اجلواهر من الصفات االضا
اليت هي كالربزخ بني الوجوب واالمكان وفوقها صفات حقيقية وللروح نصيب من 
جتلياهتا وللقلب تعلق بالصفات االضافية وهو مشرف بتجلياهتا وبقية اجلواهر العليا اليت 
فوق الصفات احلقيقية داخلة يف دائرة حضرة الذات تعالت وتقدست وهلذا يقال 

  ):ع(ليات ذاتية وال مصلحة يف التكلم وراء ذلك لتجليات هذه املراتب الثالثة جت

  .بلغ الرياع اىل هنا فتكسرا
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الثالثون يف بيان احملبة الذاتية اليت يستوي يف هذا املقام   اخلامس واملكتوب
  االيالم كتبه اىل احلاج ميان حممد الالهوري ايضاً االنعام و

لبشر عليه و على آله اياكم عن زيع البصر حبرمة سيد ا جنانا اهللا سبحانه و
 السلوك تزكية النفس االمارة و أن املقصود من السري و) اعلم(التسليمات  الصلوات و

ال  تطهريها حىت يتيسر النجاة من عبادة اآلهلة الباطلة الناشئة عن اهلوي النفساين و
 عليه ال خيتار تقدس و  قبلة التوجه يف احلقيقة غري املعبود الواحد احلقيقي تعاىل وىتبق

املقاصد  ما اصال سواء كان من املقاصد الدينية أو من املطالب الدنياوية و مقصد
ال  املقربون يروهنا سيئة و لكنها من شغل االبرار و ان كانت من احلسنات و الدينية و

حتقق  حصول هذه الدولة منوط حبصول الفناء و  الواحد من املقاصد وىيعدون سو
حيصل من االلتذاذ من  االيالم و ي يف ذلك املقام االنعام واحملبة الذاتية اليت يستو

التعذيب مثل ما حيصل من التنعيم فان ارادوا اجلنة امنا يريدوهنا لكوهنا حمل رضائه تعاىل 
ان استعاذوا من النار امنا يستعيذون منها لكوهنا  يف طلبها مرضاه سبحانه و تقدس و و

فرارهم من  ال نة استيفاء احلظوظ النفسانية وحمل سخطه تعاىل ال ان مقصودهم من اجل
االذية فان كلما حيصل من احملبوب فهو عند هؤالء االكابر حمبوب  النار خلوف االمل و

ههنا تتيسر حقيقة  عني املطلوب فان كلما يفعله احملبوب حمبوب و مرغوب و و
 ا يف هذتصح كلمة التوحيد حيصل اخلالص من عبادة اآلهلة الباطلة و االخالص و
االمر من غري حصول احملبة الذاتية احلاصلة بال مالحظة  بدونه خرط القتاد و الوقت و
الفناء  اكرامه ال خيلو من اخللل و بال توسط انعام احملبوب و الصفات و االمساء و

  :)شعر( املطلق ال حيصل بدون هذه احملبة احملرقة املبطلة للشركة

   غري احلبيب الباقيى الور كل *شعلة قد احرقت ما العشق اال

  ال ما الباقي  فانظر اىل ما بعد * صمصام الىقد هز يف قتل السو

   مل يبق غري اهلنا اخلالق *ىبشراك يا صاح قد احترق الور
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الثالثون يف بيان ان الشريعة متكفلة جبميع السعادات   السادس واملكتوب
ما يناسب ذلك اىل  شريعة واحلقيقة خادمتان لل الطريقة و الدنيوية و الدينية و

  احلاج حممد الالهوري

و حققنا اهللا سبحانه واياكم حبقيقة الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
أن للشريعة ثالثة اجزاء العلم والعمل ) اعلم( والتحية ويرحم اهللا عبدا قال آمينا السالم

 حتققت الشريعة ومىتواالخالص وما مل يتحقق كل من هذه االجزاء الثالثة ال تتحقق 
الذي هو فوق مجيع السعادات الدنيوية  و تعاىل الشريعة فقد حتقق رضا احلق سبحانه

واألخروية ورضوان من اهللا أكرب فكانت الشريعة متكفلة جبميع السعادات الدنيوية 
 واحلقيقة )والطريقة( اىل ما وراء الشريعة حتياجواألخروية ومل يبق مطلب يقع فيه اال

 امتازت هبما الصوفية خادمتان للشريعة يف تكميل جزئها الثالث الذي هو اللتان
االخالص فاملقصود من حتصيل كل منهما تكميل الشريعة ال أمر آخر وراء الشريعة 
واألحوال واملواجيد والعلوم واملعارف اليت حتصل للصوفية يف اثناء الطريق ليست من 

طفال الطريقة فينبغي ان جياوز مجيع ذلك  هبا ااملقاصد بل هي اوهام وخياالت ترىب
وان يصل اىل مقام الرضا الذي هو هناية مقامات السلوك واجلذبة فان املقصود من طي 
منازل الطريقة واحلقيقة ليس هو شئ غري حتصيل االخالص املستلزم حلصول مقام 
 الرضا ويوصل اىل دولة االخالص ومقام الرضا واحد من ألوف بعد العبور به من

 هم الذين يعدون االحوال )والقاصرون(التجليات الثالثة ومشاهدات العارفني 
واملواجيد من املقاصد ويظنون املشاهدات والتجليات من املطالب فال جرم يبقون يف 
حبس الوهم واخليال وحيرمون كماالت الشريعة هبذا االعتقال كرب على املشركني ما 

ان حصول مقام ) نعم(ء ويهدي اليه من ينيب تدعوهم اليه اهللا جيتيب اليه من يشا
االخالص والوصول اىل مرتبة الرضا منوط بطي هذه االحوال واملواجيد ومربوط 
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بتحقق هذه العلوم واملعارف فتكون هذه االشياء معدات للمطلوب ومقدمات 
للمقصود وحقيقة هذا املعىن اتضحت للفقري بعد االشتغال هبذا الطريق عشر سنني 

 شاهد الشريعة كما ى واجنلو السالم بربكة حبيب اهللا عليه و على آله الصالة بالتمام
ينبغي وفيما قبل وان مل يكن يل تعلق باالحوال واملواجيد ومل يكن يف نظري مطلب 
غري التحقق حبقيقة الشريعة ولكن ظهرت حقيقة االمر بعد عشرة كاملة ظهوراً بيناً 

يباً مباركاً فيه مباركا عليه وخرب موت املغفور له واحلمد هللا على ذلك محداً كثرياً ط
الشيخ ميان مجال باعث على حزن مجيع االسالم وتفرقة خواطرهم وامللتمس تعزية 

  .و السالمأوالد املرحوم املتويف وقرآءة الفاحتة من جانب الفقري 

  

تري يف التحريض على چالثالثون صدر اىل الشيخ حممد ال  السابع واملكتوب
 والتحية والترغيب يف و السالمة السنة السنية على صاحبها الصالة متابع

  حتصيل النسبة النقشبندية العلية قدس سرهم

قد حصل السرور واالبتهاج مبطالعة املكتوب الشريف الذي صدر على وجه 
هللا  الكرم وقد اندرج فيه بيان استقامتكم وثباتكم على هذه الطريقة النقشبندية واحلمد

ى ذلك يكرمكم اهللا سبحانه بترقيات غري متناهية بربكة اكابر هذه الطريقة سبحانه عل
و العلية وطريقهم كربيت أمحر مبين على متابعة السنة السنية على مصدرها الصالة 

 والتحية ويكتب هذا الفقري بيانا لنقد وقته وحاصله ان العلوم واملعارف السالم
ديدة مثل مطر الربيع وكلما يلزم فعله فقد  مدة مّيواالحوال واملقامات قد افيضت عل

فعل بعناية اهللا تعاىل واآلن ما بقي متن غري احياء سنة من السنن املصطفوية على 
 والتحية واالحوال واملواجيد امنا هي منظورة ألرباب الذوق و السالمصاحبها الصالة 

الظاهر بالكلية  ينبغي ان يعمر الباطن بنسبة خواجكان قدس اهللا اسرارهم وان حيلىي
  ):ع(مبتابعة السنن الظاهرة 
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  هذا هو الشغل والباقي خياالت

ينبغي ان تؤدوا الصلوات اخلمس يف أول اوقاهتا غري العشاء وقت الشتاء فان  و
تأخريها اىل ثلث الليل مستحب والفقري مضطر يف هذا االمر ال أريد تأخري اداء الصالة 

  . البشري مستثىنعن اول وقتها ولو مقدار شعرة والعجز

  

تري يف بيان التعلق چ الثامن والثالثون صدر أيضاً اىل الشيخ حممد الاملكتوب
ذات البحت تعالت وتقدست املرته عن اعتبار االمساء والصفات والشئون الب

واالعتبارات ويف مذمة الناقصني الذين زعموا املرته عن املثل مثلياً والالكيفي 
ا وبيان تفاوت االقدام يف الفناء املترتب عليه تفاوت كيفياً فتعلقوا به وافتتنو

  العلوم واملعارف وامثال ذلك

قد أورث املكتوب الشريف بوصوله فرحاً كثرياً جعلنا اهللا سبحانه واياكم معه 
 معرب عنه بالغري  تعاىلت سبحانهحدائماً وال يتركنا بغريه حلظة وكل شئ غري ذاته الب

مساء وصفات وما قاله املتكلمون من أن صفاته تعاىل ال  وان كان ذلك الغري اىوالسو
هو وال غريه له معىن آخر فاهنم ارادوا بالغري الغري املصطلح ونفوا الغريية هبذا املعىن ال 
باملعىن املطلق ونفي اخلاص ال يستلزم نفي العام وال ميكن التعبري عن الذات بغري 

ضل التعبريات وأمجع العبارات فيها ليس السلوب وكل اثبات يف مرتبة الذات احلاد وأف
ونه وال سبيل للعلم والشهود واملعرفة اليه گون وبيجچثله شئ ومعناه بالفارسية بيمك

سبحانه كل ما تراه العيون أو وعاه اآلذان أو حواه الظنون فهو غريه تعاىل والتعلق به 
املثل بكلمة اال اهللا وهذا تعلق بالغري فيلزم نفيه بكلمة ال اله واثبات الذات املرتهة عن 

االثبات يكون أوال بالتقليد مث ينقلب أخريا اىل التحقيق وقد زعم بعض أرباب السلوك 
 واملكيف عني املرته عن املثل والكيف وقالوا بامكان ىالذين مل يبلغوا هناية االمر املثل

قليدهم تطرق الشهود واملعرفة اليه وأرباب التقليد أفضل من هؤالء مبراتب فان ت
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 وال سبيل للخطأ اليه و السالممقتبس من مشكاة أنوار النبوة على صاحبها الصالة 
  ):ع( هؤالء القاصرين الكشف غري الصحيح ىومقتد

  شتان ما بني الطريقني فانظروا و

هؤالء اجلماعة منكرون للذات يف احلقيقة وان اثبتوا شهود الذات ومل يدروا  و
النكار وقد قال امام املسلمني االمام االعظم الكويف ان نفس االثبات هنا هو عني ا

رضي اهللا تعاىل عنه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولكن عرفناك حق معرفتك 
حصول حق املعرفة فمبين على ان هناية املعرفة يف  وعدم اداء حق العبادة ظاهر واما

ن االبله من ذلك الذات تعاىل شأهنا ليست اال معرفتها بعنوان ليس كمثله شئ وال يظ
 االقدام يف هذه املعرفة لعدم متييزه بني ا املبتدي واملنتهى متساوو وان اخلاص والعام

 وهي ال حتصل بدون الفناء وال منتهىالعلم واملعرفة فان العلم للمبتدئ واملعرفة لل
  :)شعر(تتيسر هذه الدولة لغري الفاين قال املولوي يف املثنوي 

   فليس له يف كربياه سبيل *ه فانيامن مل يكن يف حب موال و

 وراء العلم ومما ينبغي ان يعلم ان وراء العلم واالدراك فتكون املعرفة اذاً
  :)شعر( يعرب عنه باملعرفة ويقال له االدراك البسيط أيضاً ْمًرااملتعارف 

  حديث عجيب من بديع الغرائب  *ٍل وامناْزخليلي ما هذا ِبَه

  :)شعر( من املثنوي )غريه(

   اتصاال دون كيف وقياس *ان للرمحن مع أرواح ناس

   ليس ناس غري روح يف املال *قلت ناسا دون نسناس الفال

ملا كانت االقدام متفاوتة يف الفناء ال جرم وجد التفاوت يف املعرفة بني  و
 فمن كان فناؤه أمت تكون معرفته أكمل ومن كان دونه يف الفناء يكون دونه املنتهيني
فة و على هذا القياس سبحان اهللا اجنر الكالم من أين اىل اين بل كان الالئق يف املعر

حبايل ان أكتب من عدم حاصلي وعدم حصول مرادي وعدم ثبايت واستقاميت وطلب 
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  :)شعر(املعونة واملدد من االحباب وأي مناسبة يل بأمثال هذه الكلمات 

   وذا هل يقدر االخبار من هذا *من مل يكن خرب له عن نفسه

الطينة السامية ال تتركين ان اقنع ببضاعة دنية ودعابة ردية  لكن اهلمة العالية و و
 عن مرتبيت فاذا قلت فمنه أقول وان كان ال شيئاً واذا طلبت فاياه ىفال جرم اترق

أطلب وان مل أجد شيئاً وان كان يل حاصل فهو حاصلي وان مل يكن شيئا وان كنت 
 يكن يل حصول وما وقع يف عبارات بعض االكابر قدس واصالً فاليه وصويل وان مل

اهللا اسرارهم العلية من الشهود الذايت ال يظهر معناه لغري أرباب الكمال وفهمه حمال 
  :)شعر(للناقصني والقاصرين 

  السالم اسكت و  فاقصر االقوال و *ليس يدري االغبيا حال الكرام

و الباطن أيها املخدوم ان هو قد حرر يف عنوان املكتوب كلمة هو الظاهر ه و
الظاهر هو الباطن صحيح ولكن هذا الفقري ال يفهم من هذا الكالم معىن التوحيد يعين 
الوجودي من مدة بل أنا متفق بالعلماء يف فهم معناه وموافقهم يف صحته فان صحة 

 ميسر ملا خلق ]١[كالمهم قد صارت معلومة لدي فوق صحة قول أرباب التوحيد كل
  ):ع(له 

  لكل من االنسان شأن خيصه

ما يلزم االنسان الذي ال بد له منه وهو مكلف به امتثال األوامر واالنتهاء عن  و
املناهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا واذا كان االنسان 

نبغي ان مأموراً باالخالص واالخالص ال يتصور بدون الفناء واحملبة الذاتية ال جرم ي
حيصل مقدمات الفناء اليت هي املقامات العشرة والفناء وان كان نفسه موهبة حمضة 
ولكن مقدماته ومباديه متعلقة بالكسب وان تشرف البعض حبقيقة الفناء من غري جتشم 

نئذ ال خيلو حاله من يكسب منه يف مقدماته وتصفية حقيقته بالرياضات واجملاهدات وح

                                                 
   كرم اهللا وجههيرواه الشيخان عن عل) ١(
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 ىوقف يف موقف الواقفني أو يرجع اىل العامل لتكميل الناقصني فعلأحد األمرين اما ان ي
التقدير االول ال يقع سريه يف املقامات املذكورة وال يكون له خرب عن تفاصيل 
التجليات االمسائية والصفاتية و على التقدير الثاين يقع سريه يف تفاصيل املقامات حني 

هية وتكون له صورة اجملاهدة ولكن هو رجوعه اىل العامل ويتشرف بتجليات غري متنا
يف كمال الذوق واللذة يف احلقيقة بالظاهر يف الرياضات وبالباطن يف التنعم واللذات 

  ):ع(

   تكون تصيب منةهذي سعاد و

 ان االخالص اذا كان من مجلة املأمورات الواجبة االمتثال ومل تتحقق )ال يقال(
اء واالخيار عاصني بترك االخالص لعدم حقيقته بدون الفناء يكون العلماء والصلح

ان نفس االخالص حاصل هلم ولو يف ضمن بعض ) النا نقول(تشرفهم حبقيقة الفناء 
افراد االخالص واملتوقف على الفناء امنا هو كمال االخالص الذي يشمل مجيع افراد 
االخالص وهلذا قيل ال حيصل حقيقة االخالص بدون الفناء دون ان يقال نفس 

  .الصاالخ

  

تري يف بيان ان چالثالثون صدر ايضا اىل الشيخ حممد ال  التاسع واملكتوب
مدار األمر على القلب وأنه ال يفتح شئ من جمرد االعمال الصورية والعبادات 

  الرمسية وامثال ذلك

رزقنا اهللا سبحانه االعراض عما سواه واالقبال على جناب قدسه حبرمة سيد 
 اعلم ان مدار األمر و التسليماتر عليه و على آله الصلوات البشر احملرر عن زيغ البص

فذلك القلب  و تعاىل على القلب فان كان القلب مفتونا ومتعلقا بغري احلق سبحانه
خراب وابتر وال حيصل شئ من جمرد االعمال الصورية والعبادات الرسومية بل ال بد 

 واالعمال الصاحلة املتعلقة من كل من سالمة القلب من االلتفات اىل ما سواه تعاىل
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تيان االعمال الصاحلة باطلة إ سالمة القلب بدون ىبالبدن اليت أمر الشرع بفعلها ودعو
كما ان وجود الروح بال بدن غري متصور يف هذه النشأة وحصول االحوال القلبية من 

يف  ىغري حصول االعمال الصاحلة القالبية حمال وكثري من امللحدين يدعون هذه الدعو
 و السالمهذا الزمان جنانا اهللا سبحانه عن معتقداهتم السيئة حبرمة حبيبه عليه الصالة 

  .والتحية
  

تري يف بيان حتصيل چ ال حممد االربعون صدر أيضاً اىل الشيخاملكتوب
االخالص الذي هو جزء من االجزاء الثلثة للشريعة الغراء وان الطريقة 

   هذا اجلزء وامثال ذلكواحلقيقة خادمتان للشريعة يف تكميل

حنمده ونصلي على نبيه ونسلم أيها املخدوم قد صار معلوماً يل بعد طي منازل 
السلوك وقطع مقامات اجلذبة ان املقصود من هذا السري والسلوك حتصيل مقام 
االخالص املربوط حصوله بفناء اآلهلة اآلفاقية واالنفسية وهذا االخالص جزء من 

شريعة ثالثة اجزاء العلم والعمل واالخالص فالطريقة واحلقيقة اجزاء الشريعة فان لل
خادمتان للشريعة يف تكميل جزء االخالص وهذا هو حقيقة االمر ولكن ال يدرك فهم 
كل احد ذلك وأكثر خلق العامل قد اطمئنوا باملنام واخليال واكتفوا باجلوز واملوز فماذا 

 حقيقة الطريقة واحلقيقة فيزعمون  يصلون اىلى أّن ويدركون من كماالت الشريعة
الشريعة قشرا واحلقيقة لبا وال يدرون ما حقيقة املعاملة بل يغترون بترهات الصوفية 

 علينا و السالمويفتتنون باالحوال واملقامات السفلية هداهم اهللا سبحانه سواء الطريق 
  .و على عباد اهللا الصاحلني

  

لسنة ويش يف التحريض على متابعة اخ در احلادي واالربعون اىل الشياملكتوب
 والتحية وبيان ان الطريقة و السالمالسنية املصطفوية على صاحبها الصالة 
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  متان للشريعة وما يناسب ذلكحواحلقيقة مت

التحلي والتزين مبتابعة السنة السنية املصطفوية على  و تعاىل رزقنا اهللا سبحانه
اطناً حبرمة النيب وآله االجماد عليه وعليهم  والتحية ظاهراً وبو السالمصاحبها الصالة 

 أن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمبوب رب العاملني و التسليماتالصلوات 
وكل شئ حسن ومرغوب فهو الجل املطلوب واحملبوب وهلذا قال اهللا تعاىل يف كالمه 

ني على صراط  خلق عظيم وقال تعاىل وتقدس أيضاً انك ملن املرسلىاجمليد انك لعل
 ملته صلّى ىمستقيم وقال أيضاً ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فسم

اهللا عليه و سلّم صراطا مستقيماً وجعل ما سواها داخالً يف السبل ومنع عن اتباعها 
 اهلدى ]١[ اظهارا للشكر واعالما للخلق وهداية هلم خريو السالموقال عليه الصالة 

 والباطن متمم ييب ريب فأحسن تأد]٢[ ايضاً ادبينو السالموقال عليه الصالة  حممد يهد
للظاهر ومكمل له ال خمالفة بينهما مقدار شعرة مثال عدم التكلم بالكذب شريعة ونفي 
الكذب عن اخلاطر طريقة وحقيقة فان ذلك النفي لو كان بالتعمل والتكلف فطريقة 

طريقة واحلقيقة متمماً ومكمالً يف احلقيقة للظاهر واال فحقيقة فكان الباطن الذي هو ال
الذي هو الشريعة فان ظهر لسالكي سبل الطريقة واحلقيقة يف اثناء طريقهم امور خمالفة 
لظاهر الشريعة واظهروا ذلك فهو مبين على سكر الوقت وغلبة احلال فان جاوزوا 

 املنافاة بالكلية ذلك املقام وخرجوا من مضيق السكر اىل فضاء الصحو ترتفع تلك
وتكون تلك العلوم املتضادة هباء منثوراً مثال قالت طائفة من السكر باالحاطة الذاتية 
ورأوا أن احلق حميط بالعامل بالذات تعاىل وتقدس وهذا احلكم خمالف آلراء علماء أهل 
ال احلق فاهنم قائلون باحاطة علمية وآراء العلماء أقرب اىل الصواب يف احلقيقة واذا ق

ال حيكم عليها حبكم يكون  و تعاىل هؤالء الصوفية بنفسهم بان ذات احلق سبحانه

                                                 
  اخرجه مسلم عن جابر رضي اهللا عنه) قوله وخري اهلدي هدي حممد() ١(
اخرجه ابن السمعاين يف ادب االمالء عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ورمز ) قوله ادبين ريب فأحسن تأدييب() ٢(

  مز الصحة قال السخاوي سنده ضعيف ومعناه صحيح وهو كذلكالسيوطي يف اجلامع الصغري بر
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احلكم عليها باالحاطة والسريان خمالفاً هلذا القول واحلق ان ذاته تعاىل ليس كمثله شئ 
ال سبيل حلكم من االحكام اليها اصال بل يف ذلك املوطن احلرية الصرفة واجلهالة 

ان واالحاطة اليها وميكن االعتذار من جانب الصوفية احملضة فكيف يتطرق السري
القائلني هبذه االحكام بان مرادهم بالذات هو التعني االول فاهنم ملا مل يقولوا بزيادة 
ذلك التعني على املتعني قالوا لذلك التعني عني الذات وذلك التعني االول املعرب عنه 

 دقيقة )وههنا(كم باالحاطة الذاتية يصح احل فحينئذ بالواحدية سار يف مجيع املمكنات
ينبغي أن يعلم أن ذات احلق تعاىل وتقدس عند علماء أهل احلق مرتهة عن املثل 
داً ئوالكيف وكلما سواها زائد عليها حىت ان ذلك التعني لو كان ثابتاً عندهم لكان زا

ة ذاتية فكان على الذات وخارجاً عن دائرة الالمثلية والالكيفية فال يقال الحاطته احاط
 من نظر هؤالء الصوفية فان الذات عندهم كانت داخلة فيما سواها ىنظر العلماء اعل

عند العلماء و على هذا القياس القرب واملعية الذاتيان وموافقة املعارف الباطنية لعلوم 
 جمال املخالفة يف النقري والقطمري امنا هي ىظاهر الشريعة بتمامها وكماهلا حبيث ال يبق

 مقام الصديقية الذي هو فوق مقام الوالية وفوق مقام الصديقية مقام النبوة والعلوم يف
احلاصلة للنيب بطريق الوحي منكشفة للصديق بطريق االهلام وليس بني هذين العلمني 

باالهلام فكيف يكون للمخالفة جمال اآلخر  كون حصول احدمها بالوحي وىفرق سو
يقية حنو من السكر والصحو التام امنا هو يف مقام فيه ويف كل مقام دون مقام الصد

الصديقية فحسب وفرق آخر بني هذين العلمني ان يف الوحي قطعاً ويف االهلام ظنا فان 
الوحي بتوسط امللك واملالئكة معصومون ليس فيهم احتمال اخلطأ واالهلام وان كان 

عامل االمر لكن للقلب حنو  الذي هو القلب الذي هو من ى واملرتل االعلىله احملل املعل
من التعلق بالعقل والنفس والنفس وان صارت مطمئنة بالتزكية لكنها ال ترجع عن 

 أن يعلم ان لبقاء )ومما ينبغي(صفاهتا اصال باطمئناهنا فكان للخطأ جمال يف ذلك امليدان 
صفات النفس مع وجود اطمئناهنا منافع كثرية وفوائد عديدة فانه لو كانت النفس 

نوعة عن ظهور صفاهتا بالكلية لكان طريق الترقي مسدود او لظهر يف الروح صفة مم
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امللك حبيث تصري حمبوسة يف مقامها فان ترقيها امنا هو بواسطة خمالفتها النفس فان مل 
تبق يف النفس خمالفة فمن اين حيصل الترقي وملا رجع سيد الكائنات عليه أفضل 

 رجعنا من اجلهاد ]١[هاد مع الكفار مرة قالالصلوات وأكمل التسليمات من اجل
االصغر اىل اجلهاد األكرب فقال للجهاد مع النفس جهاداً أكرب وخمالفة النفس يف ذلك 

 عزمية بل بارادهتا ذلك الترك مهما أمكن لعدم تصور حتقق املوطن امنا تكون بترك ادىن
اء والتضرع اىل جناب الترك فيه وحيصل هبذه االرادة من الندامة واخلجالة وااللتج

اىل ) ولنرجع(قدسه جل سلطانه ما يتيسر هبا فوائد أمور سنة مثال يف ساعة لطيفة 
أصل الكالم ونقول كلما يوجد فيه مشائل احملبوب واخالقه يكون ذلك الشيئ ايضاً 
حمبوباً بتبعية احملبوب ويف قوله تعاىل فاتبعوين حيببكم اهللا بيان هلذا الرمز فالسعي يف 

 كل عاقل ذي لب السعي يف كمال ى جير اىل احملبوبية فعلو السالمابعته عليه الصالة مت
 ظاهراً وباطناً وقد اجنر الكالم اىل التطويل واملأمول و السالماتباع حبيبه عليه الصالة 

مساحمتكم ومجال الكالم اذا كان من اجلميل املطلق يزداد حسنا كلما يزداد طوالً قل 
اداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله لو كان البحر مد

مدداً ولننقل الكالم اىل حمل آخر ونقول ان حامل هذه الرقيمة موالنا حممد حافظ من 
أهل العلم وكثري العيال وبسبب قلة اسباب املعيشة توجه حنو العسكر فان بذلتم يف 

نصور االمري النقيب السيد الشيخ جيو حقه العناية وااللتفات وكلمتم الرئيس امل
  .نصدع بازيد من ذلك لتحصيل الوظيفة أو االمداد للمشار اليه يكون عني الكرم وال

  

                                                 
 اخلطيب يف تارخيه من حديث جابر قال قدم النيب عليه السالم من غزاة هلم فقال النيب عليه ىقال السيوطي رو) ١(

لعبد هواه السالم قدمتم خري مقدم وقدمتم من اجلهاد األصغر اىل اجلهاد االكرب قالوا وما اجلهاد االكرب قال جماهدة ا
 السيوطي يف جامعه الكبري بعد هذا احلديث احاديث يعضده منها ى القاري قلت رويانتهى من موضوعات عل
ابن (عن فضالة ابن عبيد ومنها أفضل اجلهاد ان جياهد الرجل نفسه وهواه ) ت حب(اجملاهد من جاهد نفسه 

  هقي من حديث جابروقال خمرج االحاديث نسبه العراقي اىل البي) النجار عن ايب ذر
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 أفضل  أن الثاين واالربعون اىل الشيخ حممد املذكور أيضاً يف بياناملكتوب
 احلق من احلقيقة اجلامعة القلبية متابعة ىاملصاقيل الزالة َصداء حمبة ما سو

   والتحيةو السالمالسنة السنية على صاحبها الصالة 

اعلم ان االنسان ما دام متلوثا بدنس التعلقات  ابقاكم و سلمكم اهللا سبحانه و
 حمروم ومهجور وال بد من تصقيل مرآة احلقيقة اجلامعة من صداء حمبة ما سواه الشىت

نية املصطفوية على عز وجل وافضل املصاقيل يف ازالة ذلك الصداء متابعة السنة الس
 والتحية ومدار ذلك على رفع العادات النفسانية ودفع و السالممصدرها الصالة 

الرسوم الظلمانية فطوىب ملن تشرف هبذه النعمة العظمى وويل ملن حرم من هذه الدولة 
 وبقية املرام ان اخي االعز ميان مظفر ابن املرحوم الشيخ كهورن من اعيان ىالقصو

 االكابر وحوله من متعلقاته مجع كثري فهو حمل الترحم فبماذا نصدع ازيد الناس واوالد
  .ى عليكم و على من اتبع اهلدو السالممن ذلك 

  

  أن الثالث واالربعون اىل السيد النقيب الشيخ فريد البخاري يف بياناملكتوب
ال بد منه هو الشهودي  التوحيد على قسمني شهودي ووجودي وان ما

فناء وأنه يف مرتبة عني اليقني وما فوقه فهو حق اليقني وما يناسب املربوط به ال
  ذلك من االسئلة واالجوبة والتمثيالت املوضحة

سلمكم اهللا سبحانه وعصمكم عما يصمكم وصانكم عما شانكم واعلم ان 
التوحيد الذي يظهر يف اثناء طريق هذه الطائفة العلية على قسمني توحيد شهودي 

توحيد الشهودي هو مشاهدة الواحد يعين ال يكون مشهود وتوحيد وجودي فال
السالك غري واحد والتوحيد الوجودي هو ان يعلم السالك ويعتقد املوجود واحداً وان 
يعتقد أو يظن غريه معدوما وان يزعم الغري مع اعتقاد عدميته جمايل ذلك الواحد 
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د الشهودي من قبيل ومظاهره فكان التوحيد الوجودي من قبيل علم اليقني والتوحي
عني اليقني وهو من ضروريات هذا الطريق فان الفناء ال يتحقق بدونه وال يتيسر عني 
اليقني بال حتققه فان مشاهدة االحدية باستيالئها مستلزمة لعدم رؤية ما سواه خبالف 
التوحيد الوجودي فانه ليس كذلك يعين انه ليس بضروري فان علم اليقني حاصل 

عرفة الن علم اليقني ليس مبستلزم لنفي ما سواه تعاىل غاية ما يف الباب بدون تلك امل
أنه مستلزم لنفي علم ما سواه وقت غلبة علم ذلك الواحد واستيالئه مثال اذا حصل 
لشخص يقني بوجود الشمس فاستيالء هذا اليقني غري مستلزم للعلم بان النجوم منتفية 

 النجوم البتة وال يكون ىالشمس ال يرومعدومة يف ذلك الوقت ولكن حني رؤيته 
 فيه النجوم يعلم ان النجوم ليست ىمشهوده غري الشمس ويف هذا الوقت الذي ال ير

مبعدومة بل يعلم اهنا موجودة ولكنها مستورة ويف تشعشع نور الشمس مغلوبة وهذا 
 ان تلك ىالشخص يف مقام االنكار جلماعة ينفون وجود النجوم يف ذلك الوقت وير

 ذات واحدة تعالت ىملعرفة غري واقعية فالتوحيد الوجودي الذي هو نفي ما سوا
وتقدست خمالف للعقل والشرع خبالف التوحيد الشهودي فانه ال خمالفة يف مشاهدة 
الواحد ونفي النجوم وقت طلوع الشمس مثال والقول باهنا معدومة خمالف للواقع واما 

لفة فيه اصال بل هذا امنا هو بواسطة غلبة عدم رؤية النجوم يف ذلك الوقت فال خما
ظهور نور الشمس وضعف بصر الرائي فان اكتحل بصر الرائي بنور الشمس حتصل له 

 هبا ان النجوم ممتازة من الشمس وهذه الرؤية يعين رؤية النجوم ممتازة من ىقوة ير
الشريعة  بعض املشائخ اليت ترى خمالفة لظاهر )واقوال(الشمس يف مرتبة حق اليقني 

احلقة ونزهلا بعض الناس اىل التوحيد الوجودي مثل قول احلسني بن منصور احلالج انا 
احلق وقول ايب يزيد البسطامي سبحاين ما اعظم شاين وأمثال ذلك فاألوىل واالنسب 

 احلق ى ما سوىترتيلها اىل التوحيد الشهودي وابعاد املخالفة عنها فاهنم ملا اختف
لموا هبذه االلفاظ يف غلبة ذلك احلال ومل يثبتوا غري احلق سبحانه عن نظرهم تك

 نفسه وقال ىسبحانه ومعىن انا احلق انه احلق دون انا فانه مل ير نفسه مل يثبته ال انه رأ
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 ان عدم االثبات مستلزم للنفي وهو التوحيد )ال يقال(انه احلق فان هذا كفر 
ثبات النفي فان يف ذلك املوطن حرية ال يلزم من عدم اال) النا نقول(الوجودي بعينه 

حبيث قد سقطت االحكام فيه بالتمام ويف قول سبحاين ايضاً ترتيه احلق ال ترتيه القائل 
نفسه فان نفسه قد ارتفع عن نظره بالكلية ال يتعلق به حكم أصال وأمثال هذه االقوال 

ا من ذلك املقام تظهر من البعض يف مقام عني اليقني الذي هو مقام احلرية فاذا ترقو
وبلغوا مرتبة حق اليقني يتحاشون من امثال تلك الكلمات وال يتعدون عن حد 
االعتدال وقد اشاع التوحيد الوجودي يف هذا الزمان كثري من هذه الطائفة املتزيني 
بزي الصوفية وال يدرون ان الكمال فيما وراءه ويقنعون من العني بالعلم ويرتلون 

تخيالهتم وجيعلوهنا مقتداً هبا الوقاهتم وسندا الحواهلم ويروجون أقوال املشائخ اىل م
سوقهم الكاسد هبذه التخيالت ولئن وقع يف عبارات بعض املشائخ املتقدمني فرضا 
الفاظ صرحية يف التوحيد الوجودي كان ينبغي محلها على اهنم تكلموا هبذه الكلمات 

 حاهلم من ذلك املقام وجاوزوا من ىرقيف االبتداء حني كوهنم يف مقام علم اليقني مث ت
 هنا ان ارباب التوحيد الوجودي كما أهنم يعلمون )ال يقال(العلم اىل العني أخريا 

كان هلم نصيب من عني اليقني أيضاً ف طالواحد فقط كذلك هم ال يرون اال الواحد فق
الية ال اهنم ان ارباب هذا التوحيد امنا يرون صورة التوحيد الشهودي املث) النا نقول(

حتققوا بذلك التوحيد وال مناسبة للتوحيد الشهودي هبذه الصورة املثالية يف احلقيقة الن 
وقت حصول ذلك التوحيد وقت حرية ال حكم بشئ يف ذلك املوطن وصاحب 
التوحيد الوجودي مع شهوده لصورة التوحيد الشهودي املثالية من ارباب العلم فانه 

في حكم من االحكام وهو من مقولة العلم والعلم ال جيتمع ينفي ما سوي الواحد والن
حظ له من مقام عني اليقني نعم اذا  مع احلرية فثبت ان صاحب التوحيد الوجودي ال

وقع لصاحب التوحيد الشهودي الترقي من مقام احلرية يبلغ مقام املعرفة اليت هو مقام 
لعلم احلاصل قبل احلرية ومع حق اليقني فيجتمع العلم يف ذلك املوطن مع احلرية وا

 نفسه مثال ى هذا اجلواب مبثال وهو ان شخصاً رأ)ويتضح(احلرية هو علم اليقني 
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سلطانا يف املنام بواسطة مناسبة تتعلق مبقام السلطنة ووجد يف نفسه لوازم السلطنة 
 نفسه يف صورة ىومعلوم ان ذلك الشخص مل يصر سلطاناً بعد هبذه الرؤية بل رأ

 املثالية وال مناسبة يف احلقيقة للسلطنة بصورهتا املثالية اصال اال ان هذا الشهود السلطنة
ولو كان لصورة مثالية يؤذن بوجود االستعداد يف ذلك الشخص للتحقق حبقيقة هذه 
الصورة حبيث لو اجتهد بغاية جهده وكانت عناية احلق جل شأنه شامل حاله لبلغ 

كم من حديد له قابلية الن يكون  و والفعل كثريمقام السلطنة وفرق ما بني القوة 
مرآة ال يصل اىل ايدي امللوك حىت يصري مرآة بالفعل وال حيصل له نصيب من مجاهلم 

 اال اين اقول ان سبب حترير هذه العلوم الغامضة هو ان اكثر ابناء هذا )اين وقعت(
جرد العلم الزمان قد متسك بذيل التوحيد الوجودي بعضهم بالتقليد وبعضهم مب

وبعضهم بالعلم املمزوج بالذوق ولو يف اجلملة وبعضهم باالحلاد والزندقة وصاروا 
يرون الكل من احلق بل يرون الكل حقا وطفقوا خيرجون رقاهبم هبذه احليلة من ربقة 
االسالم وتكاليف الشريعة وخيترعون انواع املداهنات يف االحكام الشرعية ويفرحون 

ري املرعية ولئن اعترفوا باتيان االوامر الشرعية امنا يعترفون به بالتبعية هبذه املعامالت الغ
ويتخيلون املقصود االصلي وراء الشريعة العلية حاشا وكال مث حاشا وكال نعوذ باهللا 

ال خمالفة اآلخر سبحانه من هذا االعتقاد السوء فان الطريقة والشريعة كل منهما عني 
رق بينهما باالمجال والتفصيل واالستدالل والكشف وكلما بينهما مقدار شعرة وامنا الف

هو خمالف للشريعة فهو مردود وكل حقيقة ردته الشريعة فهو زندقة وطلب احلقيقة 
مع االستقامة يف الشريعة حال أهل الكمال من الرجال رزقنا اهللا سبحانه واياكم 

 و التسليماتلوات االستقامة والثبات على متابعة سيد البشر عليه و على آله الص
والتحيات ظاهراً وباطناً وكان العارف باهللا حضرة شيخنا وقبلتنا قدس اهللا سره يف 
مشرب التوحيد الوجودي زماناً وبينه يف رسائله ومكاتيبه مث رزقه اهللا سبحانه الترقي 

 )نقل(من ذلك املقام أخريا ووجه حنو الطريق االعظم وخلصه من مضيق هذه املعرفة 
يان عبد احلق الذي هو من مجلة خملصيه عنه انه قال قبل مرض موته جبمعة انه الشيخ م
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قد صار يل معلوما بقني يقني ان التوحيد الوجودي َسكَّة صغرية والطريق االعظم غريه 
وقد كنت علمت هذا سابقا ولكن اآلن قد حصل يل يقني آخر وكان هذا الفقري ايضاً 

الزمة شيخي وحضوره والحت يل مقدمات يف مشرب التوحيد مدة حني كنت يف م
كشفية يف تأييد هذا الطريق وتقويته كثريا مث جاوزت ذلك املقام بعناية اهللا جل 
سلطانه وشرفين اهللا سبحانه مبقام أراده يل ولنكتف هبذا القدر فان الزياة على ذلك 

تجاء  ميان زكريا ال يزال يكتب يف شأن منصبه ويظهر االل)والشيخ(موجب لالطناب 
هو يف غاية اخلوف من احملاسبة وجعل ملجأه ومعتصمه يف عامل ة واىل عتبتكم العلي

 توجهاتكم العلية فكما ىاحلكمة جناب قدسكم وليس له مالذ وملجأ يف الظاهر سو
سبق التفاتكم اليه كذلك يرجو ان تعينوه وحتفظوه من ذئاب احلوادث وهو ال يتجاسر 

كمال رعاية األدب معكم وهلذا يتوسل بالفقري اليكم ان يعرض احواله عليكم بنفسه ل
  .يف اظهار أحواله واملرجو ان يقترن مسئوله باألجابة

  

 الرابع واالربعون اىل املذكور أيضاً يف مدح خري البشر عليه و على املكتوب
 وبيان ان مصدقيه من خري االمم ومكذبيه من اشرار بين و السالمآله الصالة 

 و السالميف متابعة سنته السنية عليه و على آله الصالة آدم ويف الترغيب 
  والتحية

ورد مكتوبكم الشريف يف أعز األزمنة وتشرفت مبطالعته احلمد هللا سبحانه 
 و التسليماتواملنة على ما حصلتم من مرياث الفقر احملمدي عليه و على آله الصلوات 

 ى أدر ماذا أكتب يف جوابه سووحمبة الفقراء واالرتباط هبم من نتيجة ذلك الفقر ومل
ت بعبارة عربية مأثورة يف فضائل جدكم االعظم خري العرب والعجم أأن أحرر فقر

عليه و على آله من الصلوات أمتها ومن التحيات أكملها وأجعل هذا املكتوب وسيلة 
  :)شعر( بل امدح به مقايل و السالملنجاة أخروية ال اين امدح به النيب عليه الصالة 
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  لكن مدحت مقاليت مبحمد  * ان مدحت حممداً مبقاليتما

 رسول اهللا سيد ولد آدم وأكثر الناس ]١[فأقول وباهللا العصمة والتوفيق ان حممدا
 من ينشق عنه القرب وأول ]٣[ األولني واآلخرين على اهللا وأول]٢[تبعا يوم القيامة وأكرم

 لواء احلمد يوم ]٤[ه وحاملشافع وأول مشفع وأول من يقرع باب اجلنة فيفتح اهللا ل
 اآلخرون وحنن ]٥[ حننو السالمالقيامة حتته آدم فمن دونه وهو الذي قال عليه الصالة 

 قائد املرسلني وال ]٦[السابقون يوم القيامة وأين قائل قوال غري فخر وانا حبيب اهللا وانا
طلب ان اهللا خلق  بن عبد املعبد اهللا حممد بن ]٧[فخر وانا خامت النبيني وال فخر وانا

اخللق فجعلين يف خريهم مث جعلهم فريقني فجعلين يف خريهم فرقة مث جعلهم قبائل 
فجعلين يف خريهم قبيلة مث جعلهم بيوتا فجعلين يف خريهم بيتا فأنا خريهم بيتا وخريهم 

 أول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وأنا خطيبهم اذا نصتوا ]٨[نفسا وأنا
نا شفيعهم اذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا ولواء الكرم واملفاتيح يومئذ بيدي وأ

 ألف خادم كأهنم ولواء احلمد يومئذ بيدي وانا أكرم ولد آدم على ريب يطوف علّى
 كان يوم القيامة كنت امام النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ]٩[بيض مكنون واذا
 نبيا وآدم بني ]١[نه اخللق وملا اظهر الربوبية وكان ملا خلق اهللا سبحا]١٠[غري فخر لواله

                                                 
دم اخل هذا حديث بني الناس مشهور ويف السنتهم مذكور ويف سائر آقوله ان حممدا رسول اهللا سيد ولد ) ١(

  الكتب مسطور روى من طرق متعددة بالفاظ خمتلفة وممن رواه مسلم وابو داود عن انس رضي اهللا عنه
  ث ابن عباس رضي اهللا عنهماقوله اكرم االولني اخل رواه الترمذي والدارمي من حدي) ٢(
  قوله اول من ينشق اخل هو يف حديث مسلم وايب داود) ٣(
  قوله لواء احلمد بيدي اخل الترمذي والدارمي من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٤(
  قوله حنن اآلخرون اخل الدارمي من حديث عمرو بن قيس رضي اهللا عنه) ٥(
   حديث جابر رضي اهللا عنهقوله وانا قائد اخرجه الدارمي من) ٦(
  قوله وانا حممد بن عبداهللا اخرجه الترمذي من حديث عباس رضي اهللا) ٧(
  قوله وانا اول الناس خروجا اخل اخرجه الترمذي والدارمي من حديث انس رضي اهللا عنه) ١(
  رضي اهللا عنهقوله واذا كان يوم القيمة اخل الترمذي وامحد وابن ماجه واحلاكم من حديث ايب بن كعب ) ٢(
قوله لواله ملا خلق اهللا اخل اشارة اىل ما رواه الديلمي يف مسند الفردوس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول ) ٣(

اهللا وعزيت وجاليل لوالك ملا خلقت الدنيا ولوالك ملا خلقت اجلنة واورده يف املواهب معزيا اىل ابن طغر بك بلفظ 
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  :)شعر(املاء والطني 

   لن يبق يف قيد الذنوب وأسره *من كان هذا مقتداه بأمره

و فال جرم يكون مصدق مثل هذا الرسول النيب الكرمي سيد البشر عليه الصالة 
اس نقد وقتهم قوله تعاىل كنتم خري أمة اخرجت للنو يكون  خري االمم البتة السالم

قوله تعاىل و يكون  شر بين آدم و السالممكذّبوه عليه الصالة و يكون ووصف حاهلم 
االعراب أشد كفرا ونفاقاً عالمة حاهلم فيا سعادة من يشرف بدولة اتباع سنته السنية 
ومتابعة شريعته املرضية واليوم يقبل األمر اليسري املقرون بتصديق حقية دينه عليه 

 مكان العمل الكثري وال غرو فيه اال ترى ان اصحاب الكهف نالوا ما لسالمو االصالة 
نالوا من الدرجات بواسطة حسنة واحدة وهي اهلجرة والفرار عن اعداء اهللا تعاىل 
بسبب نور اليقني االمياين وقت استيالء املعاندين وهذا كما أن العسكر اذا صدرت 

ء املخالفني تكون من القبول واالعتبار عنهم حركة يسرية حني غلبة االعداء واستيال
 انه صلّى اهللا )و أيضاً(مبرتبة ال تبلغها اضعاف تلك احلركة وقت االمن واالطمئنان 

عليه و سلّم ملا كان حمبوب رب العاملني ال جرم يبلغ اتباعه صلّى اهللا عليه و سلّم مرتبة 
ل حمبوبه عند شخص حيب ذلك  شيئا من مشائىاحملبوبية بسبب املتابعة فان احملب اذا رأ

                                                                                                                        
السالم وال خلقت مساء وال ارضاً مث قال ويشهد هلذا ما رواه احلاكم يف صحيحه لواله ما خلقتك خطابا آلدم عليه 
وان اهللا قال آلدم لو ال حممد ما خلقتك قال   اسم حممد مكتوبا على العرشىعن عمر رضي اهللا عنه ان آدم رأ

امتك ان  مد ومر آمن مبحى اهللا اىل عيسى ابو الشيخ واحلاكم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما اوحىالزرقاين رو
يؤمنوا به فلوال حممد ما خلقت آدم وال اجلنة وال النار احلديث واقره السبكي يف شفاء االسقام والبلقيين يف فتاواه 
ومثله ال يقال رأيا وعند الديلمي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما رفعه اتاين جربيل فقال ان اهللا يقول لوالك ما 

 هذا احلديث ال شبهة يف صحته ومطابقته لنفس االمر عند كافة ار قلت معىنخلقت اجلنة ولوالك ما خلقت الن
  الصوفية وعامة من سواهم فهو صحيح انشاء اهللا

قوله وكان نبيا وآدم بني املاء والطني إشارة اىل حديٍث مشتهر يف األلسنة كنت نبياً وآدم بني املاء والطني قال ) ٤(
 كنت ا القدر وقال السيوطي ال اصل له هبذا اللفظ ولكن يف الترمذي مىت هبذىانه قو البخاري نقال عن ابن حجر

نبيا قال وآدم بني الروح واجلسد ويف صحيح ابن حبان واحلاكم اين ملكتوب عند اهللا خامت النبيني وان آدم جملندل يف 
  طينته واحلاصل هذا احلديث كثري الدوران بني الناس خصوصا عند الصوفية
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الشخص بالضرورة ملالبسته بشمائل حمبوبه واخالقه وقس على ذلك حال املخالفني 
  :)شعر(

   على رأس أعداه حصا وتراب *رئيس مجيع العاملني حممد

فان مل تتيسر اهلجرة الظاهرية ينبغي ان يراعي اهلجرة الباطنية بكماهلا وان يكون 
 ولعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً  *اهر دوهنم يعين يف الباطنمعهم يعين مع الناس يف الظ

 موسم النريوز ومعلوم ان أهل اململكة يكونون يف تلك االيام متفرقي البال ىوقد أت
تتيسر املالقاة بعد مضي تلك  و تعاىل ومتشتيت احلال فاذا ساعدت أرادة اهللا سبحانه

و  سبحانه على جادة آبائكم الكرام االحوال وزيادة االطناب موجبة للمالل ثبتكم اهللا
  . عليكم وعليهم اىل يوم القيامالسالم

  

 اخلامس واالربعون كتبه اىل املذكور أيضاً اظهاراً لشكر تقويته املكتوب
الظاهرية أمور فقراء اخلانقاه بعد ارحتال شيخه وبني فيه أيضاً كون جامعية 

كر فضائل شهر رمضان وما االنسان سبباً لنقصانه ككوهنا سبباً لكماله مع ذ
  يناسب ذلك

ثبتكم اهللا سبحانه على جادة آبائكم الكرام وسلمكم عن موجبات التلهف 
والتأسف على مرور الشهور وااليام واعلم ان اولياء اهللا تعاىل حبكم املرء مع من أحب 
مع اهللا تعاىل وتقدس والتعلق بالبدن نوع من موانع تلك املعية واالتصال واما بعد 

النفصال من هذا املقر اهليوالين واملفارقة عن اهليكل الظلماين فقرب يف قرب واتصال ا
يف اتصال املوت جسر يوصل احلبيب اىل احلبيب بيان هلذا املعىن ويف قوله تعاىل من 
كان يرجو لقاء اهللا فان أجل اهللا آلت تسلية للمشتاقني ورمز من ذلك البيان ولكن 

هتم العالئق والعوائق بال دولة احلضور عند اكابر الدين أحوال العاجزين الذين أخر
خراب وابتر واالستفاضة من روحانيات االكابر قدس اهللا اسرارهم مشروطة بشرائط 
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ال جمال لكل شخص يف ايفائها ولكن احلمد هللا سبحانه ذي االنعام واملنة على ان جعل 
ادثة اهلائلة والواقعة املوحشة مريب هؤالء الفقراء العاجزين ومعينهم وقت ظهور هذه احل

 والتحية فصار سببا النتظام و السالماملفزعة من أهل بيت النبوة على صاحبها الصالة 
هذه السلسلة العلية وواسطة جلمعية النسبة النقشبندية وال غَْرو يف ذلك فان هذه النسبة 

ة قد جاوزوا يف العلية ملا كانت يف هذه الديار غريبة جدا وكان أهلها يف هذه اململك
يها وحاميها من بالقلة حدا كنسبة أهل البيت بني سائر النسب ناسب ان يكون مر

 لئال يلزم تكميل تلك الدولة العظمى ىأهل البيت وكان تقويتها منهم أوىل وأحر
 الزم للفقراء كذلك شكر هذه الدولة ىبالغري فكما أن شكر هذه النعمة القصو

 أنه حيتاج اىل اجلمعية الباطنية كذلك حيتاج اىل اجلمعية  الزم لذمتهم وكما]١[ىاالمس
 واحوج اخلالئق هو االنسان حتياج مقدم على ذلك االحتياجالظاهرية بل هذا اال

ه امنا هي بواسطة جامعيته فانه يلزمه وحده ما يلزم الكل وله تعلق بكل احتياجوشدة 
 مستلزم لالعراض عن جناب ما حيتاج اليه فتعلقاته أكثر من تعلقات الكل وكل تعلق

  :)شعر(قدسه تعاىل فكان االنسان أشد اخلالئق وأكثرهم حرمانا من هذه احليثية 

   لذلك عن عز احلضور تأخرا *مرتبة االنسان يف آخر الوري و

   فال شئ حمروم كأنس من الوري *فان مل يعد من بعده واغترابه

 من جهة جامعيته وهلذا احلال ان سبب أفضليته من مجيع اخلالئق كان أيضاً و
كان مرآته أمت فكلما يظهر يف مرايا مجيع اخلالئق فهو الئح يف مرآة واحدة منه فكان 
أفضل اخلالئق من هذه اجلهة هو االنسان وشر مجيع املوجودات من تلك اجلهة هو 

 ومنهم أبو جهل اللعني وال شك انكم و السالماالنسان اذ منهم حممد عليه الصالة 
ه الرجاء بيألوجل وحبكم الولد سر معية هؤالء الفقراء يف الظاهر بتوفيق اهللا عزكفيل جب

ام حبصول اجلمعية الباطنية أيضاً بسببكم وملا ورد مكتوبكم الشريف يف شهر رمضان ت

                                                 
ايضا ان يشكروا على من قام بتربيتهم وتقوية نسبتهم ملوجب قضية شكر النعم واجب وهو يعين يلزمهم ) ١(

  املكتوب اليه السيد فريد البخاري منه عفي عنه
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املبارك خطر يف اخلاطر الفاتر ان اكتب نبذة من فضائل هذا الشهر العظيم القدر 
هر عظيم وكل عبادة نافلة من الصالة والذكر  ان يعلم ان شهر رمضان ش)ينبغي(

 فريضة فيه ىوالصدقة وأمثاهلا يف هذا الشهر تساوي اداء فريضة فيما سواه ومن اد
ر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه  سبعني فريضة فيما سواه ومن فطّىكان كمن اد

ن خفف وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غري أن ينتقص من أجره شئ وم
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ]١[عن مملوكه فيه غفر اهللا له واعتقه من النار وكان

 كل سائل ومن وفق للخريات واالعمال ى دخل شهر رمضان اطلق كل أسري واعطااذ
الصاحلة يف هذا الشهر كان التوفيق رفيقه يف متام هذه السنة واذا مر هذا الشهر على 

السنة على تفرقة فينبغي فيه أن جيتهد يف حتصيل اجلمعية مهما تفرقة يكون يف مجيع 
لوفا ممن أيعتق يف كل ليلة من لياليها  و تعاىل أمكن مغتنما هلذا الشهر فان اهللا سبحانه

 ابواب اجلنة يف هذا الشهر وتغلق ابواب جهنم وتسلسل ]٢[استحق النار وتفتح
 قد ]٤[ر وتأخري السحور من السنن االفطا]٣[الشياطني وتفتح ابواب الرمحة وتعجيل

ه احتياجبالغ النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف هذا الباب ويشبه أن تكون مبالغة الظهار 
 ]٦[ بالتمر سنة ويقرأ وقت االفطار هذا الدعاء ذهب]٥[فطاراملناسب ملقام العبودية واإل

                                                 
 ىرواه البيهقي يف شعب االميان عن الفارسي رضي اهللا عنه بلفظ من تقرب فيه خبصلة من اخلري كان كمن اد) ١(

رواه البيهقي عن ) ١.  (شراح اخلري بقوهلم اي من انواع النوافل منه عفي عنهفريضة فيما سواه اخل مشكاة وفسر ال
  .)منه(ابن عباس مشكاة 

  رواه الشيخان والترمذي وابن ماجة عن ايب هريرة بالفاظ متقاربة كما يف املشكاة) ٢(
  قال اهللا تعاىل احب عبادي اىل اعجلهم فطرا الترمذي عن ايب هريرة مشكاة) ٣(
بن ثابت انه قال تسحرنا مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم مث قمنا اىل الصالة قال انس كم كان عن زيد ) ٤(

  .قدر ذلك قال قدر مخسني آية
عن سلمان بن عامر قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اذا افطر احدكم فليفطر على مترة فان فيه بركة رواه ) ٥(

عن انس رضي اهللا عنه قال كان النيب صلّى اهللا عليه و  الدارمي مشكاة وو  ماجة ابن ابو داود و الترمذي و امحد و
قال حسن  الترمذي و سلّم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فان مل تكن رطبات فتمريات احلديث رواه ابو داود و

  غريب
 رواه ابو داود عن انس مشكاة) ٦(
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 القرآن ]١[ختم ويح والظماء وابتلت العروق وثبت االجر ان شاء اهللا تعاىل واداء الترا
مثمر لنتائج كثرية وفقنا اهللا سبحانه حبرمة حبيبه  يف هذا الشهر من السنن املؤكدة و

 وبقية الكالم ان الصحيفة الشريفة وردت يف وسط و السالمعليه و على آله الصالة 
ما كنت اسامح نفسي يف التأخري عن امتثال االمر والتكلم مما بعد  شهر رمضان واال

 املذكور حكم بالغيب ومبين على طول االمل وباجلملة يكون ما هو مرضاكم الشهر
وال اكون يف صون نفسي بوجه من الوجوه فان حقوقكم ثابتة يف ذمتنا حنن ظاهرا 
وباطنا قال حضرة قبلتنا قدس سره ان حقوق الشيخ جيو ثابتة عليكم مجيعا ومقررة 

اهللا سبحانه مجيعا دائما لالعمال لديكم فانه هو الباعث على هذه اجلمعية وفقنا 
 والزيادة على ذلك و التسليماتاملرضية حبرمة النيب وآله االجماد عليه وعليهم الصلوات 

  .تصديع تام

  

املكتوب السادس واالربعون اىل املذكور ايضاً يف بيان ان وجود الواجب تعاىل 
 و سلّم وتقدس وكذلك وحدانيته بل نبوة حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه

ورسالته ومجيع ما جاء به من عند اهللا كلها بديهي غري حمتاج اىل فكر ودليل 
  وذكر يف ايضاح ذلك مقدمات كثرية

ثبتكم اهللا سبحانه على جادة آبائكم الكرام على اوهلم وافضلهم اوال و على 
ته  واعلم أن وجود الباري تعاىل وتقدس وكذلك وحدانيو السالمبواقيهم ثانياً الصالة 

سبحانه بل نبوة حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم بل مجيع ما جاء به من عند اهللا 
فات الردية بديهي ال حيتاج اىل فكر ودليل على تقدير سالمة القوة املدركة من اآل

واالمراض املعنوية والنظر والفكر فيها مقصور على زمن وجود العلة وثبوت اآلفة وأما 

                                                 
 ايضا سنة كما قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم عليكم بسنيت وسنة يعين من سنن اخللفاء الراشدين فاهنا يقال هلا) ٧(

  عفي عنه. اخللفاء الراشدين من بعدي 
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 البداهة اال ترى أن ىرض القليب وزوال الغشاوة البصرية فال شئ سوبعد النجاة من امل
دام مبتال بعلة الصفراء حيتاج اثبات حالوة السكر والعسل عنده اىل  الصفراوي مثال ما

ه احتياجالدليل ولكن اذا ختلص من تلك العلة ال حيتاج اىل دليل أصالً وال منافاة بني 
 ىوبني بداهته يعين يف ذاته اال ترى أن االحول يراىل الدليل الناشئ عن وجود اآلفة 

الواحد اثنني وحيكم بعدم وحدته فهو معذور يف هذا احلكم وال خيرج حكمه هذا 
الناشئ من اآلفة فيه وحدة ذلك الواحد من البداهة وال يدخلها يف النظرية ومن احملقق 

لنظر والفكر متعذر و حصول اليقني من طريق الدليل وا ان ميدان االستدالل ضيق جدا
فكان فكر ازالة املرض القليب لتحصيل االميان اليقيين ضروريا كما أن ازالة علة الصفراء 
يف حتصيل اليقني حبالوة السكر اشد ضرورة من اقامة الدليل على حالوة السكر 
وكيف حيصل اليقني به باقامة الدليل عليه مع حكم وجدانه مبرارته بسبب علة الصفراء 

 به وهكذا احلكم فيما حنن فيه فان النفس االمارة منكرة لالحكام الشرعية القائم
بالذات وحاكمة بتناقضها بالطبع فتحصيل اليقني حبقية هذه االحكام الصادقة من 
طريق الدليل مع وجود انكار وجدان املستدل عليه عسري جداً فكانت تزكية النفس 

وهنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من ضرورية لتعسر حصول اليقني الالزم احلصول بد
دساها فتقرر ان منكر هذه الشريعة الباهرة وامللة الطاهرة الظاهرة معلول بعلة مثل 

  :منكر حالوة السكر ولكن

   ضوءها من ليس ذا بصرى ان ال ير * يف االفق طالعةىما ضر مشس الضح

ة اآلفات فاملقصود من السري والسلوك وتزكية النفس وتصفية القلب هو ازال
املعنوية واالمراض القلبية املشار اليها بقوله تعاىل يف قلوهبم مرض لتحقق حقيقة االميان 
فان وجد االميان مع وجود هذه اآلفات فامنا هو حبسب الظاهر فقط الن وجدان 
النفس االمارة حاكم خبالفه وهي مصرة على كفرها ومثل هذا االميان الصوري مثل 

وة السكر يف كون وجدانه حاكماً وشاهداً خبالفه فكما أن اليقني اميان الصفراوي حبال
احلقيقي حبالوة السُّكَِّر امنا حيصل بعد زوال مرض الصفراء كذلك حقيقة االميان يعين 



- ١٠٦ -  

حبقية االحكام الشرعية وصدقها امنا حتصل بعد تزكية النفس واطمئناهنا وحينئذ يصري 
الميان حمفوظ من الزوال قوله تعاىل اال ان اولياء االميان وجدانيا وهذا القسم من أقسام ا

اهللا ال خوف عليهم والهم حيزنون صادق يف شأن صاحبه شرفنا اهللا سبحانه بشرف 
هذا االميان الكامل احلقيقي حبرمة النيب االمي القرشي عليه و على آله من الصلوات 

  .أفضلها ومن التسليمات اكملها

  

 املذكور ايضاً يف الشكاية من ضعف أهل االربعون اىل املكتوب السابع و
  االسالم وغلبة الكفار وترغيب السالطني يف ترويج الدين وتقوية املسلمني

على جادة آبائكم الكرام على أفضلهم سيد الكونني  و تعاىل ثبتكم اهللا سبحانه
العامل  اعلم أن السلطان بالنسبة اىل و السالمأوال و على بواقيهم ثانياً الصالة والتحية 

مبثابة القلب بالنسبة اىل البدن من بين آدم فكما ان القلب اذا كان صاحلاً يكون البدن 
صاحلاً واذا كان فاسداً يكون البدن فاسداً كذلك صالح السلطان صالح العامل 

 على أهل االسالم يف القرن السابق ويف ابتداء ىذا جر وفساده فساده اال ترى أنه ما
 ئابته وعجز اهله وقلتهم وضعفهم مل يورث ذلك ومل يوجب شياالسالم مع كمال غر

 ان يكون املسلمون على دينهم والكفار على كفرهم يعين مل يقدر الكفار ان ىسو
 وان جيروا عليهم أحكام الكفر مع قوهتم وشوكتهم ويف ئايغريوا من أمور املسلمني شي

 الكفار ى املاضي فقد أجرقوله تعاىل لكم دينكم ويل دين بيان لذلك وأما يف القرن
 بطريقة الغلبة واالستيالء حىت عجز املسلمون عن أحكامهم يف دار االسالم على املإل

احزنا على  احسرتا و امصيبتا و اويال و اظهار احكام االسالم حبيث من أظهره قتلوه و
 حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم حمبوب رب العاملني اذالء اما صار مصدقو

حقريين عدميي املقدار ومنكره يف غاية العز واالعتبار واملسلمون يف تعزية االسالم مع 
 ومشس إقلوب جمروحة واملعاندون يرشون امللح على جراحاهتم بالسخرية واالستهز
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اهلداية مستورة حتت أفق الضاللة ونور احلق مرتو ومنعزل يف حجب الباطل وقد وصل 
وبشارة جلوس سلطان املسلمني على سرير السلطنة اىل اآلن زوال مانع ظهور االسالم 

مسامع اخلاص والعام فينبغي ألهل االسالم ان يعدوا معاونة السلطان وامداده الزمة 
لذمتهم وان يدلوه على ترويج الشريعة وتقوية امللة وهذا االمداد والتقوية ميكن ان 

ضله هو تبيني املسائل يكون باللسان وان يكون باليد واسبق االمداد باللسان واف
الشرعية واظهار العقائد الكالمية على طبق الكتاب والسنة السنية وامجاع االمة النبوية 
لئال يظهر يف البني ضال ومبتدع فيسد الطريق وينجر االمر اىل الفساد وهذا القسم من 

تهم فان علماء الدنيا الذين مهاآلخرة االمداد خمصوص بعلماء أهل احلق املقبلني على 
التهافت على متاع الدنيا ومجع حطامها صحبتهم سم قاتل وفسادهم فساد متعد 

  :)شعر(

   فمن ذا الذي ينجو به من غوايته *اذا كان ذو علم اسريا بنفسه

كل بالء ظهر يف القرن املاضي امنا ظهر بسبب شآمة هؤالء اجلماعة فاهنم هم  و
 فرقة من اثنتني وسبعني فرقة اال الذين اخرجوا السلطان من الطريق احلقة بل ليست

 ضاللته اىل الغري ىومقتداهم يف اختيار طريق الضاللة هم العلماء السوء وقل من تتعد
ممن اختار الضاللة غري العلماء السوء واكثر اجلهالء املشتبهني بالصوفية يف هذا الزمان 

من يقصر يف هلم حكم العلماء السوء ايضا فان فسادهم فساد متعد والظاهر ان كل 
االمداد مع وجود االستطاعة فيه اي نوع كان من االمداد ووقع الفتور على أمور اهل 
االسالم يكون معاتبا وبناء على هذا يريد هذا الفقري ان يلقي نفسه اىل ميدان ممدي 

 من كثر سواد قوم فهو منهم حيتمل ]١[دولة االسالم وجيتهد فيه بقدر االمكان فبحكم
لعاجز عدمي االستطاعة داخالً يف زمرة هؤالء اجلماعة وان مثلي مثل أن يكون هذا ا

 و السالمعجوز جائت بغزهلا يف سوق مشتريي يوسف على نبينا وعليه الصالة 

                                                 
هذا حديث اخرجه ابو يعلي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه مرفوعا بزيادة ومن رضي عمل قوم كان شريك من ) ١(

  .عمل به انتهى عفي عنه
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لتشتريه به واملرجو ان أتشرف بشرف احلضور عن قريب ان شاء اهللا تعاىل واملتوقع من 
طاعة وقرب السلطان على لك االست و تعاىل جناب شرفكم حيث يسر اهللا سبحانه

تهد يف ترويج الشريعة احملمدية عليه و على آله الصالة والتحية جتالوجه االمت ان 
واخراج املسلمني من الكربة واالسالم من الغربة يف خلوة وجلوة وحلامل الرقيمة 
موالنا حامد وظيفة مقررة من االمري صاحب االقبال والظاهر انه اخذها يف العام 

 حضوركم وجاء يف هذه السنة ايضاً هبذا الرجاء يسر لكم اهللا سبحانه املاضي يف
  .الدولة احلقيقة واجملازية

  

االربعون اىل املذكور ايضاً يف التحريض على تعظيم العلماء  املكتوب الثامن و
  طلبة العلوم الذين هم محلة الشريعة الغراء و

و عليه وعليهم الصلوات نصركم اهللا سبحانه على االعداء حبرمة سيد االنبياء 
 والتحيات قد تشرفت مبطالعة مكتوبكم الشريف املرسل على وجه التسليمات

االلتفات اىل الفقراء وحرر موالنا حممد قليج موفق يف الكتاب انه قد ارسل شئ من 
اخلرج الجل طلبة العلوم والصوفية وقد حسن تقدمي طلبة العلوم على الصوفية يف نظر 

م الظاهر عنوان الباطن نرجو ان حيصل تقدمي هؤالء اجلماعة يف الباطن اهلمة جداً وحبك
  ):ع(ايضاً 

  كل اناء بالذي فيه ينضح و

يف تقدمي طلبة العلوم ترويج الشريعة الهنم محلة الشريعة النبوية وامللة  و
املصطفوية قائمة هبم والناس امنا يسئلون يوم القيامة عن الشريعة دون التصوف وكل 

و  اجلنة وجتنب النار مربوط باتيان الشريعة واالنبياء عليهم الصلوات من دخول
مدار النجاة   الذين هم افضل الكائنات امنا دعوا اخللق اىل الشرائع وجعلواالتسليمات

عليها واملقصود من بعثة هؤالء االكابر هو تبليغ الشرائع فاعظم اخلريات اذا هو السعي 
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ن احكامه خصوصا يف الزمان الذي اهندمت فيه يف ترويج الشريعة واحياء حكم م
شعائر االسالم حبيث لو انفق ألوفا يف سبيل اهللا ال يساوي ذلك ترويج مسئلة من 

 الذين هم و السالماملسائل الشرعية فان يف هذا الفعل اقتداء باالنبياء عليهم الصالة 
سنات مسلم هلم اعظم املخلوقات ومشاركة هلؤالء االكابر ومن املقرر ان اكمل احل

وانفاق االلوف ميسر لغري هؤالء االكابر أيضاً ويف اقامة الشريعة والعمل باحكامها 
خمالفة النفس ايضاً ألن الشريعة وردت على خالف النفس ويف انفاق االموال موافقة 
النفس احيانا نعم ان كان االنفاق لتأييد الشريعة وترويج امللة فله درجة عليا وانفاق 

 ان طالب علم اسري يف )فان قيل(ه النية يساوي انفاق الوف يف سائر االمنية فلس هبذ
 ان هذا القائل مل يفهم )اجيب(يد نفسه فكيف يقدم على صويف ختلص من رقية نفسه 

بعد حقيقة الكالم ومل يطلع على اصل املرام فان طالب علم سبب لنجاة اخلالئق مع 
ام الشرعية منوط به وان مل ينتفع هو نفسه هبا وجود اسره يف يد نفسه فان تبليغ االحك

والصويف مع وجود ختلصه امنا خلص نفسه فقط ال إلتفات له اىل اخلالئق وأفضلية من 
تعلقت به جناة كثري وجم غفري ممن اقتصرت النجاة عليه امر مقرر نعم اذا رجع 

وباهللا وحصل له الصويف اىل العامل لدعوة اخللق بعد الفناء والبقاء والسري عن اهللا 
نصيب من مقام النبوة فهو داخل يف مبلغي الشريعة وله حكم العلماء االشراف ذلك 

  .فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

  

املكتوب التاسع واالربعون اىل املذكور ايضاً يف التحريض على اجلمع بني 
اطن عن عالقة ما سواه ة البدوليت حتلية الظاهر باتيان االحكام الشرعية وختلي

  تعاىل

اسعدكم اهللا سبحانه بدولة صورية وسعادة معنوية والدولة الصورية يف احلقيقة 
 و السالمهي كون الظاهر حملي باالحكام الشرعية املصطفوية على صاحبها الصالة 
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والتحية والسعادة املعنوية هي ختلص الباطن وخلوه عن عالقة ما سواه واالرتباط بغريه 
  ):ع(فوز من تشرف هباتني الدولتني   فياتعاىل

  الباقي من العبث هذا هو االمر و

  .الزيادة تصديع و

  

   اىل السيد املذكور ايضاً الدنيةاملكتوب اخلمسون يف مذمة الدنيا

أكرمكم اهللا سبحانه باحلرية من رقية ما سواه وجعلكم متوجها اليه سبحانه 
يد البشر احملرر عن زيغ البصر عليه و على آله بالتمام ومشغوفا به على الدوام حبرمة س

علم ان هذه الدنيا حلو يف الظاهر وهلا طراوة صورية ولكنها يف إ و السالمالصالة 
احلقيقة سم قاتل ومتاع باطل وليس يف التعلق واالرتباط هبا طائل مقبوهلا خمذول 

وط بالسكر ومفتوهنا جمنون وحكمها حكم جناسة طليت بالذهب ومثلها مثل سم خمل
والعاقل هو الذي ال يغتر مبثل هذا املتاع الكاسد وال يتعلق مبثل هذا الشئ الفاسد وهلذا 

 مباله للعقالء فهو للزهاد الهنم يرغبون عن الدنيا ورغبتهم عنها ىقال الفقهاء لو اوص
تدل على كمال عقلهم وفطنتهم والزيادة على ذلك اطناب وبقية املرام أن الشيخ 

ال مبنصب استيفاء اخلراج يف هذا السن وانه مع وجود هذا االبتالء خائف زكريا مبت
 ىدائما من احملاسبة العاجلة اليت هي يف غاية السهولة بالنسبة اىل احملاسبة اآلجلة وير

وثيقته العظمى يف عامل االسباب توجهكم الشريف ويرجو أن يكون كونه من خدمة 
  :)شعر(ديد ايضاً يعين معلوماً عند ارباهبا العتبة العلية ظاهراً يف الديوان اجل

  ان الفيتين قبل ثعلبا  سود و *اال اعطين قلبا ترى من جسارة اال

يسر اهللا سبحانه الدولة الصورية واملعنوية حبرمة النيب االمي وآله االجماد عليه 
  .و السالموعليهم الصالة 
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يب يف ترويج الشريعة اخلمسون اىل املذكور ايضاً يف الترغ املكتوب احلادي و
  السالم الغراء على صاحبها الصالة و

 اركان الشريعة الغراء ورواج احكام امللة السمحة ىنسئل اهللا سبحانه تقو
  ):ع(البيضاء بتوسل وجود ساللة العظام الشريفة 

  الباقي من العبث هذا هو االمر و

 ىلضاللة امنا ترجالنجاة لغرباء اهل االسالم يف مثل هذه االيام من جلة حبر ا و
من سفينة اهل بيت خري البشر معدن الرسالة عليه و على آله من الصلوات اكملها 

 اهل بييت كمثل سفينة نوح ]١[ مثلو السالمومن التسليمات افضلها قال عليه الصالة 
 ومن ختلف عنها هلك فينبغي صرف اهلمة العليا يف حتصيل هذه ىمن ركبها جن

اجلاه واجلالل والعظمة  و تعاىل سر لكم بعناية اهللا سبحانهالسعادة العظمى وقد تي
والشوكة كلها فان انضمت هذه العالوة اىل هذه املذكورات مع وجود الشرف الذايت 
فقد احرزمت قصب السبق يف ميدان السعادة على مجيع االقران وهذا الفقري متوجه 

 احلقة وتروجيها ورأو ا هالل حنوكم بارادة اظهار امثال هذه الكلمات يف تأييد الشريعة
شهر رمضان يف دهلي وفهم مرضي حضرة الوالدة يف التوقف فتوقفت بالضرورة 

واملرجو من اهللا حصول سعادة  و تعاىل الستماع ختم القرآن واالمر عند اهللا سبحانه
  .الدارين

  

 اخلمسون اىل السيد املذكور ايضا يف مذمة النفس االمارة و املكتوب الثاين و
  بيان عالج ازالة ذلك املرض ان مرضها الذايت وبي

قد تشرفت مبطالعة مكتوب االخ املكرم الذي جعل هذا الداعي املخلص ممتازا 

                                                 
  . واحلاكم عن ايب ذراخرجه البزار عن ابن عباس وابن الزبري) ١(
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به على وجه الشفقة والرأفة عظم اهللا سبحانه اجركم ورفع قدركم وشرح صدركم 
 افضلها ومن تويسر أمركم حبرمة جدِّكُم االجمد عليه و على آله من الصلوا

على متابعته ظاهرا وباطنا ويرحم اهللا عبدا  و تعاىل ليمات اكملها ثبتنا اهللا سبحانهالتس
 أردت ان احرر فقرات يف الشكاية من صاحب السوء والندمي السئ )واين(قال آمينا 

اخللق فاملرجو االصغاء اليه بسمع القبول فاعلم ايها املخدوم املكرم ان النفس االمارة 
 حب اجلاه والرياسة ومجيع مهتها الترفع على مجيع االقران االنسانية جمبولة على

ومتمناها بالذات ان يكون اخلالئق كلهم حمتاجني اليها ومنقادين اىل اوامرها ونواهيها 
وال تريد ان تكون هي حمتاجة اىل الشئ وحمكومة الحد ابدا وهذه كلها هي دعوى 

والشبه جل سلطانه بل هي البعيدة االلوهية منها والشركة مع خالقها املرته عن املثل 
و يكون عن السعادة غري راضية بالشركة بل تريد ان تكون هي احلاكمة فقط ال غري 

 عاد نفسك فاهنا انتصبت ملعادايت ]١[ورد يف احلديث القدسي الكل حتت حكمها وقد
قيقة فتربية النفس باعطاء مراداهتا من اجلاه والرياسة والترفع والتكرب امدادها يف احل

لعداوة اهللا عز وجل وتقويتها لذلك فينبغي ان يدرك شناعة هذا االمر جدا وقد ورد 
 الكربياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعين يف شئ منهما ]٢[يف احلديث القدسي

ادخلته يف ناري وال ابايل وامنا كانت الدنيا الدنية مبغوضة عند احلق سبحانه وملعونة 
اون يف حصول مرادات النفس فمن امد العدو ال جرم بسبب ان حصوهلا ممد ومع

 و السالم وامنا صار الفقر فخرا حممديا عليه و على آله الصالة ]٣[يستحق اللعن والطرد
                                                 

  قيل هذا من قدسيات داود عليه السالم) 1(
أخرجه مسلم وامحد وأبو داود وابن ماجه عن ايب هريرة رضي اهللا عنه وابن ماجة ) قوله والكربياء احلديث() 2(

  .اشارة ملا ورد فيه من االحاديث .عن ابن عباس ايضا
ر بني الناس من قوله صلّى اهللا عليه و سلّم الفقر فخري قال ابن اشارة ملا هو دائ) قوله وامنا صار الفقر اخل() 3(

حجر وابن تيمية انه باطل ال أصل له وقد ذكره يف الشفاء عن علي كرم اهللا وجهه يف حديث طويل هبذا اللفظ 
على ما يف بعض نسخه وبلفظ والعجز فخري يف بعض آخر قال القاري يف شرحه بعد الكالم فيه احلكم بوضعه 

. النه باعتبار السنة ال باعتبار مبناه املطابق معناه للكتاب يعين قوله تعاىل واهللا الغين وانتم الفقراء انتهى ملخصاوبط
  عفي عنه
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فان يف الفقر عدم حصول مراد النفس وحصول عجزها واملقصود من بعثة االنبياء 
ز هذه النفس االمارة  واحلكمة يف التكليفات الشرعية هو تعجيو السالمعليهم الصالة 

 الشريعة ى النفساين وكلما يعمل شئ مبقتضىوختريبها وقد وردت الشرائع لرفع اهلو
 النفساين بقدره وهلذا كان فعل شئ من االحكام الشرعية افضل يف ىيزول من اهلو

 النفساين من رياضات الف سنة وجماهداهتا اليت كانت من قبل النفس بل ىازالة اهلو
 الشريعة الغراء مؤيدة ومقوية ى واجملاهدات اليت مل تقع على مقتضهذه الرياضات

 ولكنها ملا ئاوكية يف الرياضات واجملاهدات شي النفساين ومل تقصر الربامهة واجلىللهو
ومل حيصل هلم غري تقوية النفس وتربيتها  مل تكن على وفق الشريعة مل ينتفعوا هبا اصال

لزكاة اليت امر هبا الشرع فهو انفع يف ختريب النفس  صرف مثال دانقا بنية ادآء ا)فمن(
من صرف الف دينار من قبل نفسه وكذلك اكل الطعام يوم عيد الفطر حبكم الشريعة 

 من صيام سنني من قبل نفسه وأدآء ركعيت الفجر مع اجلماعة اليت ىانفع يف دفع اهلو
اجلماعة يف الفجر وباجلملة هي سنة من السنن افضل من قيام متام الليلة بالنافلة مع ترك 

ان النفس ما مل تترك من خبث ماليخوليا دعوى السيادة والرفعة فالنجاة حمال ففكر 
ازالة هذا املرض ضروري كيال يفضي اىل املوت االبدي وكلمة ال اله اال اهللا اليت 

 و اختار هانفع يف تزكية النفس وانسب لتطهريوضعت لنفي االهلة االفاقية واالنفسية ا
  :)شعر(اكابر الطريقة قدس اهللا اسرارهم لتزكية النفس هذه الكلمة الطيبة 

   يف قصر اال اهللا لست بواصل *ىما دمت مل تضرب بال عنق السو

ما دامت النفس يف مقام البغي والعناد ونقض العهد والفساد ينبغي ان جيدد  و
 اميانكم بقول ال اله اال ]١[ا جددوو السالماالميان بتكرار هذه الكلمة قال عليه الصالة 

اهللا بل ال بد من تكرار هذه الكلمة يف مجيع االوقات فان النفس االمارة يف مقام 

                                                 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ان االميان سيخلق يف جوف احدكم ) 1(

 االميان يف قلوبكم الطرباين يف الكبري كذا يف االمم اليقاظ اهلم للكوراين ويف لوا اهللا ان جيددأسا كما خيلق الثوب ف
  .رواية امحد واحلاكم يف املستدرك بلفظ من قول ال اله اال اهللا قال العزيزي اسناده صحيح
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اخلبث دائما وقد ورد عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف فضائل هذه الكلمة حديث لو 
 السموات واالرض يف كفة امليزان وهذه الكلمة يف كفة لترجحت هذه ]١[وضعت
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على و السالملى األخرى الكفة ع

  . االوىفو السالمآله الصالة االكمل 

  

اخلمسون اىل السيد املذكور ايضا يف بيان ان اختالف  املكتوب الثالث و
  ما يناسب ذلك العلماء السوء موجب لفساد العامل و

رام قد مسعت ان سلطان االسالم ثبتكم اهللا سبحانه على جادة آبائكم الك
واملسلمني أمر جنابكم من حسن نشأته االسالمية اليت اودعت يف جبلته ان تنتخب 

زموه ويبينوا له املسائل الشرعية حىت ال يقع امر فار من العلماء املتدينني ِليالاربعة أن
ارة على خالف الشريعة احلمد هللا سبحانه على ذلك وماذا يكون للمسلمني احسن بش

من ذلك واي شئ يكون الهل املامت اشد تسلية مما هناك ولكن الفقري حيث كنت 
متوجها حنو جانبكم العايل بواسطة هذا الغرض كما اظهرت ذلك مكرراً ال اسامح 
نفسي وال ارخص هلا يف السكوت والقعود عن الكتابة يف هذا الباب بالضرورة 

ن واملعروض اآلن هو ان العلماء فاملرجو مساحمتكم اياي فان صاحب الغرض جمنو
املتدينني اقل من القليل وهم الذين جاوزوا حب اجلاه والرياسة وخلفوه وراءهم وليس 

 ترويج الشريعة وتأييد امللة فانه اذا كان فيهم حب اجلاه ىهلم مقصد ومطلب سو
يأخذ كل واحد منهم طرفا مما يالمي مرامه ويتمسك به ويظهر من ذلك الطرف 

                                                 
عن ايب قال احلافظ العراقي يف ختريج احاديث االحياء رواه ابن السين يف عمل اليوم والليلة وصححه احلاكم ) 1(

سعيد مرفرعا قلت  يف املشكاة عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال موسى يا رب 
 ئا قل ال اله اال اهللا فقال يا رب كل عبادك يقول هذا امنا اريد شيى اذكرك به او ادعوك به فقال يا موسئاعلمين شي

رضني السبع وضعن يف كفة وال اله اال اهللا يف كفة ملالت هبن ال اله اال  لو ان السموات واالىختصين به قال يا موس
  .اهللا شرح السنة اهـ
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 ويورد االختالفات ويوقع اخلالفيات يف البني وجيعل ذلك وسيلة لقرب افضليته
السلطان فيكون مهم الدين ال حمالة ابتر واقطع واختالفات العلماء هي اليت القت العامل 
اىل البالء يف القرن السابق فاذا كان هذا الداء مستمرا وتلك الصحبة دائمة من اين 

ال لتأييد امللة بل يكون باعثا على التخريب  ترويج الشريعة وكيف يكون اجملىيرج
والعياذ باهللا سبحانه من ذلك ومن فتنة العلماء السوء فان انتخبتم هلذا الغرض عاملا 

فنعمت السعادة فان اآلخرة واحدا فهو افضل واحسن فان تيسر ذلك من علماء 
الصحيح ما صحبته كربيت امحر فان مل يتيسر فاختاروا افضل هذا اجلنس بعد التأمل 

ال يدرك كله ال يترك كله وال ادري ماذا اكتب فكما ان جناة اخلالئق مربوطة بوجود 
العلماء كذلك خسران العامل ايضا منوط هبم وافضل العلماء افضل العامل وشرهم شر 

 واحد من االعزة ابليس اللعني قاعدا على ىاخلالئق قد نيطت اهلداية والضاللة هبم رأ
 عادته فسئله عن سر ذلك يعين متعجبا فقال اللعني ان علماء هذا الفراغ على خالف

 يل باالغواء واالضالل والغرض اقدامكم على هذا االوقت قد كفوين مؤنيت وتكفلو
األمر وشروعكم فيه بعد رعاية الفكر الصحيح والتأمل الصادق فان االمر اذا خرج من 

هار امثال هذه الكلمات الرباب اليد ال يقبل العالج واين وان كنت مستحييا من اظ
الفطانة الصحيحة ولكن ملا علمت ان هذا االمر وسيلة للسعادة العظمى كنت باعثا 

  .على التصديع

  

اخلمسون اىل السيد املذكور أيضا يف بيان ان االجتناب من  املكتوب الرابع و
ان شر  ان ضرر صحبتهم فوق ضرر صحبة الكفار و صحبة املبتدع الزم و
  ما يناسب ذلك املبتدعة الشيعة الشنيعة والفرق 

عظم اهللا سبحانه أجركم ورفع قدركم ويسر أمركم وشرح صدركم حبرمة 
 االوفر قد و السالم بصر عليه و على آله الصالة االوىفسيد البشر املطهر عن زيغ ال
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ورد ان من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا فشكر احساناتكم الزم لنا فانكم كنتم أوال 
ببا جلمعية حضرة شيخنا فطلبنا احلق سبحانه بربكتكم يف تلك اجلمعية ونلنا حظا س

وافرا من تلك االمنية وملا بلغت النبوة هذه الطبقة حبكم كربت مبوت الكرباء كنتم مرة 
ثانية واسطة اجتماع الفقراء وباعثا على انتظام نظام الطالبني الغرباء فجزاكم اهللا 

  :)شعر(سبحانه عنا خري اجلزاء 

   لسانا يبث الشكر كنت مقصرا *لو ان يل يف كل منبت شعرة و

اآلخرة املأمول من احلق سبحانه ان حيفظكم عما ال يليق جبنابكم يف الدنيا و و
حبرمة جدكم سيد املرسلني عليه و على آله من الصلوات أمتها ومن التسليمات أكملها 

ن أي قسم من الناس يف جملسكم  وال أدري اىوقد بعد هذا الفقري عن صحبتكم ونأ
  :)شعر(الشريف ومن أنيسكم وجليسكم يف حمفلكم املنيف 

  ضجيعكم  من كان من ندمائكم و *من مقليت طار املنام تفكرا

أيقنوا ان فساد صحبة املبتدع أزيد من فساد صحبة الكافر واخبث مجيع  و
ليه و سلّم وقد قال املبتدعني وأخسهم طائفة يبغضون اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا ع
ليغيظ هبم  و تعاىل اهللا تعاىل يف القرآن اجمليد هلؤآلء الطائفة كفارا حيث قال سبحانه

الكفار واملبلغون للقرآن والشريعة هم االصحاب فان كان االصحاب مطعونا فيهم 
يلزم الطعن يف القرآن والشريعة والقرآن مجعه عثمان بن عفان عليه الرضوان فان كان 

 مطعونا فيه كان القرآن مطعونا فيه أعاذنا اهللا سبحانه مما يعتقده الزنادقة عثمان
واالختالف الواقع بني االصحاب عليهم الرضوان وكذا اجلدال والقتال ليس مبحمول 

 النفساين فان نفوسهم قد تزكت يف صحبة خري البشر وختلصت من وصف ىعلى اهلو
 طرف علي كرم اهللا وجهه واخلطأ يف االمارية ولكن الذي نعتقده ان احلق كان يف

طرف خمالفيه ولكن هذا اخلطأ خطأ اجتهادي وهو ال يبلغ حد الفسق بل ال جمال 
للمالمة يف مثل هذا اخلطأ وللمخطئ فيه درجة واحدة من الثواب ويزيد البعيد عن 
السعادة ليس من األصحاب فال كالم ألحد يف كونه بعيدا عن ساحة السعادة فان 
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الذي فعله هو ال يفعله كفار افرنج وقد توقف بعض العلماء من أهل السنة يف االمر 
لعنه ال لكونه راضيا عنه او بفعله بل رعاية الحتمال رجوعه وتوبته وينبغي أن يقرأ يف 
اجمللس الشريف كل يوم شئ من كتب قطب الزمان خمدوم العامل ليعلم أنه كيف مدح 

 وبأي نوع من اآلداب ذكرهم حىت يكون  السالموأصحاب النيب عليه وعليهم الصالة 
 هذه الطائفة الباغية الطاغية يف هذه االيام غلوا املخالفون حمجوبني وخمذولني وقد غاىل

كثريا وعتوا عتوا كبريا وانتشروا يف اآلفاق واالكناف فكتبنا يف بيان فسادهم كلمات 
وكيال يكون هلم اعتبار يف هبذا السبب لئال تتطرق هذه الطائفة اىل اجمللس الشريف 
  .ذلك احملفل املنيف ثبتكم اهللا سبحانه على الطريقة املرضية

  

  الوهاب البخاري يف اظهار احملبة اخلمسون اىل السيد عبد املكتوب اخلامس و

قد ظهرت يف قليب حمبة جلنابكم من مدة مديدة غري االرتباط الذي حتقق سابقاً 
هر الغيب بال اختيار بناء على تلك احملبة وحيث فنحن مشغولون بدعائكم اخلري من ظ

 و التسليماتورد من سيد الكائنات ومفخر املوجودات عليه و على آله الصلوات 
 احب اخاه فليعلم اياه رأيت ان اظهار حيب أوىل وانسب وهبذه احملبة املتعلقة ]١[من

ام رزقنا اهللا سبحانه باقرباء النيب صلّى اهللا عليه و سلّم حصل يف اليد حبل الرجاء الت
  .السالم االستقامة على حمبتهم حبرمة سيد البشر عليه و على آله الصالة و

  

الوهاب ايضا يف تفويض شخص  اخلمسون اىل الشيخ عبد املكتوب السادس و

                                                 
أمحد والبخاري يف االدب املفرد والترمذي يف الزهد وابن حبان واحلاكم وصححه عن املقدام بن معديكرب ) 1(

م اخاه فليعلم انه حيبه شرح وابن حبان عن انس والبخاري يف االدب عن رجل من الصحابة بلفظ اذا احب احدك
  .اجلامع الصغري
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  من السادات

ان جناب قدس السادات كثري الربكات بواسطة اجلزئية من سيد االولني 
لوات والتحيات اجل من أن يبني منقبتهم وحممدهتم واآلخرين عليه و على آله الص

باللسان اال ان جنترئ يف هذا الباب ليكون مدحهم سببا لسعادتنا بل امنا مندح انفسنا 
يف ضمنه ونظهر املودة اليت امرنا اهللا هبا اللهم اجعلنا من حمبيهم حبرمة سيد املرسلني 

ه السيد أمحد من زمرة السادات  وحامل العريضة هذو السالمعليه و على آله الصالة 
ومن مجلة طلبة العلوم ومن مجاعة الصاحلني وقد توجه اىل تلك احلدود من جهة ضيق 
املعيشة فان كان يف الباب العايل جمال فاملشار اليه الئق بالنظر واالمداد ومستحق يف 

يشة الغاية واال فينبغي تفويضه اىل شخص من املخلصني ليجعله مطمئنا من جهة املع
وملا تيقنت ان جلنابكم توجها امت يف احوال الفقراء واحملتاجني و على اخلصوص يف 
امداد السادات العظام اقدمنا على حترير كلمات واملذكور وان مل يستسعد وقت 
الذهاب بسعادة الرخصة اال أنه داخل يف زمرة املخلصني رزقنا اهللا سبحانه االستقامة 

  .ة على ذلك انبساطواالخالص يف حمبتهم والزياد

  

  اخلمسون اىل الشيخ حممد يوسف يف النصيحة املكتوب السابع و

رزقكم اهللا سبحانه االستقامة على جادة آبائكم الكرام حبرمة سيد املرسلني عليه 
دد والرياسة واحلشمة موروثة يف مجاعتكم ؤ إعلم أن السو السالمو على آله الصالة 

كم على هنج يتيسر لكم استحقاق هذه الوراثة فينبغي أن تكون معيشتكم ومعاشرت
اعين حتلية الظاهر بظاهر الشريعة وتزيني الباطن بباطنها الذي هو عبارة عن احلقيقة فان 
الطريقة واحلقيقة عبارتان عن حقيقة الشريعة والطريقة هي نفس تلك احلقيقة ال ان 

ن اعتقاد ذلك احلاد وزندقة ان هلا فاشريعة امر والطريقة واحلقيقة امران آخران مغايرال
وظن الفقري بكم حسن جدا واجعل بعض الوقائع شاهداً هلذا املعىن وقد اظهرت نبذة 
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 وبقية املرام أن الشيخ عبد الغين رجل حملي بالصالح وحسن د املاجمن ذلك لوالدكم
و الشيمة فان راجع خدمتكم يف امر من االمور فاملرجو منكم بذل االلتفات اليه 

  . واالكرامالسالم

  

اخلمسون اىل السيد حممود يف بيان ان هذا الطريق كله سبع  املكتوب الثامن و
ان مشائخ النقشبندية اختاروا ابتداء السري من عامل االمر خبالف  خطوات و

أن طريق هؤالء االكابر هو طريق االصحاب الكرام  واآلخر مشائخ السالسل 
  ما يناسب ذلك و

وملا فهمت منه شوقكم اىل استماع كلمات هؤالء قد ورد مكتوبكم الشريف 
الطائفة العلية اردت ان احرر بالضرورة كلمات اجابة للمسؤل وترغيبا يف املأمول ايها 
املخدوم ان هذا الطريق الذي حنن يف صدد قطعه كله سبع اقدام بعدد اللطائف السبع 

لبدن العنصري والنفس االنسانية قدمان منها يف عامل اخللق يتعلقان بالقالب أعين ا
 ويف كل ىومخسة منها يف عامل االمر مربوطة بالقلب والروح والسر واخلفي واالخف

قدم من هذه االقدام السبع ترتفع عشرة آالف حجاب نورانية كانت تلك احلجب أو 
 هللا سبعني ألف حجاب من نور وظلمة ففي القدم األوىل اليت توضع يف ]١[ انظلمانية

                                                 
احلديث رواه يف املشكاة من قول جربيل كان بيين وبينه سبعون ألف حجاب وترك البياض مث احلق بعض ) 1(

انه صحيح مث ذكر من الصحابة جبري ابن مطعم   ابن حبان يف صحيح عن ابن عمر وقال ابن حجرىالشراح رو
 ىن ذكر العدد غري صحيح ونفس احلجاب يف صحيح مسلم من رواية ايب موس القاري بايوان تعقب عليه عل

مرفوعا حجاب من النور لو كشفه الحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه قلت احلديث الذي يف 
  عنهوعزاه اىل ابن زجنوي املشكاة غري الذي اخرجه مسلم والذي يف املشكاة اورده السيوطي يف حديث طويل جدا

 بن يزيد اهلاليل عن القاسم بن عبدالرمحن عن ايب امامة مرفوعا بلفظ يا حممد لقد دنوت من اهللا دنوا ما دنوت يعل
مثله قط فكان بيين وبينه سبعون ألف حجاب من نور احلديث بطوله مث قال حم القاسم بن عبدالرمحن حدث عنه 

  عفي عنه . يد باعاجيب ما اراها اال من قبل القاسم انتهىيز بن يعل



- ١٢٠ -  

ر التجلي االفعايل ويف الثانية التجلي الصفايت ويقع الشروع يف التجليات عامل االمر يظه
 على أرباهبا ويف كل خطوة ىالذاتية يف الثالثة مث ومث على تفاوت درجاهتا كما ال خيف

من اخلطوات السبع يبعد السالك عن نفسه ويقرب من ربه سبحانه حىت يتم القرب 
اء والبقاء ويبلغ درجة الوالية اخلاصة واختار بتمام هذه االقدام فحينئذ يتشرف بالفن

مشائخ النقشبندية العلية قدس اهللا اسرارهم السنية ابتداء هذا السري من عامل االمر وهم 
يقعطون مسافة عامل اخللق أيضاً يف ضمن هذا السري خبالف مشائخ سالسل أخر قدس 

م صارت هناية غريهم اهللا أسرارهم وهلذا كان طريق النقشبندية أقرب الطرق فال جر
  ):ع(مندرجة يف بدايتهم 

  يدل على حسن الزمان ربيعه

طريق هؤالء االكابر هو بعينه طريق الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم  و
و أمجعني فان ما حصل لالصحاب يف أول صحبة خري البشر عليه و على آله الصالة 

كمل االولياء يف النهاية وهلذا كان  بطريق اندراج النهاية يف البداية قلما حيصل لالسالم
الوحشي قاتل محزة رضي اهللا عنه أفضل من اويس القرين الذي هو خري التابعني لنيله 
صحبة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مرة واحدة سئل عبد اهللا بن املبارك أيهما افضل 

ية مع رسول  فقال واهللا للغبار الذي دخل انف فرس معاوعبد العزيزمعاوية أو عمر بن 
 فينبغي ان يتأمل يف ]١[اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم خري من عمر ابن عبد العزيز كذا مرة

انه اذا كان بداية مجاعة حبيث اندرجت فيها هناية غريهم ماذا تكون هنايتهم وكيف 
  :)شعر(يسعها ادراك اآلخرين وما يعلم جنود ربك اال هو 

   ساحتهم من افحش الكلم برأت *لو عاهبم قاصر طعنا هبم سفها

   قيدت هبا أسد الدنيا بأسرهم *هل يقطع الثعلب احملتال سلسلة

رزقنا اهللا سبحانه واياكم حمبة هؤالء الطائفة العزيزي الوجود والورقة وان 

                                                 
  . احلديثية البن حجر من مائة وواحد مثل ابن عبدالعزيز اهـىيف الفتاو) 1(
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كانت حمقرة ولكنها قد اندرجت فيها معارف عالية وحقائق سامية فينبغي اعزازها 
  .يعين من أجلها

  

اخلمسون اىل السيد حممود ايضاً يف بيان انه ال بد يف  املكتوب التاسع و
 اهنا ال تتصور بدون اتباع أهل السنة و حصول النجاة من أمور ثالثة و

االخالص منوط بسلوك  العمل متعلقان بالشريعة و ان العلم و اجلماعة و
  ما يناسب ذلك طريق الصوفية و

ملصطفوية على صاحبها الصالة رزقنا اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشريعة ا
 والتحية واالقبال على جناب قدسه بالكلية وقد وردت الصحيفة الشريفة و السالم

نبئة عن حمبة املاملشتملة على املفاوضة املنيفة فصارت موجبة للفرح واتضحت املقدمات 
ئد الفقراء واالخالص هلؤالء الطائفة الغرباء اللهم زد واندرج فيها أيضاً طلب الفوا

فاعلم أيها املخدوم وال بد لالنسان من ثالثة أشياء حىت تتيسر النجاة االبدية العلم 
والعمل واالخالص والعلم على قسمني قسم املقصود منه العمل وقد تكفل ببيانه علم 
الفقه وقسم املقصود منه جمرد االعتقاد واليقني القليب وذكر هذا القسم يف علم الكالم 

راء اهل السنة واجلماعة الذين هم الفرقة الناجية وال امكان آ ىبالتفصيل على مقتض
للنجاة وال مطمع الحد فيها بدون اتباع هؤالء االكابر فان وقعت املخالفة هلم مقدار 
شعرة فاالمر يف خطر اي خطر وهذا الكالم قد بلغ من الصحة مرتبة اليقني بالكشف 

للتخلف فطوىب ملن وفق ملتابعتهم الصحيح واالهلام الصريح ايضاً ال احتمال فيه 
وتشرف بتقليدهم وويل ملن خالفهم واعتزهلم ورفض اصوهلم وخرج من زمرهتم فضل 

 عليه فضيلة الصحبة وفضل الصحابة وحرم حمبة ى وانكر الرؤية والشفاعة وخفواضلّ
اهل بيت الرسول ومودة اوالد البتول فمنع من خري كثري ناهلا اهل السنة واتفقت 

ة على ان أفضلهم ابو بكر قال االمام الشافعي رضي اهللا عنه وهو اعلم باحوال الصحاب
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الصحابة اضطر الناس بعد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فلم جيدوا حتت ادمي السماء 
خريا من ايب بكر فولوه رقاهبم وهذا تصريح منه بان الصحابة متفقون على أفضلية 

ته يف الصدر االول فيكون قطعيا ال يسوغ انكاره الصديق فيكون امجاعا على أفضلي
وأهل بيت الرسول مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك قال 

 وبالنجم ]١[بعض العارفني ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم جعل أصحابه كالنجوم
البد له من رعاية هم يهتدون وشبه أهل بيته بسفينة نوح اشارة اىل ان راكب السفينة 

النجوم ليأمن من اهلالك وبدون رعاية النجوم النجاة ممتنعة ومما ينبغي ان يعلم ان 
االنكار على بعض انكار على مجيعهم فاهنم يف فضيلة صحبة خري البشر مشتركون 

 الذي هو وفضيلة الصحبة فوق مجيع الفضائل والكماالت وهلذا مل يبلغ اويس القرين
 فال تعدل بفضيلة الصحبة و السالم من صحبه عليه الصالة تبة ادىنخري التابعني مر

 كائنا ما كان فان امياهنم بربكة الصحبة وشهود نزول الوحي صار شهوديا ومل ئاشي
يتفق الحد بعد الصحابة هذه املرتبة من االميان واالعمال متفرعة على االميان كماهلا 

جرات واملنازعات فمحمول على حمامل  بينهم من املشاىحبسب كمال االميان وما جر
 وجهل ولكن عن اجتهاد وعلم فان اخطأ ىصاحلة وحكم بالغة ما كانت عن هو

بعضهم يف االجتهاد فللمخطئ ايضا درجة عند اهللا سبحانه هذا هو الطريق الوسط بني 
االفراط والتفريط الذي اختاره أهل السنة واجلماعة وهو الطريق االسلم والسبيل 

وباجلملة ان العلم والعمل مستفادان من الشريعة وحتصيل االخالص الذي هو االحكم 
مبرتلة الروح للعلم والعمل مربوط بسلوك طريقة الصوفية ومامل يقطع السالك مسافة 
السري اىل اهللا ومل يتحقق له السري يف اهللا فهو بعيد من حقيقة االخالص وحمروم من 

د يتحقق االخالص يف بعض االعمال لعامة كماالت املخلصني أهل االختصاص نعم ق

                                                 
واحلديث متكلم فيه وقد اخرج املسلم ) اشارة اىل ما هو املشهور على االلسنة من قول اصحايب كالنجوم اخل() 1(

السماء ما يوعدون وأصحايب  اهل ى االشعري بلفظ النجوم أمنة اهل السماء فاذا ذهبت النجوم اتىعن ايب موس
   اميت مبا يوعدون انتهى عفي عنهىأمنة الميت فاذا ذهب اصحايب ات
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املؤمنني بالتعمل والتكلف ولو يف اجلملة ولكن االخالص الذي حنن يف صدد بيانه هو 
االخالص يف مجيع االفعال واالقوال واحلركات والسكنات من غري تعمل وتكلف فيه 

ط بالفناء وحصول هذا االخالص منوط بانتفاء اآلهلة اآلفاقية واالنفسية الذي هو مربو
والبقاء والوصول بالوالية اخلاصة واالخالص الذي حيتاج فيه اىل التعمل والتكلف ال 
يكون له دوام والبد من سقوط التكلف يف حصول الدوام الذي هو مرتبة حق اليقني 
وأولياء اهللا تعاىل كلما يفعلونه يفعلونه هللا جل وعال ال حلظوظ نفوسهم فان نفوسهم 

بحانه وال حاجة هلم اىل تصحيح النية يف حصول االخالص فان كانت فداء احلق س
نيتهم قد صحت بالفناء يف اهللا والبقاء باهللا فان شخصا مثال اذا كان أسريا يف يد نفسه 

 زال تعلقه بنفسه وختلص من ربقة و مىت  أو مل ينوىفعله حلظ نفسه نوفكلما يفعله ي
 او مل ىجرم يفعل كلما يفعله هللا نورقيتها وحصل بدله التعلق باحلق جل وعال فال 

ذلك فضل اىل ينو فان النية امنا حيتاج اليها يف احملتمل وأما املتعني فال حاجة فيه التعيني 
 املخلصني  مناهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وصاحب االخالص الدائم هو
ما فهو من بفتح الالم ومن ال دوام يف اخالصه بل هو يف كسب االخالص دائ

املخلصني بكسر الالم وشتان ما بينهما والنفع الذي حيصل يف العلم والعمل من طريق 
الصوفية هو أن تكون العلوم الكالمية االستداللية كشفية وأن حيصل اليسر التام يف اداء 

  ):ع(االعمال وأن يزول الكسل الناشئ من جانب النفس والشيطان 

  هذي سعادات تكون نصيب من و

  .آخراً لسالم أوال وا و

  

دفع الوساوس  املكتوب الستون اىل السيد حممود ايضاً يف بيان نفي اخلواطر و
  ما يناسب ذلك الكلية و

تعاىل بدوام التعلق جبناب قدسه فان حقيقة احلرية امنا هي  شرف اهللا سبحانه و
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 س حاصل يف طريقة خواجكان قدس اهللالتحقق ومنع اخلواطر ودفع الوساويف ذلك 
اسرارهم على الوجه االمت حىت جلس بعض مشائخ هذه الطائفة االربعني ملالحظة 

عبيد خطور اخلواطر ومنعها عن ساحة صدره يف هذه املدة كلها قال حضرة اخلواجة 
 قدس اهللا سره يف هذا املقام ان املراد بعدم خطور اخلواطر ودفعها هي اهللا االحرار

التوجه اىل املطلوب ال دفع اخلواطر مطلقا يقول اخلواطر اليت تكون مانعة من دوام 
 هذه السلسلة العلية خمربا عن حاله حبكم واما بنعمة ربك فحّدث ان يواحد من خملص

و نفي اخلواطر عن القلب يبلغ حدا لو اعطيت عمر نوح على نبينا وعليه الصالة 
الدفع فان كل  فرضا ال خيطر على قليب شئ من اخلواطر ال أنه متكلف يف هذا السالم

شئ كان حصوله بالتكلف فهو موقت ال يقبل الدوام بل لو تكلف يف اتيان اخلواطر 
وايقاعها سنني ال يتسري أصال وتعيني االربعني ينبئ عن التكلف والتكلف امنا هو يف 
مرتبة الطريقة واما احلقيقة فهي التخلص من التعمل والتكلف ياد كرد يف الطريقة 

قة فتحقق ان دوام التوجه اىل املطلوب على تقدير حتقق منع ويادداشت يف احلقي
اخلواطر املوقت بوقت من العشر واالربعني حمال ملا مر من أن التكلف يف مرتبة الطريقة 
والدوام غري متصور يف الطريقة وامنا هو يف احلقيقة وذلك لعدم جمال للتكلف يف ذلك 

 يكون مانعا من دوام التوجه والذي املوطن فورود اخلاطر وخطوره يف مرتبة التكلف
حيصل لقلوب مبتدئ هذه السلسلة العلية من دوام التوجه فهو أمر آخر وما حنن بصدد 
بيانه فعبارة عن ياد داشت الذي هو هناية مرتبة الكمال قال حضرة اخلواجة عبد اخلالق 

أخرى قدس سره ليس وراء ياد داشت غري االوهام والظنون يعين ليس وراءه مرتبة 
واملقصود من اظهار امثال هذه االحوال هو ترغيب طاليب هذه الطريقة العلية وان مل 

  )قال يف املثنوي(و يهدي به كثريا  ا يضل به كثريئايزد للمنكرين غري االنكار شي

   وفاز من كان فيه حدة البصر * ذا القبح كاحلسنىخاب الذي قد ير

  وذا من أعظم العرب يعقوب ماء  *النيل كان دما للقبط ولبين

  .االكرام السالم و و
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الستون اىل السيد حممود ايضا يف التحريض على صحبة  املكتوب احلادي و
  ما يناسب ذلك الناقص و االجتناب عن صحبة الشيخ الكامل املكمل و

رزقكم اهللا سبحانه الزيادة يف طلبه واالجتناب عن كلما ينايف الوصول اىل 
 و التسليمات احملرر عن زيغ البصر عليه و على آله الصلوات املطلب حبرمة سيد البشر

 عن الطلب والشوق ومشعرا ئاًقد شرف مكتوبكم الشريف بوصوله وملا كان منب
 النظر مستحسنا جدا فان وجود الطلب مبشر ىبوجود اهليام والظمأ والذوق كان لد

ان  د من االعزةحبصول املطلوب وحصول اهليام مقدمة الوصول اىل املقصود وقال اح
 وان ىطلبت تعطي وان مل تعط تزاد فينبغي ان يعد حصول دولة الطلب نعمة عظم

حيترز من كلما ينافيها لئال يتطرق الفتور اليها من غري شعور وكيال تؤثر الربودة يف 
تلك احلرارة ومعظم أسباب احملافظة عليها هو القيام بشكر حصول تلك الدولة لئن 

وام االلتجاء والتضرع اىل جناب قدس احلق جل سلطانه حىت ال شكرمت الزيدنكم ود
يصرف وجه طلبه عن كعبة مجاله الاليزايل فان مل تتيسر حقيقة االلتجاء والتضرع 
ينبغي ان ال يقصر يف صورة االلتجاء والتضرع فان مل تبكوا فتباكوا بيان هلذا املعىن 

خ الكامل املكمل مث بعد الوصول اليه وهذه احملافظة امنا هي اىل زمان الوصول اىل الشي
 تفويض مجيع مراداته اليه وكونه كامليت بني يدي الغسال لديه ىال شئ عليه سو

  :)شعر(هذا الفناء وسيلة الفناء يف اهللا و يكون والفناء االول هو الفناء يف الشيخ 

   ال بد من شيخ يقودك اوال *من اجل كونك يف البداية احوال

 )الطالب و(االستفادة مبين على وجود املناسبة بني الطرفني  ة وفان طريق االفاد
ال بد له أو ال من برزخ ذي جهتني لكونه يف االبتداء يف غاية الدنائة وهناية اخلساسة 
وعدم مناسبته اصال جلناب قدسه جل سلطانه من هذه احليثية وذلك الربزخ هو الشيخ 

ى طلب الطالب هو االنابة اىل الشيخ  اسباب وقوع الفتور علىالكامل املكمل واقو
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الناقص وهو الذي جلس على مسند املشيخة بدون امتام أمره بالسلوك واجلذبة فصحبته 
سم قاتل للطالب واالنابة اليه مرض مهلك ومثل هذه الصحبة تورث االحنطاط والترتل 

كل مثال لالستعداد العايل بل ترميه من الذروة اىل احلضيض اال ترى ان املريض اذا أ
دواء من طبيب ناقص يف الطب فال جرم يكون ذلك سعياً واجتهادا منه يف زيادة 
مرضه وتضييع قابلية ازالة مرضه وهذا الدواء وان اورث تسكني الوجع وختفيفا ما يف 
اول وهلة ولكن يف احلقيقة هو عني املضرة فان وصل هذا املريض فرضا اىل طبيب 

 ازالة تأثري ذلك الدواء ويعاجله باملسهالت يعين حاذق جيتهد هذا الطبيب اوال يف
ألخراجه مث يشرع يف معاجلة ازالة املرض بعد ذوال ذلك التأثري ومدار طريق هؤالء 
االكابر على الصحبة ال حيصل فيه شئ من القيل والقال والسماع العاري عن األحوال 

وحيتمل أن يقع السري بل يورث ذلك فتورا يف طلب الترقي اىل مدارج القرب والكمال 
اىل جانب دهلي واكره بعد ايام فان أوصلت نفسك هناك واستفدت باملشافهة شيئاً مث 
رجعت بال تأخري يكون حسنا والزيادة على ذلك تصديع وأجوبة بقية االسئلة ان 
الشيخ تاج صاحب املعارف واالبتهاج مغتنم يف ذلك الطرف فانه رجل حمتشم وعظيم 

ستعدادك اىل طريقه قليلة جدا وحصول املطلوب من غري رابطة ن جدا ولكن اأالش
املناسبة متعسر واالمر مفوض اليكم فان كتبتم من أحوالكم شيئا يف بعض االحيان 
لنكتب من هذا اجلانب يف جوابه شيئا لكان مناسبا فان تلك احليثية تكون باعثة على 

  .حترك سلسلة االخالص دائما

  

 اىل جانب املرزا حسام الدين أمحد يف بيان أن اجلذبة الستون املكتوب الثاين و
اليت هي قبل السلوك ليست من املقاصد بل هي وسيلة لقطع منازل السلوك 

  ما يناسب ذلك اجلذبة اليت من املقاصد امنا هي بعد السلوك و بالسهولة و

على عباده الذين اصطفى اعلم ان طريق الوصول مركب من و سالم احلمد هللا 
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 جذبة وسلوك وبعبارة أخرى تصفية وتزكية واجلذبة اليت هي مقدمة على جزأين
السلوك ليست من املقاصد والتصفية اليت قبل التزكية ليست من املطالب واجلذبة 
املقصودة والتصفية املطلوبة امنا مها احلاصلتان بعد متام السلوك وحصول التزكية اليت 

صفية السابقتني للسلوك والتزكية امنا هي تسهيل هي يف السري يف اهللا وفائدة اجلذبة والت
مسالك السلوك فان االمر ال حيصل بدون السلوك ومجال املطلوب ال يتجلي من غري 
قطع املنازل واجلذبة األوىل كالصورة للجذبة الثانية ال مناسبة بينهما يف احلقيقة يعين 

يف عبارات مشائخ هذه  هذا فاملراد باندراج النهاية يف البداية كما ورد ذلك ىسو
السلسلة العلية هو اندراج صورة النهاية يف البداية واال فالبداية ال تسع حقيقة النهاية 
وال مناسبة بني النهاية والبداية وحتقيق هذا املبحث مذكور بالتفصيل يف الرسالة اليت 

 اىل حررهتا لتحقيق حقيقة اجلذبة والسلوك وأمثاهلا واحلاصل أن العبور من الصورة
احلقيقة ضروري واالكتفاء من احلقيقة بالصورة مهجوري حققنا اهللا سبحانه باحلقيقة 
احلقة وجنبنا عن الصورة الباطلة حبرمة النيب املختار وآله االبرار عليه وعليهم من 

  .الصلوات اكملها ومن التحيات أفضلها

  

 ان االنبياء الستون اىل السيد النقيب الشيخ فريد يف بيان املكتوب الثالث و
اختالفهم امنا هو يف  السالم متفقون يف أصول الدين و عليهم الصالة و

  بيان بعض كلماهتم املتفقة الفروع و

ثبتنا اهللا تعاىل واياكم على جادة ابائكم الكرام على أفضلهم أصالة و على 
 وبركاته بواقيهم متابعة الصالة والسالة واعلم ان االنبياء صلوات اهللا تعاىل وتسليماته

على مجيعهم عموما و على افضلهم خصوصا كلهم رمحات من اهللا سبحانه استسعد 
العامل بتوسط هؤالء العظام بالنجاة االبدية وختلصوا من البليات السرمدية فلوال 
وجودهم الشريف ملا أخرب احلق سبحانه الذي هو الغين املطلق احداً من أهل العامل عن 



- ١٢٨ -  

 اىل معرفته شخصا أبدا وملا ى وملا دل عليها احدا وملا أهدذاته وصفاته تعاىل وتقدس
كلف عباده بامتثال أوامره واالنتهاء عن مناهيه سرمدا الذين كلفهم هبما مبحض كرمه 
لنفعهم وملا امتازت مرضياته تعاىل من غري مرضياته فشكر هذه النعمة العظمى بأي 

هللا الذي أنعم علينا وهدانا اىل  وملن يكون جمال اخلروج عن عهدته احلمد ىلسان يؤد
 وهؤالء العظام متفقون يف و السالماالسالم وجعلنا من مصدقي االنبياء عليهم الصالة 

االصول وكلمتهم متحدة يف ذات احلق وصفاته تعاىل وتقدس ويف احلشر والنشر 
وارسال الرسل ونزول امللك وورود الوحي ونعيم اجلنة وعذاب اجلحيم بطريق اخللود 

لتأبيد واختالفهم امنا هو يف بعض االحكام املتعلقة بفروع الدين وذلك الن احلق وا
سبحانه أرسل يف كل زمان اىل انبياء ذلك الزمان بعض االحكام املناسبة لذلك الزمان 

حكم من احلق بطريق الوحي وكلفهم باحكام خمصوصة والنسخ والتبديل دائران على 
 نيب صاحب شريعة يعين مستقلة احكام متضادة ما وردت اىل اسبحانه ومصاحل وكثري

يف أوقات خمتلفة بطريق النسخ والتبديل ومن كلماهتم املتحدة وعباراهتم املتفقة نفي 
عبادة غري احلق سبحانه ومنع االشتراك معه تعاىل وتقدس ومنع املخلوقات عن اختاذ 

 يشرف هبذه الدولة بعضهم بعضا اربابا من دون اهللا وهذا احلكم خمصوص باالنبياء ومل
غري متابعيهم ومل يتكلم هبذا الكالم احد غري االنبياء والذين ينكرون األنبياء وان أقروا 
بوحدانية احلق سبحانه ولكن حاهلم غري خاٍل عن أحد أمرين اما تقليد أهل االسالم 
واما التوحيد يف وجوب الوجود فقط دون استحقاق العبادة خبالف اهل االسالم يعين 

قاق العبادة تباع االنبياء الكرام فاهنم يوحدونه سبحانه يف وجوب الوجود ويف استحا
ق كلمة ال اله اال اهللا نفي اآلهلة الباطلة واثبات املعبود باحلق ومما خيتص نطبفان املراد 

هبؤالء العظام اعتقاد انفسهم بشرا مثل سائر الناس واعتقاد ان االله املعبود هو احلق 
 النبوة اة الناس اليه تعاىل وترتيهه جل شأنه عن احللول واالحتاد ومنكروسبحانه ودعو

ليسوا كذلك بل رؤسائهم يدعون االلوهية ويثبتون حلول احلق يف أنفسهم وال 
يتحاشون من دعوى استحقاق العبادة واطالق اسم االلوهية على انفسهم فال جرم 
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يقعون يف منكرات االفعال اهنم ال يزالون خيلعون ربقة العبودية عن رقاهبم و
ومستقبحات االعمال ويسلكون سبيل االباحة ويزعمون ان اهللا غري ممنوع من شئ 
اصال وكلما يقولونه حيسبونه صوابا وكلما يفعلون يزعمونه مباحا ضلوا فاضلوا فويل 

 وحرمه و السالمعليهم الصالة هلم والتباعهم والشياعهم ومما اتفق عليه االنبياء 
 قائلون و السالموصاروا ال نصيب هلم من هذه الدولة اهنم عليهم الصالة وهم منكر

برتول املالئكة الكرام الذين هم معصومون مطلقا من اآلثام وليس فيهم تلوث وتعلق 
باألنام ومعتقدون اهنم أمناء الوحي ومحلة كالم اهللا تعاىل وتقدس يعين اىل االنبياء 

يقولونه من احلق سبحانه وكلما يبلغون يبلغونه منه العظام فكلما يقوله هؤالء االكابر 
تعاىل واحكامهم االجتهادية ايضا مؤيدة بالوحي فان وقعت منهم زلة فرضا تداركها 
اهللا سبحانه يف احلال بالوحي القاطع ورؤساء املنكرين الذين يدعون االلوهية كلما 

اللوهية فينبغي يقولون يقولونه من قبل أنفسهم وحيسبونه صوابا بواسطة زعم ا
االنصاف لو ان شخصا زعم نفسه من كمال قلة العقل اهلا مستحقا للعبادة وهبذا 
الزعم الفاسد يرتكب أفعاال قبيحة أي اعتبار يكون يف كالمه وما الباعث واملدار على 

  ):ع(اتباعه 

  كل اناء بالذي فيه ينضح و

 فاحلق ممتاز عن الباطل ايراد امثال هذه الكلمات امنا هو لزيادة االيضاح واال و
والنور مباين ومغاير للظلمة جاء احلق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم ثبتنا 

 أوال وآخراً وبقية املقصود ان و السالمعلى متابعة هؤالء االكابر عليهم الصالة 
 ري كمال فما احلاجة اىل الكتابة يف هذا الباب ولكن نكتبپجنابكم أعلم بالسيدميان 

هذا القدر ان الفقري حمظوظ مبودته من مدة ازمان وفيه اشتياق تقبيل العتبة العلية من 
مدة مديدة ولكن اآلن طرأ عليه الضعف حبسب االبدان حىت صار صاحب فراش منذ 
ازمان وبعد القيام يتوجه حنو ذلك اجلانب العايل راجيا العناية من حضرتكم حمط 

  .اآلمال واالماين
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االمل  الستون اىل السيد النقيب الشيخ فريد يف بيان اللذة و بع واملكتوب الرا
 اآلالم اجلسمانية و التحريض على حتمل املصائب و الروحانيني و اجلسمانيني و

  ما يناسب ذلك

سلمكم اهللا سبحانه وعافاكم يف الدارين حبرمة سيد الثقلني عليه و على آله 
 واملها على قسمني جسماين وروحاين وكل  واعلم ان لذة الدنياو التسليماتالصلوات 

شئ فيه لذة للجسم فيه أمل للروح وكل شئ فيه أمل للجسم فيه التذاذ للروح فالروح 
واجلسم ضدان ويف هذه النشأة اليت ترتلت الروح فيها اىل مقام اجلسم وتعلقت به 
م اكتسبت حكم اجلسم فصارت تتلذذ بتلذذه وتتأمل بتأمله وهذا هو مرتبة العوا

لو مل  انتهى كاالنعام وقوله تعاىل مث رددناه أسفل سافلني صادق يف شأهنم فآها ألف
  :)شعر(تتخلص الروح من هذا التعلق ومل ترجع اىل وطنها األصلي 

   لذلك من عز احلضور تأخرا *ىمرتبة االنسان يف آخر الور و

  ى فال شئ حمروم كأنس من الور *بهفلومل يعد من بعده واغترا

ح من مرضها تزعم أملها لذة وتظن لذهتا املا ومثلها مثل الصفراوي حيث الرو و
جيد احللو بواسطة علة الصفراء مراً فالفكر يف أزالة هذا املرض الزم للعقالء حىت 

  :)شعر(يغشاهم الفرح والسرور يف اآلالم واملصائب اجلسمانيتني 

  ىتف  البد من شق املرائر يا *املعيشة من أجل هذا العيش و

فان لوحظ مالحظة جيدة لتبني أنه لو مل يكن األمل واملصيبة واملرض يف الدنيا ملا 
 بشعرية فان الوقائع واحلوادث هي اليت تزيل ظلمتها ومرارة احلوادث مثل ىتساو

مرارة الدواء النافع املزيل للمرض وكان حمسوسا للفقري ان كثريا من الناس يهيئون 
 ان يصححوا النية وان خيلصوها عن شائبة الرياء الطعام لدعوة عامة وال يقدرون

والسمعة فيشرع يف ذلك االثناء طائفة من احلاضرين يف ذلك اجملمع واآلكلني من ذلك 
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الطعام يف ذم صاحب الطعام ومنقصته ومنقصة طعامه فيحصل لصاحب الطعام 
عليه من انكسار القلب من هذه اجلهة وهبذا االنكسار ترتفع ظلمة الطعام اليت طرأت 

 هؤالء اجلماعة وذمهم ىعدم خلوص النية ويقع يف معرض القبول فان مل يكن شكو
بالظلمة والكدورة  وءومل حيصل لصاحب الطعام انكسار القلب بسببه لكان الطعام ممل

 على االنكسار فكيف املساغ الحتمال القبول يف هذه الصورة فكان مدار األمر اذاً
كل على امثالنا أرباب التربية وطاليب العيش احلسن والتنعم والعجز واالفتقار واألمر مش

وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون نص قاطع والعبادة عبارة عن التذلل واالنكسار 
فاملقصود من خلق االنسان هو التذلل خصوصا املسلمني واملتدينني فان الدنيا سجنهم 

 لالنسان من حتمل بد اذاًوطلب العيش احلسن يف السجن بعيد من طور العقل فال
املشقة واحملنة وال مندوحة له يف ذلك التحمل أكرمنا اهللا سبحانه باالستقامة على هذا 

  .املعىن حبرمة جدكم االجمد عليه و على آله من الصلوات أمتها ومن التحيات أمينها

  

التلهف على  الستون اىل اخلان االعظم يف التأسف و املكتوب اخلامس و
 التحريض على تقوية أهل االسالم و عجز املسلمني و م وضعف االسال

  االغراء على اجراء احكام الدين

أيدكم اهللا سبحانه ونصركم على اعداء االسالم يف اعالء االحكام قال املخرب 
 االسالم بدا غريبا ]١[الصادق عليه وآله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها

اء وقد بلغت غربة االسالم حدا يطعن الكفار يف االسالم وسيعود كما بدا فطوىب للغرب
بني مأل ويذمون املسلمني وجيرون احكام الكفر بال حتاش وميدحون أهله يف االزقة 
واالسواق واملسلمون عاجزون ممنوعون من اجراء احكام االسالم ومطعون فيهم يف 

                                                 
ي اهللا  ابن ماجه عن ابن مسعود وانس رض اهللا عنه واحلديث رواه مسلم عن ايب هريرة رضي) قوله االسالم() 1(
   والطرباين عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس رضي اهللا عنهم اهـعنه
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  :)شعر(اتيان احكام الشرائع عند هؤالء الكفرة اللئام 

  الفم و العني و  يقبل منه اخلد *ضده دمي املثل مرمي ومليح ع

سبحان اهللا وحبمده وقد قيل الشرع حتت السيف وجعل رونق الشرع الشريف 
مربوطا بامللوك والسالطني واآلن قد انعكست القضية وانقلبت املعاملة يف هذا الزمان 

نما وال ندري من  وحنن اليوم نعد وجودكم الشريف مغته واويلتاه واندامتاهواحسرتا
املبارز يف هذه املعركة الضعيفة املنكسرة غريكم واهللا سبحانه يكون مؤيدكم وناصركم 

 والتحيات والربكات وقد و التسليماتحبرمة النيب وآله االجماد عليه وعليهم الصلوات 
 لن يؤمن أحدكم حىت يقال انه جمنون وهذا اجلنون الذي مبناه على ]١[ورد يف اخلرب
 على ذلك وهذا احلمد هللاة االسالم حمسوس يف شيمتكم يف ذلك الوقت وفرط غري

اليوم يوم يقبل فيه عمل قليل باالعتبار التام على اجر جزيل وال يعلم وقوع عمل من 
 هجرهتم وفرارهم من الكفار مع هذا االعتبار فيهم واالشتهار ىأصحاب الكهف سو

ة واقدام قليل وقت غلبة االعداء اال ترى أن العساكر اذا صدرت عنهم خدمة يسري
ينالون هبا اعتبارات كثرية وانعامات جزيلة خبالف وقت االمن وسكون االعداء وهذا 
اجلهاد القويل الذي تيسر لكم اليوم ينبغي ان تغتنمه وتقول هل من مزيد معتقداً أن 

 اليدين اهذا اجلهاد القويل أفضل من جهاد القتل وامثالنا العاجزون املقعدون مقطوعو
  :)شعر(مون من هذه الدولة ووالرجلني حمر

  للعاشق املسكني ما يتجرع  و *هنيئا الرباب النعيم نعيمها

  :)آخر(

  ارجوك أن حتظي به ان حتاول  و *ابديت من كرت املرام عالمة و

                                                 
 يقولوا جمنون وال يقال له جمنون اال وا مل يوجد هبذا اللفظ ولكن معناه صحيح وقد ورد اكثروا ذكر اهللا حىتقال) 1(

ميانه فصح ان كمال االميان منشأ هلذا القول وقد ورد ايضا خيار أميت املخالفته سائر الناس وال خيالفهم اال لكمال 
 ١٦٤كتاب وقد نقل معناه عن بعض األعزة يف املكتوب احداؤهم احلديث وهذا الكالم يكثر وقوعه يف هذا ال

  وفسر اجلنون فراجعه فان فيه شعاء منه
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حرار قدس اهللا سره ولو كنت يف مقام املشيخة االقال حضرة اخلواجه عبيد اهللا 
يخ من شيوخ العامل مريدا ولكن امرت يعين من عامل الغيب بامر واالرشاد ملا وجد ش

آخر وهو ترويج الشريعة وتأييد امللة فال جرم اختار صحبة السالطني وجعلهم منقادين 
اليه بتصرفه وروج الشريعة بواسطتهم وقد جعل اهللا سبحانه كالمكم مؤثرا واودع فيه 

اهللا اسرارهم وظهرت عظمة اسالميتكم تأثريا بربكة حمبتكم الكابر هذه الطائفة قدس 
يف نظر االقران فامللتمس سعيكم يف هذا الباب ولو هلدم أكرب احكام الكفر الذي له 
شيوع تام بني أهل االسالم حىت يكون أهل االسالم حمفوظني من تلك املنكرات 
ليه جزاكم اهللا عنا وعن سائر املسلمني خري اجلزاء وقد فهم العناد للدين املصطفوي ع

 يف السلطنة األوىل وليس هذا العناد ظاهرا يف هذه السلطنة فان كان و السالمالصالة 
فمبين على عدم العلم وحنن يف خوف من أن ينجر االمر هنا ايضاً اىل العناد فتصري 

  ):ع(املعاملة ضيقة على املسلمني 

  ما خويف لشئ غري ديين و

و رسلني عليه و على آله الصلوات ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على متابعة سيد امل
 والفقري قد جئت هنا بسبب من االسباب ومل استصوب ان ال اطلعكم على التسليمات

جميئ وان ال اكتب بعض كلمات نافعة وان ال اخرب عن حمبة متعلقة بواحد من االعزة 
 سالمو ال من احب اخاه فليعلم اياه و السالمحبسب املناسبة الفطرية قال عليه الصالة 

  .ىعليكم و على مجيع من اتبع اهلد

  

الستون اىل املذكور ايضاً يف مدح الطريقة العلية  املكتوب السادس و
النقشبندية قدس اهللا اسرارهم وبيان مناسبة هذا الطريق بطريق االصحاب 

الكرام وبيان فضيلة االصحاب العظام على غريهم ولو كان ذلك الغري اويسا 
   العزيز املرواينالقرين او عمر بن عبد
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على عباده الذين اصطفى اعلم أن طريق حضرات خواجكان و سالم احلمد هللا 
 هباء الدين النقشبند ه اندراج النهاية قال حضرة اخلواجقدس اهللا اسرارهم مبين على

قدس اهللا سره حنن ندرج النهاية يف البداية وهذا الطريق هو طريق االصحاب الكرام 
 ما يتيسر لسائر و السالمر هلم يف أول صحبة النيب عليه الصالة بعينه فانه كان يتيس

اولياء االمة نبذة منه يف هناية النهاية وهلذا كان وحشي قاتل محزة رضي اهللا عنه أفضل 
من اويس القرين الذي هو خري التابعني وذلك لتشرفه بشرف صحبة سيد االولني 

حشي يف أول صحبة خري البشر واية اسالمه مرة واحدة وما حصل لواآلخرين يف بد
 مل يتيسر الويس القرين يف االنتهاء بتلك اخلصوصية و السالمعليه و على آله الصالة 

فال جرم كان خري القرون قرن االصحاب رضوان اهللا عليهم امجعني وأخرت كلمة مث 
  بن املبارك ايهما أفضلعبد اهللاما بني الدرجتني سئل  امر اآلخرين وأشارت اىل بعد

 قال الغبار الذي دخل انف فرس معاوية مع رسول اهللا عبد العزيزمعاوية أو عمر بن 
 كذا مرة فال جرم كانت سلسلة عبد العزيزصلّى اهللا عليه و سلّم خري من عمر بن 

هؤالء االكابر سلسلة الذهب وكون مزية هذا الطريق العايل على سائر الطرق كمزية 
ر مربهنا واالطالع على حقيقة مجاعة ذاقوا يف قرن االصحاب على سائر القرون صا

اول شرب من ذلك اجلام من كمال الفضل والكرم متعذر من غريهم فان هنايتهم فوق 
  ):ع(هناية اآلخرين 

  عام اخلصب يعلم من ربيع و

ذلك فضل اهللا يؤتية من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم قال حضرة اخلواجه هباء 
ن املفضلون جعلنا اهللا سبحانه واياكم من حميب هؤالء الدين النقبشند قدس سره حن

االكابر ومتابعي آثارهم حبرمة النيب القرشي عليه و على آله من الصلوات أفضلها ومن 
  .التحيات أكملها

  



- ١٣٥ -  

  املكتوب السابع والستون اىل خان خانان يف تفويض حمتاج

و ى آله الصلوات ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على متابعة سيد املرسلني عليه و عل
 ظاهرا وباطنا ويرحم اهللا عبدا قال آمينا قد اضطرين اىل تصديعكم أمران التسليمات

 بل اظهار حصول املودة واالخالص وثانيهما ىامهان احدمها اظهار رفع مظنة االذ
 ومتزين باملعرفة والشهود كرمي من و الصالح حمتاج متحلي بالفضيلة احتياجاالمياء اىل 
 شريف من جهة احلسب أيها املخدوم ان يف اظهار احلق نوعا من املرارة جهة النسب

وان كانت متفاوتة حبسب الشدة والضعف فيا سعادة من يأكل هذه املرارة مثل العسل 
ويقول هل من مزيد وتلوينات االحوال من لوازم صفة االمكان حىت أن طائفة بلغوا 

مكن املسكني ال خيلو أما أن يكون مرتبة التمكني مل يتخلصوا من التلوين فان امل
مغلوب سلطان الصفات اجلاللية أو يكون مغلوب الصفات اجلمالية أو يكون وقتا حمال 
للقبض ووقتا موطنا للبسط ولكل موسم أحكام على حدة كان باالمس ذلك واليوم 

  .و السالم املؤمنني بني اصبعني من اصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ]١[هذا قلب

  

كتوب الثامن والستون اىل املذكور أيضاً يف بيان أن التواضع يستحسن من امل
   واالستغناء من اصحاب الفقر وما يناسب ذلكالغىنارباب 

  :)شعر( اخلري فيما صنع اهللا أيها املخدوم

   ناصحاً أو ماللة نصحاً فخذ منه *ما هو من شرط البالغ أقوله و

ناء من أصحاب الفقر الن املعاجلة  واالستغالتواضع مستحسن من أرباب الغىن
إمنا تكون باالضداد ومل يفهم من مكاتيبكم الثالثة شئ غري االستغناء وان كان 
مقصودكم التواضع وكان يف املكتوب االخري مسطورا بعد احلمد والصالة فليعلم اخل 

                                                 
دم بني آاخرج مسلم عن عبداهللا ابن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ان قلوب بين ) 1(

  .اصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء مشكاة
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  من حىت يظهر اهنا اىل اين يكتب واىلينبغي ان يالحظ يف هذه العبارة مالحظة جيدة
ترسل نعم قد خدمتم الفقراء كثرياً ولكن رعاية االدب أيضاً ضرورية لتترتب الثمرة 

يئون من التكلف عليها وبدوهنا خرط القتاد نعم أن اتقياء أمته صلّى اهللا عليه و سلّم بر
ملتكربين صدقة قال شخص حلضرة اخلواجه انه متكرب فقال يف جوابه اولكن التكرب مع 

 تعاىل ال ينبغي الحد ان يظن هذه الطائفة ذليلني حقريين رب ان تكربي من كربيائه
 و السالم مدفوع باالبواب لو اقسم على اهللا ألبره حديث نبوي عليه الصالة ]١[اشعث

  :)شعر(

   متلوا واال فالكالم كثري *بثثت قليال من مهومي وخفت ان

الحظة ينبغي حملبيكم االعزة وخملصيكم االجلة ان يكونوا من أصحاب امل و
املطابقة لنفس االمر وان يبلغوا اليك كلما هو واقع يف نفس االمر وان ينظروا يف كل 
مشورة اىل ما فيه صالحكم ال اىل مافيه صالح انفسهم فانه خيانة ولقد كان من العلل 
الغائية هلذا السفر افادة ما فيه بعض منافعكم ولكن حمبوكم مل يتركوين الن االقيكم 

كانت مراً يف الظاهر ولكن قصري اىل هذا الطرف وهذه املقدمات وان فال تنسبوا الت
حكم ويستميلكم كثري فاكتفوا هبم واملقصود من مودة الفقراء وحمبتهم االطالع من ميد

على العيوب املكنونة وظهور الرذائل املخزونة ولكن ينبغي ان يعلم ان اظهار امثال 
وجه النصيحة وحرقة القلب وأيقن ان هذه الكلمات ليس على وجه االيذاء بل على 

 وصل هذا الفقري نفسه اليكم على كلحممد صديق لو تقدم يوما واحدا الاخلواجه 
  .هند فاملأمول مساحمتكم اخلري فيما صنع اهللا سبحانهحال ولكنه لقي يف اثناء طريق سر

  

ة املكتوب التاسع والستون اىل املذكور أيضاً يف بيان ان التواضع موجب للرفع
يف الدارين وان النجاة مربوطة مبتابعة أهل السنة واجلماعة الذين هم الفرقة 

                                                 
  د عن ايب هريرة بألفاظ خمتلفةمسلم وامح) 1(
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  الناجية

 على رسول اهللا وصل مكتوبكم الشريف صحبة و السالماحلمد هللا والصالة 
االخ موالنا حممد صديق وقد أكرمتم جزاكم اهللا سبحانه عنا خري اجلزاء وحيث انكم 

الم بالتواضع نرجو أن يكون هذا الترتل حبكم راعيتم االدب مع الفقراء وسقتم الك
 لكم ى تواضع هللا رفعه اهللا موجبا للرفعة الدينية والدنياوية بل كان كذلك بشر]١[من

وحيث اوردمت الكالم يف البني من االنابة واملراجعة فتصور ان هذه االنابة قد وقعت 
ينبغي لك ان تراعي على يد درويش من الدراويش وكن مترصدا لنتائجه ومثراته ولكن 

حقوقه مهما أمكن وأي شئ نكتب من الوصايا والنصائح وماذا نبني من العلوم 
واملعارف فان العلماء اجملتهدين والصوفية احملققني شكر اهللا سعيهم مل يقصروا يف بسط 
الكالم وتفصيله واظن ان بعض االصحاب اوصل بعض مسودات هذا الفقري قليل 

عل نظركم الشريف وقع عليه وباجلملة ان طريق النجاة هو البضاعة اىل خدمتكم ول
متابعة أهل السنة واجلماعة كثرهم اهللا سبحانه يف االفعال واالقوال ويف الفروع 
واالصول فاهنم هم الفرقة الناجية وما سواهم من الفرق فاهنم يف معرض الزوال 

أحد وال ينفع اللّهم وشرف اهلالك علمه اليوم واحد اومل يعلم واما غدا فيعلمه كل 
ة العلية من قدمي االيام بنبهنا قبل ان ينبهنا املوت والسيد ابراهيم منسوب اىل تلك العت

ومنتظم يف سلك الدعاة فالالزم لذمة الكرام ان يعينوه ويأخذوا بيده حىت خيلصوه 
و وأهله من الفقر والعجز ليحصل له فراغ اخلاطر ويشتغل بدعاء سالمة الدارين 

  .مالسال

  

املكتوب السبعون اىل املذكور ايضاً يف بيان ان جامعية االنسان سبب لبعده 
  كما اهنا سبب لقربه وما يناسب ذلك

                                                 
  ابو نعيم يف احللية عن ايب هريرة قال العزيزي واسناده حسن) 1(
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 و السالمثبتكم اهللا سبحانه على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
رميه والتحية رحم اهللا عبدا قال آمينا اعلم ان جامعية االنسان كما أهنا سبب لقربه وتك

وتفضيله كذلك هي سبب ايضاً لبعده وجتهيله وتضليله اما قربه فبواسطة امتية مرآته 
وقابليته لظهور مجيع االمساء والصفات بل للتجليات الذاتية وما ورد من احلديث 

 ولكن يسعين قلب عبدي املؤمن رمز من هذا ]١[القدسي ال يسعين أرضي وال مسائي
ا اىل احتياجه اىل كل شئ من جزئيات العامل فان له جاحتياالبيان وأما بعده فبسبب 

 له تعلق جبميع حتياجما يف العامل خلق لكم ما يف االرض مجيعا فبواسطة هذا اال كل
  :)شعر(االشياء وهذا التعلق هو الذي صار سبباً لبعده وضالله 

   لذلك عن عز احلضور تأخرا *ىومرتبة االنسان يف آخر الور

   فال شئ حمروم كانس من الوري *به واغترافان مل يعد من بعده

فكان االنسان اشرف املوجودات وشر الكائنات ايضاً اذ منه حممد حبيب رب 
جهل اللعني عدو  والتحيات ومنه ابوو التسليماتات العاملني عليه و على آله الصلو

 سر النجاة من مجيعرب االرضني والسموات فال جرم كان االمر مشكال جدا ما مل يتي
 ماال يدرك ى مرته عن الوحدة ايضا ولكن مبقتض ومل حيصل تعلق بواحدالتعلقات الشىت

كله ال يترك كله ينبغي أن يلتزم كون املعاملة واملعيشة يف ايام قليلة على وفق السنة 
واتباع صاحب الشريعة عليه و على آله الصالة والتحية فان التخلص من عذاب 

مدية مربوطة بسعادة هذا االتباع فينبغي اداء الزكاة من والفوز بالتنعمات السراآلخرة 

                                                 
ذكر الغزايل يف االحياء بلفظ مل يسعين ارضي وال مسائي ووسعين قلب عبدي املؤمن اللني الوادع قال العراقي مل ) 1(

 النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال ان هللا آنية من أجده هبذا اللفظ وللطرباين من حديث ايب عنبسة اخلوالين رفعه اىل
  عنهاالرض وآنية ربكم قلوب عباده الصاحلني قال املخرج رواه الدميلي يف مسند الفرودس عن انس رضي اهللا

 نظر العرش فقال سبحانك ما اعظمك يا رب واخرج امحد يف الزهد عن وهب ابن منبه ان اهللا فتح حلزقيل حىت
 السموات واالرض ضعفن ان يسعنين ووسعين قلب املؤمن الوادع اللني قال شارح االحياء بعد ان فقال اهللا تعاىل

رد على من انكر الصوفية روايتهم هلذا احلديث وبعد ان ذكر هذين الطريقني وهذا القدر يكفي للصويف وال 
  .يعترض عليه اذا عزاه اىل حضرة الرسالة واالنصاف من اوصاف املؤمنني اهـ
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االموال النامية واألنعام السائمة كما هو حقها وان جيعل ذلك وسيلة لقطع التعلق عن 
االموال واالنعام وينبغي ان ال يكون حظ النفس ملحوظا ومنظورا اليه يف أكل 

عمال االطعمة واالشربة ان ال االطعمة اللذيذة ولبس االلبسة النفيسة بل الالئق يف است
 غري حصول القوة الداء الطاعات ويف لبس الثوب النفيس ينبغي ان ينوي ئاينوي شي

التزين املأمور بقوله تعاىل خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صالة وان ال 
يشوبه نية أخرى فان مل تتيسر حقيقة النية ينبغي ان يتكلف فيها فان مل تبكوا فتباكوا 
 وان يلتجئ ويتضرع اىل اهللا سبحانه دائما لتتيسر حقيقة النية وليتخلص من التكلف

  :)شعر(

   من كان خيلق لؤلؤا من قطرة *ولعل يقبل دمعي املتقاطر

 العلماء ى فتاوىو على هذا القياس ينبغي أن يعامل يف مجيع االمور مبقتض
عتقد ذلك وسيلة للنجاة االبدية املتدينني الذين اختاروا العزمية واجتنبوا الرخصة وأن ي

  .ما يفعل اهللا بعذابكم ان شكرمت وآمنتم

  

املكتوب احلادي والسبعون اىل املريزا داراب بن خان خانان يف بيان ان شكر 
املنعم واجب على املنعم عليه وحصول الشكر امنا هو باتيان أحكام الشريعة ال 

  غري

نعم واجب على املنعم عليه عقال  ايدكم اهللا سبحانه ونصركم إعلم أن شكر امل
وشرعاً ومن املعلوم ان وجوب الشكر على قدر وصول النعمة فكلما كان وصول 
النعمة اكثر كان وجوب الشكر أزيد وأوفر فكان الشكر على االغنياء على تفاوت 

 االمة ]١[درجاهتم باضعاف ما جيب على الفقراء وهلذا ورد يف اخلرب ان فقراء هذه
                                                 

 مسلم عن عبداهللا ابن عمرو ان فقراء املهاجرين يسبقون االغنياء يوم القيامة باربعني خريفا وروي ابن ىرو) 1(
ماجة عن ايب سعيد بلفظ ان الفقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل اغنيائهم خبسمائة سنة وما ذكره االمام فهو يف 
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ة قبل االغنياء خبمسمائة عام والشكر هللا املنعم تعاىل وتقدس امنا يكون يدخلون اجلن
 آراء الفرقة الناجية اهل السنة واجلماعة واتيان ىبتصحيح العقائد أال على مقتض

االحكام الشرعية العملية ثانيا على وفق بيان جمتهدي هذه الفرقة العلية والتصفية 
 العلية من هذه الفرقة الناجية السنية ووجوب والتزكية ثالثاً على طبق سلوك الصوفية

هذا الركن األخري استحساين خبالف الركنني السابقني فان اصل االسالم مربوط 
بذينك الركنني وامنا املنوط بالركن األخري هو كمال االسالم ال أصله والعمل املخالف 

 الشديدة فهو هلذه االركان الثالثة ولو كان من جنس الرياضات الشاقة واجملاهدات
داخل يف املعصية والبغي والطغيان على املنعم جل سلطانه ومل يقصر برامهة اهلند 
وفالسفة اليونان يف الرياضات واجملاهدات شيئا ومل يفوتوا فيها دقيقة ولكن ملا مل تكن 

 كانوا و السالمتلك الرياضات واجملاهدات على وفق شرائع االنبياء عليهم الصالة 
روا من النصيب االخروي حمرومني فعليكم مبتابعة سيدنا وموالنا وشفيع مردودين وصا

ذنوبنا وطبيب قلوبنا حممد رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه و على آله وسلم ومتابعة 
  .خلفائه الراشدين املهديني رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني

  

الدين مع الدنيا املكتوب الثاين والسبعون اىل اخلواجة جهان يف بيان ان مجع 
  متعسر وما يناسب ذلك

 واجلمع  *ما أحسن الدين والدنيا لو اجتمعا )ع(سلمكم اهللا سبحانه وعافاكم 
من ترك الدنيا اآلخرة بني الدين والدنيا من قبيل اجلمع بني االضداد فالبد إذاً لطالب 

اً وحيث كان تركها حقيقة متعسراً يف هذه األوان ينبغي ان يلتزم تركها حكم
 حكم الشريعة الغراء يف ىبالضرورة والترك احلكمي عبارة عن ان يكون حمكوما مبقتض

األمور الدينية وان يراعي حدود الشرع يف املطاعم واملشارب واملساكن غري جموز 
                                                                                                                        

  .غنياء خبمسمائة عام مقدار نصف يومرواية الترمذي عن ايب هريرة يدخل الفقراء اجلنة قبل اال
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جملاوزهتا وان يؤدي الزكاة املفروضة يف االموال النامية واالنعام السائمة فاذا تيسر 
ة فقد حصلت النجاة من مضرة الدنيا واجتمعت الدنيا حينئذ التحلي باالحكام الشرعي

ومن مل يتيسر له هذا القسم أيضاً من الترك فهو خارج من املبحث وحكمه اآلخرة ب
وامنا نتيجتها عصمة الدماء اآلخرة حكم املنافق وصورة االميان اليت فيه ال تنفعه يف 

  :)شعر(واالموال يف الدنيا 

   ماللةو فخذ منه نصحا نافعا أ *قولهغ أوما هو من شرط البال

وأي صاحب دولة يسمع الكلمة احلقة بسمع القبول مع هذه الزمزمة الدنياوية 
  :)شعر(واخلدم واحلشم واالطعمة اللذيذة وااللبسة الفاخرة 

   وبكائياحىت يرضي مساع نصي *يف اذنه من انيت صمم فال

و فوية على صاحبها الصالة وفقنا اهللا سبحانه واياكم ملتابعة الشريعة املصط
 والتحية وبقية املرام ان الشيخ ميان زكريا كان سابقاً مستويف اخلراج وهو عامل السالم

وفاضل وقد مضت مدة مديدة وهو حمبوس يف السجن بشؤم اعماله وقد عجز اآلن 
بواسطة ضعف اهلرم وضيق املعيشة ومتادت مدة حبسه وقد كتب اىل الفقري يطلب 

 يف ختليصه ولكن كثرة مسافة الطريق كانت مانعة من ىعسكر فاسعحضوري يف ال
ذلك وملا أراد أخي اخلواجه حممد صادق التوجه اىل خدمتكم كنت سببا للتصديع 
بتحرير كلمات بالضرورة فاملرجو رعاية التوجه العايل يف حق ذلك الضعيف فانه عامل 

  .خراًآ السالم أوالً و وشيخ كبري و

  

والسبعون اىل قليج اهللا ابن قليج خان يف مذمة الدنيا وابنائها املكتوب الثالث 
وترك حتصيل العلوم الغري النافعة واالجتناب عن فضول املباحات والتحريض 

  على اخلريات واالعمال الصاحلة وما يناسب ذلك

رزقنا اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
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تحية االبدية السرمدية أيها الولدان الدنيا حمل االمتحان واالبتالء ظاهرها  والو السالم
مموه ومزين بأنواع املزخرفات وصورهتا منقشة وملونة باخليالن واخلطوط والذوائب 
واخلدود املوهومة حلوة يف بادي النظر متخيلة بالطراوة والنضارة يف البصر ولكنها يف 

 ىر ومزبلة مآلنة بالذباب والدود سراب يراحلقيقة جيفة مرشوش عليها العط
كالشراب وسم يف صورة سكر باطنها خراب وابتر ومعاملتها مع ابنائها مع وجود 
هذه الدمامة والوقاحة شر من جيمع ما يقال ويذكر عاشقها سفيه ومسحور ومفتوهنا 
ظر جمنون وخمدوع كل من افتنت بظاهرها فقد اتسم بسيمة اخلسارة االبدية وكل من ن

اىل حالوهتا وطراوهتا كان نصيبه الندامة السرمدية قال سيد الكائنات حبيب رب 
ضرتان ان رضيت  االاآلخرة  الدنيا و]١[ ماو السالمالعاملني عليه و على آله الصالة 

على نفسه فال جرم ال اآلخرة  الدنيا فقد اسخط ىاحدامها سخطت األخرى فمن ارض
ايها ( اهللا سبحانه واياكم من حمبتها وحمبة اهلها اعاذنااآلخرة يكون له نصيب من 

من النساء  و تعاىل  هل تدري ما الدنيا كلما يعوقك وحيجبك عن احلق سبحانه)الولد
واالوالد واالموال واجلاه والرياسة واللهو واللعب واالشتغال مباال يعين فهو داخل يف 

يضا من الدنيا فلو نفع حتصيل علم فهي ااآلخرة الدنيا والعلوم اليت ال دخل هلا يف امور 
النجوم واملنطق واهلندسة واحلساب وامثاهلا من العلوم اليت ال طائل فيها لكانت 

 اعراضه تعاىل عن ]٢[ عالمةو السالمالفالسفة من أهل النجاة قال النيب عليه الصالة 
  :)شعر(العبد اشتغاله مبا ال يعنيه 

  ق فاعلم انه مرض احلى هوى سو *من كان قلبه مقدار خردلة

وما قالوا من أن معرفة علم النجوم الزمة ملعرفة اوقات الصالة ليس معناه ان 
                                                 

 امحد واحلاكم وصححه والطرباين وابن حبان من احب دنياه اضر بآخرته ومن احب آخرته اضر بدنياه ىرو) 1(
  .٥٦فآثروا ما يبقي على ما يفين وقد مر التفصيل يف ص

شغله فيما ال يعنيه انه من قال ابن حجر يف شرح االربعني من عالمات اعراض اهللا تعاىل عن العبد ان جيعل ) 2(
 الترمذي عن ايب هريرة مرفوعا من حسن اسالم املرء تركه ما ال يعنيه ورواه ابن ماجه وحسنه ىقول احلسن ورو

  . املتقي يف جوامع الكلم مرفوعا بلفظ الشيخ اهـيالنووي بل وصححه ابن عبدالربقال املخرج ذكر عل
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معرفة اوقات الصالة ال متكن اال مبعرفة علم النجوم بل مبعىن أن علم النجوم احد طرق 
معرفة االوقات وكثري من الناس ال خرب هلم من علم النجوم ومع ذلك يعرفون اوقات 

من علماء علم النجوم وقريب من ذلك الوجوه اليت ذكروها يف حتصيل الصالة ازيد 
املنطق واحلساب وامثاهلما من العلوم اليت هلا دخل يف اجلملة يف بعض العلوم الشرعية 

 بعد متحالت كثرية وذلك أيضاً وباجلملة ال يظهر وجه جواز االشتغال هبذه العلوم االّ
رفة االحكام الشرعية وتقوية االدلة الكالمية بشرط ان ال يكون املقصود منها غري مع

واال فال جيوز االشتغال هبا اصال ينبغي االنصاف أن االمر املباح اذا كان االشتغال به 
شك ان االشتغال هبذه  مستلزما لفوات امر واجب هل خيرج من االباحة اوال وال

 ان احلق )الولدأيها (العلوم مستلزم لفوات االشتغال بالعلوم الشرعية الضرورية 
سبحانه قد رزقك من كمال عنايته اليت ال غاية هلا التوفيق للتوبة يف عنفوان الشباب 
ووفقك لالنابة على يد واحد من دارويش السلسلة النقشبندية العلية قدس اهللا اسرار 
أهلها وال ادري هل لك على تلك التوبة ثبات او اغوتك عنها النفس بانواع 

ستقامة عليها مشكلة فان املوسم عنفوان الشباب ومتاع الدنيا  االىاملزخرفات وار
 ان االمر واحلزم )أيها الولد(متيسر االسباب واكثر القرناء غري مناسب يف هذا الباب 

هو االجتناب عن فضول املباحات واالكتفاء بقدر الضرورة وأن يكون هو ايضاً بنية 
ن املقصود من االكل مثالً هو حصول حصول القوة واجلمعية الداء وظائف العبودية فا

القوة على اداء الطاعة ومن لبس اللباس ستر العورة ودفع احلر والربد و على هذا 
القياس سائر املباحات الضرورية واختار اكابر النقشبندية قدس اهللا اسرارهم العلية 

بقدر العمل بالعزمية واجتنبوا من الرخصة مهما أمكن ومن مجلة العزائم االكتفاء 
الضرورة فان مل تتيسر هذه الدولة ينبغي أن ال خيرج من دائرة املباحات اىل حد 
املشتبهات واحملرمات ولقد اباح اهللا سبحانه بكمال كرمه تنعمات كثرية على الوجه 

ه التنعمات اي االمت وجعل دائرة هذه التنعمات واسعة جدا ومع قطع النظر عن هذ
ى اعماله رضاء عاله واي جفاء يشبه بسخط سيده عل العبد بافعيش يساوي رضا موىل
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 من اجلنة وسخط اهللا يف النار شر من النار واالنسان عبد حمكوم حبكم اهللا يف اجلنة خري
 حىت يتهافت على كل ما يشاء فينبغي التفكر ى ولده ومل يتركه سدمل جيعله املوىل

العمل امنا هو عهد وأعمال القلب وال حيصل غدا شئ غري الندامة واخلسارة وقت 
الشباب والعاقل من ال يضيع هذا الوقت ويغتنم الفرصة فان االمر مبهم فعساه ان ال 

 اىل زمن الشيخوخة ولئن بقي فلعله ال تتيسر له اجلمعية ولئن تيسرت فلعله ال ىيبق
يقدر على العمل يف اوان استيالء الضعف والعجز واحلال أن اسباب اجلمعية كلها 

 ووجود الوالدين ايضا من انعامات احلق سبحانه فان هم معيشتك على متيسرة اآلن
ذمتهم واملوسم موسم الفرصة وزمان القوة واالستطاعة فبأي عذر ميكن أن يؤخر 

 املسوفون نعم ]١[ هلكو السالمشغل اليوم اىل غد وخيتار التسويف قال عليه الصالة 
يف اليوم يكون اآلخرة االشتغال بامور اذا اخرت املهمات الدنياوية الدنية اىل غد الجل 

مستحسنا جدا كما أن عكسه مستقبح جداً و يف هذا الوقت الذي هو عنفوان 
الشباب ووقت استيالء اعداء الدين من النفس والشيطان لعمل قليل من االعتبار ما 
ليس ذلك يف غري هذا الوقت الضعاف مضاعفة كما ان يف القاعدة العسكرية للعساكر 

ان اقوياء اجلنان اعتبار زائد وقت استيالء االعداء حىت يعترب منهم يف ذلك الشجع
ذلك منظوراً وال يكون مثل هذا االعتبار وقت و يكون الوقت عمل يسري وثبات قليل 

 ان املقصود من خلق االنسان الذي هو خالصة )أيها الولد(االمن من شر االعداء 
كل والنوم وامنا املقصود منه اداء وظائف املوجودات ليس هو اللهو واللعب وال اال

العبودية والذل واالنكسار والعجز واالفتقار ودوام االلتجاء والتضرع اىل جناب قدس 
الغفار جل سلطانه والعبادات اليت الشرع احملمدي ناطق هبا املقصود من ادائها منافع 

ي اذا اداؤها بغاية العباد ومصاحلهم وال يعود منها شئ اىل جناب قدسه عز شأنه فينبغ

                                                 
 الديلمي يف مسند الفردوس عن عبدالرمحن ابن عوف ىا اللفظ وقد روقيل مل يوجد هبذ) قوله هلك املسوفون() 1(

 بلفظ اياك والتسويف بالتوبة ي اهللا عنهمابلفظ التسويف شعار الشيطان يلقيه يف قلوب املؤمنني وعن ابن عباس رض
  .والبخاري يف التأريخ عن عكرمة مرسال واخلطيب عن ايب هريرة رض بلفظ لعن اهللا املسوفات
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 وجيتهد يف انقياد االوامر وامتثاهلا واالنتهاء عن املناهي وامتناعها ىاملمنونية وان يسع
وقد أكرم اهللا سبحانه عباده باالوامر والنواهي مع وجود غناه املطلق فينبغي لنا أن 

منونية نشكر على هذه النعمة على الوجه االمت وان جنتهد يف امتثال احكامها بكمال امل
أيها الولد لو ان واحدا من ابناء الدنيا الذين حتققوا بشوكة ظاهرية وجاه ) اعلم(

صوري انعم على واحد من متعقليه خبدمة يرجع منها نفع لآلمر هبا ايضاً كيف يعدها 
عزيزة ويقول ان شخصا عظيم القدر أمرين هبذه اخلدمة فينبغي يل القيام هبا بغاية 

زل واي مصيبة اصابت هل كانت عظمة احلق جل شانه يف النظر املمنونية فاي بالء ن
أقل من عظمة هذا الشخص حث ال جيتهد يف امتثال أحكام احلق جلت عظمته ينبغي 
أن يستحي وان يتنبه من نوم االرنب وعدم امتثال أوامر اهللا جل سلطانه ال خيلو من 

أمر احلق تعاىل وتقدس أمرين اما ان يكذب االخبارات الشرعية واما أن تكون عظمة 
 لو )ايها الولد(أحقر من عظمة امر ابناء الدنيا فينبغي ان يالحظ شناعة هذين االمرين 

أن شخصاً قد جرب كذبه مراراً أخرب بأن االعداء يف صدد اهلجوم بالليل الستيالء تام 
 على قوم كذا الجتهد عقالء ذلك القوم يف احملافظة وفكر دفع تلك البلية مع علمهم
بان ذلك املخرب متهم بالكذب لكون االحتراز عما يتوهم فيه اخلطر الزما وقد اخرب 

ومع ذلك مل اآلخرة  بتمام املبالغة عن عذاب و السالماملخرب الصادق عليه الصالة 
يتأثروا منه أصال فاهنم ان تأثروا النزعجوا وتفكروا يف دفعه واحلال اهنم عرفوا عالج 

 فبئس االميان الذي ال يكون خلرب و السالمدق عليه الصالة دفعه ببيان املخرب الصا
املخرب الصادق اعتبار عند صاحبه مثل اعتبار خرب الكاذب وصورة االسالم ال تنفع من 

ظن وال وهم  النجاة شيئا بل البد حلصول النجاة من حتصيل اليقني واين اليقني بل ال
طر وخوف وكذلك قال اهللا تعاىل يف ايضا فان العقالء يعتربون الوهم يف أمور فيها خ

كتابه اجمليد واهللا بصري مبا تعملون ومع ذلك اهنم يعملون هذه االعمال القبيحة واحلال 
 شنيعا اصال اهنم لو احسوا اطالع شخص حقري على اعماهلم ملا عملوا حينئذ عمال

ان ال  عن أحد احلالني اما ان يكذبوا خرب احلق سبحانه واما فحال هؤالء ال خيلو
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يعتربوا اطالعه تعاىل فمثل هذا العمل هل هو من االميان أو من الكفر فيلزم لذلك 
له اال اهللا وان ا جددوا اميانكم بقول ال و السالمان جيدد االميان قال عليه الصالة  الولد

 هبا اهللا سبحانه وان جيتنب عن أمور حمرمة منهية ىيعيد توبة نصوحا من أمور ال يرض
ؤدي الصلوات اخلمس مع اجلماعة فان تيسر قيام الليل وصالة التهجد عنها وان ي

فنعمت السعادة واداء زكاة االموال ايضا من اركان االسالم فالبد من ادائها البتة 
واسهل طرق ادائها ان يعزل حق الفقراء من املال يف كل سنة بنية الزكاة فيحفظه 

 هذا التقدير ال يلزم جتديد نية اداء ىعلعنده ويصرفه يف مصارف الزكاة يف متام السنة ف
الزكاة يف كل مرة بل تكفي النية وقت العزل مرة واحدة ومن املعلوم انه كم يصرف 
اىل الفقراء واملستحقني يف مجيع النسة ولكن ملا مل يكن بنية اداء الزكاة مل يكن حمسوبا 

 ايضاً من اخلرج منها ويف الصورة املذكورة تسقط الزكاة من الذمة وحيصل التخلص
من غري مضايقة فان مل يصرف للفقراء يف متام السنة مقدار الزكاة بل بقيت منها بقية 
ينبغي ان حيفظها كذلك معزولة عن سائر االموال فان مثل هذا العمل حيتاج اليه يف 

 ان حيصل التوفيق النفاقه غدا وان ىكل عام وميت كان مال الفقراء ممتازا ومعزوالً فعس
 ان النفس خبيلة بالذات وهاربة من امتثال االحكام االهلية )ايها الولد(صل اليوم مل حي

جل سلطانه فال جرم يصدر الكالم بالرفق واللني واال فاالموال واالمالك كلها حق اهللا 
تعاىل فأين اجملال للعبد يف املكث والتوقف فيه بل ينبغي اداءها باملمنونية التامة وكذلك 

 يف اداء حقوق ى النفس وان يسعىتساهل يف اداء العبادات باتباع هوينبغي ان ال ي
الحد حق يف الذمة فان اداء احلق  يبقى العباد سعيا بليغا وان يبذل اجلهد فيه حىت ال

فاالمر اآلخرة هنا يعين يف الدنيا سهل حبيث ميكن حتصيله باملالمية والتملق وأما يف 
ستفسار عن االحكام الشرعية واالستفتاء فيها  اال)و ينبغي(مشكل غري قابل للعالج 

 ان حيصل التوفيق للعمل هبا بربكة انفاسهم ىفان لكالمهم تأثريا فعساآلخرة من علماء 
 االجتناب عن علماء الدينا الذين جعلوا العلم وسيلة للجاه اال ان ال يوجد )و ينبغي(

اج ميان حممد االترة من العلماء املتقون فريجع اليهم بالضرورة بقدر الضرورة واحل
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العلماء املتدينني هناك والشيخ على االترة من أحبابكم وكل من هذين الشخصني 
 )ايها الولد(مغتنم يف تلك النواحي والرجوع إليهما يف حتقيق املسائل الشرعية انسب 

مالنا والبناء الدنيا وأية مناسبة بيننا وبينهم حىت نتكلم يف خريهم وشرهم وقد وردت 
نصائح الشرعية يف هذا الباب على الوجه األمت واالكمل فللّه احلجة البالغة ولكن ملا ال

من طريق االنابة كان للقلب توجه يف  كان ذلك الولد راجعاً اىل الفقراء ومنسوبا اليهم
أكثر األوقات اىل أحواله وكان هذا التوجه باعثا على القيل والقال واعلم ان اكثر هذه 

ئل قد بلغه وقرع مسعه ولكن املقصود هو العمل ال جمرد العلم اال ترى النصائح واملسا
ان مريضاً اذا كان عاملا بداء مرضه ال ينفعه علمه بذلك الدواء وال حيصل الشفاء بدون 
أكل الدواء وكل هذا االبرام واملبالغة الجل العمل فان العلم العاري عن العمل يقيم 

 اشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل و السالم احلجة على صاحبه قال عليه الصالة
ان االنابة السابقة وان مل تثمر بواسطة قلة صحبة   ذلك الولد)وليعلم(ينفعه اهللا بعلمه 

ارباب اجلمعية ولكنها تنبئ عن نفاسة جوهر استعداده واملرجو ان يوفقه اهللا سبحانه 
ة و على كل حال ينبغي ان ال ملرضياته بربكة تلك االنابة وان جيعله من أهل النجا

يفلت حبل حمبة هذه الطائفة وان جيعل االلتجاء والتضرع اىل هؤالء القوم شعارا وان 
ينتظر تشريف احلق سبحانه مبحبته بسبب حمبة هذه الطائفة وجذبه اليه بالتمام وختليصه 

  :)شعر(من االدناس واالوساخ بالكلية 

  . اال احلبيب الباقيى كل الور *ما العشق االشعلة قد أحرقت

  

املكتوب الرابع والسبعون اىل املرزا بديع الزمان يف التحريض على حمبة الفقراء 
  و السالموالتوجه اليهم و على اتباع صاحب الشريعة عليه الصالة 

قد وردت الرقعة الشريفة والنميقة اللطيفة محدا هللا سبحانه حيث يفهم من 
لدراويش اليت هي رأس مال السعادة الهنم جلساء اهللا فحواه حمبة الفقراء والتوجه اىل ا
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 قوم ال يشقي جليسهم وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ]١[سبحانه وهم
 يف شأهنم رب أشعث و السالم بصعاليك املهاجرين وقال عليه الصالة ]٢[يستفتح

ة فقرة مدفوع باالبواب لو أقسم على اهللا ألبره وقد اندرجت يف الصحيفة الشريف
خديو النشأتني وهذه لغة خمصوص اطالقها حبضرة واجب الوجود جل سلطانه وكيف 
يسوغ لعبد مملوك ال يقدر على شئ ان يبتغي املشاركة باهللا جل شأنه بوجه من 

 ويعدو يف طريق االستقالل خصوصاً يف النشأة االخروية اليت ختتص ىالوجوه وان يسع
 بطريق احلقيقة او بطريق اجملاز مبالك يوم الدين فيها املاليكة وامللكية سواء كانت

ويومئذ ينادي احلق سبحانه ويقول ملن امللك اليوم ويقول يف جوابه بنفسه هللا الواحد 
 اهلول والدهشة والندم واحلسرة وقد اخرب ىالقهار وليس للعباد يف ذلك اليوم شئ سو

ضطراب اخلالئق حيث قال اهللا سبحانه يف القرآن اجمليد عن شدة ذلك اليوم وغاية ا
ان زلزلة الساعة شئ عظيم يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما ارضعت  و تعاىل تبارك

 ولكن عذاب اهللا ى وما هم بسكارى الناس سكارىوتضع كل ذات محل محلها وتر
  :)شعر(شديد 

   قلوب ذوي االلباب تشوي وتذبل *عن الفعل ال قول بذا اليوم تسئل

   فما عذر ذنب فيك أم كيف تفعل *يعهمويدهش فيه االنبياء مج

 والتحية و السالموبقية النصح انه ال بد من اتباع صاحب الشريعة عليه الصالة 
فان النجاة بدونه حمال وينبغي أن ال يلتفت اىل زخارف الدنيا وأن ال يعتين بوجودها 

عدمها خريا وعدمها فان الدنيا مبغوضة اهللا سبحانه ال قدر هلا عنده فينبغي أن يكون 
من وجودها عند العباد وعدم وفائها وسرعة زواهلا مشهورة بل مشهودة فاعتربوا 
بأبنائها الذين مضوا من قبل وفقنا اهللا واياكم ملتابعة سيد املرسلني عليه و على آله 

                                                 
  .ي اهللا عنه جليسهم اخرجه مسلم يف حديث طويل عن أيب هريرة رضىوهم قوم ال يشق) هقول() 1(
رواه الطرباين يف الكبري وابو نعيم عن امية ابن عبداهللا ابن خالد بن ) قوله وكان رسول اهللا يستفتح احلديث() 2(

  .رواة الصحيح وهو مرسلاسيد ذكره احلافظ يف االصابة وقال املنذري يف الترغيب رواه الطرباين ورواته 
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  .و السالمالصالة 

  

املكتوب اخلامس والسبعون اىل املرزا بديع الزمان أيضاً يف التحريض على 
 بتصحيح العقائد أوال و السالم الصالة  و على آله سيد الكونني عليهمتابعة

  وتعلم االحكام الفقهية الضرورية ثانيا وما يناسبه

سلمكم اهللا سبحانه وعافاكم اعلم أن نقد سعادة الدارين منوط مبتابعة سيد 
ر  على هنج بينه علماء أهل السنة شكو التسليماتاملرسلني عليه و على آله الصلوات 

 آراء هؤالء االكابر وبتحصيل ىاهللا سعيهم وذلك بتصحيح االعتقاد اوال على مقتض
علم احلالل واحلرام والفرض والواجب والسنة واملندوب واملباح واملشتبه ثانيا والبد 

العملي اذا   هذا العلم وبعد حصول هذين اجلناحني االعتقادي وىمن العمل مبقتض
لسعادة السرمدية يتيسر الطريان حنو عامل القدس وبدوهنا سبقت العناية االزلية حبصول ا

 فعلها حىت تعد من املطالب ويظن حصول ىخرط القتاد والدنيا الدنية ليست مما خيف
آماهلا وجاهها من املقاصد ينبغي ان يكون عايل اهلمة فان االنسان كلما جيد من اهللا 

  ):ع(اليه تعاىل سبحانه امنا جيده بالوسيلة فينبغي اذا طلب الوسيلة 

  الباقي من العبث هذا هو االمر و

 لك ترجع ساملا وغامنا لكن ىوحيث طلبت اهلمة من كمال االلتفات فبشر
البد من أن تراعي شرطا واحدا وهو توحيد قبلة التوجه فان جعل قبلة التوجه متعددة 

يف كل حمل القاء السالك نفسه اىل التفرقة ومن االمثال املشهورة أن املقيم يف حمل 
واملتردد بني احملال ليس يف حمل أصال رزقنا اهللا سبحانه واياكم االستقامة على جادة 

 على من اتبع و السالم والتحية و السالمالشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
  .و التسليماتاهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات 
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 قليج خان يف بيان ان الترقي مربوط بالورع املكتوب السادس والسبعون اىل
  ويف التحريض على ترك فضول املباحات وما يناسب ذلكالتقوى و

عصمكم اهللا سبحانه عما يصمكم وصانكم عما شانكم حبرمة سيد البشر 
على آله من الصلوات اكملها ومن التسليمات أفضلها  املنفي عنه زيغ البصر عليه و

م الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا فكان مدار النجاة على قال اهللا تعاىل وما آتاك
جزأين امتثال االوامر واالنتهاء عن املناهي ومعظم هذين اجلزأين هو اجلزء االخري 

 ذكر رجل عند رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم بعبادة ىاملعرب عنه بالورع والتقو
 ]١[ئاهللا عليه و سلّم ال َتْعِدلْ بالرعة شيواجتهاد فيها وذكر آخر برعة فقال النيب صلّى ا

 دينكم ]٢[يعين الورع وقال أيضا عليه من الصلوات أمتها ومن التسليمات اكملها مالك
الورع وفضيلة االنسان على امللك امنا هي بسبب هذا اجلزء والترقي يف مدارج القرب 

ول والترقي مفقود فيهم ايضاً من هذا اجلزء فان املالئكة ايضاً متشاركون يف اجلزء اال
من أهم مهام االسالم واشد ضروريات الدين التقوى فكانت رعاية جزء الورع و

ورعاية هذا اجلزء الذي مداره على االجتناب من احملارم امنا تتيسر على وجه الكمال 
 منها بقدر الضرورة فان ارخاء عنان ى واكتفا حصل االجتناب عن فضول املباحاتاذ

 حام ]٣[كاب املباحات جير اىل املشتبهات واملشتبه قريب من احملرم ومنالنفس يف ارت
 من ى يوشك ان يقع فيه فالبد اذا يف حصول كمال الورع والتقوىحول احلم

االكتفاء بقدر الضرورة من املباحات وهو ايضاً مشروط بنية حتصيل القوة على اداء 
 حكم الكثري وملا كان االجتناب وظائف العبودية واال فهذا القدر ايضا وبال ولقليله

                                                 
رواه الترمذي عن جابر واسناده حسن والرعة مصدر ورع يرع رعة بكسر الراء يف الثالثة كذا يف خمتار ) 1(

  .الصحاح
 الطرباين عن ابن عمر قال قال ىاخرجه ابو الشيخ والديلمي عن ايب هريرة بلفظ مالك الدين الورع ورو) 2(

  .أفضل الدين الورع فضل العبادة الفقه ورسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ا
  .اخرجه الشيخان من حديث نعمان بن بشري) 3(
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عن فضول املباحات بالكلية يف مجيع االوقات خصوصا يف هذا الزمان متعسرا وعزيز 
الوجود لزم االجتناب عن احملرمات وتضييق دائرة ارتكاب فضول املباحات مهما 
امكن وان يكون نادما على هذا االرتكاب ومستغفرا منه دائماً وان يلتجئ ويتضرع 

 تعاىل يف مجيع االوقات معتقداً أن هذا الرتكاب لفضول املباحات فتح باب اىل اهللا
 أن تقوم هذه الندامة واالستغفار وااللتجاء والتضرع ىالدخول حوايل احملرمات فعس

مقام االجتناب عن فضول املباحات وان تسد مسده وان تدفع آفاهتا وحتفظ عنها قال 
 احب اىل اهللا تعاىل من صولة املطيعني واحد من اعزة االكابر انكسار العاصني

وقسم  و تعاىل واالجتناب عن احملرمات على قسمني قسم يتعلق حبقوق اهللا سبحانه
يتعلق حبقوق العباد ورعاية القسم الثاين اهم من رعاية القسم االول فان احلق سبحانه 

بالذات قال غين على االطالق وارحم الرامحني والعباد فقراء حمتاجون وخبالء ولئام 
 كانت له مظلمة الخيه من عرضه او شئ ]١[رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم من

لله منه اليوم قبل ان ال يكون دينار وال درهم وان كان له عمل صاحل اخذ منه تحفلي
بقدر مظلمته وان مل يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وقال ايضا 

 ما املفلس قالوا املفلس فينا من ال درهم له وال متاع ]٢[رونصلّى اهللا عليه و سلّم اتد
 يأيت يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة ويأيت قد شتم هذا  منفقال ان املفلس من اميت

وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا 
 خطاياهم فطرحت عليه  ما عليه اخذ منىمن حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقض

 اظهارا )ونقول(مث طرح يف النار صدق رسول اهللا صلى اهللا و على آله وسلم 
حملمدتكم وشكرا على صنيعكم ان كثريا من االحكام الشرعية صار مروجا يف بلدة 
الهور بوجودكم يف مثل هذا الزمان وحصلت تقوية الدين وترويج امللة يف تلك البقعة 

فقري بالنسبة اىل سائر بالد اهلند كقطب االرشاد بالنسة اىل سائر وهذه البلدة عند ال

                                                 
  رواه البخاري عن ايب هريرة) 1(
  رواه مسلم عن ايب هريرة) 2(
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الناس وخري هذه البلدة وبركاهتا سار يف مجيع بالد اهلند فاذا حصل هناك ترويج 
يتحقق حنو من الترويج يف كل حمل كان اهللا سبحانه مؤيديكم وناصركم قال رسول 

ميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من  طائفة من ا]١[اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ال يزال
خذهلم حىت يأيت امر اهللا وهم على ذلك وملا كان حبل ارتباطكم احليب حبضرة معدن 
املعارف شيخنا وقبلتنا قدس سره حمكماً قوياً كنت باعثاً على حتريك ذلك االرتباط 
مة احليب بتسويد االوراق وحترير بعض الكلمات والزيادة على ذلك اطناب وحامل رقي

الدعاء رجل صاحل ذو نسب طيب وقد وقعت له حاجة اىل جنابكم فاملرجو رعاية 
ة يالتوجه الشريف يف حقه واجناح حاجته رزقنا اهللا سبحانه واياكم الدولة احلقيق

  .و التسليماتوالسعادة السرمدية حبرمة النيب وآله االجماد و على آله الصلوات 

  

عبادة اهللا الذي ليس خان يف بيان ان املكتوب السابع والسبعون اىل جباري 
   تكون ميسرة وما يناسب ذلككمثله شئ مىت

  :)شعر(على عباده الذين اصطفى و سالم احلمد هللا 

  ويل من خيتار ما كان باطال  فيا *وما عبدوا غري االله فباطل

عبادة اهللا الذي ليس كمثله شئ امنا تتيسر اذا ختلص العبد عن رقية سواه جل  و
 بالتمام ومل تبق قبلة التوجه غري الذات االحدية ومصداق هذ التوجه استواء سلطانه

انعامه وايالمه تعاىل بل يكون االيالم أرغب فيه من االنعام يف ابتداء حصول هذا املقام 
وان اجنر االمر اخريا اىل التفويض وكان كلما يصل وحيصل هو األوىل واالنسب 

لرهبة فتلك العبادة هي عبادة النفس يف احلقيقة فان والعبادة اليت منشأوها الرغبة وا

                                                 
رواه حاكم عن عمر وكذا حاكم وابن ماجة عن ايب هريرة وابن ماجة عن مغرية بن شعبة وابو داود عن ) 1(

 اللفظ ومعناه واحداه وقال املخرج رواه مسلم وابن ماجة والترمذي من حديث عمران بن حصني مع اختالف يف
  .ثوبان رضي اهللا عنه
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  :)شعر(املقصود منها اما حصول جناة النفس أو سرورها 

   دعوى احملبة منك دعوى كاذب *يلّونا بنفسك يا خما دمت مفت

حصول هذه الدولة منوط بالفناء املطلق وهذا التوجه من نتيجة احملبة الذاتية  و
 والتحية وحصول و السالماحملمدية على صاحبها الصالة ومقدمة ظهور الوالية اخلاصة 

هذه النعمة العظمى موقوف على كمال اتباع شريعته عليه من الصلوات امتها ومن 
التحيات أكملها فان شريعة كل نيب اليت اعطاه اهللا اياها من طريق النبوة مناسبة لواليته 

ذن اهللا سبحانه اىل مقام النبوة يرتل فان التوجه يف الوالية اىل احلق بالكلية فاذا نزل با
بذلك النور وجيمع ذلك الكمال مع التوجه اىل اخللق وسبب حصول كماالت مقام 
النبوة هو ذلك النور ايضاً وهلذا قيل والية النيب افضل من نبوته فال جرم تكون شريعة 

فان (ة كل نيب مناسبة لواليته واتباع تلك الشريعة مستلزم للوصول اىل تلك الوالي
 ال نصيب له من واليته صلّى و السالم ان بعض من يتبع شريعة نبينا عليه الصالة )قيل

 ان شريعة )اجيب(اهللا عليه و سلّم بل هو على قدم نيب آخر وله نصيب من واليته 
 جامعة جلميع الشرائع والكتاب الذي انزل اليه شامل جلميع و السالمنبينا عليه الصالة 
نه اتباع جلميع الشرائع فمن له مناسبة لنيب من أفاتباع هذه الشريعة كالكتب السماوية 

االنبياء يأخذ نصيبا من واليته على قدر إستعداده وال حمذور فيه بل اقول إن واليته 
التسليمات   حاوية لواليات مجيع االنبياء عليهم الصلوات وو السالمعليه الصالة 

ول اىل جزء من اجزاء هذه الوالية اخلاصة فالوصول اىل واحدة من تلك الواليات وص
السالم  ة وسبب عدم الوصول اىل تلك الوالية القصور يف كمال متابعته عليه الصال و
للقصور درجات فال جرم حصل التفاوت يف درجات الوالية ولو تيسر كمال  و

حملمدية االتباع المكن الوصول اىل تلك الوالية واالعتراض امنا يرد اذا حصلت الوالية ا
 والتحيات وليس و التسليماتعليه وعليهم الصلوات اآلخر ملتابعي شرائع االنبياء 

فليس احلمد هللا الذي أنعم علينا وهدانا اىل الصراط املستقيم والدين القومي والصراط 
املستقيم عبارة عن هذا الطريق املتني والشرع املبني انك ملن املرسلني على صراط 
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و املعىن رزقنا اهللا سبحانه واياكم كمال اتباع شريعته عليه الصالة مستقيم دليل هلذا 
 حبرمة كمل اتباعه ومعظم أوليائه رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني آمني وحامل السالم

رقيمة الدعاء ملا كان يف صدد التوجه اىل تلك احلدود صار باعثا على حتريك سلسلة 
  .محة اهللا سبحانه لديكم عليكم ورو السالماحملبة بتحرير كلمات 

  

املكتوب الثامن والسبعون اىل جباري خان ايضا يف بيان معىن السفر يف الوطن 
لى اتباعه صلّى والسري اآلفاقي واالنفسي وان حصول هذه الدولة موقوف ع

  اهللا عليه و سلّم

رزقنا اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشريعة احلقة على مصدرها الصالة 
ره اىل الوطن املألوف ونقد  آگد مضت مدة من العود من سفر دهلي ووالتحية ق

 الوطن من االميان فان وقع السفر بعد الوصول اىل الوطن فهو يف ]١[الوقت أآلن حب
نفس الوطن فان السفر يف الوطن من االصول املقررة عند اكابر الطائفة النقشبندية 

 الطريق ذوق من هذا السفر يف االبتداء العلية قدس اهللا اسرارهم السنية وحيصل يف هذا
بطريق اندراج النهاية يف البداية وجيعل مجع من هؤالء الطائفة جمذوبني سالكني اذا أريد 
ذلك ويرمون أوال يف السري اآلفاقي مث جيذبون اىل السري االنفسي بعد متام السري اآلفاقي 

  ):ع(والسفر يف الوطن عبارة عن هذا السري االنفسي 

  ي سعادات تكون نصيب منهذ و

  :)آخر(

  هنيئا الرباب النعيم نعيمها

 النعمة العظمى منوط باتباع سيد األولني واآلخرين عليه و هالوصول اىل هذ و
                                                 

واملشهور انه حديث قال السخاوي مل اقف عليه ومعناه صحيح من املخرج ) قوله حب الوطن من االميان() 1(
  .قلت يذكره الصوفية كثريا وله عندهم معين آخر
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لك نفسه يف على آله من الصلوات أكملها ومن التحيات أفضلها وما مل يفن السا
 ال تصل رائحة من هذه  امتثال األوامر واالنتهاء عن املناهيٰىالشريعة ومل يتحل حبل

الدولة اىل مشام روحه فان حصلت له االحوال واملواجيد فرضا مع وجود خمالفة 
الشريعة ولو مقدار شعرة فهي داخلة يف االستدراج ُتفِْضُحُه أخريا وال امكان للخالص 
بدون اتباع حمبوب رب العاملني عليه و على آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات 

 و تعاىل  للعاقل ان يصرف حياة ايام معدودة يف مرضيات اهللا سبحانه)ينبغي(أكلمها 
 العبد راضيا عن أفعاله واحلق أية لذة يف معيشة اذا مل يكن موىلوأي صفاء يف عيش و

مطلع على االحوال الكلية واجلزئية وحاضر وناظر فينبغي ان يستحيي  و تعاىل سبحانه
يوب واالفعال القبيحة ملا صدرت حينئذ عق على المنه سبحانه فانه لو ظن اطالع خملو

يوب البتة فأي بالء وقع فان أكثر الناس عقبيحة وال عيب قطعاً وال يراد اطالعه على ال
ال يتقون وال ينقبضون وال يبالون مع علمهم حبضور احلق سبحانه واطالعه على 

 اعتبار هذا الضمائر والسرائر فأي اسالم هذا حيث ال اعتبار للحق عندهم مثل
املخلوق نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئآت اعمالنا فبحكم جددوا اميانكم بقول 
ال اله اال اهللا ينبغي ان جيدد االميان يف كل آن هبذا القول العظيم الشان وان يتوب اىل 
اهللا سبحانه من مجيع االفعال املذمومة وينيب اليه تعاىل فانه ال يدري رمبا تكون 

و  للتوبة يف وقت آخر هلك املسوفون حديث نبوي عليه و على آله الصلوات الفرصة
 ان يغتنم الفرصة ويصرفها يف مرضاته تعاىل والتوفيق للتوبة من )و ينبغي( التسليمات

عناية احلق سبحانه فينبغي ان يطلب هذا املعىن دائما وان يطلب اهلمة من الدراويش 
رفة تامة من عامل احلقيقة وان يستمد منهم حىت الذين هلم قدم راسخ يف الشريعة ومع

 ىتظهر عناية احلق سبحانه من باهبم فتجذب اىل جناب قدسه تعاىل بالتمام فال تبق
حينئذ خمالفة أصال فانه لو وجدت من خمالفة الشريعة مقدار شعرة فاألمر يف خطر 

  :)شعر(فالبد من سد سبل املخالفة بالتمام 

   يا سعد من غري اتباع املصطفى *ق الصفامن احملال املشي يف طر و
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صلوات اهللا سبحانه عليه و على آله وال ينبغي االعتراض على أهل اهللا خصوصا 
اذا حتقق يف البني اسم املرشدية واملريدية وكان طريق االفادة واالستفادة مفتوحاً 
ات وينبغي ان يعتقده مسا قاتالً والزيادة على ذلك اطناب وقد حررت هذه الكلم

 املال عمر )مث ان(بسبب ارتباط احملبة واالخالص فاملرجو ان ال تكون موجبة للمالل 
وشاه حسني كليهما من اوالد الكبار يريدان مالزمتكم فاملرجو ادخاهلما يف زمرة 
املالزمني املخصوصني وجاء الشيخ امسعيل ايضاً هبذه االرادة ولو كان راجالً فاملأمول 

  . واالكرامو السالمله ولنكتف هبذا القدر من زيادة التصديع ان حيتظ مبا يناسب حا

  

املكتوب التاسع والسبعون اىل املذكور ايضاً يف بيان ان هذه الشريعة الغراء 
 الشرائع ى هذه الشريعة اتيان مبقتضىجامعة للشرائع املتقدمة واألتيان مبقتض

  وما يناسب ذلك

جادة الشريعة املصطفوية على رزقكم اهللا سبحانه الثبات واالستقامة على 
 والتحية وجعلكم متوجهاً اىل جناب قدسه بالكلية وقد تقرر و السالمصاحبها الصالة 

ان حممدا رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم جامع جلميع الكماالت االمسائية والصفاتية 
 الكتب ومظهر مجيع االنبياء على سبيل االعتدال والكتاب الذي انزل اليه خالصة مجيع

 وايضاً ان و التسليماتالسماوية املرتلة على سائر االنبياء على نبينا وعليهم الصلوات 
 هذه الشريعة احلقة منتخبة مبقتضىالشريعة اليت اعطيها زبدة الشرائع املتقدمة واالعمال 

من أعمال الشرائع بل من أعمال املالئكة ايضاً صلوات اهللا على نبينا وعليهم أمجعني 
عض املالئكة مأمورون بالركوع وبعضهم بالسجود وبعضهم بالقيام وكذلك فان ب

ورد االمر  االمم السابقة كان بعضهم مأمورين بصالة الصبح وبعضهم بصالة أخرى و
يف هذه الشريعة باتيان االعمال املنتخبة من خالصة أعمال االمم السابقة واملالئكة 

صديق جبميع الشرائع والعمل مبقتضاها عمل املقربني وزبدهتا فالتصديق هبذه الشريعة ت
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 هذه الشريعة خري االمم وكذلك اجرم يكون مصدقو ات تلك الشرائع فالمبقتضى
تكذيب هذه الشريعة تكذيب جلميع الشرائع وترك العمل مبوجبها ترك العمل مبوجب 
سائر الشرائع وكذلك انكار نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم انكار جلميع الكماالت 

المسائية والصفاتية وتصديقه تصديق جبميع ذلك فال جرم يكون منكره صلّى اهللا عليه ا
و سلّم ومكذب شريعته شر االمم وهلذا قال اهللا تعاىل االعراب أشد كفرا ونفاقاً 

  :)شعر(

   تعسا ملن مل يكن يف بابه تربا *حممد سيد الكونني من عرب

عتقاد وحسن الظن بالشريعة احلمد هللا ذي االنعام واملنة قد صار حسن اال
 والتحية مشهودا فيك باحسن الوجوه وكانت الندامة و السالموصاحبها عليه الصالة 

 )مث ان( و تعاىل مها اهللا سبحانهملذمومة ممدتك ومعينتك دائما زادعلى االوضاع ا
حامل رقيمة الدعاء الشيخ ميان مصطفى من نسل القاضي شريح وقد كانت اسالفه 

 كرباء هذه الديار وكانت هلم وظائف كثرية واسباب معيشة وافرة وقد االكابر من
توجه املشار اليه اىل العسكر بسبب ضيق املعيشة ومعه اسناده ومنشوره فاملرجو 
حصول اجلمعية له بواسطتكم والزيادة على ذلك موجبة للتصديع وينبغي تفويض 

ر فيكون سببا جلمعية ارباب املشار اليه اىل الصدور العظام على هنج يتيسر له االم
  . واالكرامو السالمالتفرقة 

  

املكتوب الثمانون اىل املرزا فتح اهللا احلكيم يف بيان أن الفرقة الناجية من بني 
الفرق الثالثة والسبعني فرقة أهل السنة واجلماعة ويف املنع من االلتفات اىل 

  الفرق املبتدعة واالختالط معهم وما يناسب ذلك

 سبحانه واياكم االستقامة على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها رزقنا اهللا
  ):ع( والتحية و السالمالصالة 
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  هذا هو االمر والباقي من العبث

وكل فرقة من الفرق الثالث والسبعني يدعون اهنم متبعون للشريعة وجيزمون 
الدليل بكوهنم ناجني كل حزب مبا لديهم فرحون مصداق حاهلم ونقد وقتهم وأما 

الذي بينه النيب الصادق عليه من الصلوات أكملها ومن التسليمات أفضلها على متييز 
 هم على ما ]١[فرقة ناجية من تلك الفرق املتعددة فهو قوله صلّى اهللا عليه و سلّم الذين

انا عليه وأصحايب وذكر االصحاب مع وجود الكفاية بذكر صاحب الشريعة عليه 
حية يف ذلك احملل ميكن أن يكون لاليذان بان طريقي هو طريق  والتو السالمالصالة 

االصحاب وطريق النجاة منوط باتباع طريقهم فحسب كما قال اهللا تعاىل ومن يطع 
الرسول فقد اطاع اهللا فكان اطاعة الرسول عني اطاعة اهللا تعاىل وخالف اطاعته صلّى 

هللا سبحانه عن حال مجاعة اهللا عليه و سلّم عني معصيته تعاىل وتقدس وقد اخرب ا
زعموا طاعته تعاىل خالف طاعة الرسول وحكم بكفرهم حيث قال سبحانه يريدون 
أن يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اآلية فدعوى اتباع النيب 
صلّى اهللا عليه و سلّم بدون اتباع طريق االصحاب رضوان اهللا عليهم أمجعني دعوى 

 فاين اجملال و السالمك االتباع يف احلقيقة عني معصية الرسول عليه الصالة باطل بل ذل
لطمع النجاة يف ذلك الطريق حيسبون اهنم على شئ اال اهنم هم الكاذبون مطابقة 

 أهل و السالمحلاهلم وال شك أن الفرقة امللتزمة التباع أصحابه عليه وعليهم الصالة 
 الفرقة الناجية فان الطاعنني يف أصحاب رسول السنة واجلماعة شكر اهللا سعيهم فهم

اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم كالشيعة واخلوارج حمرمون من اتباعهم وللمعتزلة مذهب 
على حدة حمدث ورئيسهم واصل بن عطاء كان من أصحاب حسن البصري مث اعتزل 

ا و على جملسه وصار يقول باثبات الواسطة بني الكفر واالميان فقال احلسن اعتزل عن
هذا القياس سائر الفرق والطعن يف االصحاب طعن يف رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 
سلّم يف احلقيقة ما آمن برسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم من مل يوقر أصحابه فان 

                                                 
  .رواه الترمذي من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه) نا احلديثقوله الذين هم على ما ا() 1(
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 ان أحكام )و أيضاً(خبثهم ينجر اىل خبث صاحبهم نعوذ باهللا من هذا االعتقاد السوء 
الينا من طريق القرآن واالحاديث امنا وصلت بتوسط نقلهم فاذا الشريعة اليت وصلت 

كان هؤالء مطعوناً فيهم يكون نقلهم ايضاً مطعوناً فيه وهذا النقل ليس خمصوصاً 
ببعض دون بعض بل كلهم يف العدالة والصدق والتبليغ فالطعن يف واحد منهم اي 

قال الطاعنون يف االصحاب  )فان(واحد كان طعن يف الدين والعياذ باهللا سبحانه منه 
حنن ايضا نتابعهم ولكن ال يلزم يف حتقق املتابعة متابعة اجلميع بل ذلك غري ممكن 

ع اذا مل يوجد  أن متابعة البعض امنا تنف)اجيب(لتناقض آرائهم واختالف مذاهبهم 
 فان عليا كرم اهللاآلخر  حتقق انكار البعض ال يتحقق متابعة البعض انكار الباقني ومىت

وجهه كان يوقر اخللفاء الثالثة ويعظمهم رضوان اهللا عليهم أمجعني وبايعهم عاملا 
باستحقاقهم االقتداء هبم فدعوى متابعته مع وجود انكارهم افتراء حمض وادعاء صرف 
بل انكارهم انكار يف احلقيقة لسيدنا علي كرم اهللا وجهه ورد صريح القواله وافعاله 

 حق اسد اهللا من غاية سخافة العقل فان العقل الصحيح ال وجتويز احتمال التقاة يف
جيوز اضمار بغض اخللفاء الثالثة السد اهللا قريبا من مدة ثالثني سنة واظهار خالفه 

 أهل االسالم  مثل هذا النفاق ال يتصور من ادىنوصحبته معهم على النفاق أصال فان
وهن كثري  لزم نسبة ضعف كبري وفينبغي التأمل والتفكر يف شناعة هذا الفعل فانه يست

وخديعة شنيعة اىل أسد اهللا علي كرم اهللا وجهه فلئن جوزنا التقاة يف حق اسد اهللا على 
سبيل فرض احملال فماذا يقولون يف تعظيم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم للخلفاء 

اة الن تبليغ ما هو الثالثة وتوقريه اياهم من االبتداء اىل االنتهاء فانه ال مساغ فيه للتق
احلق واجب على الرسول وجتويز التقاة هناك ينجر اىل الزندقة قال اهللا تعاىل يا ايها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان مل تفعل فما بلغت رسالته قال الكفار ان حممدا 
أ يظهر من الوحي ما يوافقه وخيفي منه ما خيالفه ومن املقرر أن تقرير النيب على اخلط

صلّى اهللا عليه و سلّم خالف  غري جائز واال يتطرق اخللل اىل شريعته فاذا مل يصدر منه
تعظيم خلفاء الثالثة ومل يظهر ما ينايف توقريهم علم ان تعظيمه وتوقريه صلّى اهللا عليه 
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اىل أصل الكالم ونبني ) ولنرجع(و سلّم اياهم مصون عن اخلطأ وحمفوظ عن الزوال 
ين شبهتهم اوضح مما سبق وانقح فنقول ان متابعة مجيع االصحاب جواب اعتراضهم يع

واجبة يف اصول الدين فانه ال اختالف بينهم يف االصول وامنا اختالفهم يف الفروع 
فقط فالذي يطعن يف بعضهم فهو حمروم من متابعة مجيعهم وكلمة االصحاب وان 

جها من االتفاق اىل كانت يف نفسها متفقة ولكن شؤم االنكار الكابر الدين خير
االختالف بل جير انكار القائل اىل انكار املقول وايضاً ان مبلغي الشريعة مجيع 
االصحاب كما مر الن االصحاب كلهم عدول وبلغ من كل واحد شئ من الشريعة 
الينا وكذلك مجعوا القرآن اخذا من كل واحد منهم آية فما فوقها فانكار البعض 

 يتحقق االتيان جبميع الشريعة يف حق املنكر فكيف النجاة انكار ملبلغي القرآن فال
والفالح قال اهللا تعاىل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اآلية مع انا نقول ان 

 ما مجعه  وجامع القرآن عثمان بل أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي اهللا عنهم
غي التأمل والتفكر فان انكار  هذا القرآن فينبىعلي كرم اهللا وجهه وما حواه فهو سو

 شخص )سئل(هؤالء االكابر ينجر اىل انكار القرآن يف احلقيقة عياذا باهللا سبحانه منه 
جمتهد أهل التشيع يعين يف زعمهم ان القرآن مجعه عثمان فما اعتقادك يف حق هذا 

 ان  املصلحة يف انكاره فان بانكاره ينهدم الدين بالتمام وأيضاًىالقرآن فقال ال ار
 ال جيوز اجتماع اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم على امر باطل ]١[العاقل

قبل مرور يوم من رحلته صلّى اهللا عليه و سلّم ومن املقرر ان اصحاب رسول اهللا 
صلّى اهللا عليه و سلّم كانوا يوم رحلته مقدار ثالث وثالثني الفا وبايع كلهم الصديق 

ار واجتماع مجيع اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يف االكرب بالطوع واالختي
تلك احلالة على الضاللة من مجلة احملاالت وقد قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ال 

                                                 
نضم اليه الديانة وحسن الظن باصحاب النيب صلّى اهللا إقل كاف يف ذلك فكيف اذا عاشار به اىل ان جمرد ال) 1(

  .عليه و سلّم حملرره
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 اميت على الضاللة وتأخر علي كرم اهللا وجهه يعين من البيعة يف االبتداء ليس ]١[جيتمع
ل بنفسه ما غضبنا اال لتأخرنا عن املشورة واال اال لعدم دعوهتم اياه اىل املشورة كما قا

لنعلم ان ابا بكر خري منا اخل وعدم دعوهتم اياه ميكن ان يكون مبنيا على مصلحة 
كتسلية اهل البيت بقعوده عندهن يف الصدمة األوىل من املصيبة او حنو ذلك 

 تزكت  النفساين فان نفوسهم قدىواالختالف الواقع بني االصحاب ليس منشأه اهلو
وختلصت من ان تكون امارة بالسوء وصارت مطمئنة وكانت اهواءهم تابعة للشريعة 
بل كان مبناه على االجتهاد واعالء احلق فللمخطئ منهم درجة واحدة عند اهللا 

 حفظ اللسان من اذاهم وجفاهم وان يذكر كال وللمصيب عشر درجات فينبغي اذاً
 تعاىل تلك دماء طهر اهللا أيدينا عنها فلنطهر منهم خبري قال االمام الشافعي رمحه اهللا

عنها السنتنا وقال ايضاً اضطر الناس بعد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فلم جيدوا 
حتت ادمي السماء خريا من أيب بكر فولوه رقاهبم وهذا القول تصريح منه بنفي التقاة 

 ن املقصود ان امليان سيد)يةبق(ورضاء علي كرم اهللا وجهه بيعة الصديق رضي اهللا عنه 
ولد الشيخ ميان ايب اخلري من أوالد الكبار وقد سافر اىل دكن يف رفاقتكم فريجي يف 
حقه التفاتكم وعنايتكم وايضاً ان موالنا حممدا عارف طالب علم ومن اوالد الكبار 

 سالمو ال التوجه اليه ىجل االستمداد يف امر املعاش فريجوكان ابوه عاملا وقد جاء ال
  .واالكرام

  

بك يف التحريض على ترويج االسالم  املكتوب احلادي والثمانون اىل الال
وبيان حصول الوهن والضعف لالسالم واملسلمني واستيالء الكفار االشرار 

                                                 
اميت اخل قال السخاوي وباجلملة فهو حديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما بلفظ ان اهللا ال جيمع ) 1(

مشهور املنت ذو اسانيد كثرية وشواهد متعددة يف املرفوع وغريه انتهى وقال السيوطي ال جيتمع اميت على ضاللة 
  .رواه ابن ايب عاصم يف السنة من حديث انس هبذا اللفظ اهـ
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  وغلبتهم

زادنا اهللا واياكم محية االسالم وقد بلغت غربة االسالم منذ قرن واحد مبلغا 
د اجراء احكام الكفر يف بالد االسالم بل يريدون ازالة وغاية ال يرضي أهل الكفر مبجر

احكام االسالم ورفعها بالكلية وجيتهدون يف اعدام أثر االسالم واملسلمني وبلغ االمر 
 من شعار االسالم يذيقونه القتل وذبح البقرة من اعظم شعائر ئاحدا لو اظهر مسلم شي

اجلزية وال يرضون بذبح البقرة اصال االسالم يف بالد اهلند ولعل الكفار يرضون باداء 
فان حصل الرواج والقوة لالسالم واالعتبار للمسلمني يف ابتداء السلطنة فبها واال 
فاالمر مشكل يف حق املسلمني جدا الغياث الغياث مث الغياث الغياث ويا سعادة من 

ن يشاء يستسعد هبذه السعادة ويا اقبال باز يصيد هذه الدولة ذلك فضل اهللا يؤتيه م
واهللا ذو الفضل العظيم ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على متابعة سيد املرسلني عليه و على 

  .و السالمآله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها 

  

هي يف بيان ان سالمة القلب  ياملكتوب الثاين والثمانون اىل اسكندرخان اللود
  هذا النيسان معرب عنه بالفناءال تتصور بدون نسيان ما سوي احلق جل وعال و

جعلكم اهللا سبحانه معه على الدوام وال يترك مع غريه من االنام حبرمة سيد 
 وما هو الالزم لنا و التسليمات البصر عليه و على آله الصلوات غالبشر املطهر عن زي

ق ولكم سالمة القلب من غري احلق سبحانه وهذه السالمة امنا تتيسر اذا مل يبق لغري احل
سبحانه مرور وخطور على القلب وعدم مرور الغري منوط بنيسان ذلك الغري املعرب عنه 
بالفناء عند هذه الطائفة العلية ويبلغ ذلك النسيان مبلغا لو أرادوا اخطار الغري بالبال 
وايقاعه يف القلب بالتكلف فرضا ال خيطر ابدا وال يقع سرمداً ومامل يبلغ النسيان هذه 

 هبذه املرتبة صارت اآلن ىمة القلب حمال وهذه النسبة يعين نسيان السواملرتبة فسال
  :)شعر(كعنقاء املغرب بل ال يصدق هبا ان اخرب عنها 
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   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هنيئا الرباب النعيم نعيمها

  . أوال وآخراًو السالمماذا نكتب أزيد من ذلك  و

  

يف التحريض على اجلمع بني مجعييت املكتوب الثالث والثمانون اىل هبادر خان 
  الظاهر والباطن مع االستقامة على الشريعة واحلقيقة

 وجعلكم مقبال على جناب قدسه اهللا سبحانه النجاة من تعلقات شىترزقكم 
بالكلية حبرمة سيد املرسلني عليه و على آله من الصلوات أكملها ومن التسليمات 

  :)شعر(أفضلها 

   احلق فاعلم أنه مرضى هوى سو *خردلةمن كان يف قلبه مثقال 

حتلية الظاهر بالشريعة الغراء وربط الباطن على الدوام باهللا أمر عظيم اي  و
صاحب دولة يشرف هباتني النعمتني العظيمتني واجلمع بني هاتني النسبتني يف هذا 
الوقت باالستقامة على ظاهر الشريعة عزيز الوجود جدا بل أعز من الكربيت االمحر 
رزق اهللا سبحانه من كمال كرمه كرامة االستقامة على متابعة سيد األولني واآلخرين 

  . ظاهراً وباطناو السالمعليه و على آله الصالة 

  

املكتوب الرابع والثمانون اىل السيد أمحد القادري يف بيان أن كال من الشريعة 
ابقة علوم وان عالمة الوصول اىل مرتبة حق اليقني مطاآلخر واحلقيقة عني 

  ذلك املقام ومعارفها بالعلوم الشرعية ومعارفها وما يناسب ذلك

رزقكم اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشريعة وجعل مجيع مهتكم التوجه اىل 
جناب قدسه وأخذك عنده بالتمام ويسرلك ولنا االعراض عما سواه بالكلية حبرمة 

ات أفضلها ومن التسليمات أكملها و سيد البشر املقدس عن زيغ البصر عليه من الصلو
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  ):ع(على آله واصحابه أمجعني آمني 

  أحسن ما ميلي حديث االحبة و

وكلما قيل عن احلبيب وان مل يكن من كالمه ولكن ملا كان هلذا الكالم نوع 
مناسبة جبنابه تعاىل وتقدس نغتنم هذا املعىن املناسب وجنترئ يف إطالة اللسان يف ذلك 

ال متايز بينهما يف احلقيقة غري اآلخر  ان كال من الشريعة واحلقيقة عني الباب املقصود
 االستدالل والكشف والغيبة والشهادة والتعمل وزواله فان  واالمجال و التفصيل

االحكام والعلوم اليت صارت معلومة مبوجب بيان الشريعة الغراء تنكشف تلك العلوم 
قة حق اليقني وخترج من الغيبة اىل الشهادة واالحكام بعينها تفصيال بعد التحقق حبقي

ويرتفع جتشم الكسب ومتحل العمل من البني وعالمة الوصول اىل مرتبة حق اليقني 
مطابقة علوم ذلك املقام ومعارفه بعلوم الشريعة ومعارفها فلو بقيت املخالفة مقدار 

خ الطريقة شعرة فهو دليل على عدم الوصول اىل حقيقة احلقائق وكلما وقع من مشائ
مما خيالف الشريعة من علم أو عمل فهو مبين على سكر الوقت وسكر الوقت ال يقع 

ن اىل هناية النهاية كله صحو والوقت مغلوب فعاهلم نتهىاال يف اثناء الطريق وحال امل
  :)شعر(واحلال واملقام تابعان لكماهلم 

   كل صاف فارغ عن كل حال *صويف ابن الوقت آمد يف املثال

قق من ذلك ان خمالفة الشريعة عالمة عدم الوصول اىل حقيقة االمر ووقع فتح
يف عبارة بعض املشائخ ان الشريعة قشر احلقيقة واحلقيقة لب الشريعة وهذا الكالم وان 
كان منبئا عن عدم استقامة قائله ولكن ميكن ان يكون مراده به ان اجململ حكمه 

 اىل اللب واالستدالل يف جنب الكشف بالنسبة اىل املفصل كحكم القشر بالنسبة
 األحوال فال جيوزون التكلم بامثال هذه اكالقشر يف جنب اللب واما االكابر املستقيمو

العبارة املومهة للمخالفة وال يثبتون الفرق بينهما غري االمجال والتفصيل واالستدالل 
دس انه ما املقصود والكشف سئل سائل اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس اهللا سره االق

من السري والسلوك فقال كون املعرفة االمجالية تفصيلية واالستداللية كشفية رزقنا اهللا 
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سبحانه الثبات واالستقامة على الشريعة علما وعمال صلوات اهللا وسالمه على 
صاحبها وبقية التصديع ان حامل رقيمة الدعاء الشيخ مصطفى الشرحيي من نسل 

آباؤه وأجداده من االكابر وأصحاب وظائف وفرية ومعائش القاضي شريح وكان 
كثرية وقد توجه اىل العسكر بسبب اضطراره من فقدان اسباب املعيشة واخذ معه 
اسناده ومنشوره واملأمول التفاتكم وتوجهكم اىل حاله على هنج يكون سببا حلصول 

  .دة التصديع هبذا القدر من زياياجلمعية وينجو من االضطراب والتفرقة ولنكتف

  

املكتوب اخلامس والثمانون اىل املرزا فتح اهللا احلكيم يف التحريض على اتيان 
  االعمال الصاحلة خصوصاً على اداء الصلوات باجلماعة وما يناسب ذلك

وفقكم اهللا سبحانه ملرضياته واعلم ان االنسان كما أنه البد له من تصحيح 
ال الصاحلات وامجع العبادات واقرب االعتقادات كذلك البد له من اتيان االعم

 عماد الدين فمن ]١[ الصالةو السالمالطاعات هو اداء الصالة كما قال عليه الصالة 
اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين ومن وفق ملواظبة اداء الصلوة فقد 

كر مؤيد هلذا امتنع عن الفحشاء واملنكر وقوله تعاىل ان الصالة تنهي عن الفحشاء واملن
الكالم والصالة اليت ليست هبذه املثابة يعين مل متنع صاحبها عن الفحشاء واملنكر فهي 
صورة الصالة ال حقيقة هلا ولكن ينبغي أن ال تترك الصورة اىل أن حتصل احلقيقة فان 

                                                 
ه مرفوعا وقول النووي يف التنقيح حديث رواه الديلمي عن علي كرم اهللا وجه والبيهقي يف الشعب عن عم) 1(

 يعين الصالة عماد الدين منكر باطل رده احلافظ ابن حجر وشنع عليه مث ان الذي خرجه البيهقي هي اجلملة االوىل
فقط واما قوله فمن تركها اخل فلم أره وقد ورد بطرق متعددة وبالفاظ خمتلفة اوردها شارح االحياء مث قال يوجد  

 وهي فمن اقامها فقد اقام الدين وهبذه الزيادة يفهم وجه ىنا احلنفية هذا احلديث بزيادة مجلة اخريف كتب اصحاب
الشبه بني الصالة والعماد اي االقامة باالقامة واهلدم بالترك كما ان اخليمة تقام باقامة عمدها وهتدم بترك اقامتها 

فظ االقامة يف الكتاب والسنة خبالف غريه من االعمال وكان هذا هو السر يف عدم جمئ االمر بالصالة غالبا اال بل
  . انتهى ملخصا وهو تعليل حسنىعلى ما ال خيف
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ما ال يدرك كله ال يترك كله وال يستبعد اعتبار اكرم االكرمني الصورة وأن يقبلها 
قيقة فعليكم املواظبة على اداء الصالة مع اجلماعة ومع اخلشوع واخلضوع مكان احل

فاهنا سبب النجاة والفالح قال اهللا تعاىل قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم 
خاشعون واحلاصل أنه ينبغي أن يعمل مع وجود اخلطر يعين الرد اال ترى أن العساكر 

م اليسرية ومناضلتهم القليلة وقت غلبة العدو حيصل هلم اعتبار كثري يف مقابلة حركته
 صالح الشبان الهنم اختاروا الصالح وكلفوا أنفسهم عليه مع وجود غلبة ]١[وامنا يعترب

الشهوة النفسانية فيهم وقد نال اصحاب الكهف مجيع تلك احلشمة والعظمة والرتبة 
يث النبوي عليه عند اهللا تعاىل بسبب هجرة واحدة من خمالفي الدين وورد يف احلد

 يف اهلرج كهجرة اىل فكان املنايف عني الباعث يف احلقيقة ]٢[ عبادةو السالمالصالة 
 هباء الدين بل ىوماذا نكتب ازيد من ذلك وصحبة الفقراء غري مرغوبة فيها لدي ولد

ميله واجنذابه اىل اهل الثروة والغنا وارباب التنعم واالستغناء وال يدري ان صحبتهم 
ل ولقمتهم السمينة يعين اطعمتهم اللذيذة زائدة يف ظلمة الباطن وقساوة القلب سم قات

و احلذر احلذر مث احلذر احلذر منهم وورد يف احلديث الصحيح على مصدره الصالة 
 تواضع الغين لغناه ذهب ثلثا دينه فويل ملن تواضعهم لغناهم واهللا سبحانه ]٣[ منالسالم
  .املوفق

  

ثمانون اىل شخص من حكام بعض القصبة يف بيان ال املكتوب السادس و
  سالمة القلب عما سواه تعاىل

                                                 
  يعين اكثر من اعتبار صالح غريهم كما هو مصرح يف اكثر املواضع حملرره) 1(
  رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن معقل بن يسار) 2(
د وانس بلفظ من دخل على غين فتضعضع له ذهب ثلثا دينه رواه البيهقي يف الشعب واخلطيب عن ابن مسعو) 3(

واخرج الديلمي من حديث ايب ذر لعن اهللا فقريا تواضع الغين من اجل ماله من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه 
  .قال السيوطي ومل يصب ابن اجلوزي يف إيراده يف املوضوعات اهـ
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رزقكم اهللا سبحانه االستقامة على حد االعتدال ومركز العدالة جباه سيد 
املرسلني عليه و على آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها وما هو الالزم 

 تعاىل وهذه السالمة امنا تتحقق على  احلقىلنا ولكم سالمة القلب من التعلق مبا سو
تقدير عدم بقاء خطور غريه تعاىل يف القلب حبيث لو امتدت احلياة اىل الف سنة فرضا 

  ):ع(ان ما سواه تعاىل احلاصل للقلب يال يقع الغري يف القلب بواسطة نس

  الباقي من اهلوس هذا هو االمر و

وقع أمر مهم الزم الرجوع فيه قد قلتم وقت املالقاة على وجه الكرم انه اذا  و
 الصويف عبد اهللاينبغي أن تكتبوه الينا فبناًء على ذلك اجترئ على التصديع ان الشيخ 

من الصلحاء وقد ركبه الدين بسبب أداء بعض حوائجه فاملرجو حصول املدد له منكم 
  .و السالميف ختليص ذمته 

  

ن سعادة من قبله اولياء اهللا الثمانون اىل هبلوان حممود يف بيا املكتوب السابع و
  تعاىل

 والتحية و السالمسلمكم اهللا وثبتكم على جادة الشريعة على صاحبها الصالة 
أول بشارات مجاعتكم قدوم الشيخ ميان مزمل وماذا ابني من بركات صحبته واي 

جل شخصا فكيف لو امتاز مبحبتهم وقرهبم هم  و سعادة افضل من قبول اولياء اهللا عز
 جليسهم وباجلملة ينبغي اغتنام صحبتهم حىت تكون مؤثرة وماذا نكتب ى يشققوم ال

  . أوالً وآخراًو السالمازيد من ذلك 

  

و املكتوب الثامن والثمانون اىل املذكور ايضا يف بيان فضيلة الشيب يف االميان 
   ولزوم غلبة اخلوف يف عهد الشباب والرجاء يف الشيخوخةالصالح



- ١٦٨ -  

و عه على الدوام اي نعمة اعظم من الشيب يف االميان جعلكم اهللا سبحانه م
 شاب شيبة يف االسالم ]١[ منو السالم وورد يف احلديث النبوي عليه الصالة الصالح

غفر له ينبغي بعد الشيب أن يرجح جانب الرجاء وأن يغلب ظن املغفرة فان اخلوف 
نبغي اال ترجيح ينبغي أن يكون أزيد يف عهد الشباب وأما يف سن الشيخوخة فال ي

  . أوالً وآخراًو السالمرجاء ال

  

  املكتوب التاسع والثمانون اىل املرزا على جان يف التعزية

 و السالمرزقكم اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشريعة على صاحبها الصالة 
والتحية واعلم أنه ال بد لالنسان من املوت تصديقاً لقوله تعاىل كل نفس ذائقة املوت 

 به املشتاقون وجعل ى ملن طال عمره وكثر عمله واملوت هو الذي يتسل]٢[ىبفطو
وسيلة لوصول احلبيب اىل احلبيب من كان يرجو لقاء اهللا فان أجل اهللا آلت نعم ان 
احوال العاجزين احملرومني من دولة احلضور والوصول اىل مطلب الواصلني اجملردين من 

رحومة ولية نعمتكم مغتنمة لكم يف هذه االوان  خراب وأبتر وقد كانت املىرقية السو
جدا والالزم لكم اآلن مكافأة االحسان باالحسان واالمداد بالدعاء والصدقة ساعة 

 )و أيضاً( كالغريق ينتظر دعوة ملحقة من أب أو أم أو صديق ]٣[فساعة فان امليت
ات احلق ينبغي لكم ان تعتربوا من موهتا وتتذكروا موتكم وأن تقبلوا على مرضي

                                                 
 جده من شاب شيبة يف االسالم كتب اهللا له هبا حسنة وكفر اخرج ابو داود عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن) 1(

عنه هبا خطيئة ورفعه هبا درجة واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن كعب بن مرة بلفظ كانت له هبا نورا 
  يوم القيامة اهـ

له قال العزيزي رواه الطرباين وابو نعيم يف احللية عن عبداهللا ابن عمر بلفظ طويب ملن طال عمره وحسن عم) 2(
اسناده حسن قلت قد رمز املناوي يف كنوز احلقائق هلذا احلديث هبذا اللفظ رمز وقال املخرج رواه ابو داود عن 

  عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
 مرفوعا بلفظ ما امليت يف  اهللا عنهمااورده يف املشكاة من رواية البيهقي يف شعب االميان عن ابن عباس رضي) 3(

  .ال كالغريق املتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صديق احلديثالقرب ا
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سبحانه بالكلية وان ال تعدوا احلياة ا لدنيوية غري متاع الغرور فان كان للتمتعات 
الدنياوية مقدار شعرة من االعتبار ملا منح هبا الكفار وملا أعطيها االشرار رزقنا اهللا 

 اهللا سبحانه واالقبال على جناب قدسه حبرمة سيد ىسبحانه واياكم االعراض عما سو
 و السالمه و على آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات اكملها املرسلني علي
  .واالكرام

  

املكتوب التسعون اىل اخلواجه قاسم يف التحريض على التوجه اىل احلق سبحانه 
بالكلية وبيان ان حصول هذه الدولة موقوف يف هذا الوقت على االخالص 

  لتوجه اليهمهلذه الطائفة العلية النقشبندية قدس اهللا اسرارهم وا

جعل اهللا سبحانه الدنيا الدنية حقرية املقدار عدمية االعتبار يف نظر مهتكم وجعل 
 ومزينا يف مرآة بصريتكم حبرمة سيد البشر املطهر عن زيغ البصر ىحملاآلخرة مجال 

عليه و على آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها قد وصل مكتوبكم 
االلتفات مع اهلدايا احملترمة جزاكم اهللا سبحانه على كرمكم الشريف املرسل على وجه 

خري اجلزاء والنصيحة اليت ينصح هبا احملبون واملخلصون هو الترغيب يف السعي 
واالجتهاد يف حتصيل االقبال بالكلية على جناب قدسه تعاىل واالعراض عما سواه عز 

  ):ع(شأنه 

  الباقي من العبث هذا هو األمر و

 الدولة العظمى موقوف يف هذا الوقت على االخالص للطائفة حصول هذه و
العلية النقشبندية والتوجه اليهم فان الذي حيصل يف صحبتهم الواحدة ال يتيسر 
بالرياضات الشديدة واجملاهدات الشاقة يف مدة مديدة وذلك الن يف طريق هؤالء 

 يف املنتهيني ما يقع يف يد االكابر اندراج النهاية يف البداية حبيث يعطي يف أول صحبتهم
هنايتهم وطريق هؤالء االكابر هو طريق االصحاب الكرام فانه كان حيصل هلم يف أول 
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 ما يندر حصوله ألولياء االمة و التسليماتصحبة خري البشر عليه و على آله الصلوات 
اهنا مالك يف النهاية وهذا طريق اندراج النهاية يف البداية فعليكم مبحبة هؤالء االكابر ف

 عليكم و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على و السالماالمر 
  .و السالمآله الصالة 

  

املكتوب احلادي والتسعون اىل الشيخ الكبري يف بيان أن تصحيح العقائد 
واتيان االعمال الصاحلة كليهما جناحان للطريان اىل عامل القدس وان املقصود 

  ل الشريعة واحوال احلقيقة هو تزكية النفس وتصفية القلبمن اعما

رزقنا اهللا سبحانه واياكم االستقامة على متابعة السنة السنية على صاحبها 
ال على وفق ي البد منه هو تصحيح االعتقاد أو والتحية واعلم ان الذو السالمالصالة 

 االحكام مبقتضى العمل آراء علماء اهل السنة واجلماعة الذين هم الفرقة الناجية مث
العملي ينبغي ان يقصد الطريان  الفقهية ثانيا فاذا حصل هذان اجلناحان االعتقادي و

  ):ع(اىل عامل القدس 

  الباقي من العبث هذا هو األمر و

املقصود من اعمال الشريعة واحوال الطريقة واحلقيقة هو تزكية النفس  و
 السالمة للقلب وال حيصل االميان احلقيقي وتصفية القلب وما مل تترك النفس ال حتصل

الذي به نيطت النجاة وسالمة القلب امنا تتصور اذا مل خيطر ما سواه تعاىل يف القلب 
 ألف سنة مثال ال يقع الغري يف القلب وال مير عليه قطعا النه قد ىأصال حبيث لو مض

ملا يتذكر وهذه  بالكلية حبيث لو ذكروه بالتكليف ىحصل للقلب حينئذ نسيان السو
  . أوال وآخراًو السالماحلالة هي املعرب عنها بالفناء وأول قدم يف هذا الطريق 
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املكتوب الثاين والتسعون اىل املذكور أيضاً يف بيان ان اطمئنان القلب امنا هو 
  بالذكر ال باالستدالل والنظر

 و السالمة ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على الشريعة املصطفوية على صاحبها الصال
والتحية اال بدكر اهللا تطمئن القلوب وطريق اطمئنان القلب امنا هو ذكر اهللا تعاىل دون 

  :)شعر(النظر واالستدالل 

   وما الذي متكينه يا أسفي * كاخلزفىاقدام أرباب احلج

فان يف الذكر اكتساب املناسبة جبناب قدسه تعاىل وان مل تكن مناسبة أصال 
 للتراب ورب االرباب ولكن حيصل بني الذاكر واملذكور نوع من يعين يف احلقيقة ما

 ىاالرتباط والعالقة املوجبة للمحبة فاذا استولت احملبة على الذاكر فال شئ بعده سو
االطمئنان أصال واذا بلغ األمر اطمئنان القلب كانت الدولة االبدية نقد الوقت 

  :)شعر(

   والغذاء الرواح جالء القلوب *عليكم بذكر احلق دوما فانه

  .آخرا السالم أوال و و

  

املكتوب الثالث والتسعون اىل اسكندر خان اللودي يف التحريض على صرف 
  األوقات اىل ذكر اهللا سبحانه وتعاىل

ينبغي صرف االوقات اىل ذكر اهللا تعاىل بعد اداء الصلوات اخلمس مع اجلماعة 
ن وقت األكل أو النوم أو املشي واداء السنن الرواتب وان ال يشتغل بغريه سواء كا

وقد بني لكم طريق الذكر فينبغي االشتغال به هبذا الطريق املعهود فان طرأ الفتور على 
اجلمعية ينبغي البحث عن سبب ذلك الفتور وتعيينه وتشخيصه أوال مث التشبث 
لتام باسباب تاليف التقصري ثانيا وينبغي التوجه اىل احلق سبحانه بااللتجاء والتضرع ا
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وان يسئله سبحانه دفع ظلمة الفتور والتقصري وان يتوسل بالشيخ الذي أخذ عنه 
  .و السالمالذكر واهللا سبحانه امليسر كل عسري 

  

املكتوب الرابع والتسعون اىل خضر خان اللودي يف بيان أنه البد لالنسان من 
  امل احلقيقةتصحيح العقائد واتيان االعمال الصاحلة ليطري هبذين اجلناحني اىل ع

رزقكم اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها 
 والتحية والذي البد منه لالنسان هو تصحيح العقائد أوالً على و السالمالصالة 
 آراء أهل السنة واجلماعة الصائبة الذين هم الفرقة الناجية واتيان االعمال ىمقتض

م الفقهية فان ساعد التوفيق اآلهلي بعد تعلم احكام الصاحلة ثانياً مبوجب االحكا
الفرائض والسنن والواجبات واملستحبات واحلالل واحلرام واملشتبهات وحصول هذين 

العملي ميكن الطريان حنو عامل احلقيقة وبدون حصول هذين  اجلناحني االعتقادي و
  :)شعر(الساعدين يستحيل الطريان حنوها 

   يا سعد من غري اتباع املصطفى *رق الصفامن احملال السري يف ط و

  .و السالمثبتنا اهللا سبحانه واياكم على متابعته عليه و على آله الصالة 

  

 جبواره يف بيان ان االنسان نسخة  امحداملكتوب اخلامس والتسعون اىل السيد
جامعة وقلبه ايضاً خملوق على وصف اجلامعية وتوجيهات أقوال بعض املشائخ 

  الة السكر وما يناسب ذلكالواقعة ح

اعلم ان االنسان نسخة جامعة وكلما هو موجود يف مجيع الكائنات متفرقاً 
موجود يف االنسان وحده ولكن من عامل االمكان بطريق احلقيقة ومن مرتبة الوجوب 
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 آدم على صورته وهذه اجلامعية ثابتة لقلب االنسان فان ]١[بطريق الصورة ان اهللا خلق
 كلية االنسان فهو موجود يف القلب وحده وهلذا يقال له احلقيقة مجيع ما هو يف

اجلامعة ومن حيثية هذه اجلامعية اخرب بعض املشائخ عن وسعة القلب بقوله لو القي 
العرش وما فيه يف زاوية قلب العارف ملا أحس به أصال فان القلب جامع للعناصر 

مكاين والالمكاين فال جرم ال واالفالك والعرش والكرسي والعقل والنفس وشامل لل
يكون للعرش مقدار يف جنب القلب بواسطة مشوله لالمكانية الن العرش وما فيه مع 
وجود الوسعة فيه داخل يف دائرة االمكان واملكاين وان كان وسيعا يف حد ذاته لكنه 
ضيق يف جنب الالمكاين ال مقدار له بالنسبة اليه ولكن ارباب الصحو من املشائخ 

 اهللا اسرارهم يعلمون أن هذا احلكم مبين على السكر وحممول على عدم التمييز قدس
بني حقيقة الشئ وبني امنوذجه فان العرش اجمليد الذي هو حمل الظهور التام اجل وارفع 

 يف القلب من العرش فهو أمنوذج العرش ىمن أن يكون له حصول يف القلب والذي ير
ذا االمنوذج يف جنب القلب فانه جامع المنوذجات ال حقيقته وال شك أنه ال مقدار هل

غري متناهية وال يقال للمرآة اليت ترى فيها السموات مع هذه الوسعة والكرب باشياء 
اهنا أكرب من السموات نعم ان متثال السموات الذي هو يف املرآة اصغر من املرآة  اخر

وذجاً من عنصر كرة  هذا املبحث مبثال وهو ان امن)ولنوضح(ال حقيقة السموات 
االرض مكمون يف بدن االنسان وال يقال ان بدن االنسان اكرب واوسع من كرة 
االرض نظراً اىل جامعية االنسان بل ال مقدار لبدن االنسان يف جنب كرة االرض 
أصال ومنشأ هذا احلكم امنا هو توهم اجلزء احلقري للشئ بل االمنوذج احلقري للشئ 

ذا القبيل كالم بعض املشائخ الذي صدر عنهم وقت غلبة  ه)ومن(نفس ذلك الشئ 
السكر كقوهلم أن اجلمع احملمدي أمجع من اجلمع اإلهلي جل سلطانه فاهنم ملا زعموا 

 جامع حلقيقة االمكان ومرتبة الوجوب حكموا بان و السالمأن حممداً عليه الصالة 
عاىل شأنه وهنا ايضاً زعموا  أمجع من جامعية اهللا تو السالمجامعية حممد عليه الصالة 

                                                 
  متفق عليه من حديث ايب هريرة رضي اهللا عنه بلفظ خلق اهللا آدم على صورته اهـ) 1(
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 و التسليماتالصورة حقيقة فحكموا بذلك فان حممداً عليه و على آله الصلوات 
وتقدس واجب  و تعاىل جامع لصورة مرتبة الوجوب دون حقيقتها واهللا سبحانه

الوجود على احلقيقة فلو فرقوا بني حقيقة الوجوب وصورته ملا حكموا به حاشا وكال 
الحكام السكرية فان حممداً صلّى اهللا عليه و سلّم عبد خملوق متناه من امثال هذه ا

 أن يعلم أن كلما هو من االحكام )و ينبغي(حمدود واهللا سبحانه غري متناه وغري حمدود 
السكرية فهو من مقام الوالية وكلما هو من أحكام الصحو فله تعلق مبقام النبوة 

 نصيب من هذا املقام بواسطة لتسليماتو اولكمل اتباع االنبياء عليهم الصلوات 
الصحو بطريق التبعية والبسطامية يفضلون السكر على الصحو وهلذا قال الشيخ أبو 
يزيد البسطامي قدس سره لوائي أرفع من لواء حممد اراد بلوائه لواء الوالية وبلواء 

 اىل السكر  لواء النبوة ويرجح لواء الوالية الذي هو ناظرو السالمحممد عليه الصالة 
 القبيل قول بعضهم الوالية )ومن هذا(على لواء النبوة الذي هو ناظر اىل الصحو 

أفضل من النبوة وذلك ملا رأوا من أن التوجه يف الوالية اىل احلق ويف النبوة اىل اخللق 
وال شك أن التوجه اىل احلق أفضل من التوجه اىل اخللق وقال بعضهم يف توجيه هذا 

ية النيب أفضل من نبوته وأمثال هذه الكلمات بعيدة عن الصواب عند الكالم ان وال
هذا الفقري فان التوجه يف النبوة ليس اىل اخللق فقط بل فيها توجه اىل احلق ايضاً مع 
وجود هذا التوجه فان بواطنهم مع احلق سبحانه وظواهرهم مع اخللق وأما الذين 

برين واالنبياء عليهم الصلوات توجههم اىل اخللق فقط فهم من املعرضني املد
والتسلميات افضل مجيع املوجودات وهلم مسلم أفضل الدوالت والوالية جزء من 
النبوة ومندرجة فيها والنبوة كل شامل هلا فال جرم تكون النبوة افضل من الوالية سواء 
كانت والية نيب أو والية غريه فكان الصحو أفضل من السكر والسكر مندرج يف 

اندراج الوالية يف النبوة والصحو اخلايل عن السكر الذي هو للعوام خارج عن الصحو 
املبحث وال معىن لترجيح ذلك والصحو املتضمن للسكر افضل من السكر البتة والعلوم 
الشرعية اليت مصدرها النبوة ناشئة كلها من كمال الصحو وما خيالفها كائناً ما كان 
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يستحق التقليد واالستمساك به هو علوم مقام من السكر وصاحب السكر معذور وما 
الصحو ال علوم حالة السكر ثبتنا اهللا سبحانه على تقليد العلوم الشرعية على مصدرها 

 والتحية يرحم اهللا عبدا قال آمينا وما وقع يف احلديث القدسي حيث و السالمالصالة 
راد به واهللا سبحانه  املؤمن فامليورد ال يسعين ارضي وال مسائي ولكن يسعين قلب عبد

أعلم مبراده سعته صورة مرتبة الوجوب ال حقيقتها فان احللول حمال هناك كما تقدم 
فظهر ان مشول القلب لالمكانية باعتبار الصورة ال احلقيقة حىت ال يكون للعرش وما 

  .حواه مقدار فيه فان هذا احلكم خمصوص حبقيقة الالمكانية

  

 حممد شريف يف املنع والزجر عن التسويف املكتوب السادس والتسعون اىل
والتأخري ويف التحريض على متابعة الشريعة على صاحبها الصالة والتحية وما 

  يناسبه

أيها الولد هذا الوقت الذي هو اوان الفرصة وتيسر أسباب اجلمعية كلها ال 
ن جمال فيه للتسويف والتأخري أصال ينبغي صرف أشرف االوقات الذي هو زمان عنفوا

الشباب يف أفضل االعمال الذي هو طاعة احلق سبحانه وعبادته تعاىل وتقدس وينبغي 
ايضاً أن يلتزم املداومة على الصلوات اخلمس مع اجلماعة جمتنبا عن احملرمات 
واملشتبهات الشرعية واداء الزكوة على تقدير وجود النصاب من ضروريات االسالم 

غبة بل بقبول املنة وقد عني احلق سبحانه بكمال  اداؤها بكمال الرايضاً فينبغي اذاً
كرمه للعبادة يف اليوم والليلة مخسة أوقات وعني من االموال النامية واالنعام السائمة 
ربع العشر حتقيقا وتقريبا الجل الفقراء ووسع ميدان تصرف املباحات والتكاسل يف 

 والبخل باداء سهم صرف ساعة واحدة من اربع وعشرين ساعة يف طاعة احلق سبحانه
واحد من اربعني سهما اىل الفقراء ووضع القدم يف خارج دائرة املباح الوسيعة الفضاء 
البعيدة االرجاء والوقوع يف احملرمات واملشتبهات من غاية عدم االنصاف ويف موسم 



- ١٧٦ -  

الشباب الذي هو أوان غلبة سلطان النفس االمارة وقهرمان الشيطان اللعني يعطي على 
 وتشتتت ىيل اجر جزيل فاذا بلغت غدا ارذل العمر وضعفت احلواس والقوعمل قل

 اىل غد فال تتيسر فرصة ىأسباب اجلمعية ال حيصل غري الندامة والتأسف ورمبا ال تبق
الندامة والتأسف اليت هي نوع توبة والعذاب االبدي والعقاب السرمدي الذي أخرب به 

من التسليمات أكملها وحذر عنه العصاة النيب الصادق عليه من الصلوات افضلها و
 الشيطان اللعني يف التسويف والغرور ىامامنا ال يتخلف أبدا ويف هذا اليوم يلق

 ان يتنبه )ينبغي(واملداهنة باظهار كرم اهللا تعاىل ويأمر باملعاصي اتكاء بعفوه تعاىل 
الحباء واشتبه االمر ويعلم ان الدنيا اليت هي دار احملنة والبالء امتزج فيها االعداء وا

ومشلت رمحته تعاىل الكل كما يشعر به قوله تعاىل ورمحيت وسعت كل شئ وأما يوم 
القيامة الذي هو دار اجلزاء فيمتاز فيه االعداء واالحباء كما أخرب اهللا تعاىل عنه بقوله 
ء وامتازوا اليوم أيها اجملرمون وخترج قرعة الرمحة يومئذ باسم االحباب وتصري االعدا

بها للذين يتقون تحمرومني مطلقا وملعونني حمققا كما يشهد به قوله تعاىل فسأك
باالبرار اآلخرة ون فخص الكرم والرمحة يف نويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤم

وأهل االسالم االخيار نعم ان ملطلق أهل االسالم نصيبا من الرمحة على تقدير حسن 
 نور االميان مع ىو بعد أزمنة متطاولة ولكن كيف يبقاخلامتة وجناة من عذاب جهنم ول

تراكم ظلمات املعاصي وكيف يترك عدم املباالت باالحكام املرتلة من اهللا سبحانه ان 
خيرج من الدنيا بالسالمة وقد قال العلماء االصرار على الصغرية يفضي اىل الكبرية 

  :)شعر(نه واالصرار على الكبرية يفضي اىل الكفر عياذا باهللا سبحا

   متلوا واال فالكالم كثري *بثثت قليال من مهومي وخفت ان

 )وبقية(وفقنا اهللا سبحانه ملرضياته حبرمة حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 
املقصود ان حامل الكتاب موالنا اسحق من احباب الفقري وخملصيه وله حق اجلوار من 

ينبغي رعاية التوجه يف حقه وله اطالع على فن القدمي فان احتاج اىل االعانة واالمداد 
  .و السالمالكتابة واالنشاء وممارسة فيه بقدر الوسع 
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املكتوب السابع والتسعون اىل الشيخ درويش يف بيان ان املقصود من العبادة 
  هو حتصيل اليقني وما يناسبه

 عليه و على شرف اهللا سبحانه أمثالنا املفلسني حبقيقة االميان حبرمة سيد املرسلني
آله من الصلوات امتها ومن التسليمات أكملها وكما ان املقصود من خلق االنسان اداء 
العبادة املأمور هبا كذلك املقصود من اداء العبادة حتصيل اليقني الذي هو حقيقة االميان 
وميكن ان يكون يف قوله تعاىل واعبد ربك حىت يأتيك اليقني رمزا اىل هذا املعىن فان 

مة حىت كما اهنا تكون للغاية تكون للعلة ايضاً اي الجل ان يأتيك وكان االميان كل
املتقدم على اداء العبادة صورة االميان ال حقيقته اليت عرب عنها باليقني قال اهللا عز شأنه 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا اي الذين آمنوا صورة آمنوا حقيقة بأداء وظائف العبادة 

قصود من الفناء والبقاء اللذين الوالية عبارة عن حصول هاتني الدولتني املأمور هبا وامل
هو هذا اليقني فحسب فان أرادوا بالفناء يف اهللا والبقاء باهللا معىن آخر يوهم باحلالية 
واحمللية فهو عني االحلاد والزندقة ويظهر يف اثناء غلبة احلال وسكر الوقت شيئا ينبغي 

غفر منها قال ابراهيم بن شيبان الذي هو من مشائخ ان جياوزها اخريا وان يست
الطبقات قدس اهللا أرواحهم علم الفناء والبقاء يدور على اخالص الوحدانية وصحة 

 ذلك فمغاليط وزندقة واحلق انه صادق يف هذا القول وقوله هذا ىالعبودية وما سو
 احلق سبحانه و على ينبئ عن استقامته فان الفناء يف اهللا عبارة عن الفناء يف مرضيات

 ان الشيخ ميان اهللا خبش )وبقية املرام(هذا القياس السري اىل اهللا والسري يف اهللا وحنومها 
 والفضيلة وقد ارتبط به مجع كثري فان احتاج اىل ىرجل متصف بالصالح والتقو

 عليكم و و السالماملعونة يف مادة من املواد فاملرجو رعاية التوجه الشريف يف حاله 
  .ىلى من اتبع اهلدع
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املكتوب الثامن والتسعون اىل عبد القادر ولد الشيخ زكريا يف التحريض على 
  و السالمالرفق وترك العنف بايراد االحاديث على مصدرها الصالة 

نسأل اهللا االستقامة على مركز العدالة ولنورد أحاديث نبوية عليه من الصلوات 
ة يف باب التذكري والوعظ والنصيحة يسر اهللا أفضلها ومن التسليمات اكملها الوارد

سبحانه العمل مبقتضاها قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ان اهللا رفيق حيب الرفق 
ويعطي على الرفق ماال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه رواه مسلم ويف 

ياك والعنف والفحش عائشة رضي اهللا عنها وعن أبويها عليك بالرفق والرواية له قال 
شانه وقال عليه و على آله  فان الرفق ال يكون يف شئ اال زانه وال يرتع من شئ اال

 و السالم حيرم الرفق حيرم اخلري وقال عليه الصالة ]١[ والتحية ايضاً منو السالمالصالة 
 ]٣[ ايضاً منو السالم احسنكم اخالقاً وقال عليه الصالة  من احبكم ايلّ]٢[ايضاً ان

 و السالموقال عليه الصالة اآلخرة أعطي حظه من الرفق اعطي حظه من الدنيا و
 اهللا يبغض ]٥[ من االميان واالميان يف اجلنة والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار ان]٤[احلياء

 مبن حيرم على النار ومبن حيرم النار عليه على كل هني ]٦[الفحشاء البذي اال أخربكم
نقاد وان استنيخ على ا ينون لينون كاجلمل األنف ان قيد ه]٧[ملؤمنونلني قريب سهل ا

                                                 
مجيع االحاديث يف هذا املكتوب بل اكثر احاديث  [رواه مسلم وامحد و ابو داود وابن ماجه من حديث جرير) 1(

  ]مأخوذة من مشكاة املصابيح فليستخرج منها اهـاملكتوبات 
  مارواه البخاري من حديث عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه) 2(
رواه امحد والترمذي من حديث ايب الدرداء رضي اهللا عنه لكن بلفظ من اخلري بدل من الدنيا ورواه البغوي ) 3(

  بلفظ االمام يف شرح السنة عن عائشة رضي اهللا عنها
 امحد والترمذي واحلاكم والبيهقي من حديث ايب هريرة والبخاري يف االدب وابن ماجة واحلاكم رواه) 4(

  والبيهقي من حديث ايب بكرة رضي اهللا عنه والبيهقي والطرباين من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه
  رواه الترمذي من حديث ايب الدرداء رضي اهللا عنه) 5(
 عن جابر رضي اهللا عنه رواه الترمذي  وابن ىنه والطرباين عن ابن مسعود وابو يعلرواه امحد و الترمذي وحس) 6(

  املبارك عن مكحول مرسال والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا
   اهللا عنهرواه أمحد وابو داود والترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس رضي) 7(
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 كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه اهللا على رؤس اخلالئق يوم ]١[صخرة استناخ من
 رجال قال للنيب صلّى اهللا عليه و سلّم أوصين ]٢[القيامة حىت خيريه يف أي احلور شاء ان
 اال اخربكم بأهل اجلنة كل ضعيف مستضعف قال ال تغضب فرد مراراً قال ال تغضب

 غضب ]٣[ مستكرب اذاعظريخل كل عتلو اقسم على اهللا ألبره اال أخربكم بأهل النار 
 إن الغضب ]٤[احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب واال فليضطجع

  تواضع هللا رفعه اهللا فهو يف نفسه صغري]٥[ليفسد االميان كما يفسد الصرب العسل من
ويف أعني الناس عظيم ومن تكرب وضعه اهللا فهو يف أعني الناس صغري ويف نفسه كبري 

 بن عمران على نبينا وعليه ]٦[موسىحىت هلو أهون عليهم من كلب وخرتير قال 
و  يا رب من أعز عبادك قال من اذا قدر غفر وقال ايضاً عليه الصالة و السالمالصالة 
 عورته ومن كف غضبه كف عنه اهللا عذابه يوم  خزن لسانه ستر اهللا]٧[ منالسالم

القيامة ومن اعتذر اىل اهللا قبل اهللا عذره وقال أيضاً من كانت له مظلمة ألخيه من 
يكون دينار وال درهم ان كان له عمل  ال قبل ان  اليومعرضه أو شئ فليتحلل منه

يه صاحل أخذ بقدر مظلمته وان مل يكن حسنات أخذ من سيآت صاحبه فحمل عل
 أيضاً أتدرون ما املفلس قالوا املفلس فينا من ال درهم له و السالموقال عليه الصالة 

وال متاع فقال ان املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكوة ويأيت قد 
شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من 

قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث حسناته فان فنيت حسناته 
                                                 

   اهللا عنهرواه البخاري وأمحد والترمذي عن أيب هريرة رضي) 1(
   اهللا عنهمتفق عليه من حديث حارثة بن وهب رضي) 2(
   اهللا عنهرواه الترمذي و ابو داود و ابن حبان يف صحيحه عن ايب الدرداء رضي) 3(
  رواه الطرباين والبيهقي وابن عساكر عن يهز بن حكيم عن ابيه عن جده) 4(
  ي اهللا عنهرواه البيهقي يف شعب االميان وأبو نعيم عن عمر رض) 5(
  اه البيهقي عن ايب هريرة رضيرو) 6(
 عن انس رضي اهللا عنه و اورده السيوطي يف مجع اجلوامع بالتقدمي والتأخري و عزاه اىل ابن ايب ىرواه ابو يعل) 7(

   اهللا عنهم االخالق والضياء املقدسي يف املختارة عنه رضيىالدنيا يف ذم الغضب وابن شاهني واخلرائطي يف مساو
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عائشة رضي اهللا عنها أن  معاوية رضي اهللا عنه أنه كتب اىل ]١[طرح يف النار وعن
 كتابا توصيين فيه وال تكثري فكتبت سالم عليك أما بعد فاين مسعت رسول اكتيب ايلّ

الناس كفاه مؤنة الناس اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يقول من التمس رضا اهللا بسخط 
 عليك صدق رسول و السالمومن التمس رضا الناس بسخط اهللا وكله اهللا اىل الناس 

اهللا صلى اهللا تعاىل عليه و على آله وسلم وبارك رزقنا اهللا سبحانه واياكم التوفيق 
 وهذه االحاديث وان كتبت و السالمللعمل مبا اخرب به املخرب الصادق عليه الصالة 

رمجة ولكن تفهم معانيها بالرجوع اىل الشيخ جيو وينبغي السعي واالجتهاد بدون ت
شديد يف الغاية ودائم فعليكم اآلخرة للعمل مبقتضاها بقاء الدنيا قليل جدا وعذاب 

 عن احلالوة فان كانت العزة استعمال العقل والفكر وان ال يغتر بطراوة الدنيا اخلالية
 تكون الكفار الذين هلم حظ وافر من الدنيا اعز فضلية بسبب الدنيا ينبغي أنواال

وأفضل من الكل واالخنداع بظاهر الدنيا من عدم العقل وامنا الالئق بالعاقل ان يغتنم 
فرصة ايام قليلة وان جيتهد يف تلك الفرصة اليسرية يف حتصيل مرضات اهللا تعاىل 

قة على خلق اهللا كليهما جل فان التعظيم ألمر اهللا والشف و واالحسان اىل خلق اهللا عز
وكلما أخرب به املخرب الصادق فهو اآلخرة أصالن عظيمان ألجل النجاة من عذاب 

 ميت ميتد نوم الغفلة والغرور اليس مطابق لنفس األمر ليس باهلزل وال باهلذيان فاىل
 افحسبتم أمنا خلقناكم عبثا  *آخره وعقباه اىل الفضيحة واحلرمان قال اهللا سبحانه

استماع امثال هذه قتضى  واين وان كنت أعلم أن وقتك ال ي * الينا ال ترجعونوانكم
الكلمات لكونك يف عنفوان الشباب والتنعمات الدنيوية ميسرة واحلكومة والتسلط 
على اخللق حاصلة ولكن الشفقة على أحوالك كانت باعثة على هذا القيل والقال ومل 

  ):ع( للتوبة واالنابة والشرط البالغ يفت اىل اآلن شئ من الفرصة والوقت قابل

   احلرف لو يف داخل البيت انسانىكف

  
                                                 

  رواه الترمذي) 1(
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املكتوب التاسع والتسعون اىل املال حسن الكشمريي يف جواب استفساره عن 
  كيفية دوام احلضور واجتماعه مع النوم الذي هو معدن الغفلة

قد شرف مكتوبكم الشريف بوصوله وما وقع فيه من االستفسار عن كيفية 
 واالدراك من ىدوام احلضور واجتماعه مع حالة النوم اليت هي حالة الغفلة وتعطل القو

أوهلا اىل آخرها كما أخرب بعض اكابر هذه الطائفة العلية حبصول هذه الدولة العظيمة 
بد من بياهنا   ان حل هذا املشكل مبين وموقوف على متهيد مقدمة ال)أيها املخدوم(

العروج كان مسدوداً للروح االنسانية قبل تعلقها هبذا اجلسم فأقول ان طريق الترقي و
له مقام معلوم ولكن كانت قد  اهليوالين وكانت مقيدة وحمبوسة يف حبس وما منا اال

أودعت يف طبعها جوهرة نفيسة وهي االستعداد للعروج والترقي بشرط الرتول 
انه من كمال كرمه وكانت مزيتها على امللك مقررة من هذه اجلهة فجمع احلق سبح

ذلك اجلوهر النوراين هبذا اجلسم الظلماين فسبحان من مجع بني النور والظلمة وقرن 
له يف  ونقيضااآلخر االمر باخللق وملا كان كل من هذين الشيئني واقعا يف مقابلة 

 احلكيم املطلق جل سلطانه للروح نسبة التعشق والتعلق بالنفس حتقيقا ىاحلقيقة اعط
تماع وتقريرا هلذا االنتظام وجعل هذا التعلق سببا لالنتظام ويف قوله تعاىل لقد هلذا االج

خلقنا االنسان يف أحسن تقومي مث رددناه أسفل سافلني رمز اىل هذا البيان وهذا الترتيل 
 الروح اىل عامل النفس املدح مبا يشبه الذم يف احلقيقة فتهافتتللروح وتعلقها من قبيل 

بل  ليه بكليتها بواسطة تلك النسبة احلبية وجعلت نفسها تابعة هلابالتمام وتوجهت ا
نسيت نفسها مرة واحدة وصارت تعرب عن نفسها بالنفس االمارة وهذا لطافة أخرى 

حكم كل شئ تتوجه اليه من كمال لطافته فاذا نسيت نفسها  للروح حيث اهنا تأخذ
ب تعالت وتقدست فال جرم اهنا نسيت ايضا حضوره السابق مع مرتبة الوجو

بالضرورة وتوغلت يف الغفلة بالتمام وأخذ حكم الظلمة فبعث اهللا من كمال كرمه 
 ودعاهم اليه سبحانه بواسطة هؤالء و السالموشفقته على عباده االنبياء عليهم الصالة 

االكابر وامرهم مبخالفة النفس اليت هي معشوقة الروح فمن رجع القهقري فقد فاز 
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 مل يرفع رأسه واختار اخللود اىل االرض فقد ضل ضالال بعيدا هذا فوزا عظيما ومن
ولنرجع اىل اجلواب عن االشكال ونقول انه قد فهم من هذا املقدمة من اجتماع 
الروح بالنفس ان فناء الروح يف النفس وبقاءها هبا فحسب فال جرم تكون غفلة 

النوم الذي و يكون موجوداً الظاهر عني غفلة الباطن ما دام هذا االجتماع واالنتظام 
 االنتظام واعرض الباطن عن ههو غفلة الظاهر عني غفلة الباطن فاذا طرأ اخللل على هذ

حمبة الظاهر وأقبل على حمبة ابطن البطون وزال الفناء والبقاء اللذان كانا للروح قبل 
 الظاهر حينئذ ال تأثر غفلةفاحلقيقي والبقاء به تعاىل وتقدس وحصل هلا الفناء يف الباقي 

يف حضور الباطن وكيف تؤثر فان الباطن قد ادبر عن الظاهر بالتمام وجعله خلف 
 يكون الظاهر غافال ظهره ومل يبق للظاهر سبيل اىل الباطن اصال فيجوز حينئذ ان

وال حمذور فيه اال ترى ان دهن اللوز مثال مادام ممتزجا باللوز حكمه  اوالباطن حاضر
ز عن اللوز ظهر التغاير والتمايز يف االحكام فاذا اراد اهللا سبحانه حكم اللوز فاذا مي

ية بتوسط نلتخليص اهله من الظلمات النفسامثل صاحب هذه الدولة اىل العامل ارجاع 
شريعته اليت شرعها يرتل اىل العامل بطريق السري عن اهللا باهللا فيكون توجهه اىل العامل 

 تعلقه السابق يعين جبناب القدس وامنا اورد اىل هذا بالتمام من غري تعلق هبم ألنه على
ني يف االعراض ى له شركة صورية مع سائر املبتدئالعامل من غري اختيار منه فهذا املنته

عن جناب قدسه تعاىل وتقدس واالقبال على اخللق ولكن ال مناسبة بينهما يف احلقيقة 
 االقبال على اخللق يف حق هذا )و أيضاً(فان بني التعلق وعدم التعلق تفاوتاً فاحشا 

املنتهى بال اختيار منه ال رغبة له فيه وامنا ذلك لكون رضاء اهللا تعاىل يف ذلك االقبال 
وفرق ( و تعاىل ويف حق املبتدئ ذايت ومع الرغبة له فيه وليس فيه رضا احلق سبحانه

 وتقدس وذلك  أن املبتدئ ميكن له االعراض عن اخللق واالقبال على احلق تعاىل)آخر
حمال يف املنتهى فان دوام االقبال اىل اخللق الزم ملقامه ومرتبته اال ان يتم أمر دعوته 
وارحتل من دار الفناء اىل دار البقاء فيكون نداء اللهم الرفيق االعلي حينئذ نقد وقته 
وقد اختلف مشائخ الطريقة قدس اهللا اسرارهم يف تعيني مقام الدعوة فقال مجاعة منهم 
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انه مقام اجلمع بني التوجه اىل اخللق والتوجه اىل احلق واالختالف فيه مبين على 
االختالف يف االحوال واملقامات وقد اخرب كل شخص عن مقامه واالمر عند اهللا 
تعاىل وما قال سيد الطائفة جنيد رضي اهللا تعاىل عنه من أن النهاية هي الرجوع اىل 

 حرر يف هذه املسودة فان الوجه والتوجه يف البداية اىل البداية موافق ملقام الدعوة الذي
 عيناي وال ينام قليب الذي حررمتوه ليس فيه اشارة اىل ]١[ تنام)وحديث(اخللق بالتمام 

و دوام احلضور بل هو اخبار عن عدم الغفلة عما جيري عليه و على امته عليه الصالة 
حوال وهلذا مل يكن نومه ناقضا لو  وعما يصدر منه صلى اهللا عليه وسلم من االالسالم

 وملا كان النيب مثل الراعي يف حفظ امته مل تكن الغفلة و السالمضوئه عليه الصالة 
 مع اهللا وقت ال يسعين فيه ملك مقرب وال نيب ]٢[ يل)وحديث(الئقة ملنصب نبوته 

ان هذا مرسل ميكن ان يكون اشارة اىل التجلي الربقي الذايت على تقدير صحته وايضاً 
التجلي ليس مبستلزم للتوجه اىل جناب احلق سبحانه بل هو من ذلك اجلانب االقدس 
ال صنع فيه للمتجلي له بل هو من قبيل سري املعشوق يف العاشق لشبع العاشق من 

  :)شعر(السري 
   لكنها قبلت له لصفائها *ال الكون يف املرآة من حركاهتا    ]٣[

تفعة ال تعود على تقدير الرجوع بل مع وجود وينبغي أن يعلم أن احلجب املر
ارتفاع احلجب يكون املنتهى مشغوالً باخللق الرتباط فالح اخللق به ومثل هؤالء 
االكابر كمثل شخص له كمال التقرب من امللك حبيث ليس بينهما حائل ومانع أصال 
م ال صورة وال معىن ومع ذلك شغله امللك بقضاء حاجات أرباب احلوائج وخدماهت

وهذا فرق آخر أيضاً بني املبتدئ واملنتهى املرجوع فان املبتدئ حمجوب خبالف ذلك 
                                                 

  .رواه أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها وعن أبويها) 1(
يذكره الصوفية كثريا وهو يف الرسالة القشريية بلفظ يل وقت ال يسعين فيه غري ريب قلت يؤخذ منه أنه أراد ) 2(

 والفناء بامللك املقرب جربيل وبالنيب املرسل نفسه اجلليلة وفيه امياء اىل مقام االستغراق املعرب عنه بالسكر واحملو
  .موضوعات القاري

  يعين االنتقاش واالنطباع يف املرآة ليست من حركات املرآة بل من صفائها والبيت فارسي االصل منه عفي عنه) 3(
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  .ى عليكم و على سائر مع اتبع اهلدو السالماملنتهى 

  

املكتوب املائة اىل املال حسن الكشمريي أيضاً يف جواب سؤاله عن قول 
  كرمي اليمين ان احلق سبحانه ليس بعامل الغيبعبد الالشيخ 

ا املكتوب بوصوله واتضح ما اندرج فيه بأبوابه وفصوله وفروعه قد شرفن
كرمي اليمين قال ان اهللا سبحانه ليس بعامل عبد ال ]١[وأصوله ومما اندرج فيه ان الشيخ

 ال طاقة للفقري باستماع أمثال هذه الكلمات أصال ويتحرك )ايها املخدوم(الغيب 
 جمال التأمل وفرصة التأويل ى يبقعرقي الفاروقي من استماعها بال اختيار حبيث ال

كرمي اليمين أو الشيخ االكرب الشامي وامنا عبد الوالتوجيه سواء كان قائلها الشيخ 
حميي الدين بن   دون كالمو السالمالالزم لنا اتباع كالم حممد العريب عليه الصالة 

رزاق الكاشي حنن نتمسك بالنصوص ال عبد الالقونوي و الدين  وصدرالعريب
الفصوص وقد اغنانا الفتوحات املدنية عن الفتوحات املكية وقد وصف اهللا سبحانه ب

نفسه يف كالمه اجمليد بعامل الغيب واطلقه على نفسه فنفي علم الغيب عنه تعاىل 
مستقبح ومستكره جدا بل هو تكذيب للحق سبحانه يف احلقيقة وارادة معىن آخر من 

 )فيا ليت( كربت كلمة خترج من افواههم الغيب ال خيرج هذا الكالم من الشناعة
شعري ما محلهم على التفوه بامثال هذه الكلمات الصرحية يف خالف الشريعة وابن 
املنصور معذور يف قوله انا احلق وكذلك البسطامي يف قوله سبحاين لكوهنما مغلويب 

بعلم عن احلال واما امثال هذا الكالم فليست مببنية على غلبة االحوال بل هي صادرة 
صاحبها ومستندة اىل التأويل فليست بقابلة للعذر وال يقبل يف هذا املقام تأويل اصال 

 ال غري فان كان مقصود املتكلم من اظهار ىوامنا يصرف عن الظاهر كالم السكار
هذا الكالم مالمة اخللق اياه ونفرهتم عنه فهو ايضاً مستكره ومستهجن فان طرق 

                                                 
  وهذا مسطور يف الرشحات عند ترمجة موالنا حممد الروجي بالتفصيل فراجعها منه عفي عنه) 1(
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 فاي ضرورة تدعو اىل ان يرتكب ما يوصل اىل حد الكفر حتصيل مالمة اخللق كثرية
وحيث تكلمتم يف تأويل هذا الكالم واستفسرمت عنه فبحكم لكل سؤال جواب نتكلم 
يف هذا الباب بالضرورة وعلم الغيب عند اهللا سبحانه وما قيل ان الغيب ال يكون إال 

دوم معناه ان الغيب ملا كان معدوما واملعدوم ال يكون معلوماً فان العلم ال يتعلق باملع
بالنسبة اليه سبحانه معدوماً مطلقاً وال شيئاً حمضاً ال معىن لتعلق العلم به فان معلوميته 

رجه عن معدوميته املطلقة والالشيئية احملضة اال ترى أنه ال يقال ان احلق سبحانه عامل خت
رف نعم ميكن بشريكه فان شريكه تعاىل وتقدس ليس مبوجود أصال بل هو ال شئ ص

تصور مفهوم الغيب والشريك ولكن الكالم ليس يف مفهومهما بل يف مصداقهما ومثل 
هذا حال مجيع احملاالت فان مفهوماهتا ممكنة التصور ومصادقها ممتنعة التصور فان 
املعلومية خترج عن االستحالة وال أقل من اعطائها الوجود الذهين واالعتراض الذي 

النا حممد الروجي صحيح فان نفي النسبة العلمية يف مرتبة أوردته على توجيه مو
يص النفي بعلم الغيب االحدية اجملردة مستلزم لنفي مطلق العلم وال وجه لتخص

على توجيه موالنا ان النسبة العلمية وان كانت منفية يف مرتبة اآلخر واالشكال 
عاىل عامل بالذات ال بالصفات االحدية اجملردة ولكن عامليته تعاىل قائمة على حاهلا فانه ت

لكون الصفات منتفية يف تلك املرتبة اال ترى ان نفاة الصفات رأساً يقولون ان احلق 
ويقولون ان االنكشاف الذي  و تعاىل سبحانه عامل مع سلبهم الصفات عنه سبحانه

يترتب على الصفات يترتب على الذات وكذا هنا والتوجيه الذي بينتموه من ارادة 
لذات تعالت وتقدست بالغيب وعدم جتويز تعلق العلم به فان كان املراد بالعلم غيب ا

علم الواجب تعاىل وتقدس فهو أقرب التوجيهات ولكن يف عدم جواز تعلق علم 
وجه الذي بينوه يف عدم اجلواز  البحت سبحانه حبث للفقري فان الالواجب تعاىل بذاته

الذات املطلقة تعالت متقضية لعدم االحاطة هو اقتضاء حقيقة العلم الحاطة املعلوم و
 حمل خدشة فان هذا املعىن يعين اقتضاء حقيقة العلم )وههنا(فال جيتمعان يف هذا التعلق 

الحاطة املعلوم امنا هو يف العلم احلصويل حلصول صورة املعلوم فيه يف القوة العلمية 
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فيما حنن فيه حضوري ال واما يف العلم احلضوري فال يلزم هذا املعىن أصال والعلم 
حصويل فال حمذور فان تعلق علم الواجب سبحانه بذاته تعاىل بطريق احلضوري ال 
بطريق احلصول واهللا سبحانه أعلم حبقيقة احلال و صلى اهللا على سيدنا حممد وآله 

  . أوالً وآخراًو السالمالطاهرين وبارك وسلم 

  

ريي ايضاً يف الرد على مجاعة املائة اىل املال حسن الكشم املكتوب احلادي و
  تعرّضوا ألهل الكمال واطالوا اللسان يف حقه بانواع املقال

أحسن اهللا سبحانه حالكم واصلح بالكم قد أوصل موالنا حممد صديق 
املفاوضة الشريفة محداً هللا سبحانه حيث مل تنسوا النائني املهجورين واخلطابات اليت 

ة يف اجلملة نعم كل اعتراض على النفس صدرت للنفس حبسب الظاهر صارت واضح
مسلم وقت كوهنا امارة واما بعد حصول االطمئنان هلا فال جمال لالعتراض أصال فان 

 مرضية النفس يف ذلك املوطن راضية عن احلق واحلق سبحانه راض عنها فهي اذاً
انه ومقبولة وال اعتراض على املرضي املقبول وكيف فان مرادها حينئذ مراد احلق سبح
 ىفان حصول هذه الدولة امنا هو زمن التخلق باخالق اهللا تعاىل وساحة قدسه أعل

وأجل من اعتراض امثالنا وضيعي الفطرة وعدميي القدرة بل كلما نقول عائد الينا 
  :)شعر(

   هل يقدر االخبار عن هذا وذا *من مل يكن عن نفسه ذا خربة

امارة وجيري احكام االمارة ومن جاهل يتصور النفس املطمئنة من كمال جهله 
 مثل سائر البشر و السالمعلى املطمئنة كما زعم الكفار االشرار االنبياء عليهم الصالة 

وانكروا كماالت النبوة اعاذنا اهللا سبحانه من انكار هؤالء االكابر وانكار متبابعيهم 
  .عليهم الصلوات والتحيات
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يان أن احملرم يف القرض مع الفيض املكتوب الثاين واملائة اىل املال مظفر يف ب
  يعين الربا جمموع املبلغ ال الزيادة فقط وما يتعلق بذلك

على عباده الذين اصطفى قد قلتم يف ذلك اليوم أن الربا يف و سالم  احلمد هللا
القرض بالفيض هو الفضل فقط واحملرم يف قرض عشرة دراهم باثين عشر درمها هو 

 وملا راجعت بعض الكتب الفقهية ظهر ان كل عقد فيه الدرمهان الزائدان على القرض
فضل فهو ربا يف الشريعة فيكون هذا العقد حمرما بالضرورة وكلما يفضي اىل حتصيل 
احملرم يكون حمرما فتكون الدراهم العشرة أيضاً حمرمة وكان املقصود من ارسال كتاب 

 حتياج وبقي صورة االجامع الرموز وروايات كتاب ابراهيم الشاهي اظهار هذا املعىن
 إن حرمة الربا ثابتة بنص قطعي شامل للمحتاج وغري احملتاج فاستثناء )أيها املخدوم(

احملتاج من هذا احلكم نسخ لذلك احلكم القطعي ورواية القنية ليست يف مرتبة تنسخ 
ان كثرياً  هور الالهوري الذي هو أعلم علماء الاحلكم القطعي وقد قال موالنا مجال

رواية القنية ال يستحق االعتماد عليه لكوهنا خمالفة لرواية الكتب املعتربة ولو سلم من 
 اىل حالة االضطرار واملخمصة ليكون حتياجصحة هذه الرواية ينبغي ان يرتل اال

خمصص ذلك احلكم القطعي قوله تعاىل فمن اضطر يف خممصة اآلية فانه مثله يف القوة 
  ):ع(

  قاتل رستم امثال رستم و

 اخذ احملتاج أعم ينبغي أن يكون يف حمل ال يظهر فيه حكم حرمة )ايضا لو و(
 البتة فانه ال يقدم أحد حتياجالربا واال فكل من يقبل اعطاء الزيادة امنا يقبله بعلة اال

 هلذا احلكم املرتل من احلكيم احلميد مزيد ى فال يبقاحتياجعلى ضرر نفسه من غري 
 ولو على سبيل حتياجمن امثال هذا التوهم ولو سلم عموم االفائدة تعاىل كتابه العزيز 
 من مجلة الضرورات والضرورة تقدر بقدرها واطعام حتياجفرض احملال فاقول ان اال

 ال تعلق للضرورة به  فانهحتياجالطعام الناس مما استقرض بالفيض ليس بداخل يف اال
 وقصروه يف الكفن والدفن ومل  من تركة امليت ما حيتاج اليه يف جتهيزهوهلذا يستثىن
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 مع أنه احوج اىل الصدقة يعين من الدفن حتياججيعلوا اطعام الطعام لروحه داخال يف اال
والكفن فينبغي املالحظة يف الصورة املتنازع فيها هل املستقرضون بالفيض حمتاجون 

م من  هل حيل لغريهم االكل من الطعام الذي يطبخونه هلحتياجاوال و على تقدير اال
ذلك املبلغ او ال وجعل الضيافة واجراء الرسم والعادة حيلة االحيتاج والقرض بالفيض 
هبذه العلة واعتقاد ذلك جائزاً وحالال بعيد عن التدين والديانة ينبغي رعاية االمر 
باملعروف والنهي عن املنكر ومنع مجاعة ابتلوا هبذا البالء وتنبيههم على عدم صدق 

جوزاها وكيف ينبغي لالنسان اختيار هذا القسم من االبتالء هذه احليلة وعدم 
بارتكاب حمظور فان اسباب املعاش كثرية ليست مبحصورة على شئ واحد وحيث 

 ارسلنا لكم رواية الطيب يف االكل وكتبتم ان اخلايل ىانكم من أهل الصالح والتقو
ي االحتراز من عن الشبهة ال يوجد يف هذا الزمان فهذا الكالم صحيح ولكن ينبغ

الشبهة مهما امكن وقد قيل ان الزراعة بال طهارة منافية للطيب واالجتناب عن ذلك 
غري ممكن يف بالد اهلند ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ولكن ترك أكل طعم الربا يف 
غاية السهولة واعتقاد احلالل حالال واحلرام حراما امنا هو يف احلالل واحلرام القطعيني 

يكفر جاحدمها ويف الظنيات ليس كذلك وكم من امور مباحة عند احلنفية غري الذين 
مباحة عند الشافعية وبالعكس ففيما حنن فيه اذا توقف شخص يف حلية القرض 

ه لكونه خمالفا يف الظاهر حكم النص القطعي ال ينبغي احتياجبالفيض ملن يشك يف 
اب يف جانبه بل هذا متيقن وخمالفه تضليله وتكليفه باعتقاد حليته بل الراجح أن الصو

فتاح قال يوما يف حضوركم لو عبد ال بعض أصحابكم ان موالنا )ونقل(يف خطر 
وجد قرض بال فيض فهو حسن فلماذا يستقرض االنسان بالفيض فزجرمتوه قائالً ال 

 ان امثال هذه الكلمات هلا مساغ وجمال يف احلالل )أيها املخدوم(تنكر احلالل 
ما ان كان مشكوكاً يف حليته فال شك أن تركه أوىل وأهل الورع ال القطعي وأ

اج يحتيأمرون بالرخصة بل يدلون على العزمية وقد افيت علماء الهور باحللية بعلة اال
احلكم القطعي حبرمة و يكون  ربا اصال ىمد ال يبق  واسع حبيث لوحتياجوذيل اال
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ظة أن اطعام الغري أي قسم هو من الربا عبثا كما سبق آنفا وكان ينبغي هلم مالح
 املستقرض بالفيض ورواية القنية جموزة لالستقراض بالفيض بعد اللَّتّيا واليت يف احتياج

حق احملتاج نفسه فقط ال يف حق الغري فان قيل جيوز أن يطبخ احملتاج هذا الطعام 
 هاداء هذلالطعام بنية كفارة اليمني أو الظهار او غريمها وال شك أنه حمتاج اىل 

 اذا مل يكن فيه استطاعة االطعام يصوم هلا ال انه يستقرض بالفيض )اقول(الكفارات 
 تأمل وتوجه  من هذا القبيل يندفع بأدىنحتياجويكفر عنها وكلما يظهر من أقسام اال

 ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب والزيادة على ىبربكة التقو
  .ى عليكم و على من اتبع اهلدمو السالذلك اطناب 

  

املكتوب الثالث واملائة اىل السيد فريد يف بيان معىن العافية وطلب القاضي 
  لبلد سرهند

رزقنا اهللا سبحانه واياكم العافية واملراد بالعافية املطلوبة ما كان واحد من 
له عافية يوم واحد فسئ عز و جل هظاالعزة يدعو اهللا سبحانه دائما ويتمين منه 

شخص أن مجيع هذه االوقات اليت متر عليك اليست متر عليك على عافية قال بل أريد 
 يوم ال ارتكب فيه معصية من معاصي اهللا تعاىل من الفجر اىل املغرب وقد يأن مير عل

مضت مدة وليس يف سرهند قاض ويقع اجراء بعض االحكام الشرعية هبذا السبب يف 
 له مرياث من ابويه وليس له وصي والتصرف يف ذلك التوقف مثال أن يل ابن اخ وبقي

  .املال بال اذن شرعي غري جائز فان كان هنا قاض المكن التصرف فيه باذنه

  

  املكتوب الرابع واملائة اىل قضاة بعض القصبة يف التعزية

اعلموا أن مصيبة فوت املغفور له وان كانت شديدة جدا ومستصعبة ولكن 



- ١٩٠ -  

فانا مل خنلق للبقاء يف الدنيا بل للعمل  و تعاىل ل احلق سبحانهالبد للعبد من الرضا بفع
فينبغي السعي يف العمل فان ذهب املرحوم بعمله ال ضري فيه بل هو ملك املوت جسر 
يوصل احلبيب اىل احلبيب ثابت يف شأنه ليست املصيبة للفوت بل حلال القادم اىل 

 واالستغفار والتصدق قال رسول اهللا احلبيب أنه كيف يعامل به فينبغي االمداد بالدعاء
 صلّى اهللا عليه و سلّم ما امليت اال كالغريق املتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب او ام أو
اخ أو صديق فاذا حلقته كان أحب اليه من الدنيا وما فيها وان اهللا تعاىل ليدخل على 

 االحياء اىل أهل القبور من دعاء أهل االرض امثال اجلبال من الرمحة وأن هدية
االموات استغفار هلم وبلغ املكتوب الشريف واهلواء البارد شديد على الفقراء جدا واال 
ما كنت أتأخر وكتب التفويض مؤكدا ينفع ان شاء اهللا تعاىل والزيادة على ذلك 
تصديع والدعوات الكثرية مبذولة للقاضي حسن وسائر االعزة وليكونوا راضني بفعل 

  .رين عليه تعاىل يف مجيع األموراحلق سبحانه وشاك

  

القادر يف بيان ان املريض ما مل يصح  املائة اىل احلكيم عبد املكتوب اخلامس و
  ما يناسبه مل يربأ ال ينفعه غذاء أصال و و

قد تقرر عند احلكماء ان املريض مادام مريضاً ال ينفعه غذاء أصال ولو كان من 
  :)ع(أعز االكل وأحسنه بل هو مقو ملرضه 

  االكل ما نال العليل عليل

لة مرضه مث جيتهدون يف حتصيل القوة باغذية مناسبة افيشتغلون اوال بفكر از
ملزاجه وحاله بالتدريج فكذلك االنسان مادام مبتال مبرض القلب كما قال تعاىل يف 
قلوهبم مرض ال تنفعه عبادة وطاعة أصال بل هي مضرة له رب تال للقرآن والقرآن 

 معروف ورب صائم ليس من صيامه اال اجلوع والظمأ خرب صحيح يلعنه حديث
فاطباء القلوب ايضاً يأمرون اوال بازالة املرض وذلك املرض عبارة عن تعلق القلب بغري 
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بل هو تعلق االنسان بنفسه فان االنسان كلما حيبه ويطلبه امنا  و تعاىل احلق سبحانه
فسه وكذلك االموال والرياسة واجلاه حيبه ويطلبه لنفسه فان احب اوالده حيبهم لن

 دام االنسان مل يتخلص من هذا التعلق واالرتباط ال فمعبوده يف احلقيقة هو نفسه فما
 االلباب واحلكماء ذوي ماء أويللوجه لرجاء النجاة ففكر ازالة هذا املرض الزم للع

  ):ع(االبصار 

  يكفي من له فهم اشارة و

  

مد صادق الكشمريي يف بيان ان حمبة هذه املكتوب السادس واملائة اىل حم
  الطائفة املتفرعة على معرفتهم من اجل نعم اهللا جل شأنه

قد وصل املكتوب املرغوب املنبئ عن فرط احملبة وكمال املودة هللا سبحانه املنة 
على ذلك فان حمبة هذه الطائفة اليت هي متفرعة على معرفتهم من أجل نعم اهللا 

يتشرف هبا قال شيخ االسالم اهلروي قدس سره اهلي ما هذا سبحانه ويا سعادة من 
الذي جعلت اولياءك على وجه من عرفهم وجدك وما مل جيدك مل يعرفهم وبغض هذه 
الطائفة سم قاتل والطعن فيهم موجب للحرمان االبدي جنانا اهللا سبحانه واياكم من 

ه فأسقطه علينا يعين هذا االبتالء وقال شيخ االسالم ايضاً اهلي كل من اردت سقوط
  :)شعر(اوقعه بغيبتنا ومالمتنا 

   االمر يف خطر ولو هو من ملك *من مل يعنه مهمني وخواصه

وهذه االنابة اليت انعم اهللا عليكم بتجديدها ينبغي لك ان تعتقدها نعمة عظيمة 
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة و السالموان نسئل اهللا سبحانه االستقامة عليها 

  .و التسليماتملصطفى عليه و على آله الصلوات ا
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املكتوب السابع واملائة اىل حممد صادق الكشمريي ايضاً يف اجوبة اسئلته اليت 
  كتبها اليه وفيه فوائد ضرورية نافعة يف التسليم هلذه الطائفة

اسعدنا اهللا سبحانه بسعادة االميان هبذه الطائفة قد وصل الكتاب الذي ارسلته 
 على اسئلة والسؤال الذي فيه رائحة التعنت والتعصب وان كان ال يستحق مشتمالً

 على جوابه على سبيل الترتل فان مل ينفع شخصا لعله ينفع آخر ىاجلواب ولكن نتصد
 ما السبب يف كثرة ظهور الكرامات وخوارق العادات من االولياء )السؤال االول(

فان كان املقصود من هذا السؤال نفي املتقدمني وقلة ظهورها من اكابر هذا الزمان 
 العبارة ىاكابر هذا الزمان بواسطة قلة ظهور اخلوارق منهم كما هو املفهوم من فحو

فالعياذ باهللا سبحانه من تسويالت الشيطان فان ظهور اخلوارق ليس من اركان الوالية 
 شرائط مقام  فاهنا منو السالموال من شرائطها خبالف املعجزة من النيب عليه الصالة 

النبوة ومع ذلك ان ظهور اخلوارق من اولياء اهللا تعاىل شائع ذائع قلما يتخلف عنهم 
ولكن كثرة ظهور اخلوارق ال تدل على االفضلية فان التفاضل هناك باعتبار درجات 

ارق من الويل االقرب اقل القرب االهلي جل سلطانه بل ميكن ان يكون ظهور اخلو
ترى ان اخلوارق اليت ظهرت من بعض أولياء هذه االمة مل يظهر بعد اكثر اال ومن اال

أفضل االولياء ال عشر عشريه من االصحاب الكرام رضوان اهللا عليهم امجعني مع ان 
 الصحابة فالنظر اىل ظهور اخلوارق من قصور النظر ودليل على قصور يبلغ مرتبة ادىن

الوالية مجاعة غلب فيهم االستعداد االستعداد التقليدي واملستحق لقبول فيوض النبوة و
التقليدي على قوهتم النظرية والصديق االكرب رضي اهللا عنه بواسطة قوة استعداده 

 اىل قوِل ِلَم اصال و السالمالتقليدي مل حيتج يف تصديق النيب عليه و على آله الصالة 
وة مع وابو جهل اللعني بواسطة قصور هذا االستعداد فيه مل يتشرف بتصديق النب

وجود ظهور آيات باهرة ومعجزات قاهرة وقال اهللا يف شأن هؤالء املنكرين احملرومني 
لونك يقول الذين كفروا ان هذا اال ال يؤمنوا هبا حىت اذا جاؤك جيادوان يروا كل آية 

اساطري االولني على انا نقول ان ظهور اخلوارق مل ينقل من اكثر املتقدمني يف طول 
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 يدر هل نقل سة أو ستة خوارق حىت ان اجلنيد سيد هذه الطائفة ملعمرهم ازيد من مخ
ولقد اخرب اهللا سبحانه عن حال كليمه على نبينا وعليه الصالة عنه عشرة خوارق اوال

 تسع آيات بينات ومن اين يعلم عدم ى بقوله عز من قائل ولقد آتينا موسو السالم
الولياء اهللا تعاىل متقدميهم ظهور امثال هذه اخلوارق من مشائخ هذا الوقت بل 

  :)شعر(ومتأخريهم يف كل ساعة ظهور خوارق يعرفها املدعي أم ال 

   ضوءها من ليس ذا بصرى أن ال ير * يف االفق طالعةى مشس الضحضّر ما

لبني الصادقني  أنه هل يكون اللقاء الشيطان دخل يف كشف الطا)والثاين(
كشف شيطاين وان مل يكن فما السبب ما ذا يعلم ويتضح أنه بوشهودهم فان كان ف

 اهللا أعلم بالصواب ال أحد حمفوظ )و اجلواب(يف وجود الغلط يف بعض االمور امللهمة 
من القاء الشيطان كيف واذا كان ذلك متصورا يف االنبياء بل متحققا فبالطريق األوىل 

نبياء ينبهون ان يكون يف االولياء ومن هو الطالب الصادق بعد غاية ما يف الباب ان اال
على هذا االلقاء ومييز الباطل من احلق قوله تعاىل فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث حيكم 
اهللا آياته تنبيه دال على هذا املعىن وليس هذا التنبيه بالزم يف االولياء فاهنم تابعون للنيب 
 فكلما وجدوه على خالف ما جاء به النيب يردونه ويرون بطالنه واما يف صورة
سكتت عنها الشريعة ومل حتكم باثباهتا ونفيها فامتياز احلق عن الباطل فيها بطريق 
القطع مشكل فان االهلام ظين ولكن ال يتطرق القصور اىل الوالية بسبب عدم ذلك 
االمتياز اصال فان اتيان احكام الشريعة ومتابعة النيب متكفل بنجاة الدارين واالمر 

 ان يعلم )ومما ينبغي(عة وحنن مل نكلف باالمور الزائدة املسكوت عنه زائد على الشري
ان الغلط يف الكشف غري منحصر يف القاء شيطاين فانه رمبا يتخيل احكام غري صادقة 
يف القوة املتخيلة ال مدخل للشيطان فيها اصال ومن هذا القبيل رؤية النيب صلّى اهللا 

ا احلق يف احلقيقة خالف تلك عليه و سلّم يف املنام واالخذ عنه بعض االحكام مم
االحكام واحلال ان القاء الشيطان غري متصور يف تلك الصورة فان خمتار العلماء ان 

 على اي صورة و السالمالشيطان ال يتمثل بصورة خري البشر عليه و على آله الصالة 
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 ان )ثو الثال( فليس يف تلك الصورة اال تصرف املتخيلة بالقاء غري الواقعي واقعياً ىير
التصرف بطريق الكرامة والتصرف بطريق االستدراج متساويان يف بادي النظر فكيف 
يعرف املبتدي ان هذا ويل صاحب كرامة وذاك مدع كذاب صاحب استدراج 

 واهللا اعلم بالصواب ان الدليل يف هذه التفرقة واضح للطالب املبتدئ وهو )اجلواب(
ومنجذبا اىل احلق سبحانه وحاضراً معه تعاىل وجدانه الصحيح فانه ان وجد قلبه مائالً 

يف صحبته فليعلم انه ويل صاحب كرامة وان وجد خالف ذلك فليتيقن انه مدع 
كذاب صاحب استدراج فان كان يف ذلك خفاء فامنا هو بالنسبة اىل العوام كاالنعام 
أه دون الطالبني واخلفاء على العوام ساقط عن حيز االعتبار عند اخلواص فان منش

مرض القلب وغشاوة البصر وكم من شئ خفيت على العوام علمها أشد ضرورة من 
 هذا املكتوب ببعض املعارف الذي ينفعك يف ازالة مثل )ولنختم(ادراك هذه التفرقة 

ان التخلق باخالق اهللا الذي هو مأخوذ يف الوالية ) اعلم(هذه الشكوك والشبهات 
صفات مناسبة لصفات الواجب تعاىل ولكن يعين داخل فيها هو ان حيصل لالولياء 

تكون املناسبة يف االسم واملشاركة يف عموم الصفات ال يف خواص املعاين فان ذلك 
 قدس سره يف حتقيقاته يف مقام حممد پارسا اخلواجه )قال (حمال ومستلزم لقلب احلقائق

على الكل  ومعىن امللك املتصرف ) امللكىوالصفة األخر(بيان ختلقوا بأخالق اهللا 
فذاً يف القلوب ناوالسالك ان كان متصرفاً يف نفسه وقادرا على قهرها وكان تصرفه 

 السميع فان مسع السالك الكالم احلق )ىوالصفة االخر(يكون موصوفاً هبذه الصفة 
وقبله من كل احد من غري استنكاف وفهم االسرار الغيبية واحلقائق الالريبية بسمع 

فان كان بصر بصرية ) والصفة األخرى البصري(ه الصفة روحه يكون موصوفاً هبذ
 مجيع عيوب نفسه بنور الفراسة وشاهد كمال غريه يعين ىسالك الطريق بصريا ورأ

اعتقد ان كل احد افضل منه وكان كون احلق سبحانه بصريا منظورا يف نظره حبيث 
فاً هبذه يعمل كلما يعمله على وجه يكون موجباً لقبول احلق سبحانه يكون موصو

 احمليي فان قام سالك الطريق باحياء السنة املتروكة يكون )ىوالصفة االخر(الصفة 
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 املميت فان منع السالك البدعات اليت )ىوالصفة االخر(موصوفاً هبذه الصفة 
استعملوها مكان السنة يكون موصوفاً هبذه الصفة و على هذا القياس سائر الصفات 

 آخر فال جرم وقعوا يف تيه الضاللة ئاباخالق اهللا شيوفهم العوام يف معىن ختلقوا 
وزعموا ان الويل ال بد له من إحياء جسد امليت وان ينكشف له اكثر املغيبات وامثال 

 ان اخلوارق غري )و أيضاً(ذلك وهو كما ترى من الظنون الفاسدة ان بعض الظن امث 
 وارفع اآلياتمية من اعظم منحصرة يف االحياء واالماتة فان العلوم واملعارف االهلا

 ان )ينبغي( من سائر املعجزات ى وابقىاخلوارق وهلذا كان معجزة القرآن العظيم اقو
ميعن النظر من اين حتصل هذه العلوم واملعارف اليت تفاض كمطر الربيع وهذه العلوم 

وصية مع كثرهتا موافقة للعلوم الشرعية بالتمام ال خمالفة بينهما مقدار شعرة وهذه اخلص
عالمة صحة العلوم وقد كتب حضرة شيخنا قدس سره ان علومك كلها صحيحة 
ولكن ما الفائدة فان كالم حضرة شيخنا ال يكون حجة عليكم وان زعمتم انكم 
منقادون اىل الشيخ وماذا نكتب أزيد من ذلك واسئلتك هذه وان كانت ثقيلة اوالً 

  :)شعر(اآلخر عارف كانت حسنة يف ولكن ملا كانت باعثة على ظهور هذه العلوم وامل

 دندان جو  راگ شب رنگى زن * مهراه نيستئى نيست كورا خوب زشىتچهي
  وهرستو گ دّر

  :)ترمجة(

  ى امل تر سن الزنج كالشهب يف الدج *وما من قبيح ليس فيه مالحة

والعجب انك أظهرت يف املكتوب السابق اخالصا كثريا وزعمت ان سببه 
تني وكتبت ان اثرمها يوجد يف االقامة ايضا على حد حتققت ظهور واقعتني متعاقب

الندامة على الوضع السابق بالتمام واجلأتا اىل التوبة واالنابة وجتديد االميان ومل ميض 
على ذلك شهر واحد حىت فهم منك التغري عن هذا الوضع وحصل االنتقال والتحول 

وجه هلاتني الواقعتني ينجر اىل اىل الوضع السابق برجوع القهقري حىت صرت يف أبدأ 
  :)شعر(اهنما كانتا بالقاء الشيطان أو بغلط الكشف فما ذاك وما هذا 
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   يضر علينا بل عليه وباله *تقول فالن يفعل الشر قلت ال

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات و السالم
  .و التسليمات

  

اىل السيد أمحد يف بيان ان النبوة افضل من الوالية على املكتوب الثامن واملائة 
  عكس ما قيل ان الوالية أفضل من النبوة

ثبتنا اهللا سبحانه واياكم ومجيع املسلمني على متابعة سيد املرسلني عليه و على 
آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها قال بعض املشائخ وقت السكر ان 

بوة وأراد بعضهم هبذه الوالية والية النيب لريتفع وهم أفضلية الويل الوالية افضل من الن
من النيب ولكن األمر على العكس يف احلقيقة فان نبوة نيب أفضل من واليته ويف الوالية 
امنا ال ميكن التوجه اىل اخللق من ضيق الصدر ويف النبوة متام انشراح الصدر حبيث ال 

 التوجه اىل اخللق وال التوجه اىل اخللق مانعاً من التوجه يكون التوجه اىل احلق مانعاً من
اىل احلق سبحانه وليس التوجه يف النبوة اىل اخللق فقط حىت تترجح الوالية بسببه عليها 
لكون التوجه فيها اىل احلق عياذا باهللا سبحانه من هذا الكالم فان التوجه اىل اخللق 

ذلك وفهم هذا املعىن ان كان  وأجل من ى أعلوحده مرتبة العوام كاالنعام وشأن النبوة
فامنا هو بالنسبة اىل أرباب السكر واما االكابر مستقيموا االحوال فهم ممتازون  اعسري

  ):ع(مبعرفة ذلك 

  هنيئا الرباب النعيم نعيمها

رحيم له قرابة قريبة عبد ال ابن الشيخ ميان عبد اهللاوبقية املقصود ان الشيخ ميان 
 وهو معذور عاجز احتياجكان والده مالزما لبهادرخان مدة كثرية وله هلذا الفقري و

هبادرخان فان صدرت من ذلك  عن الكسب لكونه ضريرا وقد أرسل ابنه ليكون عند
  .و السالماجلانب ايضاً اشارة يف هذا الباب لكان حسنا 
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ون املكتوب التاسع واملائة اىل احلكيم صدر يف بيان سالمة القلب ونسيانه ما د
  احلق سبحانه

اعلم ان أهل اهللا اطباء االمراض القلبية وازالة العلل الباطنية منوطة بتوجه هؤالء 
 جليسهم وهم جلساء اهللا هبم ىاالكابر كالمهم دواء ونظرهم شفاء هم قوم ال يشق

ميطرون وهبم يرزقون ورأس االمراض القلبية ورئيس العلل الباطنية هو تعلق القلب 
وما مل يتيسر التخلص من هذا التعلق بالتمام  و تعاىل ون احلق سبحانهوارتباطه مبا د

فالسالمة حمال فانه ال جمال للشركة يف جناب احلق جل سلطانه اال هللا الدين اخلالص 
فكيف اذا جعل الشريك غالباً وجعل حمبة غري احلق غالبة على حمبته تعاىل على هنج 

غلوبة غاية الوقاحة وهناية عدم احلياء ولعل تكون حمبته تعاىل معدومة يف جنبها أو م
 من االميان هو هذا احلياء وعالمة عدم تعلق ياء يف قوله عليه السالم احلياءاملراد من احل

القلب مبا سواه تعاىل نسيانه اياه بالكلية وذهوله عنه مجلة على وجه لو كلف بتذكر 
ل يف ذلك املوطن وهذه احلالة االشياء ملا تذكر فكيف يكون لتعلق القلب باالشياء جما

معربة عنها عند أهل اهللا بالفناء وهو أول قدم يوضع يف الطريقة ومبدأ ظهور أنوار 
  .القدم ومنشأ ورود املعارف واحلكم وبدوهنا خرط القتاد

  

املكتوب العاشر واملائة اىل الشيخ صدر الدين يف بيان أن املقصود من خلق 
  ال االقبال على جناب احلق سبحانه وتعاىلاالنسان اداء وظائف السلوك وكم

 هناية أرباب الكمال واعلم ان املقصود من منتهىاىل  و تعاىل بلغكم اهللا سبحانه
خلق االنسان هو اداء وظائف العبودية ودوام االقبال على جناب احلق سبحانه وهذا 

ن الصلوات املعىن ال يتيسر بدون التحقق بكمال اتباع سيد االولني واآلخرين عليه م
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اكلمها ومن التحيات امينها ظاهراً وباطنا رزقنا اهللا سبحانه واياكم كمال متابعته صلّى 
  :)شعر(اهللا عليه و سلّم قوال وفعال ظاهراً وباطنا عمال واعتقاداً آمني يا رب العاملني 

   فتعسا ملن خيتار ما كان باطال *غري اآلله فباطلوما اختذوا 

ق سبحانه ومقصود فهو معبود وامنا حتصل النجاة من وكلما هو مطلوب غري احل
عبادة غري احلق سبحانه اذا مل يبق غري احلق مقصود جل وعال وان كان ذلك الغري من 
املقاصد االخروية وتنعمات اجلنة فان املقاصد األخروية وان كانت من احلسنات لكنها 

على هذا املنوال ما تقول  اآلخرةعند املقربني من مجلة السيئآت فاذا كان حال أمور 
يف األمور الدنياوية فان الدنيا مبغوضة احلق سبحانه حبيث مل ينظر اليها منذ خلقها 

 ملعونة وملعون ما ]١[وحبها رأس كل خطيئة وطالهبا مستحقون للطرد واللعن الدنيا
 سيد فيها اال ذكر اهللا تعاىل جنانا اهللا تعاىل من شرها وشر ما فيها حبرمة حبيبه حممد

  .و السالماألولني واآلخرين عليه الصالة 

  

املكتوب احلادي عشر واملائة اىل الشيخ أمحد السنبهلي يف بيان أن التوحيد 
  وما يناسبه و تعاىل عبارة عن ختليص القلب عما دون احلق سبحانه

ان التوحيد عبارة عن ) اعلم(على عباده الذين اصطفى و سالم احلمد هللا 
التوجه اىل ما دون احلق سبحانه وما دام القلب متعلقاً مبا سواه تعاىل ختليص القلب عن 

وان كان أقل قليل ال يكون صاحبه من أرباب التوحيد وجمرد قول التوحيد واعتقاد 
التوحيد من الفضول عند أرباب الفضائل نعم البد من القول بالتوحيد واعتقاد التوحيد 

                                                 
أخرجه ابو نعيم والضياء  رة وزاد وما وااله وعامل او متعلم واخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجة عن ايب هري) 1(

ما كان منها هللا عز وجل واسناده حسن واالول رواه الطرباين ايضا من حديث  املقدسي من حديث جابر بلفظ اال
 وذكر ابن مسعود ولفظه عاملا او متعلما و رواه بزار ايضا من هذا الطريق بلفظ اال أمرا مبعروف او هنيا عن منكر

اهللا و رواه الطرباين يف الكبري من حديث ايب الدرداء بلفظ اال ما ابتغي به وجه اهللا قال املنذري اسناده ال بأس به 
 .من شرح االحياء خمتصرا
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نه مبعىن آخر والفرق بني ال معبود اال اهللا وبني الذي هو معترب يف التصديق واالميان لك
الة والتكلم به قبل ال موجود اال اهللا بني وتصديق االميان علمي واالدراك الوجداين ح

ظور وتكلم طائفة من املشائخ يف هذا الباب ال خيلو عن أحد أمرين حصول احلال حم
و كان مقصودهم من ما أهنم يف ذلك معذورون لكوهنم حتت غلبة احلال مستورين اإ

كتابة األحوال واظهارها كوهنا حمطا ومعياراً الحوال غريهم ليعرفوا هبا استقامة 
أحواهلم واعوجاجها واال فافشاء االسرار بدون حصول هذه الدولة ممنوع جعل اهللا 
سبحانه نبذة من أحوال أرباب الكمال نصيباً المثالنا ورزقنا االستقامة على متابعة 

له االجماد آ والتحية حبرمة النيب وو السالمة املصطفوية على مصدرها الصلوة السنة السني
 وبقية التصديع ان حامل رقيمة الدعاء الشيخ و التسليماتعليه وعليهم الصلوات 

فتاح من اوالد الكبار وكثري العيال خصوصاً البنات واضطرته قلة عبد الاحلافظ ميان 
 باب الكرام واملرجو وصوله اىل ما قصده ورام اسباب املعيشة اىل أن يوصل نفسه اىل

  .يعين بيمن التفاتكم اخلاص به والعام والزيادة عن ذلك تصديع

  

ليل يف بيان أن املدار يف التحقيق عبد اجلاملكتوب الثاين عشر واملائة اىل الشيخ 
  على عقائد أهل السنة واجلماعة اخل

فلسني حبقيقة معتقدات أهل احلق شأنه وأمثالنا امل و تعاىل حققنا اهللا سبحانه
يعين أهل السنة واجلماعة وجعل التوفيق لالعمال املرضية نقد الوقت وانعم علينا 

  ):ع(باالحوال اليت هي مثرات هذه االعمال وجذبه اىل جناب قدسه بالتمام والكمال 

  هذا هو االمر والباقي من العبث

تقدات هذه الفرقة الناجية ال فان االحوال واملواجيد احلاصلة بدون التحقق مبع
 االستدراج وما اظنها غري اخلذالن واحلرمان فان اعطينا مع دولة ىسو شيئا اعدها

نكن ممنونني وجنتهد يف اداء شكره وان اعطينا هذا  شيئا االتباع هلذه الفرقة الناجية
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قول  به ونىاالتباع فقط ومل نعط االحوال واملواجيد أصال ال نغتم وال حنزن بل نرض
هذا أوىل وأحسن وما ظهر من بعض املشائخ قدس اهللا ارواحهم وقت غلبة احلال 
ؤها والسكر من بعض العلوم واملعارف املنافية آلراء أهل احلق الصائبة ملا كان منش

 أن ال يؤاخذوا بذلك يوم القيامة بل هلم حكم فهم معذورن يف ذلك ونرجوا كشف
 احلق يف جانب علماء أهل احلق شكر اهللا و اجملتهد املخطئ فيكون له اجر واحد

 و السالمسعيهم فان علوم العلماء مقتسبة من مشكاة النبوة على صاحبها الصالة 
والتحية املؤيدة بالوحي القطعي ومستند معارف الصوفية الكشف واالهلام اللذان 
نة للخطأ سبيل فيهما وعالمة صحة الكشف واالهلام مطابقتهما بعلوم علماء أهل الس

واجلماعة فان وقعت املخالفة ولو مقدار شعرة فخارج من دائرة الصواب هذا هو العلم 
الصحيح واحلق الصريح فماذا بعد احلق اال الضالل رزقنا اهللا سبحانه واياكم االستقامة 
على متابعة سيد املرسلني ظاهرا وباطنا عمالً واعتقاداً عليه و على آله من الصلوات 

  . اهلدى عليكم و على من اتبعو السالميمات أفضلها أكملها ومن التسل

  

املكتوب الثالث عشر واملائة اىل مجال الدين حسني يف بيان الفرق بني جذبة 
 الروح املبتدئ وبني جذبة املنتهى وان مشهود اجملذوبني يف االبتداء ليس االّ

  انهاليت هي فوق مقام القلب واهنم يتخيلون ان ذلك الشهود شهود احلق سبح

على عباده الذين اصطفى اعلم ان االجنذاب واالجنرار ال و سالم احلمد هللا 
يكون اال اىل مقام هو فوق مقام السالك ال اىل ما فوق فوق مقامه وكذا احلال يف 
الشهود وحنوه فليس لللمجذوبني الذين ال سلوك هلم بعد بل هلم يف مقام القلب 

القلب واالجنذاب االهلي امنا هو يف جذبة اجنذاب اىل مقام الروح الذي فوق مقام 
املنتهى اليت ال مقام فوقها وأما جذبة البداية فليس املشهود فيها اال الروح املنفوخ يعين 
يف آدم عليه السالم وملا كانت الروح خملوقة على صورة اصله ان اهللا خلق آدم على 
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ت للروح مناسبة صورته اعتقدوا شهود الروح شهود احلق تعاىل وتقدس وحيث كان
قليلة مع عامل االجسام اطلقوا على ذلك الشهود احيانا شهود االحدية يف الكثرة 

د احلق جل وعال ال يتصور بدون حصول الفناء املطلق الذي وواحيانا قالوا باملعية وشه
  :)شعر(يتحقق يف هناية السلوك 

   فليس له يف كربياه سبيل *ومن مل يكن يف حب مواله فانيا

هلذا الشهود مساس بالعلم أصال والفرق بني الشهودين أنه لو كانت له وليس 
مناسبة بالعامل بوجه من الوجوه فليس هو شهود احلق سبحانه فان انتفت املناسبة أصال 
فهو عالمة الشهود االهلي جل وعال واطالق الشهود هنا امنا هو بواسطة ضيق العبارة 

  .نتسب اليه ال حيمل عطايا امللك اال مطاياهة وال كيفية كامليمثل واال فالنسبة ال

  

املائة اىل الصويف قربان يف التحريض على متابعة سيد  املكتوب الرابع عشر و
  التسليمات املرسلني عليه و على آله الصلوات و

شرفنا اهللا سبحانه وامثالنا املفلسني العاجزين املقعدين بدولة اتباع سيد االولني 
ماالته االمسائية والصفاتية يف طفيل حمبته اىل عرصة الظهور واالخرين الذي ابرز ك

وجعله أفضل مجيع الكائنات عليه من الصلوات أفضلها ومن التسليمات اكملها ورزقنا 
االستقامة عليه فان ذرة من هذه املتابعة املرضية أفضل من مجيع التلذذات الدنياوية 

طة مبتابعة سنته واملزية مربوطة باتيان والتنعمات االخروية مبراتب كثرية والفضيلة منو
 والتحية والنوم يف نصف النهار مثال الواقع و السالمشريعته عليه و على آله الصالة 

على وجه هذه املتابعة أفضل من احياء ألوف من الليايل الواقع على غري وجه املتابعة 
صيام أبد اآلباد وكذلك االفطار يف يوم عيد الفطر الذي أمرت الشريعة به أفضل من 

الذي مل يؤخذ من الشريعة واعطاء حبة بامر الشارع افضل من انفاق جبل من الذهب 
عمر رضي اهللا عنه مرة صالة الصبح باجلماعة مث تفقد االصحاب  صلى من قبل نفسه



- ٢٠٢ -  

رضي اهللا عنهم فلم ير فيهم شخصاً منهم فسئلهم عنه فقيل انه حييي الليايل كلها ولعل 
 صالة الصبح جبماعة لكان ى الوقت فقال لو نام الليل كله وصل هذاه يفالنوم غلب علي

أفضل اال ترى أن أهل الضاللة مع ارتكاهبم الرياضات الكثرية واجملاهدات الشديدة 
ليس هلم اعتبار أصال بل هم أذالء يعين عند اهللا تعاىل وذلك لعدم موافقة أعماهلم 

عمال الشاقة فهو مقصور على بعض املنافع الشريعة احلقة فان ترتب أجر على تلك اال
الدنيوية وما مجيع الدنيا وكلها حىت يعترب بعضها ومثلهم مثل الكناس رياضته أزيد من 
رياضة الكل واجرته اقل من اجرة الكل ومثل متابعي الشريعة مثل مجاعة يعملون يف 

اية الرفعة حىت ان اجلواهر النفيسة باملاسات لطيفة عملهم يف هناية القلة واجرهم يف غ
عمل ساعتهم يساوي أجر مائة الف والسر يف ذلك ان العمل اذا وقع موافقاً للشريعة 

 تعاىل فكيف يكون غري املرضي حمال همرضي فهو مرضي احلق سبحانه وخالفها غري
ا العامل اجملازي واضح يظهر للثواب بل هو موقع للعقاب والشاهد هلذا املعىن يف هذ

  :)شعر( التفات بأدىن

   والذي مال النبيل ملة *كل ما نال العليل علة

 مجيع الفسادات ومادهتا عادات وأصلها متابعة السنة وهيوىلفرأس مجيع الس
خمالفة الشريعة ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على متابعة سيد املرسلني عليه و على آله 

  .و السالم و التسليماتالصلوات 

  

ق الدهلوي يف بيان ان الطريق عبد احلىل الشيخ املكتوب اخلامس عشر واملائة ا
  .الذي حنن يف صدد قطعه كله سبعة اقدام

  ):ع(

   حديث االحبةىاحسن ما ميل و

اعلم ان الطريق الذي حنن يف صدد قطعه سبعة اقدام قدمان يف عامل اخللق 
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 ومخسة اقدام يف عامل االمر ففي أول قدم توضع يف عامل االمر يظهر التجلي االفعايل
ويف الثانية التجلي الصفايت ويف الثالثة يقع الشروع يف التجليات الذاتية مث ومث على 

 على أرباهبا كل ذلك منوط مبتابعة سيد ىتفاوت درجات الكماالت كما ال خيف
االولني واآلخرين عليه من الصلوات أكملها ومن التسليمات افضلها وما قيل ان هذا 

امل اخللق وعامل االمر على سبيل االمجال تسهيالً لالمر يف الطريق خطوتان فاملراد هبما ع
  .نظر الطالبني وحقيقة االمر ما حققته بتوفيق اهللا سبحانه هذا

  

ري يف بيان أن واحد الالهوعبد الاملكتوب السادس عشر واملائة اىل املال 
 نسيان ما سواه تعاىل وزواله من القلب بالكلية ويف ىعله سالمة القلب موقوف

  ملنع من كثرة االشتغال بالدنيا الدنية لئال حتصل الرغبة فيهاا

وصل مكتوبكم املرغوب واتضح ما اندرج فيه من بيان سالمة القلب نعم ان 
سالمة القلب موقوفة على نسيان الغري وزواله من القلب على حد لو كلف تذكره ال 

رب عنها بفناء القلب واول  هذا التقدير ال معىن خلطور الغري وهذه احلالة معىيتذكر فعل
قدم توضع يف هذا الطريق ومبشرة بكماالت مراتب الوالية على تفاوت درجات 

 اهللا ]١[ان  للعاقل ان يكون عايل اهلمة وان ال يقنع باجلوز واملوز)ينبغي(االستعدادات 
حيب معايل اهلمم ويف كثرة االشتغال بامور دنياوية خوف الرغبة يف هذه االمور الدنية 
وال تغتر هبذا القدر من سالمة القلب فان للرجوع امكانا فال ينبغي االقدام على 

                                                 
اورده السيوطي يف اجلامع الكبري عن ابن حبان والطرباين واخلرائطي وابن عساكر ) قوله ان اهللا حيب احلديث() 1(

سي عن سهل بن سعد بلفظ ان اهللا حيب مكارم االخالق ويكره سفسافها واخلرائطي ايضا عن طلحة والضياء املقد
بن عبيد بن كريز والبيهقي يف الشعب والطرباين يف الكبري واالوسط بلفظ ان اهللا حيب معايل االمور اخل واحلاكم 

حيب الكرم ومعايل االمور ويبغض او قال عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز اخلزاعي ان رسول اهللا قال ان اهللا كرمي 
يكره سفسافها وذكر يف انيس الغرباء بلفظ ان اهللا حيب معايل اهلمم ويبغض سفسافها ومل يذكر له خمرجا وال راويا 

  .واهللا اعلم
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االشغاالت الدنيوية مهما امكن لئال تظهر الرغبة فيها فتقع يف اخلسارة عياذا باهللا 
 ينبغي صرف مجيع سبحانه الكناسة يف الفقر أفضل من القعود يف صدر اجمللس يف الغىن

 واربابه اكثر مما تفر من يام يف الفقر واليأس فر من الغىناهلمة يف ان خيتار معيشة ا
  .و السالماالسد 

  

حممد البدخشي القدمي يف ان القلب يار املكتوب السابع عشر واملائة اىل املال
  . تلك التبعية يف االنتهاءىتابع للحس يف االبتداء وال تبق

م كلما هو بعيد حممد مل ينس ان القلب تابع للحس مدة فال جرلعل موالنا يار
عن احلس يكون بعيداً عن القلب وحديث من مل ميلك عينه فليس القلب عنده وارد يف 
هذا املرتبة فاذا مل تبق تبعية القلب للحس يف هناية االمر ال يؤثر بعد الشئ عن احلس يف 
بعده عن القلب بل يكون الشئ قريباً حبسب القلب وان كان بعيداً حبسب احلس وهلذا 

ز مشائخ الطريقة مفارقة املبتدئ واملتوسط صحبة الشيخ الكامل املكمل مل جيو
وباجلملة حبكم ما ال يدرك كله ال يترك كله ينبغي ان تكون على هذا الطريق وان 
جتتنب عن صحبة غري اجلنس على ابلغ الوجوه وان تغتنم صحبة الشيخ ميان مزمل 

ر االوقات فانه عزيز الوجود جداً معتقدا قدومه مقدمة السعادة وكن يف صحبته يف اكث
  .و السالم

  

 البدخشي يف بيان خسارة ياملكتوب الثامن عشر واملائة اىل املال قاسم عل
  مجاعة يعترضون على أهل اهللا

 واتضح مضمونه قال اهللا يقد وصل الكتاب الذي ارسله حمبنا موالنا القاسم عل
 عبد اهللا االنصاري اهلي ه اخلواجفسه ومن اساء فعليها وقالتعاىل من عمل صاحلاً فلن
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  :)شعر( اذا اردت أن هتلك احدا فاطرحه علينا

   ن ان يسلب االميان عنهم ويطردوا *اخاف على قوم من القوم يضحكو

حفظ اهللا سبحانه كافة املسلمني من انكار الفقراء والطعن يف الدراويش حبرمة 
  .و السالمله الصالة آسيد البشر عليه و على 

  

ب التاسع عشر واملائة اىل املري حممد نعمان يف الترغيب يف صحبة الشيخ املكتو
 به وبيان ان الكمالء جييزون بعض مريديهم الناقصني بتعليم الطريقة ىاملقتد

  احيانا بواسطة بعض نيات صاحلة وأغراض صحيحة

وصل املكتوب من جانب خدمة املري هذا الطريق يناسب له اجلنون وقد ورد يف 
ن يؤمن أحدكم حىت يقال انه جمنون فمن كانت به جنة كان فارغاً من تدبري اخلرب ل

امور الناس واالوالد وتيسرت له اجلمعية من التفكر يف كذا وكذا وهذا اجلنون مودع 
يف جبلتكم ولكنكم تدفنونه وتكتمونه بعوارض ال طائل فيها فماذا نفعل ويفهم يف 

ن ترفع البعد الصوري  ايعاواداركه سراملناسبة جدا ينبغي ان تهذا الكسب عدم 
معتقدا عدم االستطاعة فان مجعية هذه الطائفة وراء مجعية سائر اخللق واسباب مجعية 
اخللق باعثة على تفرقة هذه الطائفة فينبغي التشبث باسباب تفرقة اخللق حىت حتصل 

اف منها وان لق ينبغي ان خياخلاجلمعية فان أعطيت هذه الطائفة مجعية يف مجعية سائر 
يلتجئ اىل جناب احلق سبحانه لئال تكون تلك اجلمعية آفة الروح وال ينبغي القياس 
على احوال فالن وفالن فان قبل التمام كله مراتب النقصان على تفاوت درجاهتا 

  ):ع(

  وال تستقل صاح فراق االحبة

ن عادة واعطاء االجازة لتعليم الطريقة بعض املريدين قبل بلوغ درجة الكمال م
رخي بعد چب المشائخ الطريقة قال اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره ملوالنا يعقو
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صله اىل اخللق ل يا يعقوب كلما وصل منا اليك أوتعليم الطريقة وتسليكه بعض املناز
واشتغل هو بأكثر أمره يف خدمة واحلال انه قال له تكون بعدي يف خدمة عالء الدين 

ات يف عداد مريدي حرمحن اجلامي يف النفعبد الن حىت عده موالنا واجه عالء الدياخل
اخلواجه عالء الدين أوال مث نسبه اىل اخلواجه النقشبند ثانيا وباجلملة ان عالج هذه 
التفرقة هو صحبة أرباب اجلمعية وقد كتبوا مكررا ومؤكدا ومسعنا أيضاً أن موالنا 

ء وطورهم الويل كل الويل ملن ينحط حممد صديق اختار العسكرية وترك وضع الفقرا
ا ان يعطي اجلمعية خيلو عن أحد االمرين ام ال  عليني اىل أسفل سافلني وحالهىمن أعل

ال فان أعطيها فشرو ان مل يعط فاشد ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و يف العسكرية أ
  .و السالم  *نك أنت الوهابإوهب لنا من لدنك رمحة 

  

ون واملائة اىل املري حممد نعمان أيضاً يف التحريض على صحبة املكتوب العشر
  أرباب اجلمعية

كأنه طرأ النسيان على املري حىت ال يتذكر بسالم وحتية الفرصة قليلة وصرفها اىل 
ما كان اال  أهم املهام ضروري وهو صحبة أرباب اجلمعية ال تعدل بالصحبة شيئا أيا

 عليه و سلّم وبارك فضلوا بالصحبة على من ترى أن اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا
 االنبياء عليهم السالم وان كان أويسا قرنياً أو عمرا مروانيا مع بلوغهما ىعداهم سو

 الصحبة فال جرم كان خطأ معاوية ىهناية الدرجات ووصوهلما غاية الكماالت سو
ا أن مل مها وسهو عمرو بن العاص افضل من صحوخريا من صواهبما بربكة الصحبة

اميان هؤالء الكرباء صار شهوديا برؤية الرسول وحضور امللك وشهود الوحي ومعاينة 
املعجزات وما اتفق ملن عداهم هذه الكماالت اليت هي أوصول سائر الكماالت كلها 
ولو علم أويس فضيلة الصحبة هبذه اخلاصية مل مينعه مانع من الصحبة وما آثر شيئا من 

 واهللا خيتص برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم  *ةاالشياء على هذه الفضيل
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  :)شعر(

  وزر ميسر نيست اينكار  بزور *شند آىبخب ىمن سكندر را

  :)ترمجة(

   به احمليا مبال أو بقوة *وذو القرنني مل يظفر مباء

اللهم وان مل ختلقنا يف هذه النشأة يف قرن هؤالء االكابر فاجعلنا يف النشأة 
و  يف زمرهتم حبرمة سيد املرسلني عليه وعليهم الصلوات والتحيات حمشوريناآلخرة 

  .و السالم التسليمات

  

املكتوب احلادي والعشرون واملائة اىل املري حممد نعمان ايضاً يف بيان ان هذا 
الطريق تقرر كله على سبعة اقدام وأنه قد وصل بعض اصحابه اىل القدم 

  السادس

لدعوات الوافرة أنه قد مضت مدة ومل يطلع على ليعلم خدمة املري بعد مطالعة ا
أحواله ومل يستخرب عن أحوال فقراء هذه اجلهة هللا سبحانه احلمد واملنة ان الفقراء 

 االحوال ولنبني نبذة من اطوارهم أيها احملب الصادق ان هذا الطريق تقرر كله اُمَرفَُّهو
اىل اآلخر ة اقدام والبعض على سبعة أقدام وقد أوصل مجع من االخوان أمرهم اىل ست

مخسة وطائفة اىل أربعة وفرقة اىل ثالثة على تفاوت درجاهتم واصحاب االقدام الثلث 
ايضاً يقدرون افادة الناس يعين الطريقة فكيف مجاعة هلم سبقة القدم ينبغي للعاقل ان 

و يكون عايل اهلمة دون ان يكتفي بكل حقري ونقري ومل يسع الوقت الزيادة على ذلك 
  .السالم

  

املكتوب الثاين والعشرون واملائة اىل املال طاهر البدخشي يف التحريض على 
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  علو اهلمة وعدم االكتفاء بكلما يتيسر

ان موالنا طاهرا معذور وموالنا يار حممد يبني وجه االنتقال وحيث ان ارادة 
ند السفر اىل جانب اهلند مصممة فليذهب وليستخرب عن االهل والعيال الباقي ع

التالقي مثل مشهور ودوام احلضور واالجتناب عن االختالط باالغيار ضروري ينبغي 
  :)شعر(ان يكون عايل اهلمة دون ان يقنع بكلما يتيسر 

  ذشتيمگ وكوكب ومشكاة  از مغرىب * نوريكه بود مشرق انوارىپ ما از

  :)ترمجة(

   جتاوزت مشكاة وغربا وكوكبا *ومن أجل نور مشرق كل انور

 فقراء هذا الزمان يقيمون يف مقام الري واالكتفاء يعين بشئ يسري واكثر
فصحبتهم سم قاتل فر منم كما تفر من االسد وكن مالزما هلذا الطريق وليس 
للواقعات كثري اعتبار فان ميدان التأويل واسع فال ينبغي االخنداع باملنام واخليال 

  :)شعر(

  .و السالم      ودوهنن حتوف قلل اجلبال  *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

  

املكتوب الثالث والعشرون واملائة اىل املال طاهر البدخشي ايضاً يف بيان ان 
اداء النفل وان كان حجا داخل فيما ال يعين اذا استلزم فوت فرض من 

  الفرائض

قد وصل مكتوب اخي االرشد ال زال كأسه طاهراً عن دنس التعلقات ايها 
عالمة اعراض اهللا تعاىل عن العبد اشتغاله مبا ال يعنيه واالشتغال االخ قد ورد يف اخلرب 

يش بنفل من النوافل مع االعراض عن فرض من الفرائض داخل فيما ال يعين فلزمك تفت
شئ بنفل او بفرض وكم من حمظور يرتكب يف اداء احوالك لتعلم ان اشتغالك باي 
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 عليكم و و السالمكفيه االشارة احلج النفل فينبغي ان تالحظ مالحظة جيدة العاقل ت
  .على رفقائكم

  

املكتوب الرابع والعشرون واملائة اىل املذكور ايضاً يف بيان ان االستطاعة شرط 
لوجوب احلج واحلج مع عدم االستطاعة داخل يف تضييع االوقات بالنسبة اىل 

  حتصيل املطلوب

حلمد واملنة قد وصل مكتوب اخي اخلواجه حممد طاهر البدخشي هللا سبحانه ا
مل يتطرق الفتور اىل اخالصه للفقراء وحمبتهم مع وجود متادي ايام املهاجرة وهذه 
عالمة سعادة عظيمة أيها احملب ملا طلبت االذن يعين لسفر احلج وصممت العزم للسفر 
قد ذكرتك وقت الوداع أنه حيتمل أن احلقكم يف هذا السفر ولكن كلما قصدت مل 

 يفهم التجويز يف هذا الباب فاخترت التقاعد بالضرورة ومل توافق االستخارات ومل
يكن يف ذهابكم صالح الفقراء من االول ولكن ملا رأيت شوقكم مل امنع صرحياً 
واالستطاعة شرط الدخول يف الطريق يعين طريق احلج وبدون االستطاعة تضييع 

 وقد كتبت لالوقات واالشتغال بامر غري ضروري تاركا لالمر االهم ليس مبناسب
  .اليكم هذا املضمون مكررا وصل اليكم اوال والقول هو هذا وأنتم املخري

  

املكتوب اخلامس والعشرون واملائة اىل املري صاحل النيسابوري يف بيان أن العامل 
كبريه وصغريه مظاهر االمساء والصفات االهلية تعاىل شأنه وليس للعامل نسبة 

  املظهرية وما يناسب ذلك املخلوقية وىاليه تعاىل أصال سو

اللهم ارنا حقائق االشياء كما هي اعلم ان العامل كله كبريه وصغريه مظاهر 
االمساء والصفات االهلية تعاىل شأنه ومرايا شؤناته وكماالته الذاتية وكان عز سلطانه 
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 وان عرض كماالته من اخلالء اىل املإلكرتا خمفياً وسراً مكنونا فاراد سبحانه أن ي
ها من االمجال اىل التفصيل فخلق اخللق على هنج يكون داال بذاته وصفاته على يورد

ذاته وصفاته تعاىل وتقدس فليس للعامل نسبة مع صانعه اصال اال أنه خملوقه تعاىل ودال 
على امسائه وشئوناته تعاىل واحلكم باالحتاد والعينية ونسبة االحاطة والسريان واملعية 

 االحوال الذين هلم ا احلال وسكر الوقت واالكابر املستقيموالذاتيات هناك من غلبة
شرب من قدح الصحو ال يثبتون للعامل نسبة مع صانعه اال املخلوقية واملظهرية 
ويقولون باالحاطة والسريان واملعية العلميات على طبق قول علماء اهل احلق شكر اهللا 

 الذاتية كاالحاطة واملعية سعيهم والعجب من بعض الصوفية حيث يثبتون بعض النسبة
مثال مع اعترافهم بسلب مجيع النسب عن الذات حىت الصفات الذاتية فهل هذا اال 
تناقض واثبات املراتب يف الذات لدفع هذا التناقض تكلف مثل التدقيقات الفلسفية 
وارباب الكشف الصحيح ال يشهدون الذات اال بسيطا حقيقيا ويعدون ما ورائه كائنا 

  :)شعر(داخال يف االمساء ما كان 

  . قليال ونصف الشعر يف العني ضائر *ان احلبيب وان غداوما قل هجر

 مثاال لتحقيق هذا املبحث اراد عامل حنرير متفنن مثال اظهار كماالته )لنبنيو (
املكنونة وابرازها يف عرصة الظهور فاوجد احلروف واالصوات ليجلو كماالته يف 

ت ففي تلك الصورة ال نسبة لتلك احلروف واالصوات حجاب تلك احلروف واالصوا
الدوال مع تلك املعاين املخزونة اال أن هذه احلروف واالصوات مظاهر تلك املعايل 
املخفية ومرايا الكماالت املخزونة وال معىن ألن يقال ان احلروف واالصوات عني تلك 

مطابق للواقع بل  رة غرياملعاين املخفية وكذلك احلكم باالحاطة واملعية يف هذه الصو
املعاين على صرافته املخزونة مل يتطرق التغري اليها ال يف ذاهتا وال يف صفاهتا أصال ولكن 
ملا كان بني تلك املعاين وبني احلروف واالصوات الدالة نوع مناسبة من الدالية 

أة يف احلقيقة واملدلولية يتخيل منه بعض املعاين الزائدة وتلك املعاين املخزونة مرتهة ومرب
عن تلك املعاين الزائدة وهذا هو معتقدنا يف هذه املسئلة واثبات االمر الزائد على 
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املظهرية واملرآتية من االحتاد والعينية واالحاطة واملعية من السكر وذاته تعاىل يف احلقيقة 
بة معراة عن النسبة ومربأة عن املناسبة ما للتراب ورب االرباب وهبذا القدر من مناس

الظاهرية واملظهرية يقال بوحدة الوجود اوال بل يف الواقع وجودات متعددة لكن 
 املوجود واحد وما سواه أوهام ]١[بطريق االصالة والظلية والظاهرية واملظهرية ال ان

وخياالت فان هذا املذهب بعينه مذهب السوفسطائي واثبات احلقيقة يف العامل ال 
  :)شعر( كما هو مقصود السوفسطائي خيرجه من كونه اوهاما وخياالت

  ى ونسبت نفسك حنو حضرته العل *واذا عرفته أنت من هو اوال

   كن فارغاً حيا وميتا من مال *ىوعلمت انك ظل من يا من در

  

املكتوب السادس والعشرون واملائة اىل املري صاحل النيسابوري ايضاً يف بيان أنه 
لباطلة آفاقية كانت أو أنفسية واثبات هلة اينبغي للطالب االهتمام يف نفي اآل

  املعبود على احلق وما يناسب ذلك

هلة الباطلة آفاقية كانت او ينبغي للطالب االهتمام يف نفي اآلايها السيد النقيب 
حيطة الوهم وقت اثبات املعبود باحلق جل  انفسية وكلما يدخل يف حوصلة الفهم و
  ):ع(ان يكتفي مبوجودية املطلوب سلطانه ينبغي أن يدخله حتت النفي ايضاً و

  هو املوجود ال شئ سواه

وان مل يكن مساغ للوجود يف ذلك املوطن ايضاً بل ينبغي ان يطلبه من ماوراء 
الوجود ولقد أحسن علماء أهل السنة شكر اهللا سعيهم يف قوهلم بزيادة وجود الواجب 

 اثبات شئ وراء الوجود تعاىل على ذاته سبحانه والقول بعينية الوجود مع الذات وعدم
 الشيخ عالء الدولة فوق عامل الوجود عامل امللك الودود وملا )قال (من قصور النظر

                                                 
هذا القول منسوخ مبا يأيت بعد مرة من ان العامل واقع يف مرتبة الوهم واخليال وابداء الفرق بني مذهب )  1(
  لسوفسطائي وبني مذهب الصوفية املعول على ما هنالك ال على ما هنا عفي عنها
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 هذا الدرويش من مرتبة الوجود كان مغلوب احلال أوقاتا ووجد نفسه على وجه ىترق
الذوق والوجدان من ارباب التعطيل ومل حيكم بوجود الواجب فانه كان ترك الوجود 

 ومل جيد للوجود جماالً يف مرتبة الذات وكان اسالمه يف ذلك الوقت تقليديا يف الطريق
ال حتقيقيا وباجلملة ان كلما حيصل يف حوصلة املمكن يكون ممكنا بالطريق األوىل 
فسبحان من مل جيعل للخلق اىل اهللا سبيالً اال بالعجز عن معرفته وال يظنن أحد من 

 ان املمكن يصري واجبا حاشا من ذلك فانه حمال حصول الفناء يف اهللا والبقاء باهللا
  :)شعر(مستلزم لقلب احلقائق فاذا مل يصر املمكن واجبا ال يكون نصيبه غري العجز 

  فخاخ واال دام فيك املتاعب *وال احد يصطاد عنقاء فاطرح ال

وعلو اهلمة يطلب مطلباً ال حيصل منه شئ وال يبدو منه اسم وال رسم وطائفة 
  ):ع(اً جيدونه عينهم ويثبتون له قربا ومعية يطلبون شيئ

  لكل من االنسان شأن خيصه

  .آخراً السالم أوالً و و

  

املكتوب السابع والعشرون واملائة اىل املال صفر امحد الرومي يف بيان ان خدمة 
الوالدين وان كانت من احلسنات ولكنها يف جنب حتصيل املطلب احلقيقي ال 

  شئ حمض وما يناسب ذلك

 وصل املكتوب املرغوب والعذر الذي ذكرته يف باب التوقف صحيح ينبغي قد
أن تفعل أزيد مما وقع وان تعتقد نفسك مقصراً قال اهللا تعاىل ووصينا االنسان بوالديه 
احسانا محلته امه كرها ووضعته كرها وقال اهللا سبحانه ايضاً ان اشكر يل ولوالديك 

 يف جنب الوصول اىل املطلب احلقيقي بل وينبغي ان تعتقد ان كل ذلك فضول حمض
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 االبرار ]١[يف جنب طي منازل السلوك ايضاً تعطيل صرف وقد مسعت ان حسنات
  :)شعر(سيئات املقربني 

   اكل قند فهو سم قاتل * احلق ولوىكلما دون هو

وحق اهللا سبحانه مقدم على حقوق مجيع اخلالئق فان اداء حقوق اخلالئق امنا 
 تعاىل واال ملن يكون جمال ترك خدمته واالشتغال خبدمة غريه فخدمة هو المتثال أمره

ولكن الفرق بني خدمة  و تعاىل اخلالئق هبذا السبب من مجلة خدمات احلق سبحانه
وخدمة كثري اال ترى أن أرباب احلرث وأصحاب الزرع كلهم يف خدمة السلطان 

ء اسم الزراعة واحلراثة على ولكن ال مناسبة بني خدمتهم وخدمة املقربني حىت أن اجرا
اللسان هناك معصية وأجر كل أمر على مقدار ذلك االمر فاهل احلراثة يأخذون درمها 
واحداً على خدمة يوم كامل مع غاية احملنة واملشقة واملقربون يستحقون االلوف على 
ساعة خدمة احلضور ومع ذلك ال تعلق هلم بتلك االلوف وغاية مرامهم امنا هي قرب 

سلطان فحسب شتان ما بينهما وفرخ حسني موفق جداً يعين للترقي واالجتهاد ال
  .و السالموليطمئن قلبك من طرفه ماذا اكتب أزيد من ذلك 

  

املائة اىل اخلواجه مقيم يف الترغيب يف علو اهلمة  العشرون و املكتوب الثامن و
  عدم االكتفاء بغري املطلب احلقيقي و

النائني املهجورين بل يراهم قريباً ال بعيدا املرء مع من  ىان اخلواجه مقيم ال ينس
أحب املسلك يف غاية الطول واملطلب يف كمال الرفعة واهلمم يف هناية النقصان 
واملنازل الوسطانية يف شبه املطلب كالسراب عياذا باهللا سبحانه من ظن الوسط هناية 

ملثال والكيف والتوقف من وغري املقصد مقصداً وتصور املثايل والكيفي مرتها عن ا
الوصول اىل املطلب احلقيقي ينبغي للعاقل ان يكون عايل اهلمة وان ال يقنع بكلما 

                                                 
  .هو من كالم ايب سعيد اخلراز) 1(
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حيصل ويتيسر وان يطلب املطلوب مما وراء الوراء وحصول مثل هذه اهلمة موقوف 
وحمبته  املقتدى  به وتوجهه امنا يكون على قدر اخالص املريدىعلى توجه الشيخ املقتد

  .ل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيمذلك فض

  

املكتوب التاسع والعشرون واملائة اىل السيد نظام يف بيان ان جامعية االنسان 
باعثة على تفرقته كما اهنا سبب جلميته كماء نيل ماء للمحبوبني وبالء 

  للمحجوبني

وارتباط قد وصل املكتوب الشريف اعلم ان االنسان امجع املوجودات وله تعلق 
باملوجودات املتكثرة بواسطة كل جزء من اجزائه فكانت جامعيته باعثة على زيادة 
بعده من جناب قدس احلق جل سلطانه على بعد الكل وتعلقاته املتعددة كانت سبباً 

تة بتوفيق لزيادة حرمانه على حرمان ما سواه فان مجع نفسه من هذه التعلقات املتشت
اً فقد فاز فوزا عظيماً واال فقد ضل ضالالً بعيدا فكما ان رياهللا عز شأنه ورجع قهق

االنسان افضل املوجودات بواسطة اجلامعية كذلك هو شر املخلوقات بواسطة تلك 
اجلامعية ومرآته امت بواسطة تلك اجلامعية فان جعل وجهها حنو العامل فهي اشد تكدرا 

ة من كل شٍئ اءرإ من كل شئ وان وجه وجهها حنو احلق سبحانه فاشد صفاء و
وكمال حرية القلب من هذه التعلقات من خواص حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 
سلّم مث بقية االنبياء مث االولياء على تفاوت درجاهتم صلوات اهللا وتسليماته على نبينا 
وعليهم و على اتباعهم امجعني اىل يوم الدين رزقنا اهللا سبحانه واياكم النجاة من هذه 

 عليه و ىتعلقات حبرمة النيب املصطفى املمدوح بقوله تعاىل ما زاغ البصر وما طغال
التسليمات اكملها والزيادة على ذلك موجبة للمالل  من على آله من الصلوات امتها و

  . واالكرامو السالم
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املكتوب الثالثون واملائة اىل مجال الدين يف بيان ان ال اعتبار بتلوينات االحوال 
  غي حتصيل مطلب مرته عن الشبه واملثالبل ينب

ليس لتلوينات االحوال كثري اعتبار ينبغي عدم االلتفات اليها سواء كان ذهاباً 
أو جميئا أو تكلما أو مساعا فان املقصود غري ذلك وهو مربأ ومرته عن التكلم والسماع 

لعاقل ان يكون  جبوز احلال وموزه اطفال الطريقة ينبغي لىوالرؤية والشهود وامنا يتسل
 نفسه انه صار ىعايل اهلمة فان األمر وراء ذلك وكل ذلك منام وخيال ومن رأ

سلطانا يف املنام ليس هو يف نفس االمر كذلك ولكن هذا املنام يورث رجاء وطمعاً 
لصاحبه ال اعتبار للوقائع املنامية يف الطريقة النقشبندية وهذا البيت مسطور يف كتبهم 

  :)شعر(العلية 

   حديثهيما يل ولليل فأرو  و *اين غالم الشمس أروي حديثهاو

فان حصل حال من االحوال أو زال فليس ذلك مبحل للسرور وال هذا مبوجب 
  .و السالمللغم واالنفعال بل ينبغي ان يكون منتظراً للمقصود املرته عن الكيف واملثال 

  

ف الكابلي يف بيان املكتوب احلادي والثالثون واملائة اىل اخلواجه حممد اشر
علو شأن طريقة حضرات خواجكان قدس اهللا تعاىل اسرارهم والشكاية من 

  مجاعة احدثوا فيها احداثات واعتقدوها تكملة هلذه الطريقة

 على سيد املرسلني وآله الطاهرين و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
نه بتشريفات أوليائه الكرام وليعلم اخي االرشد اخلواجه حممد اشرف شرفه اهللا سبحا

ان طريقة حضرات خواجكان قدس اهللا اسرارهم اقرب الطرق املوصلة وهناية سائر 
املشائخ مندرجة يف بداية هؤالء االكابر ونسبتهم فوق مجيع النسب كل ذلك املزايا 
لوجود التزام السنة السنية يف هذه الطريقة العلية واالجتناب عن البدعة الشنيعة مهما 
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مكن فاهنم ال جيوزون العمل بالرخصة وان وجدوها نافعة المر الباطن يف الظاهر وال ا
يفارقون العمل بالعزمية وان يروهنا مضرة يف السرية حبسب الصورة جيعلون االحوال 
واملواجيد تابعة لالحكام الشرعية ويعتقدون ان االذواق واملعارف خادمة للعلوم 

يعة النفيسة مثل االطفال جبوز الوجد وموز احلال وال الشرعية وال يبدلون جواهر الشر
يغترون بترهات جهلة الصوفية وال يفتتنون بأباطيلهم وال يتركون النصوص بالفصوص 
وال يلتفتون اىل الفتوحات املكية تاركني للفتوحات املدنية حاهلم على الدوام ووقتهم 

لغريهم دائم هلؤالء االكابر مستمر ومستدام والتجلي الذايت الربقي الذي هو كالربق 
واحلضور الذي تعقبه الغيبة ساقط عن حيز االعتبار عند هؤالء االكابر رجال التلهيهم 
جتارة وال بيع عن ذكر اهللا ولكن ال يصل فهم كل احد اىل مذاق هؤالء االكابر بل 

  :)شعر(يكاد ينكر قاصروا هذه الطريقة على بعض كماالهتم 

   برأت ساحتهم عن افحش الكلم * سفهالو عاهبم قاصر طعنا هبم

قد احدث بعض متأخري هذه الطريقة احداثات فيها وضيع اصل سرية ) نعم(
االكابر وزعم مجع من مريديه اهنم كملوا الطريقة بتلك احملدثات حاشا وكال كربت 
كلمة خترج من افواهم بل هم سعوا يف ختريبها وتضييعها يا أسفا كل االسف على ما 

 هذه الطريقة بعض بدع ال وجود له يف سالسل اخر اصال حيث يصلون احدثوا يف
صالة التهجد جبماعة وجيتمع الناس من االطراف واجلوانب يف ذلك الوقت لصالة 
التهجد ويؤدوهنا جبمعية تامة وهذا العمل مكروه كراهة حترميية والذين اشترطوا 

 جبماعة بأدائها يف ناحية املسجد التداعي لتحقق الكراهة من الفقهاء قيدوا جواز التنفل
 ان هؤالء احملدثني يعتقدون )و أيضاً(واتفقوا على حتقق الكراهة ان زادوا على ثالثة 

مني وركعتني ئالتهجد هبذا الوضع ثالث عشرة ركعة فيصلون اثنيت عشرة ركعة قا
قاعدين زاعمني ان هلما حكم ركعة واحدة فتكون هبا ثالث عشرة ركعة وليس االمر 

 يصلي احيانا ثالث ]١[ و سلّم كان و على آلهكما زعموا فان نبينا صلّى اهللا عليه
                                                 

اخرج الشيخان عن عائشة رضي اهللا عنها كان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يصلي من ) قوله كان يصلي اخل() 1(



- ٢١٧ -  

 عشرة ركعة واحيانا تسع ركعات واحيانا سبعاً والفردية ىعشرة ركعة واحياناً احد
امنا عرضت للتهجد بصالة الوتر ال انه اعطي لركعيت القعود حكم ركعة القيام ومنشأ 

 و السالمتبع السنة املصطفوية على صاحبها الصالة امثال هذا العلم والعمل عدم ت
والتحية والعجب من رواج امثال هذه احملدثات يف بالد العلماء ومأوي اجملتهدين 
عليهم الرضوان مع ان امثالنا الفقراء يستفيضون العلوم االسالمية من بركاهتم واهللا 

  :)شعر(سبحانه امللهم للصواب 

 و              متلوا واال فالكالم كثري* بثثت لديكم من مهومي وخفت أن
  السالم

  

املكتوب الثاين والثالثون واملائة اىل املال حممد صديق البدخشي يف التحذير عن 
   والترغيب يف صحبة الفقراءصحبة أرباب الغىن

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك انت الوهاب 
للت من صحبة الفقراء واخترت صحبة االغنياء ولبئس ما ايها االخ الظاهر انك م

صنعت فان كانت عينك مغمضة اليوم ستنكشف غدا فال ترى فائدة غري الندامة 
 املهوس ان حالك ال خيلو من أحد أمرين اما ان تنال اجلمعية يف )ايها(والشرط اخلرب 

ا فهي استدراج عياذاً جملس االغنياء او ال فان تنل فشر واال فاشد شراً فانك ان تنله
كناسة الفقراء اآلخرة باهللا سبحانه من ذلك وان مل تنل فمصداق احلال خسر الدنيا و

افضل من قعود االغنياء يف الصدر وهذا الكالم يكون معقوالً عندك اليوم اوال وأما يف 
 فسيصري لك معلوما ولكنه ال يفيد وامنا اوقعك يف هذا البالء اشتهاء االطعمةاآلخرة 

اللذيذة وااللبسة الفاخرة ومل يفت االمر اآلن فينبغي التفكر يف أصل االمر والفرار من 

                                                                                                                        
ا عن صالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم الليل ثالث عشرة ركعة وعن مسروق سألت عائشة رضي اهللا عنه

  . ركعيت الفجر رواه البخاري اهـى عشرة سوىفقالت سبع وتسع واحد
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كلما يكون مانعاً عن احلق سبحانه واحلذر منه معتقداً بأنه عدو قوله تعاىل ان من 
ازواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم نص قاطع وقد اقتضت رعاية حقوق 

ا اوال وقد كنت عرفت من أول االمر حني الصحبة ان انصحك مرة واحدة تعمل هب
  :)شعر(شاهدت فضولياتك ان االستقامة على الفقر عسرية هبذا الوضع 

   انا اىل اهللا راجعونا *قد كان ما خفت أن يكونا

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله من و السالم
 شيئا متوقعاً من فطرتك واستعدادكالصلوات امتها ومن التسليمات اكملها وقد كنت 

  .آخر فانت رميت اجلوهر النفيس يف السرقني انا هللا وانا اليه راجعون

  

املكتوب الثالث والثالثون واملائة اىل املال حممد صديق ايضاً يف بيان اغتنام 
  الفرصة وعدم تضييع الوقت

وقت وال قد وصل املكتوب الذي ارسلته ينبغي اغتنام الفرصة وعدم تضييع ال
حيصل شئ من الرسوم والعادات وال يزيد شئ من التمحل والتعلل غري اخلسارة وقد 
قال املخرب الصادق عليه من الصلوات امتها ومن التسليمات اكملها هلك املسوفون 
وصرف نقد العمر احملقق املوجود اىل االمر املوهوم وحفظ املوهوم للموجود مستكره 

ن يصرف يف االمر االهم والنسية تستدعي ان تدخر ملا ال جدا فان نقد الوقت ينبغي ا
يعين من املزخرفات رزقنا اهللا سبحانه ذرة من لذة الطلب وعدم القرار والسكونة حىت 
تتيسر النجاة من السكون اىل ما سواه تعاىل وال حاصل يف القيل والقال وامنا املطلوب 

  :)شعر(ال يعين بالتمام  سالمة القلب ينبغي الفكر يف االصل واالعراض عما

   أكل قند فهو سم قاتل * احلق ولوىكلما دون هو

  .ما على الرسول اال البالغ
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  املكتوب الرابع والثالثون اىل املال حممد صديق أيضاً يف املنع عن التسويف

رزقنا اهللا سبحانه واياكم عروجات غريمتناهية يف مدارج قربه حبرمة سيد 
 احملب ان الوقت سيف قاطع )أيها( و التسليماتالصلوات املرسلني عليه و على آله 

وال يدري انه هل تعطي الفرصة غدا او ال فينبغي تقدمي االهم يف هذا اليوم وتأخري غري 
االهم اىل غد وهذا حكم العقل ومقتضاه وال اريد بالعقل عقل املعاش بل عقل املعاد 

  .وماذا اكتب أزيد من ذلك

  

ون واملائة اىل املخلص الصديق حممد صديق يف بيان املكتوب اخلامس والثالث
  مراتب الوالية عامة كانت او خاصة مع بعض خواص اخلاصة

أعلم ان الوالية عبارة عن الفناء والبقاء وهي اما عامة واما خاصة ونعين بالعامة 
 والتحية و السالممطلق الوالية وباخلاصة الوالية احملمدية على صاحبها افضل الصالة 

فناء فيها امت والبقاء اكمل ومن شرف هبذه النعمة العظمى فقد الن جلده للطاعة ال
وانشرح صدره لالسالم واطمأنت نفسه فرضيت عن موالها ورضي موالها عنها 
وسلم قلبه ملقلبه وختلصت روحه كلية اىل مكاشفات حضرة صفات الالهوت وشاهد 

م شرف بالتجليات الذاتية الربقية سره مع مالحظة الشئون واالعتبارات ويف هذا املقا
وحتري خفيه لكمال الترته والتقدس والكربياء واتصل اخفاه اتصاال بال تكيف وضرب 

  ):ع(من املثال هذا 

  هنيئا الرباب النعيم نعيمها

 و السالمومما ينبغي ان يعلم ان الوالية اخلاصة احملمدية على صاحبها الصالة 
لوالية يف طرف العروج والرتول اما يف طرف العروج والتحية متميزة عن سائر مراتب ا

 وبقائه خمتصان بتلك الوالية اخلاصة وعروج سائر الواليات اىل ىفالن فناء االخف
اخلفي فقط مع تفاوت درجاهتا يعين ان عروج بعض ارباب الواليات اىل مقام الروح 
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جات الوالية  درىاىل اخلفي وهو اقصاآلخر وعروج البعض اىل السر وعروج البعض 
و العامة وأما يف طرف الرتول فالن الجساد االولياء احملمدية عليه و على آله الصالة 

لوالية ملا أنه صلّى اهللا عليه و سلّم ية نصيباً من كماالت درجات تلك ا والتحالسالم
 اىل ما شاء اهللا وعرض عليه اجلنة والنار وأوحي اليه ما ]١[اسري به ليلة املعراج باجلسد

 مثة بالرؤية البصرية وهذا القسم من املعراج خمصوص به عليه الصالة ]٢[شرف أوحي و
 واالولياء املتابعون له كمال املتابعة السالكون حتت قدمه هلم ايضاً نصيب من و السالم

  ):ع(هذه املرتبة املخصوصة 

  ولالرض من كأس الكرام نصيب

 و السالموص به عليه الصالة غاية ما يف الباب ان وقوع الرؤية يف الدنيا خمص
واحلالة اليت حصلت لالولياء الذين حتت قدمه ليست برؤية والفرق بني الرؤية وتلك 

  .احلالة كالفرق بني االصل والفرع والشخص والظل وليس احدمها عني اآلخر

  

املكتوب السادس والثالثون واملائة اىل املال حممد صديق ايضاً يف املنع عن 
  ري يف حتصيل املطلوب احلقيقيالتسويف والتأخ

وصل املكتوب املرغوب وحيث ان القاصد وصل يف اواخر العشر املتربك كنت 
بعد مضيه مشغوال بكتابة جوابات املكاتيب وقد كتب جواب مكتوب خان خانان 

 ايضاً وارسال اليهما ينبغي مطالعتهما باملالحظة وذهابك اىل عبد اهللاومكتوب اخلواجه 

                                                 
 القاري واحلق الذي عليه اكثر الناس ومعظم السلف وعامة املتأخرين من الفقهاء يقال عل) قوله باجلسد اخل() 1(

 عنها ال يعدل عن الظاهر وال استحالة يف محلها على واحملدثني واملتكلمني انه اسري جبسده فمن طالعها وحبث
  ظاهرها حىت حيتاج اىل التأويل اهـ

وهذا ايضا ما عليه اجلمهور من احملققني ويف مسند االمام امحد اريه يف اليقظة ) قوله وشرف مثة بالرؤية البصرية() 2(
 لكون املعراج باجلسد فان  التعليل هبذا اوىلبعينه ولو كان يف املنام ملا انكرت قريش وال ارتدت مجاعة انتهى قلت

  . من حاهلم وجهلهم باهللاىاستبعادهم اياه اكثر من استبعاد رؤية اهللا تعاىل بالبصر كما ال خيف
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 النوبة ليس مبعقول للفقري وما احلكمة فيه واألمر عند اهللا سبحانه ينبغي العسكر يف هذه
املالحظة فان اهللا سبحانه قد اعطاك قوت اليوم من كمال كرمه فالالئق بك التفكر يف 
امرك مغتنما ذلك دون ان جتعله وسيلة اىل حتصيل قوت يوم آخر فان األمر ينجر 

طريق الفقر والتخلص من معاملة القرض ال حينئذ اىل التسلسل وطول األمل كفر يف 
ال فان كان فيه اشتباه فاكتب اىل خواجكي  يدري انه حيصل من طرف خواجكي او

كتاباً منقحا صرحيا فان كتب يف جوابه منقحا وفهم منه الوعد املؤكد فاذهب هبذه 
ك ان النية ولكن ماذا يكون عالج التسويف والتأخري وكل شيٍء ختتاره وتفعله ينبغي ل

  .تستعجل فيه فان الفرصة غنيمة جداً

  

 بيان علو شأن املكتوب السابع والثالثون واملائة اىل احلاج خضر االفغاين يف
  هلا بالوصول اىل هناية النهاية وما يناسب ذلكالصالة املنوط كما

وصل املكتوب املرغوب واتضح ما فيه اعلم ان االلتذاذ بالعبادة وارتفاع الكلفة 
خصوصا يف اداء الصالة فانه ال يتيسر فيها  و تعاىل  من أجل نعم اهللا سبحانهيف ادائها

لغري املنتهى خصوصا يف اداء الصلوات الفرضية فان االبتداء ال التذاذ فيه اال بالنوافل 
 فيها االشتغال بالنوافل ىوأما يف النهاية فتكون تلك النسبة منوطة بالفرائض وير

  ):ع( هو أداء الفرائض فقط تهىمنتعطيال واالمر العظيم لل

  وهذي سعادات تكون نصيب من

حظ للنفس فيه  ينبغي أن يعلم أن االلتذاذ الذي حيصل حني أداء الصالة ال و
  ):ع(أصال بل هي عني ذلك االلتذاذ يف البكاء واحلزن سبحان اهللا اي رتبة هذا 

  هنيئا الرباب النعيم نعيمها

  ):ع( اياه أيضاً غنيمة المثالنا املهوسني التكلم مبثل هذا الكالم ومساعنا و

  دعونا نسلي باالماين قلوبنا
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فنهاية القرب يف الدنيا اآلخرة  ايضاً أن رتبة الصالة مثل رتبة الرؤية يف )اعلم و(
يف عني الرؤية وايضا ان سائر العبادات اآلخرة امنا هي يف الصالة وهناية القرب يف 
  . واالكرامو السالم وسائل للصالة والصالة من املقاصد

  

املكتوب الثامن والثالثون واملائة اىل الشيخ هباء الدين السرهندي يف مذمة 
  الدنيا والتحذير من صحبة ارباهبا

ال يكونن ولدي االرشد مغرورا ومسرورا هبذه الدنية املبغوض عليها وال يضيعن 
 يباع وأي شئ بضاعة االقبال اىل جناب قدس احلق جل سلطانه ينبغي التفكر أي شئ

بالدنيا واالمتناع من طلب احلق باخللق من السفاهة واجلهالة اآلخرة  تبديل ىيشتر
  ):ع(من قبيل اجلمع بني االضداد اآلخرة واجلمع بني الدنيا و

  ما أحسن الدين والدنيا لو اجتمعا

اآلخرة بع نفسك من ايهما شئت عذاب  فاختر أيا شئت من هذين الضدين و
مرضية له اآلخرة نيا قليل والدنيا مبغوض عليها عند احلق سبحانه وأبدي ومتاع الد
  .تعاىل وتقدس

   والزم ما شئت فانك مفارق *عش ما شئت فانك ميت

والبد من ترك العيال واالوالد أخريا وتفويضهم اىل احلق سبحانه فينبغي لك ان 
والدكم عدواً حتسب نفسك اليوم ميتا وان تفوضهم اىل اهللا تعاىل ان من أزواجكم وأ

 ميتد لكم نص قاطع وقد مسعت مكررا ان نوم االرنب يعين الغفلة والغرور اىل مىت
فالبد من التنبه والتيقظ واعلم ان صحبة أهل الدنيا واالختالط هبم سم قاتل وقتيل هذا 
السم ميت باملوت االبدي العاقل تكفيه االشارة فكيف التصريح مع هذه املبالغة 

 الفالح ىامللوك وان كان لذيذاً ولكنه يزيد مرض القلب فكيف يرجوالتأكيد وطعام 
  :)شعر(والنجاة احلذر احلذر احلذر 
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   فخذ منه نصحا خالصا أو ماللة *وما هو من شرط البالغ أقوله

فر من صحبتهم اكثر مما تفر من االسد فان الفرار منهم وان أوجب املوت 
امللوك يوجب اهلالك االبدي واخلسارة واختالط اآلخرة الدنيوي ولكنه قد يفيد يف 

السرمدي فاياك وصحبتهم واياك ولقمتهم واياك وحمبتهم واياك ورؤيتهم وقد ورد يف 
اخلرب الصحيح من تواضع الغين لغناه ذهب ثلثا دينه ينبغي لك املالحظة ان كل ذلك 
 التواضع واملالينة هل هو من جهة غناهم أو من جهة شئ آخر وال شك يف انه من
جهة غناهم ونتيجته ذهاب ثلثي الدين فاين أنت من االسالم واين أنت من النجاة 
وكل هذه املبالغة واالبرام ليعلم ولدي ان لقمة غري اجلنس وصحبتهم حتجب قلبه عن 
تذكر املواعظ وتعقل النصائح فال يكاد يتأثر من الكلمة والكالم فاحلذر احلذر من 

 ىواهللا سبحانه املوفق جنانا اهللا واياكم عما ال يرضصحبتهم واحلذر احلذر من رؤيتهم 
 حبرمة سيد البشر املمدوح مبا زاغ البصر عليه و على آله من الصلوات عنه ربنا املتعايل

  .و السالمأفضلها ومن التسليمات اكملها 

  

املكتوب التاسع والثالثون واملائة اىل جعفر بك التهاين يف بيان جواز هجو 
  لذين يطعنون يف أهل اهللا ويف استحسان ذمهممجاعة السفهاء ا

حيث تتفقدون  و تعاىل قد شرف املكتوب الشريف بوروده سلمكم اهللا سبحانه
أحوال الفقراء وتعتقدون ان احلضور والغيبة سيان أيها املخدوم ان كفار قريش ملا 

 ةخذالهنم وكمال حرماهنم عن السعادبالغوا يف هجو أهل االسالم وسبهم من غاية 
 بعض الشعراء االسالمية هبجو الكفار و السالم عليه و على آله الصالة ]١[امر النيب

                                                 
اخرج الشيخان عن الرباء بن عازب ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه ) قوله امر النيب عليه السالم بعض الشعراء اخل() 1(

ريظة حلسان اهج املشركني فان جربيل معك واخرج البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها كان و سلّم قال يوم ق
رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يضع حلسان منربا يف املسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه 
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االشرار فكان الشاعر املأمور يصعد املنرب يف حضور النيب عليه و على آله من الصلوات 
افضلها ومن التسليمات اكملها ويهجو الكفار يف مالء بانشاد االشعار وكان النيب 

يقول ان روح القدس معه ما دام يهجو الكفار واعلم ان املالمة صلّى اهللا عليه و سلّم 
وايذاء اخللق من مغتنمات ارباب العشق اللهم اجعلنا منهم حبرمة سيد املرسلني عليه و 

  .و التسليماتعلى آله الصلوات 

  

ن االمل واحملنة املكتوب االربعون واملائة اىل املال حممد معصوم الكابلي يف بيان ا
  احملبةمن لوازم 

ايها احملب ان االمل واحملنة من لوازم احملبة والبد من االمل والغم ملن اختار الفقر 
  :)شعر(

   واال فاسباب التنعم وافره *اال ان قصدي من هواك التأمل

له احملب به وعدم سكونه اىل من سواه ليحصل االنقطاع عن و واحملبوب يريد
مئنان واللذة يف احلرقة والقرار يف عدم القرار غريه بالكلية واالطمئنان هنا يف عدم االط

والراحة يف اجلراحة وطلب الفراغة يف هذا املقام إلقاء نفسك اىل الفتنة ينبغي تفويض 
 بكلما جيئ منه وان يقبله من غري اعراض ىنفسك اىل احملبوب بالتمام وان يرض

االستقامة بقدر واعتراض وهذا الوضع هو طريق املعيشة وعليك باالجتهاد يف حتصيل 
الوسع والطاقة واال فالفتور يف القفا وقد كان اشتغالك جيدا ولكنها ضعفت قبل 
حصول القوة ولكن ال بأس فيه وال هو مما يغتم به فانك لو تشبثت باسباب اجلمعية 
من هذه الترددات يكون أحسن من االول ينبغي لك ان تعتقد ان اسباب هذه التفرقة 

  .و السالمة حىت تقدر ان تعمل شيئا هي عني اسباب اجلمعي

                                                                                                                        
 بروح القدس ما نافح او فاخر عن و سلّم وينافح ويقول رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ان اهللا يؤيد حسان

  رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ويف الباب احاديث كثرية مذكورة يف تفسري اخلازن وغريه ويف هذا القدر كفاية
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املكتوب احلادي واألربعون واملائة اىل املال حممد قليج يف بيان ان العمدة يف 
  هذا االمر احملبة واالخالص

علينا وعليكم بالترقيات حبرمة سيد املرسلني عليه و  و تعاىل انعم اهللا سبحانه
كتب من أحوال القلب شيئا يف  ايها احملب انك ال تو التسليماتعلى آله الصلوات 

بعض األحيان حىت نطلع على كيفيته وال بد لك من كتابة شئ من هذا الباب أيضاً 
غم ان مل  البتة فانه موجب للتوجه الغائيب وعمدة هذا االمر هي احملبة واالخالص وال

و يفهم الترقي فانه اذا بقيت االستقامة على االخالص تيسر امور سنني يف ساعات 
  .المالس

  

غفور السمرقندي يف بيان عبد الاملكتوب الثاين واالربعون واملائة اىل املال 
  استكثار قليل من نسبة االكابر

وصل املكتوب الشريف الذي ارسلته على وجه االلتفات ينبغي ان يعد حمبة 
الفقراء من أجل نعم اهللا تعاىل واملسؤل من احلق سبحانه واملرجو منه تعاىل االستقامة 

يها ووصلت اهلدية املرسلة اىل الفقراء ايضاً وقرأ فاحتة السالمة والطريقة اليت اخذهتا عل
ووصلت منها نسبة كثرية مل يذكر شئ من هذه املقولة معاذ اهللا من تطرق الفتور اليها 

  :)شعر(

   قد فاق وصل الغواين مدة العمر * نظريىخياله طرفة العني لد

بر ينبغي ان تستكثره فانه ليس بقليل الن فان حصل شئ من نسبة هؤالء االكا
  ):ع(هناية اآلخرين مندرجة يف بدايتهم 

  وقس من حال بستاين ربيعي
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لكن ينبغي ان ال تغتم من هذا الفتور اذا كانت حمبة محلة هذه النسبة قوية  و
 فانهوقد أرسل الثوب الذي كان ملبوسا مكرراً فألبسه أحياناً واحفظه بكمال االدب 

 ىنه فوائد كثرية وكلما تلبسه تلبسه على الوضوء وتشتغل بتكرار الذكر فعسيتوقع م
ان حتصل اجلمعية التامة وكلما كتبت شيئا ينبغي لك ان تكتب أوال من احوال باطنك 

  ):ع(فان احوال الظاهر بدون أحوال الباطن ساقطة عن حيز االعتبار 

   حديث االحبةىوأحسن ما ميل

م على متابعة سيد البشر املطهر عن زيغ البصر عليه و ثبتنا اهللا سبحانه واياك
  ):ع( ظاهراً وباطنا و السالمعلى آله الصالة 

  هذا هو األمر والباقي من العبث

  

املكتوب الثالث واالربعون واملائة اىل املال مشس الدين يف بيان اغتنام موسم 
  الشباب وعدم صرفه اىل ما ال يعين من اللهو واللعب

قراء موالنا مشس الدين موفقا ومغتنماً ملوسم الشباب ممتنعا من كان حمب الف
صرفه يف اللهو واللعب وتعويضه باجلوز واملوز واال ال حيصل شئ أخريا غري الندامة 
والتأسف وال جيدي شيئا والشرط االخبار وينبغي اداء الصلوات اخلمس باجلماعة 

و متابعة صاحب الشريعة عليه و ومتييز احلالل من احلرام وطريق النجاة األخروية ه
 وينبغي ان ال تكون التلذذات الفانية والتنعمات اهلالكة و التسليماتعلى آله الصلوات 

  .منظوراً اليها واهللا سبحانه املوفق للخريات

  

املكتوب الرابع واالربعون واملائة اىل احلافظ حممود الالهوري يف بيان معىن 
  اهللا والسري يف اهللا والسريين اآلخرينالسري والسلوك وبيان السري اىل 
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رزقكم اهللا سبحانه ترقيات غري متناهية يف مدارج الكماالت حبرمة سيد البشر 
  ):ع( و التسليماتاملطهر عن زيغ البصر عليه و على آله الصلوات 

   حديث االحبةىوأحسن ما ميل

لة الكيف ان السري والسلوك عبارة عن احلركة العلمية اليت هي من مقو) اعلم(
وال جمال هنا للحركة االينية فالسري اىل اهللا عبارة عن احلركة العلمية ذاهباً من العلم 

 آخر وهكذا اىل ان تنتهي اىل علم الواجب ى ومن هذا اىل أعلى اىل العلم االعلاالدىن
تعاىل بعد طي علوم املمكنات كلها وزواهلا باسرها وهذه احلالة هي املعرب عنها بالفناء 

لسري يف اهللا عبارة عن احلركة العلمية يف مراتب الوجوب من االمساء والصفات وا
والشؤن واالعتبارات والتقديسات والترتيهات اىل ان تنتهي اىل مرتبة ال ميكن التعبري 

 عنها بكناية وال يعلمها  باسم وال يكىنىعنها بعبارة وال يشار اليها باشارة وال تسم
 بالبقاء والسري عن اهللا باهللا الذي هو السري ىا السري يسمعامل وال يدركها مدرك وهذ

 ومن  اىل العلم االدىنىالثالث أيضاً عبارة عن احلركة العلمية نازال من العلم االعل
 وهكذا اىل ان يرجع اىل املمكنات رجوع القهقري ويرتل من علوم  اىل االدىناالدىن

اهللا ورجع عن اهللا مع اهللا وهو مراتب الوجوب كلها وهو العارف الذي نسي اهللا ب
الواجد الفاقد والواصل املهجور وهو القريب البعيد والسري الرابع الذي هو السري يف 

زوال تلك العلوم كلها يف االشياء عبارة عن حصول علوم االشياء شيئاً فشيئا بعد 
 والسري اىل الول فالسري الرابع مقابل للسري االول والسري الثالث للثاين كما ترىالسري ا

اهللا والسري يف اهللا لتحصيل نفس الوالية اليت هي عبارة عن الفناء والبقاء والسري الثالث 
والرابع حلصول مقام الدعوة الذي هو خمصوص باالنبياء املرسلني صلوات اهللا 

 الكاملني أيضاً عنيوتسليماته على مجيعهم عموماً و على أفضلهم خصوصاً وللمتاب
الء االكابر عليهم السالم قل هذه سبيلي ادعو اىل اهللا على بصرية نصيب من مقام هؤ

انا ومن اتبعين اآلية هذا هو حديث البداية والنهاية واملقصود من ذكره تنويه شأنه 
  :)شعر(وتشويق الطالب اليه 
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  راء ألجل تغافل السوداوي  *يا أهل صف وهتافتوا يف سكر

عة املصطفى عليه و على آله الصلوات  على من اتبع اهلدى والتزم متابو السالم
  .و التسليمات

  

رمحن يف بيان ان مشائخ عبد الاملكتوب اخلامس واالربعون واملائة اىل املفيت 
الطريقة النقشبندية قدس اهللا تعاىل اسرارهم اختاروا ابتداء السري من عامل االمر 

  وبيان سر عدم تأثر بعض مبتدئ هذه الطريقة بسرعة

و حانه واياكم على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة ثبتنا اهللا سب
 والتحية ويرحم اهللا عبدا قال آمينا اعلم ان مشائخ الطريقة النقشبندية قدس اهللا السالم

يقطعون مسافة عامل اخللق يف  واابتداء السري من عامل االمر وصاراسرارهم اختاروا 
داء سريهم من عامل اخللق وبعد طي مسافة ضمنه خبالف مشائخ سائر الطرقات فان ابت

عامل اخللق يضعون القدم يف عامل االمر ويصلون اىل مقام اجلذبة وهلذا كان طريق 
  ):ع(النقشبندية أقرب الطرق فال جرم صارت هناية اآلخرين مندرجة يف بدايتهم 

  وقس من حال بستاين ربيعي

ض الطالبني من هذه الطريقة مع كون ابتداء سريهم من عامل االمر ال يتأثر بع و
بسرعة وال جيدون احلالوة وال التلذذ الذي هو من مقدمة اجلذبة بالسهولة ووجه ذلك 
ان لطائف عامل االمر ضعيفة فيهم بالنسبة اىل عامل اخللق وهذا الضعف هو الذي صار 

المر سدة يف طريق التأثري والتأثر وامتداد زمان بطء التأثر اىل ان يقوي لطائف عامل ا
فيهم وتغلب على عامل اخللق وأن ينعكس االمر وعالج هذا الضعف حبيث يكون 
مناسبا هلذه الطريقة هو التصرف التام من صاحب التصرف والعالج املناسب لسائر 
الطرق تقدمي تزكية النفس والرياضات الشديدة واجملاهدات الشاقة الواقعة على وفق 

 والتحية وينبغي أن يعلم ان بطء التأثر ليس من و السالمالشريعة على صاحبها الصالة 
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  .و السالمعالمة نقصان االستعداد وكم من طائفة تامي االستعداد يبتلون هبذا البالء 

  

املكتوب السادس واالربعون واملائة اىل شرف الدين حسني يف النصيحة بتكرار 
  الذكر

لى أنه وصل مكتوب ولدي شرف الدين حسني هللا سبحانه احلمد واملنة ع
مستسعد بسعادة تذكر الفقراء وليعمر االوقات بتكرار الذكر الذي أخذه وال يفوتن 

  :)شعر(الفرصة منخدعاً بالشأن والشوكة الفانية مغتنما للحياة القليلة 

  ينستگ وخانه رنى كه تو طفل *اينست مهه اندر زمن بتو

واَِن الشباب واالنعام ونعم النعمة اكرام احلق سبحانه عبده بتوفيق التوبة يف ُعْنفُ
عليه باالستقامة عليها ميكن ان يقال ان مجيع التنعمات الدنيوية يف جنب تلك النعمة 

 سبحانه فان هذه النعمة موجبة لرضا املوىل يف جنب البحر العميق ىهلا حكم الند
 و السالمالذي هو فوق مجيع النعم دنيوية كانت أو أخروية ورضوان من اهللا اكرب 

 و التسليمات اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات على من
  .أمتها وأكملها

  

املائة اىل اخلواجه أشرف الكابلي يف بيان أن  االربعون و املكتوب السابع و
  بالعكس االنقطاع مقدم على االتصال و

سلني رزقنا اهللا سبحانه واياكم الترقيات على مدارج الكمال حبرمة سيد املر
 قالت طائفة من مشائخ الطريقة قدس اهللا و التسليماتعليه و على آله الصلوات 

اسرارهم بتقدم االنفصال واالنقطاع على االتصال وطائفة أخرى من هؤالء االكابر 
 أبو سعيد )قال (قدموا االتصال على االنقطاع واالنفصال وتوقفت طائفة ثالثة فيه
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جتد وما مل جتد ال تنقطع وال ادري أيهما اقدم يقول اخلراز قدس سره ما مل تنقطع ال 
راقم هذه السطور ان االنقطاع واالتصال يتحققان يف آن واحد وال جيوز ان ينفك 
االنقطاع عن االتصال وان حيصل االتصال بدون االنقطاع واالنفصال غاية ما يف 

حدمها لآلخر واختار الباب ان اخلفاء ان حتقق فامنا هو يف التقدم الذايت وتعني علية أ
شيخ االسالم اهلروي قدس اهللا سره املذهب الثاين قائالً بان السبقة من ذاك الطرف 
أحسن والذين يقولون بتقدم االنفصال على االتصال ال ينكرون هذه السبقة ايضاً 
ومرادهم من االتصال الظهور التام وهو ال ينايف الظهور املطلق فيكون الظهور املطلق 

 هذا التحقيق يكون نزاعهم راجعاً ىى االنفصال والظهور التام مؤخراً عنه فعلمقدما عل
 ان يعلم ان )و ينبغي(اىل اللفظ ولكن نظر الطائفة األوىل عال حيث ال يعتربون القليل 

على هذا التوجيه قد حصل التقدم الزماين أيضاً فافهم واهللا سبحانه امللهم للصواب و 
 مظهراً لالنفصال واالتصال فان مرتبة الوالية منوطة على كل حال ينبغي ان يكون

هباتني املرتبتني وبدوهنما خرط القتاد واملرتبة األوىل مربوطة بالسري اىل اهللا والثانية 
بالسري يف اهللا ومبجموع هذين السريين يوصل اىل مرتبة الوالية والكمال على تفاوت 

ة التكميل والوصول اىل درجة الدعوة درجاهتا والسري والسريان الباقيان لتحصيل مرتب
  :)شعر(

   لو كان يف االحياء حي *ناديت غري مرة

  

املكتوب الثامن واالربعون واملائة اىل املال صادق الكابلي يف بيان ذم صاحب 
  ط روحانية املشائخ وامداداهتمالري وعدم االغترار بتوس

حلصول والري وصل املكتوبان متصالً بعضهما ببعض كان االول منبئا عن ا
والثاين عن العطش وعدم احلصول احلمد هللا سبحانه العربة باخلامتة ان صاحب الري 

 نفسه ال حاصل له فهو الواصل وقد قيل لك مكررا ان ال ىليس له حاصل والذي ير
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تغتر بتوسط روحانية املشائخ وامداداهتم فان صور هؤالء املشائخ اليت تراها وتشاهدها 
به يف احلقيقة ظهرت هبذه الصور وتوحيد قبلة التوجه من قتدى  املهي لطائف الشيخ

 اين كنت قلت )و أيضاً(الشروط وتفريق التوجه موجب للخسران عياذا باهللا سبحانه 
لك مكررا ومؤكداً ان قلل االشغال ليحصل املقصود بسرعة فان ترك االمر الضروري 

 معتقد لرأي نفسك قلما يؤثر واالشتغال مبا ال طائل فيه بعيد عن طور العقل ولكنك
  .فيك كالم غريك وأنت تعلم ما على الرسول اال البالغ

  

املكتوب التاسع واالربعون واملائة اىل املال صادق الكابلي أيضاً يف بيان عدم 
  قصر النظر على سبب معني

والعجب من أخي موالنا حممد صادق حيث سلم نفسه بالكلية اىل عامل 
 االسباب تعاىل وتقدس االشياء مرتبة على االسباب ولكن االسباب وأن جعل مسبب

  :)شعر(ما احلاجة اىل نصب العني على سبب معني 

   فان اهللا يفتح ألف باب *وال حتزن اذا ما سد باب

وهذا القسم من قصور النظر ينبئ عن غاية عدم املناسبة ومستهجن من امثالك 
الشناعة وكل هذا االضطراب يف جدا ينبغي لك ان تتفكر يف حالك ساعة تفهم هذه 

 احلق سبحانه ما أشده قباحة وبئس البالء ىكسوة الفقر حتصيل ما هو مبغوض عليه لد
 ىاملستنكر والعجب أنه كيف زين هذا الشئ املستنكر يف نظرك ينبغي لك ان تسع

وجتتهد يف حتصيل األمور الضرورية بقدر الضرورة وصرف مجيع اهلمة اليها وتضييع 
عمر يف حتصيلها سفاهة حمضة الفرصة غنيمة جداً واألسف كل األسف على حال متام ال

من يصرفها اىل حتصيل علوم ال طائل فيها والشرط هو االخبار ما على الرسول اال 
 البالغ وال حتزن من مقاالت الناس فيك فان نسبوا اليك شيئا ليس فيك منها شئ فال

وهو يف احلقيقة من االخيار فان حتقق  الناس شخصاً شرا ىغم نعمت الدولة ان ير
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  .و السالمعكس هذه القضية فقد عظم اخلطر 

  

املكتوب اخلمسون واملائة اىل اخلواجه حممد قاسم يف بيان ان ال مستحق 
  للمطلوبية غري احلق تعاىل وتقدس

وصل مكتوب اخينا اخلواجه حممد قاسم وصار موجبا للفرح وال تضيق صدرك 
نياوية وتفرق االحوال الصورية فاهنا ال تستحق لذلك الن هذه من تشتت االوضاع الد

سواء  و تعاىل النشأة يف معرض الفناء بل ينبغي السعي يف حتصيل مرضاة احلق سبحانه
كان فيها عسر أو يسر وال مستحق للمطلوبية غري ذات الواجب الوجود جل شأنه 

 وأمر جتتهد يف حتصيلها خصوصاً المثالكم االعزة ومع ذلك لو وقعت االشارة خبدمة
  .و السالمباملمنونية 

  

املكتوب احلادي واخلمسون واملائة اىل املري مؤمن البلخي يف بيان علو شأن 
الطريقة النقشبندية قدس اهللا اسرار أهليها العلية وبيان معىن ياد داشت 

  .املخصوص هبم

  ):ع(

   حديث االحبةىوأحسن ما ميل

ة حضرات خواجكان قدس اهللا اسرارهم عن اعلم ان يادداشت عبارة يف طريق
حضور بال غيبة أعين دوام حضور حضرة الذات تعالت وتقدست من غري ختلل 
احلجب الشؤنية واالعتبارية فان وجد حضور يف وقت وغيبة يف وقت بأن ترتفع 
احلجب يف وقت بالتمام وانسدلت يف وقت آخر كما يكون يف التجلي الربقي الذايت 

ترتفع فيه عن حضرة الذات تعالت وتقدست كالربق مث حتتجب حيث ان احلجب 
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حبجب الشؤن واالعتبارات بسرعة فهو ساقط عن حيز االعتبار عند هؤالء االكابر 
فعلم من هذا ان حاصل احلضور بال غيبة هو دوام التجلي الربقي الذايت الذي هو عبارة 

ر ذلك يف هناية هذا عن ظهور حضرة الذات بدون توسط الشؤن واالعتبارات ويتيس
الطريق ويثبت يف هذا املقام الفناء االكمل وال رجوع فيه للحجب أصالً فاهنا لو 
رجعت لتبدل احلضور بالغيبة وال يقال له يادداشت فتحقق ان شهود هؤالء االكابر 
على الوجه االمت واالكمل واكملية الفناء وأمتية البقاء على قدر امتية الشهود واكمليته 

  ):ع(

  وقس من حال بستاين ربيعي

  

املكتوب الثاين واخلمسون واملائة اىل السيد فريد يف بيان أن اطاعة الرسول 
  عني اطاعة احلق سبحانه وما يناسب ذلك

من يطع الرسول فقد اطاع اهللا فجعل اهللا سبحانه  و تعاىل قال اهللا سبحانه
عة الرسول ليس بدون اطا عز و جل هظاطاعة الرسول عني اطاعته فاطاعة احلق 

باطاعة له سبحانه ولذلك أورد كلمة قد تأكيداً هلذا املعىن وحتقيقاً له لئال يفرق مهوس 
بني هاتني االطاعتني وخيتار احديهما دون األخرى وقد وبخ اهللا سبحانه يف حمل آخر 
مجاعة فرقوا بني هاتني االطاعتني حيث قال سبحانه يريدون ان يفرقوا بني اهللا ورسله 

ية نعم قد صدرت من بعض املشائخ وقت غلبة احلال والسكر كلمات مؤذنة اآل
بالتفرقة بني هاتني االطاعتني ومشعرة باختيار حمبة احديهما على األخرى كما نقل ان 

د الغزنوي ملا نزل مرة يف ايام سلطنته يف قرب قرية خرقان أرسل واحداً والسلطان حمم
قاين والتمس منه احلضور عنده وقال لرسوله اذا من وكالئه اىل الشيخ ايب احلسن اخلر

فهمت توقفا من الشيخ فاقرأ هذه اآلية أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم 
فلما فهم الرسول توقفاً من الشيخ قرأ اآلية املذكورة فقال له الشيخ يف جوابه اين 
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طاعة سول اهللا فكيف اليث مل أفرغ منها بعد الطاعة رمشغول باطاعة اهللا تعاىل حب
أويل األمر فجعل حضرة الشيخ اطاعة احلق سبحانه غري اطاعة الرسول وهذا الكالم 

 االحوال يتحاشون من أمثال هذا الكالم ابعيد عن االستقامة واملشائخ املستقيمو
ويعلمون ان اطاعة احلق سبحانه يف اطاعة رسوله يف مجيع مراتب الشريعة والطريقة 

 )ونقل(تقدون ان اطاعة احلق سبحانه يف غري اطاعة رسوله عني الضاللة واحلقيقة ويع
ايضاً ان شيخ بلدة مهنة الشيخ أبا سعيد أبا اخلري عقد جملسا وكان يف ذلك اجمللس 
واحد من اجلة سادات خراسان فدخل يف ذلك االثناء اتفاقاً جمذوب مغلوب احلال 

لسيد فقال الشيخ للسيد ان تعظيمك فقدمه الشيخ على السيد االجل فلم حيسن ذلك ل
بواسطة حمبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم وتعظيم هذا اجملذوب بواسطة حمبة احلق 

 االحوال ال جيوزون ايضاً هذا القسم من التفرقة ويرون اسبحانه واالكابر املستقيمو
حلال وال  من سكر او السالمغلبة حمبة احلق سبحانه على حمبة رسوله عليه الصالة 

يعتقدوهنا شيئاً غري الفضول ولكن ينبغي ان يعلم هذا القدر ان حمبة احلق سبحانه غالبة 
يف مقام الكمال الذي هو مرتبة الوالية وحمبة الرسول غالبة يف مقام التكميل الذي فيه 
نصيب من مقام النبوة ثبتنا اهللا سبحانه على اطاعة الرسول اليت هي عني اطاعة اهللا 

  .سبحانه

  

املكتوب الثالث واخلمسون واملائة اىل الشيخ ميان مزمل يف بيان اخلالص التام 
  من رقية ما سواه تعاىل املربوط بالفناء املطلق

وصل املكتوب املرسل احلمد هللا ذي االنعام واملنة قد جعل طالبيه يف قلق 
ن واضطراب وجناهم بذلك االضطراب من السكون اىل غريه ولكن اخلالص التام م

رقية االغيار امنا يتيسر اذا حصل التشرف بالفناء املطلق وزالت النقوش الكونية من 
مرآة القلب بالكلية ومل يبق التعلق العلمي واحليب بشئ من االشياء ومل يكن مقصود 
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ودونه خرط القتاد ورمبا يظن انتفاء التعلق ولكن الظن  و تعاىل ومراد غري احلق سبحانه
  ):ع(ئا ال يغين من احلق شي

  هذي سعادات تكون نصيب من و

التعلق باالحوال واملقامات تعلق بالغري فما تقول يف التعلق بأشياء أخر  و
  :)شعر(

   يلهيك عنه قبيحا كان أو حسنا *دع ما يصدك عن وصل احلبيب وما

وقد اجنرت مدة غربتك اىل التطويل والفرصة غنمية فان كان االصحاب 
ما وجه التوقف واال فما احلاجة اىل الرخصة ينبغي ان واالحباب من اهل الرخصة ف

  ):ع( احلق سبحانه رضي أهل العامل أم ال وماذا يكون عدم رضاهم ىيالحظ مرض

  وكل القصد من تبع احلبيب

ينبغي ان تعتقد ان املقصود هو احلق سبحانه فان اجتمع مع حمبته شئ فنافع واال 
  ):ع(فضار 

  .و السالم               ورد وذا وجهي زاهراىلاترنوا 

  

املكتوب الرابع واخلمسون واملائة اىل ميان مزمل ايضاً يف بيان ضرورية ترك 
  النفس والسري اليها

جعلنا احلق سبحانه معه وال يترك مع غريه حلظة اللهم ال تكلنا اىل نفسنا طرفة 
تعلق بالنفس عني فنهلك وال أقل منها فنضيع وكل بالء وقع على االنسان امنا هو من ال

فاذا حصل اخلالص من يد النفس فقد حصل اخلالص مما دون احلق سبحانه حىت أن 
  ):ع(من يعبد االصنام امنا يعبد نفسه افرأيت من اختذ اهله هواه 

  اذا ما تركت النفس الفيت راحة
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دع نفسك وتعال وكما أن ترك النفس والتجاوز منها فرض كذلك السري 
  :)شعر(ان الوجدان امنا هو فيها وال وجدان يف خارجها واملشي اىل النفس الزم ف

   اال اليك اذا بلغت املرتال *ولسوف تعلم أن سريك مل يكن

فاقي بعد يف بعد والسري االنفسي قرب يف قرب فان كان شهود فهو يف السري اآل
النفس وان كان معرفة فهي ايضاً يف النفس وان كانت حرية فهي ايضاً فيها ال جمال 

م يف خارج النفس اىل اين وصل الكالم وال يفهمن االبله من هذا الكالم حلوال للقد
واحتادا فيقع يف ورطة الضاللة فان القول باحللول كفر وكذلك االحتاد والتفكر فيه قبل 
التحقق هبذا املقام ممنوع رزقنا اهللا سبحانه واياكم االستقامة على الطريقة املرضية على 

 والتحية وينبغي لك ان تكتب من احوالك فان له دخال تاماً المو السصاحبها الصالة 
و وعليك أن تكون حرا مع وجود العالئق الصورية وان تعتقد وجودها وعدمها سيان 

  . واالكرامالسالم

  

املكتوب اخلامس واخلمسون واملائة اىل الشيخ مزمل ايضاً يف التحريض على 
  الرجوع اىل أصله

  :)شعر(

   فبئس الذي خيتار ما كان باطال *الله فباطلما عبدوا غري ا و

قد تشرفت بزيارة مشاهد دهلي يف غرة مجادي األوىل يوم اجلمعة وحممد 
صادق معي وبعد اقامة ايام هنا نتوجه اىل طرف الوطن االصلي ان وافقت ارادتنا ارادة 
ته احلق سبحانه حب الوطن من االميان خرب مشهور اين يذهب العاجز املسكني وناصي

يف يده تعاىل ما من دابة اال هو آخذ بناصيتها ان ريب على صراط مستقيم واين املفر اال 
أن يفر منه اليه قائال ففروا اىل اهللا و على كل حال ينبغي أن يعتقد االصل اصال 

  :)شعر(والفرع تبعا له وأن يتوجه اىل االصل 
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  رض احلق فاعلم أنه مى هوى سو *من كان يف قلبه مثقال خردلة

  

املكتوب السادس واخلمسون واملائة اىل املذكور ايضاً يف التحريض على صحبة 
  أهل اهللا

وصل الكتاب الذي ارسلته مع قاضي زاده اجلالندري يف دهلي هللا احلمد واملنة 
 مع من أحب وشهر ]١[على ما كانت حمبة الفقراء نقد الوقت وانه معهم حبكم املرء

  :)شعر( جداً زمان قريباً ولكنه بعيدوقات واالرجب وان كان حبسب اال

   قريب ولكن يف تناوهلا بعد *أقول ألصحايب هي الشمس ضوؤها

وحيث انك إخترت هذا املعىن الذي اخترت بواسطة رعاية حقوق ارباب 
 الفقري أن يكون ايضاً هنا اىل رجب واهللا سبحانه أعلم ىاحلقوق فاستقم عليه وعس

 على كل حال ينبغي ان تكون مع الفقراء يف ايام عمر بالصواب واليه املرجع واملآب و
قصري واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه نص قاطع 
يف ذلك حيث امر اهللا سبحانه حبيبه صلّى اهللا عليه و سلّم وقال واحد من االعزة اهلي 

دك مل يعرفهم ما هذا الذي جعلت اولياءك على وجه من عرفهم وجدك ومن مل جي
  .رزقنا اهللا سبحانه واياكم حمبة هذه الطائفة العلية الشريفة

  

وهاب يف بيان لزوم اظهار عبد الاملكتوب السابع واخلمسون واملائة اىل احلكيم 
   عند حضور االكابر وبيان لزوم تصحيح العقائدحتياجالتواضع واال

 جتد فرصة الداء اعلم انك قد جئت هنا وآملت قدمك وانصرفت مسرعا حىت مل

                                                 
  رواه الشيخان عن ابن مسعود) 1(
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بعض حقوق الصحبة واملقصود من املالقاة واالجتماع اما االفادة واما االستفادة فاذا 
خال اجمللس من كال هذين اخلصالني فهو خارج عن االعتداد به وينبغي ملن حيضر عند 
واحد من هذه الطائفة ان حيضر خالياً لريجع مآلن وأن يظهر عندهم العجز واالفالس 

 لشفقتهم ومستحقاً الفاضتهم وال معىن يف اجملئ واالنصراف ريانا وال شئ ليكون حمالً
يف االمتالء غري العلة وال يف االستغناء دون الطغيان قال اخلواجه هباء الدين النقشبند 
قدس سره البد اوالً من تضرع املريض وانكساره مث بعده يتوجه اخلاطر املنكسر فكان 

جه ومع ذلك كله جاء يف هذه االوان طالب علم التضرع واالنكسار شرطي التو
وصية اىل ذلك اجلانب فوقع يف اخلاطر ان جمرد جميئه ايضاً تال والتمس مين التفويض و

حق من احلقوق فينبغي اداء احلق من قبلي مهما أمكن فال جرم امليت بلسان القلم 
ارسلت اىل ذلك  وتالفيا ملا سبق وى الوقت واحلال تداركا ملا مضىكلمات على مقتض

هو   املوفق للسعادة ان ما)أيها(اجلانب واهللا سبحانه امللهم للصواب واملوفق للسداد 
 الكتاب والسنة على هنج اخذها علماء ىالالزم لنا ولكم تصحيح العقائد على مقتض

أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة بعدما فهموها كما ينبغي فان فهمنا وفهمكم 
االعتبار اذا مل يوافق فهم هؤالء الكبار اال ترى أن كل مبتدع وضال ساقط عن حيز 

يدعي اخذ احكامه الباطلة من الكتاب والسنة وفهمها منهما واحلال أنه ال يغين من 
 )مث( علم االحكام الشرعية ثانياً من احلالل واحلرام والفرض والواجب )مث(احلق شيئا 

لسلوك رابعاً طريق التصفية والتزكية الذي خص  ا)مث( هذا العلم مبقتضىالعمل ثالثاً 
بالصوفية الكرام قدس اهللا اسرارهم فما مل تصحح العقائد ال ينفع العلم باالحكام 
الشرعية وما مل يتحقق كال هذين ال جيدي العمل شيئا وما مل حتصل الثالثة كلها 

ا ومكمالهتا  هذه االركان االربعة ومتماهتىفحصول التصفية والتزكية حمال وما سو
 حسن ]١[كالسنة املكملة للفرض كله من الفضول داخل يف دائرة ما ال يعين ومن

                                                 
ي يف قوله من حسن اسالم املرء اخل اخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث ايب هريرة والشرياز) 1(

 عن ايب بكر الصديق رضي اهللا عنه وامحد والعسكري يف االمثال والطرباين االلقاب عن ايب ذر واحلاكم يف الكىن
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 على من اتبع اهلدى والتزم و السالماسالم املرء تركه ما ال يعنيه واشتغاله مبا يعنيه 
  .و السالممتابعة املصطفى عليه و على آله الصالة 

  

يد البنكايل يف بيان تفاوت املكتوب الثامن واخلمسون واملائة اىل الشيخ مح
  مراتب الكمال حبسب تفاوت االستعدادات

اعلم أن مراتب الكمال متفاوتة حبسب تفاوت االستعدادات والتفاوت يف 
الكمال قد يكون حبسب الكمية وقد يكون حبسب الكيفية وقد يكون هبما معاً فكمال 

 مع تفاوت فاحش بني البعض مثال بالتجلي الصفايت وكمال بعض آخر بالتجلي الذايت
افراد ذينك التجليني وبني ارباهبما ايضاً فكمال البعض سالمة القلب وختلص الروح 

بالشهود السري وكمال الثالث بتلك الثالث وباحلرية املنسوبة  هبما واآلخر وكمال 
 ذلك فضل اهللا ىاىل اخلفي وكمال الرابع بتلك االربع وباالتصال املنسوب اىل االخف

 يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وبعد حصول الكمال يف اي مرتبة كانت من يؤتيه من
املراتب املذكورة اما رجوع القهقري واما ثبات واستقرار يف ذلك املوطن واالول هو 
مقام التكميل واالرشاد ورجوع من طرف احلق اىل اخللق للدعوة والثاين هو موطن 

  . وآخراً أوالًو السالماالستهالك والعزلة من اخللق 

  

  املكتوب التاسع واخلمسون واملائة اىل شرف الدين حسني البدخشي يف التعزية

اعلم ان اآلالم واملصائب وان كانت مرا يف الظاهر ومؤملة للجسم ولكنها حلو 
 يف الباطن ومورثة للذة الروح وذلك الن الروح واجلسم كأهنما وقعا على طريف

فالذي ال يقدر ان مييز بني هذين النقيضني ر اآلخالنقيض فأمل احدمها يستلزم لذة 

                                                                                                                        
  .وابو نعيم وابن عبدالرب يف التمهيد عن على بن احلسني عن ابيه وغريهم
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  :)شعر(ولوازمهما خارج عن البحث وال قابلية فيه اولئك كاالنعام بل هم أضل 

   هل يقدر االخبار عن هذا وذا *من مل يكن ذا خربة عن نفسه

مرية تابعة  اآل لطائفهومن ترتلت روحه واستقرت يف مرتبة اجلسم وكانت
 وما مل ترجع الروح اىل مقرها االصلية ىيعرف سر هذا املعمللطائفه اخللقية من اين 

قهقري ومل مييز االمر من اخللق ال ينجلي احلجاب عن مجال هذه املعرفة وحصول هذه 
 ووقوعه الذي عرب عنه مشائخ الطريقة ىالدولة مربوط باملوت قبل حلول األجل املسم

  :)شعر(قدس اهللا اسرارهم بالفناء 

   فان الورد منبته التراب *ك وردوكن أرضا لينبت في

ومن مل ميت قبل موته ينبغي تعزيته ملصيبته وقد صار خرب وفات والدك املرحوم 
 ومراعياً لشيمة االمر باملعروف والنهي عن املنكر و الصالحالذي كان مشتهراً باخلري 

للولد جداً موجباً حلزن املسلمني ومستلزما لغمهم انا هللا وانا اليه راجعون فينبغي 
االرشد ان يلزم شيمة الصرب وان ميد االموات ويعاوهنم بالصدقة واالستغفار والدعوات 

و اً اىل امداد األحياء وقد ورد يف احلديث النبوي عليه الصالة احتياج اشد ىفان املوت
 ما امليت اال كالغريق املتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صديق السالم

كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان اهللا ليدخل على أهل القبور من دعاء فاذا حلقته 
اهل االرض أمثال اجلبال من الرمحة وان هدية االحياء اىل االموات االستغفار وبقية 
النصح مالزمة الذكر واملداومة على الفكر فان الفرصة قليلة جداً ينبغي ان تصرفها اىل 

  .و السالماهم املهام 

  

وب الستون واملائة اىل اقل عبيده اعين يار حممد اجلديد البدخشي املكت
الطالقاين يف بيان أن مشائخ الطريقة قدس اهللا اسرارهم ثالثة طوائف مع شرح 

  أحوال كل منها كماالً ونقصاناً
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أن مشائخ الطريقة قدس اهللا اسرارهم ثالثة طوائف فالطائفة األوىل ) اعلم(
 اخلارج باجياد احلق سبحانه وكلما فيه من أوصاف قائلون بأن العامل موجود يف

 ىوال يعتقدون أنفسهم شيئا سو و تعاىل الكمال والنقصان فهو باجياد احلق سبحانه
شبح بل يعتقدون أن الشبحية أيضاً منه سبحانه قد غرقوا يف حبار العدم حبيث ال خرب 

 ثوب شخص على هلم عن العامل وال عن انفسهم مثلهم مثل شخص ال ثوب له فليس
 ذلك الثوب ىطريق العارية عاملا بأنه عارية وغلب عليه علم كونه عارية على وجه ير

يف يد صاحبه وجيد نفسه عاريا عنه فاذا خرج مثل هذا الشخص من عدم الشعور 
والسكر اىل الصحو والشعور وتشرف بالبقاء بعد الفناء فانه وان وجد الثوب حينئذ يف 

ني انه من الغري فان ذلك الفناء مندرج اآلن يف العلم وما بقي نفسه ولكنه يعرف بيق
 اوصافه وكماالته ىشئ من التعلق الذي كان بالثوب اصال وكذلك حال من ير

 ان هذا الثوب امنا هو يف الوهم فقط ال ثوب يف اخلارج ىكالثوب املستعار ولكنه ير
 الثوب اصال بل جيد يرىيأصالً بل هو عار فيه ويغلب عليه هذه الرؤية على وجه ال 

نفسه عريانا وبعد االفاقة والصحة جيد ذاك الثوب معه ايضاً ولكن فناء الشخص االول 
امت والبقاء املترتب عليه أكمل كما سيجئ عن قريب ان شاء اهللا وهؤالء االكابر 
متفقون مع علماء أهل السنة واجلماعة يف مجيع املعتقدات الكالمية الثابتة على وفق 

تاب والسنة وامجاع علماء االمة وال فرق بينهم وبني املتكلمني اال ان املتكلمني الك
 ان )و أيضاً(يدركون هذا املعىن علما واستدالال وهؤالء االكابر كشفا وذوقا وحاال 

هؤالء االكابر ال يثبتون شيئا من نسب العامل اىل احلق سبحانه من غاية الترتيه بل 
نسبة  لنسب فكيف العينية واجلزئية تعاىل شأنه عن ذلك االيسلبون منه سبحانه مجيع ا

الربوبية والعبودية والصانعية واملصنوعية بل يضيعون هذه النسبة ايضاً وقت غلبة احلال 
فحينئذ يتشرفون بالفناء احلقيقي وحتصل هلم القابلية للتجليات الذاتية واملظهرية 

ون بان العامل ظل احلق سبحانه ولكنهم  يقول)والطائفة الثانية(لتجليات غري متناهية 
قائلون بوجوده يف اخلارج بطريق الظلية ال بطريق االصالة وأن وجود العامل قائم 
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بوجود احلق سبحانه قيام الظل باالصل مثال اذا امتد الظل من شخص وجعل ذلك 
الشخص من كمال قدرته صفات نفسه منعكسة فيه كالعلم والقدرة واالرادة وغريها 

 اللذة واالمل فان وقع ذلك الظل يف النار مثال وتأمل هبا ال يقال عرفا وعقال ان حىت
ذلك الشخص الذي هو صاحب الظل متأمل كما قالت به الطائفة الثالثة و على هذا 
القياس مجيع ذمائم االفعال اليت تصدر من املخلوقات ال يقال اهنا فعل احلق سبحانه 

ال يقال ان الشخص متحرك نعم يقال ان ذلك اثر كما ان الظل اذا حترك بارادته 
قدرته وارادته يعين خملوقه ومن املقرر ان خلق القبيح ليس بقبيح بل القبيح فعل القبيح 

 قائلون بوحدة الوجود يعين ان يف اخلارج موجودا واحدا )الطائفة الثالثة و(وكسبه 
 وامنا له الثبوت العلمي فقط وهو ذات احلق سبحانه وال حتقق للعامل يف اخلارج اصال

ويقولون ان االعيان ما مشت رائحة الوجود وهذه الطائفة وان قالوا ان العامل ظل احلق 
سبحانه ولكنهم يقولون ان وجوده الظلي امنا هو يف مرتبة احلس فقط واما يف نفس 
االمر واخلارج فمعدوم حمض ويقولون ان احلق سبحانه متصف بصفات وجوبية 

بتون مراتب الترتالت ويقولون باتصاف الذات الواحدة يف كل مرتبة وامكانية ويث
باحكام الئقة بتلك املرتبة ويثبتون للذات التلذذ والتأمل ولكن ال بالذات بل يف حجب 
هذه الظالل احملسوسة املوهومة ويلزم على هذا حمظورات كثرية شرعا وعقال وهم قد 

 الطائفة وان كانوا واصلني )وهؤالء(عيدة ارتكبوا يف جواهبا متحالت كثرية وتكلفات ب
كاملني على تفاوت درجات الوصول والكمال ولكن كالمهم دل اخللق على طريق 

 األوىل اكمل وأمت )الطائفة و(الضاللة واالحلاد وافضاهم اىل الزندقة بالقول باالحتاد 
ا االمتية واقواهلم أوفق بالكتاب والسنة وأسلم اما االسلمية واالوفقية فظاهر وأم

واالكملية فمبنية على أن بعض مراتب الوجود االنساين له مشاهبة باملبدأ ومناسبة تامة 
 فالذين ال يقدرون على متييز هذه املراتب ىله يف غاية اللطافة والتجرد كاخلفي واألخف

 املبدأ عندهم ممتزجا ىمن املبدأ مع وجود الفناء السري فينفوها بكلمة ال بل يبق
 وجيدون انفسهم حقا يعين عينه قالوا ليس يف اخلارج اال احلق سبحانه فقط ومتشاهبا
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وليس لنا وجود اصال ولكن ملا كان تعدد اآلثار اخلارجية متحققاً قالوا بالثبوت العلمي 
بالضرورة ومن ههنا قالوا ان االعيان برازخ بني الوجود والعدم فاهنم ملا مل مييزوا بعض 

 من املبدأ ومل يقولوا بوجوب وجوده صرحوا بربزخيته مراتب وجودات املخلوقات
واثبتوا للممكن ما للواجب ومل يدروا ان الذي اثبتوه هو من لوازم املمكن يف نفس 
االمر لكنه مشابه بالواجب ولو يف الصورة واالسم فان فرقوا ذلك وميزوا املمكن من 

عينيتهما بل يرون العامل متميزا الواجب بالتمام ملا يقولون باحتاد العامل باحلق سبحانه و
 نفسه حقا ىمن احلق وملا يقولون بوحدة الوجود وما دام مل يزل من شخص اثر ال ير

 وهذا ايضاً من قصور نظره والطائفة الثانية وان فرقوا ]١[وان زعم انه مل يبق منه اثر
 بقايا هذه املراتب من املبدأ وادخلوها حتت كلمة ال ونفوها هبا ولكن بقي جزء من

وجودها ثانياً بواسطة الظلية واالصالة فان تعلق رتبة الظل وارتباطها باالصل قوي جداً 
وهذه النسبة مل تكن ممحوة من نظرهم واما الطائفة األوىل فقد فرقوا مجيع مراتب 
املمكن من الواجب بواسطة كمال املناسبة واملتابعة حلضرة خامت الرسالة عليه من 

 التحيات اكملها ونفوا الكل من أول االمر بكلمة ال ومل يروا يف الصلوات امتها ومن
املمكن مناسبة للواجب اصال ومل يثبتوا للواجب نسبة ما قطعا ومل يعتقدوا انفسهم غري 
املخلوق العاجز شيئا واعتقدوا احلق سبحانه خالقهم وموالهم واعتقاد شخص نفسه 

اً ما للتراب ورب األرباب وهؤالء عني مواله او ظله ثقيل على هؤالء االكابر جد
االكابر حيبون االشياء لكوهنا خملوقة احلق سبحانه وتكون االشياء حمبوبة يف نظرهم هبذا 
السبب وهبذه احليثية اعين من حيثية كون العامل وافعاهلم مصنوع احلق سبحانه واثر 

ون على انكار افعاله وارادته وقدرته ينقادون ويستسلمون لالشياء بالتمام وال يقدر
افعاهلم اال مبوجب الشريعة فكما ان هذا النوع من االنقياد واالستسالم واحملبة حيصل 
الرباب التوحيد بسبب اعتقادهم االشياء مظهر الصفات احلق بل عينه تعاىل كذلك 
حيصل هذا النوع هلؤالء االكابر مبجرد مالحظة كون االشياء خملوقة احلق ومصنوعته 

                                                 
  اي رؤية نفسه حقا ما مل يزل اثر منه عفي عنه) 1(
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  ):ع(تعاىل 

  ان ما بني الطريقني فانظرواوشت

 شئ من موجبات احملبة وأما فان نفس احملبوب وعينه ميكن ان حيب بأدىن
مصنوعاته وخملوقاته وعبيده فال ميكن تعلق احملبة هبم وكوهنم حمبوبني بدون حصول 
كمال حمبة احملبوب وهلذه الطائفة العلية حظ وافر من مقام العبدية اليت هي هناية 

ية واي دليل امت على صحة حال هؤالء االصفياء من كون كشفهم مقامات الوال
موافقاً للكتاب والسنة وظاهر الشريعة بالتمام حبيث مل يتطرق إليه مقدار شعرة من 
خمالفة ظاهر الشريعة اللهم اجعلنا من حمبيهم وتابعيهم حبرمة حممد املصطفى صلى اهللا 

قم السطور اوال معتقد التوحيد  هذا الدرويش را)وكان(عليه وآله وسلم وبارك 
الوجود وحصل له علم هذا التوحيد من زمن الصبا وبلغ مرتبة اليقني وان مل يكن له 
حال وملا دخل يف هذا الطريق انكشف له اوال طريق التوحيد يعين على وجه احلال 
وسار مدة يف مراتب هذا املقام وفاضت عليه علوم وافرة مناسبة هلذا املقام وصارت 

شكالت والواردات اليت ترد الرباب التوحيد الوجودي كلها منكشفة وافيضت امل
علوم حلها ايضاً وبعد مدة غلبت على هذا الدرويش نسبة أخرى وتوقف يف التوحيد 
الوجودي يعين يف مطابقته للواقع وعدمه عند غلبتها عليه ولكن هذا التوقف كان 

مدة مث اجنر االمر اخريا اىل االنكار حبسن الظن ال باالنكار وبقي على ذلك التوقف 
واهلم اليه أن هذا املقام مقام سفلي ينبغي الترقي على مقام الظلية ولكنه مل يكن يف هذا 
االنكار صاحب اختيار ومل يرض ان يفارق هذا املقام بسبب اقامة املشائخ العظام فيه 

 ل به الطائفة الثانية متىنوملا وصل اىل مقام الظلية ووجد نفسه وسائر العامل ظال كما قا
عدم مفارقته ذلك لظنه ان الكمال يف وحدة الوجود وهلذا املقام يعين مقام الظلية 

 رقوه من هذا املقام أيضاً اتفاقا من كمال العناية )مث(مناسبة بذاك املقام يف اجلملة 
ام  منه وبلغوه مقام العبدية فظهر خينئذ كمال هذا املقىوغاية اللطف به على أعل

واتضح علوه فصار تائبا من املقامات التحتانية ومستغفراً منها فان مل يسلكوا هبذا 
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الدرويش هبذا الطريق ومل يظهروا له فوقية بعض بعضا كان قد ظن ترقيه على هذا 
 من مقام التوحيد الوجودي ىاملقام ترتال من ذاك املقام اليه فانه مل يكن عنده مقام أعل

 أن يعلم أن منشأ تفاوت العلوم واملعارف )و ينبغي(يهدي السبيل واهللا حيق احلق وهو 
يف املكاتيب والرسائل الصادرة من هذا الدرويش بل من كل سالك هو حصول هذه 
 ىاملقامات املتفاوتة فان لكل مقام علوما ومعارف خاصة به ولكل حال قيال وقاال فعل

ل نسخ االحكام الشرعية فال تكن هذا ال تدافع يف العلوم وال تناقض بينها بل ذلك مث
  .من املمترين و صلى اهللا تعاىل على سيدنا حممد وآله وسلم

  

املكتوب احلادي والستون واملائة اىل املال صاحل البدخشي يف بيان ان املقصود 
  من طي منازل السلوك حصول االميان احلقيقي املوقوف على اطمئنان النفس

لسلوك حصول االميان احلقيقي الذي هو ان املقصود من طي منازل ا) اعلم(
مربوط باطمئنان النفس وما مل تطمئن النفس ال تتصور النجاة وال تصل النفس اىل 
مرتبة االطمئنان ما مل تسلط عليها سياسة القلب وسياسة القلب امنا تتيسر اذا كان 

 ىسوالقلب فارغا من مجيع ما هو من قبل النفس وحصلت له السالمة من التعلق مبا 
 اهللا تعاىل وتقدس وما ىاحلق سبحانه وعالمة سالمته من ذلك التعلق نسيانه ما سو

بقي مقدار شعرة من الشعور بالغري فالسالمة بعيدة فطوىب ملن سلم قلبه لربه والسعي 
اىل ان تشرف القلب بالسالمة وينجر االمر اىل اطمئنان النفس الزم ذلك فضل اهللا 

  .و السالملفضل العظيم يؤتيه من يشاء واهللا ذو ا

  

املكتوب الثاين والستون واملائة اىل اخلواجه حممد صديق يف بيان فضيلة شهر 
  رمضان وبيان مناسبته للقرآن اجمليد وما يناسبه
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ان شأن الكالم الذي هو من مجلة الشئونات الذاتية جامع ) اعلم(بامسه سبحانه 
 ذكر يف العلوم السابقة وشهر جلميع الكماالت الذاتية والشئونات الصفاتية كما

رمضان املبارك جامع جلميع اخلريات والربكات وكل خري وبركة فهو مفاض من 
حضرة الذات تعالت وتقدست ونتيجة شئوناته سبحانه وكل شر ونقص ظهر يف 
عرصة الوجود فمنشأه الذات احلادثة والصفات املستحدثة ما اصابك من حسنة فمن 

فمن نفسك نص قاطع يف ذلك فجميع خريات هذا الشهر اهللا وما أصابك من سيئة 
وبركاته نتيجة تلك الكماالت الذاتية اليت استجمعت يف شأن الكالم والقرآن اجمليد 
حاصل متام حقيقة ذلك الشأن اجلامع فلهذا الشهر املبارك مناسبة تامة للقرآن اجمليد من 

يع اخلريات اليت هي نتائج جهة كون القرآن جامعاً جلميع الكماالت وهذا الشهر جلم
تلك الكماالت ومثراهتا وهذه املناسبة كانت باعثة على نزول القرآن يف هذا الشهر قال 
اهللا تعاىل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وليلة القدر يف هذا الشهر خالصة هذا 

وهو الشهر وزبدته فهو مبرتلة اللب وهذا الشهر مبرتلة قشره فمن مر عليه هذا الشهر 
متلبس باجلمعية وصار حمظوظا من خرياته وبركاته يكن موفقا جلمعية متام السنة ويفوز 
باخلريات والربكات فيها وفقنا اهللا سبحانه للخريات والربكات يف مثل هذا الشهر 

 والتحية و السالماملبارك ورزقنا النصيب االعظم قال حضرة خامت الرسالة عليه الصالة 
فطر على مترة فانه بركة وافطر النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بالتمر اذا افطر احدكم فلي

وكون التمرة بركة الن شجرهتا النخلة خملوقة على عنوان اجلامعية وصفات اعدلية 
 النيب صلّى اهللا عليه و سلّم النخلة عمة بين آدم لكوهنا خملوقة من ىكاالنسان وهلذا مس

 عمتكم النخلة ]١[ اكرمواو السالمة ليه الصاللسالم كما قال عابقية طينة آدم عليه 
فاهنا خلقت من بقية طينة آدم عليه السالم وتسميته بركة ميكن ان تكون باعتبار هذه 

                                                 
 يف الضعفاء وابن عدي وابن ايب حامت وابن السين وابو نعيم يف الطب وابن  يف مسنده والعقيليىرواه ابو يعل) 1(

 عمتكم النخلفة فاهنا خلقت من فضلة طينة ابيكم آدم قال العزيزي ا بلفظ اكرمويمردوية يف التفسري عن عل
   اهـىاسانيدها ضعيفة ولكن باجتماعها تتقو
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 من املفطر هبا وحقيقتها اجلامعية ءاجلامعية فاالفطار بثمرهتا اليت هي التمرة تكون جز
امعا لكماالت غري آكلها جو يكون  من حقيقته باعتبار تلك اجلزئية ءتكون جز

متناهية مندرجة يف حقيقة التمر اجلامعة بذلك االعتبار وهذا املعىن وان كان حاصال يف 
أكله مطلقا ولكنه وقت االفطار الذي هو اوان خلو الصائم عن الشهوات املانعة 
واللذات الفانية يكون تأثريه ازيد وظهور هذا املعىن فيه يكون امت واكمل وما قال النيب 

 سحور املرء التمر ميكن ان يكون ذلك باعتبار ان يف ]١[ى اهللا عليه و سلّم نعمصلّ
 من اآلكل تكميل حقيقته ال تكميل حقيقة الغذاء وملا كان هذا ءغذائه الذي يصري جز

املعىن مفقودا وقت الصوم رغب يف التسحر بالتمر تالفيا هلذا املعىن وكان يف اكله 
 بركته باعتبار جامعيته اىل وقت االفطار وهذه ىقفائدة اكل مجيع املأكوالت وتب

ية املذكورة امنا تترتب اذا وقع ذلك الغذاء على وجه شرعي ومل جياوز ئالفائدة الغذا
حدود الشرع مقدار شعرة وايضاً ان حقيقة هذه الفائدة امنا تتيسر اذا كان آكله قد 

اطن فحينئذ يكون ظاهر جاوز الصورة وبلغ املعىن واحلقيقة واطمئن عن الظاهر بالب
لظاهره وباطنه مكمال لباطنه واال ففائدته مقصورة على االمداد الظاهري  الغذاء ممدا

  :)شعر(وآكله يف عني القصور 

   مث كل من بعد ذا ما تشتهي *اجتهد يف جعل اكل جوهرا

و وهذا اعين تكميل الغذاء آلكله هو سر تعجيل االفطار وتأخري السحور 
  .السالم

  

وب الثالث والستون واملائة اىل السيد النقيب الشيخ فريد يف بيان ان كال املكت
واجتماعهما حمال واعزاز احدمها مستلزم اآلخر من االسالم والكفر ضد 

  اخل.. اآلخر الذالل 
                                                 

  رواه ابو داود عن ايب هريرة رضي اهللا عنه) 1(
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احلمد هللا الذي انعم علينا وهدانا اىل االسالم وجعلنا من امة حممد عليه الصالة 
و الدارين مربوط باتباع سيد الكونني عليه الصالة  اعلم ان نقد سعادة و السالم
 فحسب واالتباع امنا هو باتيان احكام االسالم واجرائها بني االنام ورفع رسوم السالم

الكفر وإبطاهلا ودفعها عن اخلاص والعام فان الكفر واالسالم ضدان ال جيتمعان اىل 
واعزاز اََحِدِهَما مستلزم خر اآلقيام الساعة وساعة القيام فاثبات احدمها موجب لرفع 

وقد قال اهللا سبحانه خطابا لنبييه وحبيبه صلّى اهللا عليه و سلّم يا ايها اآلخر الذالل 
النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم فاذا امر اهللا سبحانه رسوله الذي هو 

اخل يف موصوف باخللق العظيم جبهاد الكفار والغلظة عليهم علم ان الغلظة عليهم د
اخللق العظيم فعزة االسالم يف مذلة الكفر واهله فمن اعز اهل الكفر فقد اذل أهل 
االسالم واالعزاز ليس هو عبارة عن تعظيمه واجالسهم يف الصدر البتة بل ادخاهلم يف 
اجملالس ومصاحبتهم والتكلم معهم بلغاهتم كل ذلك داخل يف االعزاز فان الالئق هبم 

 فان تعلق هبم غرض من االغراض الدنياوية حبيث ال يكاد يتيسر ابعادهم مثل الكالب
بدوهنم فحينئذ ينبغي ان خيتلط هبم بقدر الضروة مراعيا شيمة عدم االلتفات اليهم 
واالعتداد هبم وكمال االسالم يف ترك هذا الغرض بالكلية وعدم االلتفات اليهم 

مه اجمليد عدوه وعدو رسوله  اهللا سبحانه اهل الكفر يف كالىواالختالط هبم وقد مس
فاالختالط باعداء اهللا واعداء رسوله من أعظم اجلنايات وأقل ضرر املخالطة هبؤالء 
االعداء واملصاحبة معهم حصول الوهن والضعف يف قدرة إجراء االحكام الشرعية 
ورفع رسوم الكفر الشنيعة ملانع حياء املؤانسة هبم وهذا الضرر عظيم جدا فان املودة 

اللفة مع اعداء اهللا ينجر اىل عداوة اهللا عز وجل وعداوة رسوله صلّى اهللا عليه و وا
سلّم ورمبا يزعم االنسان انه من اهل االسالم وانه مؤمن باهللا ورسوله ولكنه ال يدري 
ان أمثال هذه االعمال الشنيعة يذهب دولة االسالم عنه بالتمام نعوذ باهللا من شرور 

  :)شعر(نا انفسنا ومن سيآت أعمال

   احبك ان العقل منك لعازب *حتب عدوي مث تزعم انين
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وشغل هؤالء املالعني اعداء الدين االستهزاء باالسالم والسخرية باهله منتظرين 
باهنم ان وجدوا فرصة خيرجوننا من االسالم او يقتلوننا مجيعا فينبغي الهل االسالم 

واحلمية االسالمية ضرورية فالالئق باويل ايضاً االستحياء واحلمية فان احلياء من االميان 
االمر ان يكونوا يف اذالل هؤالء املخذولني دائما وقد ارتفعت اجلزية من أهل الكفر 
يف بالد اهلند رأساً وبالذات وذلك بواسطة شآمة مصاحبة أهل الكفر مع سالطني هذه 

ل يكون على حد الديار واملقصود االصلي من اخذ اجلزية منهم هو اذالهلم وهذا االذال
ال يقدرون لبس الثياب النفيسة خوفاً من أخذ اجلزية وال يقدرون على التجمل بل 
يكونون خائفني وجلني من أخذ أمواهلم على الدوام وكيف يتجاسر السالطني على 

هلم واملقصود من أخذها  املنع من اخذ اجلزية واحلال ان احلق سبحانه وضع اجلزية ذال
  ):ع(غلبة أهل االسالم وعزهتم فضيحتهم ومذلتهم و

  يف اذالل كفر عز االسالم و

عالمة حصول دولة االسالم بغض أهل الكفر وكراهتهم وقد مساهم اهللا  و
 ان يكون أهل الكفر يف نظر سبحانه يف كالمه اجمليد جنسا ويف حمل رجسا فينبغي اذاً

حبتهم أهل االسالم جنسا ورجسا فاذا رأوهم كذلك فال جرم جيتنبون عن ص
نستهم والرجوع اىل هؤالء االعداء يف شئ من االشياء والعمل لويستكرهون جما

 رأيهم وحكمهم من كمال اعزازهم فما يكون حال من يطلب منهم اهلمة مبقتضى
ويتوسل هبم وقد قال اهللا سبحانه يف كالمه اجمليد وما دعاء الكافرين اال يف ضالل 

 يكون احتمال االجابة فيه بل يستلزم اصل فاىنفدعاء هؤالء االعداء باطل عار عن احل
ذلك فساداً كبريا من اعزاز هؤالء الكالب ولئن باشر هؤالء املخذولون الدعاء 

 رائحة من االسالم ىيتوسلون باصنامهم فينبغي التفكر اىل اين ينجر االمر بل ال تبق
سالم واجلنون قال واحد من االعزة ما مل يصل احدكم اىل حد اجلنون ال يصل اىل اال

عبارة عن عدم االلتفات اىل نفع نفسه وضرره وعدم املباالة حبصول شئ وفوته يف 
اعالء كلمة االسالم واملسلمني فاذا حصل االسالم فقد حصل رضا احلق ورضا رسوله 
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 سبحانه رضينا باهللا ربا وباالسالم  وال دولة اعظم من رضا املوىلو السالمعليه الصالة 
 نبيا ورسوال واحينا يا رب على ذلك حبرمة سيد و السالميه الصالة دينا ومبحمد عل

 اوال و السالماملرسلني عليه و على آله من الصلوات افضلها ومن التسليمات اكملها 
بد منه عجالة الوقت بطريق االمجال وارسلته خرا فقد كتبت ما هو ضروري وما الوآ

رسله وكما ان االسالم ضد الكفر فان كان التوفيق رفيقا بعد ذلك اكتب مفصال وا
ضد الدنيا ال جتتمع احدامها باألخرى وترك الدنيا على نوعني تركها اآلخرة كذلك 

اآلخر  ترك الدنيا وى القسم اعلي نوعقدر الضرورة وهذا مع مجيع مباحاهتا اال
 االجتناب عن حمرماهتا ومشتبهاهتا مع التنعم مبباحاهتا وهذا القسم ايضا عزيز الوجود

  :)شعر(جدا خصوصا يف هذه االزمان 

   وما أعاله ان قسنا بارض *اذا قسنا السما بالعرش ينحط

فال بد بالضرورة من إالجتناب عن استعمال الذهب والفضة ولبس احلرير 
 والتحية فان و السالموامثاهلا مما هو حمرم يف الشريعة املصطفوية على مصدرها الصالة 

تجمل وزينة البيت فال بأس به بل له مساغ يف اجلملة حفظت اواين الذهب والفضة لل
ولكن استعماهلا باي وجه كان من شرب ماء واكل طعام فيها ووضع العطر واختاذ 
املكحلة منها وغري ذلك حرام واحلاصل ان احلق سبحانه وسع دائرة املباح جدا حىت 

استعمال املباحات رضا ان التنعمات والتمتعات هبا أزيد منها باألمور احملرمة مع ان يف 
احلق سبحانه ويف استعمال احملرمات سخطه تعاىل والعقل السليم ال جيوز اصال اختيار 
لذة فانية فيها عدم رضا مواله مع ان مواله جوز له بدل تلك اللذة احملرمة اللذة املباحة 
 رزقنا اهللا سبحانه واياكم االستقامة على متابعة صاحب الشريعة عليه و على آله
الصالة والتحية وينبغي الرجوع يف املعاملة اىل العلماء املتورعني دائما واالستفسار 

 فتواهم فان طريق النجاة هو الشريعة وما عدا الشريعة كله باطل ىمنهم والعمل مبتقض
  . اوال وآخراو السالمال اعتبار له فماذا بعد احلق اال الضالل 
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حلافظ هباء الدين السرهندي يف بيان ان املكتوب الرابع والستون واملائة اىل ا
وارد على اخلواص والعوام على الدوام والتفاوت  و تعاىل فيض احلق سبحانه

  امنا هو بقبوله وعدم قبوله من طرف العبد

ان فيض ) اعلم(رزقكم اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشريعة مبنه وكرمه 
ية والرشد وان كان واردا على الدوام احلق سبحانه من قسم االوالد واالموال واهلدا

من غري تفرقة بني اخلواص والعوام والكرام واللئام ولكن التفاوت ناش من هذا الطرف 
فبعض يقبل الفيوض وآخر ال يقبلها وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اال 
 ترى ان الشمس تشرق على القصار والثوب بالسوية ومع ذلك تسود وجه القصار

 بسبب االعراض عن جناب  هووتبيض الثوب وعدم قبول فيض احلق سبحانه امنا
ال (قدسه جل سلطانه فان االدبار الزم للمعرض واحلرمان من النعمة واجب عليه 

 ان كثريا من املعرضني متنعمون بتنعمات عاجلة ومل يكن اعراضهم سببا )يقال
نعمة على سبيل االستدراج ان تلك نقمة ظهرت يف صورة ) النا نقول(حلرماهنم 

احيسبون امنا مندهم  و تعاىل لطغياهنم لينهمكوا يف االعراض والضاللة قال اهللا سبحانه
به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون فالدنيا وتنعماهتا مع وجود 

  .االعراض عني االستدراج احلذر احلذر

  

د النقيب الشيخ فريد يف الترغيب املكتوب اخلامس والستون واملائة اىل السي
يف متابعة صاحب الشريعة عليه و على آله الصالة والتحية وبغض خمالفي 

  الشريعة وعداوهتم والغلظة عليهم

شرفكم اهللا سبحانه بتشريف املرياث املعنوي من النيب االمي القرشي اهلامشي 
شرفكم بتشريف عليه و على آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها كما 
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املرياث الصوري ويرحم اهللا عبدا قال آمينا ومرياثه الصوري يتعلق بعامل اخللق ومرياثه 
املعنوي بعامل األمر الذي هو مقر االميان واملعرفة وحمل الرشد واهلداية وشكر نعمة 
املرياث الصوري هو التحلي باملرياث املعنوي وال يتيسر ذلك اال بكمال االتباع 

 فعليكم باتباعه يف أوامره ونواهيه واملتابعة فرع كمال و السالم عليه الصالة املصطفوي
  ):ع( و السالمحمبته عليه الصالة 

  ان احملب ملن حيب مطيع

عالمة كمال احملبة كمال بغض اعدائه صلّى اهللا عليه و سلّم واظهار العداوة  و
 احملبة فان احملب واله  وال سبيل للمداهنة يفو السالمملخالفي شريعته عليه الصالة 

باحملبوب هائم به ال يطيق خمالفته وال ان مييل اىل خمالفيه وال ان يلني هلم بوجه من 
الوجوه وال جيتمع حمبة املتباينني فان اجلمع بني الضدين حمال بل حمبة أحدمها تستلزم 

 فانه  قبل فوت الفرصةىينبغي ان يتأمل تأمال جيدا وان يتدارك ما مضاآلخر عداوة 
  :)شعر(اذا فاتت الفرصة ال حيصل شئ غري الندامة 

   حقيقة من هويته يف الظالم *وحني الصبح تبدو كالنهار

  :)غريه(

   افرس حتتك ام محار * الغبارىسوف ترى اذا اجنل

ومتاع الدنيا متاع الغرور وترتبت عليه املعاملة االخروية واالبدية فان تيسرت 
ن يف هذه االيام املعدودة فالنجاة االبدية مرجوة واال متابعة سيد االولني واآلخري

  :)شعر(فخسارة يف خسارة كائنا من كان وأي عمل عمله من اخلري 

   خاب الذي مل يكن يف بابه التربا *حممد سيد الكونني من عرب

وحصول دولة تلك املتابعة العظمى ليس مبوقوف على ترك الدنيا بالكلية حىت 
يت الزكاة املفروضة مثال فله حكم الترك يف عدم وصول املضرة يكون عسريا بل اذا أد

 فمعاجلة دفع الضرر عن املال الدنياوي اخراج الزكاة وان ىفانه ال ضرر يف املال املزك
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  :)شعر(كان الترك الكلي أوىل وأفضل منه ولكن اداء الزكاة يقوم مقامه 

   وما أعاله ان قسنا بارض *اذا قسنا السما بالعرش ينحط

فينبغي صرف مجيع اهلمة يف اتيان احكام الشريعة وتعظيم اهلها من العلماء 
 وقر صاحب ]١[والصلحاء واالجتهاد يف تروجيها واذالل أهل االهواء والبدع فان من

بدعة فقد اعان على هدم االسالم ومعاداة الكفار الذين هم اعداء اهللا واعداء رسوله 
م اعزازهم بوجه من الوجوه انتهم وحتقريهم وعدصلّى اهللا عليه و سلّم والسعي يف اه

دخاهلم يف اجملالس اصال وعدم االنس هبم وسلوك طريق الغلظة والشدة عليهم وعدم ا
وعدم الرجوع اليهم يف أمر من االمور مهما امكن فان اضطرت الضرورة فرضا اىل 
جة الرجوع اليهم ينبغي قضاء تلك احلاجة منهم بكره واضطرار مثل قضاء احلا

االنسانية الطريق الذي يوصل اىل جناب قدس جدكم املعظم هو هذا ومن مل ميش من 
  :)شعر(هذا الطريق فالوصول اىل ذاك اجلناب املقدس مشكل هيهات هيهات 

   قلل اجلبال ودوهنن خيوف *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

  :)شعر(ماذا نكتب أزيد من هذا 

  و اال فالكالم كثري ا متلو *ت انبثثت لديكم من مهومي وخف

  

املكتوب السادس والستون واملائة اىل املال حممد امني يف عدم االعترار باحلياة 
  اليسرية واجلهد يف ازالة املرض القليب بالذكر الكثري

أيها املخدوم االم حتن اىل نفسك كاالم الشفيقة وحثام تتجرع الغصص من 
تفرض الكل ميتاً ومجادا خاليا عن أجلها وتغتم عليها كاالخت الشقيقة ينبغي ان 

                                                 
عد يف التابيعن ثقة صحيح احلديث ي يف شعب االميان عن ابراهيم بن ميسرة مرسال قال القاري ياه البيهقرو) 1(

روراه الطرباين من حديث عبداهللا بن بسر وابن عدي عن ابن عباس وايضا ابن عدي وابو نصر السجزي يف االبانة 
  وابن عساكر عن عائشة رضي اهللا عنها اهـ
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احلس واحلركة انك ميت واهنم ميتون نص قاطع يف هذا املعىن وفكر ازالة املرض القليب 
بالذكر الكثري يف هذه الفرصة اليسرية من أهم املهمات ومعاجلة العلة املعنوية بذكر 

 الذي هو الرب اجلليل يف هذا الوقت القليل من أعظم املقاصد وأجل القربات القلب
متعلق بالغري كيف يتوقع منه اخلري والروح اليت هي مائلة اىل الشر النفس األمارة أفضل 
منها واخري املطلوب منا هناك كله سالمة القلب وختلص الروح وصفاؤها وحنن 
القاصرون يف فكر حتصيل اسباب تعلق الروح والقلب دائما هيهات هيهات وماذا 

انوا أنفسهم يظلمون وال ينبغي ان تغتم من جهة نصنع وما ظلمهم اهللا ولكن ك
 ان يتبدل صحة وعافية ان شاء اهللا تعاىل وال تشويش يف خاطر ىالضعف الظاهري عس

هذا اجلانب من تلك اجلهة وقد طلبتم الثوب الذي لبسه الفقري فارسلت قميصا فينبغي 
  :)شعر(ان تلبسه مترصدا لنتائجه ومثراته فانه كثري الربكة 

   وفاز من كان فيه حدة البصر *لذي قد غدا يف قلبه مرضخاب ا

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات و السالم
  .و التسليمات

  

الذي اظهر االخالص  وستون واملائة اىل هردي رام اهلنداملكتوب السابع وال
التحذير عن عبادة   وهلذه الطائفة العلية يف التحريض على عبادة اهللا تعاىل

  اآلهلة الباطلة

قد وصل الينا منكم مكتوبان وفهم من كل منهما حمبة الفقراء وااللتجاء اىل 
  :)شعر(هذه الطائفة العلية نعم النعمة ان من على شخص هبذه الدولة 

   فخذ منه نصحا خالصا أو ماللة *وما هو من شرط البالغ اقوله

رب العاملني من السموات واالرضني والعلويني  ان ربنا وربكم بل )اعلم وتنبه(
والسفليني واحد ليس كمثله شئ مرته عن الشبه واملثال مربأ عن الشكل وكل ما مير 
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على اخليال وكل من االبوة والبنوة يف حقه حمال وليس للكفاءة والتمثال يف حضرته 
ن والربوز جمال وزعم شائبة االحتاد واحللول مستهجن يف حضرة أنسه ومظنة الكمو

مستقبح يف جناب قدسه ليس بزماين فان الزمان خملوقه تعاىل وليس مبكاين فان املكان 
مصنوعه سبحانه ال بداية لوجوده وال هناية لبقائه وكل خري وكمال ثابٌت له سبحانه 
وكل نقص وزوال مسلوب عن جنابه املتعال فيكون مستحق العبادة هو تعاىل ورام 

هلة اهلنود كلها من أحقر خملوقاته تعاىل متولدات من املخلوقني وكرشن وأمثاهلما من آ
فان رام ولد جسرت وأخو لكهمن وزوج سيتا فاذا كان رام غري قادر على حفظ 
زوجته فكيف ميد الغري ينبغي استعمال العقل ال اتباع هؤالء وتقليدهم فعار على 

عاىل هبما ومثله مثل شخص الف عار اعتقاد ان رب العاملني هو رام وكرشن وذكره ت
شخص يذكر السلطان املعظم باسم ارذل الكناسني وزعم احتاد رام ورمحن من هناية 
عدم العقل فان اخلالق ال يتحد باملخلوق وقبل خلق رام وكرشن ما كان أحد يذكر 

بعد  و تعاىل رب العاملني باسم رام وكرشن فالي شئ يطلق امسهما عليه سبحانه
 ذكرمها ذكر رب العاملني حاشا وكال مث حاشا وكال ولقد ظهورمها ويعتقدون ان

 ألف واربع وعشرون ألفا ]١[ مائةو التسليمات من أنبيائنا عليهم الصلوات ىمض
تقريبا كلهم دعوا اخللق اىل عبادة اخلالق ورغبوهم فيها ومنعوهم عن عبادة غريه 

ه وعظمته تعاىل وآهلة واعتقدوا أنفسهم عبيدا عاجزين وكانوا خائفني ووجلني من هيبت
اهلنود رغبوا اخللق يف عبادهتم واعتقدوا أنفسهم آهلة فاهنم وان كانوا قائلني بوجود 
رب العاملني ولكنهم اثبتوا له سبحانه احللول فيهم واحتاده هبم فدعوا اخللق اىل عبادهتم 

 زعما من هذه اجلهة وأمروهم بان يقولوا هلم آهلة ووقعوا يف احملرمات من غري حتاش
منهم ان االله ال يكون ممنوعاً من شئ أصال بل يتصرف يف خلقه كيف يشاء واقسام 

و هذه التخيالت الفاسدة كثرية فيهم ضلوا فأضلوا خبالف أنبيائنا عليهم الصلوات 

                                                 
بزار والطرباين وابن مردوية وابن حبان وصححه وامحد عن ايب ذر رضي اهللا عنه بلفظ هذا على ما اخرجه ال) 1(

  .مائة الف واربعة وعشرون الفا الرسل منهم ثالمثائة ومخسة عشر مجا غفريا
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 فاهنم امتنعوا عن كل ما منعوا اخللق منه على الوجه االمت واالكمل التسليمات
  ):ع(ر البشر واعتقدوا انفسهم بشرا مثل سائ

  وشتان ما بني الطريقني فانظروا

  

املائة اىل اخلواجه حممد قاسم بن اخلواجكي  الستون و املكتوب الثامن و
  ذم من أحدث فيها ما ليس منها االمكنكي يف مدح الطريقة النقشبندية و

 على سيد املرسلني وآله الطاهرين و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
د تبليغ دعوات موفورة وحتيات غري حمصورة اىل اجلناب العايل ساللة أمجعني وبع

املشائخ الكرام نتيجة االولياء العظام حضرة املخدوم زاده املستقيم على اجلادة سلمه 
  :)شعر( لقائه اهللا سبحانه وابقاه واظهار اشتياق رؤيته ومتىن

   قلل اجلبال ودوهنن خيوف *كيف الوصول اىل سعاد دوهنا

 معلوما جلنابه العايل ان علو هذه الطريقة العلية ورفعة الطبقة النقشبندية ليكن
امنا هي بواسطة التزام السنة السنية واالجتناب عن البدعة الشنيعة وهلذا اجتنب اكابر 
هذه الطريقة العلية عن ذكر اجلهر وأمروا بالذكر القليب ومنعوا من السماع والرقص 

 وعصر اخللفاء و السالما مل يكن يف عصره عليه الصالة والوجد والتواجد وغري ذلك مم
الراشدين عليهم الرضوان واختاروا اخللوة يف اجللوة بدل خلوة االربعني لعدم كوهنا يف 

 وتفرعت على ذاك ىالصدر االول فال جرم ترتبت على ذلك االلتزام نتائج عظم
يف بدايتهم وكانت االجتناب مثرات كثرية ومن ههنا كانت هناية غريهم مندرجة 

نسبتهم فوق مجيع النسب كالمهم دواء االمراض القلبية ونظرهم شفاء العلل املعنوية 
توجههم الوجيه ينجي الطالبني من تعلق الكونني ومهتهم الرفيعة الشأن ترفع املريدين 

  :)شعر(اىل ذروة الوجوب من حضيض االمكان 

  فيني للحرم ميشون بالركب خم *ما أحسن النقشبنديني سريهتم
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   عن قلب أصحاهبم يا حسن ذا الكرم *تزيل وسوسة اخللوات صحبتهم

لكن قد صارت هذه النسبة الشريفة يف هذه االوان كعنقاء املغرب وتوجهت  و
حنو االستتار حتت احلجب حىت سلك مجاعة من هذه الطبقة من عدم وجدان هذه 

حوا بنيل قطعات خزف  كل مسلك وفرىالدولة العظمى وفقدان تلك النعمة القصو
بدال من اجلواهر النفيسة واطمأنت قلوهبم باجلوز واملوز مثل االطفال حىت اهنم من 
غاية االضطرار والتحري تركوا طريقة اكابرهم وصاروا يطلبون التسلي أحيانا بذكر 
اجلهر وآونة يرومون االطمئنان بالرقص والسماع والدور وملا مل تتيسر هلم اخللوة يف 

 اختاروا االربعينات وأعجب من ذلك زعمهم هذه البدعات الشنيعة متممة اجللوة
 و ومكملة هلذه النسبة الشريفة وعدهم هذا التخريب عني التعمري أعطاهم اهللا سبحانه

االنصاف وأوصل مشة من كماالت أكابر هذه الطريقة اىل مشام أرواحهم حىت تعاىل 
و يب وآله االجماد عليه وعليهم الصلوات يتركوا االعتساف بالنون والصاد وحبرمة الن

 اصل ى وملا شاعت هذه احملدثات يف تلك الديار وبلغ شيوعها اىل حد اختفالتسليمات
طريق االكابر واختار الوضيع والشريف هذا الوضع احملدث اجلديد هناك واعرضوا عن 

تبته العلية طريق االصل والقدمي خطر يف اخلاطر ان أظهر نبذة من هذه البلية خلدمة ع
وان افرغ القلب من االمل هبذه الوسيلة وال أدري من أي طائفة أنيس املخدوم زاده يف 

  :)شعر(له املنيف فجملسه الشريف ومن اي فرقة مؤنسه يف حم

   من كان من ندمائه وضجيعه *من مقليت طار املنام تفكرا

 وان ىوواملسئول من اهللا سبحانه أن يعصم جناب قدسكم عن عموم هذه البل
 املخدوم املكرم قد روجوا احملدثات )ايها(حيفظ عتبة شرفكم عن مشول هذا االبتالء 

واملبتدعات يف هذه الطريقة حبيث لو قال املخالفون ان يف هذه الطريقة التزام البدعة 
واالجتناب عن السنة لساغ هلم ذلك فاهنم يصلون صالة التهجد جبمعية تامة 

وهنا يف عيون العامة بادائها يف املسجد مثل سنة التراويح ويروجون هذه البدعة ويزين
ويزعمون عملهم ذلك حسنا ويرغبون الناس فيه واحلال ان الفقهاء شكر اهللا سعيهم 
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ن اداء النوافل باجلماعة مكروه اشد الكراهة والذين اشترطوا التداعي لكراهة إقالوا 
يه بأدائه يف ناحية املسجد واتفقوا اجلماعة يف النفل من الفقهاء قيدوا جواز اجلماعة ف
 ان هؤالء يزعمون صالة )و أيضاً(على كراهتها اذا زادت اجلماعة على ثالثة انفار 

التهجد هبذا الوضع ثالث عشرة ركعة ويصلون اثنيت عشرة ركعة قائمني وركعتني 
قاعدين زعما منهم اهنما يف حكم ركعة واحدة آخذين ذلك من قوهلم ان ثواب 

نصف ثواب القائم وهذا العلم والعمل أيضاً خمالف للسنة على صاحبها الصالة القاعد 
 التهجد ثالث عشرة ركعة ى والتحية فان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم امنا صلو السالم

مع الوتر والفردية يف التهجد امنا جاءت من فردية ركعات الوتر ال كما زعم هؤالء 
  :)شعر(

   متلوا واال فالكالم كثري *ت انبثثت لديكم من مهومي وخف

 ىوالعجب من رواج أمثال هذه البدعات يف بالد ما وراء النهر اليت هي مأو
علماء أهل احلق وكيف شاعت فيها أمثال هذه املخترعات واحلال انا نستفيد العلوم 
الشرعية من بركاهتم واهللا سبحانه امللهم للصواب ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على جادة 

  . والتحية ويرحم اهللا عبدا قال آميناو السالمشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة ال

  

وري يف پصمد السلطان عبد الاملكتوب التاسع والستون واملائة اىل الشيخ 
جواب سؤاله عن قول من قال لشيخه لو دخلت بيين وبني احلق سبحانه يف 

  منهوقت خاص يب معه تعاىل أقطع رأسك واستحسنه الشيخ 

 على سيد املرسلني وآله الطاهرين و السالمعاملني والصالة احلمد هللا رب ال
أمجعني وصل املكتوب الشريف املرسل على وجه الكرم وصار موجبا للفرح وأما 

 هو الوصول  واملطلب االسىنىجواب االستفسار فاعلم ايها املخدوم ان املقصد االقص
كان الطالب يف االبتداء يف غاية التدنس اىل جناب قدس احلق جل سلطانه ولكن ملا 
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 وجناب قدسه تعاىل يف غاية الرفعة والترته كانت املناسبة والترتل بسبب تعلقات شىت
اليت هي سبب االفاضة واالستفاضة مسلوبة بني الطالب واملطلوب بالكلية فال جرم مل 

وافر من الطرفني يكن بد من شيخ عامل بالطريق وبصري به وقابل للربزخية نائل للحظ ال
ليكون واسطة يف وصول الطالب اىل املطلوب وكلما حيصل شئ من املناسبة بني 
الطالب واملطلوب جير الشيخ نفسه هبذا القدر من البني فاذا حصلت مناسبة تامة بني 
الطالب واملطلوب فحينئذ يأخذ الشيخ نفسه من البني بالتمام فانه قد أوصل الطالب 

 اىل التوسط فمشاهدة املطلوب يف االبتداء والتوسط من حتياجق االاىل املطلوب فلم يب
غري وساطة الشيخ غري ممكنة ويف االنتهاء يتجلي مجال املطلوب بدون وساطته وحيصل 
فيه الوصل العريان والذي يقول ان الشيخ لو حضر يف ذلك الوقت احز رأسه امنا يقول 

 أرباب االستقامة فاهنم ال يسلكون ذلك من جنونه فان مثل هذا الكالم ال يظهر من
  .ة االدب بل يطلبون املرادات من بركات الشيخءطريق اسا

  

املكتوب السبعون واملائة اىل الشيخ نور يف بيان لزوم مراعاة حقوق اخللق 
  ومواساهتم كمراعاة حقوقه تعاىل

على عباده الذين اصطفى ايها االخ االرشد كما ان االنسان و سالم احلمد هللا 
 كذلك البد له من مراعاة هالبد له من امتثال أوامر احلق جل وعال واالنتهاء عن مناهي

اداء حقوق اخللق ومواساهتم التعظيم المر اهللا والشفقة على خلق اهللا بيان الداء هذين 
احلقني ودال على لزوم مراعاة هذين الشطرين فاالقتصار على احدمها واالكتفاء عن 

يد عن االتصاف بالكمال فكان حتمل ايذاء اخللق ضروريا الكل باجلزء قصور وبع
وحسن معاشرهتم واجبا وال حيسن عدم التفكر وال يليق عدم االلتفات وقلة املباالة 

  :)شعر(

   ولو انه حمبوب كل اخلالئق *وال يستقيم الغنج من كل عاشق
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وحيث تشرفت بصحبة الفقراء مدة كثرية ومسعت من املواعظ النصائح نبذة 
رية اعرضنا عن اطالة الكالم واقتصرنا على فقرات يسرية يف افادة املرام ثبتنا اهللا يس

  . والتحيةو السالمسبحانه واياكم على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 

  

املائة اىل الشيخ طاهر البدخشي يف بيان فضيلة  السبعون و املكتوب احلادي و
احملافظة على حدود  ء وظائف العبودية وادا االنكسار و اختيار الذل و
  ما يناسبه خشية اهللا تعاىل و اتباع السنة السنية و الشريعة و

 على سيد املرسلني وآله الطاهرين اعلم أن و السالماحلمد رب العاملني والصالة 
الالزم المثالنا الفقراء اختيار الذل واالفتقار والتضرع وااللتجاء اىل احلق واالنكسار 

ما واداء وظائف العبودية واحملافظة على حدود الشريعة ومتابعة السنة السنية على دائ
 والتحية وتصحيح النيات يف حتصيل اخلريات وختليص و السالمصاحبها الصالة 

البواطن وتسليم الظواهر ورؤية العيوب ومشاهدة استيالء الذنوب واخلوف من انتقام 
نت كثرية واستكثار السيئات وان كانت عالم الغيوب واستقالل احلسنات وان كا

 امرئ من ]١[ حبسبو السالميسرية وكراهة الشهرة وقبول اخللق قال عليه الصالة 
الشر ان يشار اليه باالصابع يف دين او دنيا اال من عصمه اهللا واهتام النيات واالفعال 

كانت وان كانت صحيحة مثل فلق الصبح وعدم االعتناء باالحوال واملواجيد وان 
مطابقة للواقع وعدم االعتماد عليها وال ينبغي ايضا استحسان جمرد تأييد الدين وتقوية 
امللة وترويج الشريعة ودعوة اخللق اىل احلق جل وعال فان هذا القسم من التأييد قد 

 ان اهللا ليؤيد هذا الدين و السالميكون احيانا من الكفار والفجار وقال عليه الصالة 
 يف النظر ىريقة وارادة االنابة ينبغي أن يرر وكلما جيئ مريد لطلب الطبالرجل الفاج

مثل النمر واالسد وان خياف من أن يراد به مكيدة واستدراج فان وجد الفرح 
                                                 

  رواه البيهقي يف الشعب عن ايب هريرة وانس اهـ) 1(
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والسرور يف النفس عند قدوم املريد ينبغي أن يعتقده شركا وكفرا وان يتداركه 
سرور بل اىل أن جييئ حمل السرور  أثر من هذا الىبالندامة واالستغفار اىل ان ال يبق

والفرح اخلوف واحلزن وينبغي أن جيتنب غاية االجتناب عن ظهور الطمع والتوقع يف 
مال املريد ومنافعه الدنياوية فانه مانع لرشد املريد وباعث على كون الشيخ خرابا فان 

جناب املطلوب هناك كله الدين اخلالص اال هللا الدين اخلالص ال جمال للشركة يف 
احلضرة االهلية بوجه من الوجوه واعلم ان كل ظلمة وكدورة تطرأ على القلب فازالتها 

بأسهل الوجوه  و تعاىل تتيسر بالتوبة واالستغفار والندامة وااللتجاء اىل احلق سبحانه
اال ظلمة طرأت على القلب من طريق حمبة الدنيا الدنية فاهنا جتعل القلب خرابا وازالتها 

 ]١[لتعسر بل يف هناية التعذر صدق رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم حيث قاليف غاية ا
حب الدنيا رأس كل خطيئة جنانا اهللا سبحانه واياكم من حمبة الدنيا وحمبة ابنائها 
وارباهبا واالختالط هبم واملصاحبة معها فاهنا سم قاتل ومرض مهلك وبالء عظيم وداء 

 متردد يف تلك احلدود باحسن الوجوه فينبغي اغتنام عميم واخونا االرشد الشيخ محيد
  .استماع الكلمات اجلديدة الطرية منه والباقي عند التالقي

  

املائة اىل الشيخ بديع الدين يف بيان بعض االسرار  املكتوب الثاين والسبعون و
  اخلاصة به وما يناسب ذلك

رة وحقيقة بعد احلمد والصلوة ليكن معلوما لالخ االعز أن للشريعة صو
فصورهتا ما تكفل ببياهنا علماء الظاهر وحقيقتها ما امتاز هبا الصوفية العلية وهناية 

                                                 
 ويعضده سنده ومل خيرجه يمن حديث علرواه البيهقي عن احلسن مرسال وهكذا رواه الديلمي يف الفردوس ) 1(

ولده يف املسند ورواه ابن ايب الدنيا عن احلسن مرسال وقد قال ابو زرعة كل شئ يقول احلسن قال رسول اهللا 
صلّى اهللا عليه و سلّم وجدت له اصال ثابتا ما خال اربعة احاديث وهذا القول عند البقاعي وايب نعيم من قول 

لسالم وعند ابن ايب الدنيا يف مكائد الشيطان من قول مالك ابن دينار وعند ابن يونس من  ابن مرمي عليهما اىعيس
  قول سعد وجزم ابن تيمية انه من قول جندب البجلي انتهى من شرح االحياء ملخصاً
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عروج صورة الشريعة اىل هناية سلسلة املمكنات فان وقع السري بعد ذلك يف مراتب 
الوجوب تكون الصورة ممتزجة باحلقيقة ومعاملة هذا االمتزاج اىل العروج على شأن 

 فان وقع الترقي بعد ذلك و السالمدأ تعني سيد البشر عليه الصالة العلم الذي هو مب
يودع فيه الصورة واحلقيقة كلتامها وتقع معاملة العارف يف شأن احليوة وال مناسبة بني 
هذا الشأن العظيم الشان وبني العامل اصال بل هو من الشؤنات احلقيقية اليت مل متسه يد 

العامل وهذا الشأن هو دهليز املقصود ومقدمة االضافة اصال حىت حيصل له تعلق ب
املطلوب وجيد العارف نفسه يف ذلك املوطن خارجا من دائرة الشريعة ولكن ملا كان 
حمفوظا بعناية اهللا ال يفوت دقيقة من دقائق الشريعة والذين تشرفوا هبذه الدولة العظمى 

 وصل مجع كثري من الصوفية )وملا(أقل قليل فان بني عددهم فلعله ال يقبله اال أقل قليل 
اىل ظل هذا املقام فان لكل مقام عال ظال حتته زعموا اهنم خرجوا من دائرة الشريعة 
وترقوا من القشر ووصلوا اىل اللب وهذا املقام بني الصوفية من مزال االقدام حىت أن 
طائفة من ناقصي سالكي هذا الطريق صاروا زنادقة ومالحدة واخرجوا رؤسهم من 

ة الشريعة الغراء ضلوا فأضلوا ومجاعة من الكملة الذين تشرفوا بدرجة من الوالية ربق
وحصلوا هذه املعرفة يف ظل من ظالل هذا املقام العايل وان مل يصلوا اىل اصل هذا 
املقام ولكنهم حمفوظون ال جيوزون ترك ادب من آداب الشريعة وان مل يعرفوا سر هذه 

 هلذا الفقري بعناية اهللا ىعاملة وملا انكشف سر هذا املعماملعرفة ومل يفهموا حقيقة امل
 واتضحت حقيقة احلال كما ينبغي و السالموبركة حبيبه عليه الصالة  و تعاىل سبحانه

اردت ان اورد نبذة منها يف معرض البيان لعلها ترشد الناقصني اىل سواء الطريق 
علم أن التكليفات الشرعية  أن ي)ينبغي(وتكشف للكاملني عن وجه حقيقة املعاملة 

خمصوصة بالقالب والقلب فان تزكية النفس متفرعة عليها والذي يضع القدم من 
 هذه اللطائف املذكورة يعين القالب ىاللطائف يف خارج دائرة الشريعة هو ما سو

والقلب فالذي هو مكلف بالشريعة مكلف هبا دائما وما هو غري مكلف هبا غري 
ما يف الباب أن اللطائف كانت قبل السلوك بعضها ممتزجا ببعض مكلف هبا أصال غاية 
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ومل تكن ممتازة عن القلب وملا ميز السري والسلوك بعضها عن بعض واوصل كال منها 
 ان )فان قيل(اىل مقره االصلي تبني أن أيا منها كان مكلفا وأيا منها مل يكن مكلفا 

يف خارج دائرة الشريعة فما وجه ذلك العارف قد جيد يف ذلك املقام قالبه وقلبه أيضا 
 أن هذا الوجدان ليس بتحقيقي بل ختيلي ومنشأ التخيل هو انصباغ القلب )اجيب(

 )فان قيل(والقالب بلون ألطف اللطائف اليت وضعت االقدام يف خارج دائرة الشريعة 
ان صورة التكليفات الشرعية وان كانت خمصوصة بالقلب والقالب ولكن حلقيقة 

عة جمال فيما وراء القلب أيضا فما معىن وضع القدم يف خارج مطلق الشريعة الشري
 ان حقيقة الشريعة وان كان هلاجمال فيما وراء القلب ولكنها ال تتجاوز وال )اجيب(

 واالخفي والذي يضع االقدام يف اخلارج هو ى الروح والسر وال تصل اىل اخلفىتتعد
نه اعلم حبقيقة احلال ثبتنا اهللا سبحانه ومجيع  يف احلقيقة واهللا سبحاىاخلفي واالخف

 أمتها و التسليماتاملسلمني على متابعة سيد املرسلني عليه و على آله الصلوات 
  .وأكملها

  

له أاملكتوب الثالث والسبعون واملائة اىل املري حممد نعمان يف جواب سؤال س
  مع بيان اسرار غريبة متعلقة بالنفي واالثبات

لت انه ملا كان نفي أصالة ليكن معلوم جناب السيد انك قد سبعد احلمد وال
كل ما يكون حمسوسا بالبصر أو مدركاً باخليال بكلمة ال ضرورية لكون املطلوب 
املثبت وراء احلس واخليال يلزم على هذا ان يكون مشهود حممد رسول اهللا صلّى اهللا 

 ان )ايها االخ(ذلك املشهود املطلوب املثبت وراء و يكون عليه و سلّم مستحقا للنفي 
حممدا رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم مع كمال علو شأنه كان بشرا ومتسماً بسمة 
احلدوث واالمكان فماذا يدرك البشر من خالق البشر وماذا ينال املمكن االحقر من 
الواجب االكرب ام كيف حييط احلادث بالقدمي الوارث جلت عظمته ال حييطون به علما 
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  :)شعر(ص قاطع يف ذلك قال الشيخ فريد الدين العطار ن

   لكنه فقر فدع عن نفسك التعبا *اال ترى سيد الكونني ما بلغا

 االعز ان هذا املقام يستدعي تفصيال ينبغي استماعه باذن القلب )ايها االخ(
النفي اعلم أن للكملة الطيبة ال اله اال اهللا مقامني اعين هبما النفي واالثبات ولكل من 

هلة الباطلة واثبات استحقاق تبار االول نفي استحقاق عبادة اآلان االعثبات اعتبارواال
العبادة للمعبود باحلق واالعتبار الثاين أن يكون النفي متعلقا مبقصودات غري مقصودة 

 ووراء ىومتعلقات غري مطلوبة وان ال يكون متعلق االثبات غري املطلوب احلقيق
لكمال يف االعتبار االول يف االبتداء هو أن يكون كلما هو معلوم املقصود االصلي وا

ومشهود داخال حتت كلمة ال ومنفيا هبا وان ال يكون شئ ما ملحوظا يف جانب 
االثبات غري التكلم باملستثين يعين لفظة اجلاللة وبعد مرور ازمان حتصل احلدة لبصر 

ون املستثين ايضا مشهودا مثل البصرية ويكتحل بكحل غبار طريق املطلوب فحينئذ يك
 منه ومع ذلك جيد السالك نفسه متعلقا مبا وراء ذلك املشهود ويطلب املطلوب املستثىن

من خارجه ووجه ذلك ان كلما كان داخال حتت كلمة ال يف ابتداء هذا الكمال كان 
ود بتمامه من دائرة املمكنات مل يكن له استحقاق العبادة اصال وصار متميزا من املعب

املستحق للعبادة املثبت بكلمة اال بربكة هذه الكلمة الطيبة ولكن السالك بسبب 
ضعف بصريته مل ير مرتبة الوجوب املستحق للعبادة املثبتة بكلمة اال ومل يكن له 
نصيب من ذلك املقام غري التكلم بالكلمة املستثناة وملا حصلت القوة للبصرية صار 

 منه وملا كانت مرتبة الوجوب جامعة لالمساء ستثىناملستثين ايضا مشهودا مثل امل
والصفات االهلية جل سلطانه ومتعلق مهة السالك هو االحدية اجملردة بقي استحقاق 
العبادة ايضا يف ذلك املوطن مثل عدم االستحقاق يف الطريق فال جرم يطلب السالك 

  :)اشعار(  عن التعلق مبا سواهىمقصوده فيما وراء االمساء والصفات ويتحاش

   فهل يبغي من الغري الوصاال *اذا سكن الفؤاد اىل حبيب

   ازهار ورد قلن الالى سو *وضع عند البالبل ألف نبت
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   هل يرضيه رؤيته اهلالال *وفر عشاق مشسنيل وذا

   ماء زالالى لظمآن بغ *ىوهل جيدي شراب سكر

لغري املقصودة هو والكمال يف االعتبار الثاين الذي فيه املقصود نفي املقصودات ا
أن يكون شهود مرتبة الوجوب ايضا داخال حتت كلمة ال مثل شهود مراتب االمكان 

  :)شعر(وان ال يكون شئ ما ملحوظا يف جانب االثبات غري التفوه بالكلمة املستثناة 

   كعنقاء وهامهى وقد اضح *وما ابديك من طريي عالمه

  استدامه ومل يك السم طريي  *وللعنقاء بني الناس اسم

 تطلب مطلبا ال حيصل منه شئ بل ال ىاهلمة القصو احلق ان الفطرة العليا و و
متنيها  لكن تصورها و الرؤية االخروية حق و يصل غبار االدراك اىل ذيله اصال و

ظوظون بوعد الرؤية حم الناس مسرورن و مركز االصطبار و يزعجنا عن حمل القرار و
اريد جبميع اهلمة ان ال خيرج شئ  اال بغيب الغيب وتعشقي  ليس تعلقي و االخروية و

أن ال حيمل  أن ال تبدل املراسلة باملواصلة و من املطلوب من الغيب اىل الشهادة و
  ):ع(محول االمر من العلم اىل العني ماذا نصنع قد جبلت على ذلك 

  لكل من االنسان شأن خيصه

 ال اقدر ان احرك شفيت من ان كان يل يف هذا املقام انواع من اجلنون ولكن و
  ):ع(االدب 

  جنوين من حبيب ذي فنون

  :)شعر(

   فاقنع بذاى والليل قد بلغ املد *ى ما انقضي وحديث وجدى مضىعمر

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله أمت و السالم
  .الصلوات وأكمل التسليمات

  



- ٢٦٦ -  

اخلواجه اشرف الكابلي يف بيان ان واهلي املكتوب الرابع والسبعون واملائة اىل 
هذا الطريق ال يتسلون هبذه املعية وال يطمئنون هبذا البعد املشابه بالقرب بل 
  يطلبون قربا يشبه البعد ووصال يشبه اهلجر وبيان واقعته اليت رأها اخل

قد وصل مكتوب اخينا االعز وحيث كان منبئا عن حمبة الفقراء وااللتجاء اىل 
ائفة صار موجبا للفرح املرء مع من أحب نقد الوقت ومصداق احلال ولكن هذه الط

ينبغي أن يعلم ان واهلي هذا الطريق ال يتسلون هبذه املعية وال يطمئنون هبذا البعد 
املشابه بالقرب بل يطلبون قرباً يشبه البعد ووصالً يشبه اهلجر ال جيوزون التسويف 

 وال يصرفون نقد وقتهم اىل مزخرفات باطلة وال والتأخري وجيتنبون التعطيل والتأجيل
يتلفون رأس مال عمرهم يف مموهات عاطلة وال يكتفون من الشريف باخلسيس وال 

 النفيس وال يبيعون انفسهم بلقميات مسينة ىيلتفتون اىل املغضوب عليه تاركني للمرض
السلطنة لذيذة وال يبدلون حظ العبودية بألبسة رقيقة مزينة ويرون تلويث ختت 

 يف ملك احلق سبحانه ىبقاذورات التعلقات عارا ويتحاشون من اشراك الالت والعز
 ان املطلوب كله هنا هو الدين اخلالص اال هللا الدين اخلالص )ايها االخ(ويعدونه شنارا 

ال جيوزون فيه ذرة من الشركة لئن اشركت ليحبطن عملك فينبغي ان تتأمل ساعة يف 
 لك واال فينبغي تفكر عالج الواقعة ى الدين اخلالص فبشراحوالك فان تيسر هذا

وتدبريها قبل وقوعها والواقعة اليت كتبتها هي من ظهور الشيطان وتصرفه الباطل وهذا 
القسم من ظهوره وتصرفه كثري الوقوع بني الطالبني وال بأس فيه ان كيد الشيطان 

ر كلمة التمجيد ال حول وال كان ضعيفا فان ظهر ثانيا ينبغي دفع ذاك املفسد بتكرا
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و و السالمقوة اال باهللا العلي العظيم 

  .على آله أمت الصلوات وأكمل التسليمات

  

املكتوب اخلامس والسبعون واملائة اىل احلافظ حممود يف بيان تلوينات االحوال 
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  وحصول التمكني ومعىن يل مع اهللا وقت

صل املكتوب الشريف من االخ العزيز وقد اندرج فيه نبذة من تلوينات احواله و
بد له من تلوينات االحوال ال يف البداية وال يف النهاية غاية ما يف  ان السالك ال) اعلم(

  بابن الوقت وىالباب ان التلوين اذا كان يف القلب فالسالك من أرباب القلوب ومسم
وصل اىل مقام التمكني ة ون وخرج من رقية احواله اىل احلريذا ختلص القلب من التلويإ

فحينئذ يكون ورود االحوال املتلونة على النفس اليت جلست مقام القلب خالفة عنه 
وهذا التلوين امنا هو بعد حصول التمكني فان قيل لصاحب هذا التلوين ابا الوقت جلاز 

احلق سبحانه ووصلت اىل فان ختلصت النفس ايضا من هذه التلوينات مبحض فضل 
مقام التمكني واالطمئنان فحينئذ يكون ورود التلوينات على القالب الذي تركب من 
أجزاء خمتلفة وهذا التلوين يعين تلوين القالب دائمي فان التمكني ال يتصور يف حق 
القالب وان كان منصبغا بلون ألطف اللطائف فان التمكني الوارد من طريق هذا 

ريق التبعية وورود االحوال املتلونة بطريق االصالة والعربة باالصل ال بالتبع االنصباغ بط
وصاحب هذا املقام من اخص اخلواص وميكن أن يكون هو ابا الوقت يف احلقيقة 

 واراد مجاعة و السالمعن النيب عليه الصالة  روى ومعىن حديث يل مع اهللا وقت الذي
النادر يكون راجعا اىل هذا البيان فانه بالنسبة من الوقت الوقت املستمر وطائفة الوقت 

اىل بعض اللطائف مستمر وبالنسبة اىل بعض آخر نادر فال خالف وباجلملة ينبغي 
حتلية الظاهر بالشريعة الغراء واملداومة على تكرار ذكر القلب يف السراء والضراء 

  :)شعر(

  اي من ذا وذغتبت  كن طالبا ما *يف ذلك البحر العميق كضفدع

  .واخونا موالنا حممد صديق يف آكره فلتغتنم مالقاته

  

املكتوب السادس والسبعون واملائة اىل املال حممد صديق يف بيان ان حفظ 
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  االوقات من ضروريات هذا الطريق

على عباده الذين اصطفى اعلم ان من حسن اسالم املرء و سالم احلمد هللا 
 من حفظ االوقات لئال تتلف يف امور بد اذاًنيه فآلاشتغاله مبا يعنيه واعراضه عما ال يع

ال طائل فيها ينبغي ان تعتقد ان انشاد الشعر وحكاية القصص نصيب االعداء وان 
تشتغل بالسكوت وحفظ نسبة الباطن واجتماع االصحاب يف هذا الطريق امنا هو 

معية من جلمعية الباطن ال لتشتيت اخلاطر وهلذا اختاروا اخللطة على اخللوة وطلبوا اجل
 كان االجتماع سببا للتفرقة يلزم التحاشي منه والتباعد عنه وكل شئ االجتماع ومىت

جيتمع مع االجتماع فهو مبارك وإال فمشؤم وغري مبارك وينبغي للسالك ان يعيش 
على وجه حتصل اجلمعية للطالبني يف صحبته ال انه يلقيهم ويرميهم اىل التفرقة وينبغي 

 وان يبدل الكالم بالسكوت الوقت ليس وقت املشاعرة ]١[ نفسهان يقلب ايضا اوراق
  ):ع(وال حني احملاورة 

  .و السالم  *وما الوقت وقت الدرس أو كشف كشاف

  

املكتوب السابع والسبعون واملائة اىل مجال الدين حسني البدخشي يف 
 آراء أهل السنة واجلماعة الصائبة ىمبقتضالتحريض على تصحيح العقائد 

  هللا سعيهمشكر ا

ليغتنم اخلواجه مجال الدين حسني عنفوان الشباب وليصرفه يف مرضيات احلق 
 آراء أهل السنة مبقتضىسبحانه مهما أمكن يعين يلزم نفسه أوالً تصحيح العقائد 

واجلماعة الصائبة شكر اهللا سعيهم وثانيا العمل مبوجب االحكام الشرعية الفقهية وثالثا 
نسوبة اىل الصوفية الصافية قدس اهللا أسرارهم فمن وفق هلذا فقد سلوك الطريقة العلية امل

                                                 
  .كناية عن تبديل االخالق املذمومة باحملمودة)  1(
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 وليعد خدمة اوالد  مبيناً ومن ختلف عن هذا فقد خسر خسراناً عظيماًاًفاز فوز
اخلواجه حممد صاحل من السعادة العظمى فان هذه اخلدمة امداد واعانة للخواجه املشار 

  ):ع(اليه يف احلقيقة الذي هو من املقبولني 

  .و السالم  *برزت من كرت املرام عالمةا

  

املكتوب الثامن والسبعون واملائة اىل املرزا مظفر يف تفويض شخص اليه 
  وترغيبه يف اتباع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم

عظم اهللا أجركم ورفع قدركم ويسر امركم وشرح صدركم حبرمة سيد 
ة اىل داللة املتخلقني باالخالق السالم وما احلاج و املرسلني عليه و على آله الصالة

 على االحسان وحسن املعاشرة بل يكاد تكون تلك و السالمالنبوية عليه الصالة 
 حتياجالداللة داخلة يف سوء االدب غاية ما يف الباب ان االنسان قد يتشبث وقت اال

بكل حقري ونقري ويطلب تسليه من كل ضعيف وحنيف فبناء على ذلك نرتكب 
 املكرم ان االحسان حممود يف كل حمل )ايها املخدوم(ية ارباب املسئلة التصديع لتسل

 النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف اداء ]١[خصوصا اىل مجاعة هلم قرب اجلوار فقد بالغ
حقوق اجلوار على وجه ظن االصحاب الكرام من تلك املبالغة انه سيورث اجلريان 

  )املثنوي(

  ون سايه امي چو خورشيدي وماچ تو  *امير مهسايه گيكدي نني باچون چ

 و             انگ حق مهسايىه دارگن رگ  *انگ مايه ىبئجه بدي اي ماي

                                                 
اهلي رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اخرج الطرباين يف مكارم االخالق عن ايب امامة الب() 1(

ثه وقال ابن حجر يف الفتح ولعبد اهللا ابن عمر روهو على ناقته اجلدعاء يقول اوصيكم باجلارحىت اكثر فقلت انه يو
زال ويف لفظ مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يوصي باجلار حىت ظننت انه سيورثه انتهى واما حديث ما 

  .جربيل يوصيين باجلار اخل فهو غري هذا
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  .السالم

  

   بن املري نعمان يف النصيحةعبد اهللاملكتوب التاسع والسبعون واملائة اىل املري 

م زال موفقا كامسه موسم الشباب وليشتغل بتحصيل العلو ليغتنم الولد االعز ال
الشرعية والعمل مبقتضاها وليهتم يف ان ال يصرف هذا العمر العزيز فيما ال يعين وان ال 
يتلفه باللهو واللعب ووالدكم املكرم يلحقكم بعد أيام ان شاء اهللا تعاىل وكن مستخربا 

  ):ع(عن أحوال املتعلقات اىل ان يصل اليكم 

  من يشابه ابه فما ظلم و

  

ي االمكنكي يف گىل اخلواجه ايب القاسم بن اخلواجة اائاملكتوب الثمانون وامل
  االستفسار عن اسامي بعض مشائخه الذي وقع فيه التردد

 ان الذي بلغنا من حضرة شيخنا اعين اخلواجه حممد )ايها املخدوم املكرم(
ي االمكنكي گالباقي عليه الرمحة يف حتقيق اسامي املشائخ هو أن ما بني موالنا اخلواج

واجه احرار اثنان احدمها حضرة موالنا اعين موالنا درويش حممد وبني حضرة اخل
والثاين موالنا حممد زاهد خال موالنا درويش حممد وقد قدم هذه احلدود يف هذه 

 الكالم يف اول املالقاة يف موالنا املذكور ى وجر]١[االوان موالنا اخلواجه خاوند حممود
ن يأخذ املريد يف االوائل مث شرع يف التكلم وقال انه مل يكن جمازا من أحد وهلذا ما كا

                                                 
موالنا اخلواجه خاوند حممود يتصل نسبه الظاهري بستة وسائط مبوالنا اخلواجه عالء الدين العطار بواسطة  )1(

اخلواجه حسن العطار وحصل النسبة املعنوية يف صحبة اخلواجه اسحق الدهبيدي مث اختار السياحة والسفر حىت 
 فيها خانقاه واشتغل هناك بترويج الطريقة مث جاء اىل االهور وتويف فيها واخلواجه اسحق هو ىناستوطن بكشمري وب

ولد املخدوم االعظم الدهبيدي الذي هو خليفة القاضي حممد الذي هو خليفة اخلواجه احرار قدس سرهم حصل 
  عفي عنه. هماخلواجه اسحق النسبة من موالنا لطف اهللا الذي من خلفاء والده قدس اهللا اسرار



- ٢٧١ -  

يف أواخر عمره فقلنا له انه كان من كرباء زمانه وسلم مجيع سكان ما وراء النهر 
لفضله وكماله وعلو شأنه وحاله وال جيوز العقل أنه يأخذ املريد من غري اجازة سواء 

عن الديانة ال يظن كان يف اوائل عمره أو اواخره فان مثل هذا داخل يف اخليانة بعيد 
 مسلم فكيف من اكابر الدين فقال اخلواجه خاوند حممود بعد صدور ذلك من أدىن

ذلك جاء موالنا مرة عند اخلواجه كالن الدهبيدي وكان هو يأكل اخلربزة فاظهر 
موالنا طلب الطريقة فقال له اخلواجه كالن ان خربزتك قد مت أمرها وكمل نضجها 

ن خربزيت قد كملت فقال اشهد ان خربزتك تامة كاملة فقال موالنا أنت تشهد ا
 مستبعدا جدا فان ىفشرع موالنا يف أخذ املريد من هذا الوقت وهذا النقل ايضا ير

موالنا كيف يعتقد نفسه شيخا مبجرد هذا القول ويشرع يف أخذ املريد مث قال حضرة 
رة موالنا وبني اخلواجه خاوند حممود ان تسمية هذين الشيخني املذكورين بني حض

حضرة اخلواجه احرار هبذين االمسني واعتقاد اهنما مسميا هذين االمسني خطأ ذكرومها 
بغري امسهما وقال أيضاً ان درويش حممد ال نسبة له من خاله يعين ال انتساب له اليه بل 
انتسابه اىل غريه فحصل تعجب كثري من كلماته هذه فارتكبنا التصديع بالضرورة 

الحد جمال الكالم يف  يبقى نا امسي الشيخني املذكورين على وجه التحقيق لئاللتكتبوا ل
سلسلتنا وما احلاجة اىل كتابة حديث االجازة فان عظمته وعلو شأنه شاهد عدل ومع 
ذلك ان كتب كان قطعا للسان الطاعنني ومل يدر ماذا كان مقصود اخلواجه خاوند 

 نفي هؤالء الفقراء الذين ال بضاعة هلم تة فان كان مقصودهتمن هذه الكلمات املش
بأبلغ الوجوه فان نفي الشيخ مستلزم لنفي املريد بآكد الوجوه فطرق نفي هؤالء 
عدميي البضاعة كثرية فما احلاجة اىل نفي االكابر هلذا الغرض وان كان مقصوده نفي 

 على ىاالكابر باالصالة ومل يكن له غرض سواه فهذا أيضا غري مستحسن كما ال خيف
 دراية ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة أنك انت من له أدىن
 على من و السالم و التسليماتله الصلوات آ حبرمة سيد املرسلني عليه و على الوهاب
  .ىاتبع اهلد
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املكتوب احلادي والثمانون واملائة اىل حضرة املخدوم زاده ميان حممد صادق 
 أعلي من فساره عن سبب مشاهدة بعض املشائخ يف مقاميف جواب است

   من مقاماهتم وما يناسب ذلكمقاماهتم وبعضهم يف أدىن

 كون طائفة من املشائخ )انفهام(قد سأل ولدي االرشد حممد صادق عن سبب 
 واشاهد ىيف درجات عليا من مقام الزهد والتوكل والترك والصرب والرضا مع اين أر

 طائفة أخرى من )ورؤية(يف مراتب القرب االهلي جل سلطانه  ان هلم درجة أدىن
 هلم درجات ى من مقامات الزهد والتوكل وغريمها مع اهنم يرىاملشائخ يف درجة سفل

عليا يف مقام القرب ومن املقرر ان أكملية هذه املقامات باعتبار أمتية اليقني وأمتية اليقني 
 فاملقام ال خيلو هنا عن أحد أمور اما بسبب االقربية اىل جناب قدس احلق جل شأنه

 القريب بعيدا والبعيد قريبا أو أن سبب أكملية هذه ىتطرق اخلطأ اىل النظر فرأ
 ان )فأقول يف اجلواب(املقامات أمر وراء اليقني أو أن ترتب اليقني ليس على القرب 

كملية هذه ترتب اليقني على القرب فاذا كان القرب أكثر فاليقني أزيد وأوفر وسبب أ
املقامات أيضا أمتية اليقني ال أمر آخر والنظر الكشفي أيضا صحيح غاية ما يف الباب 
أن حصول القرب امنا هو أللطف اللطائف فيكون اليقني ايضا نصيبه وحيث كانت 
أكملية املقامات مترتبة على أمتية اليقني تكون تلك االكملية ايضا حاصلة فيمكن ان 

 اقامة يف مقام من مقامات ألطف اللطائف مع وجود قلة قربه حيصل رجل من االكابر
يف املقامات املذكورة أكمل ممن له زيادة و يكون ومل يرجع بعد اىل أكثف اللطائف 

قرب وقد رجع اىل اكثف اللطائف أعين لطيفة القالب وحيث ان لطيفة القالب حمرومة 
 حتصل هلا أكملية تلك  يكون اليقني أيضا نصيبا هلا فمن أين المن ذلك القرب

املقامات والذي رجع اىل هذه اللطيفة أخذ حكمها وكانت يقينات لطائفه الباقية اليت 
قد حصلت هلا سابقاً مستورة خبالف من ليس له رجوع اىل القالب فان حكمه حكم 
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ألطف اللطائف والقرب واليقني على كماهلما يف حقه ومل يستترا بعد فال جرم يكون 
 ينبغي ان يعلم ان صاحب الرجوع كما أنه )ولكن( املذكورة أمت وأكمل يف املقامات

أكمل يف القرب واليقني كذلك هو أكمل يف املقامات أيضاً ولكن قد سترت كماالته 
تلك وجعل ظاهره مثل ظاهر عوام الناس حلصول املناسبة بينه وبني اخللق اليت هي 

لق اىل احلق وهذا املقام مقام االنبياء سبب االفادة واالستفادة فيكون مستحقا لدعوة اخل
 باالصالة وهلذا طلب ابراهيم اخلليل على نبينا و التسليماتاملرسلني عليهم الصلوات 

 اطمئنان القلب واحتاج يف حصول اليقني اىل الرؤية البصرية و السالموعليه الصالة 
 هذه اهللا بعد ىي حي اىنو السالمعليه الصالة  قال عزير على نبينا و مثل عوام الناس و

الذي مل يرجع أخرب عن يقينه بقوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا فان ثبت  موهتا و
 كرم اهللا وجهه ينبغي محله على أنه قال ذلك قبل ىصدور هذا الكالم عن سيدنا عل

حصول الرجوع فان صاحب الرجوع حمتاج اىل الدالئل والرباهني يف حصول اليقني 
ل عوام الناس وقد كانت املسائل الكالمية كلها بديهية هلذا الدرويش بعد الرجوع مث

قبل الرجوع وكنت أجدها أشد يقينا من احملسوسات واما بعد الرجوع فقد استتر ذاك 
  ):ع(اليقني وصرت حمتاجا اىل الدالئل والرباهني مثل عوام الناس 

  .و السالم  *على مقدار ما ربوين امنو

  

مانون واملائة اىل املال صاحل الكواليب يف بيان كوين اخلواطر املكتوب الثاين والث
  والوساوس من كمال االميان كما ورد يف بعض االحاديث

 الكالم يف ىكان طائفة من الدراويش يوما من االيام قاعدين جمتمعني فجر
 ]١[خطرات الطالبني ووساوسهم فذكر يف ذلك االثناء حديث نبوي وهو أن بعض

                                                 
رواه مسلم عن ايب هريرة رضي اهللا عنه جاء ناس من اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اىل النيب صلّى ) 1(

 نعم قال ذاك صريح ااهللا عليه و سلّم فسألوه انا جند يف انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال اوقد وجدمتوه قالو
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ىل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم من اخلواطر الرديئة وقال انا جند يف االصحاب شكا ا
و له من ان يتكلم فقال عليه الصالة  أنفسنا ما لو أن أحدنا خر على رأسه لكان خريا

 أوجدمت ذلك ذاك من كمال االميان أو من صريح االميان فوقع يف خاطر هذا السالم
ث واهللا سبحانه أعلم حبقيقة احلال ان كمال الفقري يف ذلك الوقت يف تأويل هذا احلدي

االميان عبارة عن كمال اليقني وكمال اليقني مرتب على كمال القرب فاذا حصل 
للقلب وما فوقه من اللطائف زيادة القرب االهلي جل شأنه يكون االميان واليقني أزيد 

ت يف عدم تعلق القلب وسائر اللطائف بالبدن أكثر فيكون ظهور اخلطراو يكون 
القالب أزيد وأوفر والوساوس غري الالئقة فيه اظهر فال جرم يكون سبب اخلطرات 

 هذا كلما كانت اخلطرات أزيد يف املنتهى اىل هناية ىالردية كمال االميان بالضرورة فعل
عدم املناسبة بني ألطف قتضى النهاية تكون أكملية االميان فيه أشد فان كمال االميان ي

يفة القالب وكلما كان عدم املناسبة املذكورة أكثر كان القالب أشد اللطائف وبني لط
ورود اخلواطر إليه أزيد وأوفر خبالف و يكون خلوا وأقرب اىل الظلمة والكدورة 

املبتدي واملتوسط فان مثل هذه اخلواطر سم قاتل بالنسبة اليهما وسبب الزدياد 
من املعارف الغامضة املختصة هبذا مرضهم الباطين فال تكن من القاصرين وهذه املعرفة 

و  على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصالة و السالمالفقري 
  .السالم

  

  املكتوب الثالث والثمانون واملائة اىل املال معصوم الكابلي يف النصيحة

رزقكم اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها 
                                                                                                                        

ن بعض اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم شكا اىل رسول اهللا صلّى اهللا االميان وعن انس رضي اهللا عنه ا
عليه و سلّم ما جيدون يف صدورهم من الوسوسة فقال كيف انتم يف ربكم قالوا ال نشك يف ربنا والن يقع احدنا 

 حمض االميان وكان من السماء فينقطع احب اليه من ان يتكلم مبا جيد يف صدره فقال عليه السالم اهللا اكرب ذاك
  .ثابت يقول اللهم اكثر لنا منه حممد بن على احلكيم الترمذي يف نوادر االصول
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 والتحية وجعلنا واياكم متوجهني اىل جناب قدسه بالكلية وشغلنا به و السالملصالة ا
 والتوجهات عن غريه حىت ال نتوجه اىل االثنينية واملأمول ان ال تكون التعلقات الشىت

املتفرقة اليت استولت على الظاهر مانعة عن النسبة الباطنية ومع ذلك ينبغي السعي 
فرقة الظاهرية والتفحص عنها لئال تسري يف الباطن فتمنع عن واالجتهاد يف حتقيق الت

الوصول اىل املطلب احلقيقي عياذاً باهللا سبحانه من ذلك وال تستحق الدنيا وما فيها 
 ميت ميتد منام اىل الن تصرف بضاعة العمر العزيز يف حتصيلها الشرط هو االخبار و

  :)شعر(االرنب 

  االمالك اال مصائب ما املال و  و* البستان اال حمابس ما القصر و و

ها واال فخسران يف خسران ينبغي ان يعد ذكر بفان حصل العمل قبل املوت ف
  :)شعر(القلب ومشغولية الباطن عزيزا وان يتخذ كلما ينافيه عدوا 

   أكل قند فهو سم قاتل * احلق ولوىكلما دون هو

  .ما على الرسول اال البالغ

  

 واملائة يف التحريض على متابعة سيد املرسلني صلّى املكتوب الرابع والثمانون
  اهللا عليه و سلّم أرسله اىل فتح اهللا

وصل مكتوب الولد االعز املكتوب على وجه احملبة واخللوص أوصله اخلواجه 
التوفيق ملرضياته رفيقنا حبرمة النيب وآله  و تعاىل فصار موجبا للفرح جعل اهللا سبحانه

 ان الذي ينفع االنسان غدا هو )أيها الولد( و السالمصالة االجماد عليه وعليهم ال
 والتحية فان اجتمعت االحوال واملواجيد و السالممتابعة صاحب الشريعة عليه الصالة 

 ىها ونعمت واال فال شئ سوبوالعلوم واملعارف واالشارات والرموز مع تلك املتابعة ف
 بعد وفاته فسأله عن حاله فقال  شخص سيد الطائفة اجلنيدىاخلذالن واالستدراج رأ

له اجلنيد يف جوابه طاحت العبارات وفنيت االشارات وما نفعنا اال ركعيات ركعناها 



- ٢٧٦ -  

 و السالميف جوف الليل فعليكم مبتابعته ومتابعة خلفائه الراشدين عليه وعليهم الصالة 
انية شؤم وهلكة واياكم وخمالفة شريعته قوال وعمال واعتقاداً فان األوىل مين وبركة والث

هذا والرسالة اليت ارسلتها قد وصلت وطالعت بعض املواضع منها فرأيته حسنا ولكن 
  .و السالماالهم امر آخر دون التصنيف واالشتغال باالمر االهم انسب وأوىل 

  

  املكتوب اخلامس والثمانون واملائة اىل منصور عرب يف تفويض شخص اليه

ى جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها رزقكم اهللا سبحانه االستقامة عل
 والتحية وجعل مجيع مهتكم التوجه اىل جناب قدسه وما هو الالزم و السالمالصالة 

 احلق سبحانه وهذه السالمة امنا تتيسر ىلنا ولكم هو سالمة القلب من التعلق مبا سو
ة فرضا ال اذا مل يبق لغري احلق سبحانه خطور يف القلب حبيث لو تيسرت حياة الف سن

  ):ع(يقع الغري يف القلب بواسطة نسيان القلب ما سواه تعاىل 

  هذا هو االمر والباقي خياالت

بقية املرام أن موالنا الفاضل السرهندي الذي هو قائم خبدمتكم العلية ابوه يف 
 أن يكون مسرورا ومبتهجا مبالقاة ولده وقت ضعفه وشيخوخته فبناء يتمىن سرهند و

و لفقري وسيلة اىل التصديع واالمر عندكم بل كل من عند اهللا على ذلك جعل ا
  .السالم

  

رمحن املفيت الكابلي يف عبد الاملكتوب السادس والثمانون واملائة اىل اخلواجه 
  احلث على متابعة السنة واالجتناب عن البدعة وان كل بدعة ضاللة

فتقار والتذلل بالتضرع واالعتذار وااللتجاء واال و تعاىل أسأل اهللا سبحانه
واالنكسار يف السر واجلهار أن ال يبتلي هذا الضعيف مع من هم جمتمعون لديه أو 
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مستندون اليه بفعل كل عمل حمدث ومبتدع يف الدين مما مل يكن يف زمن خري البشر 
 وان كان ذلك العمل مثل فلق و السالموزمن خلفائه الراشدين عليه وعليهم الصالة 

ن ال يفتننا حبسن ذلك املتبدع حبرمة السيد املختار وآله االبرار الصبح يف الوضوح وا
 قال بعض الناس ان البدعة على نوعني حسنة وسيئة  *و السالمعليه وعليهم الصالة 

فاحلسنة هي كل عمل صاحل حدث بعد زمن نبينا وزمن خلفائه الراشدين عليه وعليهم 
ا تكون رافعة للسنة وهذا الفقري ال  ومل يكن رافعا للسنة والسيئة مو السالمالصالة 

 الظلمة ىسو شيئا من احلسن والنورانية وال حيس فيها شيئا يشاهد يف شئ من البدعة
 اليوم فرضا طراوة ونضارة يف االمر املبتدع بسبب ضعف البصرية ىوالكدورة ومن رأ

 ولكن سيعلم غدا بعد حصول احلدة يف بصره أن ليس له شئ من نتيجة غري الندامة
  :)شعر(واخلسارة 

   حقيقة من هويته يف الظالم *نهاروقت الصبح يبدو كال و

 من احدث يف امرنا هذا ما ليس منه فهو و السالمقال سيد البشر عليه الصالة 
 أما و السالم فاذا كان الشئ مردوداً فمن اين جيئ له احلسن وقال عليه الصالة ]١[رد

اهلدى هدي حممد وشر االمور حمدثاهتا وكل  احلديث كتاب اهللا وخري ]٢[بعد فان خري
 اهللا ى بتقو]٣[ اوصيكمو السالمحمدث بدعة وكل بدعة ضاللة وقال عليه الصالة 

 اختالفا ى حبشياً فانه من يعيش منكم بعدي فسريوالسمع والطاعة وان كان عبداً
 بالنواجذ كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا وعضوا عليها

واياكم وحمدثات االمور فان كل حمدث بدعة وكل بدعة ضاللة فاذا كان كل حمدث 
بدعة وكل بدعة ضاللة فما يكون معىن احلسن يف البدعة وايضا املفهوم من االحاديث 

                                                 
  .رواه الشيخان عن عائشة رضي اهللا عنها) 1(
  .رواه مسلم عن جابر رضي اهللا عنه وقد مر بيانه) 2(
 مسلم عن جابر ليس يف ىورواه ابو داود عن العرباض بن سارية اال ان يف آخره وكل ضاللة يف النار ور() 3(

  .آخره هذا اال ان يف اوله ما ليس هنا ورواه امحد والترمذي وابن ماجة ايضا
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ان كل بدعة رافعة للسنة والرفع غري خمتص بالبعض فيكون كل بدعة سيئة قال عليه 
رفع مثلها من السنة فالتمسك بالسنة خري  ث قوم بدعة اال ما أحد]١[و السالمالصالة 

نزع اهللا من   قوم بدعة يف دينهم اال]٢[من احداث البدعة وعن حسان أنه قال ما ابتدع
 أن يعلم أن بعض البدع الذي )ينبغي(سننهم مثلها مث ال يعيدها اليهم اىل يوم القيامة 

لوحظ فيه كمال املالحظة يعلم أنه رافع  اًاء واملشائخ من البدعة احلسنة اذعده العلم
للسنة ومن ذلك أن تعميم امليت مثال عدوه من البدعة احلسنة مع أنه رافع للسنة النه 
زيادة على العدد املسنون يف الكفن وهو كونه ثالثة اثواب والزيادة نسخ والنسخ هو 

طرف ائخ يعين بعضهم ارسال ذنب العمامة من شعني الرفع وكذلك استحسن امل
 مما بني الكتفني وكون ذلك رافعا هلذه السنة ظاهر ال ]٣[اليسار مع ان السنة ارساله

سترة فيه وكذلك استحسن العلماء يعين بعضهم يف نية الصالة النطق باللسان مع ارادة 
قلبية واحلال انه مل يثبت عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم وال عن اصحابه الكرام وال 

عظام يف النية النطق باللسان ال يف رواية صحيحة وال يف رواية ضعيفة بل عن التابعني ال
كانوا يكربون للتحرمية عقب القيام فيكون النطق بدعة وقالوا ان ذلك بدعة حسنة 
ويقول هذا الفقري ان هذه البدعة رافعة للفرض فضال عن السنة فان اكثر الناس 

 من غري استحضار النية باجلنان ومن غري يكتفون على هذا التقدير بالنطق باللسان يعين
مباالة بالغفلة القلبية عن هذا الشان فحينئذ يكون فرض من فرائض الصالة وهو النية 
القلبية متروكا بالكلية ويفضي اىل فساد الصالة و على هذا القياس سائر املبتدعات 

                                                 
ملي رضي اهللا عنه ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال ما من امة ث امحد والطرباين عن عضيف بن احلارث الىرو) 1(

  .ابتدعت بعد نبيها يف دينها بدعة اال اضاعت مثلها من السنة
  .رواه الدارمي عنه موقوفا عليه) 2(
كما رواه مسلم عن عمرو بن حريث والترمذي يف الشمائل عن ابن عمر و ابو داود عن عبدالرمحن بن عوف ) 3(

و اسناده على شرط الصحيح والطيالسي عن ايب  والطرباين يف االوسط عن ثوبان وكذا هو يف الكبري عن ابن عمر
 يو عل  وجاء عن عمرير باسناد حسن وكذا هو والبيهقي والطيالسي عن عل وكذا عن عبداهللا بن بسىموس
  ملة وابن الزبري رضي اهللا عنهثووا
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خ والنسخ رفع واحملدثات فاهنا زيادات على السنة ولو بوجه من الوجوه والزيادة نس
فعليكم باالقتصار على متابعة سنة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم واالكتفاء باالقتداء 

تديتم وأما القياس باالجتهاد فليس من  فاهنم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهباصحابه الكرام
البدعة يف شئ فانه مظهر ملعىن النصوص ال أنه مثبت المر زائد فاعتربوا يا أويل 

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله أفضل و السالمبصار اال
  .الصلوات وأكمل التسليمات

  

املكتوب السابع والثمانون واملائة اىل اخلواجه أشرف الكابلي يف افضلية طريق 
  الرابطة على الذكر بالنسبة اىل املريد

 واطلعت على االحوال قد وقع النظر على الكتاب الذي كتبته اىل االصحاب
ان حصول رابطة الشيخ للمريد بال تكلف وتعمل عالمة املناسبة ) اعلم(املسطورة فيه 

التامة بني املرشد واملريد اليت هي سبب االفادة واالستفادة وال طريق أقرب من طريق 
رد حضرة اخلواجه أحرار قدس سره  سعادة من استسعد هبذه الدولة أوالرابطة أصال فيا

الفقرات أن ظل الدليل أوىل من ذكر احلق سبحانه باعتبار النفع يعين أن ظل الدليل يف 
أوىل للمريد من اشتغاله بالذكر فانه مل حتصل بعد للمريد مناسبة كاملة باملذكور جل 

  . أوال وآخراو السالموعال حىت ينتفع من طريق الذكر انتفاعا تاما 

  

 اخلواجه حممد صديق البدخشي يف حل املكتوب الثامن والثمانون واملائة اىل
  اشكال املسائل اليت سأل عنها

 احملب ان اختفاء )ايها(وصل مكتوب االخ االعز وقد سئل عن أمور ثالثة 
بعض اللطائف يف مرتبة القلب مقصور على لطائف تضمنها القلب ال انه جار يف 
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 ان من )الثاين( القلب لطائف متحققة فيما وراء القلب فانه ال معىن الختفائها يف مقام
كان استعداده اىل مرتبة القلب أو الروح يقدر الشيخ صاحب التصرف على ايصاله اىل 

 ان )الثالث(مرتبة فوقانية لكن هنا دقيقة بياهنا موقوف على احلضور لعسر حتريره 
الظاهر اذا انصبغ بلون الباطن وانصبغ الباطن بلون الظاهر ال عسرة حينئذ يف ظهور 

  .و السالمبدو أحوال الباطن يف الظاهر  ي الظاهر يف الباطن وأحكام

  

املكتوب التاسع والثمانون واملائة اىل شرف الدين حسني يف بيان فضل تذكر 
الفقراء مع كثرة االشتغال والتحذير عن االخنداع مبتاع الدنيا وتعظيم ذكر 

  القلب

لني وآله الطاهرين  على سيد املرسو السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
أمجعني وصل مكتوب الولد االجنب االعز االرشد شرف الدين حسني وصار موجبا 
للفرحة وباعثا على البهجة نعمت النعمة عدم نسيان الفقراء الذين ال بضاعة هلم مع 

 وهذا التذكر ينبئ عن أشد املناسبة اليت هي سبب االفادة وجود تعلقات شىت
 اليت اندرج بيانه فيه حسن وأصيل وأدل دليل على االرتباط واالستفادة وبعض الوقائع

ان مبزخرفاهتا الشنيعة تداع بطراوة الدنيا الدنية واالفت الولد اياك واالخن)ايها(املعنوي 
اليت ال معىن فيها فان الدنيا ليس هلا مدار وال اعتبار وال هي حمل قرار وهذا املعىن وان 

  :)شعر(سيكون غدا معقوال البتة ولكن ال ينفع مل يكن اليوم معلوما لكم ولكنه 

   وبكائياحىت مساع نصيى يرض *يف اذنه من انيت صمم فال

وينبغي لك ان تكون مولعا وحريصا بتكرار ذكر القلب معتقدا انه من أجل نعم 
اهللا جل شأنه وأن تصلي الصلوات اخلمس مع اجلماعة من غري تكاسل وفتور وان 

الفقراء واملساكني بنشاط القلب وان جتتنب احملرمات تؤدي زكاة االموال اىل 
  .و السالمواملشتبهات وان تكون مشفقا على اخللق وهذا هو طريق النجاة واخلالص 
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املكتوب التسعون واملائة اىل واحد من أوالد املري حممد نعمان البدخشي يف 
يان كيفية التحريض على املداومة على الذكر واختيار الطريقة النقشبندية مع ب

  الذكر

 على سيد املرسلني و على آله الطاهرين و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
أمجعني اعلم وتنبه ان سعادتك بل سعادة مجيع بين آدم وفالحهم وخالصهم كل ذلك 
يف ذكر موالهم جل سلطانه فينبغي استغراق مجيع االوقات بالذكر االهلي جل شأنه 

 جيوز الغفلة حلظة واحدة وهللا سبحانه احلمد واملنة ان دوام الذكر بقدر االمكان وان ال
يتيسر يف طريقة خواجكان قدس اهللا أسرارهم يف االبتداء وحيصل ذلك فيها على طريق 
اندراج النهاية يف البداية فاختيار هذه الطريقة كان للطالب أوىل وانسب بل يكون 

 عن مجيع اجلهات واالقبال بالكلية على  صرف التوجهواجبا عليهم والزما فعليك اذاً
بد من الذكر  جانب أكابر هذه الطريقة العلية وطلب اهلمة من بواطنهم الشريفة وال

يف االبتداء فينبغي ان تتوجه اىل القلب الصنوبري الشكل فان تلك املضغة كاحلجرة 
وا من للقلب احلقيقي وان جتري االسم املبارك اهللا على هذا القلب وال حترك عض

اعضائك يف هذا الوقت بالقصد واقعد متوجها اىل القلب بالكلية وال ختيل صورة 
القلب بالقوة املتخيلة أصال وال تلتفت اليها قطعا فان املقصود التوجه اىل القلب ال 
تصور صورته وينبغي ان تالحظ معىن اللفظ املبارك اهللا بليس كمثله شئ وان ال تضم 

الصفات حىت احلاضرية والناظرية لئال ترتل من ذروة حضرة اليها شيئاً من مالحظة 
الذات اىل حضيض الصفات فتقع منها اىل شهود الوحدة يف الكثرة وتطمئن بشهود 
املثايل من التعلق مبن ترته عن املثال والتوجه اليه فان كلما يظهر يف مرآة املثايل ال 

 يكون واحداً حقيقياً البتة يكون مصداقا لليس كمثله شئ وكلما يشاهد يف الكثرة ال
ينبغي للعاقل ان يطلب املرته عن املثال فيما وراء املثايل وان يلتمس البسيط احلقيقي يف 
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خارج حيطة الكثرة فان ظهرت صورة املرشد وقت الذكر من غري تكلف ينبغي ان 
 من املرشد )أتدري(تذهب هبا اىل القلب وان تشتغل بالذكر حافظا هلا يف القلب 

رشد من تستفيد منه طريق الوصول اىل جناب قدس احلق جل سلطانه وجتد منه مددا امل
واعانة يف هذا الطريق وجمرد لبس الكاله واخلرقة واخذ الشجرة وغريها مما صار عرفا 
ورمسا بني الناس كلها خارجة عن حقيقة املرشدية واملريدية وداخلة يف الرسوم 

 الشيخ الكامل املكمل وعاملت هبا باالعتقاد والعادات اال ان اخلرقة ان حصلت من
 ان )واعلم(واالخالص فاحتمال حصول الثمرات والنتائج قوي يف هذه الصورة 

املنامات والواقعات ال اعتماد عليها وال اعتبار هلا فان االنسان ال يكون سلطانا او 
قع سلطانا قطب الوقت يف احلقيقة بسبب رؤية نفسه كذلك يف املنام فان كان يف الوا

او قطب الوقت فمسلم وكذلك كلما ظهر من االحوال واملواجيد يف الصحو واالفاقة 
 أن نفع الذكر وترتب االثر عليه مربوط )واعلم(ففيه جمال لالعتماد عليه واال فال 

 يف أداء الفرائض والسنن واجتناب احملرم االحتياطباتيان احكام الشريعة فينبغي حسن 
  .و السالم فتواهم مبقتضىاىل العلماء يف القليل والكثري والعمل واملشتبه والرجوع 

  

املكتوب احلادي والتسعون واملائة اىل خان خانان يف احلث على اتباع االنبياء 
  عليهم السالم وانه ال عسر يف التكاليف الشرعية

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا لقد جاءت رسل 
ا باحلق اعلم أن السعادة االبدية والنجاة السرمدية مربوطة مبتابعة االنبياء عليهم ربن

رت عبادة الف سنة فرضا  عموماً و على أفضلهم خصوصا فان تيسو السالمالصالة 
ات الشاقة واجملاهدات الشديدة ال تعدل تلك العبادات بنصف شعرية وال مع الرياض

ظهرية اقتداء بصاحب الشريعة مع كونه غفلة من تساوي تلك الرياضات بالنوم وقت ال
ما مل تكن منورة بنور اتباع هؤالء االكابر يف االمور اخلطرية واحلقرية اآلخر االول اىل 
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رعاية هناية اليسر وغاية  و تعاىل بل هي كسراب بقيعة ومن كمال عناية احلق سبحانه
ث أمر مثال بسبع عشرة ركعة السهولة يف مجيع التكاليف الشرعية واالحكام الدينية حي

من الصالة يف الليل والنهار ال يبلغ جمموع أوقات أدائها ساعة واحدة ومع ذلك 
أكتفي يف قراءهتا مبا تيسر وجوز القعود عند تعذر القيام واالضطجاع عند تعذر القعود 
وأمر باالمياء عند تعذر الركوع والسجود وجعل التيمم خلف الوضوء وقت العجز عن 

عمال املاء وعني للفقراء واملساكني حصة واحدة من أربعني حصة يف زكاة االمول است
وقيد افتراضها أيضاً بكون االموال نامية واالنعام سائمة وفرض يف مجيع العمر حجا 
واحداً ومع ذلك جعله مشروطاً بالقدرة على الزاد والراحلة وامن الطريق ووسع دائرة 

ن النساء ومقدار ما ميلكه ويقدر عليه من السراري املباح حيث أباح نكاح أربعة م
وجعل الطالق وسيلة لتبديل النساء وجعل أكثر االطعمة واالشربة واالقمشة مباحا 

 ا العباد وان حرم شرابا واحدا مروجعل احملرم منها قليال وحترميه أيضا بواسطة مصاحل
  السائغة الكثرية النفع أالكثري الضرر ولكنه أباح عوضا عنه كثريا من االشربة اللذيذة

صيين مع سهولة شرهبما وطيب رائحتهما مشتمالن ترى ان عرق القرنفل وعرق الدار
على منافع كثرية وفوائد جزيلة ال ميكن حتريرها فأي فائدة يف تركهما واختيار شئ مر 
كريه الطعم وكريه الرائحة ساتر العقل عظيم اخلطر شتان ما بينهما ومع ذلك بينهما 

رق آخر طار من جهة احللية واحلرمة فانه امر آخر والتميز العارض من حيثية رضائه ف
تعاىل وعدم رضائه شئ على حدة فان حرم بعض ألبسة االبرسيم فما الضرر فيه حيث 
احل عوضه كثريا من االلبسة امللونة املنقشة واالقمشة املزينة ولباس الصوف الذي ابيح 

يم مبراتب ومع ذلك قد ابيح لباس االبرسيم للنساء مطلقا أفضل من ألبسة االبرس
ومنافعه عائدة اىل الرجال وهكذا حال الذهب والفضة فان حلي النساء الجل متتع 

االنصاف الرجال فمن اعتقد االحكام الشرعية مع هذه السهولة واليسر من عدم 
الصحاء  مبرض قليب وعلة باطنية وكم من امور يسرية لىمتعسرة ومتعذرة فهو مبتل

متعسرة للضعفاء عسرة تامة ومرض القلب هو عبارة عن عدم يقني القلب باالحكام 
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املرتلة من السماء وتصديقهم هبذه االحكام امنا هو صورة التصديق ال حقيقته وعالمة 
حصول حقيقة التصديق ثبوت اليسر واخلفة والنشاط يف اتيان االحكام الشرعية 

كرب على املشركني ما تدعوهم اليه اهللا  و تعاىل تباركوبدوهنا خرط القتاد وقال اهللا 
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة و السالمجيتيب اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب 

  .املصطفى عليه و على آله أمت الصلوات وأكمل التسليمات

  

املكتوب الثاين والتسعون واملائة اىل الشيخ بديع الدين السهارنفوري يف 
  استفسارهجواب 

استفسر االخ االعز االرشد الشيخ بديع الدين انه قد وقع يف العريضة احلادية 
عشرة املكتوبة اىل حضرة اخلواجه يعين الشيخ حممد الباقي قدس سره وتيسر الوصول 

 من مقام الصديق االكرب رضي اهللا عنه فما يكون معىن هذا الكالم ىاىل مقام مزين أعل
نسلم ان هذه العبارة مومهة للتفضيل مع ان لفظ أيضاً واقع فيها أرشدك اهللا ال ) اعلم(

أيضا ولو سلم فأقول ان هذا الكالم وغريه يف هذه العريضة من مجلة الواقعات املكتوبة 
اىل شيخي واملعروضة عليه ومن املقرر عند هؤالء الطائفة ان كلما حيصل للسالك من 

و سقيما فان يف غري الصحيح أيضا الواقعة يظهره لشيخه بال حتاش صحيحا كان أ
 بد من اظهاره ففيما حنن فيه ال يلزم حمظور عند احتمال التأويل والتعبري فال يكون اذاً

مالحظة هذا املعىن واحلل الثاين انه قد جوز حتقق فضل يف جزئي من اجلزئيات لغري نيب 
 هي يف االنبياء على نيب ومل يروا فيه بأسا كما وقعت الزيادة يف شأن الشهداء ليست

 هذا التقدير لو ى فعلو السالمعليهم السالم مع ان الفضل الكلي لالنبياء عليهم الصالة 
 ىوقع سري غري النيب يف كماالت ذلك اجلزئي ووجد السالك نفسه يف ذلك املقام أعل

لكان جموزاً وان كان حصول الوصول له اىل ذلك املقام بواسطة متابعة النيب وللنيب 



- ٢٨٥ -  

 سن سنة حسنة احلديث فان كان ]١[صيب تام من ذلك املقام حبكم حديث منايضا ن
 غري النيب يكون جموزاً بالطريق ىحتقق الفضل اجلزئي لغري النيب على النيب جموزا فعل

  .و السالماألوىل فال اشكال اصال 

  

املكتوب الثالث والتسعون واملائة اىل سيد فريد يف احلث على تصحيح العقائد 
 آراء اهل السنة واجلماعة وتعلم االحكام الفقهية والشكاية من على وفق

  غربة االسالم واالغراء على تروجيه وتأييده

كان اهللا ناصركم ومعينكم على كل ما يعيبكم ويشينكم اعلم ان اول 
الضروريات الواجبة على ارباب التكليف تصحيح العقائد على وفق آراء علماء اهل 

 تعاىل سعيهم فان النجاة االخروية مربوطة باتباع آراء هؤالء السنة واجلماعة شكر اهللا
 الفرقة الناجية فاهنم على طريق النيب وطريق اصحابه صلوات  هماالكابر وهم واتباعهم

اهللا وتسليماته عليه وعليهم أمجعني واملعترب من العلوم املستفادة من الكتاب والسنة هو 
ر فان كل مبتدع وضال يأخذ عقيدته الفاسدة نبطه منهما هؤالء االكابتما أخذه واس

من الكتاب والسنة بزعمه الفاسد فال يكون كل معىن مفهوم من معاين الكتاب والسنة 
معتربا ورسالة االمام االجل التوربشيت مناسبة جدا الجل تصحيح العقائد واقرب اىل 

تطويل والبسط الفهم ولكن حيث ان الرسالة املذكورة مشتملة على االستدالالت مع ال
يعسر االخذ عنها فلو كانت رسالة غريها متضمنة للمسائل الصرفة لكان أوىل وانسب 
وقد وقع يف خاطري ايضا يف هذه االثناء ان اكتب يف هذا الباب رسالة متضمنة لعقائد 
أهل السنة واجلماعة وتكون سهلة املأخذ فان تيسر ذلك نرسلها اىل اخلدمة بعد 

بد من تعلم علم احلالل واحلرام والفرض   هذه العقائد الكتابتها وبعد تصحيح

                                                 
رواه امحد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وابو عوانة وابن حبان من ) قوله من سن سنة اخل) (1(

  حديث جرير رضي اهللا عنه 
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 مبقتضىوالواجب والسنة واملندوب واملكروه وغريها مما تكفل به علم الفقه والعمل 
هذا العلم ايضا ضروري فينبغي أمر بعض الطلبة بقراءة بعض كتب الفقه بعبارة فارسية 

 سبحانه خلل على مسئلة من مثل جمموعة اخلاين وعمدة االسالم فان وقع عياذا باهللا
املسائل االعتقادية الضرورية فقد حتقق احلرمان من النجاة االخروية خبالف العمليات 

 العفو والتجاوز عنها ولو بال توبة ولئن اخذ هبا ىفاهنا اذا وقعت املساهلة فيها يرج
 ولكن النجاة متحققة يف آخر االمر فعمدة االمر تصحيح العقائد ونقل عن حضرة
اخلواجه احرار قدس سره انه قال لو اعطينا االحوال واملواجيد كلها ومل تكن حقيقتنا 

غري اخلذالن  شيئا حمالة ومتزينة بعقائد أهل السنة واجلماعة ال نعتقد تلك االحوال
ولئن اجتمع فينا القصور والنقصان وحقيقتنا مستقيمة على عقائد أهل السنة واجلماعة 

بتنا اهللا سبحانه واياكم على طريقتهم املرضية حبرمة سيد البشر  بأسا يف ذلك ثىال نر
 وقد قدم واحد من الدراويش من طرف الهور وقال و السالمعليه و على آله الصالة 

كان قد حضر يف مسجد النخاس القدمي لصالة اجلمعة فقال ميان رفيع  ان الشيخ جيو
 مسجدا جامعا يف قرب بيته  بىنالدين بعد التفات الشيخ اليه ان نواب الشيخ جيو قد

احلمد هللا على ذلك رزقه اهللا سبحانه مزيد التوفيق ومساع امثال هذه االخبار السارة 
 ان االسالم غريب )ايها السيد(يكون باعثا على حصول غاية السرور وهناية االبتهاج 

ف يف هذا الزمان جدا فصرف فلس واحد يف تقوية االسالم يف هذا الزمان يساوي صر
ألوف من الدرهم والدينار فيا سعادة من تشرف هبذه الدولة العظمى وترويج الدين 
ن وتقوية امللة وان كان حسنا ومرغوبا فيه يف مجيع االوقات من مجيع االشخاص ولك

ان غربة االسالم من امثالكم اصحاب املروءة واهلمة صدوره يف هذا الوقت الذي هو او
 وأمجل فان هذه الدولة منتشرة من طائفتكم العلية والفتوة وأهل بيت النبوة أحسن

و فهي ذاتية فيكم وعرضية يف غريكم وحقيقة الوراثة النبوية عليه و على آله الصالة 
 امنا هي يف حتصيل هذا االمر العظيم القدر قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم السالم
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يأيت زمان من عمل بعشر  يف زمان من ترك عشر ما امر به هلك مث ]١[لالصحاب انكم
  :)شعر(ما امر به جنا وهذا هو ذلك الوقت وهذا القوم هو ذلك القوم

  غنائم ما هلا اصال مدافع  *ال ايها االبطال حنو اهلمو

وقد حسن قتل الكافر اللعني كوبنددال يف هذا الوقت وكان هذا الفعل باعثا 
اي غرض كان اهالكه فان على كسر عظيم يف اهلنود املردودة باي نية كان قتله وب

 هذا الفقري يف املنام قبل قتل ذلك الكافر ىمذلة الكفار نقد وقت أهل االسالم وقد رأ
ان سلطان الوقت قد كسر رأس رئيس أهل الشرك واحلق أن ذلك الكافر كان رئيس 

 و السالم النيب عليه الصالة ىأهل الشرك وامام أهل الكفر خذهلم اهللا سبحانه وقد دع
هل الشرك يف بعض ادعيته هبذه العبارة اللهم شتت مشلهم وفرق مجعهم وخرب على أ

بنياهنم وخذهم اخذ عزيز مقتدر وعزة االسالم وأهله امنا هي يف مذلة الكفر واهله 
واملقصود من أخذ اجلزية هو اذالل الكفار واهانتهم وحتصل املذلة الهل االسالم بقدر 

ي حسن التنبه على هذا االمر وقد ضيعه أكثر الناس ما ما حتصل العزة الهل الكفر فينبغ
يا أيها النيب جاهد  و تعاىل وأخرب دينه بشؤمه وجعله هباء منثورا قال اهللا سبحانه

الكفار واملنافقني واغلظ عليهم فجهاد الكفار والغلظة عليهم من ضروريات الدين 
 املسلمني جدا ومل وبقايا رسوم الكفر اليت ظهرت يف القرن السابق تثقل على قلوب

يبق لسلطان الوقت توجه اىل أهل الكفر يف هذا الوقت فالالزم ملن يقدر من املسلمني 
اعالم السلطان بقبح رسوم هؤالء االشرار واالجتهاد يف دفعها وازالتها فان بقاءها 
حيتمل ان يكون مبنيا على عدم علم السلطان بقبحها وباجلملة اذا وجدت مساعدة 

 اخبار بعض علماء اهل االسالم بان جييئوا ويعلموا بشناعة رسوم أهل الوقت ينبغي
خوارق العادات والكرامات بليغ االحكام الشرعية اىل اظهار حاجة لت الكفر فانه ال

 القعود عن تبليغ االحكام الشرعيةيف  القيامة واالعتذار بعدم التصرف ال يسمع يوم

                                                 
ي اهللا عنه مرفوعاً ولفظه انكم يف زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك مث رواه الترمذي عن أيب هريرة رض) 1(

  .يأيت زمان من عمل منهم بعشر ما امر به جنا



- ٢٨٨ -  

افضل املوجودات االحكام الشرعية فاذا طلبوا وقد بلغ االنبياء عليهم السالم الذين هم 
 واملعجزات عند اهللا وما علينا اال اآليات يقولون امنا ا كانواآلياتمنهم املعجزات و

البالغ املبني ولعل اهللا سبحانه حيدث يف تلك االثناء أمرا يكون باعثا على ظهور حقيقة 
 الشرعية ضروري فان هؤالء اجلماعة و على كل حال االطالع على حقيقة املسائل

 السلطان فان حصلت االذية يف وقع االمهال يف ذلك فالعهدة على ذمة العلماء ومقريب
هذا القيل والقال لبعض الناس ينبغي أن يعدها سعادة عظيمة اال ترى ان االنبياء عليهم 

فضلهم عليه  ماذا رأوا من االذية وكم حتملوا من احملنة حىت قال أو السالمالصالة 
  :)شعر(ذي نيب قط مثل ما أوذيت  ما أوو السالمصالة ال

   فاقنع بذاى والليل قد بلغ املد * ما انقضيى وحديث وجدىعمري مض

  .االكرام السالم و و

  

املكتوب الرابع والتسعون واملائة اىل صدر جهان يف التحريض على ترويج امللة 
  وتأييد الدين وما يتعلق بذلك

 ان مساع اخبار ترويج االحكام الشرعية واذالل سلمكم اهللا سبحانه وعافاكم
 والتحية يورث الفرح للمسلمني و السالماعداء امللة املصطفوية على صاحبها الصالة 

 يف نشاط ارواحهم احلمد هللا سبحانه واملنة على ذلك واملسؤل من اهللا يداملغمومني ويز
 البشري النذير عليه و على آله سبحانه امللك القدير ازدياد هذا االمر اخلطري حبرمة النيب

 وحنن على يقني بكون كرباء اهل االسالم من السادات العظام و السالمالصالة 
 الزدياد تقوية الدين املبني وتكميل الصراط  الكرام متصدين يف اخلالء واملألوالعلماء

سلطان املستقيم وماذا يظهر عدمي الطاقة وفاقد االستطاعة يف هذا الباب وقد مسعنا ان 
االسالم من حسن استعداده االسالمي طالب للعلماء وراغب فيهم احلمد هللا على ذلك 

مة علماء السوء آومن املعلوم ان كل فساد ظهر يف القرن السابق كان ذلك من ش
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فينبغي رعاية التتبع التام يف هذا الباب وانتخاب العلماء املتدينني فان علماء السوء 
 والرياسة واملرتلة عند اخللق والعياذ باهللا سبحانه من فتنتهم لصوص الدين مطلبهم اجلاه

نعم ان أفضلهم أفضل اخلالئق حىت يوزن مدادهم يوم القيامة بدم الشهداء يف سبيل اهللا 
فيترجح مدادهم شر الناس شرار العلماء وخري الناس خيار العلماء وامللتمس ثانيا ان 

عسكر ووقع التوقف يف دهلي بسبب بعض النيات قد اضطر ان أوصل نفسي اىل ال
دخول شهر رمضان املبارك وبعد مضي هذا الشهر املبارك نصل اىل خدمة االعزة ان 

  .شاء اهللا تعاىل

  

املكتوب اخلامس والتسعون واملائة اىل املذكور أيضاً يف احلث على ترويج 
  الشريعة وأظهار االسف على ضعف االسالم

ان احسان السالطني حاصلة لكافة اخللق سلمكم اهللا سبحانه وأبقاكم وحيث 
 القلوب على حب من أحسن اليهم قلوب اخلالئق مائلة اىل جانب ]١[فبحكم جبلت

نت أخالق السالطني وأوضاعهم سارية اىل مجيع أاحملسنني بالضرورة فال جرم ك
اخلالئق بواسطة هذا االرتباط احليب على تفاوت درجات االحسان وكانه لذلك قيل 

لى دين ملوكهم وأحوال القرن السابق مصداق هذا الكالم وملا وقع اآلن الناس ع
ئمة أهل االسالم من نكسرت سورة عناد أهل امللل لزم ألاالنقالب يف الدول وا

الصدور العظام والعلماء الكرام صرف مجيع اهلمة يف ترويج الشريعة الغراء وتقومي 
مر فان التأخري ليس فيه خري وقلوب اركان االسالم املنهدمة واحكامها يف بداية اال

الغرباء يف غاية االضطراب من هذا التأخري يف هذا الباب وشدائد القرن السابق متمكنة 

                                                 
رواه ابو نعيم يف احللية والعسكري يف االمثال مرفوعا بلفظ جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض ) 1(

 مسعود مرفوعا وموقوفا وهو احملفوظ قال ابن عدي وهو املعروف من اساء اليها قال السيوطي رواه البيهقي عن ابن
  اهـ
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بة االسالم اىل الطول ايف قلوب املسلمني فهم خائفون من فوت تاليف ذلك فتنجر غر
 الباب فاذا مل يكن يف السالطني شوق ترويج السنة السنية يتساهل مقربوهم يف هذا

أيضاً ويعدون حياة أيام معدودة غنيمة فيكون االمر ضيقا على فقراء أ هل االسالم 
  :)شعر(ومظلما جدا انا هللا وانا اليه راجعون أنشد واحد من االعزة 

 هم ىرپ هم سليمان هم  *ىم شدگاز سليمان  رگم شده گه از من چنآ
  ريسىتگمن باهر

  :)آخر(

  على االيام صرن لياليا صبت  * مصائب لو أهناّيصبت عل

 اثره يف ىمن مجلة شعائر االسالم تعيني القضاة يف بالد االسالم وقد امنح و
القرن السابق وبلد سرهند الذي هو اعظم بالد االسالم وليس فيه قاض منذ سنني 
وكان آباء حامل رقيمة الدعاء القاضي يوسف قضاة فيه منذ بنائه كما هو معلوم من 

 ففوضوا هذا االمر العظيم ى بالصالح والتقوى يده واملشار اليه حملاسناد السالطني يف
القدر اليه ان علمتم فيه الصالح ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على جادة الشريعة احلقة على 

  . والتحيةو السالممصدرها الصالة 

املكتوب السادس والتسعون واملائة اىل منصور عرب يف بيان ان هذا الطريق 
  يف صدد قطعه سبعة أقدام وما يناسبهالذي حنن 

وردت صحيفة املرمحة ورقيمة املكرمة يف أعز االمكنة هللا سبحانه احلمد واملنة 
على ان اخلواص ليسوا بفارغني من تذكر العوام ومل خيل االكابر من تفقد أحوال 

  ):ع( املخدوم )ايها(االصاغر جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء 

  حبة حديث االىأحسن ما ميل و

ان هذا الطريق الذي حنن يف صدد قطعه كله سبعة أقدام قدمان منها يتعلقان 
بعامل اخللق ومخسة منها تتعلق بعامل االمر فاذا وضع السالك قدمه يف عامل االمر يظهر 
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 يف أول القدم التجلي االفعايل ويف القدم الثاين التجلي الصفايت ويف الثالث يقع الشروع
 على ارباهبا كل ذلك ىة مث ومث على تفاوت درجاهتا كما ال خيفيات الذاتيلجيف الت

 وما قيل من أن و السالم الصالة  آلهمنوط مبتابعة سيد االولني واآلخرين عليه و على
هذا الطريق خطوتان فاملراد هبما عامل االمر وعامل اخللق على سبيل االمجال تيسرياً 

االقدام يقع السالك بعيدا عن نفسه وقريبا لالمر يف نظر الطالبني ويف كل قدم من هذه 
من احلق سبحانه وبعد طي هذه االقدام حيصل الفناء االمت الذي يترتب عليه البقاء 

و االكمل وحبصول هذا الفناء والبقاء حصول الوالية احملمدية على صاحبها الصالة 
  ):ع( والتحية السالم

  هذي سعادات تكون نصيب من و

نبل افواهنا بزالل حال أهل  ا الفقراء هبذه الكلمات غري انااي مناسبة المثالن و
  :)شعر(الكمال ونطيبها به 

  . خوشتركه اندركام زهرى اين بس *رندارمي از شكر جزنام هبرگ

  :)غريه(

   وما اعاله ان قسنا بأرض *اذا قسنا السما بالعرش ينحط

  .آخراً السالم أوالً و و

  

ان حممد يف مدح من تربد قلبه من ة اىل هبلواملائ التسعون و املكتوب السابع و
  تأثر من حمبة احلق سبحانه اخل الدنيا و

ثبتكم اهللا سبحانه على جادة الشريعة أعلم ان السعيد من تربد قلبه من الدنيا 
 وحمبة الدنيا رأس كل خطيئة وتركها رأس مجيع هوتأثر من حرارة حمبة احلق سبحان
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احلق سبحانه حبيث مل ينظر اليها منذ خلقها واتسمت  الدنيا مبغوضة ]١[العبادات فان
هي واهلها بسمة الطرد واللعن كما ورد يف اخلرب الدنيا ملعونة وملعون ما فيها اال ما 

ني بذكر احلق ئفيه ذكر اهللا تعاىل وحيث كان الذاكرون بل كل ذرة من ذراهتم مملو
يف عداد أهل الدنيا فان كانوا خارجني من هذا الوعيد وهم ليسوا  و تعاىل سبحانه

الدنيا هي اليت متنع القلب عن االشتغال بذكر احلق وتشغله بغريه سواء كان ذلك 
 عن ذكرنا نص قاطع امواال واسبابا او جاها ورياسة او عاراً ومحية فأعرض عمن توىل

يف ذلك وكلما هو يف الدنيا فهو بالء الروح واهل الدنيا يف تفرقة وظلمة يف هذه 
من أهل الندامة واحلسرة وحقيقة تركها عبارة عن ترك اآلخرة دائماً ويف النشأة 

الرغبة فيها وترك الرغبة فيها امنا يتحقق اذا كان وجودها وعدمها متساويني وحصول 
هذا املعىن بدون صحبة ارباب اجلمعية متعسر فان تيسرت صحبة هؤالء االكابر ينبغي 

ية اليها وصحبة الشيخ ميان مزمل وان كانت ان تعدها غنيمة وان تصرف اهلمة والعنا
غنيمة لكم فانه وامثاله من االعزة العزيزي الوجود اعز من الكربيت االمحر ولكن 
شيمة اهل الكرم االيثار يعين تقدمي حاجة الغري على حاجة انفسهم فان اذنتم للشيخ 

ا ان شاء اهللا ميان مزمل اياما لكان يف حمله وبعد الفراغ من شغله يرجع اليكم ثاني
العزيز واالخالص الغائيب ينوب مناب احلضور يف حصول املأمول لكم والزيادة على 
ذلك تصديع رزقنا اهللا سبحانه واياكم االستقامة على متابعة سيد البشر عليه و على 

  . واالكرامو السالمآله امت الصلوات واكمل التسليمات 

  

                                                 
رواه ابن ايب الدنيا يف ذم الدنيا عن موسى انه بلغه ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال ان اهللا عز وجل مل خيلق ) 1(

رسل ورواه احلاكم يف خلقا ابغض اليه من الدنيا وانه منذ خلقها مل ينظر اليها ورواه البيهقي من طريقه وهو م
التأريخ من حديث ايب هريرة مرفوعا بلفظ ان اهللا مل خيلق خلقا ابغض اليه من الدنيا وما نظر اليها منذ خلقها بغضا 

 ان اهللا ملا خلق الدنيا اعرض م رضي اهللا عنهي بن احلسني بن علي ابن عساكر يف التأريخ من مرسل علىهلا ورو
ا عليه ومن حديث ايب هريرة مرفوعا ان اهللا ملا خلق الدنيا نظر اليها مث اعرض عنها مث عنها فلم ينظر اليها من هواهن

  .قال وعزيت وجاليل ال انزلنك اال يف شرار خلقي انتهى من شرح االحياء ملخصا
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 خانان يف بيان أن املودة بني الفقراء املكتوب الثامن والتسعون واملائة اىل خان
  واالغنياء متعسرة يف هذا الزمان جداً

كانت الفتوحات املكية مفتاحا للفتوحات املدنية حبرمة النيب وآله االجماد عليهم 
 وصل املكتوب املرغوب املرسل باسم الفقراء فصار باعثا على و التسليماتالصلوات 

 املخدوم ان حصول املودة بني الفقراء )ايها(م  لكى لكم مث بشرىزيادة احملبة بشر
واالغنياء متعسر جداً يف هذا الزمان فان الفقراء لو اختاروا يف احملاورات سلوك طريق 
التواضع وحسن اخللق اللذين مها من لوازم الفقر لزعم القاصرون من سوء ظنهم هبم 

 خسر الدنيا اهنم طامعون حمتاجون فال جرم اهنم يصريون بزعمهم ذلك مصداق
وحيرمون بركات هؤالء االكابر وان اختاروا سلوك طريق االستغناء الذي هو اآلخرة و

أيضاً من لوازم الفقر لظن الناقصون من سوء خلقهم اهنم متكربون وسيؤا االخالق وما 
أدراهم ان االستغناء أيضا من لوازم الفقر فان اجلمع بني الضدين قد خرج من حد 

 احملل قال أبو سعيد اخلراز عرفت اهللا تعاىل جبمع االضداد وال ضرر االستحالة يف هذا
يف عدم تصديق أهل النظر هذه املقدمة وعدهم اياها حماال فان طور الوالية وراء طور 

  .ى على من اتبع اهلدو السالمنظر العقل وباقي االحوال يعرضها موالنا املري بالتفصيل 

  

اىل املال حممد أمني الكابلي يف بيان قبول ما املكتوب التاسع والتسعون واملائة 
  التمسه من الورد

وردت الصحيفة املنبئة عن فرط احملبة واالخالص املشعرة بكمال املودة 
واالختصاص فصارت موجبة للفرح عافاك اهللا سبحانه وقد اظهرت فيها طلب ورد 

علم ذكرا من من االوراد فبناء على ذلك أرسلت االخ االرشد موالنا حممد صديق لي
 ان يكون ىاذكار هذه الطريقة العلية فينبغي السعي البليغ يف امتثال ما أمر به فعس

مثمراً للنتائج وملا مل يكف يف ذلك جمردا لكتابة وتوقف االمر على احلضور يف الصحبة 
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  .و السالمكنت باعثا على تصديع االخ املشار اليه 

  

االصفهاين يف حل بعض عبارات النفحات املكتوب املويف املأتان اىل املال شكيب 
  اليت طلب شرحها منه قدس سره

 على سيد املرسلني و على آله واصحابه و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
 االخ انكم سئلتم أن أشرح لكم بعض عبارات النفحات الذي )ايها(الطاهرين أمجعني 

 ان عني القضاة )أيها املخدوم(ت فيه اغالق فبناء على ذلك اجترأت على حترير كلما
اهلمداين قدس سره قال يف بيان حال مجاعة سلكوا طريقا غري مسلوك من غري دليل 
فبعضهم حفظته مغلوبيته يف كنف محايتها وكان السكر ظال على رأسه والذي كان 
منهم صاحب متييز قطعوا رأسه يعين أهلكوه املراد بالطريق املسلوك واهللا سبحانه أعلم 

ريق مسلوك بطي املقامات العشرة املشهورة بالترتيب والتفصيل وتزكية النفس مقدمة ط
يف هذا الطريق على تصفية القلب واالنابة فيه شرط الوالية واهلداية والطريق الغري 
املسلوك عبارة عن طريق اجلذبة واحملبة وطريق االجتباء وهو غري مشروط باالنابة 

ية وهذا الطريق هو طريق احملبوبني واملرادين خبالف وتقدم فيه التصفية على التزك
الطريق االول فانه طريق احملبني واملريدين والبعض الذي كان له قوة اجلذبة منهم 

 حمفوظا من شر الشياطني اآلفاقية ىي املغلوبية والسكر عبارة عنه بقواستيالء احملبة الذ
يتخذوا دليال ألنفسهم ولكن واألنفسية ومصونا من اغوائهم واضالهلم فهم وان مل 

كان فضل اهللا جل سلطانه هاديا هلم اىل الطريق واوصلهم اىل املطلوب احلقيقي ومن 
كان منهم صاحب متيز يعين مل تكن له قوة اجلذبة وكان استيالء احملبة مفقوداً يف حقه 

بدي ومل يكن له دليل اضلته اعداء الدين عن الطريق وأهلكوه واذاقوه شربة املوت اال
وكان من مجلة املغلوبني هذان الشخصان من التراكمة اللذان حكي عنهما احلسني 
القصاب برمز وإشارة حيث قال كنت يف سفر مع قافلة عظيمة فخرج اثنان من 
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التراكمة من بني القافلة وسلكا طريقا غري مسلوك اىل آخر القصة املراد بالطريق الذي 
حيصل بقطع املقامات العشرة املشهورة بالترتيب سلكه القافلة الطريق املسلوك الذي 

والتفصيل فان أكثر املشائخ خصوصاً املتقدمني منهم وصلوا اىل مقاصدهم من هذا 
الطريق واملراد بالطريق الغري املسلوك الذي اختاره هذان الشخصان من التراكمة 

 الذي هو أقرب وتبعهما احلسني القصاب يف اختيار هذا الطريق هو طريق اجلذبة واحملبة
اىل الوصول من ذاك الطريق املسلوك املعهود ومقدمة هذا الطريق االلتذاذ والسكون 
الذي هو سبب الغيبة عن احلس وباعث على الذهول عن الشعور وكين عن هذه احلالة 
بالليل وملا كانت هذه الغيبة عن اخللق متضمنة للحضور والشعور باخلالق تعاىل 

بيانا ينبغي أن يسمعه قتضى حلضور والشعور بالبدر وهذا املقام يوتقدس اشار اىل هذا ا
 اجلسمانية ىبسمع العقل اعلم ان مدبر اجلسد هو الروح ومريب القالب القلب والقو

مكتسبة من القوة الروحانية واحلواس القالبية مستفادة من النورانية القلبية فبالضرورة 
ن النقص والضعف اىل تدبري اجلسد وتربية يتطرق الفتور يف مبادئ احلال اليت هي اوا

القالب حني توجه القلب والروح اىل جناب قدس احلق جل شأنه الذي هو الزم طريق 
اجلذبة فيكون ذلك الفتور سببا لتعطل احلس والذهول عن االحساس ويفضي اىل 

حميي  واجلوارح والسقوط على االرض بال اختيار وعرب الشيخ االجل ىضعف القو
 قدس سره يف الفتوحات املكية عن هذه احلالة بالسماع الروحي وقال بن العريبالدين 

للسماع الذي يكون بالرقص واحلركة الدورية مساعاً جسدياً وبالغ يف املنع منه فتحقق 
من هذا البيان أن هذه الغيبة الصورية متضمنة للحضور املعنوي وذاك الذهول الروحي 

يناسبه التعبري عنه بالبدر ولنرجع اىل أصل الكالم مشتمل على الشعور الروحي الذي 
ينبغي أن يعلم ان استتار وجه البدر بالغيم االسود كناية عن ظهور الصفات البشرية 
اليت حيصل احلضور والشعور للمبتدئني باستتارها وهذا االستتار ميتد اىل اواسط 

 حنو من االستتار وميكن االحوال فان املتوسطني ليس هلم هذا االستتار وان مل خيلو عن
كان نصف الليل ظهر البدر من الغيم ثانيا فوجدت  ملا أن يكون انه هلذا املعىن قال و
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ان احلضور طريق يتضح حالة البسط اليت هي أواثر قدم هذين الشخصني فان ال
قطع املسافة أزيد وملا طلع الفجر يعين زالت تلك الغيبة والذهول و يكون والشعور 

حلضور والشعور واجتمع مع التوجه اىل اخللق وكين عن هذا احلضور  ذلك اىوقو
بطلوع الشمس واجلبل عبارة عن وجود البشرية الذي ظهر له يف ذلك الوقت فان 
تزكية النفس امنا هي بعد تصفية القلب يف هذا الطريق وملا كانت هبذين الشخصني من 

قدامهما على ذروة اجلبل بالسرعة التراكمة قوة اجلذب واستيالء احملبة فال جرم وضعا ا
ملا مل تكن حلسني   وءوالسهولة وطلعا فوقه يف ساعة واحدة وتشرفا بنحو من الفنا

القصاب هذه القوة طلع فوق ذلك اجلبل مبحنة كثرية وهذا ايضاً امنا تيسر له بربكة 
يت هي متابعته هلذين الشخصني واال لقطع رأسه واملعسكر عبارة عن االعيان الثابتة ال

جامعة لتعينات احلقائق االمكانية والتعني الوجويب واخليام الغري املتناهية كناية عن تلك 
التعينات واخليمة الكبرية فيما بينهما اشارة اىل التعني العلمي الوجويب تعاىل وتقدس 
ولذا قيل له اهنا خيمة سلطانية وملا مسع احلسني القصاب اهنا خيمة سلطانية ختيل أنه قد 

لغ املطلب فاراد أن يرتل من مركب السكر الذي ال يتيسر قطع مسافة هذا الطريق ب
 اليت هي بدون مدده ورام أن يستريح بالوصول اىل املطلوب وملا اخرج رجله اليمىن

عبارة عن الروح فان السري امنا يكون يف هذا الطريق الغري املسلوك بقدم الروح والقلب 
ناسب للطريق املسلوك واول شئ يرتل من مركب السكر ال بقدم العلم والعمل فانه م

 من الركاب وصل خطاب ىهو الروح مث بعده القلب الذي عرب عنه بالرجل اليسر
اهلامي اىل مسع قلبه أن السلطان ليس يف اخليمة واحلق أنه كذلك ولكن ملا مل تكن يف 

لشخصان فاهنما احلسني القصاب قوة اجلذب نزل من السكر ببشارة قليلة وأما هذان ا
 مل يغترا بامثال هذه املبشرات بل طلعا الفوق مثل الشجعان ىملا كان هبما جذب قو

فان انتظر احلسني القصاب هناك ألف سنة مثال ملا وجد السلطان يف اخليمة أصال فانه 
 بل هو قعد يصطاد يعين قعد على اجملايل واملظاهر اجلميلة )قوله(تعاىل وراء الوراء 

يد قلوب العشاق وهذا النداء املتضمن هلذا املعىن امنا كان على مقدار وشرع يف ص
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استعداد احلسني القصاب وحوصلة فهمه ودرايته تكلموا معه بطريق الترتل واال فال 
  :)شعر(معىن للقعود فيما فيه هو تعاىل وتقدس 

   فعادوا صفر جيب واليدين *وكم من سائر ساروا وطاروا

ر من هذه العبارة معىن آخر مناسب ملقام التفرد وخيطر على اخلاطر الفات
والكربياء وان مل يكن هذا املعىن ايضاً الئقاً جلناب قدسه جل سلطانه ولكنه أوىل 

وهو أنه قعد على الوحدة اليت هي التعني االول وفوق مرتبة اآلخر وانسب من املعاين 
ية والعينية واستهالكها الواحدية وملا كان يف مرتبة الوحدة اضمحالل التعينات العلم

واالصطياد سبب هلالك الوحوش والطيور قيل شرع يف االصطياد ملناسبته هلذا املقام 
والشيخ حممد معشوق الطوسي واالمري عبور وصال اىل حمل اصطياد السلطان وصارا 

 احلسني القصاب يف خيمة ىمن صيده وأما املعشوق الطوسي فهو أقدم وأقرب وبق
ن يرجع السلطان اليها واهللا اعلم حبقيقة املراد وما فيه من الصواب الواحدية رجاء أ

 املخدوم ان أكابر الطريقة النقشبندية قدس اهللا اسرارهم اختاروا هذا )ايها(والسداد 
و هم يوصلون  االطريق عندهم طريقا مسلوكا معهودالطريق الغري املسلوك وصار هذا 

التوجه والتصرف والوصول الزم هلذا الطريق خلق العامل من هذا الطريق اىل املطلب ب
 به والشيخ والشاب متساويان يف هذا الطريق يف ىاذا رعي فيه آداب الشيخ املقتد

 راجون من هذه الدولة قال حضرة ىالوصول والنسوان والصبيان متسامهان فيه بل املوت
ن موصالً اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره طلبت من احلق سبحانه طريقا يكو

ألبتة وأنشد الشيخ عالء الدين العطار قدس سره الذي هو أول خلفائه يف هذا املعىن 
  :)شعر(

   لفتحت أقفال العوامل كلها *لو ما خشيت مالل قلب اخلازن

  .و السالمثبتنا اهللا سبحانه على طريقة هؤالء االكابر 
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  تفسارهاملكتوب احلادي واملائتان اىل كوجك بيك احلصاري يف جواب اس

على عباده الذين اصطفى قد سأل جناب كوجك بيك و سالم احلمد هللا 
احلصاري ان شخصا يقول ان مجيع العلوم مندرجة يف حرفني أو ثالثة أحرف فهل 

 يف اجلواب الظاهر ان هذا الشخص امنا قال )فنقول(يكون هذا الكالم صادقاً أم ال 
كتب وقد صدر أمثال هذا الكالم من هذا الكالم على وجه العلم والسماع ومطالعة ال

 كرم اهللا وجهه ان مجيع العلوم مندرجة يف باء بسم اهللا ىالسلف قال أمري املؤمنني عل
 هذ الشخص الكشف يف هذا الكالم ال خيلو حاله من احد ىبل يف نقطة بائه فان ادع

ة أحرف االمرين فان قال انه قد انكشف يل ان مجيع العلوم مندرجة يف حرفني أو ثالث
أعم من ان تكون تلك العلوم املندرجة فيهما أو فيها علوم نفسه أو غريه حيتمل 
الصدق وان قال قد انكشف يل مجيع العلوم وأنا اطالعها يف صحفة حرفني أو ثالثة 

 على من اتبع اهلدى والتزم و السالمأحرف فهو مدع كذاب ال ينبغي تصديق كالمه 
  . أمت الصلوات وأكمل التسليماتمتابعة املصطفى عليه و على آله

  

املكتوب الثاين واملائتان اىل املرزا فتح اهللا احلكيم يف ذم مجاعة دخلوا يف 
  الطريقة مث خرجوا منها بال موجب

ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على الطريقة املستقيمة املرضية املصطفوية على صاحبها 
ا كالم يف غرية املشائخ النقشبندية  يومىانه قد جر) اعلم( والتحية و السالمالصالة 

قدس اهللا تعاىل أسرارهم السنية وذكر يف اثناء ذلك الكالم انه كيف يكون حال مجاعة 
انسلكوا يف سلك ارادة هؤالء االكابر وجعلوا أنفسهم تابعني هلم وقبلهم هؤالء 

جب االكابر مث انقطعوا عن هؤالء االكابر بعد ذلك وتركوا صحبتهم من غري سبب مو
لذلك فيما هنالك وتشبثوا بأذيال اآلخرين بالظن والتخمني وذكر يف ضمن ذلك 
امسكم واسم قاضي سنام وال أدري امتدت هذه املذاكرة اىل حملة أو ال ومع ذلك 
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كانت تلك املذاكرة مبنية على سبب وسياق كالم وبعد ذلك ال يقدر اهللا سبحانه 
يف قلبه فليطب خاطركم الشريف من هذه ارادة الفقري اذية مسلم أو ان حيقد عليه 

اجلهة وقد صار معلوما لكم ان طريقنا ليس طريق دعوة االمساع بل اختار اكابر هذه 
 هذه االمساء ابتداء توجههم اىل االحدية الصرفة ال ىالطريقة االستهالك يف مسم

يتهم يطلبون شيئا من االسم والصفات غري الذات فال جرم إندرج هناية غريهم يف بدا
  ):ع(

  وقس من حال بستاين ربيعي

ملا عرضت اآلن لتلك املذاكرة بسبب تعدد النقول وتداول االيدي هيئة  و
أخرى وصارت حبيث ينشأ من ذلك اجلانب تومهات أخر أقدمت على حترير كلمات 

 انه ال يزيد لنا من مودتكم وال ينقص عنا شئ من عدم )واعلم(لدفع ذلك التوهم 
لحوظ واملنظور ارادة اخلري لكم ولكن الراضي بالضرر ال يستحق النظر مودتكم وامنا امل

مثل مشهور وتيقن ان الفقري مل يرد ضرركم وال يريده ان شاء اهللا تعاىل وكان ذلك 
كالما على طريق الغرية اليت تكون للدراويش وقيل ما قيل مبناسبة وسياق كالم فال 

 نفسه أفضل من أيب بكر ىص ير ان حال شخ)واعلم ثانيا(يثقل على خاطركم 
الصديق ال خيلو عن احد االمرين اما زنديق حمض أو جاهل صرف وقد كتب لكم هذا 
الفقري قبل هذا بسنني مكتوبا يف بيان الفرقة الناجية الذين هم أهل السنة واجلماعة 
والعجب من جتويزكم أمثال هذه الكلمات بعد مطالعة ذلك املكتوب فاذا كان من 

فضلية علي كرم اهللا وجهه على ايب بكر الصديق رضي اهللا عنه خارجاً من يقول بأ
 نفسه أفضل من الصديق ومن ىدائرة أهل السنة واجلماعة فكيف يكون حال من رأ

 نفسه أفضل من الكالب والذباب فهو ىاملقرر عند هؤالء القوم إن السالك لو رأ
لف على افضلية الصديق على حمروم من كماالت هؤالء االكار وقد انعقد امجاع الس

 فما اشد محاقة من يتوهم خرق و السالممجيع البشر بعد االنبياء عليهم افضل الصالة 
هذا االمجاع وكتب هذا الفقري يف كتبه ورسائله ان الوحشي قاتل محزة رضي اهللا عنه 
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 مرة واحدة افضل من و السالمالذي نال صحبة خري البشر عليه و على آله الصالة 
 خري التابعني فتخيل امثال هذه اخلياالت يف حق مثل هذا وس القرين الذي هاوي

الشخص بعيد عن العقل السليم ينبغي ان ترجع اىل العبارة اليت اخترع الناس هذا 
التوهم منها تطلع على حقيقة املعاملة واي مناسبة يف التقليد اجملرد الرباب احلسد مع 

كر كلمات غري مناسبة مثل قول ايب يزيد ان املشائخ صدر عنهم وقت غلبة الس
 ارفع من لواء حممد وال جيوز أن يذهب الوهم من هذه العبارة اىل ]١[البسطامي لوائي

  .و السالمدعوى االفضلية فاهنا زندقة حاشا وكال ان يذكر امثال هذا يف عبارة الفقري 

  

هذه الطائفة املكتوب الثالث واملائتان اىل املال حسني يف التحريض على حمبة 
  وبيان نبذة من مدحتهم

أحسن اهللا سبحانه أحوالكم وأصلح سبحانه اعمالكم وملا كان املكتوب 
مبحبة الفقراء حصل بوصوله فرح وافر زاد اهللا سبحانه حمبة هذه  الشريف مشعرا

الطائفة العلية يوما فيوماً وجعل التواضع هلم وااللتجاء اليهم رأس مال العمر وحبكم 
 من أحب حمبهم معهم وهم الذين جليسهم حمفوظ من الشقاوة وقد ورد يف املرء مع

 ى إن هللا مالئكة سو]٢[احلديث النبوي عليه من الصلوات أمتها ومن التحيات أكملها
الكرام الكاتبني يطوفون يف الطرق والسكك ويطلبون أهل الذكر فاذا وجدوا الذاكرين 

حفوهم باجنحتهم حىت ميألوا بينهم ينادي بعضهم بعضا أن هلموا اىل حاجتكم في
جل وهو أعلم حبال  و وبني السماء فاذا تفرقوا عرجوا اىل السماء فيسأهلم اهللا عز

عباده كيف وجدمت عبادي فيقولون اهلنا جئناهم حيمدونك ويثنون عليك ويكربونك 

                                                 
وقوله حني مسع القاري يقرأ قوله تعاىل ان بطش ربك لشديد أنا اشد منه بطشا ذكره يف الفتوحات يف الباب ) 1(

٣٦٦  
  رواه الشيخان عن ايب هريرة رضي اهللا عنه) 2(
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وهل رأوين فيقولوا ال أي رب  عز و جل هظوميجدونك ويسبحونك فيقول اهللا 
 لو رأوين فيقولوا ليحمدونك وميجدونك ويكربونك أكثر وأوفر فيقول فيقول كيف

اهللا ما يطلبون مين فيقولوا يطلبون منك اجلنة فيقول وهل رأوا جنيت فيقولوا ال فيقول 
كيف لو رأوها فيقولوا يطلبون اكثر ويزيد حرصهم مث يقول املالئكة يا رب ان هذه 

ا فيقول هل رأوا ناري فيقولوا ال فيقول الطائفة خيافون من النار ويستجريونك منه
كيف لو رأوها فيقولوا الستجاروك منها كثريا وخيتارون طريق الفرار منها أزيد فيقول 
اهللا سبحانه للمالئكة اشهدوا أين قد غفرت هلم مجيعاً فيقول املالئكة يا رب ان فيهم 

حانه هم اجللساء يعين فالنا مل حيضر معهم للذكر بل جاء حلاجة دنياوية فيقول اهللا سب
 جليسهم فتبني من هذا ى جليس من ذكرين وهم قوم ال يشق]١[هم جلسائي حبكم انا

احلديث واحلديث السابق ان حميب هذه الطائفة يكونون معهم ومن كان معهم ال يكون 
شقيا ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على حمبة هؤالء الكرام حبرمة النيب االمي اهلامشي عليه 

 كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وما ذكرمت من و السالمة الصال
فاعلم أن امثال هذه العدمات والشدائد كثرية  إۤله داد احوالكم يف مكتوب الشيخ ميان

  :)شعر(الوقوع على الطالبني ينبغي ان تكون عايل اهلمة دون ان تقنع بكل ما يتيسر 

   دلىاه اگ ناگ برنىانع نشو ق * دلىدخلواه ا ست يارا گ رنبس بىي

  :)ترمجة(

   فانا الذي ال يكتفي بوصاله *خبيالكم ان كان غريي يكتفي

وصحبة هذه الطائفة من مجلة ضروريات الدين جعلنا اهللا سبحانه يف صحبتهم 
                                                 

رواه البيهقي يف الشعب من االسرائيليات مث اورد حديثا مبعناه عن ايب هريرة ) قوله انا جليس من ذكرين() 1(
مرفرعا بلفظ أنا مع عبدي ما ذكرين وحتركت شفتاه يب قال السيوطي اورده الديلمي بالسياق االول عن عائشة 

واسنده من طريق عمر بن احلكم عن ثوبان مرفوعا قال اهللا يا موسى انا جليس عبدي حني يذكرين وانا ومل يسنده 
 اهللا اىل ىمعه اذا دعاين واخرج ابن شاهني بسنده عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم اوح

ف تسكن معي بييت فقال يا موسى موسى يا موسى احتب ان أسكن معك بيتك فخر هللا ساجدا وقال يا رب فكي
  اما علمت اين جليس من ذكرين حيثما التمسين عبدي انتهى وفيه املتروك والضعيف من املخرج
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  :)شعر(

   ان مل تنله فقد يكفيك رؤيتهم * نلت عرفهمىان طفت حول السكار

حضرة قبلتنا يعين الشيخ حممد من لقنته وعليك باملداومة على الطريق الذي ت
الباقي بأن جتري االسم املبارك اهللا على القلب مالحظا معناه بال مثلية وال كيفية بعد 
التوجه اىل القلب بالكلية من غري ان تتصوره مبعىن احلاضرية والناظرية وان تالحظ معه 

 القلب دائما بعد صفة من الصفات أصال بل الالزم استحضار هذا االسم املبارك يف
التوجه املذكور وافادة بعض األمور الضرورية منوطة باحلضور والصحبة فان تيسرت 
املالقاة يذكر ان شاء اهللا وينبغي ان تكتب االحوال املتجددة اىل زمن املالقاة فان 

  .و السالممطالعتها تكون باعثة على التوجه الغائيب 

  

حممد نعمان البدخشي يف النهي عن التأثر من املكتوب الرابع واملائتان اىل املري 
  تعرضات املعاندين واحلاسدين والتحريض على االشتغال مبا هو مشغول به

ال يكن حضرة املري نعمان متأملا ومتأذيا من كلمات أهل اخلسران قل كل يعمل 
ن على شاكلته والالئق حبالك ان ال تتعرض هلم باملكافاة واجملازاة فانه ال نور للبهتا
 والزور وستكون كلماهتم املتناقضة باعثة على كساد سوقهم ومن مل جيعل اهللا له نوراً

 وجتتهد يف اجراء الشغل الذي أنت مأمور به قل اهللا ىفما له من نور ينبغي لك ان تسع
مث ذرهم يف خوضهم يلعبون وقد وصل اخونا الشيخ حممد صادق يف أوانه وقعد عشر 

بالفتوحات والواردات املتجددة واحلمد هللا سبحانه االعتكاف باالتفاق وتشرف 
وأوقات سائر االحبة مقرونة باجلمعية والترقيات املتوالية ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 

  .واهللا ذو الفضل العظيم
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املكتوب اخلامس واملائتنان اىل اخلواجه حممد اشرف الكابلي يف بيان ان مالك 
  يه و سلّماالمر متابعة النيب صلّى اهللا عل

 و السالمشرفكم اهللا سبحانه بكمال املتابعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
 ذلك فأوهام باطلة وخياالت ىوالتحية فاهنا مالك األمر ومنية الصديقني وما سو

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة و السالمفاسدة جنانا اهللا سبحانه واياكم عنها 
  . دائماو التسليماتلوات املصطفى عليه و على آله الص

  

غفور السمرقندي يف مذمة الدنيا عبد الاملكتوب السادس واملائتان اىل املال 
  وترك االلتفات اىل تنعماهتا

اللهم نبهنا قبل ان ينبهنا املوت حبرمة سيد املرسلني عليه و على آله أمت الصلوات 
قري املقعد يف بادية وأفضل التسليمات وصل املكتوب الشريف املخصوص باسم هذا احل

 )ايها(البعد واهلجران وصار وصوله سببا لالبتهاج والسرور جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء 
االخ ان االنسان ما قدم على الدنيا الجل اللقمة السمينة اللذيذة وااللبسة املزينة 

انكساره  ولّلهامنا املقصود من خلقه تذالنفيسة ومل خيلق للتمتع والتنعم واللهو واللعب و
وعجزه وافتقاره اليت هي حقيقة العبودية ولكن ينبغي ان يكون ذلك االنكسار 

 والتحية فان و السالمواالفتقار مما اذنت به الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
رياضات اهل الباطن وجماهداهتم اليت ال توافق الشريعة الغراء ال حيصل منها شئ غري 

دامة واحلرمان وبعد التحلي والتزين باالحكام الشرعية عمال اخلسارة واخلذالن والن
واعتقداً على وفق رأي علماء اهل السنة واجلماعة شكر اهللا تعاىل سعيهم ينبغي تعمري 
الباطن بذكر اهللا جل سلطانه خصوصا بتكرار الذكر الذي تلقنته يف الطريقة النقشبندية 

يف طريق هؤالء االكابر اندراج النهاية يف العلية قدس اهللا تعاىل اسرارهم السنية فان 
البداية ونسبتهم فوق مجيع النسب يصدق القاصرون هذا الكالم أو ال واملقصود امنا 
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  :)شعر(هو ترغيب االحباب وتشويق االصحاب واملخالفون خارجون من املبحث 

   وفاز من كان فيه حدة البصر * وهذرمةقد خاب من خال ذا هزو

لفالح االخروي مربوطا بالذكر الكثري واذكروا اهللا كثريا وباجلملة قد جعل ا
لعلكم تفلحون شاهد هلذا املعىن فينبغي االشتغال بالذكر الكثري وبغض كل ما ينافيه 

  :)شعر(وعالج اخلالص هو هذا ما على الرسول اال البالغ 

   جالء صدا قلب غذاء الرواح *أال فاكثروا ذكر االله فانه

ن القلوب نص قاطع املسؤل من اهللا سبحانه التوفيق والثبات اال بذكر اهللا تطمئ
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة و السالمواالستقامة على ما هنالك فانه مالك االمر 

املصطفى عليه و على آله أمت الصلوات وأفضل التسليمات وارسلت الثوب الذي تكرر 
 سبحانه عواقب مجيع االمور خرياً لبسه يف االوقات الطيبة ينبغي ان تلبسه جعل اهللا

  .و السالمبالنيب وآله االجماد عليه وعليهم الصالة 

  

املكتوب السابع واملائتان اىل املرزا حسام الدين أمحد يف بيان تأثري القرب 
  اجلسماين يف القرب الروحاين وذم االحوال الغري املوافقة للشرع

مضت مدة مديدة ومل يصل الينا على عباده الذين اصطفى قد و سالم احلمد هللا 
اخبار السالمة من جنابكم وحضرات املخادمي وولدي امليان مجال الدين حسني وسائر 

والشيخ هداية وال اخال املانع من  إۤله داد االعزة وخدمة العتبة العلية خصوصاً الشيخ
 نسيان النائني املهجورين نعم ان لقرب االبدان تأثريا عظيما يف قرب ىذلك سو

القلوب وهلذا لن يبلغ ويل من االولياء مرتبة الصحايب حىت أن اويسا القرين مع رفعة 
 الصحابة لعدم وصوله اىل صحبة خري البشر عليه و على آله شأنه ما بلغ مرتبة أدىن

 سئل عبد اهللا بن املبارك رضي اهللا عنه ايهما أفضل معاوية أم و التسليماتالصلوات 
الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول اهللا صلّى اهللا  فقال عبد العزيزعمر بن 
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 كذا مرة وأحوال فقراء هذه احلدود مع عبد العزيزعليه و سلّم خري من عمر بن 
اللواحق والتوابع مقرونة بالعافية هللا سبحانه املنة على ذلك بل على مجيع النعماء 

و يه و على آله الصالة واآلالء خصوصا على نعمة االسالم ومتابعة سيد االنام عل
 فانه مالك االمر ومدار النجاة ومناط الفوز بالسعادات الدنيوية واالخروية ثبتنا السالم

 و السالماهللا سبحانه واياكم على ذلك حبرمة سيد املرسلني عليه و على آله الصالة 
  ):ع(

  الباقي من العبث هذا هو االمر و

 الوجد ىد من أحواهلم ال يشترماذا يفتح من ترهات الصوفية وماذا يزي و
واحلال هناك بنصف شعرة ما مل يوزن مبيزان الشرع وال تساوي االهلامات نصف 
شعرية مامل تعرض حملك الكتاب والسنة واملقصود من سلوك طريق الصوفية ازدياد 
اليقني باملعتقدات الشرعية اليت هو حقيقة االميان وحصول اليسر أيضاً يف اداء االحكام 

وليست اآلخرة هية ال انه أمر آخر وراء ذلك فان الرؤية االخروية امنا هي يف الفق
بواقعة يف الدنيا ألبتة واملشاهدات والتجليات اليت الصوفية مسرورون هبا سكون اىل 
الظالل واطمئنان هبا وتسل بالشبه واملثال وهو تعاىل وراء الوراء ويا عجبا من هذه 

شاهدات والتجليات كما هي ليخاف من وقوع الفتور يف املعاملة لو قيل هلم حقيقة امل
طلب مبتدئ هذا الطريق وحصول القصور يف شوقهم وان سكت عنها مع وجود 
العلم هبا خياف أيضاً من التباس احلق بالباطل يا دليل املتحريين دلين حبرمة من جعلته 

كيفيات االحوال  فان أخربمت بو التسليماترمحة للعاملني عليه و على آله الصلوات 
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى و السالمأحيانا لكان موجبا الزدياد احملبة 

  .عليه و على آله أفضل الصلوات وأكمل التسليمات وأجزل التحيات

  

املكتوب الثامن واملائتان اىل الشيخ حممد صادق ولده االرشد يف جواب سؤاله 
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 مقامات االنبياء عليهم السالم وأحيانا فوق عن رؤية السالك نفسه أحيانا يف
  ذلك

قد سأل ولدي ان بعض سالكي هذا الطريق جيد نفسه احيانا يف مقامات 
 بل حيس يف بعض االوقات و التسليماتالعروج يف مقامات االنبياء عليهم الصلوات 

مع عليه أن أنه عرج اىل ما فوق هذا املقام فما سر هذا املعىن واحلال أن من املقرر واجمل
 كماالت  واالولياء امنا جيدون ما جيدون واىلو السالمالفضل لالنبياء عليهم الصالة 

 ان تلك املقامات اليت هي لالنبياء عليهم )و اجلواب(الوالية يصلون بسبب متابعتهم 
السالم ليست هي هناية مقامات عروجاهتم بل كان عروج هؤالء العظام اىل ما فوق 

راتب فان تلك املقامات عبارات عن االمساء االهلية جل سلطانه اليت تلك املقامات مب
هي مبادئ تعيناهتم ووسائل فيضان الفيوض من حضرات الذات تعالت وتقدست فانه 
 ىال مناسبة بني حضرة الذات والعامل بدون توسط االمساء اصال وال نسبة بينهما سو

ني واهللا الغين وأنتم الفقراء شاهد هلذا  قطعا ان اهللا لغين عن العاملحتياجاالستغناء واال
املعىن فاذا نزل هؤآلء االكابر من مراتب العروج مقتبسني االنوار الفوقانية اىل هذه 
االمساء اليت هلا شبه باحيازهم الطبيعية يف مراتب العروج على تفاوت درجاهتم 

مساء فعايل ويتوطنون فيها وهلذا لو طلبهم شخص بعد استقرارهم جيدهم يف تلك اال
االستعداد املتوجه حنو حضرة الذات تعالت وتقدست البد له من أن يصل اىل تلك 
االمساء وقت العروج وأن جياوزها اىل ما فوقها مث ومث اىل ما شاء اهللا تعاىل ولكن اذا 

 تعني وجوده يكون ذلك أمبد نزل هذا السالك من فوق ووصل اىل االسم الذي هو
 ألبتة وههنا و السالم اليت هي مقامات االنبياء عليهم الصالة االسم اسفل من االسامي

 فهو أفضل ىيظهر تفاوت املقامات اليت هي مناط االفضلية فكل من كان مقامه اعل
وما مل يرجع السالك اىل امسه ومل جيد امسه أسفل من اساميهم ال يعرف أفضليتهم 

م بأولويتهم باليقني السابق بطريق الذوق واحلال بل يقول بافضليتهم بالتقليد وحيك
ولكن وجدانه مكذب حلكمه ويف هذا الوقت يلزم االلتجاء والتضرع اىل احلق سبحانه 
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واظهار العجز واالنكسار له تعاىل ليظهر له ما هو حقيقة احلال وهذا املقام من مزال 
 هذا اجلواب مبثال قال ارباب املعقول ان الدخان مركب )ولنوضح(اقدام السالكني 

ن االجزاء االرضية واالجزاء النارية فاذا صعد الدخان تصعد االجزاء االرضية م
مبصاحبة االجزاء النارية اىل اجلهة الفوقانية وتعرج من حملها حبصول قسر قاسر قالوا اذا 
كان الدخان قوياً يكون عروجه اىل كرة النار وتصل االجزاء االرضية يف هذا الصعود 

ئية واهلوائية اليت هلا التفوق عليها بالطبع مث تعرج منها صاعدة اىل مقامات االجزاء املا
 من ىاىل ما فوقها ففي هذه الصورة ال ميكن ان تقول ان رتبة االجزاء االرضية اعل

رتبة االجزاء اهلوائية فان ذلك التفوق واالستعالء امنا كان باعتبار قسر القاسر ال 
رضية بعد وصوهلا اىل كرة النار واستقرت باعتبار الذات فاذا هبطت تلك االجزاء اال

يف مركزها الطبيعي يكون مقامها أسفل من مقام املاء واهلواء ألبتة ففيما حنن فيه ان 
عروج هذا السالك من تلك املقامات كان باعتبار قسر القاسر وذلك القاسر هو افراط 

املقامات وهذا حرارة احملبة وقوة جذب العشق وأما باعتبار الذات فمقامه حتت تلك 
اجلواب الذي ذكرناه مناسب حلال املنتهى وأما اذا وقع هذا التوهم يف االبتداء ووجد 
السالك نفسه يف مقامات االكابر فوجهه ان لكل مقام ظالً ومثاالً يف االبتداء والتوسط 
فاذا وصل املبتدئ او املتوسط اىل ظالهلا يتخيل أنه قد وصل اىل حقيقة تلك املقامات 

 يقدر أن يفرق بني الظالل واحلقائق وكذا الشبه واملثال فاذا وجد االكابر يف ظالل وال
مقاماهتم يتخيل له أنه قد حصل الشركة مع االكابر يف املقامات وليس كذلك بل فيه 
اشتباه ظل شئ بنفس الشئ اللهم ارنا احلقائق كما هي وجنبنا عن االشتغال باملالهي 

  .ن عليه و على آله أمت الصلوات وأكمل التسليماتخريد االولني واآلحبرمة سي

  

شي يف حل بعض عبارات خاملكتوب التاسع واملائتان اىل املري حممد نعمان البد
 واملعاد املغلقة وبعض عبارات اخر جوابا ملكتوبه وبيانا لضروريات إرسالة املبد
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  الطريقة

 وآله الطاهرين  على سيد املرسلنيو السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
أمجعني املطلوب كون االخ االعز السيد حممد نعمان على اجلمعية واحوال هذه احلدود 
مستوجبة للحمد وقد كنت سألت انت واخي اخلواجه حممد اشرف وقت الوداع يف 

 واملعاد وملا مل تكن يف الوقت إسراية فرخ عن معىن هذه العبارة الواقعة يف رسالة املبد
 اجلواب موقوفاً واآلن قد وقع يف اخلاطر ان اكتب يف حل تلك ىقسعة ومساعدة ب

يكون موجبا لتشفي صدور االحباب والعبارة هي هذه وبعد الف سنة  شيئا العبارة
 جيئ زمان تعرج فيه و السالموبضع سنني من رحلة النيب عليه و على آله الصالة 
ذ حيصل للحقيقة احملمدية إسم احلقيقة احملمدية عن مقامها وتتحد حبقيقة الكعبة فحينئ

احلقيقة االمحدية وتصري مظهراً للذات االحد جل سلطانه وكل من االمسني املباركني 
 ى املقام السابق خاليا عن احلقيقة احملمدية اىل زمن نزول عيسى ويبقىيتحقق باملسم

ج  ويعمل بالشريعة احملمدية ففي ذلك الوقت تعرو السالمعلى نبينا وعليه الصالة 
 انتهى  خالياىاحلقيقة العيسوية عن مقامها وتستقر يف مقام احلقيقة احملمدية الذي بق

 أن يعلم ان حقيقة شخص عبارة عن التعني الوجويب الذي تعني ذلك الشخص )ينبغي(
االمكاين ظل ذلك التعني وذلك التعني الوجويب اسم من االمساء االهلية جل شأنه 

تكلم وامثاهلا وذلك االسم االهلي رب ذلك الشخص ومبدأ كالعليم والقدير واملريد وامل
 حيث فيضان وجوده وتوابع وجوده وهلذا االسم بالنسبة اىل حضرة الذات مراتب شىت

يطلق هذا االسم يف مرتبة الصفة اليت وجودها زائد عن وجود الذات ويصدق ايضا يف 
ن قد ذكر أبني الصفة والشن الذي زيادته عن الذات مبجرد االعتبار والفرق أمرتبة الش

بالتفصيل يف املكتوب الذي حرر يف بيان السلوك واجلذبة فان كان فيه خفاء واشتباه 
ان قتضى ن ولو كان جمرد اعتبار ولكن يأفلرياجع هناك وال شك ان حصول الش

 لوجوده االعتباري فيحصل اًن يكون مبدأيكون فوقه معىن آخر زائد مناسب هلذا الش
صيب من تلك املرتبة ايضاً وهذا االحتمال جار فوق ذاك املعىن الزائد أيضاً هلذا االسم ن
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ولكن القوة البشرية عاجزة عن ضبطه وهذا الفقري قليل البضاعة قد جتاوز اىل مرتبة 
أخرى ولكن ال نصيب له مما فوقها غري االستهالك واالضمحالل وفوق كل ذي علم 

  :)شعر(عليم 

   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هاهنيئاً الرباب النعيم نعيم

وتفاضل اقدام اهل اهللا بعضها على بعض وتفاوهتا امنا هو باعتبار طي هذه 
 على تفاوت االستعدادات والقابليات والواصلون اىل نفس االسم قليلون املراتب الشىت

من االولياء فان اكثرهم واصلون اىل ظل من ظالل ذلك االسم بعد ان عرجوا من 
المكانية باسرها بطريق السري والسلوك التفصيلي وقد يتوهم الوصول اىل ذلك املراتب ا

االسم يف طريق اجلذبة الصرفة ايضا لكنه ال يعترب وال يعتد به والذين عرجوا من ذلك 
وا املراتب املتفاوتة قلت او كثرت فهؤالء أقل قليل منهم ولنرجع اىل عقط االسم و

لشخص تطلق على التعني الوجويب كذلك يطلق اصل الكالم ونقول كما أن حقيقة ا
على تعينه االمكاين فاذا علمت هذه املقدمات أقول ان حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم مركب من عامل اخللق وعامل االمر كتركب كافة االنام منهما واالسم االهلي 

ي هو مبدأ وجود الذي هو رب عامل خلقه شأن العليم والذي يريب عامل أمره املعىن الذ
ن االعتباري كما مر واحلقيقة احملمدية عبارة عن شأن العليم واحلقيقة أذلك الش

االمحدية كناية عن ذلك املعىن الذي هو مبدأ ذلك الشأن وحقيقة الكعبة السبحانية هي 
أيضا عبارة عن ذلك املعىن والنبوة اليت كانت حاصلة لنبينا قبل خلق آدم عليهما 

صلّى اهللا عليه و سلّم حيث قال كنت نبينا وآدم   كما أخرب عنها النيبمو السالالصالة 
بني املاء والطني كانت باعتبار احلقيقة االمحدية اليت هلا تعلق بعامل االمر وهبذا االعتبار 

 حيث كان كلمة هللا تعاىل وكانت و السالم على نبينا وعليه الصالة ىبشر عيس
 باسم أمحد حيث قال و السالم نبينا عليه الصالة مناسبته بعامل االمر أزيد بقدوم

ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد والنبوة اليت هلا تعلق بالنشأة العنصرية امنا هي 
باعتبار احلقيقة احملمدية بل باعتبار احلقيقتني وربه يف هذه املرتبة ذاك الشان ومبدأه 
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لسابقة فان دعوته يف تلك املرتبة كانت وهلذا كانت دعوة هذه املرتبة امت من املرتبة ا
خمصوصة بعامل امره وتربيته كانت مقصورة على الروحانيني ويف هذه املرتبة دعوته 
شاملة للخلق واالمر وتربيته مشتملة على االرواح واالجسام غاية ما يف الباب ان 

 و السالم نشأته العنصرية كانت يف هذه النشأة غالبة على نشأته امللكية عليه الصالة
وذلك لتحصل زيادة املناسبة باخلالئق اليت هي سبب االفادة واالستفادة فان جانب 
البشرية غالب فيهم وهلذا امر احلق سبحانه حبيبه االكرم صلّى اهللا عليه و سلّم باظهار 
بشريته بآكد الوجوه حيث قال قل امنا انا بشر مثلكم اآلية واتيان لفظ مثلكم لتأكيد 

عد ارحتاله صلّى اهللا عليه و سلّم من النشأة العنصرية غلب جانبه الروحاين البشرية وب
واخذت مناسبته البشرية يف النقصان وظهر التفاوت يف نورانية الدعوة قال بعض 

 التفاوت يف قلوبنا ومل نفرغ بعد من دفنه صلّى اهللا عليه و ]١[االصحاب الكرام وجدنا
 واجنرت املعاملة من العيان اىل باالميان الغييبسلّم نعم قد تبدل االميان الشهودي 

السماع وملا مضت من رحلته صلّى اهللا عليه و سلّم الف سنة وهي مدة مديدة وازمنة 
متطاولة يعين وهلا تأثري يف تغري االمور العظام وتبدهلا غلب جانب روحانيته على هنج 

نصبغا بصبغ عامل االمر فما جعل جانب بشريته متلونا بلونه بالتمام وصري عامل اخللق م
كان من عامل خلقه صلّى اهللا عليه و سلّم راجعا اىل حقيقته يعين احلقيقة احملمدية عرج 
اىل احلقيقة االمحدية والتحق هبا بالضرورة واحتدت احلقيقة احملمدية باحلقيقة األمحدية 

مري االمكانيني ال  باحلقيقة األمحدية واحلقيقة احملمدية هنا تعينه اخللقي واالدواملرا
الوجويب الذي تعينه االمكاين ظله فانه ال معىن لعرووج التعني الوجويب وال يتعلق 

 واتبع شريعة و السالم على نبينا وعليه الصالة ىاالحتاد بذلك التعني فاذا نزل عيس
 يعرج عن مقام نفسه ويصل اىل مقام احلقيقة و السالمخامت الرسل عليه الصالة 

 ومن ههنا ينقل عن شرائع من قبلنا و السالملتبعية ويقوي دينه عليه الصالة احملمدية با

                                                 
أخرج الدارمي والترمذي يف الشمائل عن انس رضي اهللا عنه ما نفضنا أيدينا عن التراب وانا لفي دفنه حىت ) 1(

  .انكرنا قلوبنا منه
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انه كلما تقادم العهد برسول من الرسل اويل العزم بان مضي ألف سنة من ارحتاله كان 
يبعث من االنبياء الكرام والرسل العظام من يقوي شريعة ذلك النيب ويعلي كلمته فاذا 

 من اويل العزم وجيدد شريعة نفسه وملا كانت شريعة متت دورة دعوته كان يبعث غريه
 علماء ى حمفوظة من النسخ والتبديل اعطو السالمخامت الرسل عليه وعليهم الصالة 

امته حكم االنبياء وفوض اليهم امر تقوية الشريعة وتأييد امللة ومع ذلك تروج شريعته 
 انا حنن نزلنا الذكر وانا له جبعل واحد من الرسل اويل العزم متبعا له قال اهللا تعاىل

ان االولياء الذين يظهرون من امته صلّى اهللا عليه و سلّم بعد مضي ) اعلم(حلافظون 
الف سنة من ارحتاله صلّى اهللا عليه و سلّم يكونون اكمل وان كانوا أقل ليحصل تقوية 

 وعليهم الشريعة على الوجه األمت وهلذا يكون جمئ املهدي الذي بشر خامت الرسل عليه
 على نبينا وعليه ىبارك بعد مضي ألف سنة وكذلك عيس بقدومه املو السالمالصالة 
 يرتل بعد ألف سنة وباجلملة ان كماالت أولياء هذه الطبقة شبيهة و السالمالصالة 

بكماالت االصحاب الكرام عليهم الرضوان وان كان الفضل بعد االنبياء عليهم 
من اآلخر ام ولكن يكاد ال يفضل أحدمها على  لالصحاب الكرو السالمالصالة 

كمال التشابه ولعل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال الجل هذا أميت مثل املطر ال يدري 
خره ومل يقل ال أدري أوهلم خري أم آخرهم لعلمه حبال كل من الفريقني آأوله خري أم 

به حمل تردد يعين يف  القرون قرين ولكن ملا كان من كمال التشا]١[وهلذا قال خري
فان (بالنسبة اىل غريه صلّى اهللا عليه و سلّم قال ال يدري اآلخر تفضيل أحدمها على 

 قد حكم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم خبريية قرن التابعني بعد قرن الصحابة وخريية )قيل
يضاً قرن تبع التابعني بعد قرن التابعني فتكون خريية هذين القرنني من هذه الطبقة أ

 ميكن أن )اجيب(متيقنة فما يكون تشابه هذه الطبقة باالصحاب الكرام يف الكماالت 

                                                 
 رضي اهللا عنه ي عن علىن انس رضي اهللا عنه وامحد عن عمار رضي اهللا عنه وابو يعلرواه امحد والترمذي ع) 1(

بن عثمان رضي اهللا عنه مرسال بلفظ اميت مباركة  والطرباين عن ابن عمر وابن عمرو واخرج ابن عساكر عن عمرو
  .آخرها اهـ او ال يدري اوهلا خري
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تكون خريية هذين القرنني من هذه الطبقة باعتبار كثرة ظهور أولياء اهللا تعاىل وقلة 
وجود أهل البدعة وندرة أرباب الفسق واملعصية فيهما وهذا ال ينايف كون االفراد من 

  :)شعر(خريا من افراد أولياء ذينك القرنني كحضرة املهدي مثالً أولياء هذه الطبقة 

   غري املسيح ليصنع مثل ما صنعا *لو نال من فيض روح القدس من مدد

لكن قرن االصحاب خري من مجيع الوجوه والتكلم فيه من الفضول فان  و
 ذهبا ]١[السابقني سابقون يف جنات النعيم وهم املقربون ال يبلغ انفاق غريهم مثل جبل

 أن يعلم أنه قد اتضح من البيان )ينبغي(انفاقهم مد شعري واهللا خيتص برمحته من يشاء 
السابق معىن عبارة رسالة املبدأ واملعاد اليت سطرت فيها فوق العبارة املذكورة من ان 
حقيقة الكعبة الربانية صارت مسجوداً اليها للحقيقة احملمدية فان حقيقة الكعبة الربانية 

 بعينها احلقيقة األمحدية اليت احلقيقة احملمدية ظلها يف احلقيقة فتكون مسجودا اليها هي
 ان الكعبة قد تذهب لطواف أولياء االمة وتتربك )فان قيل(للحقيقة احملمدية بالضرورة 

 )اجيب(هبم فكيف يكون حلقيقتها تقدم على احلقيقة احملمدية وكيف جيوز هذا املعىن 
ية هناية مقامات نزول حممد صلّى اهللا عليه و سلّم من ا وج الترتيه ان احلقيقة احملمد

وذورة التقديس وحقيقة الكعبة هناية مقامات عروج الكعبة وأول مرتبة تعرج اليها 
 وال اطالع على هناية مراتب ]٢[احلقيقة احملمدية من مراتب الترتيه هي حقيقة الكعبة

كمل أولياء امته عليه و على آله الصالة عروجها الحد غري احلق سبحانه وحيث كان ل
 نصيب تام من عروجاته صلّى اهللا عليه و سلّم فما العجب ان متنت الكعبة و السالم

  :)شعر(من بركات هؤالء االكابر 

  رضاا  وخلف خلفه زمنا و *اء وليد أرضعال فوق السم

                                                 
قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ال تسبوا اصحايب  الشيخان عن ايب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ىرو) 1(

  .فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وال نصيفه
يعين فال حمذور يف تقدم آخر مراتب عروج الكعبة وتفضله على آخر مراتب نزول حممد صلّى اهللا عليه و سلّم ) 2(

  فال وجه للطعن يف ذلك منه عفي عنه
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 هذه كما واحنلت ايضاً عبارة أخرى من هذه الرسالة الواقعة يف هذا املقام وهي
ان صورة الكعبة مسجود اليها لصور االشياء كذلك حقيقة الكعبة مسجود اليها 
حلقائق االشياء فانه قد علم من املقدمات السابقة ان حقائق االشياء عبارات عن 
االمساء االهلية جل سلطانه اليت هي مبادئ فيضان وجودهم وتوابع وجودهم وحقيقة 

م تكون حقيقة الكعبة متبوعة حلقائق االشياء ألبتة نعم الكعبة فوق تلك االمساء فال جر
اذا وقع سري كمل االولياء فوق حقيقة الكعبة مث نزلوا اىل مراتب حقائقهم الشبيهة 
باحيازهم الطبيعية يف مراتب العروج مقتبسني لألنوار الفوقانية تتوقع الكعبة منهم 

بدأ واملعاد فقرات يف بيان  قد حررت يف رسالة امل)و أيضاً(الربكات كما مر آنفا 
أفضلية االنبياء أويل العزم صلوات اهللا وتسليماته تعاىل عليهم ومعىن أفضلية بعضهم 
على بعض وملا كان مبناها على الكشف واالهلام اللذين يفيدان الظن كنت نادماً على 

 الباب بال كتابيت اياها والتفرقة والتحكم يف التفاضل ومستغفراً منها فان التكلم يف هذا
دليل قطعي ال جيوز استغفر اهللا وأتوب اىل اهللا من مجيع ما كره اهللا قوالً وفعالً وكتبت 
يف مكتوبك بأين كنت سئلت يف سراي فرخ ان تعليم الطريقة للطالبني هل هو مرضي 

 ما بقي يف خاطر الفقري صدور النفي بل انتهى فقلت يف اجلواب ال ال  أوبالنسبة ايلّ
 بالشرائط ليس مبرضي مطلقا واآلن ينبغي ان تعلمها على ذلك الوجه قلت مشروط

 دون املساهلة وما مل االحتياطاملذكور وينبغي ان حتتاط يف رعاية الشروط ورعاية 
موالنا  و حيصل اليقني يف التعليم باالستخارات ال ينبغي االقدام على التعليم ودل اخانا

 ترك االستعجال يف تعليم الطريقة ليس املقصود يار حممد القدمي على هذا وأكد عليه يف
توسيع الدكان بل ينبغي مالحظة مرضي احلق سبحانه وما علينا اال االخبار وأيضاً 

عنهم ينبغي لك التأذي واالحنراف من  فاك كنت متأذياً من مسترشديك ومنحرأن
ينبغي وضعك وصنعك فانك تعاشرهم على هنج تكون عاقبتها اذية ألبتة وقد قالوا 

للشيخ ان يتجمل للمريد ال أنه يفتح باب االختالط ويسلك طريق املصاحبة بايراد 
  .و السالماحلكايات والقصص 
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املكتوب العاشر واملائتان اىل املال شكييب االصفهاين يف حل بعض عبارات 
  النفحات وبعض النصائح الضرورية اليت ألتمسها

رسلته اىل هذا احلقري القليل قد تشرفت مبطالعة املكتوب الشريف ألذي أ
تهجا ومسروراً عش بالسالمة ومت وما بالبضاعة على وجه الشفقة واملرمحة وصرت م

مت تكن حمبتهم رأس مالك وأصل بضاعتك واذا  اذا عشت تعش على حمبة الفقراء و
 الغنا عليه و على آله ]١[حشرت حتشر على حمبتهم حبرمة من افتخر بالفقر وآثره على

 ورقمت على وجه الكرم أنه ما حقيقة معاملة احلكاية املذكورة يف و السالمالصالة 
النفحات من ان مريد الشيخ ابن سكينة قدس سره دخل يوماً الدجلة الجل االغتسال 

 نفسه يف النيل فخرج من املاء ودخل مصر وتزوج ىوخاض يف املاء وملا رفع رأسه رأ
فدخل يوماً النيل اتفاقاً لالغتسال وخاض يف له أوالد واقام مبصر سبع سنني  فيه وولد

املاء فلما رفع رأسه رأي نفسه يف الدجلة ورأي مجيع أثوابه اليت كان وضعها يف أول 
مرة بساحل الدجلة على حاهلا فلبس ثيابه وجاء مرتله فقالت له امرأته الطعام الذي 

ان اشكال هذه  املكرم )أيها املخدوم(أمرت بطبخه للضيوف حاضر اىل آخر القصة 
احلكاية ليس من جهة حصول أمور سنني يف ساعة واحدة فان امثال هذه املعاملة 
كثرية الوقوع ومن مجلتها معراج خامت الرسل صلى اهللا عليهم وسلم فانه حني رجع 

عروج وقطع مسافة منازل الوصول الذي يتيسر يف ألوف الاىل مكانه بعد طي معارج 
 ان حرارة فراشه باقية على حاهلا ومل يسكن املاء الذي ]٢[ىمن السنني يعين عادة رأ

                                                 
 الترمذي عن ايب امامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم عرض ىرو) له وآثر الغناقو() 1(
*  ريب ان جيعل بطحاء مكة ذهبا فقلت يا رب اشبع يوما واجوع يوما انتهى وراودته اجلبال الشم من ذهب ّيعل

  .عن نفسه فأراها اميا مشم
 واما ما ذكر ىقيل جمرد حديث املعراج يكفي الثبات املدع) على حاهلا اخل ان حرارة فراشه باقية ىقوله رأ() 2(

فلم يثبت قال يف تاريخ اخلميس ويف زين القصص عن عمار كان ذهابه وجميئه ثالث ساعات وعن وهب ابن منبه 
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مأله يف االبريق للوضوء عن حركته ووجهه ما ذكره يف النفحات من أنه من قبيل 
بسط الزمان وامنا اشكال هذه احلكاية من جهة كون هذه املدة آنا واحداً يف بغداد 

يخ اهلجري بالنسبة اىل أهل وحيصل هلذا اآلن امتداد مبصر اىل سبع سنني فاذا كان التأر
بغداد مثال ثلثمائة وستني سنة يف ذلك الوقت ينبغي ان يكون بالنسبة اىل أهل مصر يف 
عني ذلك الوقت ثلثمائة وسبع وستني سنة وهذا املعىن مما ال جيوزه العقل وال يسعه 
 النقل وهذه املعاملة وان كانت جموزة بالنسبة اىل شخص او شخصني ولكنها بالنسبة
اىل بالد خمتلفة وامكنة متعددة حمال وما خيطر يف خاطر هذا احلقري الكليل هو ان هذه 

وقعت يف عامل اليقظة بل هي من قبيل الرؤيا والواقعات واشتبه الرؤيا  احلكاية ما
بالرؤية للمستمع والتبس له النوم باليقظة وهذا القسم من االشتباه كثري الوقوع بل من 

رؤيته وقصته على شيخه وجميئه باوالده اليه يف املنام واحلكاية اليت مظان االشتباه كون 
 قدس سره بعد هذه احلكاية هي ايضاً من هذا حميي الدين بن العريبنقلها عن الشيخ 

 )و التمست(القبيل واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال واهللا اعلم حبقيقة االمور كلها 
أيها (هو الروح ومريب القالب هو القلب ايضاً شرح هذه العبارة ان مريب اجلسد 

 ان مؤدي هاتني العبارتني واحد وهو بيان حصول التربية لعامل اخللق االنساين )املخدوم
من عامله االمري وملا كان وقوع لفظ اجلسد مقرونا بلفظ الروح يف االطالقات 

 العبارة جلمع واحملاورات ووقعت املناسبة اللفظية بني القالب والقلب وقع اختيار تعيني
  مينعين احلياء من ان اكتب)أيها املخدوم( ايضاً طلب النصائح )وصدر(كل مبا يناسبه 

من هذا الباب مع وجود مجيع هذه اخلرابات والتعلقات والتلوثات وقلة البضاعة شيئا 
وعدم احلاصل وان ارقم من هذه املقولة حرفاً بالتصريح او باالشارة ولكن اخاف من 

ىل اخلسة والدنائة والضن والبخل لو امسكت عن القول املعروف وصنت ان انسب ا

                                                                                                                        
مان كي كان قدر حلظة وال بدع الن اهللا تعاىل قد يطيل الزبوحممد ابن اسحق يف اربع ساعات ويف كالم الس

القصري كما يطوي الطويل ملن يشاء اخل قلت وهذا الكالم مما يثلج له الصدر والتقدير بالساعة ال خيفي تكلفه 
  .وتعسفه
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 ان بقاء )أيها املخدوم(نفسي عن ذلك فبناء على ذلك اجترئ على حترير كلمات 
اآلخرة  االقل ومدة ىثر من هذا القليل ايضاً وزال وبقالدنيا قليل جداً وقد تلف االك

وطة ببقاء ايام معدودة وبعدها اما تنعم باقية ودائمة وجعلت معاملة االبد واخللود مرب
ابدي او عذاب سرمدي اخرب بذلك املخرب الصادق ليس فيه احتمال التخلف فينبغي 

 واهلوس وضاع ى اشرف العمر يف اهلوى قد مض)ايها املخدوم(استعمال العقل املتفكر 
  ارذل العمر فان مل نصرفه اليوم يفى اعداء اهللا جل شأنه وبقييف حتصيل مراض

مرضيات احلق جل سلطانه ومل نتالف االشرف ومل نتدراكه ولو باالرذل ومل جنعل 
احملنة القليلة وسيلة اىل الراحة االبدية ومل نكفر السيئآت الكثرية حبسنات يسرية فبأي 

 حىت ميتد نوم االرنب و مىتوجه نذهب غدا عند اهللا تعاىل وبأي حيلة نتمسك واىل
لها يف اآلذان وسترفع الغشاوة عن ابصار البصرية ألبتة  يكون قطن الغفلة هذه كمىت

ويزال قطن الغفلة عن السامعة ال حمالة ولكن ال ينفع ذلك هنالك وال يكون نقد 
الوقت غري احلسرة والندامة على ذلك فينبغي العمل لنفسك قبل ورود املوت والتوسد 

تقاد وتصديق ما علم من برمسك مث املوت قائالً واشوقاه وال بد اوال من تصحيح االع
الدين بالضرورة مث العلم والعمل مبا تكفل ببيانه علم الفقه ايضا ضروري مث سلوك 
طريق الصوفية ايضاً مطلوب ال الجل مشاهدة الصور واالشكال الغيبية ومعاينة االنوار 
وااللوان الالريبية فان هذا داخل يف اللهو واللعب واي نقصان يف الصور واالنوار 

سية حىت يتركها االنسان ويشتاق اىل الصور واالنوار الغيبية ويقصدها بارتكاب احل
الرياضات واجملاهدات وهذه الصور واالنوار وتلك الصور واالنوار كلها خملوقة للحق 
سبحانه وآيات دالة على صانعيته تعاىل ولنور الشمس والقمر اللذين يف عامل الشهادة 

يف عامل املثال ولكن ملا كانت رؤيتهما دائمة واشترك مزية على االنوار اليت تشاهد 
 يف عامل الغيب ىفيها اخلواص والعوام اسقطوها عن نظر االعتبار واشتاقوا اىل ما ير

  :)شعر(من االنوار 

   على باب انسان وان كان كوثرا *وال قدر للماء الذي دام جارياً
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 باملعتقدات الشرعية بل املقصود من سلوك طريق الصوفية حتصيل ازدياد اليقني
حىت خترج من مضيق االستدالل اىل فضاء الكشف ومن االمجال اىل التفصيل مثال إن 

 الوجود تعاىل وتقدس ووحدته سبحانه اذا كان اوال معلوماً بطريق  الواجبوجود
االستدالل او التقليد وحصل اليقني به على مقدارمها فاذا تيسر سلوك طريق الصوفية 

ستدالل والتقليد كشفا وشهودا وحيصل اليقني االكمل و على هذا يتبدل ذلك اال
القياس سائر االعتقاديات واملقصود منه ايضاً حتصيل اليسر يف اداء االحكام الفقهية 
وازالة العسر الذي حيصل من جهة النفس االمارة ويقني هذا الفقري ان طريق الصوفية 

وقد حققت هذا يف كتيب ورسائلي واختيار خادم للعلوم الشرعية ال انه امر مباين هلا 
طريق النفشبندية من بني سائر الطرق الجل حصول هذا الغرض أوىل وانسب فان 
هؤالء االكابر التزموا متابعة السنة واجتناب البدعة وهلذا تراهم يفرحون ويستبشرون 
 يف حبصول دولة املتابعة هلم وان مل حيصل هلم شئ من االحوال واذا احسوا فتوراً

املتابعة مع وجود االحوال ال يقبلون تلك االحوال قال حضرة اخلواجه احرار قدس 
د اهل السنة واجلماعة مثال ال سره لو اعطيت مجيع االحوال واملواجيد ومل توافق باعتقا

 تلك االحوال غري الشقاوة واخلذالن وان اعطيت اعتقاد اهل السنة واجلماعة ىار
 نغتم على ذلك وايضا ان يف هذا الطريق اندراج النهاية وحرمت االحوال باسرها فال

يف البداية فيجد اهل هذه الطريقة يف اول قدم ما جيده غريهم يف النهاية وان كان 
بينهما فرق فامنا هو باالمجال والتفصيل والشمول وعدم الشمول وهذه النسبة هي 

دون يف اول صحبة خري نسبة االصحاب الكرام بعينها فاهنم عليهم الرضوان كانوا جي
ال وهلذا مل يصل اويس   انه يتيسر الولياء االمة سواهم يف النهاية اوىالبشر ماال يدر

القرين الذي هو افضل التابعني اىل مرتبة وحشي قاتل محزة رضي اهللا عنه لنيله مرة 
 فان فضيلة الصحبة فوق مجيع الفضائل و السالمواحدة صحبة خري البشر عليه الصالة 

  ):ع(لكماالت فان امياهنم شهودي ومل تتيسر هذه الدولة لغريهم أصال وا

  هل املسموع يشبه قط مبرئي
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وهلذا كان انفاق مد شعري منهم أفضل من انفاق جبل ذهب من غريهم ومجيع 
االصحاب متساوون يف هذه الفضيلة فينبغي تعظيم مجيعهم وذكر كلهم باخلري فان 

ون يف قبول روايتهم وتبليغ االحكام ال مزية الصحابة كلهم عدول وكلهم متساو
 اآلياتمنهم وهم محلة القرآن اجمليد ومنهم مجعت اآلخر لرواية أحدهم على رواية 

املتفرقات من هذا آيتان ومن هذا ثالث آيات وأزيد وأنقص اعتماداً على عدالتهم 
ميكن أن فمن جرح واحداً من االصحاب فذلك اجلرح راجع اىل القرآن اجمليد فانه 

 ذلك اجملروح واملطعون فيه وينبغي ان يصرف املخالفات اآلياتيكون حامل بعض 
واملنازعات الواقعة بني هؤالء االكابر اىل حمامل صحيحة وان يبعدهم ويرتههم عن 

 والتعصب قال االمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل وهو أعلم بأحوال الصحابة عليهم ىاهلو
نا ونقل مثل هذه املقولة ت عنها ايدينا فلنطهر عنها ألسنالرضوان تلك دماء طهر اهللا

  . أوالً وأخراًو السالمأيضاً عن االمام جعفر الصادق رضي اهللا عنه 

  

املكتوب احلادي عشر واملائتان اىل املال يار حممد قدمي البدخشي يف جواب 
  سؤاله وبيان بعض لوازم مقام التكميل واالرشاد

 االخ االعز موالنا يار حممد القدمي وصار موجباً وصل املكتوب املرغوب من
للفرح بلغ اهللا سبحانه ذروة الكمال والتكميل حبرمة النيب املختار وآله االجماد واالبرار 

 وقد سئلت عن مقالة املولوي عليه الرمحة حيث قال ان و السالمعليه وعليهم الصالة 
أن أمثال هذا ) اعلم(م أم ال املليح الذي كان جبنيب كان حقا فهل جيوز هذا الكال

االمر تقع كثرياً يف هذا الطريق وجتري على اللسان وهذا النوع من املعاملة يقال له 
التجلي الصوري ويظن صاحب املعاملة تلك الصورة املتجلي هبا حقا تعاىل شأنه 
والكالم امنا هو ما قال الشيخ االجل االمام الرباين حضرة اخلواجه يوسف اهلمداين 

 انه ملا صدر لكم )مث اعلم( هبا أطفال الطريقة قدس سره حيث قال تلك خياالت ترىب



- ٣١٩ -  

نوع اجازة تعليم الطريقة أردت ان اكتب بعض الفوائد يف هذا الباب ينبغي استماعها 
انه اذا جاء عندك طالب بارادة الطريقة ينبغي لك ان ) اعلم(بأذن العقل والعمل هبا 
يم الطريقة اياه خوفا من ان يراد عليك االستدراج يف هذا تتأمل وتتأين كثريا يف تعل

االمر ومن ان يكون املنظور فيه خرابيتك خصوصا اذا ظهر الفرح والسرور من جميئ 
املريد فينبغي سلوك طريق االلتجاء والتضرع يف هذا الباب واالستخارات املتعددة اىل 

 ال يراد به االستدراج واالضالل ان حيصل اليقني بكون تعليم الطريقة اياه مرضيا وانه
الن التصرف يف عبادة اهللا تعاىل وتضييع الوقت يف تربيتهم غري جموز بال اذن احلق 
سبحانه ويف قوله تعاىل لتخرج الناس من الظلمات اىل النور بأذن رهبم داللة على هذا 

لدرع يف املعىن حكي انه ملا تويف واحد من االعزة جاء اخلطاب بانه انت الذي لبس ا
 واالجازة اليت ّي وأقبلت بقلبك عل قال هال وكلت خلقي ايلّىديين على عبادي قال بل

صدرت لك ولغريك مشروطة بالشروط ومنوطة حبصول العلم مبرضاه تعاىل فانه ما 
جاء بعد وقت االجازة املطلقة فينبغي رعاية تلك الشروط اىل ورود ذلك الوقت 

عىن ايضاً اىل املري نعمان فينبغي االستعالم ايضاً من والشرط هو االخبار وحرر هذا امل
هناك وباجلملة ينبغي السعي حىت جيئ ذلك الوقت ويتيسر التخلص من مضائق 

  .و السالمالشرائط 

  

املكتوب الثاين عشر واملائتان اىل موالنا حممد صديق البدخشي يف جواب بعض 
  أسئلته وحل واقعة رآها

تتابيعن فازداد فرح على فرح أكرمكم اهللا سبحانه وصل املكتوبان املرغوبان م
 وسألت انه و السالمبترقيات غري متناهية حبرمة سيد املرسلني عليه و على آله الصالة 

هل يقدر الشيخ صاحب التصرف أن يوصل املريد املستعد بتصرفه اىل مراتب فوق 
ده ال اىل مراتب  يقدر ان يوصله ولكن اىل مراتب تناسب استعداىال بل استعداده أو
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تباين استعداده مثال اذا كان يف مريد استعداد الوالية املوسوية وهناية قوة استعداده ما 
يقدر الوصول هبا اىل نصف طريق هذه الوالية فالشيخ صاحب التصرف يستطيع ان 

 درجات هذه الوالية وأما انه خيرجه من الوالية املوسوية اىل ىيوصله بتصرفه اىل اقص
 أيضا انه اي )وسألت( احملمدية ومينحه هناك الترقيات فهو ليس مبعلوم الوقوع الوالية

 الذي هو ألطف اللطائف االنسانية حكم النفس االمارة ىمرتبة حيصل فيها لالخف
 وان كان ألطف ى االخ ان االخف)ليعلم(وحتصل له املشاهبة يف اخلسة والدناءة 

سمة بسمة احلدوث فاذا وضع السالك اللطائف ولكنه داخل يف دائرة االمكان ومت
 من ظالل ىقدمه يف خارج دائرة االمكان ووقع سريه على مراتب الواجب وترق

الوجوب اىل أصوهلا وختلص من التقيد بالصفة والشان فال جرم يكون املمكن حينئذ 
 أخسه وألطفه مساويني فيها ويتخيل النفس ىيف نظره ذليالً حقرياً عدمي االعتبار وير

ه مسعت منك بواسطة أو بال  ايضاً ان)وكتبت( يف هذا املقام كأهنما توأمان ىخفواال
ان العبادة له تعاىل معتقداً بأنه تعاىل حاضر وقت العبادة موجب لترتله تعاىل واسطة 

 احملب )ايها(ينبغي العبادة مثل العبيد فان العبادة له تعاىل معتقداً بأنه حاضر سوء ادب 
 املقالة من هذا الفقري ليس مبعلوم ولعلك رأيته يف حمل آخر ان صدور أمثال هذه

 حسنة و السالميتها ورأيت فيها حضرة آدم على نبينا وعليه الصالة أوالواقعة اليت ر
جداً واصيلة واملاء كناية عن العلم وادخال اليد فيه حصول القدرة يف العلم ومشاركة 

هلذا احلصول فان آدم عليه السالم تلميذ  مؤكدة و السالمآدم على نبينا وعليه الصالة 
الرمحن وعلم آدم االمساء كلها غاية ما يف الباب ان املراد بالعلم يف هذه الواقعة علم 
الباطن بل نوع من علم الباطن له مناسبة لنسبة أهل البيت عليهم الرضوان والباقي عند 

  .و السالمالتالقي 

  

د فريد يف املواعظ والنصائح بالترغيب املكتوب الثالث عشر واملائتان اىل السي
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... يف اتباع علماء أهل السنة واجلماعة والتحذير عن مصاحبة علماء السوء 
  .اخل

عصمكم اهللا سبحانه عما ال يليق جبنابكم حبرمة جدكم االجمد عليه و على آله 
ي هل جزاء االحسان اال االحسان وال ادر و تعاىل  قال اهللا سبحانهو السالمالصالة 

 ان اكون رطب اللسان بدعاء سالمتكم يف ىباي احسان اكافئ احسانكم سو
الدارين يف االوقات الشريفة احلمد هللا سبحانه واملنة ان هذا املعىن ميسر من غري اختيار 

ة به التذكرة واملوعظة فيا هلا من نعمة إن وقعت يف أالذي تليق املكافاآلخر واالحسان 
 النجيب ان خالصة املواعظ وزبدة النصائح االختالط )أيها النقيب(معرض القبول 

واالنبساط مع أصحاب الديانة وارباب التشرع وكل من التدين والتشرع مربوط 
بسلوك طريقة أهل السنة واجلماعة احلقة الذين هم الفرقة الناجية من بني سائر الفرق 

غري اتباع آرائهم ممتنع االسالمية والنجاة بدون متابعة هؤالء االكابر حمال والفالح من 
والدالئل النقلية والعقلية والكشفية شاهدة هلذا املعىن ال حتتمل التخلف أصال فاذا علم 
خروج شخص مقدار خردلة من طريق هؤالء االكابر الذي هو الصراط املستقيم ينبغي 

  وطلبة العلم الذين الىان تعتقد ان صحبته سم قاتل وان ترى جمالسته كمجالسة االفع
مباالة فيهم فهم لصوص الدين من اي فرقة كانوا واالجتناب عن صحبتهم ايضاً من 
الضروريات ومجيع هذه الفتنة واملفسدة الواقعة يف الدين من شآمة هؤالء اجلماعة الذين 
جعلوا آخرهتم هباء يف مجع حطام الدنيا اولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت 

 شخص ابليس اللعني قاعداً مسترحيا فارغ البال من ىدين رأجتارهتم وما كانوا مهت
االشتغال باالغواء واالضالل فسئله عن سر ذلك فقال اللعني ان علماء السوء يف هذا 

 عمر موصوف حبسن )وموالنا(الوقت قد كفوا امري وتكفلوا يل باالغواء واالضالل 
ط أن تقووا قلبه وتعاونوه على السرية والطوية من بني الطلبة املوجودين اآلن هناك بشر

اظهار احلق واحلافظ االمام فيه ايضا جنون االسالم وال بد من ذاك اجلنون يف االسالم 
لن يؤمن احدكم حىت يقال انه جمنون معلوم جلنابكم وهذا الفقري مل يقصر يف القول 
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 والكتابة يف التحريض على الصحبة احلسنة ومل ارخص لنفسي أن تترك املبالغة يف
 ذلك أصال عظيما والقبول من عندكم فطوىب ملن ىالتحذير عن املصاحبة السوء وار

جعل مظهراً للخري وتذكر احساناتكم يوردين على هذا القيل والقال وينسيين مالحظة 
  .و السالمالتصديع واالمالل 

  

اآلخرة املكتوب الرابع عشر واملائتان اىل خان خانان يف بيان أن الدنيا مزرعة 
  يد عذاب الكفار وتفويض واحد من ارباب االفتقارب سر تأويف

اآلخرة طوىب ملن جعله اهللا مظهراً للخري وقد جعل احلق سبحانه الدنيا مزرعة 
فيا شقاوة من أكل البذر بالتمام ومل يزرعه يف ارض االستعداد ومل جيعل احلبة الواحدة 

اآلخرة ن ولد خسارة الدنيا واالخ من اخ واالم م سبعمائة حبة ومل يهيئه ذخرية ليوم
نقد وقته وحسرة الدارين وندامتهما يف كف يده ملا كان معرضا لغضب ربه ومقته 
وأصحاب الدولة هم الذين يغتنمون الفرصة يف الدنيا ال مبعىن اهنم يتنعمون فيها 

ثبات ملا هنالك ومع ذلك أهنا معدات احملن  ويتلذذون هبا فانه ال مدار على ذلك وال
قبات بل مبعىن اهنم يعملون فيها ويزرعون آلخرهتم وحيصلون من حبة واحدة من والع

العمل حبكم واهللا يضاعف ملن يشاء مثرات غري متناهية ومن ههنا كان جزاء االعمال 
 ان تضاعف )فان قيل(الصاحلة يف ايام معدودة تنعمات خملدة واهللا ذو الفضل العظيم 

يد بيئات فان اجلزاء فيها باملثل فكيف جيوز تأاالجر امنا هو يف احلسنات دون الس
 أن مماثلة اجلزاء للعمل مفوضة اىل علم )اجيب(عذاب الكفار بواسطة سيآت معدودة 

الواجب تعاىل وتقدس وعلم املمكن قاصر عن ادراكها اال ترى أن احلق سبحانه امر 
ني ويف حد الزنا يف قذف احملصنات جبلد مثانني جزاء مماثال ويف حد السرقة بقطع اليم

يف البكر مع البكر مبائة جلدة وتغريب عام ويف الشيخ والشيخة حكم بالرجم وعلم 
سر هذه احلدود والتقديرات خارج من طوق البشر ذلك تقدير العزيز العليم وحيث 
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حكم اهللا سبحانه بالعذاب املخلد على الكفر املوقت جزاء وفاقا علم أن اجلزاء املماثل 
وقت هو ذلك العذاب املخلد ومن اراد تطبيق مجيع االحكام الشرعية على الكفر امل

على عقله وجعلها معقول نفسه وتسويتها بادلة عقلية فهو منكر لطور النبوة عليه ما 
  :)شعر(يستحق والتكلم معه من عدم العقل 

   فجوابه أن ال جتيب وتسكتا *من مل يصدق بالكتاب وسنة

فقراء الشيخ ميان أمحد ولد املغفور له الشيخ وبقية املرام أن رافع رقيمة ال
لطافكم  متوسالً هبذا الفقري مالحظاً السلطان التهانيسري توجه اىل اخلدمة العلية

ان موضع يف قضاء اندري الطافكم اليه انه ك واحساناتكم اىل والده املاجد ومن مجلة
 عليكم و و السالممتموه باعطائه إياه واالمر عندكم بل كل من عند اهللا وكنتم اكر

  .و السالمعلى سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصالة 

  

  املكتوب اخلامس عشر واملائتان اىل املرزا داراب يف مذمة الدنيا

وصل املكتوب الشريف الذي أرسلته بالتواضع التام من حسن نشأة االستعداد 
ة جزاكم اهللا سبحانه عنا خري اجلزاء حبرمة حبيبه الفطري اىل الفقراء معدومي البضاع

ان أرباب الدنيا واصحاب الغنا مبتلون   الولد)ايها( و السالمعليه و على آله الصالة 
ببال عظيم فان الدنيا مبغوضة احلق سبحانه وقد زين يف نظرهم اقبح مجيع النجاسات 

 العقل السليم اىل ىكنجاسة مموهة بالذهب وسم مغلف بالسكر ومع ذلك لقد اهتد
 ىال العلماء لو أوصشناعة هذه الدنية ودل على قباحة هذه الغري املرضية وهلذا ق

عقل أهل زمانه يعطي للزهاد فاهنم راغبون عن الدنيا ورغبتهم عنها من شخص مباله ال
كمال عقلهم ومع ذلك مل يكتف احلق سبحانه من كمال رمحته بشهادة العقل وحده 

ا آخر من النقل واطلع على حقيقة ذاك املتاع الكاسد على ألسنة بل ضم اليه شاهد
 الذين هم رمحة للعاملني ومنع عن حمبة تلك القحبة و السالمالرسل عليهم الصالة 
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والتعلق هبا منعا بليغا ومع وجود هذين الشاهدين العدلني اذا اكل شخص السم بطمع 
يل فهو سفيه حمض وبليد بالطبع بل السكر املوهوم واختار النجاسة برجاء الذهب املتخ

هو منكر الخبار الرسل عليهم السالم يف احلقيقة وحكمه حكم املنافق الذي فيه صورة 
وال نتيجة هلا غري عصمة الدماء واالموال الدنياوية اآلخرة االميان وهي ال تنفع يف 

والندامة  احلسرة ىفينبغي رفع قطن الغفلة اليوم من االذن واال ال حيصل شئ غدا سو
  :)شعر(والشرط االخبار 

  هاي الغرور الغرور من يصطف *امنا هذه الدنيا متاع

   ولك الساعة اليت أنت فيها * فات واملؤمل غيبىما مض

  

املكتوب السادس عشر واملائتان اىل املرزا حسام الدين يف بيان سر كثرة ظهور 
 وبيان امتية اخلوارق للعادات من بعض االولياء وقلة ظهورها من بعض آخر

  مقام التكميل واالرشاد وما يناسب ذلك

 على سيد املرسلني وآله الطاهرين و السالم احلمد هللا رب العاملني والصالة 
أمجعني قد يقع يف اخلاطر الفاتر أنه ملا حال البعد الصوري بيين وبني االحبة وصارت 

 بعض العلوم واملعارف املالقاة الظاهرية كعنقاء املغرب كان املناسب ان اكتب اليهم
وقات واملرجو ان ال ألاكتب من هذا القسم شيئا يف بعض أحيانا فبناء على ذلك ا

 ملا كان مبحث الوالية فيما بيننا ونظر )أيها املخدوم(يكون ذلك منجراً اىل املالل 
عوام اخلالئق اىل ظهور اخلوارق اذكر من هذه املقولة كلمات ينبغي استماعها اعلم ان 

ية عبارة عن الفناء والبقاء واخلوارق والكشوف من لوازمها قلت او كثرت ولكن الوال
ليس كل من تكون خوارقه اكثر تكون واليته امت وحظه اوفر بل كثريا ما يكون ظهور 
اخلوارق قليال وتكون الوالية اكمل مدار كثرة ظهور اخلوارق على أمرين كون 

ون الرتول اىل السفل أقل يف وقت الرتول العروج اىل الفوق اكثر يف وقت العروج وك
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بل االصل العظيم يف كثرة ظهور اخلوارق هو قلة الرتول على أي كيفية كان جانب 
العروج فان صاحب الرتول يرتل اىل عامل االسباب وجيد وجود االشياء مربوطاً 

 فعل مسبب األسباب من وراء أستار االسباب والذي مل يرتل أو نزل ىباالسباب وير
ولكن مل يصل بعد اىل االسباب فنظره مقصور على فعل مسبب االسباب فقط الن 
االسباب قد ارتفعت عن نظره بالتمام وقصر نظره على فعل مسبب االسباب فال جرم 

 ظن كل منهما فيكل أمر من مبقتضىيعامل احلق سبحانه كال منهما معاملة على حدة 
سباب يهيئ أمره بدون توسط االسباب  االى االسباب اىل األسباب والذي ال يرىير

 عند ظن عبدي يب شاهد هلذا املعىن وقد اختلج يف اخلاطر مدة كثرية أنه ]١[وحديث انا
ما الوجه يف عدم ظهور اخلوارق من أحد من كمل اولياء هذه االمة مع كثرهتم فيما 

اظهر قادر اجليالين قدس سره فعبد الي الدين ي مثل ما ظهر من حضرة السيد حمىمض
ي الدين اجليالين ي واعلم ان عروج السيد حمىاحلق سبحانه آخر األمر سر هذا املعم

 من عروج أكثر االولياء ونزل يف جانب الرتول اىل مقام الروح ىقدس سره كان أعل
فقط الذي هو فوق عامل االسباب وحكاية احلسن البصري وحبيب العجمي مناسبة 

قل عن احلسن البصري أنه كان يوماً واقفاً بساحل هلذا يعين مؤيدة ومقوية ملا سبق ن
له عن سبب أالنهر منتظر السفينة ليعرب النهر فجاء حبيب العجمي يف اثناء ذلك فس

وقوفه فقال انتظر السفينة فقال احلبيب ما احلاجة اىل سفينة أليس فيك يقني فقال 
 ىال استعانة سفينة وبقليس لك علم فعرب احلبيب النهر يعين ماشياً على املاء بأاحلسن 

احلسن واقفا منتظرا للسفينة وكان احلسن البصري قد نزل اىل عامل االسباب فعومل 
بتوسط االسباب وكان احلبيب العجمي قد طرح االسباب وازاحها عن نظره بالتمام 
فعومل من غري توسط االسباب ولكن الفضل للحسن النه صاحب العلم ومجع بني 

قني وعلم االشياء كما هي فان القدرة جعلت يف نفس االمر عني اليقني وعلم الي
مستورة فيما وراء احلكمة وحبيب العجمي صحب سكر له يقني بالفاعل احلقيقي من 

                                                 
  رواه الشيخان عن ايب هريرة رضي اهللا عنه) 1(
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غري مدخلية االسباب وهذه الرؤية ليست مبطابقة لنفس األمر ألن توسط االسباب 
 معاملة ظهور  معاملة التكميل واالرشاد فهي على عكس)واما(كائن حبسب الواقع 

اخلوارق فان يف مقام االرشاد كلما كان الرتول اكثر يكون االرشاد اكمل وأوفر فان 
 ان )واعلم(حصول املناسبة بني املرشد واملسترشد الزم يف االرشاد وهو منوط بالرتول 

التفوق كلما كان اكثر يكون الرتول اكثر يف االغلب وهلذا كان عروج النيب صلّى اهللا 
لّم فوق الكل ونزل وقت الرتول اسفل من الكل ولذا كانت دعوته امت وكان عليه و س

مرسال اىل كافة االنام النه قد حصلت له صلّى اهللا عليه و سلّم مناسبة بالكل بواسطة 
هناية الرتول وكان طريق أفادته أمت وكثريا ما تقع افادة الطالبني من متوسطي هذا 

عني فان يف املتوسطني زيادة مناسبة رجوغري امل املنتهينيالطريق ما ال يتيسر من 
عني ومن ههنا قال شيخ االسالم اهلروي قدس  غري املرجواملنتهينيللمبتدئني بالنسبة اىل 

سره لو كان اخلرقاين وحممد القصاب يف حمل واحد الرسلتكم اىل حممد القصاب ال 
ا فيكون احتظاظ املريد منتهىاىل اخلرقاين فانه أنفع لكم من اخلرقاين يعين كان اخلرقاين 

ا مطلقا فان عدم االفادة التامة غري واقع يف منتهىا غري مرجوع ال منتهىمنه قليال يعين 
حقه فان حممدا رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم أزيد انتهاء من الكل واحلال ان افادته 

اهلبوط ال على فادة ونقصاهنا على الرجوع وزيد من الكل فكان مدار زيادة االكانت أ
 دقيقة ينبغي أن يعلم كما أن يف حصول نفس الوالية ال )وههنا(االنتهاء وعدمه 

يشترط لصاحبها العلم بوالية نفسه كما هو مشهور كذلك ال يشترط العلم بوجود 
خوارقه العادات بل كثريا ما ينقل الناس عنه خوارق وال يكون له على تلك اخلوارق 

لذين هم أصحاب العلم والكشف جيوز أن ال يكون هلم اطالع اطالع أصال واالولياء ا
على خوارقهم بل تظهر صورهم املثالية يف أمكنة متعددة وتظهر من تلك الصور أمور 
عجيبة وحاالت غريبة يف مسافات بعيدة وال اطالع لصاحب تلك الصور على ذلك 

  ):ع(أصال 

  ما الفعل إال منه والغري مظهر و
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بليت قدس سره يعين شيخه قال واحد من االعزة يا قال حضرة خمدومي وق
للعجب جيئ الناس من االطراف واجلوانب فيقول بعضهم رأيناك يف مكة املعظمة 

و يقول بعضهم رأيتك يف بغداد  وكنت حاضرا يف موسم احلج وحججنا معا
هتمة ويظهرون احملبة واملودة وأنا مل أخرج من بييت أصال ومل أر أمثال هؤالء الناس فاي 

يتهمونين هبا واهللا سبحانه أعلم حبقائق االمور كلها والزيادة على ذلك اطناب فان كان 
  .تعطشكم معلوماً أكتب سريعاً أزيد من ذلك ان شاء اهللا تعاىل

  

املكتوب السابع عشر واملائتان اىل املال طاهر البدخشي يف بيان ان نسبة الباطن 
حسن وبيان سبب وقوع الغلط يف بعض كلما تنجر اىل اجلهالة واحلرية تكون أ

الكشوف والفرق بني القضاء املعلق واملربم وان املعول عليه هو الكتاب 
  والسنة وان اجازة تعليم الطريقة ال يدل على الكمال والتكميل مطلقا

 على سيد املرسلني و على آله الطاهرين و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
لى أحوالكم وأوضاعكم من مدة مديدة االستقامة مطلوبة على أمجعني مل تطلعوين ع

 يقع خالف الشريعة مقدار شعرة اعتقاداً ال فعليكم بالسعي واالجتهاد لئالكل ح
وعمال واحملافظة على النسبة الباطنية من أهم املهمات وكلما تنجر النسبة اىل جانب 

ضل والكشوفات االهلية اجلهالة تكون أحسن وكلما تذهب اىل طرف احلرية تكون أف
قصر هنالك يوالظهورات االمسائية امنا هي يف اثناء الطريق وأما بعد الوصول فكل ذلك 

 فيه غري اجلهالة وعدم وجدان املطلوب وماذا أكتب من الكشوف الكونية فان ىال يبق
فان ( فيها كثري ومظنة الغلط غالبة فينبغي اعتقاد أن وجودها وعدمها سيان إجمال اخلط

 ما السبب يف وقوع الغلط يف بعض الكشوف الكونية اليت يصدر عن أولياء اهللا )قيل
تعاىل وظهور خالفها أخرب مثال ان فالنا ميوت بعد شهر أو يرجع من سفره اىل وطنه 

 ان حصول هذا االمر املكشوف )اجيب( ذلك الشهر مل يقع شئ مما اخرب به ىوملا مض
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ئط وصاحب الكشف مل يطلع على تفاصيلها املخرب عن وقوعه كان مشروطا بشرا
وقت االخبار به فحكم حبصوله مطلقا أو نقول ان حكما من االحكام املسطورة يف 
اللوح احملفوظ ظهر لعارف وكان ذلك احلكم قابالً يف نفسه احملو والرفع وكان من 

لرفع قبيل القضاء املعلق ولكن مل يكن للعارف خرب من كونه معلقا وقابليته للمحو وا
 علمه وحكم بوقوعه يكون فيه احتمال التخلف ألبتة مبقتضىفاذا اخرب يف هذه الصورة 

 النيب صلّى اهللا عليه و سلّم واخربه مبوت شاب ى جربيل عليه السالم أت]١[ ان)نقل(
على الصباح فترحم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم حلاله فسأله عما يتمناه من الدنيا فقال 

 فأمر باحضارمها حاال فبينا الشاب قاعد يف الليل مع أهله يف ى حلوكلوا نكاح بكر
ل شيئا هللا فناوله أ بني ايديهما اذ جاء سائل اتفاقاً عند الباب وسىخلوته وطبق احللو

 كما هو بطبقه فلما اصبح النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قعد منتظر اجمليئ ىالشاب احللو
قال أخربوين عن حال ذاك الغالم فاخربوه بأنه يف خرب فوت الغالم فلما تأخر اخلرب 

 فدفع ىسرور وفرح فبقي متحرياً فجاءه جربيل عليه السالم فقال انه تصدق باحللو
 وممتلئ ى فوجدت حتت وسادته حية عظيمة ميتة وبطنها حمشو باحللوىذلك عنه البلو

على جربيل فانه  ال اقبل هذا النقل وال أجوز اخلطأ )وأنا(به حبيث ماتت من كثرته 
 احتمال اخلطأ من حامل الوحي مستقبحا اللهم اال ان ىحامل الوحي القطعي وأر

نقول ان عصمته وعدم احتمال اخلطأ منه خمصوصة بالوحي الذي هو تبليغ من قبل 
احلق سبحانه وهذا اخلرب ليس من قسم الوحي بل هو اخبار من علم مستفاد من اللوح 

و واالثبات فيكون للخطأ جمال يف هذا اخلرب خبالف الوحي احملفوظ الذي هو حمل احمل
الذي هو جمرد تبليغ فافترقا كالفرق بني الشهادة واالخبار فان األوىل معتربة يف الشرع 

أيدك اهللا تعاىل ان القضاء على قسمني قضاء معلق وقضاء مربم ) اعلم(ال الثاين 
لق وأما القضاء املربم فال جمال فيه واحتمال التبديل والتغيري امنا هو يف القضاء املع

 هذا يف القضاء املربم وقال ىما يبدل القول لد و تعاىل للتبديل والتغيري قال اهللا سبحانه

                                                 
  هقال خمرج االحاديث هذا باطل ال اصل له بل هو من خمترعات اجلهلة وهلذا رده االمام الرباين قدس سره من) 1(
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يف القضاء املعلق ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب قال حضرة قبليت قدس 
قدس سره يف قادر اجليالين عبد الي الدين يسره يعين شيخه كتب حضرة السيد حم

يل فاين اتصرف فيه ايضا ان  بعض رسائله ال جمال الحد يف تبديل القضاء املربم االّ
اردت ذلك وكثرياً ما كان يتعجب من هذا الكالم ويستبعده وكان هذا النقل مدة 
مديدة يف خزانة ذهن هذا الفقري اىل ان شرفين اهللا سبحانه هبذه الدولة العظمى حيث 

فع بلية متوجهة اىل بعض االحبة وكان يل يف ذلك الوقت التجاء كنت يوما يف صدد د
وتضرع وابتهال وخشوع تام اىل اهللا تعاىل فظهر أن قضاء هذا االمر ليس مبعلق بأمر 
آخر يف اللوح احملفوظ وال مبشروط بشرط فحصل بعد هذا نوع يأس وحرمان فخطر 

فالتجأت اليه تعاىل قادر اجليالين قدس سره عبد اليف ذلك الوقت قول السيد 
وتضرعت مرة ثانية وتوجهت اليه سالكا طريق اظهار العجز واالنكسار فاظهر اهللا 
سبحانه بان القضاء املعلق على نوعني قضاء ظهر تعليقه يف اللوح احملفوظ واطلع عليه 
املالئكة وقضاء تعليقه عند احلق سبحانه فقط وهو على صورة القضاء املربم يف اللوح 

 ويف القسم االخري من القضاء املعلق احتمال التبديل مثل االول فصار معلوما احملفوظ
من هناك أن كالم السيد اجليالين مصروف اىل القسم االخري الذي له صورة القضاء 
املربم ال اىل قضاء هو مربم حقيقة فان التصرف والتبديل فيه حماالن شرعا وعقال كما 

 اطالعا على حقيقة ذلك القضاء فكيف التصرف  أن الفراد قليلة)واحلق(ال خيفي 
هناك ووجدت البلية املتوجهة اىل االخ املذكور من القسم االخري وصار معلوما ان اهللا 

ه مباركا سبحانه دفعها عنه واحلمد هللا سبحانه على ذلك محدا كثريا طيبا مباركا في
الولني اآلخرين  والتحية على سيد او السالم والصالة ىعليه كما حيب ربنا ويرض

وخامت االنبياء واملرسلني الذي ارسله رمحة للعاملني و على آله وأصحابه و على مجيع 
اخوانه من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني واملالئكة املقربني أمجعني اللهم 
اجعلنا من حمبيهم ومتابعي آثارهم بربكة هؤالء االكابر ويرحم اهللا عبدا قال آمينا 

 يف بعض العلوم االهلامية يف إاىل اصل الكالم ونقول ان سبب وقوع اخلط) جعولنر(
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بعض االوقات هو أن بعض املقدمات املسلمة الثابتة عند صاحب االهلام الكاذبة يف 
نفس االمر تلتبس وختتلط مع العلوم االهلامية حبيث ال يقدر صاحب االهلام على التمييز 

 يف بعض إ يف اجملموع بسبب اخلطإ فال جرم يقع اخلطبل يظن مجيع تلك العلوم اهلامية
 يف بعض االحيان امور غيبية يف الكشوف والواقعات وخييل ىاجزائها وايضاً قد ير

الرأي أهنا حممولة على ظاهرها ومقصورة على صورهتا فيحكم على مقدار خياله فيقع 
لتأويل والتعبري  ان تلك االمور مصروفة عن ظاهرها وحممولة على اى وال يدرإاخلط

 أن ما هو القطعي )وباجلملة(وهذا املقام ايضاً من مجلة مقامات االغالط الكشفية 
احلقيقي باالعتماد هو الكتاب والسنة فاهنما ثبتا بالوحي القطعي وتقررا برتول امللك 
وامجاع العلماء واجتهاد اجملتهدين يعين القياس راجعان اىل هذين االصلني وما وراء 

صول االربعة كائنا ما كان ان كان موافقا لواحد من هذه االصول فهو مقبول هذه اال
واال فال وان كان من علوم الصوفية ومعارفهم البهية ومن االهلام والكشوفات السنية 

 هناك بنصف شعرية ما مل يوزن مبيزان الشريعة واالهلام ىفان الوجد واحلال ال يشتر
 مل جيرب مبحك الكتاب والسنة واملقصود من والكشوف ال يقبل على نصف دانق ما

سلوك طريق الصوفية حصول ازدياد اليقني حبقية املعتقدات الشرعية الذي هو حقيقة 
االميان وحصول اليسر يف اداء االحكام الشرعية ال امر آخر وراء ذلك فان الرؤية 

لصوفية ليست بواقعة يف الدنيا واملشاهدات والتجليات اليت ااآلخرة موعودة يف 
مسرورون هبا اطمئنان بالظالل أو تسل بالشبه واملثال وهو تعاىل وراء الوراء فان 
كشفت عن حقيقة هذه املشاهدات والتجليات كما هي اخاف من وقوع الفتور يف 
طلب مبتدئي هذا الطريق وتطرق القصور اىل شوقهم وان سكت عن ذلك مع وجود 

اس احلق بالباطل فبالضرورة اردت ان أظهر العلم به اخاف من أن اكون جموزاً اللتب
هذا القدر وهو أن جتليات هذا الطريق ومشاهداته ينبغي ان تعرض على حمك جتلي 

 على نبينا وعليه الصالة السالم وشهوده فان مل تصح يعين مل تطابقه موسىكليم اهللا 
ثالية بالضرورة بل خالفته ينبغي أن حيكم عليها بكوهنا من مجلة التجليات الظاللية وامل
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وال جيوز أن تصح يعين تطابق ألبتة فان الدك والفك مفقود والبد منه يف الدنيا سواء 
 للباطن أو للظاهر فانه يلزمه الدك والفك ألبتة وخامت االنبياء عليه وعليهم الصالة ىجتل

 لكونه مربأ من هذه الوصمة تيسرت له الرؤية يف الدنيا ومل يذهب عن مكانه و السالم
مقدار شعرة وال تكون هي بال حجاب ظل من الظالل لكمل تابعيه صلّى اهللا عليه و 

ال فاذا وقع الصعق  سلّم من الذين هلم نصيب من هذا املقام فهمه صاحب التجلي أو
 عليه السالم من مشاهدة هذا احلال فقط من غري وقوع التجلي له موسىلكليم اهللا 

ود من اجازة بعض املخلصني هو أن يكون ذلك  أن املقص)مث اعلم(ماذا يقع لغريه 
اجملاز دليالً وهادياً اىل طريق احلق جل وعال جلماعة يف مثل هذا الزمان الذي فشت فيه 

 حمافظا على هذه ى ويسعىالضاللة وعمت ويشتغل هو أيضاً باتفاق هؤالء الطلبة ويترق
لة ال ان االجازة توقعه النسبة وجيتهد الن يكون املسترشدون ايضاً متشرفني هبذه الدو

  .و السالميف توهم الكمال والتكميل ومتنعه من املقصود ما على الرسول اال البالغ 

  

املكتوب الثامن عشر واملائتان اىل املال داود يف بيان لزوم رعاية آداب شيخ 
  الطريقة

وصل املكتوب الشريف من االخ االعز املال داود وصار موجبا لالبتهاج جعل 
حانه ظاهره وباطنه متحال ومتزينا مبرضياته حبرمة النيب وآله االجماد عليه احلق سب

 املطلوب عدم وقوع الفتور يف تكرار ذكر القلب واالستقامة و السالموعليهم الصالة 
 طرأت الظلمة  فمىتعلى طريقة االكابر قدس اهللا اسرارهم بسبب توجهات شىت

االبتهال واالنكسار اىل جناب قدس والكدورة فرضا فعالجها االلتجاء والتضرع و
احلق جل سلطانه والتوجه التام اىل مربيه فانه هو الوسيلة اىل حصول هذه الدولة 
فينبغي رعاية آداب وسائل هذه الدولة العظمى كما هو حقها يف احلضور والغيبة وان 

جاة جيعل رضاء هؤالء االكابر وسيلة اىل حتصيل رضاء احلق سبحانه وهذا هو طريق الن
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  .و السالموالفالح 

  

ال  املكتوب التاسع عشر واملائتان اىل املرزا ايرج يف بيان ان اشتغال االنسان مبا
  يعنيه وتركه ما يعنيه ويهمه من جهله وغفلته

عصمكم اهللا سبحانه عما يصمكم وصانكم عما شانكم حبرمة سيد االولني 
عيد النجيب ان االنسان اذا طرأ  الس)ايها( و السالمواآلخرين عليه و على آله الصالة 

 سعيا بليغا ىعليه مرض من االمراض الظاهرة او عرضت لعضو من اعضائه آفة يسع
 عليه املرض القليب الذي حىت يندفع عنه ذلك املرض وتزول عنه تلك اآلفة وقد استوىل

هو عبارة عن تعلق القلب مبا دون احلق جل وعال على هنج كاد يوقعه يف املوت 
 يف ى ويلقيه يف العذاب السرمدي وهو ال يتفكر بعد يف ازالته أصال وال يسعاالبدي

دفعه قطعا فان مل يعلم ان هذا التعلق مرض فهو سفيه حمض وان علم ومع ذلك ال 
يبايل به فهو بليد صرف والجل ادراك هذا املرض البد من عقل املعاد فان عقل املعاش 

 يتعداه اىل بواطن االمور فكما ان عقل لقصور فكره مقصور على ادراك الظاهر ال
ال يراه مرضاً بواسطة ابتالئه بالتلذذات الفانية  املعاش ال يدرك املرض املعنوي أو

وانغماسه فيها كذلك عقل املعاد ال حيس االمراض الصورية وال يعدها امراضاً بسبب 
لبصر عقل املعاد رجائه املثوبات االخروية عقل املعاش قصري النظر وعقل املعاد حديد ا

 وعقل املعاش مرغوب االغنياء وأرباب و السالمنصيب االنبياء واالولياء عليهم الصالة 
اآلخرة الدنيا شتان ما بينهما واالسباب احملصلة لعقل املعاد ذكر املوت وتذكر أحوال 

  :)شعر(اآلخرة وجمالسة قوم تشرفوا بدولة فكر 

   ابلغ لعلك تبلغ فان انا مل *دللتك يا هذا على كرت مقصد

ينبغي ان يعلم كما ان مرض الظاهر موجب للعسرة والتعب يف اداء االحكام 
كرب على  و تعاىل الشرعية كذلك مرض الباطن ايضاً مستلزم لذلك قال اهللا تبارك
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واهنا لكبرية واملستلزم لذلك العسر يف  و تعاىل املشركني ما تدعوهم اليه وقال سبحانه
اجلوارح ويف الباطن ضعف اليقني ونقص االميان واال فليس يف الظاهر ضعف القوي و

التكاليف الشرعية عسر اصال بل فيها كلها ختفيف ومتام اليسر والسهولة وقوله تعاىل 
ف عنكم وخلق يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقوله تعاىل يريد اهللا ان خيف

  :)رشع(ان عدالن هلذا املعىن االنسان ضعيفاً شاهد

   ضوءها من ليس ذا بصرى ان ال ير * يف االفق طالعةىماضر مشس الضح

فكان فكر ازالة هذا املرض الزما وااللتجاء اىل االطباء احلذاق فرضا ما على 
  . واالكرامو السالمالرسول اال البالغ 

  

املكتوب العشرون واملائتان اىل الشيخ محيد البنكايل يف بيان بعض اغالط 
  ن منشأ غلطاهتمالصوفية وبيا

 على سيد املرسلني و على آله وأصحابه و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
أمجعني اعلم ان أحوال فقراء هذا اجلانب واوضاعهم موجبة الزدياد الشكر يوما فيوماً 

 العزيز ان مزلة أقدام السالكني يف هذا )ايها(ونتوقع ذلك يف حق االحباب النائني 
 هو طريق غيب الغيب كثرية ينبغي للسالك أن يعيش حمافظا على حبل الطريق الذي

 يف احلضور والغيبة على فرض وقوع حىتالشريعة يف االعتقاديات والعمليات وهذا نصي
الغفلة وها انا اكتب بعض اغالط هذا الطريق وأعني منشأ الغلط ينبغي مالحظته بنظر 

أن بعضا من أغالط ) اعلم( مبقياسها االعتبار ويعمل فيما وراء اجلزئيات املذكورة
الصوفية هو أن السالك جيد نفسه أحياناً يف مقامات العروج فوق قوم ثبتت افضليتهم 
عليه بامجاع العلماء ومقامه دون مقامات هؤالء االكابر يف احلقيقة يقينا بل رمبا يكون 

الئق قطعا عياذا باهللا هذا االشتباه بالنسبة اىل االنبياء عليهم السالم الذين هم أفضل اخل
سبحانه من هذا االشتباه ومنشأ غلط هؤالء اجلماعة هو ان هناية عروج االنبياء 
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واالولياء أوال اىل امساء إهلية هي مبادئ تعينات وجودهم وهبذا العروج يتحقق اسم 
الوالية ويستحقه السالك والعروج ثانيا يف تلك االمساء مث من تلك االمساء اىل ما شاء 

 كل واحد منهم ومرجعهم ومرتهلم مع وجود هذا العروج هو ى تعاىل ولكن مأواهللا
ذلك االسم الذي هو مبدأ تعني وجوده وهلذا اذا طلبهم سالك يف مقامات العروج 
جيدهم يف تلك االمساء فان مكان هؤالء االكابر الطبيعي يف مراتب العروج هو هذه 

وارض فالسالك العايل الفطرة اذا وقع سريه االمساء والعروج واهلبوط منها بواسطة الع
 تعينات االنبياء وسائر ئ من االمساء اليت هي مبادىفوق االمساء ال جرم يترقي على أعل

االولياء الكبار فحيئذ يظهر ذلك التوهم عياذا باهللا سبحانه من ان يزيل ذلك التوهم 
سالم وأولوية االولياء رضي اليقني السابق ويورث االشتباه يف افضلية االنبياء عليهم ال

اهللا عنهم وقد ثبت أفضليتهم وأولويتهم باالمجاع وهذا املقام من مزال اقدام السالكني 
وال يدري السالك يف ذلك الوقت ان هؤالء االكابر قد عرجوا من تلك االمساء 
عروجات غري متناهية وبلغوا حمال ال ميكن العروج فوقه ومل يعرف ان تلك االمساء 

تهم الطبيعية وله أيضاً مكان طبيعي هناك أدون من تلك االمساء وأنزل فان أفضلية أمكن
 لتعينه ومن هذا القبيل ما قال بعض اًكل شخص باعتبار أقدمية االسم الذي كان مبد

حائلة يف مقامات العروج احيانا ويترقي الكربى املشائخ ان العارف ال جيد الربزخية 
خنا ان رابعة كانت من هذه اجلماعة ايضا وهؤالء من غري وساطتها قال حضرة شي

اىل ما الكربى اجلماعة ملا جتاوزوا وقت العروج االسم الذي هو مبدأ تعني الربزخية 
حقيقة الكربى مل تبق حائلة يف البني وأرادوا بالربزخية الكربى فوقه تومهوا ان الربزخية 

ة املعاملة هي اهنم قد جاوزوها  وحقيقو السالمخامت الرسالة عليه و على آله الصالة 
 طائفة أخرى هو ان سري السالك اذا وقع على اسم هو )ومنشأ غلط(اىل ما فوقها 

مبدأ تعينه وذلك االسم جامع جلميع االمساء على سبيل االمجال فان جامعية االنسان 
امنا هي بسبب جامعية ذلك االسم فبالضرورة يقطع يف ضمن ذلك االسم االمساء اليت 

خر بالسري االمجايل ويتجاوز كل واحد منها حىت ينتهي أنت مبادئ تعينات مشائخ كا
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 ذلك االسم فيتوهم حينئذ تفوقه إياهم وال يدري ان ما يراه من منتهىسريه اىل 
مقامات املشائخ اليت تعداها امنا هي امنوذج مقاماهتم ال حقيقتها وحيث أنه وجد نفسه 

رم يورث ذلك توهم أولويته وقال شيخ بسطام يف جامعا وظن اآلخرين اجزاءه فال ج
هذا املقام من غلبة السكر لوائي أرفع من لواء حممد ومل يدر ان أرفعية لوائه ليس هي 
 بالنسبة اىل لواء حممد صلّى اهللا عليه و سلّم بل بالنسبة اىل امنوذجه الذي صار مشهودا

اً خمربا عن وسعة قلبه اذا ألقي له يف ضمن حقيقة امسه ومن هذا القبيل ما قاله هو ايض
العرش وما فيه يف زاوية قلب العارف ال يكون حمسوساً اصال وهنا ايضاً اشتباه 
االمنوذج باحلقيقة واال فالعرش الذي قال احلق سبحانه يف حقه انه عظيم أي اعتبار 
وأي مقدار لقلب العارف يف جنبه والظهور الذي يف العرش ليس يف القلب عشر 

ولو كان ذلك القلب قلب عارف والرؤية االخروية تتحقق بالظهور العرشي عشريه 
يعين تكون مثله وهذا الكالم وان كان اليوم ثقيال على بعض الصوفية ولكنه يكون 

 هذا املبحث مبثال وهو ان االنسان جامع ملا يف عامل )ولنوضح(اآلخر معلوما هلم يف 
 العناصر واالفالك اجزاء ىية نفسه ورأالعناصر واالفالك فاذا وقع نظره على جامع

نفسه وغلب عليه هذه الرؤية فال يبعد ان يقول اين اكرب من كرة االرض واعظم من 
السموات ففي هذا الوقت يفهم العقالء اكربيته وأعظميته بالنسبة اىل اجزاء نفسه فان 

 جعلت الكل أعظم من اجلزء واكر االرض والسموات ليست من اجزائه يف احلقيقة بل
جاته أجزائه واكربيته امنا هي بالنظر اىل تلك االمنوذجات اليت هي اجزاءه بالنظر ذامنو

اىل اكر االرض والسموات وبسبب هذا االشتباه يعين اشتباه امنوذج شئ حبقيقته قال 
صاحب الفتوحات املكية إن اجلمع احملمدي أمجع من اجلمع االهلي فان اجلمع احملمدي 

ئق الكونية واالهلية فيكون امجع ومل يدر أن ذلك اشتمال ظل من مشتمل على احلقا
ظالل مرتبة االلوهية وامنوذج من امنوذجاهتا ال أنه مشتمل على حقيقة تلك املرتبة 
املقدسة فانه ال مقدار للجمع احملمدي بالنسبة اىل تلك املرتبة املقدسة اليت العظمة 

 ان يف هذا املقام الذي يقع )و أيضاً(اب والكربياء من لوازمها ما للتراب ورب االرب
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فيه سري السالك على اسم هو ربه يظن احيانا ان بعض االكابر الذين هم افضل منه 
يقينا قد وصلوا بتوسطه اىل بعض الدرجات الفوقانية وترقوا بتوسله وهذا أيضاً من 

لكمال ويقع  نفسه أفضل هبذا اىمزال اقدام السالكني عياذا باهللا سبحانه منه حيث ير
يف اخلسارة وأي عجب وأية فضيلة اذا سار السلطان عظيم الشان تام الربهان حتت 
نصرة واحد من وزرائه الذي هو حتت حكومته وطاعته ووصل بتوسط ذلك الوزير 
اىل بعض احملالت وفتح بتوسله بعض البالد واملواضع غاية ما يف الباب ان هنا احتمال 

حث فان كل حجام وحائك له فضل من بعض وجوه فضل جزئي وهو خارج عن املب
خمصوص به على عامل ذي فنون وحكيم حاذق ولكن ذاك الفضل خارج من حيز 
االعتبار واملعترب امنا هو الفضل الكلي الذي هو ثابت للعامل واحلكيم وقد وقع هلذا 
ه الدرويش من هذه االشتباهات كثري ونشأ منها ختيالت كثرية وكانت تلك احلالة في

مدة كثرية ومع ذلك كان حفظ احلق سبحانه شامل حاله فلم يطرأ على يقينه السابق 
مقدار شعرة من التذبذب ومل يتطرق الفتور اىل االعتقاد اجملمع عليه هللا سبحانه املنة 
على ذلك و على مجيع نعمائه وما ظهر على خالف اجملمع عليه اسقطه عن حيز 

علم بالعلم االمجايل هذا القدر أن هذه الزيادة االعتبار وصرفه اىل حمامل حسنة و
املشهودة يف الكشف تكون راجعة على تقدير صحته اىل الفضل اجلزئي وان تعارض 
ذلك وسوسة ان مدار الفضل على القرب االهلي جل سلطانه وهذه الزيادة من ذلك 
 القرب فكيف تكون فضال جزئيا ولكن صارت هذه الوسوسة يف جنب اليقني السابق
هباًء منثورا ومل يبق هلا اعتبار أصال بل التجأ اليه تعاىل بالتوبة واالستغفار واالنابة 
واالنكسار ودعا له سبحانه بالتضرع واالبتهال لئال يظهر له مثل هذه الكشوف وكيال 
ينكشف له ما خيالف معتقدات أهل السنة واجلماعة مقدار شعرة وقد غلب يوماً 

ف واملسئولية عن هذه التومهات وازالت غلبة هذا اخلوف خوف املؤاخذة هبذه الكشو
لتجاء والتضرع اىل جناب قدس احلق إلاعين القرار وأورثتين القلق واالضطرار فصار 

جل سلطانه اضعافاً مضاعفة وامتدت تلك احلالة اىل مدة مديدة فاتفق يف ذلك الوقت 
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ذه املعاملة فادركتين يف مروري على قرب واحد من االعزة فاستمددت به واستعنت يف ه
تلك االثناء عناية احلق جل شأنه وانكشفت حقيقة املعاملة كما ينبغي وحضرت يف 

 الذي هو رمحة و السالمذلك الوقت روحانية خامت الرسالة عليه و على آله الصالة 
 اخلاطر احلزين وصار معلوما يل تشريف ان نعم ان القرب االهلي موجب ىللعاملني فسل
لكلي ولكن هذا القرب الذي حصل لك قرب ظل من ظالل مراتب االلوهية للفضل ا

خمصوص باسم هو ربك فال يكون ذلك القرب موجبا للفضل الكلي وانكشفت 
صورة هذا املقام املثالية على هنج مل يبق حمل للريب فزال التوهم بالكلية وقد كتب هذا 

اشتباه وفيها جمال للتأويل الدرويش يف كتبه ورسائله بعض العلوم اليت فيها حمل 
والتوجيه فلما صرت مبشرا بذلك أردت ان أكتب منشأ اغالط تلك العلوم على وفق 
ما الح يل مبحض فضل احلق جل شأنه وانشره فان الذنب املشتهر ال بد له من اشتهار 
التوبة لئال يفهم الناس من تلك العلوم خالف الشريعة فيقعوا بالتقليد على الضاللة 

 يسلكوا مسلك التضليل والتجهيل بالتعصب والتكلف فان أمثال هذه االزهار وكيال
تتفتق كثريا يف هذا الطريق الذي هو طريق غيب الغيب فجماعة تؤديهم اىل اهلداية 
وطائفة تؤديهم اىل الضاللة وقد مسعت والدي املاجد قدس سره يقول ان منشأ ضاللة 

خروجهم عن الصراط املستقيم هو اهنم دخلوا أكثر املبتدعني من أثنني وسبعني فرقة و
و يف طريق الصوفية ومل يقفوا على حقيقة االمر ومل يتموا السلوك فغلطوا وضلوا 

  .السالم

  

املكتوب احلادي والعشرون واملائتان اىل السيد حسني املانبوري يف خصائص 
  الطريقة النقشبندية وأفضليتها على سائر الطرق ومدح أهلها وما يناسبه

 على سيد املرسلني وآله الطاهرين و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
امجعني لعل االخ االعز معدن السيادة املري حسني مل ينس النائني املهجورين وعساه مل 
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يضيع رعاية آداب هذه الطريقة العلية اليت هي ممتازة من بني سائر طرق املشائخ الكرام 
اتكم وفرصة صحبتكم قليلة جداً فبناء على ذلك أردت من وجوه وقد كان مدة مالق

أن احرر بعض خصائص هذه الطريقة العلية وكماالهتا يف ضمن علوم عالية ومعارف 
سامية وان كنت اعلم ان ادراك هذه القسم من العلوم واملعارف بالفعل بعيد عن 

ين أحدمها ان املعارف مبين على مالحظة أمر اذهان املستمعني ولكن إظهار أمثال هذه
يف املستمعني استعداداً هلذه العلوم وان ترى بعيدة عن شأهنم بالفعل وثانيتهما ان 
املخاطب وان كان واحداً معيناً يف الظاهر ولكن املخاطب يف احلقيقة شخص هو حمرم 

 ان رأس سلسلة هذه الطريقة )ايها االخ(هلذه املعاملة السيف للضارب مثل مشهور 
رضي اهللا عنه الذي هو أفضل مجيع بين آدم  لها هو الصديق االكربالسنية ورئيس أه

بعد االنبياء عليهم السالم على التحقيق وهبذا االعتبار وقع يف عبارة أكابر هذه الطريقة 
أن نسبتنا فوق مجيع النسب فان نسبتهم اليت هي عبارة عن احلضور والشعور اخلاص 

مجيع احلضور ويف هذا الطريق اندراج هي بعينها نسبة الصديق وحضوره الذي فوق 
النهاية يف البداية قال اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره حنن ندرج النهاية يف 

  ):ع(البداية 

  قس من حال بستاين ربعي و

 اذا كانت هناية غريهم مندرجة يف هنايتهم فما تكون هنايتهم وايضاً )فان قيل(
 احلق ليس  اين يكون سريهم منحلق سبحانه فاىلاذا كانت هناية غريهم الوصول اىل ا

 ان هناية هذه الطريقة ان تيسرت هي الوصل )اجيب(ان قرية مثل مشهور بادَعوراء 
منا س من حصول املطلوب فافهم فان كالالعريان الذي عالمة حصوله حصول اليأ

 اشارة ال يدركها اال االقل من اخلواص بل من أخص اخلواص وامنا ذكرنا عالمة
حصول تلك الدولة العظمى فان مجعا من هذه الطائفة باحوا بالوصل العريان وطائفة 
أخرى قالوا باليأس من حصول املطلوب وأذعنوا باحلرمان ولكن اذا عرض عليهم 
اجلمع بني هاتني الدولتني يكادون يظنونه مجعاً بني الضدين ويعدونه من احملاالت 
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ناً والذين يدعون اليأس يظنون الوصل عني والذين يدعون الوصل يرون اليأس حرما
الفصل وهذا كله عالمة عدم الوصول اىل تلك املرتلة العليا غاية ما يف الباب انه قد 
أشرق على بواطنهم شعاع من ذاك املقام العايل فظنه مجع وصال ومجع آخر يأسا وهذا 

وصل واملوافق التفاوت نشأ من جهة استعداد كل منهم فان املناسب الستعداد طائفة 
الستعداد طائفة أخرى يأس واستعداد اليأس أحسن عند الفقري من استعداد الوصل وان 

 االعتراض الثاين ايضاً صار )وجواب(كان كل من الوصل واليأس هناك مالزما لآلخر 
الئحا من هذا اجلواب فان الوصل املطلق غري الوصل العريان شتان ما بينهما ونعين 

فع احلجب كلها وزوال املوانع بأسرها وملا كان أعظم احلجب بالوصل العريان ر
وأقواها هي التجليات املتنوعة والظهورات املختلفة البد من ان تنقضي وتتمم تلك 
التجليات والظهورات بتمامها سواء كان التجلي والظهور يف املرايا االمكانية أو اجملال 

كان بينهما تفاوت بالشرف والرتبة الوجوبية فاهنما يف حصول احلجب هبما سيان وان 
 يلزم من هذا البيان ان يكون للتجليات هناية )فان قيل(فانه خارج من نظر الطالب 

 ان عدم هناية التجليات امنا هو على )اجيب(املشائخ بأنه ال هناية للتجليات وقد صرح 
يسر الوصول تقدير وقوع السري يف االمساء والصفات بالتفصيل و على هذا التقدير ال يت

اىل حضرة الذات تعالت وتقدست وال حيصل الوصل العريان فان الوصول اىل حضرة 
 الذات تعالت وتقدست منوط بطي االمساء والصفات على سبيل االمجال فتكون اذاً

 قد قيل بعدم هناية التجليات الذاتية ايضا كما صرح به )فان قيل(للتجليات هناية 
ح اللمعات فكيف يستقيم القول بنهاية التجليات موالنا العارف اجلامي يف شر

 ان تلك التجليات الذاتية ليست بال مالحظة الشئون واالعتبارات ايضاً فان )اجيب(
التجلي ال ميكن بدون مالحظتها وما حنن يف صدد بيانه امر يكون فيما وراء التجليات 

ز يف ذلك املوطن اي صفاتية كانت تلك التجليات او ذاتية فان اطالق التجلي غري جائ
جتلي كان الن التجلي عبارة عن ظهور شئ يف مرتبة ثانية او ثالثة او رابعة اىل ما شاء 

 فبأي )فان قيل(اهللا تعاىل وقد سقطت املراتب هنا باسرها وطويت املسافة بتمامها 
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 ان التجليات ان كانت مبالحظة معان زائدة )اجيب(اعتبار قيل لتلك التجليات ذاتية 
 على الذات فهي التجليات الصفاتية وان كانت مبالحظة معان غري زائدة فهي يعين

التجليات الذاتية وهلذا قيل ملرتبة الوحدة اليت هي التعني االول وليست بزائدة على 
الذات جتليا ذاتياً ومطلبنا حضرة الذات تعالت وتقدست وال جمال ملالحظة املعاين يف 

عاين زائدة او ال فان املعاين قد طويت بالكلية بطريق ذلك املوطن اصال سواء كانت امل
 أن يعلم أن الوصل يف )ينبغي(االمجال وتيسر الوصل اىل حضرة الذات املقدسة املتعال 

ذلك املوطن مرته عن الكيف واملثال كاملطلب واالتصال الذي يدركه العقل ويفهمه 
 سبيل للمثايل اىل املرته عن خارج عن املبحث وغري الئق بذلك اجلناب املقدس فانه ال

  .)قال يف املثنوي(املثال ال حيمل عطايا امللك اال مطاياه 

   اتصاال دون كيف أو قياس *ان للرمحن مع ارواح ناس

ومل خيرب أحد من مشائخ هذه الطريقة العلية عن هناية طريقه وقد اخربوا عن 
ية فاذا كانت بدايتهم ممتزجة ابتداء طريقهم حيث قالوا ان فيه اندراج النهاية يف البدا

بالنهاية فنهايتهم ايضا ينبغي ان تكون مناسبة لبدايتهم وتلك النهاية هي ما امتاز الفقري 
  :)شعر(باظهارها 

   اياك يا صاح ونتف سبالكا * باب العجوز خليفةتىفاذا ا

 ان الواصلني اىل هذه )ايها االخ(احلمد واملنة على ذلك  و تعاىل هللا سبحانه
هاية من ارباب هذا الطريق الذين هم أقل من القليل بالنسبة اىل أصحاب طرق أخر الن

لو عددت افرادهم يكاد املقربون يطلبون التباعد ويستبعده املبعدون باالنكار والتعاند 
واي استبعاد هناك فان كل ذلك لكمال الوصول اىل هناية النهاية بتفضل حبيبه عليه 

ة خصائص هذه الطريقة العلية السفر يف الوطن الذي هو  مجل)ومن( و السالمالصالة 
عبارة عن السري االنفسي والسري االنفسي وان كان ثابتا يف طريق مجيع املشائخ ولكنه 

تداء فيه يتيسر يف طريقهم يف النهاية بعد قطع السري اآلفاقي خبالف هذا الطريق فان االب
ه ومنشأ حصول هذا السري يف االبتداء فاقي امنا يقطع يف ضمنمن هذا السري والسري اآل
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 أخرى هلذا الطريق اخللوة يف اجللوة اليت هي )وخاصة(هو اندراج النهاية يف البداية 
متفرعة على تيسر السفر يف الوطن فيسافر يف بيت اخللوة الوطين يف عني تفرقة اخللوة 

 نتهىسرة ملوال يتطرق تفرقة اآلفاق اىل حجرة االنفس وهذه اخللوة وان كانت متي
و (طرق أخر ولكن ملا تيسر يف هذا الطريق يف االبتداء صارت من خواص هذا الطريق 

 أن يعلم ان اخللوة يف اجللوة امنا هي على تقدير غلق ابواب بيت اخللوة الوطين )ينبغي
وسد طاقاته يعين ال يلتفت يف تفرقة اجللوة اىل أحد وال يكون خماطبا فيها وال متكلما 

 )ايها االخ(غمض عينيه ويعطل بالتكلف حواسه فان ذلك مناف هلذا الطريق ال أنه ي
ان كل هذا التمحل والتكلف إمنا هو يف االبتداء والوسط واما يف االنتهاء فال شئ يلزم 
فيه من هذه التمحالت بل فيه مجعية يف عني التفرقة وحضور يف نفس الغفلة وال يتوهم 

فرقة متساويتان يف حق املنتهى مطلقا فان االمر ليس أحد من هذا أن التفرقة وعدم الت
كذلك بل املراد أن التفرقة وعدم التفرقة متساويتان يف حصول نفس مجعية الباطن ومع 
ذلك لو مجع الظاهر مع الباطن ودفعت التفرقة ايضاً عن الظاهر لكان أوىل وانسب 

كر اسم ربك وتبتل اليه تبتيالً قال اهللا سبحانه ارشاداً لنبيه صلّى اهللا عليه و سلّم واذ
 أن يعلم أنه ال يكون يف بعض االوقات بد من تفرقة الظاهر لتؤدي حقوق )ينبغي(

اخللق فصارت تفرقة الظاهر مستحسنة أيضاً يف بعض االوقات وأما تفرقة الباطن 
فليست جبائزة يف وقت من االوقات أصال فانه خالص للحق سبحانه فكانت ثالثة 

اد املسلمني للحق سبحانه متام الباطن ونصف الظاهر والنصف الثاين حصص من العب
منه بقي الداء حقوق اخللق ولكن ملا كان يف اداء تلك احلقوق امتثال اوامر احلق 

ايضا راجعاً اىل احلق سبحانه اليه يرجع االمر كله اآلخر سبحانه كان ذلك النصف 
 هذا الطريق تقدم اجلذبة على )ويف(فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 

السلوك وابتداء السري من عامل االمر ال من عامل اخللق خبالف أكثر طرق أخر وقطع 
منازل السلوك مندرج فيه يف ضمن طي معارج اجلذبة وسري عامل اخللق ميسر يف ضمن 

بداية لساغ سري عامل االمر فبهذا االعتبار لو قيل ان يف هذا الطريق اندراج النهاية يف ال
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 االبتداء مندرج يف هذا الطريق يف سري االنتهاء ال ]١[فعلم من البيان السابق آنفا أن سري
اهنم يرتلون من سري االبتداء اىل سري االنتهاء ويسريون يف البداية بعد متام سري النهاية 

 يف  قد وقع)فان قيل(فبطل زعم من قال أن هناية هذا الطريق بداية طرق سائر املشائخ 
عبارة بعض مشائخ هذه الطريقة أن سريهم يف االمساء والصفات يقع بعد متام نسبتهم 
فصح ان هنايتهم بداية غريهم فان السري يف االمساء والصفات يف االبتداء بالنسبة اىل 

 أن السري يف االمساء والصفات ليس هو بعد السري )اجيب(السري يف التجليات الذاتية 
ة بل يقع ذاك السري يعين السري يف االمساء والصفات يف ضمن هذا يف التجليات الذاتي

 ما يف الباب ان السري االمسائي والصفايت )غاية(السري يعين السري يف التجليات الذاتية 
كلما ظهر بسبب عروض بعض العوارض يستتر سري التجليات الذاتية ويتخيل انه قد 

ليس كذلك نعم قد يقع الرجوع اىل العامل مت وشرع يف التجليات االمسائية والصفاتية و
بعد متام السري يف مدارج الوالية لدعوة اخللق اىل احلق جل وعال فان زعم ذلك 
الرجوع هنايتهم وختيله بدايته فليس ذلك ببعيد ولكنه ما يقول يف مشائخه فان هلم 

ة الوالية وهنايتها  ان املراد بالبداية والنهاية بداي)و أيضاً(ايضا هذا الرجوع يف النهاية 
 )وهذا(وسري هذا الرجوع ال تعلق له بالوالية بل هو نصيب من مرتبة الدعوة والتبليغ 

الطريق اقرب الطرق وموصل ألبتة قال اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره ان 
طريقنا اقرب الطرق وقال سألت احلق سبحانه طريقاً يكون موصالً ألبتة وصار سؤاله 

ا باالجابة كما نقله يف الرشحات عن اخلواجه احرار قدس سره وكيف ال هذا مقرون
يكون اقرب وموصال وقد اندرج االنتهاء يف ابتدائه فيا شقاوة من يدخل يف هذا 

  :)شعر( بال نصيب منه ىالطريق مث ال يقدر على االستقامة عليه ويبق

  ا بصر ضوءها من ليس ذى ان ال ير * يف االفق طالعةىما ضر مشس الضح

نعم اذا وقع الطالب يف يد الناقص فما ذنب الطريق وما تقصري الطالب فان 

                                                 
اي السري الذي يقع يف االبتداء يف سائر الطرق وهو سري عامل اخللق مندرج يف سري االنتهاء يف تلك الطرق وهو ) 1(

  .سري عامل االمر فال يلزم احملذور املذكور عفي عنه
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 هذا الطريق )ويف ابتداء(نفس هذا الطريق  املوصل يف احلقيقة دليل هذا الطريق ال
خر فان أحالوة ووجدان ويف انتهائه مرارة وفقدان وهو من لوازم اليأس خبالف طرق 

 يف ابتداء هذا الطريق )و أيضاً(نتهائها حالوة ووجدانا يف ابتدائها مرارة وفقدانا ويف ا
قرب وشهود ويف انتهائه بعد وحرمان خبالف طرق سائر املشائخ الكرام ينبغي ان 
يقيس تفاوت الطرق من هنا وان يعرف علو هذا الطريق العايل الن القرب والشهود 

ارة والفقدان فاهنما واحلالوة والوجدان كل ذلك خيرب عن البعد واحلرمان خبالف املر
ينبآن عن هناية القرب فهم من فهم ولنكشف يف شرح هذا السر هذا القدر وهو انه ال 
اقرب اىل احد من نفسه ونسبة القرب والشهود واحلالوة والوجدان مفقودة يف حق 

 )واكابر(نفسه وهي موجودة يف حق غريه مع ان بينهما مباينة والعاقل تكفيه االشارة 
ة العلية جعلوا االحوال واملواجيد تابعة لالحكام الشرعية واعتقدوا ان هذه الطريق

االذواق واملعارف خادمة للعلوم ال يعوضون اجلواهر النفيسة الشرعية جبوز الوجد 
وموز احلال مثل االطفال وال يغترون بترهات الصوفية وال يقبلون االحوال اليت حتصل 

ة السنية وال يريدون وهلذا ال جيوزون بارتكاب احملظورات الشرعية وخالف السن
السماع والرقص وال يقبلون على ذكر اجلهر حاهلم على الدوام ووقتهم مستمر 
ومستدام التجلي الذايت الذي هو كالربق لغريهم دائمي يف حقهم واحلضور الذي يف 
قفاه غيبة َساقِِطٌ عن حيز االعتبار عند هؤالء االكابر بل معاملتهم فوق احلضور 

التجلي كما مرت االشارة اليها قال حضرة اخلواجه احرار قدس سره ان اكابر هذه و
السلسلة العلية ال يقاسون على كل زراق ورقاص فان معاملتهم ونسبتهم عالية جدا 

 والشجرة كما تعليم الطريقة وتعلمها ال بالكإل يف هذا الطريق ب)واملشيخة واملريدية(
ملشايخ حىت ان متأخريهم جعلوا املشيخة واملريدية ان ذلك صار رمسا يف طرق اكثر ا

 والشجرة ومن ههنا ال جيوزون تعدد الشيخ ويسمون معلم الطريقة يف الكإلمنحصرة 
داب املشائخ معه حق رعايتها وهذا من كمال جهالتهم آمرشدا ال شيخا وال يراعون 

 الصحبة أيضاً ال يعلمون ان مشائخهم قالوا لشيخ التعليم وشيخ وأونقصان عقوهلم 
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 الطالب رشده يف حمل آخر جاز له ان ىشيخاً وجوزوا تعدد الشيخ بل قالوا اذا رأ
خيتار شيخا آخر ولو يف حياة شيخه االول بال انكار عليه وقد اخذ اخلواجه النقشبند 

 يف جتويز هذا املعىن نعم اذا لبس من شيخ خرقة ى صحيحا من علماء خبارىفتو
 غريه واما خرقة التربك فال مانع من لبسها وال يلزم من ذلك ان االرادة ال يلبسها من

ال يتخذ شيخاً آخر اصال بل جيوز ان يلبس خرقة االرادة من شيخ وان يتعلم الطريقة 
من آخر وان يصحب ثالثا ولكن ان تيسرت هذه الدول الثالث من واحد فهي نعمة 

لك له ان يصحب مشائخ عظيمة وجيوز ان يستفيد التعليم من مشايخ متعددة وكذ
 و تعاىل املريد طريق احلق سبحانه يرى  ان يعلم ان الشيخ هو من)و ينبغي(متعددة 

وهذا املعىن ملحوظ وموجود يف تعليم الطريقة بل ازيد واوضح وشيخ التعليم هو استاذ 
داب شيخ التعليم آالشريعة ودليل الطريقة أيضاً خبالف شيخ اخلرقة فينبغي اذاً رعاية 

 واجملاهدات يف هذا )والرياضات( رعايتها وان يكون هو احق باسم الشيخوخة حق
الطريق امنا هي باتيان االحكام الشرعية والتزام متابعة السنة السنية على صاحبها 

 والتحية فان املقصود من ارسال الرسل وانزال الكتب رفع اهواء و السالمالصالة 
الها جل سلطانه فصار رفع اهواء النفس مربوطا النفس االمارة اليت انتصبت ملعاداة مو

باتيان االحكام الشرعية وكل من كان ارسخ يف اتيان االحكام الشرعية يكون ابعد 
عن هواء النفس الشقية فاذا ال يكون شئ اشق على النفس االمارة من امتثال االوامر 

عة وما الشرعية واجتناب مناهيها وال يتصور انكسار بدون تقليد صاحب الشري
خيتارون من الرياضات واجملاهدات وراء تقليد السنة فليست هي مبعتربة فان جوكية 
 اهلنود وبرامههم وفالسفة اليونان شركاء يف ذلك االمر وال تزيد الرياضات يف حقهم

 الطالب يف هذا الطريق مربوط بتصرف الشيخ )وتسليلك(غري الضاللة واخلسارة شيئا 
مر بدون تصرفه فان اندراج النهاية يف البداية أثر من آثار توجهه  به ال يفتح االىاملقتد
 وحصول املعىن املرته عن الكيف واملثال نتيجة كمال تصرفه املنيف وكيفية فالشري

ختيار املبتدي والتوجه إالغيبة والذهول اليت اعتربوها طريقاً خمفياً ليس حصوهلا يف 
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  :)شعر(ة الطالب العاري عن اجلهات الست ليس وجوده يف حوصل

   ميشون بالركب خمفيني للحرم *ما أحسن النقشبنديني سريهتم

وكما ان يف هؤالء االكابر قدرة كاملة على اعطاء النسبة حيث اهنم مينحون 
الطالب الصادق باحلضور والشعور يف مدة قليلة كذلك فيهم قدرة تامة على سلب 

أدب واحد نعم ان الذين يعطون تلك النسبة فهم جيعلون صاحب النسبة مفلسا بترك 
 االفادة واالستفادة )وأكثر(يأخذون أعاذنا اهللا سبحانه من غضبه ومن غضب أوليائه 

يف هذا الطريق بالسكوت وقالوا من مل ينتفع بسكوتنا كيف ينتفع بكالمنا وهذا 
السكوت مل خيتاروه بالتكلف بل هو من لوازم طريقهم فان ابتداء توجه هؤالء االكابر 

ىل االحدية اجملردة ال يريدون باالسم والصفة غري الذات ومعلوم ان املناسب واملالئم ا
 مصداق هلذا الكالم ولنختم ُهاُنَس ِللَّ كَ اَهللاَفَرهلذا املقام هو السكوت واخلرس من َع

 و السالمهذه املقالة حبمد اهللا سبحانه وبصالة حبيبه احلمد هللا رب العاملني والصالة 
  .و السالمملرسلني وآله الطاهرين أمجعني على سيد ا

  

املكتوب الثاين والعشرون واملائتان اىل اخلواجه حممد أشرف الكابلي يف بيان 
  سوء االحوال ورؤية القصور يف االعمال واهتام النيات يف احلسنات وما يناسبه

اللهم وفقنا ملرضاتك وثبتنا على طاعتك حبرمة سيد املرسلني عليه و على آله 
 قال واحد من الكرباء ان املريد الصادق من ال يكتب عليه كاتب و السالملصالة ا

 بالتقصري جيد نفسه بالذوق والوجدان ءمدة عشرين سنة وهذا الفقري اململو شيئا مشاله
له حسنة يدرجها يف صحيفة أعماله منذ عشرين  حبيث ال يدري أن كاتب ميينه وجد
هذا الكالم بالتصنع وجيد بالذوق أيضا ان كفار سنة علم اهللا سبحانه انه ال يقول 

 نفسه أيضاً ىاالفرنج أفضل منه مبراتب فان سئل عن مليته ال يعجز عن اجلواب وير
 أن ىبطريق الذوق حماطا باخلطيئات ومشموال بالسيئات وما وجد فيه من احلسنات ير
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نه معطل  أن كاتب مشاله مشغول ابدا وكاتب مييىكاتب مشاله أحق بكتابته وير
 ىوفارغ سرمدا ويعلم أن صحيفة ميينه خالية وصحيفة مشاله مملوءة ال رجاء له سو

 ى املغفرة دعاء اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب ورمحتك أرجىالرمحة وال ممد له سو
عندي من عملي موافق حاله والعجب أن الفيوضات االهلية والواردات الرمحانية فائضة 

مال والتكميل وتلك الواردات تؤيد رؤية القصور املذكورة على الدوام يف مدارج الك
وتقوي مشاهدة العيوب املسطورة وتزيد مكان العجب منقصة وحمل الترفع تواضعا 
وترتال ففي آن واحد مشرف بكماالت الوالية ويف ذلك اآلن متصف أيضاً برؤية 

وتفوقه  نفسه أسفل بل يكون عروجه ىالقصور والنقصان وكلما يعرج ويتفوق ير
سببا لرؤية ترتله وتسفله يصدق الظرفاء ذلك ام ال فان أطلعوا على سره فلعلهم 

ود أحد املتنافيني  ما سر اجتماع هذين املتنافيني وكيف يكون وج)فان قيل(يصدقون 
 ان استحالة اجتماع املتنافيني مشروطة باحتاد احملل وفيما )اجلواب(اآلخر سببا لوجود 

 فان الذاهب اىل فوق لطائف عامل االمر من االنسان الكامل حنن فيه احملل متعدد
والنازل اىل حتت لطائف عامل اخللق منه فانه كلما يذهب عامل االمر اىل فوق يكون 
مناسبته لعامل اخللق أقل وانقص وتقلل تلك املناسبة وتنقصها يكون سببا لترتل عامل 

 فاقد احلالوة ويزيده رؤية العيوب اخللق وكلما يترتل عامل اخللق ويتسفل جيعل السالك
 املنتهون االلتذاذ الذي كان ميسراً هلم يف االبتداء مث زال عنهم نقائص وهلذا يتمىنوال

ر ا العارف ان كفّىاالنتهاء وعرض مكانه فقدان االلتذاذ وعدم احلالوة وهلذا ايضا ير
 فيه بعامل اخللق وهذا االفرنج افضل منه الن يف الكافر نورانية بسبب امتزاج عامل االمر

االمتزاج مفقود يف العارف بل بقي فيه عامل اخللق الذي يقع لفظ انا من العارف عليه 
وحده وهو مملوء من ظلمة وكدورة من الرأس اىل القدم ولطائف عامل االمر منه وان 
نزلت اىل حتت بطريق الرجوع لكن ال يكون هلا اختالط وامتزاج بعامل اخللق كما 

 بينهما يف االبتداء ووصل املكتوب املرسل صحبة أخي اخلواجه حممد طاهر كان ذلك
وحصول الرابطة اليت هي مبنية على املناسبة التامة يف زمان الغيبة ينبغي ان تعدها من 
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نعم عظيمة وليكتف بقرب القلوب اىل أن ترتفع املوانع ومع وجود هذا القرب ينبغي 
قلب فان متام النعمة مربوط هبذا القرب أال ترى أن أن ال خيرج متين قرب االبدان من ال

 اجلماعة اليت حصلت هلم اويسا القرين مع وجود قرب القلوب فيه مل يبلغ مرتبة أدىن
قرب االبدان لعدم حصول ذلك له وهلذا ال يساوي انفاق جبل ذهب منه انفاق مد 

  .و السالمكائنا ما كان  شيئا شعري منهم فال تعدل بالصحبة

  

توب الثالث والعشرون واملائتان اىل اخلواجه مجال الدين حسني الكواليب املك
  يف التحريض على اظهار االحوال لشيخه

مل خيرب االخ اخلواجه مجال الدين حسني منذ مدة عن كيفيات أحواله أمل يسمع 
 ىبونه مض شيخه احواله اىل ثالثة أيام يؤدان مشائخ الكربوية اذا مل يعرض املريد على

 فال يفعل ثانياً كذلك بل ليكتب كلما يظهر وليغتنم قدوم االخ االعز ىمضما 
  ):ع(وليجتهد يف اخلدمة واستمالة خاطره وليعتقد ان صحبته شئ عزيز 

  دللتك يا هذا على كرت مقصد

  

املكتوب الرابع والعشرون واملائتان اىل املري حممد نعمان البدخشي يف بيان 
 يف تعليم الطريقة والتحمل على االحتياطالمر برعاية اآلداب ودفع التوهم وا

شدائد الفقر وبعض النصائح والتنبيهات املكتوبة اىل يار حممد القدمي يف ظهر 
  هذا املكتوب

وصل مكتوب االخ االرشد املري حممد نعمان واتضح مضمون املقدمات اليت 
قل أهل  التشكيكات اليت اظهرها يقول بعض الناس يف حقكم أنه أعىرتبها وفحو

زمانه وما معىن ايراد امثال هذه الكلمات بينك وبني من البد منه وال مهرب عنه وال 
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تقدر على مقاطعته وال ميكنك طلب مفارقته وأي مناسبة يف ذلك ومع ذلك ال خييل 
لك وصول غبار من امثال هذه الكلمات اىل خاطر هذا اجلانب حىت يؤدي اىل االيذاء 

 االنظار ى االمر اىل التربي فان حماسنكم منصوبة لدوالتأذي فضال عن ان ينجر
وزالتكم ساقطة عن حيز االعتبار فال تشوش خاطرك اصال وال تتصور حصول االذية 
اىل هذا اجلانب قطعا فان االذية غري واقعة بوجه من الوجوه وكيف تتصور االذية مع 

 البشرية ليست بالئقة ىمبقتضانتفاء موجب االذية واالمور اليت تظهر بالسهو والنسيان 
للموآخذة هبا فازح توهم التأذي عن لوح اخلاطر وكن مشغوال بتعليم الطريقة وافادة 
الطلبة من االكابر واالصاغر واالمر باالستخارة إمنا هو لتأكيد هذا االمر ال لنفيه فان 

بد من العدو اللعني والنفس اليت الشر هلا قرين ملا كان يف كمني هذا املسكني دائما ال
ت لعيوننا يف صور اوكيال تظهر السيئ والتأكيد لئال تنقلب علينا االحوال االحتياط

احلسنات بالتمويهات والتسويالت الجل االضالل قيل ان الشيطان اللعني اذا جاء من 
طريق الطاعة وصورة النصيحة فدفعه متعسر فينبغي لنا اذا ان نلتجئ ونتضرع اىل احلق 

طلب منه تعاىل باالنكسار والبكاء ان ال يراد من هذه اجلهة سبحانه دائما وان ن
 ان )علمإمث (خذالننا واستدراجنا وطريق االستقامة هو الداللة على السعادة االبدية 

و الفقر والفاقة مجال هذه الطائفة العلية ويف اختياره اقتداء بسيد الكونني عليه الصالة 
رمه برزق عباده وجعلنا واياكم فارغني  وقد تكفل احلق سبحانه من كمال كالسالم

من هذا التردد كلما تكون النفوس اكثر يكون وصول االرزاق أوفر فينبغي التوجه اىل 
 والباقي عند  سبحانهمرضيات احلق تعاىل وتقدس واحالة غم املتعلقات على كرمه

 وقد أخرب بعض االصحاب الواردين من هناك ان توهم حصول التأذي  *التالقي
كن يف خاطر املري اىل اآلن فبناء على ذلك كتبنا باملبالغة والتأكيد يف رفع توهم متم

 كنا حررنا اىل املال يار حممد القدمي كتابا مشتمالً على النصائح )و أيضاً(االذية 
واملواعظ والظاهر ان مضمونه مل يالئم طبيعته حيث مل يرسل جوابه بل مل يسمح 

مل يالئم طبيعته فان مل أبني مظان غلط مجاعة منسوبة بارسال الدعاء وماذا اصنع ان 
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اىل هذا احلقري ومواد خطأهم ومل اميز احلق من الباطل فكيف أخرج من العهدة وبأي 
  :)شعر(اآلخرة وجه اذهب اىل 

   فخذ منه نصحا خالصا أو ماللة *وما هو من شرط البالغ أقوله

 احلق وطريق الرشاد مقام ان مقام املشيخة واالرشاد ودعوة اخللق اىل) اعلم(
 فأي مناسبة هبذه املرتلة العلية ]١[عال جداً ولعلكم مسعتم الشيخ يف قومه كالنيب يف امته

  :)شعر(لكل قاصر وعاجز 

   أو كل من صار ذا ملك سليمان *هل كل من خلت رجال رجل ميدان

ت فان العلم بتفاصيل االحوال واملقامات ومعرفة حقائق املشاهدات والتجليا
وحصول الكشوف واالهلامات وظهور تعبري الواقعات كل ذلك من لوازم هذا املقام 
العايل وبدوهنا خرط القتاد غاية ما يف الباب ان اكابر الطريقة قدس اهللا اسرارهم 
جييزون بعض مريدهم بنوع اجازة قبل وصوله اىل مقام املشيخة مبالحظة بعض املصاحل 

عات للطالبني يف اجلملة ليطلع على االحوال والواقوجيوزون يف حقه تعليم الطريقة 
 االحتياط به يف هذا النوع من التجويز أن يأمر ذلك املريد اجملاز بىويلزم الشيخ املقتد

وكشف مواد الغلط بالتأكيد واطالعه على نقصه دائماً واظهار عدم متاميته وكماله 
رة يكون خائنا وان ساء ذلك باملبالغة فان تساهل الشيخ يف اظهار احلق يف هذه الصو

املريد يكون خمذوالً اما يعلم ان رضا احلق جل وعال منوط برضا الشيخ وسخطه تعاىل 
 املصيبة واي بالء وقع اما فهموا ان االنقطاع عنا اىل اين ينجر همربوط بسخطه ما هذ

 هذا فان ينقطعوا عنا اىل من يتصلون فان تطرق اىل خاطره عياذاً باهللا سبحانه شئ من
القسم فقل له من غري توقف ليتب وليستغفر اهللا وليلتجئ وليتضرع اليه سبحانه ان ال 

                                                 
شيخ قال السيوطي يف الدرر املنتثرة اسنده الديلمي من حديث ايب رافع وذكره ايضا يف جامعه الصغري بلفظ ال) 1(

يف اهله كالنيب يف امته وعزاه اىل اخلليلي وابن النجار عن ايب رافع بلفظ الشيخ يف بيته كالنيب يف قومه وعزاه اىل ابن 
حبان يف الضعفاء والشريازي يف االلقاب عن ابن عمر ورده السيوطي اىل ضعفه لكن يؤيده العلماء ورثة االنبياء 

  .رف من عده يف املوضوعاتعلماء اميت كأنبياء بين اسرائيل فقد اس
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يبتليه هبذا االبتالء العظيم وان ال يوقعه يف هذا البالء اخلطري هللا سبحانه احلمد واملنة مل 
يقع غبار يف خاطر هذا اجلانب مع عدم مباالت االخوان ذلك واضطراباهتم هذه كلها 

ن ذلك ان مير عواقب االمور باخلري وباقي االحوال واالوضاع يذكره االخ واملرجو م
 على و السالماالرشد موالنا حممد صاحل بالتفصيل وبعض حمال االشتباه يستعلم منه 

  .من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله أمت الصلوات وأفضل التسليمات

  

ن اىل املال طاهر الالهوري يف بيان ان يف املكتوب اخلامس والعشرون واملائتا
بداية هذا الطريق حيصل ما حيصل يف هناية سائر الطرق بطريق اندراج النهاية 

  يف البداية اخل

احلمد هللا ونصلي على نبيه ونسلم عليه و على آله الكرام وصلت املكتوبات 
ذهم اذتلااالشتغال والشريفة متوالية وقد اندرج فيها بيان سعي الطالبني واجتهادهم يف 

به واجتماعهم عليه فزادت فرحا على فرح غاية ما يف الباب ان هذا الطريق ملا كان 
فيه اندراج النهاية يف البداية صار يقع وحيصل ملبتدئ هذا الطريق العايل يف االبتداء 

 حبيث ال ميكن التمييز والتفريق بني هذين النوعني من املنتهينياحوال شبيهة باحوال 
 هذا التقدير ال ينبغي اجازة تعليم الطريقة ىالحوال اال لعارف له حدة النظر فعلا

ال يف هذه الصحاب تلك االحوال اعتماداً على حصوهلا فان ضرر اصحاب االحو
يهم الحتمال االمتناع عن الترقي بتخيل البلوغ مرتبة الصورة فوق ضرر مسترشد

سة الذي هو من لوازم مقام االرشاد يف الكمال بل ميكن ان يوقعه حصول اجلاه والريا
 ىبالٍء عظيم فان نفسه االمارة باقية على كفرها مل حتصل هلا التزكية بعد مضي ما مض

والذين أجزهتم ينبغي لك ان تفهمهم باملالمية ان هذا النوع من االجازة ليس مبنيا على 
داء امنا هي من قبيل الكمال بل امامهم امور كثرية وان هذه االحوال احلاصلة يف االبت

هم تاندراج النهاية يف البداية وان تنصحهم بالنصائح املناسبة وان تطلعهم على منقص
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وحيث اجزهتم ال متنعهم من تعليم الطريقة وعساهم يبلغون حقيقة مقام االرشاد بربكة 
انفاسكم مث انكم حيث شرعتم يف هذا االمر يكون مباركاً فينبغي السعي واالهتمام 

و هم وشوقهم بني واجتهادتهاد واالغتنام ليكون ذلك باعثا على سعي الطالواالج
  .السالم

  

املكتوب السادس والعشرون واملائتان اىل اخيه احلقيقي الشيخ ميان حممد يف 
  بيان اغتنام الفرصة

وصل مكتوب اخي االعز فصار موجباً للفرح أيها االخ وفقنا اهللا واياك ان 
والعذاب االبدي متفرع عليها يا اسفي على من يصرف هذه فرصة احلياة قليلة جداً 
الم املخلدة ايها االخ ان الناس صيل امور ال طائل فيها ويلتزم اآلالفرصة اليسرية يف حت

من االجانب جيتمعون من االطراف واجلوانب امثال النمل واجلراد تاركني االسباب 
 الدنيا الدنية وتتمنون بالشوق الدنيوية وأنتم تسعون وتعدون بالذوق واحلرص يف طلب

 شعبة من االميان حديث نبوي عليه ]١[حصوهلا جاهلني لقدر دولة كائنة يف الدار احلياء
 االخ ان هذا النوع من اجتماع )ايها(من الصلوات أفضلها ومن التسليمات اكملها 

ي احيصل أهل اهللا وهذا القسم من اجلمعية هللا يف اهللا الذي هو اليوم يف سرهند ال يدر
ف اطراف العامل أم ال وانتم ضيعتم مثل هذه الدولة وعشر عشري هذه الدولة عند ط

  ):ع(جمانا واستبدلتم اجلواهر النفيسة باجلوز واملوز مثل االطفال 

  فذا عار عليكم ألف عار

 يبقى  لعلك ال تعطي الفرصة يف وقت آخر ولئن اعطيت فلعله ال)أيها االخ(
 وكيف ميكن التدارك وباي شئ حيصل التاليف ما العالج اذاًهذا االجتماع قائماً ف

                                                 
  رواه الشيخان عن ايب هريرة رضي اهللا عنه) 1(
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لبسة أغلطت واخطأت يف الفهم اياك وان تفنت بلقمة مسينة لذيذة واياك وان تغتر ب
غري اخلسارة والندامة والقاء نفسك اىل اآلخرة نتائج هلا يف الدنيا و مزينة نفيسة فاهنا ال

رضا االهل والعيال بعيد عن العقل البالء واختيار العذاب االخروي بواسطة طلب 
 ان )ايها االخ(السليم املدرك املتفكر لعواقب االمور رزقكم اهللا سبحانه العقل والتنبه 

الدنيا ميثل هبا يف عدم الوفاء وأهلها مشهورون باخلسة والدناءة واجلفاء أليس من 
 على اخلسارة أن تصرف عمرك العزيز النفيس يف طلب عدمي الوفاء واخلسيس ما

  .و السالمالرسول اال البالغ 

  

املكتوب السابع والعشرون واملائتان اىل املال طاهر الالهوري يف بعض النصائح 
  واملواعظ اليت تتعلق مبقام املشيخة

على عباده الذين اصطفى وصل املكتوب الشريف وصار و سالم احلمد هللا 
ة هلم فزاد ذلك فرحا موجبا للفرح وقد كتبتم من التذاذ االصحاب وحصول احلالو

 ان احلق سبحانه حيث اكرمك هبذا املنصب ينبغي لك اداء )ايها االخ(على فرح 
تراز عن صدور أمر يكون باعثا على نفرة حشكر هذه النعمة على الوجه االمت واال

 تعلق له باملشيخة ومقام ال ةهم وتنفري اخللق مناسب حلال املالماخللق فانه وبال عظي
 لط يف هذين املقامني افتتمىننقيض مقام املشيخة فاياك واخلهة املالمام الدعوة بل مق

املالمتية يف مقام املشيخة وهو ظلم عظيم وينبغي لك أن جتمل نفسك يف نظر املريدين 
نسة باملسترشدين فان ذلك باعث على االستخفاف اؤوان ال تفرط يف االختالط وامل

ية حفظ احلدود الشرعية حق رعايتها واياك املنايف لالفادة واالستفادة وعليك برعا
وجتويز العمل بالرخصة مهما امكن فانه مناف هلذه الطريقة العلية ومناقض لدعوى 
متابعة السنة السنية قال واحد من االعزة رياء العارفني خري من اخالص املريدين فان 

 فيكون رياءهم امنا هو الجنذاب قلوب الطالبني اىل جناب قدس احلق جل سلطانه
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أفضل من اخالص املريدين بالضرورة وايضاً ان اعمال العارفني اسباب ووسائط لتقليد 
الطالبون حمرومني من العمل  يبقى الطالبني هلم يف اتيان االعمال فان مل يعمل العارفون

فصدور الرياء من العارفني امنا هو ليقتدي هبم الطالبون وهذا الرياء عني االخالص بل 
ن نفعه مقصور على صاحبه وذاك متعد وال يتوهم املتوهم من ذلك ان افضل منه ال

 هلم اىل االعمال عياذا باهللا احتياجاعمال العارفني امنا هي حملض تقليد الطالبني وانه ال 
سبحانه من ذلك فانه عني االحلاد والزندقة بل العارف والطالب سيان يف لزوم اتيان 

 يف الباب ان يف اعمال العارفني يكون نفع الطالبني حد عنه غاية ما الاالعمال الغًىن
الذي مربوط بالتقليد ملحوظا ايضاً احيانا وهبذا االعتبار يسموهنا رياء وباجلملة ينبغي 
التحفظ الكامل والتيقظ الشامل يف القول والفعل فان اكثر اخللق يف هذه االوان يف 

وباعثا على طعن اجلهال يف االكابر شوق الطلب فال يقع امر يكون منافياً هلذا املقام 
 حصول )وقد كتبت أيضاً( و تعاىل الكرام وعليك بطلب االستقامة من احلق سبحانه

نسب املشائخ وقد ذكر وجه ذلك لك مكررا باملشافهة فال تفهم وراء ذلك شيئا فانه 
  .و السالممما ال خري فيه وماذا اكتب ازيد من ذلك 

  

ح ئالنصاملائتان اىل املري حممد نعمان يف بعض املكتوب الثامن والعشرون وا
  املتعلقة مبقام التكميل وتعليم الطريقة وما يناسبه

 قد قيل لك )ايها االخ(وصل مكتوب االخ معدن السيادة وصار موجباً للفرح 
مكررا ان مدار هذا الطريق على اصلني االستقامة على الشريعة على حد ال ينبغي ان 

ا ورسوخ حمبة شيخ الطريقة والثبات عليها واالخالص على هنج  آداهب بترك ادىنىيرض
جمال االعتراض عليه أصال بل يكون مجيع حركاته وسكناته مستحسنة وحمبوبة  يبقى ال

يف نظر املريد ونعوذ باهللا سبحانه من وقوع خلل يف أمر من االمور املتعلقة هبذين 
ة بعناية اهللا سبحانه فسعادة الدنيا االصلني فان هذين االصلني اذا كانا على االستقام
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 يف االحتياطفينبغي ووصايا خر أ مسعكم نصائح )وقد قرع(نقد الوقت اآلخرة و
مراعاهتا وتاليف التقصريات بالتضرع واالبتهال وان تعتكف يف عشر ذي احلجة هذه 

املذكور بنية قضاء اعتكاف العشر االخري من شهر رمضان على تقدير تركه من الشهر 
السنة وينبغي يف هذا االعتكاف االعتذار اىل اهللا سبحانه من هذه النية تصري عامال فب

لكم يف ذلك ان شاء اهللا تعاىل  ااالنكسار والفقري أيضاً يكون ممدالتقصريات بالتضرع و
وما املقصود من هذه املبالغة واالحلاح كلها يف حترير االجازة وقد صدرت لك اجازة 

 تكف هي فما نفع حترير االجازة وال يلزم السعي واالجتهاد يف تعليم الطريقة فان مل
حتصيل كلما يقع يف اخلاطر وقد يقع أشياء تركها أوىل وانسب والنفس اللجوجة اذا 
ولعت بأشياء تريد ان حتصلها وتتمها وال تالحظ يف حقيتها وبطالهنا ولقد حررت يف 

ان تكون يف فكر نفسك وتدبري حقكم كلمات كثرية نفعك اهللا سبحانه هبا ينبغي لك 
أمرك حىت تذهب بسالمة االميان وماذا تنفع االجازة واملريدون فاذا جاء طالب صادق 
حني اشتغالك بشأنك فحينئذ تعلمه الطريقة ال انك جتعل تعليم الطريقة أصل االمر 
ومقصوداً بالذات وجتعل معاملتك تابعة له ومقصودا بالعرض فان ذلك ضرر حمض 

  .صرفوخسران 

  

املكتوب التاسع والعشرون واملائتان اىل املرزا حسام الدين أمحد يف دفع توهم 
  تغيري الطريقة بضرب املثل

على عباده الذين اصطفى وصلت املكتوبات الشريفة املرسلة و سالم احلمد هللا 
متوالية فصارت موجبة للفرح وباعثة على افراط احملبة جزاكم اهللا سبحانه عنا خريا 

ء وقد اندرج فيها بعض الشبهات والشكوك على سبيل االمجال اعلم ان طريقنا اجلزا
 شيخنا قدس اهللا سره االقدس والنسبة هي تلك النسبة الشريفة رةض حهذا هو طريق

املختصة حبضرته أي طريق وأية نسبة أوىل وانسب من هذا الطريق العايل والنسبة العلية 
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باب ان تكميل الصناعة وتتميم كل نسبة امنا هو حىت خيتارمها االنسان غاية ما يف ال
بتالحق االفكار وتعاقب االنظار أال ترى ان النحو الذي كان يف زمن سيبويه قد زاد 
بتالحق افكار املتأخرين به اضعاف امثاله وصار حمررا ومنقحا ومع ذلك هو ذلك 

ري هتذيبه وتنقيحه النحو الذي كان يف زمن سيبويه مل يزد فيه تالحق افكار املتأخرين غ
 و أمل تسمع مقولة الشيخ عالء الدولة قدس سره حيث قال كلما كانت الوسائط أزيد

كثر يكون الطريق أقرب وأنور وهذا القسم من الزيادة اليت حصلت هلذه النسبة العلية ا
بطريق التهذيب والتنقيح وأوردت يف معرض القال والتصريح أوقعت مجاعة يف 

ملعاملة هي هذا من غري تكلف وتصنع انظروا اىل مكتوبات الفقري التخيالت وحقيقة ا
ورسائله حيث اثبت فيها ان هذا الطريق هو طريق االصحاب الكرام عليهم الرضوان 
وبرهنت كون هذه النسبة فوق مجيع النسب ومدحت هذا الطريق العايل واكابره على 

 عشر عشريه وأيضاً ان الفقري هنج مل يوفق أحد من خلفاء هذه اجلماعة العظيمة اليراد
 آداب هذا الطرييق على الوجه االمت يف مجيع االوقات وايام الشدائد ووقت ىأراع

القعود والقيام وال اجوز خمالفتها واالحداث فيه مقدار شعرة والعجب ان هذه الصنائع 
بة اىل كلها بقيت مستورة عن النظر فان وقع فرضاً كالم غري مالئم يف ايام االذية بالنس

بعض االصحاب أثناء املكاملة واملعاتبة كان ذلك منظورا اليه لديكم فالعجب بل 
أعجب تصديقكم امثال هذه الكلمات وانزعاجكم مبجرد مساعها فان كان ذلك مبنيا 
على حسن الظن فلم ختصصون به تلك اجلماعة ألست انا قابال حلسن الظن وباجلملة 

ال يتصور اخلالص من يد النمامني واملفترين وال يتوقع لو كان املدار على القيل والقال 
االخالص فينبغي ترك القيل والقال وجماوزته وعدم تذكر االمور املاضية حىت يتصور 

 أنه قد جاء وقت تربية أوالد حضرة شيخنا )وكتبتم(االخالص وترتفع الكلفة األوىل 
 املكرم ما )ملخدومأيها ا(بل كاد ان يفوت وذكرمت وصية حضرة شيخنا قدس سره 

اعظم سعادة من يقوم خبدمة خمادميهم ولكين عذرت نفسي يف هذه املدة عن اخلدمة 
الظاهرية بواسطة املوانع املعلومة وانا منتظر لظهور زمان ميكن فيه إجراء الوصية العلية 
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 حىت والقال صار مسدودا فأشريوا به ايلّفان علمتم اآلن عدم املانع وان طريق القيل 
هب واشتغل هبذه اخلدمة اياما ولكن اذا لوحظ يف ذلك االمر حق املالحظة يعلم أن اذ

فتربيتكم اياهم ظاهراً وباطنا  مباشريت لذلك االمر امنا تلزم مبجرد امتثال االمر واال
لطيف ان امليان حممد قليج عبد الاخربين اخونا موالنا ) وقد( اىل آخر احتياجكافية ال 

 للتعليم والتربية الظاهرية وانكم جوزمت ذلك أيضاً فأورثين مساع أخذ املخدوم االكرب
هذا اخلرب تعجبا فان املذكور وان ختيل شيئا من قصور ادراكه ولكن كيف جتوزونه 

  .ذلك وأنا اخاف من سراية اذية حممد قليج اىل حمل آخر

  

املكتوب الثالثون واملائتان اىل الشيخ يوسف الربكي يف علو اهلمة وعدم 
  الكتفاء بكل ما حيصل واالجتهاد يف الترقي وما يناسبها

نبذٍة من أحوالكم  بابو على عباده الذين اصطفى اظهر امليانو سالم احلمد هللا 
 ان )أيها املخدوم(تها فبناء على ذلك حنرر كلمات قالكرمية بأمركم واستفسر عن حقي

 االقدام وهم ال يعتربوهنا امثال هذه االحوال يظهر ملبتدئ هذا الطريق كثريا يف أوائل
  :)شعر(أصال بل ينفوهنا وأين الوصل وأين النهاية 

   قلل اجلبال ودوهنن خيوف *كيف الوصول اىل سعاد دوهنا

اهللا سبحانه مرته عن الكيف واملثال وكلما هو داخل حتت الرؤية واالدراك  و
تروا أصال جبوز هذا والشهود واملكاشفة فهو غريه سبحانه وهو تعاىل وراء الوراء فال تغ

الطريق وموزه مثل االطفال وال تتخيلوا الوصول اىل النهاية وال تظهروا الوقائع لشيوخ 
ناقصني فاهنم يستكثرون القليل مبقياس وجداهنم ويزعمون البداية هناية فال جرم يقع 
الطالب املستعد يف زعم الكمال ويتطرق الفتور اىل طلبه ينبغي للعاقل طلب شيخ 

والتماس عالج االمراض الباطنية منه وما مل يلق شيخا كامال ينبغي نفي تلك كامل 
االحوال حبرف ال واثبات املعبود باحلق املرته عن الكيف واملثال قال اخلواجه هباء الدين 
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النقشبند قدس سره كلما يكون مرئيا او مسموعاً او مدركاً فهو غريه تعاىل ينبغي نفيه 
في ما يظهر يف االكثر وهو تعاىل وراء الوراء وال يتخيل يف حبقيقة كلمة ال فعليك ن

و  أصال وهذا هو طريق أكابر هذه الطريقة جانب االثبات غري التكلم بكلمة املستثىن
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله أمت الصلوات السالم

  .وأكمل التسليمات

  

تان اىل املري حممد نعمان يف بيان الفرق بني املكتوب احلادي والثالثون واملائ
تعينات مبادئ تعينات االنبياء هل تكون مبادئ الوصول واحلصول وان 

االولياء ام ال والفرق بني ذكر اجلهر وغريه من احملدثات حيث مينع من االول 
  دون الثاين

حنمده ونصلي ونسلم على نبيه و على آله الكرام وصل املكتوبان الشريفان 
ملكتوب الثاين تعاقبني املكتوب االول وان كان منبئا عن احلزن واالضطراب ولكن ام

 ان املري سعد الدين ملا أراد )أيها احملب(مة ومشعرا بالشوق واحلرارة ئكان يف غاية املال
السفر طلب الكتاب وكنت حينئذ مريضاً ومنقبضاً على حد ما كنت أقدر على 

رج فيه كلمة غري لقدمي بتحرير الكتاب قائال انه اذا اندالكتابة خبطي فأمرت يار حممد ا
مة وقت املرض أكون معذورا مع أنه ال ينبغي االحنراف وختريب املعاملة بشئ ئمال

يسري ال قدر اهللا سبحانه وقوع االذية بيننا وان اكتب شيئا بقصد االذية واالعراض فان 
 مكتوبك الثاين مسرورا حرر شئ بارادة النصحية ينبغي ان تفرح به وقد جعلين

حمظوظاًَ احلرارة الزمة يف كل أمر يعين احلزم وليكن الكسل والعجز نصيب االعداء 
 ان احلصول )ايها االخ( أنه ال ميكن فهم الفرق بني احلصول والوصول )وكتبتم(

متصور مع وجود البعد والوصول متعذر يعين معه اال ترى ان العنقاء نتصوره بصورته 
ه فيمكن ان نقول ان العنقاء حاصل يف مدركتنا يعين بوجوده الذهين واما املخصوصة ب
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الوصول اىل العنقاء فليس ذلك مبتحقق أصال الن الظلية اليت هي عبارة عن ظهور شئ 
يف مرتبة ثانية ليست مبنافية حلصول ذلك الشئ واما الوصول اىل ذلك الشئ فهو ال 

ان االمساء اليت هي مبادئ تعينات االنبياء  أيضاً )وسئلت(جيتمع مع الظلية فافترقا 
تعينات االولياء ام ال فان كانت فما مبادئ عليهم السالم هل تكون تلك االمساء بعينها 

 هي و السالم املعزز أن مبادئ تعينات االنبياء عليهم الصالة )ايها االخ(الفرق بينهما 
جة حتت تلك الكليات واملراد تعينات االولياء جزئياهتا املندرمبادئ كليات االمساء و

جبزئيات االمساء نفس تلك االمساء املأخوذة بقيد من القيود كاالرادة املطلقة واالرادة 
املقيدة بالشئ واذا وقع الترقي لالولياء بواسطة متابعة االنبياء عليهم السالم يرتفع القيد 

اتيب بالتفصيل املذكور ويلتحق املقيد باملطلق وقد ذكرت هذا الفرق يف بعض املك
 أنه ما سبب املنع عن ذكر اجلهر بعلة البدعة )وسئلت أيضاً(فلرياجع اليه وليالحظ فيه 

مع أنه مورث للذوق والشوق ومل ال مينع من أمور أخرى مل تكن يف زمن النيب صلّى 
 املخدوم ان فعله صلّى اهللا )ايها(اهللا عليه و سلّم مثل لبس الفرجي والشال والسراويل 

 و سلّم على نوعني فعل على سبيل العبادة وفعل على طريق العرف والعادة فالفعل عليه
الذي صدر عنه على سبيل العبادة نعتقد خالفه بدعة منكرة ونبالغ يف املنع عنه لكونه 
احداثاً يف الدين وهو مردود والفعل الذي صدر عنه صلّى اهللا عليه و سلّم على طريق 

فه بدعة منكرة وال نبالغ يف املنع عنه لعدم تعلقه بالدين بل العرف والعادة ال نعتقد خال
وجوده وعدمه مبنيان على العرف والعادة ال على الدين وامللة فان عرف بعض البالد 
على خالف عرف بعض بالد أخرى وكذلك يقع التفاوت يف العرف يف بلدة واحدة 

ون مثمرة للنتائج ومنتجة حبسب تفاوت االزمنة ومع ذلك اذا روعيت السنة العادية تك
للسعادات ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على متابعة سيد املرسلني عليه وعليهم و على تابعي 

  .و السالمكل من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها 
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املكتوب الثاين والثالثون واملائتان اىل خان خانان يف بيان حقيقة الدنيا وقبح 
  ازالة حمبة تلك الدنية وما يناسب ذلكزخرفاهتا الردية وعالج 

 الدنية وقبح مزخرفاهتا ومموهاهتا الردية  الدنياحقيقة و تعاىل جعل احلق سبحانه
ومجاهلا مع طراوة اجلنات واهنارها ومع اآلخرة  حسن ىمنكشفة يف نظر البصرية وأجل

آله من زيادة لقاء رب العاملني جل سلطانه فيها حبرمة سيد املرسلني عليه و على 
الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها حىت حتصل النفرة عن هذه القبيحة سريعة 

 يتيسر التوجه بالكلية اىل عامل البقاء الذي هو حمل رضاء  والزوال وعدم الرغبة فيها
 املتعال وما مل يظهر قبح هذه الدنية فاخلالص من أثرها حمال وما مل حيصل املوىل

اة االخروية متعسر حب الدنيا رأس كل خطيئة قضية مقررة اخلالص فالفالح والنج
وحيث ان املعاجلة تكون باالضداد كان عالج ازالة حمبة هذه الدنية منوطا بالرغبة يف 

واتيان االعمال الصاحلة على وفق أحكام الشريعة الغراء وقد جعل احلق اآلخرة أمور 
أربعة اشياء حيث قال تعاىل امنا سبحانه احلياة الدنيا منحصرة يف مخسة اشياء بل يف 

احليوة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف االموال واالوالد فاذا اشتغل 
االنسان باالعمال الصاحلة يشرع اللعب واللهو اللذان مها جزآها االعظمان يف 
 النقصان بالضرورة واذا حصل االجتناب واالحتراز عن لبس احلرير واستعمال الذهب
والفضة اليت هي عمدة يف حتصيل الزينة يشرع جزؤها الثاين الذي هو الزينة يف الزوال 

 ال ىبالورع والتقو عز و جل هظوميت حصل اليقني بان الفضيلة والكرامة عند اهللا 
باحلسب والنسب ميتنع من التفاخر ألبتة واذا علم ان االموال واالوالد مانعة عن ذكر 

لتوجه اىل جناب قدسه تعاىل خيتار التقاعد عن التكاثر فيها احلق سبحانه عائقة عن ا
بالضرورة ويعد تزايدها من املعائب وباجلملة وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه 

  :)شعر(فانتهوا لئال يضركم شئ 

   فان انا مل ابلغ لعلك تبلغ *دللتك يا هذا على كرت مقصد

ن من اوالد الكبار مشغول بسلوك ؤمعبد امل أن الشيخ ميان )وبقية املرام(
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الطريقة الصوفية بعد فراغه من حتصيل العلوم ويشاهد يف ضمن سلوكه احواال غريبة 
والضرورة البشرية من قبل االهل والعيال تضطره بال اختيار وهذا الفقري دللته على 

  .و السالمجنابكم لدفع هذا االضطرار من دق باب الكرمي يفتح 

  

الثالثون واملائتان اىل العايل اجلناب الشيخ فريد يف بعض املكتوب الثالث و
  النصائح حبسن االداء

ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على ما جاء به جدكم االجمد عليه و على آله وأصحابه 
من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها وملا جئت دهلي يف ايام عرس حضرة 

ف حبضور اجمللس العايل ايضاً فشاع يف اثناء اخلواجه قدس سره وقع يف اخلاطر ان اتشر
ذلك خرب الرحلة فبالضرورة كنت باعثا على التصديع بتحرير كلمات غري مرتبطة 

يف الغيبة سالمتكم عما ال  بالتوقف هنا واملسئول جبميع اهلمة سواء كان يف احلضور او
اراً مين جسارتكم يليق بكم وال ينبغي وتوردين غلبة ارادة اخلري يف بعض االوقات اختي

ال يليق هبا بالتأكيد واملبالغة وان ال اترك يف اجمللس  أن امنع وأمحي عتبتكم العلية عما
الشريف من ليس باهل له ولكن أعلم أن مجيع التمين ال يتيسر فبالضرورة اكون رطب 

 ان يقع يف معرض القبول قال اخلواجه أحرار ىاللسان بالدعاء من ظهر الغيب وعس
ه وان كان جعل شخص نفسه عظيما حبيث يلزم من خرابه خراب مجيع قدس سر

ان  العامل شركاً وكفراً ولكن جعلوين عظيماً بال صنٍع مين ومثل هذه العظمة كاد
يصدق اليوم يف حقكم فان يف رفاهيتكم رفاهية اخلالئق وبالعكس وهلذا كان دعاء 

لق فيكون مع تلك العظمة الناس لكم باخلري كطلب املطر يف مشول نفعه لعامة اخل
وثقال عظيما على قلوب  واجلاللة بقاء مقدار بذرة اخلشخاش وحمل االمنلة حمروماً وباال

االحباب والناصحني فينبغي التخفيف عنهم على وجه الكرم وهذا الناصح مل يكتب 
  :)شعر(من مدة مديدة خوفاً من كون املبالغة ثقيلة  شيئا من هذه املقولة
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   مير به كالورد يطرحه الصبا *سم يؤذيه كلماوكل لطيف اجل

 اختيار التقاعد والسكوت مبالحظة حصول الثقل على اخلاطر بعيداً ى ولكن أر
  :)شعر(عن املودة 

   وليس لك التفكر يف قبوله *وظيفتك الدعاء فحسب صاح

قد وقعت يف اخلاطر داعية زيارة احلرمني الشريفني حرسهما اهللا عن اآلفات  و
ات والباعث على هذا السفر هو هذه الداعية وملا كان هذا املعىن منوطا منذ اوق

مبشاورتكم واسترضائكم أوقع خرب الرحلة هذه الداعية اىل التسويف اخلري فيما صنع 
  .و السالماهللا سبحانه 

  

املائتان اىل املخدوم االعظم الشيخ حممد صادق  الثالثون و املكتوب الرابع و
معىن من  حقائق املمكانت و قة الواجب الوجود وقدس سره يف بيان حقي

ما يناسب ذلك  معىن اهللا نور السموات و معىن التجلي الذايت و عرف نفسه و
  االجوبة من االسئلة و

نبيه اهلادي لهللا املرته عن املثال وصالة  ارَّْحَمِن الرَّحيِم أما بعد محدِبْسِم اِهللا ال
سبحانه وجود صرف مل ينضم اليه شئ غريه أصال فليعلم الولد االرشد أن حقيقة احلق 

وذلك الوجود الصرف الذي هو حقيقة احلق سبحانه منشأ جلميع اخلري والكمال ومبدأ 
ذهنا وال  لكل حسن ومجال وجزئي حقيقي بسيط مل يتطرق اليه تركيب اصال ال

قا خارجا وممتنع التصور حبسب احلقيقة وحممول على الذات تعالت مواطأة ال اشتقا
وان مل يكن لنسبة احلمل يف ذلك املوطن جمال الن مجيع النسب ساقطة هناك والوجود 
العام املشترك من ظالل ذلك الوجود اخلاص وهذا الوجود الظلي حممول على ذاته 
تعاىل وتقدس و على سائر االشياء على سبيل التشكيك اشتقاقاً ال مواطأة واملراد 

حضرة الوجود يعين اخلاص يف مراتب الترتالت بكون هذا الوجود ظال لذاك ظهور 
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والفرد األوىل واالقدم واالشرف من افراد ذلك الظل حممول على ذاته تعاىل اشتقاقاً 
ففي مرتبة االصالة ميكن أن نقول اهللا وجود ال أن نقول اهللا موجود ويف مرتبة الظل 

وفية بعينية الوجود يصدق اهللا موجود ال اهللا وجود وملا قال احلكماء وطائفة من الص
ومل يطلعوا على حقيقة هذا الفرق ومل مييزوا االصل من الظل اثبتوا كال من احلمل 
املواطئ واحلمل االشتقاقي يف مرتبة واحدة فاحتاجوا يف تصحيح احلمل االشتقاقي اىل 
متحل وتكلف واحلق ما حققت باهلام اهللا سبحانه وهذه االصالة والظلية كاصالة سائر 

 احلقيقة وظليتها فان محل تلك الصفات يف مرتبة االصالة اليت هي موطن الصفات
االمجال وغيب الغيب بطريق املواطأة ال بطريق االشتقاق فيمكن ان يقال اهللا علم وال 
ميكن أن يقال اهللا عامل الن احلمل االشتقاقي البد فيه من حصول املغايرة ولو باالعتبار 

 التغاير ال يكون اال يف مراتب الظلية وال ظلية مثة  اذاًاوهي مفقودة يف ذلك املوطن رأس
النه فوق التعني االول مبراحل الن النسب ملحوظة بطريق االمجال يف ذلك التعني وال 
مالحظة لشئ من االشياء بوجٍه من الوجوه يف ذلك املوطن واحلمل االشتقاقي صادق 

ل باملواطأة ولكن عينية تلك يف مرتبة الظل اليت هي تفصيل ذلك االمجال دون احلم
الصفة يف تلك املرتبة فرع عينية وجوده تعاىل الذي هو مبدأ مجيع اخلري والكمال 
ومنشأ كل حسن ومجال وكل حمل من كتب هذا الفقري ورسائله فيه نفي عينية 

وهذا الوجود ينبغي ان يراد به الوجود الظلي الذي هو مصحح احلمل االشتقاقي 
ثار اخلارجية فاملاهيات اليت تتصف بذلك الوجود ينبغي ان اً مبدأ لآلالوجود الظلي أيض

تكون يف كل مرتبة من املراتب موجودات خارجية فافهم فانه ينفعك يف كثري من 
املواضع فتكون الصفات احلقيقية ايضاً موجودات خارجية وتكون املمكنات ايضاً 

 الكماالت الذاتية يف مرتبة  امسع سرا غامضا ان)أيها الولد(موجودات يف اخلارج 
حضرة الذات تعالت وتقدست عني حضرة الذات فصفة العلم مثال يف ذلك املوطن 

 ان حضرة )و أيضاً(عني حضرة الذات وكذلك القدرة واالرادة وسائر الصفات 
الذات يف ذلك املوطن بتمامها علم وكذلك بتمامها قدرة ال ان بعض حضرة الذات 
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درة فان التبعض والتجزي حمال هناك وهذه الكماالت كاهنا علم وبعضا آخر منها ق
منتزعات من حضرة الذات وعرض هلا التفصيل يف حضرة العلم وحصل بينها التمييز 
مع بقاء حضرة الذات تعالت وتقدست على تلك الصرافة االمجالية الوحدانية ومل يبق 

يع الكماالت اليت شئ يف ذلك املوطن غري داخل يف ذلك التفصيل وغري مميز بل مج
كان كل واحد منها عني الذات ورد اىل مرتبة العلم واكتسبت هذه الكماالت املفصلة 
يف مرتبة ثانية وجوداً ظليا ومسيت باسم الصفات وحصل هلا القيام حبضرة الذات اليت 
هي اصلها واالعيان الثابتة عند صاحب الفصوص عبارة عن تلك الكماالت املفصلة 

وجوداً علمياً يف موطن العلم وحقائق املمكنات عند الفقري العدمات اليت اليت اكتسبت 
مجيع الشر والنقص مع تلك الكماالت اليت انعكست عليها وهذا الكالم  ئمبادهي 

 ان العدم مقابل للوجود )ارشدك اهللا(يستدعي تفصيالً ينبغي االستماع له باذن العقل 
ت بل عني مجيع الشر والفساد كما ابالذونقيض له فيكون منشأ مجيع الشر والنقص 

ان الوجود يف مرتبة االمجال عني كل خري وكمال وكما ان الوجود يف موطن اصل 
االصل غري حممول على الذات بطريق االشتقاق كذلك العدم املقابل لذلك الوجود غري 

 املرتبة حممول على ماهية العدم بطريق االشتقاق وال ميكن ان يقال لتلك املاهية يف تلك
اهنا معدومة بل هي عدم حمض ويف مراتب التفصيل العلمي املتعلق بتلك املاهية العدمية 
تتصف جزئيات تلك املاهية بالعدم ويصدق عليها العدم باحلمل االشتقاقي ومفهوم 
العدم الذي هو كاملنتزع من املاهية العدمية االمجالية وكالظل هلا حيمل على مجيع 

طريق االشتقاق كما سيجئ وملا كان ذلك العدم يف مرتبة االمجال افرادها املفصلة ب
عني كل شر وفساد وامتاز كل فرد من افراد الشر والفساد يف علم اهللا سبحانه عن 
فرد آخر كما ان يف جانب الوجود كان حضرة الوجود يف مرتبة االمجال عني كل 

راد الكمال واخلري من فرد خري وكمال ويف مرتبة التفصيل العلمي امتاز كل فرد من اف
آخر انعكس كل فرد من افراد تلك الكماالت الوجودية على كل فرد من افراد تلك 
النقائص العدمية اليت هي يف مقابلتها يف مرتبة العلم وامتزجت صور كل منهما العلمية 
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باألخرى وتلك العدمات اليت هي عبارة عن الشرور والنقائص مع تلك الكماالت 
عليها اللتان حصال هلما يف مرتبة حضرة العلم التفصيل العلمي ماهيات املنعكسة 

املمكنات غاية ما يف الباب ان تلك العدمات كاصول تلك املاهيات وموادها وتلك 
الكماالت كالصور احلالة فيها فاالعيان الثابتة عند هذا احلقري عبارة عن تلك العدمات 

باألخرى والقادر املختار جل سلطانه صبغ وتلك الكماالت اللتني امتزجت كل منهما 
تلك املاهية العدمية مع لوزامها ومع الكماالت الظاللية الوجودية املنعكسة عليها يف 
حضرة العلم املسماة مباهية املمكنات بصبغ الوجود الظلي يف وقت اراده وجعلها 

 العلمية اليت  ان يعلم ان جعل الصور)ينبغي(موجودات خارجية ومبدأ لآلثار اخلارجية 
هي عبارة عن االعيان الثابتة املمكنة وماهياهتا منصبغة يعين بالوجود ال مبعىن خروج 
الصور العلمية من موطن العلم وحصول الوجود اخلارجي هلا فان ذلك حمال الستلزامه 
اجلهل له سبحانه تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبرياً بل مبعىن ان املمكنات عرض هلا 

خلارج على طبق تلك الصور العلمية وراء الوجود العلمي كما ان النجار الوجود يف ا
يتصور يف ذهنه صورة السرير مث خيترعها يف اخلارج ففي هذه الصورة ال خترج تلك 
الصورة الذهنية السريرية اليت هي مبثابة املاهية للسرير من علم النجار بل عرض للسرير 

ان كل عدم ملا انصبغ ) اعلم(لذهنية فافهم وجود يف اخلارج على طبق تلك الصورة ا
بظل من ظالل الكماالت الوجودية املقابلة هلا واملنعكسة عليها عرض له وجود وزينة 
يف اخلارج خبالف العدم الصرف فانه مل يتأثر هبذه الظالل ومل يقبل لونا وصبغا وكيف 

قابلة فهي حبضرة يقبل اللون والصبغ فانه ليس مقابالً هلذه الظالل فان كانت له م
نزل اىل مقام العدم الصرف  الوجود الصرف تعاىل وتقدس فالعارف التام املعرفة اذا

بعد ترقيه على حضرة الوجود الصرف حيصل هلذا العدم ايضاً بتوسله انصباغ حبضرة 
الوجود وتزين به وحسن فحينئذ حيصل جلميع مراتب اعدام هذا العارف اليت هي يف 

ذاتية احلسن واخلريية امجاال وتفصيالً وحيصل هلا اجلمال والكمال وهذه احلقيقة مراتبه ال
اخلريية السارية يف مجيع املراتب الذاتية خمصوصة مبثل هذا العارف فان سرت اخلريية يف 
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غريه فهي اما مقصورة على بعض املراتب التفصيلية من اعدامه الذاتية أو سارية يف 
ت الدرجات وهذا القسم االخري ايضاً نادر الوجود مجيع مراتبها التفصيلية على تفاو

ل فيها رائحة من اخلريية واما مرتبة امجال العدم الذي هو عني كل شر ونقص فلم حتص
 العارف املذكور وال نوع من احلسن فيحصل لشيطان هذا العارف ىالحد سو

راضية عن املتصف باخلريية التامة أيضاً حسن االسالم وتصري نفسه االمارة مطمئنة و
 ]١[ اال انو التسليماتم الصلوات هموالها ومن ههنا قال سيد املرسلني عليه وعلي

شيطاين قد اسلم فاذا كان كذلك فال يسبقه غاز يف غزوة أصال وال يدل مثل الشيطان 
على اخلري ابداً سبحان اهللا ان املعارف اليت تظهر من هذا احلقري من غري اختيار لو 

 واجتهدوا يف تصورها ال يدري يتيسر أو ال ويشبه ان يكون احلظُّ اجتمع اجلم الغفري
  :)شعر(الوافر من هذه املعارف نصيب حضرة املهدي املوعود عليه الرضوان 

  نتف سبالكا  اياك يا صاح و * باب العجوز خليفةى أتمىت و

احلمد هللا رب العاملني فتكون ذوات املمكنات  فتبارك اهللا أحسن اخلالقني و
ت انعكست عليها ظالل الكماالت الوجودية وزينتها فال جرم تكون املمكنات عدما
 كل شر وفساد ومالذ كل سوء ونقص وعناد وما فيها من اخلري والكمال فهو ىمأو

عارية من حضرة الوجود الذي هو خري حمض ومفاض عليها منه ما أصابك من حسنة 
ملعىن فاذا استولت رؤية كونه فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك شاهد هلذا ا

 كماالته من ذلك الطرف جيد نفسه ىعارية على السالك بفضل اهللا جل سلطانه ورأ
و ا ونقصا خالصا وال يشاهد يف نفسه كماال أصال ولو بطريق االنعكاس ضشراً حم

                                                 
قوله اال ان شيطاين اخل اخرج مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ما ) 1(

واياي ولكن اهللا اعانين عليه منكم من احد اال ومعه قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة قالوا واياك يا رسول اهللا قال 
بضم امليم وفتحه وهو االرجح واخرج البزار عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال روى فأسلم فال يأمرين اال خبري انتهى 

قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فضلت على االنبياء خبصلتني كان شيطاين كافرا فاعانين اهللا حىت اسلم 
وابو نعيم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما مثله اال ان فيه على آدم بدل على االنبياء والباقي احلديث واخرج البيهقي 

  .سواء فهذا يقوي رواية الفتح واهللا أعلم
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كعريان لبس ثوب العارية واستولت عليه رؤية كونه عارية غاية االستيالء على يكون 
 الثوب لصاحبه بالكلية يف التخيل فحينئذ جيد نفسه بالذوق عارياً ألبتة وان هنج يعطي

كان متلبسا بثوب العارية وصاحب هذه الرؤية مشرف مبقام العبدية الذي هو فوق 
مجيع كماالت الوالية واجتماع اخلري والشر والكمال والنقص الذي هو اجتماع 

ع النقيضني الذي يعد حماالً فان نقيض الوجود والعدم يف احلقيقة ليس من قبيل اجتما
الوجود الصرف هو العدم الصرف وهذه املراتب الظلية كما أهنا ترتلت يف جانب 

ة االصل اىل حضيض الترتالت كذلك ترقت يف جانب العدم من والوجود من ذر
حضيض صرافة العدم بل اجتماعها من قبيل اجتماع العناصر املتضادة اجملتمعة بعد 

 انت )فان قيل(ة املضادة من كل منها فسبحان من مجع بني الظلمة والنور كسر السور
حكمت فيما سبق بانصباغ العدم الصرف بالوجود الصرف الذي هو نقيضه فحصل 

 ان احملال امنا هو اجتماع النقضيني يف حمل واحد وأما قيام )اقول(اذا اجتماع النقيضني 
حال كما قال أرباب املعقول ان الوجود واتصافه فليس ذلك مباآلخر د النقيضني بأح

 هذا لو كان العدم موجوداً ومنصبغاً ىصاف الوجود بالعدم ليس مبحال فعلمعدوم وات
 ان العدم من املعقوالت الثانية وهي منافية للوجود )فان قيل(بالوجود مل يكن حماال 

الت  ان ما هو من املعقو)اقول(اخلارجي فكيف يتصف العدم بالوجود اخلارجي 
الثانية هو مفهوم العدم دون مصداقه فأي فساد يف اتصاف فرد من أفراد العدم 
بالوجود كما قال أرباب املعقول يف الوجود بطريق االستشكال ان الوجود ال ينبغي ان 
يكون عني ذات واجب الوجود تعاىل وتقدس الن الوجود من املعقوالت الثانية اليت ال 

جب الوجود تعاىل موجودة يف اخلارج فال يكون عينها وجود هلا يف اخلارج وذات وا
وقالوا يف جوابه ان ما هو من املعقوالت الثانية هو مفهوم الوجود ال جزئياته فال يكون 

فان (جزئي من جزئياته منافياً للوجود اخلارجي بل ميكن ان يكون موجوداً يف اخلارج 
قيقية امنا هو يف مرتبة الظالل  قد علم من التحقيق السابق ان وجود الصفات احل)قلت

وأما يف مرتبة االصل فال وجود هلا فيها وهذا الكالم خمالف لرأي أهل احلق شكر اهللا 
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سعيهم فاهنم ال جيوزون انفكاك الصفات عن الذات أصال ويقولون بامتناع انفكاكها 
فال  ال يلزم من هذا البيان جواز االنفكاك فان ذلك الظل الزم االصل )اجيب(عنها 

انفكاك غاية ما يف الباب ان العارف الذي قبلة توجهه أحدية الذات تعالت وتقدست 
ال يكون له شئ من االمساء والصفات ملحوظا أصال فيجد الذات يف ذلك املوطن ألبتة 

ال ان الصفات ليست حباصلة يف ذلك  وال يكون شئ من الصفات ملحوظا له أصال
ات ان ثبت ثبت باعتبار مالحظة العارف ال الوقت فانفكاك الصفات من حضرة الذ

 من هذا البيان معىن )وقد الح(باعتبار نفس االمر حىت يكون خمالفاً ملا عليه أهل السنة 
 نفسه فقد عرف ربه فان الشخص اذا عرف نفسه بالشر والنقص وعرف ]١[من عرف

قدس ان ما فيه من اخلري والكمال واحلسن واجلمال مستعار من واجب الوجود امل
 )واتضح(املتعال فقد عرف احلق سبحانه باخلري والكمال واحلسن واجلمال بالضرورة 

من هذه التحقيقات املعىن التأويلي لقوله تعاىل اهللا نور السموات واالرض النه قد تبني 
ان املمكنات باسرها عدمات وبامجعها شر وظلمات وما فيها من اخلري والكمال 

ضرة الوجود الذي هو عني حضرة الذات تعالت واحلسن واجلمال مفاض من ح
وتقدست وعني كل خري وكمال فيكون نور السموات واالرضني هو حضرة الوجود 
الذي هو حقيقة الواجب تعاىل وتقدس وملا كان ذلك النور يف السموات واالرض 

يتوهم انه بال توسط   ان عسىبتوسط الظالل اورد متثيال لذلك النور لرفع توهم من
قال تعاىل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح اآلية ايذاناً بثبوت الوسائط وتفصيل حيث 

تأويل هذه اآلية الكرمية يثبت انشاء اهللا تعاىل يف حمل آخر فان اجملال للكالم كثري هناك 
 قلنا املعىن التأويلي لقوله تعاىل الن املعىن )و امنا(وهذا املكتوب ال يسع تفصيله 

                                                 
 بن معاذ قوله من عرف نفسه اخل قال السيوطي قال النووي انه غري ثابت وقال ابن السمعاين انه من كالم حيىي) 1(

يتمي انه من كالم علي رضي اهللا عنه وعزاه املناوي يف كنوز احلقائق اىل الديلمي الرازي انتهى وقال ابن حجر اهل
وذكره املاوردي يف ادب الدنيا والدين عن عائشة مرفوعا اهنا قالت يا رسول اهللا ميت يعرف االنسان ربه قال اذا 

  عرف نفسه
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 القرآن برأيه فقد كفر ]١[قل والسماع ولعلك مسعت من فسرالتفسريي مشروط بالن
ويف التأويل يكفي جمرد االحتمال بشرط عدم خمالفته الكتاب والسنة فتقرر أن ذوات 
املمكنات واصوهلا عدمات وصفاهتم النقائص والرذائل اليت هي مقتضيات تلك 

ة فيهم مستعارة العدمات وجدت باجياد القادر املختار جل سلطانه والصفات الكامل
من ظالل كماالت حضرة الوجود تعاىل وتقدس ظهرت فيهم بطريق االنعكاس 

قبحها هو ان كلما هو ووجدت باجياد القادر املختار ايضاً ومصداق حسن االشياء و
ومعدهلا فهو حسن وان مل يكن مستحسنا يف الظاهر وكلما هو ناظر ناظر اىل اآلخرة 

بيح وان كان حسناً يف الظاهر وظاهراً باحلالوة والطراوة اىل الدنيا ومعد الجلها فهو ق
 و السالمكاملزخرفات الدنياوية وهلذا منع يف الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 

والتحية من النظر وامليل اىل حسن املرد والنساء االجنبيات ومتين املزخرفات فان ذلك 
 كل شر وفساد فلو كان منشأ ىاحلسن والطراوة من مقتضيات العدم الذي هو مأو

من جهة كون التوجه اىل  هذا احلسن واجلمال الكماالت الوجودية ملا مينع عنه اال
الظل مع وجود االصل مستهجنا ومستقبحا وهذا املنع منع استحساين ال وجويب 
خبالف املنع السابق فاحلسن الظاهر يف املظاهر اجلميلة الدنيوية ليس هو من ظالل 

                                                 
 من االحياء بلفظ من فسر القران برأيه فليتبوأ قوله من فسر القرآن برأيه اخل قلت احلديث اورده الغزايل يف حملني) 1(

مقعده من النار قال العراقي اخرجه الترمذي من حديث ابن حبان وحسنه وهو عند ايب داود ويف رواية ابن لعبد 
وعند النسائي يف الكربى وقال شارحه بعد نقل قول العراقي قلت اخرج الترمذي وصحه وابن االنباري يف 

 عن سعيد ابن جبري عن ابن عباس ىيف الكربى والبيهقي يف الشعب كلهم من رواية عبد االعلاملصاحف والطرباين 
من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ اخل واخرجه ابو داود والترمذي وقال غريب والنسائي يف   بلفظمارضي اهللا عنه

هم من رواية سهل بن ايب حزم القطفي الكربى وابن جرير والبغوي وابن االنباري وابن عدي والطرباين والبيهقي كل
عن ابن عمران اجلويل عن جندب بن عبداهللا من قال يف القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ ويف رواية الترمذي وغريه 

ابن عمر وجابر وايب هريرة وحديث ابن عمر  من قال يف كتاب اهللا ويف رواية من تكلم يف القرآن ويف الباب عن
اصاب كتبت عليه خطيئة لو قسمت بني العباد لوسعتهم وحديث جابر من فسر القرآن برأيه من فسر القرآن برأيه ف

فقد اهتمين وحديث ايب هريرة من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليعد وضوءه اخرج هذه الثالثة الديلمي يف 
  ظ االمام قدس سرهمسند الفردوس وطرقهن ضعاف بل االخري منكر جدا اىل آخر ما قال بطوله ومل اظفر بلف
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 بل هو من لوازم العدم اكتسبه يف الظاهر بواسطة جماورته احلسن واال فهو حسنه تعاىل
يف احلقيقة قبيح ناقص كسم مدسوس يف السكر وجناسة مطلية بالذهب وامنا جوز 
التمتع بالنساء اجلميلة املنكوحة واالماء اجلميلة اململوكة بواسطة حتصيل االوالد وابقاء 

 به بعض الصوفية من املظاهر اجلميلة ى فما ابتلطلوب لبقاء نظام العاملالنسل امل
والنغمات املستحسنة بتخيل أن هذا احلسن واجلمال مستعار من كماالت حضرة 

البتالء حسنا واجب الوجود تعاىل وتقدس ظهر يف هذه املظاهر وزعمهم هذا ا
ياه طريق الوصول ثبت عند هذا احلقري خالفه كما مرت نبذة إومتحسنا بل تصورهم 

ما سبق والعجب أن بعضهم يورد هذا القول اياكم واملرد فان فيهم لونا كلون اهللا في
سنداً ملطلبه وكلمة كلون اهللا توقعهم يف االشتباه وال يدرون أن هذا القول مناف 

يش النه ورد فيه كلمة التحذير منعا عن التوجه اليهم وملطلبهم ومؤيد ملعرفة هذا الدر
حسنه تعاىل لئال   مشابه حلسن احلق ومجاله سبحانه الوبني منشأ الغلط بان حسنهم

اال ضرتان ان رضيت  اآلخرة  ما الدنيا وو السالمعليه الصالة يقعوا يف الغلط قال 
احدامها سخطت األخرى ويف احلديث ايضاً تصريح بوجود املباينة واملناقضة بني حسن 

الدنيوي غري مرضي واحلسن وحسن الدنيا وبني مجاليهما ومن املقرر ان احلسن اآلخرة 
االخروي مرضي فيكون الشر الزم احلسن الدنيوي واخلري الزم احلسن االخروي 

ء له وجه نعم ان بعض االشيا فبالضرورة يكون منشأ االول عدما ومنشأ الثاين وجودا
فهذا قبيح من الوجه االول وحسن من الوجه الثاين ومتييز اىل الدنيا ووجه اىل اآلخرة 

هذين الوجهني وفرق ما بني حسنه وقبحه مفوض اىل علم الشريعة قال اهللا ما بني 
تعاىل وما آتيكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا وقد ورد يف اخلرب أن اهللا 
سبحانه مل ينظر اىل الدنيا منذ خلقها لكوهنا مبغوضا عليها عنده سبحانه وكل ذلك 

 مجيع ىمقتضيات العدم الذي هو مأوهي من بواسطة قبحها وشرها وفسادها اليت 
الفساد وحسن الدنيا ومجاهلا وحالوهتا وطراوهتا كل منها كاملطروح يف الطريق ال 

فانه مرضي احلق سبحانه قال اآلخرة يستحق النظر اليه واملستحق للنظر امنا هو مجال 
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ر الدنيا اللهم صغاآلخرة اهللا سبحانه شكاية من حاهلم يريدون عرض الدنيا واهللا يريد 
يف قلوبنا حبرمة من افتخر بالفقر وجتنب عن الدنيا عليه و على اآلخرة يف اعيننا وكرب 

 قدس حميي الدين بن العريب االجل )و الشيخ(آله أمت الصلوات وأكمل التسليمات 
سره ملا مل يقع نظره على حقيقة شر املمكنات ونقصها وقبحها جعل حقائق املمكنات 

ية جل وعال وقال ان تلك الصور انعكست على مرآة حضرة الصور العلمية االهل
الذات اليت ال يقول بوجود شئ غريها يف اخلارج فحصلت هلا بسبب ذلك االنعكاس 

 هذه الصور العلمية غري صور شؤن الواجب وصفاته جل ىيعين ظهور خارجي وال ير
د الواجب سلطانه فال جرم حكم بوحدة الوجود وقال بعينية وجود املمكنات بوجو

تعاىل وتقدس وقال بنسبية الشر والنقص ونفي الشر املطلق والنقص احملض ومن ههنا 
ال يقول بوجود قبيح بالذات حىت انه يقول ان قبح الكفر والضاللة امنا هو بالنسبة اىل 

 وحيكم باستقامتها و الصالحاالميان واهلداية ال بالنسبة اىل ذاهتما بل يرامها عني اخلري 
ة اىل أرباهبما وجيعل قوله تعاىل ما من دابة اال هو آخذ بناصيتها ان ريب على بالنسب

صراط مستقيم شاهداً هلذا املعىن نعم ان من حيكم بوحدة الوجود ال يتحاشا من أمثال 
هذه الكلمات وما ظهر هلذا الفقري ان ماهيات املمكنات عدمات مع الكماالت 

ا كما مر مفصال واهللا سبحانه حيق احلق وهو الوجودية املنعكسة عليها واملمتزجة هب
 ان هذه العلوم واملعارف اليت مل يتكلم هبا أحد من أهل اهللا )أيها الولد(يهدي السبيل 

ال صرحيا وال اشارة من اشرف املعارف واكمل العلوم برزت يف منصة الظهور بعد 
ت النقاب  املمكناألف سنة وكشفت عن وجه حقيقة الواجب تعاىل وتقدس وحقائق

حبيث ال خمالفة فيها للكتاب والسنة وال مباينة بينها وبني أقوال اهل  ىكما ينبغي وحير
احلق وكان املراد واملقصود من دعاء النيب صلّى اهللا عليه و سلّم الذي يشبه أن يكون 

 أرنا حقائق االشياء كما هي هو هذه ]١[صدوره عنه لتعليم االمة حيث قال اللهم

                                                 
قوله اللهم ارنا حقائق االشيئا كما هي قيل مل يوجد له اصل بل هو من كالم بعض العارفني وقيل بل ذكره ) 1(

 يف العلق املضنون والدهلوي يف مدارج النبوة فالنسبة اىل بعض العارفني غلط قلت ليت ذكر خمرجه وراويه الغزايل
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ينة يف ضمن هذه العلوم املناسبة ملقام العبودية الدالة على الذل واالنكسار احلقائق املب
املالمي حلال العبيد واي كمال وخري يف رؤية العبد نفسه عني مواله القادر بل هي تنبئ 

 ان هذا الوقت لوقت كان يف االمم السابقة يبعث )أيها الولد(عن كمال فقد االدب 
ظلمة نيب من االنبياء أويل العزم الحياء الشريعة وجتديدها يف مثل هذا الوقت اململوء بال

و ويف هذه االمة اليت هي خري االمم ونبيهم خامت الرسل عليه و على آله الصلوات 
 بوجود العلماء من وجود ى مرتبة أنبياء بين اسرائيل واكتف العلماء]١[ أعطيالتسليمات

علماء هذه االمة الحياء الشريعة و االنبياء وهلذا يتعني على رأس كل مائة جمدد من 
على اخلصوص بعد مضي الف سنة فانه وقت بعثة نيب من االنبياء أويل العزم يف االمم 
السابقة وما كان يكتفي فيه باي نيب كان ففي مثل هذا الوقت يلزم أن يكون عامل 

سابقة مقام نيب من االنبياء أويل العزم من االمم ال عارف تام املعرفة ليكون قائما
  :)شعر(

   خال املسيح ليصنع مثل ما صنعا *لو جاء من فيض روح القدس من مدد

 ان املقابل للوجود الصرف هو العدم الصرف وقد سبق ان الوجود )أيها الولد(
الصرف حقيقة واجب الوجود تعاىل وتقدس وانه عني كل خري وكمال وان مل يكن 

 االمجال لوجود شائبة الظلية فيها والعدم ملالحظة هذه العينية هناك جمال ولو على سبيل
الصرف الذي هو مقابل الوجود الصرف مل يتطرق اليه شئ من النسبة واالضافة وعني 
كل شر ونقص وان مل يكن هلذه العينية فيه ايضا جمال لوجود رائحة االضافة فيها ومن 

ي واالشياء امناتتبني املعلوم ان ظهور الشئ على الوجه االمت امنا يتصور يف مقابله احلقيق

                                                                                                                        
  حىت يتحقق الغلط

 اميت كانبياء بين اسرائيل قال ابن حجر والذهيب  علماءاء اخل اشارة اىل ما اشتهر من انقوله اعطي العلم) 1(
والزركشي انه ال أصل له وقال الدمريي هذا احلديث ال يعرف له خمرج لكن يف البخاري العلماء ورثة االنبياء 

 خيفي على املتأمل واورده يف ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحلاكم يف صحيحه ولكن معناه صحيح كما ال
 بلفظ وقد ورد يف اخلرب عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ان علماء هذه االمة كانبياء بين ٤١الفتوحات يف الباب 

  اسرائيل
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بضدها فبالضرورة حيصل ظهور الوجود على االمت يف مرآة العدم الصرف ومن املقرر 
ان الرتول على قدر العروج فمن حتقق عروجه بعناية اهللا سبحانه اىل حضرة الوجود 
يكون نزوله بالضرورة اىل العدم املقابل له لكن وقت العروج الذي فيه استهالك 

الزم له ووقت الرتول الذي هو متحقق بالصحو يكون متصفا بالعلم العارف اجلهل 
واملعرفة لكونه مقامه ويف مقام الصحو يتشرف بالتجلي الذايت الذي هو مربأ عن شائبة 

معلوما له ان مجيع و يكون الظلية ومرته عن مالحظة الشئون واالعتبارات الذاتية 
المساء والصفات والشئون التجليات اليت قبله كانت يف حجب ظل من ظالل ا

واالعتبارات وان اعتقد العارف أهنا بال مالحظة االمساء والصفات والشؤن 
 ىواالعتبارات وعدها جتليات وجودية صرفة سبحان اهللا ان هذا العدم الذي هو مأو

كل شر ونقص قد اكتسب احلسن بواسطة ظهور حضرة الوجود فيه ظهورا تاماً ونال 
القبيح لذاته بواسطة احلسن العارض مستحسنا والنفس االمارة ما مل ينله أحد وصار 

االنسانية اليت هي مائلة بالذات اىل الشر فيها مناسبة من بني الكل هلذا العدم وهلذا 
  ):ع(صارت فائقة على الكل يف التجلي اخلاص وسابقة للكل يف الترقي واالختصاص 

  أحق اخللق بالكرم العصاة

ارف التام املعرفة اذا نزل بعد طي مقامات العروج  ان يعلم ان الع)ينبغي(
آتية حضرة الوجود ىل مقام العدم الصرف وحصلت له مرومراتب الرتول تفصيال ا

يظهر فيه مجيع الكماالت باالمسائية والصفاتية ويظهر مجيعها تفصيالً مع لطائف كان 
تية لباس فاخر خميط آمقام االمجال متضمناً هلا وهذه الدولة ال تتيسر لغريه وتلك املر

على مقدار قدره وصور هذا التفصيل وان كانت ثابتة يف خزانة احلضرة العلمية ولكنها 
مرآتية هذا العارف يف مرتبة اخلارج حيث أظهر مجيع  مرآتية يف حضرة العلم و

 ما معىن كون العدم مرآة فانه ال شئ حمض فبأي )فان قيل(الكماالت يف اخلارج 
 ان العدم باعتبار اخلارج ال شئ حمض وأما يف )اجيب(ة للوجود مرآنه اعتبار قيل له ا

العلم فقد عرض له فيه امتياز بل حصل له وجود علمي ايضاً عند مثبيت الوجود الذهين 
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ة الوجود باعتبار ان كلما يثبت من الشر والنقص يف مرتبة العدم يكون مرآوقيل له 
كل كمال يكون مسلوبا عن مرتبة العدم مسلوبا عن الوجود الذي هو نقيضه ألبتة و

يكون مثبتا يف حضرة الوجود فال جرم كان العدم سببا لظهور الكماالت الوجودية 
 ان هذه )أيها الولد(تية اال هذا فافهم فانه ينفعك واهللا سبحانه امللهم مرآوال معىن لل

للوساوس املعارف احملررة نرجو ان تكون من االهلامات الرمحانية اليت ال يكون 
الشيطانية فيها جمال والدليل على صدق هذا املعىن اين ملا كنت متصديا لتحرير هذه 
العلوم ملتجئا اىل جناب قدسه تعاىل رأيت كأن املالئكة الكرام على نبينا وعليهم 

 يطردون الشياطني ويدفعوهنم عن نواحي هذا املقام وال يتركوهنم و السالمالصالة 
 اظهار النعم )وملا كان(ن واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال حيومون حول هذا املكا

اجلزيلة من اعظم احملامد اجلميلة جتاسرت على اظهار هذه النعمة العظمى واملرجو ان 
يكون مربأ من مظنة العجب وكيف يكون فيه للعجب جمال واحلال ان نقصي وقبحي 

ماالت كلها منسوبة اليه الذاتيني نصب العني يف كل وقت بعناية اهللا سبحانه والك
 على رسوله دائماً وسرمداً و و السالم رب العاملني أوالً وآخراً والصالة  هللاتعاىل احلمد

 على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة و السالمعلى آله الكرام وأصحابه العظام 
  .و السالماملصطفى عليه و على آله الصالة 

  

غفور السمرقندي وحاجي عبد التان اىل املال املكتوب اخلامس والثالثون واملائ
بيك الفركيت واخلواجه أشرف الكابلي يف بيان ان حمبة هذه الطائفة رأس كل 

  سعادة دنيوية وأخروية وما يناسبه

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليكن معلوماً لالحباب احلقيقيني 
 بوصول املكاتيب الشريفة املنبئة واملشتاقني التحقيقيني انه قد حصل السرور واالبتهاج

عن فرط احملبة واالشتياق ثبتكم اهللا سبحانه على هذه احملبة وينبغي لكم ان تسألو اهللا 
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سبحانه الثبات واالستقامة عليها معتقدين بأهنا رأس سعادة دنيوية واخروية والتوفيق 
ة هذه املودة ولو التيان االحكام الشرعية نتيجة هذه احملبة وحتصيل مجعية الباطن مثر

صبت مجيع ظلمات العامل وكدوراته يف الباطن وهذه احملبة قائمة ينبغي ان ال يغتم 
اصال بل ينبغي ان يكون راجيا ولو افيضت امثال اجلبال من االنوار واالحوال على 

مقدار شعرة من هذه احملبة ينبغي ان ال يعتقد ذلك شيئا غري اخلذالن  الباطن وقد زالت
ن يعده استدراجا وعليكم بالتوجه اىل شغلكم متمسكني حببل هذه احملبة وينبغي ا

  :)شعر(متسكا شديداً دون ان تضيعوا العمر العزيز بامور ال طائل فيها 

   سريع انتقال لن تروا نفعه اصال *االغترار بزخرف اياكم و و

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله من و السالم
  .لصلوات افضلها ومن التسليمات اكملهاا

  

املكتوب السادس والثالثون واملائتان اىل املخدوم زاده الشيخ ميان حممد 
  صادق قدس سره يف بيان بعض االسرار

بعد احلمد والصلوات ليكن معلوماً للولد االرشد انه قد فهم من مكتوبكم 
ية اخلاصة احملمدية على احملرر يف شرح االحوال انه قد حصلت لكم مناسبة بالوال

 والتحية فشكرت اهللا سبحانه على ذلك حق شكره وكنت و السالمصاحبها الصالة 
متمنياً حلصول هذه الدولة لكم من مدة مديدة فحينئذ كنت متوجها برجاء جذبكم 
اىل هذه الدولة وبينا انا يف هذا الطلب اذ وجدتك داخالً يف الوالية املوسوية اتفاقاً 

 الوالية اخلاصة جاذباً لك من هناك هللا سبحانه احلمد واملنة على ذلك فادخلتك يف
وحيث أدخلتك يف هذه الوالية قسراً صرت اربيك اخذا يف كنفي وقد مر على ذلك 
ازيد من عشرين يوما ولعله مل يكن معلوما لك من ضعف هذه النسبة وحيث حصلت 

 اكتب من انعامات احلق سبحانه  ان يكون معلوماً لك ايضاً وماذاىهلا اآلن قوة يرج
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  :)شعر(الفائضة على التواتر والتوايل يف حق هذا العاصي 

   ربيع ممطر ماء زالال *كاين بقعة فيها سحاب ال

  ما ازددت اال انفعاال  هبا *اثين فلو يل الف السنة و

مث ان الولد االعز حممد سعيد كان قد اظهر احواله يف مكتوبه فرأيتها اصيلة 
حتصل هبذه اخلصوصية خال اناس قليلني من االصحاب واملرجو ان يشرفه احلق جدا مل 

سبحانه أيضاً بالوالية اخلاصة وولدي حممد معصوم قابل هلذه الدولة بالذات بفضل اهللا 
و تعاىل اخرجه اهللا سبحانه من القوة اىل الفعل حبرمة حبيبه عليه و على آله الصالة 

  .السالم

  

ثون واملائتان اىل املال حممد طالب يف الترغيب يف متابعة املكتوب السابع والثال
  السنة السنية ومدح الطريقة العلية النقشبندية قدس اهللا اسرارهم السنية

 و و السالمثبتنا اهللا سبحانه على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
الطريقة العلية النقشبندية  االرشد ان اكابر )ايها االخ(على آله الكرام وأصحابه العظام 

قدس اهللا اسرارهم التزموا متابعة السنة السنية واختاروا العمل بالعزمية فان تشرفوا 
باالحوال واملواجيد مع هذا االلتزام واالختيار يعدوهنا نعمة عظيمة وان اعطوا االحوال 

وال وال يبغون واملواجيد ووجدوا يف هذا االلتزام واالختيار فتوراً ال يقبلون تلك االح
تلك املواجيد وال يرون يف ذلك الفتور شيئا سوي اخلذالن فان برامهة اهلنود 
وجوكيتهم وفالسفة اليونان هلم علوم كثرية من قسم التجليات الصورية واملكاشفات 
 ىاملثالية ولكن لَْيست هلا نتيجة غري الفضيحة واخلذالن وليس هلم من نقد الوقت سو

 دخل ذلك االخ بفضل اهللا سبحانه يف سلك ارادة هوالء )يثوح(املقت واحلرمان 
االكابر فالبد من التزام متابعتهم واجتناب خمالفتهم ولو مقدار شعرة حىت تكون منتفعاً 

 العقائد على وفق معتقدات أهل السنة حيومستفيداً من كماالهتم فالالزم أوال تصح
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والواجب والسنة واملندوب واجلماعة كثرهم اهللا سبحانه مث حتصيل علم الفرض 
 هذه العلوم مبقتضىواحلالل واحلرام واملكروه واملشتبه مما ذكر يف علم الفقه والعمل 

ثانيا مث تصل النوبة اىل علوم التصوف ثالثا وما مل يصح هذان اجلناحان فالطريان اىل 
 عامل القدس حمال فان حصلت االحوال واملواجيد بدون حصول هذين اجلناحني ينبغي

  ):ع(أن تعلم أن هالكك فيها وان تتربأ وتستعيذ منها 

  هذا هو االمر والباقي خياالت

ما على الرسول اال البالغ وقدم أخي الشيخ ميان داود هناك ينبغي اغتنام 
صحبته واالنقياد له فيما ينصح به أو يدل عليه فانه كثري الصحبة مبريدي هؤالء 

نبغي وليغتنم االصحاب املوجودون هناك االكابر وتعلم طريقتهم وسريهتم كما ي
الداخلون يف هذه الطريقة بواسطة املري نعمان صحبة املشار اليه وليكن اجتماعهم 

 ىحىت حتصل اجلمعية وتترقاآلخر وجلوسهم يف حلقة واحدة فانيا كل واحد يف 
  ):ع(املعاملة وينبغي أيضاً التزام مطالعة املكتوبات فاهنا نافعة 

  على كرت مقصددللتك يا هذا 

 أمت  آله على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و علىو السالم
  .الصلوات وأكمل التسليمات

  

املكتوب الثامن والثلثون واملائتان اىل املري حممد نعمان يف احلث على تكثري 
  االخوان والتحذير عن العجب من أحوال املريدين وبيان ضرره وما يناسبه

 على سيد املرسلني و على آله الطيبني و السالمرب العاملني والصالة احلمد هللا 
الطاهرين أمجعني وصل املكتوب الشريف املرسل صحبة كس خواجه الرمحي وصار 
موجبا لفرح وافر وحيث اندرج فيه أحوال مسترشديكم ومريديكم بالتفصيل زاد 

 الدين رجاء كثريا وقوله الفرح فان يف االكثار من االخوان مبوجب أكثروا اخوانكم يف
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تعاىل سنشد عضدك بأخيك مؤيد هلذا املعىن أيضاً ولكن ينبغي أن يكون مطمح النظر 
وموقعه أحوال نفسك وأعمالك وامللحوظ سكونك وحركتك لئال تكون ترقيات 
املريدين باعثة على توقف الشيوخ وحرارة املسترشدين مورثة للربودة يف طلب 

ن تكون خائفاً ووجال من هذا املعىن وان ترى أحوال املريدين املرشدين وهلذا ينبغي أ
ومقاماهتم كالنمر واالسد فضال عن املفاخرة واملباهاة هبا لئال يفتح من هذا الطريق 
أبواب العجب بل ينبغي ان تكون ترقيات املريدين حبكم احلياء شعبة من االميان باعثة 

الطالبني موجبة للغرية والعربة وزيادة على احلياء واخلجالة واالنفعال وحرارة طلب 
االشتغال وينبغي أيضاً ان يكون رؤية قصور االعمال واهتام النيات الزم الوقت وان 
يكون لسان احلال مرطوباً من كلمة هل من مزيد وان كان املتوقع من أوضاعكم 

 مكيدة احملمودة املقبولة أمثال هذه املعامالت ولكن صدر التأكيد واملبالغة مبالحظة
اعداء الدين األمارة واللعني فال تقع الربودة يف حرارة التوجه اىل الطالبني الن املقصود 
اجلمع بني هاتني الدولتني واالقتصار على أحديهما قصور وينبغي ان حيضر اخلواجه 
الرمحي والسيد أمحد جملسكم وعليكم أيضاً رعاية التوجه يف شأهنما على الوجه االمت 

لطيف ايضاً للتوبة ينبغي ان متده لتحصل له االستقامة وكتبت أيضاً عبد الري فان وفق امل
ان بعض الطالبني يريدون الطريقة القادرية ينبغي ان ال تعلم أحداً أصال طريقة غري 
الطريقة النقشبندية حىت ال يكون خلط بني الطريقتني واما لو طلبوا الكاله والشجرة 

 عليكم و على سائر اصحابكم و السالمصحبة فلك أخذ املريد ولكن مرهم بال
و واحبابكم و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصالة 

  .السالم

  

  املكتوب التاسع والثالثون واملائتان اىل املال أمحد الربكي يف جواب استفساراته

لني وآله واصحابه  على سيد املرسو السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
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الطاهرين أمجعني قد صرت مبتهجاً ومسروراً مبطالعة مضامني الصحيفة الكرمية املرسلة 
على وجه الشفقة والرأفة وقد كتبت فيها ان عرض االحوال امنا هي على تقدير 

 ان املقصود من حصول االحوال التعلق واالرتباط )أيها املخدوم(حصول االحوال اخل 
فاذا حصل هذا التعلق فال ضرر من عدم حصول االحوال وكتبت مبحول االحوال 

 )أيها املخدوم(اين اكثرت من القاء البذور يف حقكم اخل  ايضاً أنه قد ذكر يف احلضور
 وبعد ةالواقع كذلك لكن حصول الثمرات منوط مبرور الدهور واالوقات حال احليا

حممد صاحل ومل يكن موالنا و ال تعجل وكتبت أيضاً من مقالة موالنا   ابشرةاملما
املذكور حاضراً حىت ينفهم مراده فال نتعرض هلا ولكنه خري ال خيطر منه شئ يف 
اخلاطر وكتبت أيضاً من صدور سوء األدب زالت املخلصني معفو عنها ال يقع غبار 
يف اخلاطر وطلبت البحث والتفتيش من أحوالك هللا سبحانه احلمد واملنة قد كنت من 

قبل من قبل بال علة وكتبت أيضاً أنه حضر أثنان من أوالد املشائخ لتلقن املقبولني 
 ان االستخارة مسنونة يف مجيع األمور ومباركة ولكن ال )أيها املخدوم(الذكر اخل 

يلزم ان يظهر بعد االستخارة شئ يف املنام أو يف الواقعة أو يف اليقظة يدل على الفعل 
تخارة اىل القلب فان كان امليل واالقبال اىل األمر والترك بل ينبغي الرجوع بعد االس

املطلوب أزيد من االول ففيه داللة على الفعل وان كان مثل ما كان سابقاً بال زيادة 
وال نقصان فال منع يف هذه الصورة أيضاً وتكرر االستخارة يف هذه الصورة اىل ان 

 فهم النقصان يف ع مرات ومىتكرار االستخارة اىل سبتفهم الزيادة يف االقبال وهناية ت
االقبال بعد اداء االستخارة فهو دليل على املنع وال بأس يف تكرار االستخارة يف هذه 
الصورة أيضاً بل التكرار أوىل وانسب يف مجيع التقادير وأحوط يف االقدام واالحجام 

ب من  عن معىن عبارة رسالة املبدأ واملعاد احملررة يف بيان اجلسد املكتس)وسألت(
 ان مباشرة الروح لالفعال املناسبة لالجسام امنا هي بواسطة ذاك )أيها املخدوم(الروح 

اجلسد املكتسب من الروح ومن هذا القبيل االمدادات الصادرة من روحانية االكابر 
 االحباء بوجوه خمتلفة قدس اهللا اسرارهم املناسبة لالجسام كاهالك االعداء ونصرة
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لب االمان من فتنة الظلمة قد جعلك اهللا بل تلك البقعة حمفوظاً  ط)وصدر( واحناء شىت
من شر تلك الظلمة فكونوا متوجهني اىل جناب قدسه تعاىل وتقدس بفراغ اخلاطر 
ونرجو ان ال يكون ذلك احلفظ موقتا بوقت ان ربك واسع املغفرة ولكن ينبغي 

 اخلري للمسلمني قال نصحية أهل تلك الديار وحتذيرهم عن تغيري وضع الصالح وارادة
  .و السالماهللا سبحانه ان اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم 

  

املكتوب االربعون واملائتان اىل الشيخ يوسف الربكي يف بيان عدم هناية هذا 
  الطريق وبعض فوائد كلمة ال اله اال اهللا

ملة على على عباده الذين اصطفى وصلت الرسالة املشتو سالم احلمد هللا 
  ):ع(أحوالكم اخلري فصارت مطالعتها باعثة على املسرة 

  وكم يف العشق من عجب عجيب

لكن ينبغي الترقي من االحوال والوصول اىل حمول االحوال وهناك كله  و
جهالة ونكارة فان تيسر التشرف بعد ذلك باملعرفة فحبذت الدولة وباجلملة ان كلما 

ل للنفي وان كان ذلك شهود الوحدة يف الكثرة فان يدخل حتت الرؤية واخليال فهو قاب
 تلك الوحدة ومثاله ال هي نفسها ح فهو شبىال تسع تلك الوحدة والذي يرالكثرة 

فاملناسب حلالكم يف هذا الوقت تكرار كلمة ال اله اال اهللا على وجه ال تترك شيئاً 
تهي املعاملة اىل حد يدخل حتت العلم واالدراك وينجر االمر اىل احلرية واجلهالة وتن

الفناء وما مل ينجر االمر اىل احلرية واجلهل ال نصيب من الفناء وما حسبته فناء فهو 
م على معرب عنه بالعدم ال الفناء فاذا تيسر الوصول اىل اجلهل وحصل الفناء يوضع القد

  :)شعر( من االتصال هذا الطريق وأين الوصل واىل

  ل اجلبال ودوهنن خيوف قل *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

 على من اتبع و السالموأحوالك صحيحة ولكن التعدي والترقي عنها الزم 
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اهلدى وبقية النصح االستقامة على الشريعة وتطبيق االحوال على االصول الشرعية فان 
ظهر عياذاً باهللا سبحانه خالف الشريعة قوالً وفعالً ينبغي ان تعتقد ان فيه هالكك 

  .و السالمرباب االستقامة وهذا هو طريق أ

  

املكتوب احلادي واالربعون واملائتان اىل موالنا حممد صاحل يف بيان ترقي بعض 
  االصحاب

بعد احلمد والصالة ليكن معلوماً الخي االرشد ان أحوال هذه احلدود 
مستوجبة للحمد واالصحاب املوجودون هنا يف فرح وسرور خصوصاً موالنا حممد 

 هذه االيام بعناية اهللا سبحانه بالوالية اخلاصة والتحقق باالسم صديق فانه تشرف يف
الكلي مترقيا من االسم اجلزئي ونظره مع ذلك اىل فوق وعساه ان مييل اىل الرجوع 
بعد حتصيل نصيب وافر من هناك واهللا خيتص برمحته من يشاء وينبغي لك ان تكتب 

لذين يدخلون اآلن وان تقيم أحوالك وأحوال االصحاب الذين دخلوا يف الطريقة وا
  .و السالمهناك أياماً 

  

  املكتوب الثاين واالربعون واملائتان اىل املال بديع الدين يف جواب أسئلته

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليكن معلوماً الخي االعز ان الدرويش  و
 القصور غ الصحيفة الشريفة فصارت موجبة للفرح واندرج فيها بيان رؤيةكمال بلّ

واهتام النيات يف االعمال فاتضح واملسئول من اهللا سبحانه مزيد هذه الرؤية واملطلوب 
منه تعاىل امتام هذا االهتام فان كال هذين األمرين من مالك األمور يف هذا الطريق 

 وكم حجب ترفع من املداومة  االشتغال بذكر اسم الذات اىل مىتوسئلت أيضاً ان
ية النفي واالثبات اىل أي حد وماذا حيصل من مثرات هذه الكلمة على هذا االسم وهنا
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ان الذكر عبارة عن طرد الغفلة وملا كان الظاهر البد له ) اعلم(وكم حجب ترتفع هبا 
من الغفلة يف االبتداء واالنتهاء كان الظاهر حمتاجاً اىل الذكر يف مجيع االوقات 

 االوقات ذكر اسم الذات واالنسب يف بالضرورة غاية ما يف الباب ان االنفع يف بعض
وقت آخر ذكر النفي واالثبات بقيت معاملة الباطن فهناك أيضاً البد من الذكر اىل ان 
ترتفع الغفلة بالكلية والفرق بني املبتدي واملنتهى يف لزوم الذكر هو ان هذين الذكرين 

رد الغفلة بتالوة متعينان يف االبتداء واما يف التوسط واالنتهاء فال بل اذا حصل ط
القرآن أو اداء الصالة جاز االكتفاء هبما ولكن تالوة القرآن مناسبة حلال املتوسطني 

 أن يعلم ان حضور احلق سبحانه ان )ينبغي( املنتهينيواداء صالة النوافل مناسب حلال 
 كان مبالحظة االمساء والصفات فهو داخل يف الغفلة عند املتوجهني اىل االحدية اجملردة
وان كان ذلك احلضور دائماً فينبغي طرد هذه الغفلة أيضاً والسري اىل ما وراء الوراء 

  :)شعر(

   قليالً ونصف الشعر يف العني ضائر *ال تستقل هجر احلبيب وان غدا و

وكتبت ما ظهر من الوقائع وقد كنت كتبت قبل هذا ان امثال ذلك مبشرات 
  :)عرش(وما جاء وقت ظهورها بعد فانتظر واشتغل 

  .السالم و       قلل اجلبال ودوهنن خيوف *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

  

املكتوب الثالث واالربعون واملائتان اىل املال أيوب احملتسب يف الترغيب يف 
  الطريقة النقشبندية العلية

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليكن معلوماً الخي االعز أنك قد طلبت 
 مكاتيب متعددة ولكن مل يقدم هذا احلقري على اجابة ذلك املسؤل النصائح دفعات يف

نظراً اىل قبح أحوال نفسه وحيث تكرر الطلب أردت أن أكتب بالضرورة فقرات غري 
وامر  ان الالزم لالنسان الذي البد منه واملكلف به امتثال اال)فاستمع واعلم(مرتبطة 
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ه وما هناكم عنه فانتهوا شاهد هلذا املعىن تاكم الرسول فخذوآواالنتهاء عن املناهي وما 
وحيث كان مأمورا باالخالص كما قال تعاىل اال هللا الدين اخلالص وهو ال يتصور 
بدون الفناء واحملبة الذاتية فال جرم كان سلوك طريق الصوفية احملصلة للفناء أيضاً 
ال ضرورياً لتتحقق حقيقة االخالص وحيث كانت طرق التصوف يف مراتب الكم

والتكميل متفاوتة كان األوىل واالنسب لالختيار طريق يكون ملتزماً ملتابعة السنة 
وأوفق باتيان االحكام الشرعية وذلك الطريق هو طريق اكابر النقشبندية قدس اهللا 
اسرارهم العلية فان هؤالء االكابر التزموا يف هذا الطريق السنة واجتنبوا البدعة حبيث ال 

رخصة مهما امكن وان وجدوها نافعة يف الظاهر والباطن وال جيوزون العمل بال
يتركون العمل بالعزمية وان علموا اهنا مضرة بالصورة يف السرية واهنم جعلوا االحوال 
واملواجيد تابعة لالحكام الشرعية واعتقدوا االذواق واملعارف خادمة للعلوم الدينية 

سة الدينية جبوز الوجد وموز احلال مثل االصولية والفرعية ال يستبدلون اجلواهر النفي
االطفال وال يغترون بترهات الصوفية وال يفتنون وال يعدلون من النصوص اىل 
الفصوص وال يلتفتون اىل الفتوحات املكية تاركني للفتوحات املدنية ومن ههنا كان 
ى حاهلم على الدوام ووقتهم على االستمرار وتالشت نقوش السوي يف جلة بواطنهم عل

هنج لو تكلفوا يف استحضار السوي الف سنة ال يتيسر والتجلي الذايت الذي هو 
ء واحلضور الذي يف قفاه غيبة وغفلة ساقط عندهم اغريهم كالربق دائمي هلؤالء الكربل

عن حيز االعتبار رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا بيان حلاهلم ومع ذلك 
صل ألبتة وهناية غريهم مندرجة يف بدايتهم ونسبتهم كله أن طريقهم أقرب الطرق ومو

اليت هي منسوبة اىل الصديق رضي اهللا عنه فوق مجيع نسب املشائخ ولكن ال يدرك 
فهم كل أحد مذاق هؤالء االكابر بل يكاد القاصرون من هذه الطريقة العلية أيضاً 

  :)شعر(ينكرون على بعض كماالهتم 

   برأت ساحتهم من افحش الكلم *ان عاهبم قاصر طعنا هبم سفها

  :)شعر(قال شاعر العرب يعين الفرزدق 
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   اذا مجعتنا يا جرير اجملامع *أولئك آبائي فجئين مبثلهم

قال اخلواجه احرار قدس سره ان كرباء هذه السلسلة العلية قدس اهللا اسرارهم 
  :)شعر(ال يقاسون على كل زراق ورقاص فان معاملتهم عالية جداً 

   كعشق يف املثلى حق ان خيف *رحه للخلق بل ابغي شلست

   فيه قبل الفوت كيال حيزنوا *غري اين صفته كي يرغبوا

ء وكماالهتم لكان هلا حكم افلو حررت دفاتر يف بيان خصائص هؤالء الكرب
  ):ع(قطرة يف جنب حبر ال هناية له 

  دللتك يا هذا على كرت مقصد

 املصطفى عليه و على آله من السالم على من اتبع اهلدى والتزم متابعة و
  .الصلوات أفضلها ومن التسليمات اكملها

  

املكتوب الرابع واالربعون واملائتان اىل املال حممد صاحل الكواليب يف جواب 
  كتابه

وصل املكتوب من اخي االرشد اخلواجه حممد صاحل وكتب فيه من خرابية 
اية تلك اخلرابة مندرجة يف احواله املرجو أن تكون االحوال أشد خراباً من ذلك وهن

مكتوب حمرر باسم ولدي االرشد يف هذه االيام ينبغي االطالع عليها طلباً منه فان 
تبني لكم ان اقامتكم هناك اياماً تكون سببا جلمعية االصحاب ينبغي مكث أيام اخر 

هلي هناك ان علمتم فيه خرياً او صالحاً وهذا الفقري أيضاً يريد يف هذه االوقات سفر د
واالستخارات والتوجهات بواعث على هذا السفر وفوض هذا احملل اىل ولدي االرشد 
عناية له وجعل يف قبضة واليته والفقري قاعد هناك كاملسافر الغريب يف واليته 
واالصحاب الذين دخلوا يف الطريقة خمصوصون بالدعوات املتوافرة خصوصاً السيد 
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 ويبلغ ولدي اخلواجه حممد صادق وسائر  وموالنا شكر اهللا والسيد نظامىمرتض
  .االخوان اياكم وسائر االخوان الدعاء

  

  املكتوب اخلامس واالربعون واملائتان اىل املال صاحل يف جواب استفساراته

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم االخ أن املكتوب الشريف املرسل 
كر النفي واالثبات قد بلغ صحبة القاصد وصل وصار موجباً للفرح وكتبت ان ذ

 )أيها احملب(واحداً وعشرين ولكن ال حتصل املداومة ورمبا تظهر الغيبة واالستغراق 
الظاهر ان شرطاً من شرائط الذكر مفقود حيث مل تترب النتيجة عليه نستفسر عنه 
باملشافهة ان شاء اهللا تعاىل واستفسرت ايضاً عن معىن هذا القول الذي كتبته قال ابو 
بكر الصديق رضي اهللا عنه بعد امتام امره ذكر اللسان لقلقة وذكر القلب وسوسة 

أن الذكر ملا كان منبئا عن الذاكر ) اعلم(وذكر الروح شرك وذكر السركفر 
واملذكور اي ذكر كان واملقصود فناء الذاكر والذكر يف املذكور فال جرم قال للذكر 

  :)شعر(لقلقة ووسوسة وشركا وكفرا 

   يلهيك عنه قبيحا كان أو حسنا *يصدك عن وصل احلبيب ومادع ما 

 عروض هذه االسامي للذكر قبل حصول الفناء والبقاء فان ىولكن ينبغي أن ير
وجود الذاكر وثبوت الذكر له بعد حصول الفناء ليس مبذموم فان بقي خفاء يف هذا 

 القول اىل الصديق املعىن يستفسر عنه يف احلضور فان حوصلة الكتابة ضيقة فنسبة هذا
خصوصا بعد امتام امره غري مستحسنة واستفسرت أيضاً عن معىن ما كتبت ان الشيخ 

سينا دليال على املقصود فكتب يف جوابه  علي بن ابا سعيد اباخلري طلب من الشيخ ايب
ان ادخل يف الكفر احلقيقي واخرج من االسالم اجملازي فكتب الشيخ ابو سعيد اىل 

 لو عبدت اهللا ألف سنة ملا حصل منها ما حصل من كلمة ايب على ابن عني القضاة اين
سينا هذه فكتب عني القضاة ان لو فهموا لكانوا مثل ذلك املسكني ملومني مطعونا 
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 أن يعلم أن الكفر احلقيقي عبارة عن رفع االثنينية واستتار الكثرة بالتمام )ينبغي(فيهم 
احلقيقي مقام االسالم احلقيقي الذي هو موطن الذي هو مقام الفناء وفوق ذلك الكفر 

البقاء ويف الكفر احلقيقي منقصة تامة بالنسبة اىل االسالم احلقيقي وعدم داللة ابن سينا 
اىل االسالم احلقيقي من قصور نظره ويف احلقيقة مل يكن له نصيب من الكفر احلقيقي 

د بل مل يأخذ هو حظا ايضاً بل قال ما قال وكتب ما كتب على وجه العلم والتقلي
وافراً من االسالم اجملازي ايضاً بل بقي يف اخلرافات الفلسفية حىت كفره االمام الغزايل 
واحلق أن اصوله الفلسفية منافية لالصول االسالمية وايضاً ان زمان الشيخ ايب سعيد 
مقدم على زمان عني القضاة بكثري فكيف يكتب اليه فان بقيت شائبة االشتباه 

  .و السالمسر عنه يف احلضور يستف

  

املكتوب السادس واالربعون واملائتان اىل املري حممد نعمان يف بيان حصول مقام 
ان ب الكمال والتكميل وبيان وجه فقدكان يتوقعه ويترصده يف بيان مرات

  التوفيق الذي يطرأ يف بعض االوقات

 على سيد و السالم والصالة ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا رب العاملني
له وأصحابه الطاهرين أمجعني أورثت الصحائف الشريفة الواصلة متوالية  آاملرسلني و

ومتواترة افراحاً متوافرة ومل يوجد من يتوجه اىل تلك احلدود حىت نكتب جواب كل 
منها على عدة فاملرجو مساحمتكم وبعد وصول مكتوب صحبة املري داد كنت يوما 

ال قصد  حلقة مع االصحاب بعد صالة الصبح فظهر توجه مين اىل جانبكم بقاعداً يف
ثار اليت وقع النظر عليها وكنت مشتغال بكمال االهتمام وصرت يف صدد رفع بقايا اآل

بدفع الظلمات والكدورات احملسوسة حىت صار هالل كمالكم بدر التمام وانعكس 
 يبق يف جانب الكمال شئ متوقع على ذلك البدر ما اودع يف مشس اهلداية حىت مل

 وادمت النظر ئافشي شيئا ومنتظر اال ان نتسع االطراف بعد ذلك ويأخذ بقدر وسعته
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اىل صورة هذا املعىن املثالية زمانا طويال اىل أن حصل اليقني بصدقه احلمد هللا سبحانه 
 على ذلك وحصول هذه الدولة هو تأويل تلك الواقعة اليت رأيتها وسئلت حصوهلا
باملبالغة والتأكيد هللا سبحانه احلمد واملنة قد حصل مقصودكم بالتمام وجنز املوعود 

لكمال وينور اطراف تلك ا اوويف بالعهود ونرجو أن حيصل التكميل على مقدار هذ
احلدود من وجودكم الشريف وكتبت شكاية من فقدان التوفيق والظاهر أن سببه 

ل الذيل يكون مسببه ايضاً طويال على قبض مفرط وحيث كان قبضكم مفرطاً وطوي
قدر سببه ومع ذلك ينبغي ان تكلف نفسك باتيان االعمال واداء العبادات وان تكون 

صدر يف هذه السنة علوم عالية ومعارف سامية استصحب ) وقد(على ذلك بالتعمل 
موالنا حممد أمني من مجلتها مسودتني احديهما يف حل شرح بعض رباعيات شيخنا 

ها واندرج يف هذه الرسالة اره كتبته حني قراءة االصحاب الفريوزآباديني ايقدس س
علوم التوحيد مبناسبة ما اندرجت يف تلك الرباعيات وحصل فيها التطبيق بني ما ذهب 
اليه العلماء وما حققه الصوفية القائلون بوحدة الوجود وحررت هذه املسئلة على هنج 

ع لفظي وثانيتهما من تينك املسودتني مكتوب حرر كان نزاع الفريقني راجعا اىل نزا
اىل ولدي االرشد بالبسط واالطناب يعرف علو درجة تلك العلوم وقت املطالعة فان 

  .بقي أمر منه يستفسر عنه

  

حسام الدين امحد يف  املكتوب السابع واالربعون واملائتان اىل العارف املرزا
ني وجود احلق سبحانه ال غري بيان ان الدليل على وجود احلق سبحانه هو ع
  وما يناسبه

بل عرفت فسخ العزائم بريب جل وعال فانه سبحانه  عرفت ريب بفسخ العزائم ال
الدليل على ما سواه ال العكس فان الدليل أظهر من املدلول وأي شئ أظهر منه 

 فهو الدليل على نفسه و على و تعاىل سبحانه الن االشياء امنا ظهرت به ومنه سبحانه
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ما سواه فال جرم عرفت ريب بريب وعرفت االشياء به تعاىل فالربهان ههنا ملي وزعم 
االكثر انه أين والتفاوت بتفاوت النظر واالختالف باختالف النظر بل ال جمال 

خفاء يف وجوده سبحانه وال ريب يف ظهوره تعاىل فهو  لالستدالل والربهان مثة اذ ال
 ملرض يف قلبه وغشاوة على بصره  أحد االّ البديهيات وما خفي ذلك علىىأجل

واالشياء حمسوسة باحلواس الظاهرة ومعلوم أن وجودها منه تعاىل وتقدس وفقدان هذا 
 عليكم و على و السالمالعلم يف البعض بواسطة عروض املرض ال يضر يف املطلوب 

  .مو السالسائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصالة 

  

املكتوب الثامن واالربعون واملائتان اىل العايل اجلناب املرزا حسام الدين أمحد 
ايضاً يف بيان ان لكمل اتباع االنبياء عليهم السالم نصيباً من مجيع كماالهتم 

بالتبعية وانه ال يبلغ ويل قط درجة نيب من االنبياء وبيان معىن قوهلم ان التجلي 
   وغريهو السالم الصالة الذايت خمصوص بنبينا عليه

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدنا اهللا لقد جائت رسل 
ربنا باحلق صلوات اهللا وسالمه سبحانه عليهم و على اتباعهم واعواهنم وخزينة 
أسرارهم اعلم ان كمل اتباع االنبياء عليهم السالم جيذبون اىل انفسهم من جهة كمال 

رط احملبة بل مبحض العناية واملوهبة مجيع كماالت أنبيائهم املتبوعني املتابعة وف
فرق بني املتبوع والتابع اال باالصالة والتبعية  يبقى وينصبغون بلوهنم بالكلية حىت ال

واالولية واآلخرية ومع ذلك ال يبلغ تابع نيب قط وان كان من اتباع أفضل الرسل 
نبياء وهلذا يكون رأس الصديق رضي اهللا عنه مرتبة نيب أصال ولو كان من أدون اال

الذي هو أفضل البشر بعد االنبياء عليهم السالم حتت قدم نيب أسفل من مجيع االنبياء 
تعينات  ئمبادتعينات االنبياء وأرباهبم من مقام االصل ومبادئ دائما ومن ههنا كانت 

صل على تفاوت االمم من االعايل واالسافل وأرباهبم من مقامات ظالل ذلك اال
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ولقد سبقت  و تعاىل الدرجات فكيف تتصور املساواة بني االصل والظل قال اهللا تبارك
كلمتنا لعبادنا املرسلني اهنم هلم املنصورون وان جندنا هلم الغالبون وما قيل ان التجلي 

 ولكمل و السالمالذايت خمصوص من بني االنبياء خبامت الرسل عليه وعليهم الصالة 
صلّى اهللا عليه و سلّم نصيب من ذلك التجلي ليس معناه ان التجلي الذايت ال اتباعه 

نصيب منه لألنبياء سواه وان منه نصيباً لكمل اتباعه بالتبعية حاشا وكال من ان يتصور 
هذا املعىن فان فيه اثبات املزية لألولياء على االنبياء عليهم السالم بل معناه ان حصول 

 فحصوله و السالم عليه و سلّم بتطفله وتبعيته عليه الصالة التجلي لغريه صلّى اهللا
 و السالملالنبياء بتطفله صلّى اهللا عليه و سلّم ولكمل اتباعه بتبعيته عليه الصالة 

 على خوان هذه النعمة العظمى و السالمفاالنبياء جلساؤه عليه وعليهم الصالة 
لياء خدامه النائلون للحصة منها املخصوصة به بتطفله صلّى اهللا عليه و سلّم واالو

وشتان بني اجللساء املتطفلني واخلادمني النائلني للحصة وهذا املقام من مزال االقدام 
 واحلق ما حققت لي يف حتقيق هذه الشبهة وجوها شىت ورسائيبوقد ذكرت يف مكاتي

ليهم  ان سائر االنبياء ع)واعلم( و تعاىل يف هذه املسودة بفضل اهللا وكرمه سبحانه
 ولكن و السالمالسالم وان كان هلم نصيب وافر من هذا التجلي بتطفله عليه الصالة 

يظهر ان هذه الوالية اخلاصة مل تسر اىل أولياء اممهم ومل يكن هلم حظ وافر من هذا 
التجلي فان حصول هذه الدولة الصوهلم اذا كان بطريق التطفل واالنعكاس فماذا 

كس ومصداق هذا املعىن الكشف الصريح ال حيصل للفروع بطريق عكس الع
االستدالل العقلي وما ذكر سابقاً من أن كمل االتباع جيذبون كماالت املتبوعني 
بالتمام فاملراد به الكماالت االصلية للمتبوعني ال مطلقاً حىت يتحقق التناقض بل هم 

المم هبذا حمتظون من والية خمصوصة بنبيهم بالتبعية وهذه االمة خمصوصة من بني ا
التجلي بالتبعية ومشرفة هبذه الدولة العظمى وهلذا كانت خري االمم وكان علماؤها 
كأنبياء بين اسرائيل ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وقد أردت 
أن أكتب نبذة من فضائل هذه الوالية اخلاصة وخصائصها ولكن مل يساعد الوقت 
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 ويفاض العلوم واملعارف بعناية اهللا سبحانه مثل مطر الربيع ذلك لضيقه ومل يف الورق
وحيصل االطالع على عجائب وغرائب وحمارم هذه االسرار أوالدي الكرام على قدر 
االستعداد وبقية االصحاب اياماً يف احلضور واياماً يف الغيبة ولذا قيل الويل وان كان 

ق احلد وقد تشرفت بورود الصحيفة وليا ال يبلغ مرتبة صحايب وشوق نيل املالزمة فو
الكرمية املرسلة اىل هذا احلقري اعلم ان رؤية القصور يف االعمال من أجل النعم واما 
االقتصاد يف االحوال فمحمود يف مجيع االمور واالفعال واالفراط كالتفريط خارج عن 

صطفى عليه  عليكم و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املو السالمحد االعتدال 
  .و السالمو على آله الصالة 

  

اب يف فضائل اتباع النيب  املائتان اىل املرزا دار واملكتوب التاسع واالربعون
  صلّى اهللا عليه و سلّم وما يترتب عليه

على عباده الذين اصطفى اعلم ان اخلالص االخروي والفالح و سالم احلمد هللا 
خرين عليه و على آله امت الصلوات واكمل السرمدي منوط مبتابعة سيد االولني واآل

التسليمات ولذا يوصل مبتابعته اىل مقام احملبوبية للحق سبحانه وهبا يتشرف بالتجلي 
الذايت وهبا ميتاز مبرتبة العبدية اليت هي فوق مجيع مراتب الكمال وحصوهلا بعد حصول 

 العزم اويتمين االنبياء اولومقام احملبوبية وهبا جعل كمل اتباعه مثل انبياء بين اسرائيل 
 حيا يف زمنه ما وسعه اال اتباعه وقصة نزول روح اهللا موسى ]١[متابعته لو كان

ومتابعته حبيب اهللا معلومة ومشهورة وصارت امته بواسطة متابعته خري االمم واكثر 
اهل اجلنة وبسبب متابعته يدخلون اجلنة غدا قبل مجيع االمم ويتنعمون فيها كذا وكذا 
مث كذا وكذا فعليكم مبتابعته والتزام سنته واتيان شريعته عليه و على مجيع أخوانه من 
الصلوات افضلها ومن التسليمات اكملها وبقية املرام اين فوضت اليك الشيخ امساعيل 

                                                 
  لو كان موسى اخل رواه امحد والبيهقي يف الشعب عن جابر رضي اهللا عنه) 1(
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  .و السالموهو من احباب صاحب املعارف احلاج عبد احلق 

  

  ي يف حل بعض استفساراتهاملكتوب اخلمسون واملائتان اىل املال أمحد الربك

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان احوال 
فقراء هذه احلدود وأوضاعهم مستوجبة للحمد واملسؤل من اهللا سبحانه عافيتكم 
والصحيفة الشريفة قد وصلت وكتبت فيها ان الذوق والفرح الذي كنت اجده اوال 

ايها االخ ان احلالة األوىل كانت ) اعلم(اآلن واظن ذلك من ترتيل واحنطاطي ال اجده 
من قبيل حالة اهل الوجد والسماع اليت للجسد دخل تام فيها واما احلالة اليت تيسرت 
اآلن فاجلسد قليل النصيب منها بل تعلقها بالقلب والروح ازيد وبيان هذه املعاملة 

لة الثانية فوق احلالة األوىل مبراتب وعدم وجدان يستدعي تفصيال وباجلملة ان احلا
الذوق وفقدان فرصة الفرح فوق وجدان الذوق والفرح الن النسبة كلما تنجر اىل 
اجلهالة وتنتهي اىل احلرية وتتباعد عن اجلسد تكون اصيلة وأقرب اىل حصول املطلوب 

 ىهل باملعرفة ويسميعرب عن هذا اجلفانه ال جمال يف ذلك املوطن لغري العجز واجلهل و
 أيضاً ان تأثري تلك النسبة الذي كان اوال مل يبق اآلن نعم )وكتبت(هذا العجز ادراكاً 

مل يبق التأثري اجلسدي وأما التأثري الروحي فقد زاد وان مل يدركه كل أحد وقد كانت 
ان مدة صحبتكم هبذا الفقري قليلة جدا وذكر العلوم واملعارف أيضاً كان قليالً فان ك

اهللا سبحانه أراد ثبوت الصحبة حتصل املصاحبة أياماً واستفسرت ايضاً عن فرضية احلج 
 ان )أيها املخدوم(والذهاب اىل مكة مع وجود الزاد والراحلة يف هذا الزمان وعدمه 

 الفقيه ىيف الروايات الفقهية اختالفات كثرية يف هذا الباب واملختار يف هذه املسئلة فتو
 قال فان كان الغالب االمن وعدم اهلالك يف الطريق فالفرضية ثابتة واال أيب الليث حيث

شرط نفس الوجوب كما هو الصحيح  فال ولكن هذا الشرط شرط وجوب األداء ال
فتكون الوصية باالحجاج يف هذه الصورة واجبة وملا مل يساعد الوقت جواب 
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  .و السالماستفساراتكم األخرى اخرناه اىل وقت آخر 

  

وب احلادي واخلمسون واملائتان اىل موالنا االشرف يف بيان فضائل املكت
اخللفاء الراشدين خصوصاً الشيخني وتعظيم سائر االصحاب الكرام عليهم 

  الرضوان والكف عن ذكر مساويهم

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم االخ االرشد اخلواجه أشرف أين 
سرار العجيبة واملواهب اللطيفة واملعارف الشريفة أريد أن أكتب العلوم الغريبة واال

على قدر الفهم القاصر وأكثرها يتعلق بفضائل الشيخني وذي النورين وأيب احلسنني 
) اعلم(وكماالهتم رضي اهللا عنهم أمجعني ينبغي االستماع واالصغاء اليها بسمع العقل 

ل الكماالت ان حضرة الصديق وحضرة الفاروق رضي اهللا عنهما مع وجود حصو
 درجات الوالية املصطفوية فيهما مناسبة يف طرف ىاحملمدية فيهما وبلوغهما اقص

 ويف و السالمالوالية من بني االنبياء املتقدمني لسيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصالة 
 على نبينا وعليه موسىطرف الدعوة اليت هي مناسبة ملقام النبوة هبما مناسبة لسيدنا 

 وبذي النورين مناسبة يف كال الطرفني لسيدنا نوح صلوات اهللا  السالموالصالة 
ناسبة يف كال الطرفني لسيدنا وتسليماته على نبينا وعليه وبسيدنا علي كرم اهللا وجهه م

روح اهللا وكلمته كان  عيسى  وحيث كانو السالم على نبينا وعليه الصالة ىعيس
والية غالب أيضاً يف علي كرم اهللا طرف واليته غالبا على جانب نبوته وطرف ال

تعينات اخللفاء األربعة صفة العلم على اختالف اجلهات  ئمبادوجهه هبذه املناسبة و
امجاال وتفصيال وهذه الصفة باعتبار االمجال رب حممد وباعتبار التفصيل رب اخلليل 

ما ان  كو السالموباعتبار الربزخية بني االمجال والتفصيل رب نوح عليهم الصالة 
 صفة القدرة ورب آدم صفة التكوين عليهم ى صفة الكالم ورب عيسموسىرب 

 ثقل النبوة ل ان الصديق والفاروق مها حامالًاىل أصل الكالم ونقو) ولنرجع(السالم 



- ٣٩٢ -  

 وغلبة ىاحملمدية على اختالف املراتب وعليا كرم اهللا وجهه بواسطة مناسبته لعيس
مدية وذا النورين باعتبار برزخيته قيل انه حامل جانب واليته حامل ثقل الوالية احمل

 اكال الطرفني وميكن أن يكون اطالق ذي النورين عليه هبذا االعتبار أيضاً وحيث قالو
 عليه السالم ازيد الن مقام وسى ثقل النبوة تكون مناسبتهما مبان الشيخني حامال

ني االنبياء بعد نبينا عليه الدعوة اليت هي ناشئة من مرتبة النبوة أمت وأكمل فيه من ب
 وكتابه أفضل الكتب املرتلة بعد القرآن اجمليد وهلذا تكون امته و السالموعليهم الصالة 

أكثر من يدخلون اجلنة من بني االمم املتقدمني وان كانت شريعة ابراهيم وملته أفضل 
ليك أن اتبع ملة من مجيع الشرائع وامللل وهلذا امر أفضل الرسل مبتابعة ملته مث اوحينا ا

 ىابراهيم حنيفاً شاهد هلذا املعىن واملهدي املوعود ايضاربه صفة العلم وبه مناسبة لعيس
 واألخرى على رأس املهدي ي على رأس على قدمي عيسى وكان احديمثل عل

 وقعت على ميني الوالية احملمدية والوالية العيسوية على يسارها موسىأن والية ) اعلم(
 حامل ثقل الوالية كان اكثر سالسل االولياء منتسبا اليه ىاملرتض يوملا كان عل

وظهرت كماالته الكثر االولياء العظام املختصني بكماالت الوالية ازيد وأكثر من 
 الشيخني فلوال امجاع أهل السنة على أفضلية الشيخني حلكم كشف اكثر تكماال

يخني تشبه كماالت االنبياء  الن كماالت الشى املرتضياالولياء العظام بافضلية عل
 وادراك ارباب الوالية قاصر عن الوصول اىل ذيل هذه و السالمعليهم الصالة 

الكماالت وكشف ارباب الكشوف بواسطة علو درجاهتم باق يف الطريق غري واصل 
اليهم وكماالت الوالية كاملطروح يف الطريق يف جنب هذه الكماالت امنا هي مدارج 

 كماالت النبوة فكيف يكون للمقدمات خرب عن املقاصد وماذا ومعارج للعروج اىل
باملطالب وهذا الكالم وان كان ثقيال على االكثرين بواسطة بعد  ئباديكون شعور امل

  :)شعر(عهد النبوة وبعيدا عن القبول ولكن ماذا نصنع 

   اقول ما قال يل استاذي االزيل * كدرهتمى املرأىقد امسكوين ور

نه احلمد واملنة اين متفق يف هذا القيل والقال مع علماء أهل  سبحا هللاولكن
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السنة واجلماعة شكر اهللا تعاىل سعيهم وقويل موافق بامجاعهم وجعل استدالليهم 
كشفيا يل وامجاليهم تفصيليا وهذا الفقري ما مل يصل اىل كماالت مقام النبوة مبتابعة 

يطلع على فضائل الشيخني بطريق نبيه ومل حيصل له نصيب تام من تلك الكماالت مل 
 الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال  هللالكشف ومل يهتد اىل سبيل غري التقليد احلمد
 شخص يوما قد كتب يف الكتب ان )قال (ان هدانا اهللا لقد جائت رسل ربنا باحلق

 مكتوب على باب اجلنة فوقع يف اخلاطر أنه ماذا يكون حلضرة ى املرتضياسم عل
شيخني من خصائص ذلك املوطن فظهر بعد التوجه التام أن دخول هذه االمة اىل ال

اجلنة امنا يكون باذن هذين الشيخني اجلليلني وجتويزمها وكان الصديق قائم على باب 
اجلنة ويأذن للناس بالدخول اىل اجلنة والفاروق يدخلهم اجلنة آخذا بأيديهم وكان 

نور الصديق ويف نظر هذا احلقري ان للشيخني شأنا مشهودا ان اجلنة بتمامها مملوءة ب
كهما فيها احد رجة ممتازة منفردة كاهنا مل يشارعلى حدة فيما بني االصحاب ود

وكان الصديق يف بيت واحد مع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فان كان التفاوت فامنا هو 
ونسبة سائر بالعلو والسفل والفاروق ايضا مشرف هبذه الدولة بتطفل الصديق 

الصحابة اليه صلّى اهللا عليه و سلّم نسبة املساكنة يف خان واحد او يف بلدة واحدة فما 
  ):ع(يكون حظ سائر اولياء االمة 

  حسيب اذا جاء من بعد صدا جرسه

خني وكال هذين الشيخني معدودان يف عداد يفماذا جيد هؤالء من كماالت الش
فان بفضائل االنبياء عليهم السالم قال النيب فوحم اء يف العظمة وجاللة القدر واالنبي

 عبد اهللا بعدي نيب لكان عمر وذكر االمام الغزايل أن ]١[صلّى اهللا عليه و سلّم لو كان
بن عمر قال يف ايام مصيبة الفاروق يف حمضر من الصحابة رضوان اهللا عليهم مات 

 هذا الكالم قال املراد تسعة اعشار العلم وملا أحس من بعض الناس توقفا يف فهم معىن

                                                 
 والطرباين والبيهقي واحلاكم وابو ىي وقال حسن غريب وابو يعلقوله لو كان بعدي نيب اخل رواه امحد والترمذ) 1(

  نعيم يف فضائل الصحابة عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه والطرباين ايضا عن عصمة بن مالك رضي اهللا عنه
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بالعلم العلم باهللا ال علم احليض والنفاس وماذا يقال يف الصديق الذي مجيع حسنات 
 املخرب الصادق وحيس أن احنطاط عمر الفاروق من  بهعمر حسنته الواحدة كما اخرب

 و السالم  الصالةالصديق أكثر وازيد من احنطاط الصديق من النيب عليه و على آله
ى هذا احنطاط الباقني من الصديق والشيخان مل يفارقا النيب صلّى اهللا عليه و فقس عل

 كما ورد و السالمسلّم بعد املوت ايضاً وسيكون حشرمها ايضاً معه عليه الصالة 
ذلك فتكون االفضلية بواسطة االقريبة هلما وماذا يقول هذا احلقري قليل البضاعة من 

وأين للذرة قدرة التكلم من الشمس وأين للقطرة كماالهتم وماذا يبني من فضائلهم 
عون لدعوة اخللق احملتظون من كال طريف دث من حبر عمان واالولياء املرجوجمال التح

الوالية والدعوة حبظ تام والعلماء اجملتهدون من التابعني وتبع التابعني ملا ادركوا 
بار املتتابعة يف اجلملة كماالت الشيخني بنور الكشف الصحيح والفراسة الصادقة واالخ

ووجدوا نبذة من فضائلهما حكموا بافضليتهما بالضرورة وامجعوا على ذلك وما ظهر 
على خالف هذا االمجاع من الكشف محلوه على عدم الصحة ومل يعتربوه كيف وقد 

 البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ىيف الصدر االول افضليتهما كما روصحح 
نيب صلّى اهللا عليه و سلّم ال نعدل بأيب بكر احداً مث عمر مث عثمان قال كنا يف زمن ال

 ال نفاضل بينهم ويف رواية اليب داود كنا و السالممث نترك اصحاب النيب عليه الصالة 
نقول ورسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم حي أفضل امة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 

اهللا عنهم ومن قال ان الوالية أفضل من النبوة بعده أبو بكر مث عمر مث عثمان رضي 
فهو من أرباب السكر ومن االولياء غري املرجوعني الذين ليس هلم نصيب وافر من 
كماالت مقام النبوة ولعل نظركم وقع على ما حققه هذا الفقري يف بعض رسائله من 

ال خبالف ذلك أن النبوة أفضل من الوالية وان كانت والية النيب واحلق هو هذا فمن ق
فهو من جهالة كماالت مقام النبوة كما مر آنفا ومن املعلوم ان سلسلة النفشبندية 
منتسبة من بني سالسل سائر االولياء اىل الصديق رضي اهللا عنه فتكون نسبة الصحو 
غالبة فيهم وتكون دعوهتم امت وتظهر كماالت الصديق هلم اكثر وازيد وتكون نسبتهم 
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السل بالضرورة فماذا يدرك غريهم من كماالهتم وماذا حيسون فوق نسب سائر الس
من حقيقة معاملتهم وال اقول ان مجيع مشائخ النقشبندية سواسية يف هذه املعاملة 
كيف بل لو وجد من الوف على هذه الصفة يكون غنيمة واظن املهدي املوعود الذي 

لسلة العلية ويكملها فان باكملية الوالية معهود يكون على هذه النسبة ويتم هذه الس
نسبة مجيع الواليات دون هذه النسبة العلية الن سائر الواليات قليلة النصيب من 
كماالت مرتبة النبوة وهذه الوالية هلا حظ وافر منها بواسطة االنتساب اىل الصديق 

  ):ع(كما مر آنفا 

  وشتان ما بني الطريقني يا خلي

 وجهه ملا كان حامال لثقل الوالية احملمدية  ان االمام عليا كرم اهللا)ايها االخ(
 والتحية كان تربية مقام االقطاب واالوتاد واالبدال و السالمعلى صاحبها الصالة 

الذين هم من أولياء العزلة وغلب فيهم جانب كماالت الوالية مفوضة اىل امداده 
وحيصل واعانته ورأس قطب االقطاب الذي هو قطب املدار حتت قدمه وجيري أمره 

ناها االمامان با مهمه حبمايته ورعايته وخيرج به عن عهدة مداريته والسيدة فاطمة و
 ان أصحاب النيب عليه )واعلم(رضي اهللا عنهم هم ايضاً شركاؤه يف هذا املقام 

 روى  كلهم كرباء عظماء ينبغي أن يذكر كلهم بالتعظيمو السالموعليهم الصالة 
ال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ان اهللا اخلطيب عن أنس رضي اهللا عنه ق

اختارين واختار يل أصحابا واختار يل منهم أصهارا وأنصارا فمن حفظين فيهم حفظه 
 الطرباين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ان رسول ىاهللا ومن آذاين فيهم آذاه اهللا ورو

اهللا واملالئكة والناس أمجعني اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال من سب أصحايب فعليه لعنة 
 ابن عدي عن عائشة رضي اهللا عنها قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ان ىورو

ينهم من املنازعات واحملاربات ينبغي صرفها ب على أصحايب وما وقع أجرأهمشرار أميت 
 والتعصب فان تلك املخالفات كانت ىومحلها على حمامل حسنة وابعادهم عن اهلو

 واهلوس كما ان مجهور أهل السنة على ىية على االجتهاد والتأويل ال على اهلومبن
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 إاهللا عنه كانوا على اخلطعلي رضي  ينبغي أن يعلم ان خمالفي االمام )ولكن(ذلك 
دا عن وكان احلق يف جانبه ولكن ملا كان هذا اخلطأ خطأ اجتهادياً كان صاحبه بعي

نقل شارح املواقف عن اآلمدي ان وقعة اجلمل خذة كما ؤااملالمة ومرفوعاً عنه امل
ان  والصفني كانت على وجه االجتهاد وصرح الشيخ ابو شكور الساملي يف التمهيد

اهل السنة واجلماعة ذاهبون اىل ان معاوية مع طائفة من الصحابة الذين كانوا معه 
 ان  وكان خطاؤهم اجتهادياً وقال الشيخ ابن حجر يف الصواعقإكانوا على اخلط

منازعة معاوية لعلي رضي اهللا عنهما كانت على وجه االجتهاد وجعل هذا القول من 
معتقدات أهل السنة وما قال شارح املواقف من أن كثريا من أصحابنا ذهبوا اىل أن 
تلك املنازعة مل تكن على وجه االجتهاد فمراده من االصحاب أي طائفة هو فان أهل 

 االجتهادي إر وكتب القوم مشحونة بالقول باخلطالسنة حاكمون خبالف ذلك كما م
  ويكما صرح به الغزايل والقاضي أبو بكر وغريمها فال جيوز تفسيق خمالفي االمام عل

تضليلهم قال القاضي يف الشفاء قال مالك رضي اهللا عنه من شتم أحداً من أصحاب 
عمرو بن العاص رضي النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أبا بكر وعمر وعثمان أو معاوية أو 

اهللا عنهم فان قال كانوا على ضالل وكفر قتل وان سبهم بغري هذا من مشامتة الناس 
 كفرة كما زعمت الغالة من الرفضة وال ي علانكل نكاال شديداً فال يكون حماربو

فسقة كما زعم البعض ونسبه شارح املوافق اىل كثري من اصحابه كيف وقد كانت 
ري من الصحابة منهم وقد قتل طلحة والزبري يف قتال اجلمل مع الصديقة وطلحة والزب
 قبل خروج معاوية فتضليلهم وتفسيقهم مما ال جيترئ عليه ىثالثة عشر ألفا من القتل

 الفقهاء ]١[مسلم اال أن يكون يف قلبه مرض ويف باطنه خبث وما وقع يف عبارة بعض

                                                 
 يف نوبته انتهى يهو صاحب اهلداية وعبارته فان الصحابة تقلدوا القضاء من معاوية مع ان احلق كان بيد عل) 1(
 وامنا كان جوره يف نوبة يقوله يف نوبته قيد لتقلدوا ولكن احلق يف يد على فيدل على انه على احلق بعد نوبة علو
 كان بيد خمالفه اجلور الذي هو ضد احلق فال غبار يف هذه العبارة وليس فيه ي فان احلق ملا كان يف يد عليعل

جيوز تقلد القضاء من امام عادل وجائر بقوله فان بل امنا اخذوا ذلك من تعليل قوله و وصف معاوية باجلور
  .الصحابة اخل عفي عنه
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وية اماما جائراً فمراده باجلور من اطالق لفظ اجلور يف حق معاوية حيث قال كان معا
 ال اجلور الذي مآله فسق وضاللة ليكون موافقاً يعدم حقية خالفته يف زمن خالفة عل

القوال أهل السنة واجلماعة ومع ذلك جيتنب أرباب االستقامة أتيان االلفاظ املومهة 
نه  كيف يكون جائرا وقد صح أإخالف املقصود وال جيوز الزيادة على القول باخلط

كان اماما عادال يف حقوق اهللا سبحانه وحقوق املسلمني كما يف الصواعق وقد زاد 
رمحن اجلامي قدس سره يف قوله خطأ منكرا يعين زاد على ما عليه عبد الموالنا 

حقا ت فهو خطأ وما قال بعده فان كان هو مسإاجلمهور وكلما زاد على لفظ اخلط
حمل الترديد وأين حمل االشتباه فان قال هذا للعن اخل فهو أيضاً غري مناسب له أين 

الكالم يف حق يزيد فله وجه ومساغ وأما قوله ذلك يف حق معاوية فشنيع وقد ورد 
يف االحاديث النبوية باسانيد الثقات ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم دعي ملعاوية 

 ]٢[ه اللهم علمه الكتاب واحلساب وقه العذاب وقال يف حمل آخر من دعائ]١[اللهم
 مقبول والظاهر ان هذا الكالم أمنا و السالماجعله هادياً مهدياً ودعاؤه عليه الصالة 

صدر عن موالنا بطريق السهو والنسيان وأيضاً أنه مل يصرح باسم أحد يف تلك 
االبيات بل قال وصحايب آخر وهذه العبارة أيضاً تنبئ عن الشناعة ربنا ال تؤاخذنا ان 

ا وما نقل عن االمام الشعيب من ذم معاوية وأنه بالغ يف مذمته وأوصلها نسينا أو أخطأن
 تقدير صدق ىاىل ما فوق الفسق مل يبلغ مرتبة الثبوت واالمام االعظم من تالمذته فعل

هذا القول لكان هو أحق بنقله وحكم االمام مالك الذي هو من تبع التابعني ومعاصره 
ما مر آنفا فان كان هو مستحقاً للشتم فلم بقتل شامت معاوية وعمرو بن العاص ك

حكم بقتل شامته فعلم أنه اعتقد شتمه من الكبائر فحكم بقتل شامته وأيضاً أنه جعل 
شتمه كشتم أيب بكر وعمر وعثمان كما مر سابقاً فال يكون معاوية مستحقاً للشتم 

                                                 
رواه حم ع طب عن عرباض بن سارية رضي اهللا عنه واحلسن بن سفيان واحلسن بن عرفة والبغوي وابن قانع ) 1(

  حل كر عن احلرث عد كر عن ابن عباس طس طب بلفظ اللهم علم معاوية احلديث
  .لرمحن بن ايب عمرة رضي اهللا عنهرواه الترمذي عن عبدا) 2(
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الصحاب  ان معاوية ليس وحده يف هذه املعاملة بل كان نصف ا)ايها االخ(والذم 
 كفرة أو فسقة زال االعتماد عن ي علاالكرام ختمينا شريكا له فيها فان كان حماربو

زنديق مقصوده ابطال  ز ذلك االشطر الدين الذي بلغنا من طريق تبليغهم وال جيّو
 ان منشأ اثارة هذه الفتنة هو قتل عثمان رضي اهللا عنه وطلب )ايها االخ(الدين 

 وزبريا امنا خرجا أوالًً من املدينة بسبب تأخري القصاص القصاص من قتلته فان طلحة
ووافقتهم الصديقة يف هذا االمر فوقع حرب اجلمل اليت قتل فيها ثالثة عشر ألفا من 
الصحابة وقتل فيها طلحة والزبري اللذان مها من العشرة املبشرة مث خرج معاوية من 

الغزايل ان تلك املنازعة مل الشام وصار شريكا هلم فوقع حرب الصفني صرح االمام 
 وعد ابن حجر هذا ي خالفة علإ القصاص يف بدتكن ألمر اخلالفة بل كانت الستيفاء

القول من معتقدات أهل السنة وقال الشيخ أبو شكور الساملي الذي هو من اكابر 
علماء احلنفية ان منازعة معاوية لعلي كانت يف أمر اخلالفة فان النيب صلّى اهللا عليه و 

 ملكت الناس فارفق هبم فحصل ملعاوية الطمع يف اخلالفة من ]١[سلّم قال ملعاوية اذا
 حمق فيه فان الوقت كان يهذا الكالم ولكن كان هو خمطئا يف هذا االجتهاد و عل

 والتوفيق بني هذين القولني هو ان منشأ املنازعة ميكن ان يكون أوال يوقت خالفة عل
 يف طمع اخلالفة و على كل االجتهاد واقع يف حمله فان تأخري القصاص مث بعد ذلك يقع

 ان )ايها االخ(خمطئا فدرجة واحدة من الثواب وللمحق درجتان بل عشر درجات 
الطريق االسلم يف هذا املوطن السكوت عن ذكر مشاجرات اصحاب النيب صلى اهللا 

 صلّى اهللا  واالعراض عن ذكر منازعتهم قال النيبو السالمعليه و على آله الصالة 
 ذكر اصحايب فامسكوا ]٣[ وما شجر بني اصحايب وقال أيضاً اذا]٢[عليه و سلّم اياكم

                                                 
رواه مسلم وابن ايب شيبة يف املصنف والطرباين يف الكبري هبذا اللفظ وامحد عن ايب هريرة بلفظ ان وليت امرا ) 1(

  .فاتق اهللا واعدل
  اورده ابن االثري يف النهاية) 2(
  .رواه الطرباين عن ابن مسعود وثوبان وابن عدي عن عمر رضي اهللا عنهم) 3(
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 يف اصحايب ال تتخذوهم غرضا يعين ]١[ اهللا اهللاو السالموقال أيضاً عليه ا لصالة 
هللا واتقوه يف حق اصحايب وال جتعلوهم هدفا لسهم مالمتكم وطعنكم قال  اأحذروا

 العزيز ايضاً تلك دماء طهر اهللا عنها أيدينا  عبدو منقول عن عمر بناالمام الشافعي وه
فلنطهر عنها ألسنتنا ويفهم من هذه العبارة أنه ال ينبغي اجراء خطائهم على اللسان 
أيضاً وان يذكرهم بغري اخلري هذا ويزيد البعيد عن السعادة من زمرة الفسقة والتوقف 

ند أهل السنة من أنه ال جيوز اللعن على شخص يف لعنه امنا هو على األصل املقرر ع
معني ولو كان كافراً اال أن يعلم موته على الكفر يقينا كأيب هلب اجلهنمي وامرأته ال 

) اعلم(اآلخرة أنه غري مستحق للعن ان الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا و
ة وجعلوا التكلم يف اخلالفة ان أكثر الناس يف هذه الزمان ملا اشتغلوا ببحث االمام

ومنازعات الصحابة عليهم الرضوان نصب العني دائما وصاروا ال يذكرون االصحاب 
الكرام باخلري تقليد اجلهلة الرفضة ومردة أهل البدعة وينسبون اىل جناهبم أمورا غري 
مناسبة كتبت نبذة مما كان معلوما يل بالضرورة وأرسلتها اىل االحباب قال عليه و 

 ظهر الفنت أو قال البدع وسبت اصحايب فليظهر العامل ]٢[ اذاو السالملى آله الصالة ع
علمه فمن مل يفعل فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا له صرفا وال 

 سبحانه احلمد واملنة ان سلطان الوقت يعد نفسه حنفي املذهب ومن  هللالكن عدال و
اال فقد كان االمر ضيقا على املسلمني جدا فينبغي اداء شكر أهل السنة واجلماعة و

ت أهل السنة هذه النعمة العظمى كما ينبغي وان جيعل مدار االعتقاد على معتقدا
 فان جعل مدار االمر على اخلرافات وعمر  اىل أقوال زيد وىواجلماعة وان ال يصغ

ي حىت حيصل رجاء النجاة الكاذبة تضييع االنسان نفسه وتقليد الفرقة الناجية ضرور
 عليكم و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة و السالموبدونه خرط القتاد 

  .و السالماملصطفى عليه و على آله الصالة 

                                                 
  .رواه الترمذي عن عبداهللا بن مغفل رضي اهللا عنه) 1(
  ذكره ابن حجر املكي يف الصواعق معزيا اىل جامع اخلطيب البغدادي) 2(
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املكتوب الثاين واخلمسون واملائتان اىل الشيخ بديع الدين يف جواب 
  استفساراته

وب االخ االرشد فأورث على عباده الذين اصطفى وصل مكتو سالم احلمد هللا 
فرحا وافرا واندرج فيه استفسارات فاعلم ان مبدأ تعني سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم 

 هو هذه و السالمعليهما السالم صفة العلم كما أن مبدأ التعني احملمدي عليه الصالة 
الصفة أيضاً والتفاوت امنا هو باجلهات واالعتبارات فان هلذه الصفة وجها اىل العامل 
ووجها آخر اىل املعلوم والوجه االول مناسب للوحدة والثاين للكثرة وهلذه الصفة أيضاً 
امجال تفصيل وكل واحد من هذه االعتبارات كان مبدأ تعني واحد من الكرباء 
واملعارف اليت تتعلق بتحمل ثقل النبوة والوالية مندرجة يف املكتوب الذي حرر اىل 

اكتبها اآلن فتطلب منه وأردت ان اكتب جواب اخلواجه حممد اشرف تفصيال فلم 
االستفسار عن الفرق بني الغوث والقطب واخلليفة ولكن ما وجدت االذن بالكتابة 

  .و السالمفأخرناه اىل وقت آخر 

  

املكتوب الثالث واخلمسون واملائتان اىل الشيخ ادريس الساماين يف بيان 
 على طريق الرمز جواب اسئلته وتفصيل بعض مقامات الطريق ومنازله

  واالمجال

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني أن أحوال فقراء هذه احلدود 
واوضاعهم مستوجبة للحمد املسئول من اهللا سبحانه سالمتكم واستقامتكم على 

 والتحية وبيان االحوال و السالمالطريقة املرضية املصطفوية على صاحبها الصالة 
ؤمن واستفسرت عنها بينها موالنا كلها عبد املى موالنا واملواجيد الذي أحيل عل
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بالتفصيل وقال انه يقول اذا نظرت اىل جانب االرض ال أجد االرض واذا رميت 
نظري اىل جانب السماء ال أجدها أيضاً واذا أتيت شخصاً ال أجد له وجوداً أيضاً 

 لنفسي ايضاً ىروكذلك ال أجد للعرش والكرسي واجلنة والنار أيضاً وجوداً وال أ
بر أيضاً اىل هذا وجوداً ووجود احلق سبحانه غري متناه مل جيد أحد له هناية وتكلم االكا

 وصلوا اليه عجزوا عن السري ومل يقدروا على الزيادة على ذلك فان املقام فقط ومىت
كان هذا كماالً عندكم أيضاً وكنتم يف هذا املقام فالي شٍئ أحضر عندكم وملاذا 

تعب وان كان وراء هذا الكمال أمر آخر فاطلعوين عليه حىت اذهب اىل ديار أتعب وا
يكثر فيها أمل الطلب وكان سبب التوقف من املصري اليكم منذ سنني حصول هذا 

مشهودا ان و يكون  ان هذه االحوال وأمثاهلا من تلوينات القلب )أيها املخدوم(التردد 
القلب أزيد من الربع فيلزمه طي ثالثة صاحب هذه االحوال مل يطو بعد من مقامات 

أرباع أخرى منها حىت يطوي معاملة القلب بالتمام وبعد القلب روح وبعد الروح سر 
 ولكل واحدة من هذه اللطائف االربع الباقية ىوبعد السر خفي وبعد اخلفي أخف

أحوال ومواجيد على وحدة ويلزم طي كل حدة منها منفردة منفردة والتحلي 
كل منها وبعد جماوزة هذه اخلمسة االمرية وطي أصوهلا مرتبة بعد مرتبة بكماالت 

وقطع مدارج ظالل االمساء والصفات اليت هي أصول تلك االصول درجة بعد درجة 
جتليات االمساء والصفات وظهورات الشئون واالعتبارات وبعد هذه التجليات جتليات 

مئنان النفس ويتيسر حصول رضا الذات تعالت وتقدست فتقع املعاملة حينئذ على اط
احلق جل وعال والكماالت اليت حتصل يف هذه املوطن حكم الكماالت السابقة يف 
جنبها كحكم القطرة يف جنب البحر احمليط الذي ال قعر له وهنا يتيسر شرح الصدر 

  ):ع(ويتصف باالسالم احلقيقي 

   هذا هو االمر والباقي خياالت  *

يات االمساء والصفات قبل قطع منازل هذه اخلمسة  وما يتوهم انه من جتل *
االمرية مع االصول وأصول االصول فهو ظهورات بعض خواص عامل االمر وله 
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نصيب من الالمثلي والالكيفي ومن الالمكاين وليس بتجليات االمساء والصفات قال 
 بحانهق سواحد من السالكني يف هذا املقام عبدت الروح ثالثني سنة على ظن اهنا احل

  :)شعر( من السري فأين الوصول واىلو تعاىل 

   قلل اجلبال ودوهنن خيوف *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

وملا طلبتم الكشف عن حقيقة هذا الطريق على وجه االلتفات كتبت نبذة منه 
  . عليكم و على من لديكمو السالمعلى وجه االمجال واالمر عند اهللا سبحانه 

  

مسون واملائتان اىل املال امحد الربكي يف جواب بعض املكتوب الرابع واخل
  اسئلته

على عباده الذين اصطفى قد كتبت ان بعض االكابر قال ان و سالم احلمد هللا 
االنسان ينبغي له ان يعمل ما يعمله بامر صاحب الزمان حىت تترتب عليه النتيجة ولو 

 واالمر يف مجيع كان أمراً مشروعا فان كان هذا الكالم صحيحا نرجو االذن
 ان كالم االكابر صحيح واالذن لك حاصل وأنت مأذون )أيها املخدوم(املشروعات 

 أيضاً انه قد )وكتبت(ولكن ينبغي ان يعلم ان املراد بالنتيجة نتيجة معتد هبا ال مطلقا 
حرر يف رسالة ان اخلواجه احرار قدس سره قال ان القرآن يف احلقيقة من مرتبة عني 

 إ من أحدية الذات تعالت وتقدست فما يكون معىن ما حرر يف رسالة املبداجلمع يعين
 ليس املراد بأحدية )أيها املخدوم(واملعاد أن حقيقة الكعبة الربانية فوق احلقيقة القرآنية 

ن ملحوظا الن أالذات هناك االحدية اجملردة اليت ال يكون فيها شئ من الصفة والش
 الصفات الثمانية وحقيقة الكعبة ىلكالم اليت هي احدحقيقة القرآن ناشئة من صفة ا

 )وكتبت(ناشئة عن مرتبة مرتهة عن تلوينات الصفات والشئونات فيكون التفوق هلا 
أيضاً انه قد ذكر يف بعض التفاسري لو قال شخص انا أسجد للكعبة يكفر فان السجدة 

انوا يف أول ينبغي أن تكون اىل طرف الكعبة ال للكعبة وذكر يف موضع آخر ك
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االسالم يقولون يف السجدة لك سجدت ومدلول الضمري نفس الذات تعالت 
 واملعاد من ان صورة الكعبة كما اهنا إوتقدست فما يكون معىن ما حرر يف رسالة املبد

 )أيها املخدوم(مسجودة صور االشياء كذلك حقيقة الكعبة مسجودة حقائق االشياء 
ا يقال إن آدم مسجود املالئكة مع ان السجدة ان هذا من مساحمات العبارات كم

 عليكم و على و السالمللخالق جل سلطانه ال ملخلوقه ومصنوعه اي خملوق كان 
  .أصحابكم وأحبابكم و على املال بابنده واملال حسن

  

املكتوب اخلامس واخلمسون واملائتان اىل املال طاهر الالهوري يف التحريض 
  ع البدعة الغري املرضيةعلى احياء السنة السنية ورف

على عباده الذين اصطفى وصل املكتوب الشريف املرسل مع و سالم احلمد هللا 
احلافظ هباء الدين وأورث فرحا وافرا حبذا النعمة توجه احملبني واملخلصني جبميع مهتهم 

 والتحية وارادهتم و السالماىل احياء سنة من السنن املصطفوية على صاحبها الصالة 
م رفع بدعة من البدع غري املرضية فان كال من السنة والبدعة ضد األخرى بكليته

ووجود احديهما مستلزم النتفاء األخرى فيكون احياء احديهما مستلزما الماتة 
األخرى فاحياء السنة موجب الماتة البدعة وبالعكس فكيف تصح تسمية البدعة 

سن احلسن النسيب فانه ال جمال حسنة مع كوهنا مستلزمة لرفع السنة اال ان يراد باحل
واضدادها مرضيات  و تعاىل للحسن املطلق هنا الن مجيع السنن مراضي احلق سبحانه

الشيطان وهذا الكالم وان كان اليوم ثقيال على االكثرين بواسطة شيوع البدعة 
ولكنهم سيعلمون غدا اننا على اهلداية او إياهم وورد ان املهدي املوعود اذا اراد 

ج الدين واحياء السنة يف زمان سلطنته يقول عامل املدينة الذي اعتاد على العمل تروي
بالبدعة وظنها حسنة واحلقها بالدين هبذا الظن متعجبا ان هذا الرجل يريد رفع ديننا 

 ذلك فضل اهللا يؤتيه من ئاً ما اعتقد أنه حسن سيىوازالة ملتنا فيأمر املهدي بقتله وير
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 عليكم و على سائر من لديكم وقد غلب و السالمالعظيم يشاء واهللا ذو الفضل 
النسيان على الفقري حىت ال أعلم اآلن اىل من فوضت مكتوبكم فاكتب جواب 

 مساحمتكم والشيخ ميان أمحد الغرملي من احملبني وحيث أنه واقع ىاالستفسارات فريج
  .يف جواركم ينبغي رعاية االلتفات والتوجه يف حقه

  

 واخلمسون واملائتان اىل الشيخ بديع الدين يف جواب سؤاله املكتوب السادس
  عن القطب وقطب االقطاب والغوث واخلليفة وما يتعلق بذلك

سل  على عباده الذين اصطفى وصل املكتوب الشريف املرو السالماحلمد هللا 
و سئلت عن معىن القطب وقطب االقطاب  اصحبة الدرويش فاورث فرحا وافر

عن خدمة كل منهم ووظيفته وأنه هل هلم اطالع على خدمتهم ام والغوث واخلليفة و
ال والبشارة بقطبية االقطاب اليت جتئ من عامل الغيب هل هلا أصل او هي من اختراع 

 اذا و السالم أن يعلم ان كمل اتباع نيب عليه وعليهم الصالة )ينبغي(اخليال والوهم 
االمامة وبعضهم يكتفي مبجرد حصول امتوا بالتبعية مقام النبوة يشرف بعضهم مبنصب 

ذلك الكمال وهذان املعظمان متساويان يف نفس حصول ذلك الكمال وامنا التفاوت 
يف حصول املنصب وعدمه ويف امور تتعلق بذلك املنصب واذا امت االتباع الكمل 
كماالت الوالية يشرف بعضهم مبنصب اخلالفة ويكتفي بعضهم مبجرد حصول تلك 

مر آنفا وكل من هذين املنصبني يتعلق بالكماالت االصلية وأما يف الكماالت كما 
الكماالت الظلية فاملناسب ملنصب االمامة يعين الن يكون حذاءه وظله هو منصب 
قطب املدار االرشاد واملناسب ملنصب اخلالفة منصب قطب وكأن هذين املقامني 

 حميي الدين بن العريبالشيخ  عند )و الغوث(التحتانيني ظل ذينك املقامني الفوقانيني 
قدس سره هو قطب املدار املذكور وليست الغوثية عنده منصبا على حدة وممتازة عن 

ان الغوث غري قطب املدار بل هو ممده ومعاونه يف  منصب القطبية وما هو معتقد الفقري
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اموره وشئونه وقطب املدار يستمد منه يف بعض االمور ويف تعيني مناصب االبدال 
بهم له دخل ايضاً ويقال للقطب باعتبار االعوان واالنصار قطب االقطاب ايضاً ونص

الن اعوان قطب االقطاب وانصاره حكام ومن هنا قال صاحب الفتوحات املكية ما 
 ان صاحب املنصب صاحب )واعلم(من قرية مؤمنة كانت او كافرة اال وفيها قطب 

 نفس املنصب فال يلزم كونه من علم البتة وأما الذي فيه كمال ذلك املنصب دون
ارباب العلم وكونه مطلعا على خدماته والبشارة اليت تصل من عامل الغيب هي بشارة 
حصول كماالت ذلك املقام ال بشارة حصول منصب ذلك املقام اليت هي منوطة 

 اميان ايب بكر ]١[وزن  ايضاً أنه ما املراد باالميان الواقع يف حديث لو)وسألت(بالعلم 
اميان اميت لرجح وما سبب رجحان االميان بواسطة رجحان املؤمن به وحيث كان ب

 املخدوم ان )ايها(متعلق اميان ايب بكر فوق متعلقات اميان االمة يكون راجحاً ألبتة 
معاملة السالك قد تبلغ يف عروجاته مبلغا لو تفوق منه مقدار نقطة تكون الكماالت 

فوق ازيد من مجيع الكماالت السابقة الن تلك اليت حتصل بسبب هذا العروج والت
النقطة ازيد من مجيع ما حتتها وكذلك حال النقطة اليت فوق هذه النقطة فان هذه 
النقطة حقرية يف جنبها و على هذا القياس فمن كان متعلق اميانه كمال الفوق وغايته 

عارف مبلغا يكتسب يكون راجحا ألبتة على مجيع ما حتته ومن هنا قالوا تبلغ معاملة ال
يف طرفة العني مثل مجيع كماالته املتقدمة و على مقياس حتقيق الفقري حيصل يف حملة 
أزيد من مجيع الكماالت املتقدمة ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

 واتباعه ان االطفال الذين قتلوا بسبب ابن العريب ايضا أنه ذكر الشيخ )وسألت(
 عليه موسى انتقلت استعدادات كلهم اىل و السالمعليهم الصالة  ى نبينا و علموسى

                                                 
قال السيوطي يف الدرر املنتثرة يف االحاديث املشتهرة قيل هو من كالم عمر قلت هو كذلك اخرجه عنه معاذ ) 1(

 عدي يف الكامل من حديث ابن عمر مرفوعا انتهى ولفظه لو وزن بن املثين يف زيادات مسند مسدد واخرجه ابن
اميان ايب بكر باميان الناس لرجح اميان ايب بكر قال السخاوي سند املرفوع ضعيف ولكنه متابع وله شاهد ورواه 

هبم وزن اميان ايب بكر باميان اهل االرض لرجح  البيهقي يف الشعب عن عمر رضي اهللا عنه ايضا موقوفا بلفظ لو
  ].ورواه احلكيم الترمذي ايضا كذلك موقوفا وحسنه
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أن هذا الكالم أصيل النه ) اعلم(السالم فنرجو حترير حقيقة هذا الكالم بالتفصيل 
مكتوب بالتحقيق فكما ان شخصا واحدا جيعل سببا حلصول الكماالت جلماعة 

د فان الشيخ وان كان كذلك جتعل اجلماعة سببا حلصول الكماالت لشخص واح
سببا حلصول الكماالت للمريدين ولكن املريدين ايضاً اسباب حلصول الكماالت 
للشيخ وهذا الفقري أحس هذا املعىن يف املأكوالت واملشروبات اليت صارت اجزاء بدنه 

وشراب صار ذلك سببا جلامعية استعداده وظهرت به احبيث كلما تناوله من طعام 
قصد يف بعض االوقات ترك املأكوالت اللذيذة منع من ذلك بواسطة قابلية أخرى فاذا 

حتصيل هذه اجلامعية ومل يؤذن له بترك ذلك الطعام اللذيذ بسبب حصول تلك القابلية 
 أو بعضا وصار حمسوسا أن ذلك وكم من استعداد انتقل من شخص اىل آخر كالًّ

 جنم الدين ]١[لشيخ ايضاً ان ا)وسألت(مجعية اآلخر الشخص بقي خاليا وحصل 
ارسل واحداً من مريديه عند واحد من االعزة ليستفهم منه أنه حتت قدم اي الكربى 

نيب فقال له الشيخ املرسل اليه يف اي شغل جهودك ففهم الشيخ جنم الدين من هذا 
 باي وجه يفهم هذا املعىن و السالم على نبينا وعليه الصالة موسىالكالم أنه حتت قدم 

 عليه السالم موسىان اجلهود يطلق على اليهود وهم من امة ) اعلم(عبارة من هذه ال
  ايضا انه كتب يف النفحات ان والية مجيع االولياء تسلب بعد املوت اال)وسألت(

أنه ميكن أن يكون مراده بالوالية التصرفات وظهور ) اعلم(والية اربعة منهم 
هلي جل سلطانه وأن يكون مراده إ الكرامات ال أصل الوالية اليت هي عبارة عن قرب

بالسلب أيضاً سلب كثرة ظهور الكرامات ال سلب أصل الظهور مع أن هذا الكالم 

                                                 
نقل انه ملا اشتهرت جذبة الشيخ مصلح الدين احلجندي ارسل الشيخ جنم الدين الكربى واحدا من مريديه ) 1(

 فلما وصل املريد اليه سئله الشيخ عن بلده فقال من خوارزم فقال علّي لرؤيته وقال له كلما تسمعه منه اعرض
جهود خوشست يعين كيف ذاك اليهودي طيب اراد به الشيخ جنم الدين الكربى فلما رجع املريد اليه الشيخ آن 

وعرض كالم اجملذوب عليه فرح فرحا كثريا وطاب وقته وقال كنت مدة مديدة يف التردد وما كنت اعرف بأين 
انتهى معربا من سلسلة العارفني على قدم اي نيب من االنبياء فعلمت من اشارته بأين على قدم موسى عليه السالم 

  ملوالنا القاضي حممد اكرب خلفاء اخلواجه احرار قدس سرمها
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 ظهور )وطلبت( وماذا فهم ىكشفي وجمال اخلطأ كثري يف الكشف فال يدري ماذا رأ
 انه قال يف )وسألت(بعض كرامات االولياء فكن منتظرا سيجعل اهللا بعد عسر يسرا 

) اعلم(نيسابوري ان شانيئك هو االبتر بالياء فما التحقيق فيه بالياء أو باهلمزة تفسري ال
 أن بعض )وكتبت(انه باهلمزة والذي كتب بالياء ميكن أن يكون قراءة غري مشهورة 

 حمارم فما املانع وإال يقعدن وراء احلجاب )فان كن(النساء يطلنب االشتغال بالطريقة 
 ارباب احلديث أثبتوا يف كل شهر أياما منهية ونقلوا  ان)وسألت(ويأخذن الطريقة 

 عبد اهللا والد الفقري قدس سره ان الشيخ )قال (احلديث يف هذا الباب فماذا نفعل
 اىل ايف احلرمني بالشيخني ورد والشيخ رمحة اهللا اللذين كانا من أكابر احملدثني ولقبا
 واحلديث ]١[اري لكنه ضعيفاهلند وقاال ان هذا احلديث نقله الكرماين شارح البخ

الصحيح يف هذا الباب االيام أيام اهللا والعباد عباد اهللا وقاال أيضاً ان حنوسة األيام زالت 
 وكانت و السالموارتفعت بوالدة من أرسل رمحة للعاملني عليه و على آله الصالة 

رجح يوماً على حنوسة االيام بالنسبة اىل االمم املاضية وعمل الفقري ايضاً على ذلك ال أ
يوم أصالً ما مل يعلم ترجيحه من الشارع كيوم اجلمعة وأيام رمضان وحنومها 

 أيضاً باين ما وجدت املعارف املتعلقة بتحمل ثقل النبوة يف مكتوب اخلواجه )وكتبت(
حممد أشرف من أين جتده فانه حرر يف هذه االيام ومل يبلغك ثقله واملكتوب طويل 

  .و السالم وقد أمرت بارسال نقله اليكم عريضا يزيد على كراسة

  

املكتوب السابع واخلمسون واملائتان اىل املري نعمان يف بيان الطرق على طريق 

                                                 
قوله لكنه ضعيف اخل قال املخرج والذي ورد يف االيام مرفوعا يوم السبت يوم مكر وخديعة ويوم االحد يوم ) 1(

ربعاء يوم حنس مستمر  من حديث ابن عباس بسند ضعيف وكذا يوم االىعرس وبناء احلديث اخرجه ابو يعل
اخرجه الطرباين يف االوسط عن جابر قال السخاوي ال اصل له وقال القطين يف تذكرة املوضوعات سئل ابن حجر 
عن حديث ابن عباس يف قوله تعاىل يف ايام حنسات االيام كلها خلق اهللا بعضها سعوداً وبعضها حنوسا اخل فاجاب 

  .هماان هذا كذب اىل ابن عباس رضي اهللا عن
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  االمجال

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات أهني ان املكتوب الشريف املرسل صحبة 
ان الشيخ أمحد الفرملي قد وصل وأورث بوصوله فرحا وافرا وطلبت رسالة يف بي

الطريق قد حررت املسودات فيه فاذا نقلت اىل البياض بتوفيق اهللا أرسلها واآلن اكتب 
ان   السيد)ايها(فقرات يف بيان الطريق بطريق االمجال ينبغي استماعها بسمع العقل 

الطريق الذي اخترناه حنن ابتداء مسريه من القلب الذي هو من عامل االمر وبعد القلب 
 الروح اليت فوقه وبعد الروح تكون هذه املعاملة بالسر الذي فوقها يقع السري يف مراتب

 وبعد طي منازل هذه اللطائف اخلمس وحصول ىوهكذا احلال يف اخلفي واالخف
 على حدة وحصول املعارف كذلك وبعد حتقق  على حدةالعلوم املتعلقة بكل منها

منفردة يقع السري االحوال واملواجيد املخصوصة بكل واحد من هذه اخلمس منفردة 
يف أصول هذه اخلمس اليت هي يف العامل الكبري فان كلما هو يف العامل الصغري أصله يف 
العامل الكبري واملراد بالعامل الصغري االنسان وبالعامل الكبري سائر الكائنات وشروع السري 

ح  االنسان وفوقه أصل الرو قلبيف اصول هذه اخلمس من العرش اجمليد الذي هو أصل
 فاذا طوي سري هذه ىاالنسانية وفوقه اصل السر وفوقه أصل اخلفي وفوقه أصل االخف

االصول اخلمسة من العامل الكبري بالتفصيل و انتهى اىل نقطة أخرية فقد أمت سري دائرة 
االمكان ووضع القدم على أول مرتل من منازل الفناء فان وقع الترقي بعد ذلك يكون 

والصفات االهلية جل سلطانه وهذه الظالل كالربازخ بني السري يف ظالل االمساء 
السري و يكون الواجب واالمكان واصول لتلك االصول اخلمسة اليت يف العامل الكبري 

يف هذه الظالل ايضا على الترتيب املذكور يف فروعها فان طوي بفضل اهللا سبحانه 
ة يكون شروع يف امساء املنازل املتكثرة من هذه الظالل و انتهى اىل نقطتها االخري

الواجب وصفاته جل سلطانه وتقع جتليات االمساء والصفات وظهورات الشئون 
 حقها فان ىواالعتبارات فعند ذلك يكون قد امت معاملة اللطائف اخلمس االمرية واد

وقع الترقي بفضل اهللا سبحانه بعد ذلك من هذا املقام تقع املعاملة على اطمئنان النفس 
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ل مقام الرضا الذي هو هناية مقامات السلوك وحيصل يف هذا املقام شرح ويتيسر حصو
الصدر ويتشرف فيه باالسالم احلقيقي والكماالت اليت حتصل يف هذا املوطن حكم 
الكماالت املتعلقة بعامل االمر يف جنبها كحكم القطرة يف جنب البحر احمليط وكل هذه 

كماالت املتعلقة باسم الباطن هي غريها الكماالت املذكورة متعلقة باسم الظاهر وال
وهلا مناسبة باالستتار والتبطن فاذا حصلت كماالت هذين االمسني املباركني بتمامها 
يتيسر للسالك جناحان للطريان ليطري بقوهتما اىل عامل القدس وحتصل له ترقيات 

د يف خارجة عن القياس وتفصيل هذه املعاملة حمرر يف املسودات وولدي االرشد جم
 لك ان جتئ بنفسك هنا مرة واحدة ان تيسر لكن بشرط ان ال تترك )و ينبغي(مجعه 

تلك اجلماعة من  مقتدى مقامك خالياً حىت ال تضيع املعاملة بل جتئ وحدك وجتعل
تعلم أنه أسبق قدماً مث تتوجه اىل هذه احلدود فانه ال يدري هل تعطي الفرصة يف وقت 

  .و السالمال  آخر أو

  

وب الثامن واخلمسون واملائتان اىل شريف خان يف بيان أقربيته تعاىل املكت
  وتقدس

على عباده الذين اصطفى قد حصل االبتهاج والسرور بورود و سالم احلمد هللا 
الصحيفة الشريفة املسطورة اىل فقراء هذه احلدود على وجه الكرم جزاكم اهللا سبحانه 

ق سبحانه الينا منا وان كانت ثابتة بنص قاطع  أن أقربية احل)أيها املخدوم(خري اجلزاء 
ولكن ماذا نصنع انه سبحانه وراء وراء عقولنا وأفهامنا ووراء وراء علومنا وادراكاتنا 
مع أنا نعرف ان هذه الورائية يف جانب القرب ال يف جانب البعد فانه سبحانه أقرب 

اليت حنن من آثار من كل قريب حىت أنا جند احدية ذاته سبحانه اقرب من الصفات 
 شيئا تلك الصفات وهذه املعرفة وراء نظر العقل وطوره فان العقل ال يقدر أن يتصور

أقرب اليه من نفسه واملثال الذي يوضح هذا املبحث مل يوجد مع كثرة التتبع ومستند 
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هذه املعرفة نص قطعي وكشف صحيح وقد تكلم مشائخ الطريقة يف التوحيد واالحتاد 
 واملعية واختاروا السكوت يف اقربيته تعاىل ومل جيد منهم بيان شاف يف وبينوا القرب

هذا الباب والعجب ان اقربيته تعاىل صارت سببا البعديتنا هذا اىل أن يبلغ الكتاب 
 عليكم و على سائر من اتبع و السالمأجله فافهم فان كالمنا اشارات وبشارات 

ه من الصلواة امتها ومن التسليمات اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آل
  .أكملها

  

املكتوب التاسع واخلمسون واملائتان اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد 
قدس سره يف بيان فوائد ارسال الرسل وعدم استقالل العقل يف معرفته تعاىل 
وبيان احلكم اخلاص فيمن نشأ يف شاهق اجلبل ومشركي زمن الفترة واطفال 

احلرب وحتقيق بعثة االنبياء يف ارض اهلند من اهلند سابقاً وما مشركي دار 
  يناسبه

اهللا لقد جائت رسل دانا نا هلذا وما كنا هلندي لوال ان هاحلمد هللا الذي هدا
 و التسليمات تربنا باحلق باي لسان يؤدي شكر نعمة ارسال الرسل عليهم الصلوا

فئها باالعمال احلسنة فلوال هؤالء وباي قلب يعتقد املنعم هبا واين للجوارح أن تكا
الكرباء من كان يدل امثالنا القاصرين على وجود الصانع ووحدته جل سلطانه ومل 
يهتد قدماء فالسفة اليونان اىل وجود الصانع جل شأنه مع وجود الذكاوة فيهم حىت 

 السالمو نسبوا اجياد الكائنات اىل الدهر وملا سطع انوار دعوة االنبياء عليهم الصالة 
يوما فيوما رد متأخروهم بربكة تلك االنوار مذهب قدمائهم وقالوا بوجود الصانع جل 
شأنه واثبتوا وحدانيته تعاىل فعقولنا مبعزل عن ادراك هذا املطلب العايل بال تأييد من 
انوار النبوة وافهامنا بعيدة عن الوصول اىل هذه املعاملة بدون وساطة وجود االنبياء 

وات والتحيات يا ليت شعري ماذا اراد أصحابنا املاتريدية من قوهلم عليهم الصل
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باستقالل العقل يف بعض االمور كاثبات وجود الصانع تعاىل ووحدانيته سبحانه 
الصنم هبما وان مل تبلغه دعوة الرسول وحكموا  عبد فكلفوا من نشأ يف شاهق اجلبل و

 نفهم احلكم بالكفر واخللود يف النار بترك النظر فيهما بكفره وخلوده يف النار وحنن ال
بعد البالغ املبني واحلجة البالغة املنوطة بارسال الرسل نعم العقل حجة من حجج  اال

 )فان قلت(اهللا تعاىل ولكنه ليس حبجة بالغة يف احملجة حىت يترتب عليه أشد العذاب 
 يف اجلنة فان مل يكن من نشأ يف شاهق اجلبل وعبد الصنم خملدا يف النار يكون

بالضرورة وذا غري جائز فان دخول املشركني اجلنة حرام ومأواهم النار قال اهللا تعاىل 
 انه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا و السالم على نبينا وعليه الصالة ىحاكيا عن عيس

عليه اجلنة ومأواه النار والواسطة بني اجلنة والنار غري ثابتة وأصحاب االعراف يدخلون 
 ن هذا السؤال مستصعب جداإ )قلت(عد مدة فاخللود اما يف اجلنة واما يف النار اجلنة ب

و ولدي االرشد يعرف أنه كرر هذا السؤال اىل هذا الفقري من مدة كثرية ومل جيد له 
جوابا شافيا وما قال صاحب الفتوحات املكية يف حل هذا السؤال من اثبات بعثة نيب 

قوم واحلكم بدخول اجلنة والنار على حسب انكارهم يوم القيامة الجل دعوة هؤالء ال
دار التكليف حىت  دار اجلزاء الاآلخرة واقرارهم غري مستحسن عند هذا الفقري الن 

يبعث فيها نيب وبعد مدة مديدة كانت عناية احلق جل سلطانه دليال وهادياً واحنل هذا 
 النار بل يعذبون  وكشف ان تلك اجلماعة ال خيلدون ال يف اجلنة وال يفىاملعم

 على قدر جرميتهم يف مقام احلساب وتستوىفاآلخرة ويعاقبون بعد البعث واالحياء يف 
حمضا مثل حيوانات غري  شيئا منهم احلقوق مث جيعلون بعد ذلك معدوما مطلقا وال

مكلفة فلمن يكون اخللود ومن يكون مكلفا وملا عرضت هذه املعرفة الغريبة يف حمضر 
 و  صدقها مجيعهم وقبلوها والعلم عند اهللا سبحانهو السالمليهم الصالة من االنبياء ع

عبده يف النار وتأبيد عذابه مبجرد العقل  و تعاىل واحلكم باخالد احلق سبحانهتعاىل 
والغلط كثري فيه جدا من غري بالغ بني بوساطة االنبياء عليهم الصالة  اخلطإ الذي جمال
 تعاىل يثقل على هذا الفقري جدا كما يثقل احلكم  مع كمال رأفته ورمحتهو السالم
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باخللود يف اجلنة مع وجود الشرك كما يلزم ذلك على مذهب االشعري لعدم القول 
بالواسطة بني اجلنة والنار فاحلق ما اهلمت به من اعدامه بعد استيفاء حماسبة يوم احلشر 

اً فان دخول اجلنة كما مر وهذا هو حكم اطفال مشركي دار احلرب عند الفقري ايض
دار االسالم كما هو يف تبعية منوط باالميان اما باالصالة واما بالتبعية وان كانت 

أطفال أهل الذمة واالميان مفقود يف حقهم مطلقا فال يتصور دخوهلم اجلنة ودخول 
النار واخللود فيها مربوط بالشرك بعد ثبوت التكليف وهذا أيضاً مفقود يف حقهم 

لبهائم من االعدام بعد البعث والنشور للحساب واستيفاء احلقوق فحكمهم حكم ا
وهذا هو احلكم أيضاً يف مشركي زمن فترة الرسل الذين مل تبلغهم دعوة نيب من 

 ان هذا الفقري كلما يالحظ وجييل النظر ال جيد حمال مل تبلغه دعوة )أيها الولد(االنبياء 
يكون حمسوسا ان نور دعوته صلّى اهللا عليه  بل و السالمنبينا عليه و على آله الصالة 

 و سلّم بلغ كل حمل مثل نور الشمس حىت اليأجوج واملأجوج الذين حال بينهم السد
ان االحظ يف االمم السابقة ال اَجد بقعة مل يبعث فيها نيب حىت يف ارض اهلند اليت  و

د ودعوا اىل احلق جل ترى بعيدة عن هذه املعاملة أجد انبياء كانوا مبعوثني من أهل اهلن
 يف ظلمات و السالمشأنه ويشاهد يف بعض بالد اهلند أنوار االنبياء عليهم الصالة 

 نبيا مل يصدقه أحد ومل ىالشرك كاملشاعل املسرجة فان شئت عينت تلك البالد وأر
يقبل دعوته ونبيا آخر آمن به شخص وآخر صدقه شخصان وصدق البعض ثالثة وال 

 نبيا آمن به واتبعه أربعة وما ى يف اهلند وال أريبد من ثالثة آمنوا بنيقع النظر على أزي
كتبه رؤساء كفرة اهلنود من وجود الواجب وصفاته ومن ترتيهاته وتقديساته كل ذلك 
مقتبس من أنوار مشكاة النبوة النه مضي يف كل عصر من االمم السابقة نيب من 

 و بوتية ومن ترتيهاته وتقديساته سبحانهاالنبياء واخربوا عن وجود الواجب وصفاته الث
فلو ال وجود هؤالء الكرباء كيف كان هؤالء املخذولون بعقوهلم القاصرة العمياء تعاىل 

املتلوثة بظلمات الكفر واملعاصي مهتدين اىل هذه الدولة وعقول هؤالء املخذولني 
ال فرعون مصر سواهم كما ق الناقصة حاكمة يف حد ذاهتا بالوهيتهم وال يثبتون اهلا
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الن اختذت اهلا غريي الجعلنك من ( وقال أيضا )ما علمت لكم من اله غريي(
 ان للعامل صانعا واجب و السالم وملا علموا باخبار االنبياء عليهم الصالة )املسجونني

الوجود اطلع بعض هؤالء املخذولني على قبح ادعائه واثبت الصانع الواجب الوجود 
 اخللق اىل عبادته هبذه احليلة تعاىل ىم انه سار فيه ومتحدبه ودعبالتقليد والتستر وزع

 القاصر هنا انه لو بعث االنبياء يف )وال يعترض(اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا 
أرض اهلند لبلغنا خرب بعثته البتة بل كان ينقل ذلك اخلرب بالتواتر لتوفر الدواعي وليس 

نبياء مل تكن عامة بل كانت دعوة بعضهم خمصوصة دعوة هؤالء اال إن فليس النا نقول
بقوم ودعوة بعضهم بقرية أو ببلدة وميكن أن يشرف اهللا سبحانه شخصا يف قوم أو 
قرية هبذه الدولة فيدعوهم اىل معرفة الصانع ومينعهم عن عبادة غريه تعاىل فيكذبونه 

ياهم اىل هنايته وغايته وينسبونه اىل اجلهالة والضاللة فاذا انتهى انكارهم وتكذيبهم ا
يهلكهم اهللا جل وعال غرية لنبيه وكذلك ميكن ان يبعث نيب آخر بعد مدة اىل قوم أو 
قرية فيعاملهم كما عامل االول قومه فيفعل هبم كما فعل بأوائلهم وهكذا اىل ما شاء 

 والبالد كثرية يف أرض اهلند وهؤالء القوم وان هلكوا ىاهللا تعاىل وآثار هالك القر
ولكن كلمة تلك الدعوة باقية فيما بني أقراهنم وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم 

 أمره واما اذا ىيرجعون وخرب نبوة االنبياء املبعوثة امنا يبلغنا اذا صدقهم مجع كثري وقو
 ومل يقبل دعوته أحد مث جاء آخر وفعل مثل ما فعل ىجاء شخص ودعا أياما فمض

اثنان أو ثالثة فمن أين ينتشر اخلرب وكان اآلخر  االول فصدقه شخص واحد وصدق
الكفار كلهم يف مقام االنكار وكانوا يردون على من كان خيالف دين آبائهم فمن 

يغمرب من لغات العرب پ من ينقل وأيضاً ان الفاظ الرسالة والنبوة واىل يكون الناقل و
ومها ومل تكن هذه  وعمو السالموالفارس بواسطة احتاد دعوة نبينا عليه الصالة 

يغمرب أو پااللفاظ يف لغة اهلند حىت يقال لالنبياء املبعوثني من اهلند رسوال أو نبيا أو 
يذكرون هبذه االسامي وأيضاً نقول يف جواب هذا السؤال بطريق املعارضة انه لو مل 
تبعث االنبياء يف اهلند ومل يدعوهم بلساهنم لكان حكم هؤالء القوم حكم من نشأ يف 
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اهق اجلبل فال يدخلون النار مع وجود التمرد ودعوى االلوهية وال يكون هلم ش
العذاب املخلد وهذا مما ال يرتضيه العقل السليم وال يساعده الكشف الصحيح فانا 

  .نشاهد بعض مردهتم يف وسط اجلحيم واهللا سبحانه أعلم حبقيقة احلال

  

 حممد صادق قدس سره يف املكتوب الستون واملائتان اىل املخدوم زاده الشيخ
والعليا الكربى  وىبيان الطريقة املختصة به وبيان الواليات الثالث الصغر

وبيان أفضلية النبوة من الوالية مطلقا وبيان اللطائف العشر االنسانية اليت 
مخس منها من عامل االمر ومخس من عامل اخللق مع كماالت خمصوصة بكل 

خللق من عامل االمر مع بيان كماالت خمصوصة واحدة منها وبيان أفضلية عامل ا
  بعنصر التراب وبيان العلوم واملعارف املناسبة لكل مقام وامثال ذلك

 على سيد و السالمِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا رب العاملني والصالة 
لولد أسعدك ايها ا) اعلم(املرسلني عليه وعليهم و على آله وأصحابه الطيبني الطاهرين 

ان لطائف عامل االمر اخلمس اعين القلب والروح والسر واخلفي  و تعاىل اهللا سبحانه
 اليت هي من اجزاء العامل الصغري أعين االنسان أصوهلا يف العامل الكبري ىواالخف

كالعناصر االربعة اليت هي اجزاء االنسان فان أصوهلا يف العامل الكبري وظهور أصول 
مكانياً تتم ية ومن ههنا يقال لعامل االمر الش حيث يوصف بالالمكاناخلمس فوق العر

 هذا دائرة االمكان خلقه وامره وصغريه وكبريه بالوصول اىل هناية تلك االصول واىل
 السالك الرشيد ىاملوطن ينتهي امتزاج العدم بالوجود الذي هو منشأ االمكان فاذا طو

الترتيب وشرع يف السري يف أصوهلا من حممدي املشرب هذه اخلمس من عامل االمر ب
 كلها بالترتيب والتفصيل بعلو الفطرة بل مبحض فضل احلق سبحانه ىعامل الكبري وطو

و انتهى اىل النقطة االخرية فال جرم يكون قد امت دائرة االمكان بالسري اىل اهللا وصار 
 اليت ىة الصغرمستحقا الن يطلق عليه اسم الفناء يعين الن يوصف به وشرع يف الوالي
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هي والية االولياء فان وقع السري بعد ذلك يف ظالل االمساء والصفات الوجوبية اليت 
 ىهي أصل اخلمسة اليت يف العامل الكبري يف احلقيقة ومل يتطرق اليها شائبة العدم وطو

كلها بفضل اهللا سبحانه بطريق السري يف اهللا وبلغ هنايتها فقد أمت دائرة ظالل االمساء 
واجبية ايضا وحصل له الوصول اىل مرتبة االمساء والصفات الواجبية وهناية عروج ال

 اىل هذا املقام ويف هذا املوطن يتحقق الشروع يف حقيقة الفناء ويوضع ىالوالية الصغر
ومما ( و السالماليت هي والية االنبياء عليهم الصالة الكربى القدم يف بداية الوالية 

 االنبياء ىتعينات اخلالئق سو ئباد الدائرة الظاللية متضمنة مل ان يعلم ان هذه)ينبغي
 وظل كل اسم مبدأ تعني شخص من و السالمالكرام واملالئكة العظام عليهم الصالة 

االشخاص حىت ان مبدأ تعني الصديق االكرب الذي هو أفضل البشر بعد االنبياء عليهم 
ن السالك اذا انتهى اىل اسم إرة وما قيل  النقطة الفوقانية من هذه الدائو السالمالصالة 

هو مبدأ تعينه فقد أمت السري اىل اهللا ينبغي ان يكون املراد به ظل االسم االهلي جل شأنه 
وجزئيا من جزئياته ال أصله وعينه وهذه الدائرة الظاللية تفصيل مرتبة االمساء 

تفصيل تلك اجلزئيات والصفات يف احلقيقة فان العلم مثال صفة حقيقية وهلا جزئيات و
ظالل هذه الصفة اليت هلا مناسبة باالمجال وكل جزئي من تلك اجلزئيات مبدأ تعني 

 و السالمشخص من االشخاص غري االنبياء الكرام واملالئكة الفخام عليهم الصالة 
تعينات االنبياء واملالئكة اصول هذه الظالل يعين كليات تلك اجلزئيات  ئمبادو

علم مثال وصفة القدرة وصفة االرادة وغريها ويشترك الكثريون من املفصلة كصفة ال
االشخاص يف صفة واحدة كانت مبدأ تعني باعتبارات خمتلفة وذلك ان مبدأ تعني خامت 
الرسل مثال شأن العلم وهذه الصفة كانت مبدأ تعني ابراهيم عليه السالم باعتبار آخر 

ت مذكور يف ار آخر وتعني تلك االعتباروهي مبدأ تعني نوح عليه السالم ايضا باعتبا
مكتوب اخلواجه حممد اشرف وما قال بعض املشائخ من ان احلقيقة احملمدية هي التعني 

 بالوحدة فمراده به على ما ظهر هلذا الفقري ىمسم االول الذي هو حضرة االمجال و
الدائرة من عامل الغيب واهللا سبحانه أعلم مركز هذه الدائرة الظاللية قد ظن هذه 
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الظاللية تعينا او ال وختيل مركزها امجاال ومساه وحدة وزعم تفصيل ذلك املركز الذي 
هو حميط تلك الدائرة واحدية وتصور ما فوق دائرة الظالل الذي هو دائرة االمساء 
والصفات ذاتا مرتهة ومربأة عن التعني وليس االمر كذلك بل اقول ان مركز هذه 

كز الدائرة الفوقانية اليت هي اصلها ومسماة بدائرة االمساء الدائرة الظاللية ظل مر
والصفات والشئون واالعتبارات واحلقيقة احملمدية هي مركز هذه الدائرة االصلية يف 
احلقيقة اليت هي امجال االمساء والشؤنات وتفصيل االمساء امنا هو يف هذه الدائرة اليت 

 على مرتبة ظالل االمساء مبين على اشتباه هي مرتبة الواحدية واطالق الوحدة واالحدية
الظل باالصل ومن هذا القبيل اطالق السري يف اهللا يف ذلك املوطن فان السري يف ذلك 

 العروج بعد ذلك اىل دائرة )فان وقع(املوطن داخل يف احلقيقة يف السري اىل اهللا هذا 
 يكون ذلك شروعا االمساء والصفات اليت هي أصل دائرة الظالل بطريق السري يف اهللا

و خمصوصة باالنبياء عليهم الصالة الكربى وهذه الوالية الكربى يف كماالت الوالية 
 باالصالة ووصل أصحاهبم الكرام أيضاً اىل هذه الدولة بالتبعية والنصف االسفل السالم

 مشتمل على الشئون ىاء والصفات الزائدة ونصفها االعلمن هذه الدائرة متضمن لألمس
تبارات الذاتية وهناية عروج لطائف عامل االمر اخلمس اىل هناية هذه الدائرة يعين واالع

 الترقي بعد ذلك مبحض فضل احلق جل شأنه من )فان وقع(دائرة االمساء والشئونات 
مقام الصفات والشئونات يكون السري يف دائرة اصول تلك الصفات والشئونات وبعد 

صول دائرة اصول تلك االصول وبعد طي هذه اجملاوزة والعبور عن دائرة تلك اال
الدائرة يظهر من الدائرة الفوقانية قوس ينبغي قطعه ايضاً وحيث مل يظهر من هذه 
الدائرة الفوقانية غري القوس اقتصرنا على ذلك القوس وال بد من ان يكون هنا سر ومل 

 اعتبارات يف اطلع عليه بعد وهذه االصول الثالثة املذكورة لالمساء والصفات جمرد
الصفات والشئونات وحصول كماالت  ئمبادحضرة الذات تعالت وتقدست كانت 

هذه االصول الثالثة خمصوصة بالنفس املطمئنة ويتيسر حصول االطمئنان هلا يف ذلك 
املوطن ويف هذا املقام حيصل شرح الصدر وفيه يتشرف السالك باالسالم احلقيقي 
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طمئنة فيه على ختت الصدر وترتقي يف مقام الرضا وهذا هو ذاك املوطن الذي جتلس امل
 وملا و السالماليت هي والية االنبياء عليهم الصالة الكربى وهذا املوطن هو هناية الوالية 

انتهى يب السري اىل هذا املقام توهم يل ان االمر قد مت فنوديت يف سري ان كل ذلك 
ن واالسم الباطن امامك بعد كان تفصيل االسم الظاهر الذي هو احد جناحي الطريا

وهو اجلناح الثاين للطريان اىل عامل القدس فاذا امتمته بالتفصيل فقد حصلت جناحني 
للطريان فلما مت سري االسم الباطن بعناية اهللا سبحانه تيسر اجلناحان للطريان احلمد هللا 

أيها (باحلق الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا 
 ماذا أكتب من السري يف الباطن واملناسب حلال ذلك السري االستتار والتبطن )الولد

ولنكشف نبذا يسريا من هذا املقام ان السري يف االسم الظاهر سري يف الصفات من غري 
ان يالحظ الذات يف ضمنها والسري يف االسم الباطن وان كان سرياً يف االمساء ولكن 

 يف ضمنها وتلك االمساء كاحلجب ساترة لوجه حضرة الذات تعالت الذات ملحوظة
وتقدست فان الذات يف صفة العلم مثال ليست ملحوظة أصال ويف اسم العليم امللحوظ 
هو الذات من وراء حجاب الصفات الن العليم ذات ثبت هلا العلم فالسري يف العلم 

 الباطن وقس على هذا سائر سري يف االسم الظاهر والسري يف العليم سري يف االسم
تعينات املالئكة املأل  ئمبادالصفات واالمساء وهذه االمساء املتعلقة باالسم الباطن 

 يف السري يف هذه االمساء )و الشروع(االعلي على نبينا وعليهم الصلوات والتحيات 
لعلم  والفرق املذكور بني اى االعلوالية العليا اليت هي والية املإلوضع القدم يف ال

والعليم عند بيان االسم الظاهر واالسم الباطن ال تتخيله شيئا يسريا وال تظن ان من 
العلم اىل العليم مسافة قليلة ال بل فرق ما بني مركز االرض وحمدب العرش له بالنسبة 
اىل هذا الفرق حكم القطرة بالنسبة اىل البحر احمليط وهو قريب يف التكلم بعيد يف 

القبيل ذكر املقامات املبينة على سبيل االمجال كما قلنا مثال فاذا احلصول ومن هذا 
طوي هذه اخلمس من عامل األمر وشرع يف السري يف أصوهلا فقد أمت دائرة االمكان فقد 
ذكر يف هذه العبارة السري اىل اهللا بالتمام وقد قدروا مدة حصول هذا السري خبمسني 
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 والروح اليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف ألف سنة ويف قوله تعاىل تعرج املالئكة
سنة رمز اىل هذا املعىن غاية ما يف الباب ان جذب عناية احلق جل سلطانه يكاد ييسر 

):ع(أمر هذه املدة املديدة يف طرفة العني   

  ال عسر يف أمر مع الكرام

وكذلك قلنا فاذا طوي دائرة االمساء والصفات والشئون واالعتبارات ووقع 
 يف أصوهلا اخل طي مجيع االمساء والصفات سهل يف التلفظ ولكنه مشكل عند السري

 ومن صعوبة هذا الطي قال املشائخ منازل الوصول ال تنقطع أبدا  *الطي وأي مشكل
  :)شعر(اآلبدين ومنعوا متامية السري يعين انتهاءه يف هذه املراتب 

  ة هنايى وال ملدحية السعد *ةوليس حلسنه حد وغاي

  ة البحر حبرا كالبدايى ويبق *من التعطش مستقيهميوت 

 اهنم امنا قالوا بعدم انقطاع مراتب الوصول باعتبار التجليات الذاتية )وال تظنن(
النا (ال باعتبار التجليات الصفاتية وأرادوا باحلسن احلسن الذايت ال احلسن الصفايت 

االعتبارات وال ظهور ان التجليات الذاتية ليست هي بدون مالحظة الشئون و) نقول
احلسن الذايت من غري احتجاب حبجب الصفات اجلمالية النه ال جمال للقيل والقال يف 
ذلك املوطن بدون توسط احلجب واالستار من عرف اهللا كل لسانه والتجلي يستدعي 
حنوا من الظلية فالبد يف ذلك املقام من مالحظة الشئون فصارت منازل الوصول 

لة يف دائرة االمساء والشئونات واحلال ان انقطاعها متعسر عندهم ومراتب احلسن داخ
 واألمر الذي ظهر هلذا الدرويش فهو وراء التجليات وغري الظهورات سواء كان جتليا
ذاتيا أو جتليا صفاتيا ووراء احلسن واجلمال سواء كان حسنا ذاتيا أو حسنا صفاتيا 

السامية يف سلك عبارات حمتقرة خمتصرة وباجلملة قد نظمت املطالب العالية واملقاصد 
بطريق االمجال ومألت البحار العدمية النهاية يف كيزان معدودة فال تكن من القاصرين 

اىل أصل الكالم فنقول انه ملا تيسر الطريان ووقعت العروجات بعد حصول ) ولنرجع(
ر الناري جناحي االسم الظاهر والباطن علم أن هذه الترقيات باالصالة نصيب العنص
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 و السالموالعنصر اهلوائي والعنصر املائي اليت للمالئكة الكرام على نبينا وعليهم الصالة 
أيضاً نصيب منها كما ورد ان بعض املالئكة خملوق من النار والثلج تسبيحه سبحان 
من مجع بني النار والثلج واريت يف الواقعة يف اثناء هذا السري كأين ماش على طريق 

يل غاية االعياء من كثرة املشي وصرت التمس خشبة أو عصاً لالتكاء وقد حصلت 
رجاء حصول قدرٍة على املشي مبددها فلم يتيسر فصرت امتسك واتشبث بكل 
حشيش متمنيا تقويته على املشي وال أجد بداً من املشي وملا سرت مدة هبذا احلال 

لمت ان تلك البلدة عبارة ظهر فناء بلدة فدخلت البلدة بعد طي مسافة ذلك الفناء واع
 جلميع مراتب االمساء والصفات والشئون واالعتبارات )جامع(التعني االول الذي هو 

 االعتبارات )منتهىو( أيضاً الصول تلك املراتب والصول تلك االصول )وجامع(
 السري )فان وقع(الذاتية اليت متايزها يعين متايز بعضها عن بعض مناسب للعلم احلصويل 

 ان اطالق العلم احلصويل )أيها الولد(لك يكون مناسباً للعلم احلضوري بعد ذ
واحلضوري يف تلك احلضرة امنا هو باعتبار التمثيل والتنظري فان الصفات اليت وجودها 
زائد على وجود الذات تعالت وتقدست علمها مناسب بالعلم احلصويل واالعتبارات 

 أصالً علمها مناسب بالعلم احلضوري واال الذاتية اليت ال تتصور زيادهتا على الذات
 )وهذا(فليس مثة اال تعلق العلم باملعلوم من غري أن حيصل من املعلوم فيه شئ فافهم 

التعني االول الذي تلك البلدة اجلامعة كناية عنه جامع جلميع واليات االنبياء الكرام 
 ليا اليت هي خمصوصة باملإلية الع الوالمنتهى وو السالمواملالئكة العظام عليهم الصالة 

 باالصالة ولوحظ يف هذا املقام ان هذا التعني االول هل هو احلقيقة احملمدية أو ىاالعل
ال مث تبني أن احلقيقة احملمدية هي اليت ذكرت فيما سبق واطالق التعني االول عليها أن 

شئون ذلك املركز ظل هذا التعني االول باعتبار جامعيته لالمساء والصفات وال
 الواقع فوق ذلك البلد يكون شروعا يف الكماالت النبوة )والسري(واالعتبارات 

 وناش من مقام و السالموحصول تلك الكماالت خمصوص باالنبياء عليهم الصالة 
النبوة ولكمل اتباع االنبياء ايضا نصيب من تلك الكمالت بالتبعية واحلظ الوافر من 
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لطائف االنسانية للعنصر الترايب وسائر االجزاء تلك الكماالت باالصالة من بني ال
االنسانية سواء كانت من عامل األمر او من عامل اخللق كلها تابعة يف هذا املقام لذلك 
العنصر الترايب ومشرفة هبذه الدولة بتطفله وملا كان هذا العنصر خمصوصا بالبشر كان 

تيسر الحد ما تيسر هلذا خواص البشر أفضل من خواص املالئكة بالضرورة النه مل ي
العنصر وبعد الدنو يظهر يف هذا املقام حقيقة التديل وهنا ينكشف سر قاب قوسني أو 

 أو ى أو كربى يف هذا السري ان كماالت مجيع الواليات سواء كانت صغرى ويردىنأ
عليا كلها ظالل كماالت مقام النبوة واهنا اشباح وامثال حلقيقة هذه الكماالت ويلوح 

ان النقطة اليت تقطع يف ضمن هذا السري أزيد من مجيع كماالت الوالية فينبغي ان فيه 
يتأمل أنه ماذا يكون على هذا القياس حكم الكماالت املتقدمة بالنسبة اىل مجيع هذه 

هنا اال أين أقول إن بحر احمليط وهذه النسبة مفقودة هالكماالت وللقطرة نسبة اىل ال
ام النبوة كنسبة املتناهي اىل غري املتناهي سبحان اهللا وقد يقول نسبة مقام الوالية اىل مق

يف توجيه هذه العبارة غافال اآلخر اجلاهل هبذا السر ان الوالية أفضل من النبوة ويقول 
عن هذه املعاملة ان والية النيب أفضل من نبوته كربت كلمة خترج من أفواههم وملا 

و حانه وبركة حبيبه عليه و على آله الصالة أمتمت هذا السري أيضاً بعناية اهللا سب
 شوهد يل أنه لو زدت فرضا خطوة واحدة يف السري القع يف عدم حمض اذ ليس السالم

 اياك والوقوع يف التوهم من هذه املعاملة ان العنقاء )أيها الولد(ورائه اال العدم احملض 
  :)شعر(قد وقع يف الشرك والسيمرغ قد تعلق يف الشبكة 

  ك يف دعةا فاترك عناك وكن من ذ *عنقاء ان يصطاده أحدهيهات 

  :)شعر(هو سبحانه وراء الوراء مث وراء الوراء  و

   فاياكم وطمعا يف الوصال *وذا ايوان االستعالء عال

هذه الورائية ليست باعتبار وجود احلجب الن احلجب صارت مرتفعة و 
لالدراك املنافية للوجدان فهو سبحانه بالكلية بل باعتبار ثبوت العظمة والكربياء املانعة 

أقرب يف الوجود وابعد عن الوجدان نعم قد يكون بعض الكمل من املرادين فيعطون 
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حمالً من سرادقات العظمة والكربياء وجيعلون من حمارم خيمة اجلالل بتطفل االنبياء 
عاملة  ان هذه امل)أيها الولد( فيعامل معهم ما عومل معهم و السالمعليهم الصالة 

خمصوصة باهليئة الوحدانية االنسانية الناشئة من جمموع عامل اخللق وعامل األمر ومع 
ذلك الرئيس يف هذا املوطن هو العنصر الترايب وامنا قلت ليس وراءه اال العدم احملض 

حصول العدم الذي  الن بعد متام مراتب الوجود اخلارجي والوجود العلمي ليس اال
حانه وراء هذا الوجود والعدم وكما أنه ال سبيل اليها للعدم نقيضه وذات اهللا سب

كذلك ال جمال فيها للوجود الن الوجود الذي قام العدم بنقاضته كيف يليق حبضرته 
 ال يكون ]١[جل سلطانه فلئن اطلقنا الوجود يف هذه املرتبة لضيق العبارة يراد به وجود

 بعض مكاتيبه ان حقيقة احلق سبحانه  مناقضته وما كتب هذا الفقري يف]٢[للعدم جمال
وجود حمض فهو من عدم االطالع على حقيقة هذه املعاملة ومن هذا القبيل بعض 
املعارف اليت حررهتا يف التوحيد الوجودي وغريه وسره عدم االطالع وملا كنت واقفا 

سط ومنتبها على حقيقة املعاملة كنت متندما على ما كتبته أو قلته يف االبتداء والو
 و تعاىل وكنت مستغفراً منه استغفر اهللا وأتوب اىل اهللا من مجيع ما كره اهللا سبحانه

 من هذا البيان ان كماالت النبوة يف مراتب الصعود وان الوجه يف عروجات )والح(
النبوة اىل احلق سبحانه ال كما زعمه الكثريون من ان الوجه يف الوالية اىل احلق 

وة اىل اخللق وان الوالية يف مراتب العروج والنبوة يف مدارج ويف النب و تعاىل سبحانه
الرتول ومن هنا تومهوا ان الوالية أفضل من النبوة نعم ان لكل من الوالية والنبوة 
عروجا وهبوطا ويف العروج الوجه اىل احلق يف كليهما ويف اهلبوط اىل اخللق غاية ما يف 

                                                 
قال الشيخ صدر الدين القونوي يف اوائل مفتاح الغيب بعد ان قال ان حقيقة احلق هو الوجود احملض اخل وقولنا ) 1(

كثرة فيه وال تركيب اخل بل وجود حبت هو  وجود يعين يف قوله وانه من هذا الوجه احلق وانه من هذا الوجه ال
  .ختصارللتفهيم ال ان ذلك اسم حقيقي له انتهى بغاية اال

ة ال تتعلق يف مقابلة الكثرة وقال يف شرحه النه لو يوقال فيه ايضا ان احلق هو الوجود احملض وانه وحدة حقيق) 2(
 وهذا كقولنا بعينه انه تعاىل  انتهىكانت يف مقابلتها كثرة لتوقف تعلقها وتصورها على تعقل تلك الكثرة وتصورها

  .ى كما ال خيفثنني فان كل شخص واحد هبذا املعىنواحد ال من حيث العدد يعين يف مقابل اال
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 اخللق بالكلية خبالف هبوط الوالية فان الوجه الباب ان الوجه يف مرتبة هبوط النبوة اىل
فيها ليس اىل اخللق بالكلية بل باطنه باحلق وظاهره باخللق وسره ان صاحب الوالية 
نازل قبل امتام مقامات العروج فال جرم يكون النظر اىل الفوق منازعه يف مجيع 

نه هبط بعد امتام االوقات ومانعه من التوجه بكليته اىل اخللق خبالف صاحب النبوة فا
مقامات العروج وهلذا يكون متوجها بكليته اىل دعوة اخللق اىل احلق جل وعال فافهم 

 أن يعلم ان العنصر )ومما ينبغي(فان هذه املعرفة الشريفة وامثاهلا مما مل يتكلم هبا أحد 
الترايب كما أنه يتفوق على الكل يف مراتب العروج كذلك يرتل يف منازل اهلبوط 

 من الكل وكيف ال فان مكانه الطبيعي أسفل من الكل فاذا ثبت أنه يرتل أسفل أسفل
أيها الولد أن ابتداء ) اعلم(من الكل تكون دعوة صاحبه أمت بالضرورة وافادته أكمل 

السري يف الطريقة النقشبندية ملا كان من القلب الذي هو من عامل االمر افتتحنا الكالم 
ر املشائخ الكرام فاهنم يشرعون أوال يف تزكية النفس بعامل األمر خبالف طرق سائ

وتطهري القالب مث يشرعون بعد ذلك يف عامل األمر ويعرجون فيها اىل ما شاء اهللا وهلذا 
اندرجت يف بداية هؤالء الكرباء هناية من سواهم وصار هذا الطريق أقرب الطرق الن 

حسن الوجوه فقصرت حصول التزكية والتطهري ميسر يف ضمن هذا السري على أ
املسافة بذلك فال جرم اعتقد هؤالء االكابر سري عامل اخللق قصدا عبثا وعدوه تعطيال 
ال بل تيقنوا أنه مضر ومانع عن الوصول اىل املطلب وذلك الن سالكي الطريق بقدم 
التزكية والرياضات الشاقة واجملاهدات الشديدة اذا شرعوا يف سري عامل االمر بعد قطع 

 صورة عامل اخللق ووقعوا يف االجنذاب القليب وااللتذاذ الروحي كثريا ما يقنعون بوادي
ة هلم يف مكانية عامل االمر تكون ممد ال هبذا االجنذاب ويكتفون هبذا االلتذاذ ومظنة

مثلية هذا العامل متنعهم عن الالمثلي احلقيقي حىت قال واحد من تلك املعاملة وشائبة ال
وقال  و تعاىل قام عبدت الروح ثلثني سنة معتقدا بانه احلق سبحانهالسالكني يف هذا امل

آخر ان سر االستواء وظهور ترتيه ما فوق العرش من املعارف الغامضة وقد علم من 
البيان السابق ان ذلك الترتيه داخل يف دائرة االمكان بل هو تشبيه يف احلقيقة يف صورة 
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ا فاهنم يشرعون من مقام اجلذبة ويترقون مبدد الترتيه خبالف أكابر هذه الطريقة العلي
االلتذاذ وهذا االجنذاب وااللتذاذ يف حقهم مبثابة الرياضات واجملاهدات يف حق غريهم 
فما هو مانع عن الوصول لغريهم ممد ومعاون هلؤالء االكابر وهم يتصورون مكانية 

ويعتقدون المثلية ذلك عامل االمر عني املكانية فيتوجهون منه اىل الالمكاين احلقيقي 
العامل عني املثلية ويرتقون منه اىل الالمثلي احلقيقي فال جرم اهنم ال يفتنون بغرور 
الوجد واحلال وال يغبنون جبوز هذا الطريق وموز االشباه واالمثال كاالطفال وال 
يباهون بترهات الصوفية وال يفتخرون بشطحيات املشائخ بل هم متوجهون اىل 

 أن يعلم أن )و ينبغي(رفة ال يبغون من االسم والصفة غري الذات املقدسة االحدية الص
هذا العروج الذي مر ذكره خمصوص مبحمدي املشرب التام االستعداد له نصيب كامل 
من كماالت اجلواهر اخلمس اليت يف عامل األمر صغريه وكبريه وكذلك له حظ وافر 

ية وكذلك من اصول هذه الظالل من اصول هذه اخلمس اعين ظالل االمساء الواجب
 قلت التام االستعداد النه كثريا ما يكون يف الظاهر )و امنا(اعين مقام االمساء والصفات 

 الذي هو هناية مراتب عامل ىله نصيب من كماالت االخفو يكون حممدي املشرب 
تدائه او يف اب يبقى  وال ينتهي اىل نقطته االخرية بلىاألمر ولكنه ال يتم معاملة االخف

 يكون له قصور يف اصوله أيضاً مبقداره فال ىوسطه فاذا كان له قصور يف االخف
يتمكن من امتام معاملته وكذلك احلكم يف االربع الباقية من عامل االمر حيث ان تامية 
االستعداد يف كل مرتبة مربوطة بالوصول اىل النقطة االخرية من تلك املرتبة والوقوف 

سط ينبئ عن النقصان ولو كان القصور يف الوصول اىل النهاية مقدار يف االبتداء والو
  :)شعر(شعرة 

   قليال ونصف الشعر يف العني ضائر *ان احلبيب وان غداوما قل هجر

مانعا عن الوصول و يكون ويسري هذا القصور اىل االصول واصول االصول 
 الن غري حممدي  قلت ان هذا العروج خمصوص مبحمدي املشرب)و امنا(اىل املطلب 

املشرب منهم من يكون كماله مقصورا على الدرجة األوىل من درجات الوالية واملراد 
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بالدرجة األوىل مرتبة القلب ومنهم من يكون كماله مقصوراً على الدرجة الثانية من 
درجات الوالية اليت هي مقام الروح ومنهم من تكون هناية عروج كماله اىل الدرجة 

مقام السر ومنهم من تكون هناية عروج كماله اىل الدرجة الرابعة أعين مقام الثالثة أعين 
اخلفي والدرجة األوىل هلا مناسبة بتجلي صفات االفعال وللدرجة الثانية بتجلي 
الصفات الثبوتية وللدرجة الثالثة بتجلي الشؤن واالعتبارات الذاتية وللدرجة الرابعة 

 درجة من درجات الوالية )وكل(يه والتقديس بالصفات السلبية اليت هي مقام الترت
حتت قدم نيب من االنبياء أويل العزم فالدرجة األوىل منها حتت قدم آدم على نبينا وعليه 

 الثانية )والدرجة( وربه صفة التكوين اليت هي منشأ صدور االفعال و السالمالصالة 
 ورهبما صفة العلم اليت حتت قدم ابراهيم ويشاركه يف هذا املقام نوح عليهما السالم

 عليه السالم وربه من موسى الثالثة حتت قدم )والدرجة(هي أمجع الصفات الذاتية 
عليه السالم وربه  عيسى  الرابعة حتت قدم)والدرجة(مقامات الشؤنات شأن الكالم 

من الصفات السلبية ال من الثبوتية فاهنا موطن التقديس والترتيه وأكثر املالئكة الكرام 
على نبينا وعليه السالم يف هذا املقام والشأن العظيم حاصل هلم يف  عيسى اركونيش

 و السالم اخلامسة حتت قدم خامت الرسل عليه وعليهم الصالة )والدرجة(هذا املقام 
وربه صلى اهللا عليه وسلم رب االرباب الذي هو جامع مجيع الصفات والشئونات 

ه الكماالت ويناسب التعبري عن هذا الشأن والتقديسات والترتيهات ومركز دائرة هذ
ن عظيم الشأن جامعا أاجلامع يف مرتبة الصفات والشؤنات بشأن العلم لكون هذا الش

جلميع الكماالت وهبذه املناسبة صارت ملته صلّى اهللا عليه و سلّم ملة ابراهيم عليه 
 ليس باعتبار تقدم  أن يعلم أن تفاضل االقدام يف الوالية)ينبغى(السالم وقبلته قبلته 

الدرجات وتأخرها حىت يكون صاحب األخفي افضل من غريه و على هذا القياس بل 
باعتبار القرب من االصل والبعد عنه وطي منازل درجات الظالل كثرة وقلة فعلي هذا 
جيوز أن يكون صاحب القلب باعتبار القرب من االصل افضل من صاحب االخفي 

االصل كيف ووالية النيب اليت يف الدرجة االخرية من الذي مل حيصل له القرب من 
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 أن سلوك )وال خيفي(درجات الوالية أفضل قطعا من والية اليت يف الدرجة الفوقانية 
اللطائف بالترتيب املذكور أعين االنتقال من القلب اىل الروح ومن الروح اىل السر 

حمدي املشرب فانه يتم  خمصوص ايضا مبىومن السر اىل اخلفي ومن اخلفي اىل االخف
سري هذه اخلمس من عامل االمر بالترتيب مث يسري يف اصوهلا ويتم السلوك بعد السري يف 
اصول االصول مراعيا هلذا الترتيب وهذا الطريق بالترتيب املذكور طريق سلطاين 
للوصول وصراط مستقيم ملتوجهي االحدية خبالف واليات أخر وكان فيها نقبت نقبة 

ة اىل أن يصل اىل املطلوب مثال نقبت نقبة من مقام القلب اىل أن تصل من كل درج
اىل صفات االفعال اليت هي أصل أصله وكذلك نقبت نقبة من مقام الروح اىل 
الصفات الذاتية و على هذا القياس والشك ان أفعاله تعاىل وصفاته ليست منفكة عن 

ك املوطن للواصلني اىل االفعال ذاته تعاىل فان كان االنفكاك فهو يف الظالل ففي ذل
والصفات نصيب من جتليات الذات املرتهة عن املثال تعالت وتقدست أيضا كما 

 بعد امتام االمر وان كان التفاوت باعتبار العلو ىتتيسر هذه الدولة لصاحب االخف
 )وال تغلطن( غري موجه ىوالسفل باقيا وادعاء صاحب القلب املساواة لصاحب االخف

املقام واعلم ان هذه التفاوت امنا هو متصور فيما بني االولياء ألن صاحب يف هذا 
الوالية القلبية أدون من صاحب الوالية االخفوية بعد وصول كليهما اىل مرتبة الكمال 
وأما فيما بني األولياء واالنبياء فمفقود الن والية نيب ولو كانت ناشئة من مقام القلب 

 ولو كان ذلك ممن امت االمر ىت ناشئة من مقام االخفأفضل من والية ويل ولو كان
وسر ذلك ان صاحب الوالية حتت قدم نيب تلك الوالية دائما اي والية كانت قال اهللا 
تعاىل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني اهنم هلم املنصورون وان جندنا هلم الغالبون 

متصور وصاحب العليا منهم نعم ان هذا التفاوت فيما بني االنبياء بعضهم ببعض 
 ولكن هذا التفاوت فيما بني االنبياء عليهم السالم أيضاً اىل ىأفضل من صاحب السفل

آخر دوائر كماالت عامل االمر وليس التفاضل بعده مربوطا بالعلو والسفل بل ميكن ان 
يكون صاحب السفل يف ذلك املوطن أفضل من صاحب العلو كما شاهدنا التفاوت 
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 موسى فان و السالم على نبينا وعليهما الصالة ىعيس  وموسىملوطن بني يف ذلك ا
 فيه تلك اجلسامة والشأن فعلمنا ان التفاوت يف ىجسيم مثة ذو شأن عظيم ليس لعيس

ذلك املوطن بامر آخر وراء ذلك العلو والسفل وسأبينه بعد مفصال ان شاء اهللا تعاىل 
ذلك وجدنا فيه التفاوت بني خليل الرمحن  كرمه تعاىل وك وهحبسن توفيقه وكمال مّن

 يف الكماالت اليت هلا تعلق و السالموبني سائر االنبياء غري خامت الرسل عليهم الصالة 
حبقيقة الكعبة الربانية اليت هي فوق مجيع احلقائق البشرية وامللكية فان للخليل مثة شأنا 

ويف ذلك املقام املناسب ملقام عظيما ومرتبة رفيعة مل يتيسر الحد ذلك الشأن والرتبة 
ظهور سرادقات العظمة والكربياء كماالت مركز ذلك املقام الذي هو مقام االمجال 
نصيب خامت الرسل والباقي املفصل كله مسلم للخليل وكل من سواه من االنبياء 

 النيب صلّى اهللا عليه و سلّم طلب تفصيل ذلك )وكان(وكمل االولياء طفيليه هناك 
و  حيث سأل صالة وبركة مشاهبتني بصالة ابراهيم على نبينا وعليه الصالة االمجال
 هلذا الفقري ان ذلك التفصيل قد تيسر له أيضاً بعد مضي )وقد ظهر( وبركته السالم

 على ذلك و على مجيع نعمائه وكماالت ذلك احلمد هللاألف سنة واستجيب مسؤله و
الت النبوة والرسالة وكيف ال تكون املقام العايل فوق كماالت الوالية وفوق كما

و فوقها فان تلك احلقيقة مسجود اليها لالنبياء الكرام واملالئكة العظام عليهم الصالة 
 واملعاد أن احلقيقة احملمدية عرجت من إ وما كتبه هذا الفقري يف رسالة املبدالسالم

يقة احملمدية اسم مقامها وانتهت اىل حقيقة الكعبة اليت فوقها واحتدت هبا وعرض للحق
احلقيقة االمحدية كانت تلك احلقيقة أعين حقيقة الكعبة ظال من ظالل هذه احلقيقة قد 
ظن قبل ظهور هذه احلقيقة حقيقة ويقع هذا االشتباه كثريا ويظن الظل قبل ظهور 

 حقيقة ومن ههنا يظهر املقام الواحد مرات وسره ان ظهورات ىيسم االصل أصال و
بار ظالل املقام وحقيقة ذلك املقام يف احلقيقة هي ما ظهرت يف املرتبة ذلك املقام باعت

 من اين يعلم ان هذه املرتبة هي املرتبة االخرية من مراتب ظهوراته )فان قيل(االخرية 
 ان حصول العلم بظلية الظهورات السابقة شاهد )قلت(حىت يعلم اهنا هي احلقيقة 
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 مل يكن حاصال وقت الظهورات السابقة بل عدل آلخرية هذا الظهور فان هذا العلم
 كل ظهور حقيقة وما كان يظن شئ منها ظال أصال وان مل يعلم ان ىكان ير

 قد علم من املعارف السباقة ان )أيها الولد(اختالف هذه احلقائق من اين جاء فافهم 
الكماالت املتعلقة بعامل االمر مقدمات ومعارج للكماالت املتعلقة بعامل اخللق 
والكماالت األوىل ليست خبالية عن الظلية وخمصوصة مبقامات الوالية والكماالت 
الثانية مربأة عن شائبة الظلية املناسبة لظهورات هذه النشأة الدنيوية وفيها نصيب كامل 
من مقامات النبوة فتكون الطريقة واحلقيقة اللتان مربوطان بالوالية خادمتني للشريعة 

 من هذا البيان )فعلم(م النبوة وتكون الوالية سلما لعروج النبوة اليت هي ناشئة من مقا
ه من أوان السري الذي اختاره االكابر النقشبندية قدس اهللا أسرارهم العلية الذي ابتد

 الذي هو عامل االمر اىل عامل االمر أوىل وانسب الن الترقي ينبغي ان يكون من االدىن
 مل ى وما العالج فان هذا املعم اىل االدىنىعل الذي هو عامل اخللق ال من االىاالعل

فشرعوا يف  ينكشف لكل احد بل نظر االكثرون اىل الصورة وظنوا عامل اخللق أدىن
الصوريني ومل يدروا ان حقيقة احلال على عكس هذا ى اىل االعل االرتقاء من االدىن

نعم ان  و ادىنهى وما زعموه أعلى يف احلقيقة هو االعل املنوال وان ما ظنوه أدىن
النقطة االخرية اليت هي عامل اخللق وقعت قريبة من النقطة األوىل اليت هي أصل االصل 

):ع(وهذا القرب مل يتيسر لنقطة أخرى   

  أحق اخللق بالكرم العصاة

 النصيب من اهذه املشاهدة مقتبسة من مشكاة النبوة وأرباب الوالية قليلو و
 كان من عامل االمر واهنم وردوا و السالم الصالة هذه املعرفة وشروع االنبياء عليهم

من احلقيقة اىل الشريعة غاية ما يف الباب أن يف كمل االولياء الذين وقع سريهم موافقا 
لسري االنبياء يف االبتداء صورة الشريعة ويف الوسط الطريقة واحلقيقة املتعلقتان بالوالية 

 من هذا أن )فتقرر(الشريعة اليت هي مثرة النبوة املناسبتان لعامل االمر ويف النهاية حقيقة 
حصول الطريقة مقدم على حصول حقيقة الشريعة فكانت بداية االولياء الكاملني 
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وبداية االنبياء املرسلني من احلقيقة وهناية كل منهما اىل الشريعة فال معىن لقول من قال 
 وهناية االنبياء الشريعة الغراء نعم ان ان بداية االولياء هناية االنبياء واراد ببداية االولياء

 املعارف )وهذه(هذا املسكني ملا مل يطلع على حقيقة احلال تكلم هبذا الشطح ومل يبال 
وان مل يتكلم هبا أحد بل ذهب االكثرون اىل عكسها واستبعدوها عن االدراك ولكن 

 الشريعة اذا الحظ منصف جانب عظمة االنبياء عليهم السالم واستولت عليه عظمة
أيها (حيتمل أن يقبل هذه املعارف الغامضة وجيعل هذا القبول وسيلة اىل زيادة اميانه 

 اقتصروا دعوهتم على عامل اخللق بين و السالم ان االنبياء عليهم الصالة )الولد
 على مخس احلديث صريح يف هذا وملا كانت مناسبة القلب بعامل اخللق أزيد ]١[االسالم

تصديق ومل يتكلموا فيما وراء القلب بل جعلوه كاملطروح يف الطريق دعوه أيضاً بال
ومل يعدوه من املقاصد نعم ينبغي أن يكون كذلك فان تنعمات اجلنة وآالم النار ودولة 

و (الرؤية واحلرمان عنها كلها مربوطة بعامل اخللق ال تعلق لشئ منها بعامل االمر أصال 
جب والسنة متعلق بالقالب الذي هو من عامل اخللق  ان اتيان العمل الفرض والوا)أيضاً

وما هو نصيب عامل االمر من االعمال هو النافلة والقرب الذي هو مثرة أداء االعمال 
امنا يكون على مقدار االعمال اليت هي مثرهتا فال جرم يكون القرب الذي هو مثرة اداء 

وافل نصيب عامل االمر وال الفرائض نصيب عامل اخللق والقرب الذي هو مثرة اداء الن
شك انه ال اعتداد بالنفل وال اعتبار له بالقياس على الفرض وليت له حكم القطرة 
بالنسبة اىل البحر احمليط بل هذه النسبة للنفل بالقياس على السنة وان كانت نسبة ما 
بني السنة والفرض كنسبة القطرة اىل البحر فينبغي ان يقيس تفاوت ما بني القربني 
على هذا وان يعلم مزية عامل اخللق على عامل االمر من هذا التفاوت وأكثر اخلالئق ملا 
مل يكن هلم نصيب من هذا املعىن صاروا خيربون الفرائض وجيتهدون يف ترويج النوافل 
والصوفية الناقصون يعتقدون الذكر والفكر من أهم املهمات ويتساهلون يف اتيان 

الربعينات تاركني للجمع واجلماعات وال يعلمون أن أداء الفرائض والسنن وخيتارون ا
                                                 

  رواه الشيخان عن ابن عمر رضي اهللا عنهما) 1(
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فرض واحد مع اجلماعة أفضل من ألوف من أربعيناهتم نعم ان الذكر والفكر مع 
مراعاة اآلداب الشرعية أفضل وأهم والعلماء القاصرون أيضاً يسعون يف ترويج النوافل 

 عن النيب ]١[مل يصحوخيربون الفرائض ويضيعوهنا ومن ذلك صالة العاشوراء مثال و
صلّى اهللا عليه و سلّم أنه كان يصليها مع اجلماعة واجلمعية التامة واحلال أهنم يعلمون 
أن الروايات الفقهية ناطقة بكراهة اجلماعة يف النافلة وهم يتكاسلون يف أداء الفرائض 
على حد قلما يوجد منهم من يؤدي الفرض يف وقته املستحب بل رمبا يفوتونه عن 

ل وقته وال يتقيدون باجلماعة كثري تقيد ويقنعون يف اجلماعة بشخص أو بشخصني أص
أهل االسالم هذه فما تقول يف  مقتدى بل رمبا يكتفون باالنفراد فاذا كانت معاملة

غريهم من العوام ومن شؤم هذه االفعال وسوء االعمال ظهر الضعف يف االسالم ومن 
  :)شعر(هرت البدعة بني االنام ظلمة هذه املعاملة وكدورة األحوال ظ

   متلوا واال فالكالم كثري *بثثت لديكم من مهومي وخفت ان

 ى من الظالل وأداء الفرائض يعط قرب ظلىوايضاً أن أداء النوافل امنا يعط
 الجل تكميل الفرائض ىقرب االصل الذي ليس فيه شائبة الظلية اال أن النفل اذا أد

معاونا حلصول قرب االصل وملحقا بالفرائض فيكون فحينئذ يكون ذلك ايضاً ممدا و
 لعامل اخللق الذي هو متوجه وناظر اىل االصل واداء اأداء الفرائض بالضرورة مناسب

النوافل مناسبا لعامل االمر الذي هو ناظر اىل الظل والفرائض وان كانت كلها مورثة 
 معراج املؤمن ]٢[للقرب ولكن أفضلها وأكملها الصالة ولعلك مسعت ان الصالة

                                                 
قال ابن رجب احلنبلي روى ابو موسى املدين من حديث ) ومل يصح عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم اخل(قوله ) 1(

عين عاشوراء وقال حسن غريب وليس ايب موسى مرفوعا هذا يوم تاب اهللا فيه على قوم فاجعلوه صالة وصوما ي
كمال انتهى اي ليس حبسن قلت قد ذكروا يف صالة يوم عاشوراء غري ذلك وهو باطل ايضا وكذلك صلوات ليلة 

  .الرباءة والرغائب وسائر ليايل رجب كلها باطلة ال اصل هلا كما حققه احملققون
  قيل مل يوجد له اصل) 2(
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 ما يكون العبد من الرب يف الصالة والوقت اخلاص الذي كان للنيب صلّى ]١[وأقرب
اهللا عليه و سلّم حيث عرب عنه بقوله يل مع اهللا وقت احلديث هو عند الفقري يف الصالة 

 عن الفحشاء واملنكرات ىوالصالة هي املكفرات للسيئات والصالة هي اليت تنه
ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يطلب راحته فيها حيث كان يقول والصالة هي اليت ك

 هي اليت صارت فارقة بني ]٣[ يا بالل الصالة هي اليت عماد الدين والصالة]٢[أرحين
اىل أصل الكالم ولنقل من مزية عامل اخللق على عامل االمر ) ولنرجع(االسالم والكفر 

نشأة الدنيا حظا وافرا وحصل املشاهدة اعلم ان عامل االمر قد نال هنا يعين يف ال
وستقع املعاملة غدا يف اجلنة على عامل اخللق وتتيسر له رؤية بال كيف ومع ذلك أن 

واجب الوجود فالفرق اآلخرة متعلق املشاهدة ظل من ظالل الوجوب واملرئي يف 
 االمر الذي بني املشاهدة والرؤية والظلية واالصالة هو فرق ما بني عامل اخللق وعامل

 ان املشاهدة مثرة الوالية والرؤية مثرة النبوة وتتيسر لعامة أتباع االنبياء عليهم )واعلم(
  . ومن ههنا يعرف التفاوت بني الوالية والنبوة ايضاًو السالمالصالة 

 كل عارف مناسبته لعامل االمر ازيد يكون قدمه يف كماالت الوالية أزيد )تنبيه(
لق اكثر فقدمه يف كماالت النبوة اوفر ومن ههنا كان لعيسي والذي مناسبته لعامل اخل

 عليه السالم قدم أزيد يف النبوة فان جانب وسىعليه السالم قدم أزيد يف الوالية ومل
عليه السالم وهلذا صار ملحقا بالروحانيني وجانب اخللق غالب  عيسى االمر غالب يف

 هو سبب )وهذا(طلب رؤية بصر مل يكتف باملشاهدة بل  عليه السالم وهلذاموسىيف 

                                                 
 بلفظ اقرب ما يكون ي اهللا عنه مسلم وابو داود والنسائي عن ايب هريرة رضأخرجه) اقرب ما يكون اخل(قوله ) 1(

  العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وابن النجار عن عائشة والطرباين والبزار عن ابن مسعود مبعناه اهـ
صحابة مل يسم الدار قطين يف العلل من حديث بالل واليب داود وحنوه عن رجل من ال) ارحين يا بالل(قوله ) 2(

  باسناد صحيح ذكره العراقي يف ختريج احاديث االحياء
وكأنه اشارة اىل ما دار على االلسنة من قول الفارق بني املؤمن والكافر هو الصالة ومل ار من خرجه وقد ورد ) 3(

ء واخرجه ه من قوله عليه السالم من ترك الصالة متعمدا فقد كفر اخرجه البزار من حديث ايب الدرداناما مع
  .الطرباين من حديث انس بزيادة لفظ جهارا يف آخره قال اهليتمي رجاله موثوقون انتهى من شرح االحياء ملخصا
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تفاوت اقدام االنبياء عليهم السالم يف كماالت النبوة الذي كنت وعدت بيانه فيما 
تقدم ال علو بعض اللطائف وسفله الذي هو معترب يف تفاوت كماالت الوالية واهللا 

 ان تعلق علوم النبوة اليت هي الشرائع واالحكام )أيها الولد(سبحانه امللهم للصواب 
 لعامل اخللق أكثر و السالمبالقالب ملا كان أزيد وكانت مناسبة االنبياء عليهم الصالة 

واوفر ظنوا من ذلك أن النبوة عبارة عن الرتول اىل دعوة اخللق بعد العروج اىل 
مقامات القرب اليت تتعلق بالوالية ومل يعلموا أن هناية العروج وغاية القرب يف هذا 

فيما سبق كان ظال من ظالل هذا القرب الذي يتصور بصورة املوطن والقرب احلاصل 
 يف ىالبعد والعروج الذي تيسر اوال كان عكسا من عكوس هذا العروج الذي ير

الظاهر نزوال اال ترى أن مركز الدائرة أبعد النقطة بالنسبة اىل حميط الدائرة واحلال أنه 
الن احمليط تفصيل تلك النقطة ال نقطة يف احلقيقة أقرب اىل احمليط من نقطة املركز 

االمجالية وهذه النسبة مل تتيسر لنقطة أخرى والعوام الذين اقتصر نظرهم على الصورة 
ال يقدرون على وجدان هذا القرب وادراكه فيحكمون بابعدية تلك النقطة ويزعمون 

 على احلكم باقربيتها جهال مركبا وحيمقون احلاكم هبذا احلكم وجيهلونه واهللا املستعان
 أن يعلم أن املطمئنة تعرج عن مقامها بعد حصول شرح الصدر )ينبغي(ما يصفون 

وترتقي اىل ختت الصدر وحيصل هلا هناك الكربى  الوالية  كماالتالذي هو من لوازم
 السلطنة وتستويل على ممالك القلب وختت الصدر هذا يف احلقيقة فوق مجيع  والتمكني

وينفذ نظر الصاعد اىل هذا التخت اىل ابطن كربى المقامات عروج مرتبة الوالية 
 نعم ان الشخص اذا صعد اىل ارفع االمكنة ينفذ بصره  الغيبالبطون ويسري اىل غيب

اىل ابعد االبعاد وبعد متكني هذه املطمئنة خيرج العقل ايضا من مقامه ويلحق هبا وينضم 
تفاق بل باالحتاد اىل شغلهما اليها ويعرض له حينئذ اسم عقل املعاد وتتوجه كالمها باال

فيها امكان املخالفة وجمال الطغيان بل هي  يبقى  ان هذه املطمئنة ال)أيها الولد(
 متوجهة اىل املطلوب بكليتها ومشغوفة باملقصود بتماميتها ال مهة هلا غري حتصيل رضا

 النت اوان اهللا ان االمارة اليت كا طاعته وعبادته تعاىل سبحىرهبا وال مطلوب هلا سو
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شر مجيع اخلالئق صارت بعد االطمئنان وحصول رضاء حضرة الرمحن رئيس لطائف 
 و السالمعامل االمر ورأس كافة االقران نعم قد قال املخرب الصادق عليه الصالة 

 يف اجلاهلية خياركم يف االسالم اذا فقهوا فان وقعت بعد ذلك صورة ]١[خياركم
ئع العناصر االربعة اليت هي اجزاء القالب فان اخلالف والبغي فمنشؤها اختالف طبا

كانت قوة غضبية فناشئة من هناك وان كانت شهوية فهي ايضا ثائرة من هناك وان 
حرصا وشرها فقائمان من هناك وان خسة ودنائة فمنبعثتان من هناك اال ترى ان سائر 

لرذيلة احليوانات ليست فيهن هذه النفس االمارة ومع ذلك فيهن هذه االوصاف ا
بالوجه االمت واالكمل فيمكن أن يكون املراد باجلهاد االكرب حيث قال النيب صلّى اهللا 
عليه و سلّم رجعنا من اجلهاد االصغر اىل اجلهاد االكرب اجلهاد مع القالب ال اجلهاد مع 

االطمئنان وصارت راضية مرضية فال تتصور  النفس كما قيل الن النفس قد بلغت حد
خالفة والبغي حىت حيتاج اىل اجلهاد وصورة اخلالف والبغي من اجزاء منها صورة امل

القالب عبارة عن ارادة ترك األوىل وارتكاب االمور املرخصة وترك العزمية ال ارادة 
ارتكاب احملرمات وترك الفرائض والواجبات فان هذه االشياء صارت يف حقها نصيب 

ئنة مربعة وان كانت فوق كماالت املط ان كماالت العناصر اال)أيها الولد(االعداء 
كما مر ولكن بواسطة مناسبتها ملقام الوالية وصريورهتا ملحقة بعامل االمر صاحبة 

فيها جمال املخالفة وحيث كانت مناسبة  يبقى سكر ويف مقام االستغراق فال جرم ال
ة املخالفة  فيها صورىالعناصر مبقام النبوة أزيد كان الصحو غالبا فيها فبالضرورة تبق

 أن يعلم أن منصب )ينبغي(الجل حتصيل بعض املنافع والفوائد املربوطة هبا فافهم 
 ولكن التباعه صلّى اهللا و السالمالنبوة كان خمتوماً خبامت الرسل عليه و على آله الصالة 

عليه و سلّم نصيب كامل من كماالت ذلك املنصب بالتبعية وهذه الكمالت كانت 
 أزيد منها يف غريها وسرت هذه الدولة ايضا على سبيل القلة اىل يف طبقة االصحاب

التابعني وتبع التابعني مث شرعت بعدهم يف االختفاء واالستتار وانتشرت كماالت 

                                                 
  .رواه الشيخان عن ايب هريرة رضي اهللا عنه) خياركم يف اجلاهلية احلديث(قوله ) 1(
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الوالية الظلية وغلبت وشاعت ولكن املرجو ان تتجدد هذه الدولة املستترة بعد مضي 
ت االصلية وتستتر الظلية وان االلف وحيصل هلا الغلبة والشيوع وان تظهر الكماال

 ان التابع الكامل )أيها الولد(يكون املهدي عليه الرضوان مروج هذه النسبة العلية 
 اذا امت كماالت مقام النبوة بالتبعية فان كان من و السالمللنيب عليه و على آله الصالة 

 كان من فانالكربى اهل املناصب يشرف مبنصب االمامة واذا امت كماالت الوالية 
اهل املنصب يشرف مبنصب اخلالفة واملناسب ملنصب االمامة يف مقام الكماالت الظلية 
منصب قطب االرشاد واملناسب ملنصب اخلالفة منصب قطب املدار وكان هذين 

حميي الدين بن املقامني التحتانيني ظل ذينك املقامني الفوقانيني والغوث عند الشيخ 
املدار وليست الغوثية عنده منصبا على حدة وما هو  قدس سره هو عني قطب العريب

معتقد الفقري ان الغوث غري قطب املدار والقطب يستمد منه يف بعض االمور وله دخل 
أيضا يف نصب مناسب االبدال ذلك فضل اهللا يؤتية من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

شرائع االنبياء عليهم الصالة  ان العلوم واملعارف املناسبة ملقام النبوة وواليتها )تذييل(
 وملا كان يف النبوة تفاوت اقدام االنبياء ظهر االختالف أيضاً يف الشرائع و السالم

مبقدار ذلك التفاوت واملعارف املناسبة ملقام والية االولياء شطحيات املشائخ والعلوم 
مة القرب واملعية املخربة عن التوحيد واالحتاد املنبئة عن االحاطة والسريان املورثة لعال

املشعرة باملرآتية والظلية املثبتة للشهود واملشاهدة وباجلملة ان معارف االنبياء كتاب 
  ):ع(وسنة ومعارف االولياء فصوص وفتوحات مكية 

  وقس من حال بستاين ربيعي

والية االولياء تطلب قرب احلق ووالية االنبياء تبدي اقربيته تعاىل والية االولياء 
لشهود ووالية االنبياء تثبت النسبة اجملهولة الكيفية والية االولياء ال تعرف تدل على ا

ما هي وال تدري اجلهالة واحلرية اهنا اي شئ هي ووالية االنبياء مع وجود  هاإّناالقربية 
  ):ع(االقربية ترى القرب عني البعد وتعد الشهود عني الغيب 

  يطول اذا ما قلت تفصيل شرحه
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 أطنبت يف بيان كماالت النبوة ومزيتها على الوالية والفرق بني  الولد قد)ايها(
والعليا وبيان املعارف املناسبة لكل منها الكربى  وىالواليات الثالث أعين الصغر
درجت يف بيان هذا املعىن فقرات مكررة ومتكثرة وأطلت أواحملال املتعلقة بكل منها و

االفهام من كمال غرابته وأن يتخلص يف ذلك ذيل الكالم رجاء أن خيرج عن استبعاد 
من مظان االنكار وهذه العلوم كشفية ضرورية ال استداللية ونظرية وذكر بعض 
املقدمات امنا هو للتنبيه والتقريب اىل افهام العوام بل للتشريح والتوضيح الجل ادراك 

ازاً به هذا احلقري ممت و تعاىل  هو الطريق الذي جعل احلق سبحانه)هذا(خواص االنام 
من بدايته اىل هناية أساسه النسبة النقشبندية املتضمنة الندراج النهاية يف البداية قد بنيت 
على هذا االساس عمارات وقصور فان مل يكن هذا االساس ملا زادت املعاملة وما 

 ومسرقند  خبارىانتهت اىل هنا قد أتوا بالبذر الذي أصله من تراب يثرب وبطحاء من
ض اهلند وسقوه مباء الفضل سنني وربوه بتربية االحسان فلما ادرك ذلك وزرعوه يف ار

 الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي احلمد هللالزرع وبلغ كماله امثر هذه العلوم واملعارف 
 ان يعلم ان سلوك هذا الطريق )و ينبغي(لوال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق 

 به الذي سار يف هذا الطريق بالسري املرادي وانصبغ ىملقتدالعايل برابطة احملبة للشيخ ا
بقوة اجلذبة هبذه الكماالت وصاحب هذه الكماالت امام الوقت وخليفة الزمان نظره 
شفاء االمراض القلبية وتوجهه رافع العلل املعنوية االقطاب والبدالء فرحون بظالل 

االته نور هدايته وارشاده فائض مقاماته واالوتاد والنجباء قانعون بقطرة من حبار كم
على مجيع االشخاص كنور الشمس بال ارادته فكيف اذا اراد ان مل تكن ارادته يف 
اختياره فانه كثريا ما يطلب االرادة ولكن ال حتصل له تلك االرادة وال يلزم ان يعلم 

أصل هذا املعىن ويطلع عليه من يهتدون بنوره ويسترشدون بتوسله بل رمبا ال يعلمون 
به  املقتدى هدايتهم ورشدهم أيضاً كما ينبغي ومع ذلك يتحققون بكماالت الشيخ

ويهدون العامل فان العلم باالحوال ال يعطاه كل أحد ومعرفة تفصيل سري املقامات ال 
مينحها مجيع االشخاص نعم ان الشيخ الذي نيط بوجوده الشريف مدار بناء طريق 
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بتة وصاحب شعور بتفاصيل السري ويكتفي خمصوص من طرق الوصول صاحب علم أل
غريه بعلمه ويصلون بتوسطه اىل مرتبة الكمال والتكميل ويشرفون بالفناء والبقاء 

  :)شعر(

   أن جيمع العامل يف واحد *ليس على اهللا مبستنكر

 به ىافادتنا واستفادتنا انعكاسية وانصباغية ينصبغ املريد بصبغ الشيخ املقتد
بته له ويتنور بانواره بطريق االنعكاس فالي شئ حيتاج يف هذه ساعة فساعة بواسطة حم

زة تدرك حبرارة بالصورة اىل العلم باالحوال يف االفادة واالستفادة اال ترى ان اخلر
الشمس ساعة فساعة وتبلغ مرتبة الكمال مبرور االيام فمن اين يلزم ان يكون هلا علم 

ا سبب ادراكها نعم ان العلم الجل بادراكها ومن اين يلزم للشمس أن تعلم باهن
السلوك والتسليك االختياري الزم ولكنه مربوط بسالسل أخر واما يف طريقنا اليت هي 
طريقة االصحاب الكرام عليهم الرضوان فالعلم بالسلوك والتسليك ليس بالزم اصال 

 به الذي هو راعي هذه الطريقة موصوفا بكمال العلم ىوان كان الشيخ املقتد
ققاً بوفور املعرفة فال جرم يكون االحياء واألموات والصبيان واالشياخ والشبان ومتح

 منتهىوالكهول متساوين يف هذا الطريق العايل يف حق الوصول الهنم يصلون اىل 
املقاصد اما برابطة احملبة أو بتوجه صاحب دولة ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو 

 يعلم ان املنتهى وان مل يكن صاحب علم ولكن البد  ان)ولكن ينبغي(الفضل العظيم 
له من ظهور اخلوارق ورمبا ال يكون له اختيار يف ذلك الظهور بل كثريا ما ال يكون له 

 ان املنتهى )وما قلت( الناس منه اخلوارق وليس له اطالع عليها ىعلم بظهورها بل ير
عدم العلم  ل االحوال الوان مل يكن صاحب علم املراد بعدم العلم عدم علم بتفصي

مطلقا حبيث ال يفهم احواله اصال كما مرت االشارة اليه ونور هدايته املذكور يسري 
اىل مريديه بال واسطة أو بواسطة أو بوسائط ما مل تلوث طريقته املخصوصة بلوث 

ن اهللا ال يغري ما التغيريات والتبديالت ومل خترب باحلاق املخترعات واملبتدعات هبا ا
ما بأنفسهم والعجب من قوم يزعمون هذه التبديالت تكميالت هذه  واوم حىت يغريبق
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الطريقة ويتصورون تلك االحلاقات تتميمات هذه النسبة وال يعلمون ان تكميل هذا 
راع ليس يف حوصلة كل خايل االمر وتتميمه ليس لكل قاصر وناقص واالحلاق واالخت

 نه هر كه سر بتراشد قلندري داند قد  *اينجاست هزار نكته باريكتر زموالظرف 
ستروا نور السنة السنية بظلمات البدع وضيعوا رونق امللة املصطفوية على صاحبها 

ات االمور املخترعة واعجب من هذا ظن قوم هذه ر والتحية بكدوو السالمالصالة 
احملدثات اموراً مستسحنة وزعمهم تلك املبتدعات حسنات مستملحة فيطلبون هبا 

يل الدين وتتميم امللة ويرغبون يف إتيان تلك االمور ترغيباً كثرياً هداهم اهللا تكم
سبحانه سواء الصراط امل يعلموا إن الدين كان كامالً قبل هذه احملدثات وكانت 
النعمة تامة وكان رضاء احلق سبحانه حاصالً كما قال اهللا تعاىل اليوم أكملت لكم 

لكم االسالم ديناً فطلب كمال الدين من هذه دينكم وامتمت عليكم نعميت ورضيت 
  :)شعر(ية الكرمية هذه اآلقتضى كار يف احلقيقة على ماحملدثات ان

   متلوا واال فالكالم كثري *بثتت لديكم من مهومي وخفت ان

وقد أظهر العلماء اجملتهدون أحكام الدين ال اهنم احدثوا فيه ما ليس منه فال 
االمور احملدثة بل من أصول الدين الن االصل الرابع هو تكون االحكام االجتهادية من 

 اين قد كنت كتبت املعرفة املتعلقة بقطب االرشاد يف باب االفادة )أيها الولد(القياس 
 هبذا املقام ومفيدة فيه  واملعاد ولكن ملا كانت هلا مناسبةإواالستفادة من رسالة املبد

 من هنا ان قطب االرشاد الذي يكون ابتها يف هذا املكتوب أيضاً فليعتربناسب كت
جامعا لكماالت الفردية أيضاً عزيز الوجود جدا يظهر مثل هذا اجلوهر بعد قرون 
كثرية وازمنة متطاولة وينور العامل الظلماين بنور ظهوره ونور هدايته وارشاده شامل 

عرش اىل جلميع العامل كل من حيصل له الرشد واهلداية واالميان واملعرفة من حميط ال
مركز الفرش امنا حيصل من طريقه ويستفاد منه ال تتيسر هذه الدولة الحد بدون 
توسطه نوره حميط جلميع العامل مثل البحر احمليط مثال وهذا البحر كأنه منجمد ال 

  كأنهيتحرك اصالً فالطالب الذي متوجه اليه ومتخلص له او هو متوجه اىل الطالب
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قلب الطالب فيصري هبذا الطريق ريانا من ذلك البحر على تفتح وقت التوجه روزنة اىل 
قدر توجهه واخالصه وكذلك من كان متوجها اىل ذكر اهللا تعاىل ومقبال عليه ومل 
يكن متوجها اىل ذلك القطب أصال ال من جهة االنكار عليه بل لعدم معرفته به أصال 

ا يف الصورة الثانية وأما من حيصل له مثل هذه االفادة لكنها يف الصورة األوىل أزيد منه
كان منكرا عليه أو هو متأذ منه فهو وان كان مشغوال بذكر اهللا تعاىل وتقدس ولكنه 
حمروم من حقيقة الرشد واهلداية وانكاره هذا واذيته يصري سدة يف طريق فيضه وحقيقة 

 ن اىل عدم افادته ومنعأاهلداية مفقودة فيه من غري أن يتوجه القطب العظيم الش
استفادته وقصد ضرره بل فيه صورة الرشد فقط والصورة اخلالية عن املعىن قليلة النفع 

 والذين فيهم حمبة ذلك القطب واخالصه وان خلوا عن التوجه املذكور ىواجلدو
وذكر اهللا تعاىل يصل اليهم نور اهلداية والرشد بواسطة حمبتهم فقط ولتكن هذه املعرفة 

  :)شعر(آخر املكتوب 

   النداى صحت مرات ملن اصغ *اذ ذاك يكفي االذكياأكتفي 

 على رسوله و السالماحلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم أوال وآخرا والصالة 
  .حممد وآله وصحبه دائما وسرمداً

  

املكتوب احلادي والستون واملائتان اىل املري نعمان يف بيان فضائل الصالة 
  ف عالية وحقائق ساميةوالكماالت املخصوصة هبا يف ضمن معار

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليكن معلوم االخ االعز أرشده اهللا 
سبحانه أن الصالة ركن ثان من االركان اخلمسة لالسالم وجامعة العبادات وهي وان 
كانت جزئية ولكن حصلت هلا حكم الكلية من اجلامعية وصارت فوق مجيع مقربات 

 و السالميت كانت ميسرة لسيد العاملني عليه و على آله الصالة االعمال ودولة الرؤية ال
ليلة املعراج يف اجلنة كانت ميسرة له بعد الرتول اىل الدنيا يف الصالة مناسبة هلذه 
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 الصالة معراج املؤمن وقال أيضاً اقرب ما و السالمالنشأة وهلذا قال عليه الصالة 
 يف هذه النشأة و السالمه عليه الصالة يكون العبد من الرب يف الصالة ولكمل اتباع

حظ وافر من تلك الدولة يف الصالة وان مل تكن رؤية فان هذه النشأة ال تطيقها فان 
مل يأمر اهللا سبحانه بالصالة فمن كان يكشف النقاب عن وجه املقصود ومن كان 
يدل الطالب حنو املطلوب مورث اللذة للمغمومني هو الصالة وموجب الراحة 

ضي يعين من امل البعد والفراق هو الصالة أرحين يا بالل اشارة اىل هذا املعىن وقرة للمر
عيين يف الصالة رمز من هذا املتمين وما تيسر من االذواق واملواجيد والعلوم واملعارف 
واالحوال واملقامات واالنوار وااللوان والتليونات والتمكينات والتجليات املتكيفة وغري 

هورات املتلونة وغري املتلونة يف خارج الصالة ومن غري شعور حبقيقة املتكيفة والظ
الصالة منشاؤها كلها ظالل وامثال بل ناشئة عن الوهم واخليال واملصلي الذي له 

نه خيرج من هذه النشأة الدنيا وقت اداء الصالة ويدخل يف أعور حبقيقة الصالة كش
اآلخرة با وافرا من دولة خمصوصة بالنشأة األخرى فال جرم ينال يف هذا الوقت نصي

وحيصل حظا من االصل بال شائبة الظلية الن النشأة الدنيا مقصورة عن الكماالت 
فالبد على هذا من املعراج اآلخرة الظلية واملعاملة اخلارجة اخلالية عن الظلية خمصوصة ب

رفوا هبذه وهو الصالة يف حق املؤمنني وهذه الدولة خمصوصة هبذه االمة فاهنم امنا ش
 وقد و السالمالدولة واستسعدوا هبذه السعادة تبعا لنبيهم عليه و على آله الصالة 

ودخل اجلنة ليلة املعراج اآلخرة تشرف هو بدولة الرؤية حيث خرج من الدنيا اىل 
اللهم اجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته واجز االنبياء 

اة اخللق اىل احلق سبحانه وهداهتم اىل لقاء اهللا والذين مل يطلعوا كلهم خريا فاهنم دع
على حقيقة الصالة من هذه الطائفة ومل يقفوا على الكماالت املخصوصة هبا صاروا 

 بل خر ويلتمسون حصول مراداهتم من اشياء شىتأيطلبون معاجلة أمراضهم من أمور 
مبناها على املغايرة واملباينة وغري زعمت طائفة منهم الصالة بعيدة عن احلال وجعلوا 

ذلك من احملال وزعموا ان الصوم أفضل من الصالة قال صاحب الفتوحات املكية ان 
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يف الصوم الذي هو ترك األكل والشرب حتققا بصفة الصمدانية ويف الصالة خروج اىل 
 التوحيد املغايرة واملباينة واشعار بالعابدية واملعبودية وهو كما ترى مبين على مسئلة

 ومن عدم الشعور حبقيقة الصالة وفقد اخلرب ىالوجودي الذي هو من أحوال السكار
عنه صار اجلم الغفري من هذه الطائفة يطلبون تسكني اضطراهبم من السماع والنغمات 
والوجد والتواجد وطفقوا يطالعون مطلوهبم من وراء حجب النغمات فال جرم جعلوا 

هنم مسعوا حديث وما جعل اهللا شفاءكم فيما حرم عليكم الرقص واحلركة ديدهنم مع ا
نعم الغريق يتعلق بكل حشيش وحب الشئ يعمي ويصم فلو انكشفت هلم نبذة من 
حقيقة الصالة ووصلت اىل مشام اذواقهم مشة منها ملا مالوا اىل السماع والنغمة اصال 

  :)شعر(وملا ركنوا اىل الوجد والتواجد قطعا 

  وا هزوافارق حقائق  * الواذ مل يهتدوا هنج

 بقدر ما يكون من الفرق بني الصالة والنغمات تتفاوت الكماالت )ايها االخ(
اليت منشؤها الصالة والكماالت اليت منشأوها النغمات العاقل تكفيه االشارة وهذا 

 ظهرت على صفة االولني ولوهنم ولعل النيب )وآخرية(كمال وجد بعد ألف سنة 
 أوهلم خري ام آخرهم ومل يقل ام أوسطهم ]١[ىسلّم لذلك قال ال يدرصلّى اهللا عليه و 

واالول أزيد منها بني االوسط واالول فصار ذلك حمل اآلخر  املناسبة بني ىحيث رأ
 أميت أوهلم وآخرهم وبينهما ]٢[ يف حديث آخر أفضلو السالمتردد وقال عليه الصالة 

لو النسبة ولكن اصحاهبا قليلون بل كدر نعم ان متأخري هذه االمة وان كان فيهم ع

                                                 
 عن ابن عمر واحلديث وان كان  والطربايني عن علىرواه الترمذي عن انس وامحد عنه وعن عمارة وابو يعل) 1(

فيه مقال ولكن كثرة طرقه تقويه حىت متسك ابن عبدالرب بامثاله يف تفضيل غري الصحابة عليهم واجاب عنه 
  .عفي عنه. اجلمهور بتوجيه مضمون احلديث ال بتضعيفه وقد مر

يف هتلك امة انا اوهلا قال خمرج االحاديث اشارة اىل ما رواه رزين عن جعفر الصادق عن ابيه عن جده ك) 2(
واملهدي اوسطها واملسيح آخرها ولكن بني ذلك فوج ليسوا مين وال انا منهم انتهى قلت روى ما يف الكتاب بعينه 
يف نوادر االصول للحكيم الترمذي عن ايب الدرداء بلفظ خري اميت اوهلا وآخرها ويف وسطها الكدر انتهى و اورد 

  .عفي عنه. ان تطلع على حقيقة االمرفيه احاديث فانظر اليها ان شئت 
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أقل ويف املتوسطني وان مل تكن النسبة هبذا العلو لكن اصحاهبا كثريون بل أكثر ولكل 
 ىوجهة كمية وكيفية ولكن أقلية هذه النسبة بلغت املتأخرين اىل الدرجات العل

ه وسلم جعلتهم املبشرين قال صلى اهللا عليه و على آل واورثتهم املناسبة بالسابقني و
 آخرية هذه ]٢[ بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوىب للغرباء احلديث وشروع]١[االسالم

االمة من بداية االلف الثاين من ارحتال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فان ملضي األلف 
خاصية عظيمة يف تغري األمور وتأثري قوي يف تبدل االشياء وملا مل يكن يف ملة هذه 

سخ وتبديل ظهرت نسبة السابقني بطراوهتا القدمية ونضارهتا السابقة يف االمة وسريهتا ن
املتأخرين بالضرورة وحصل تأييد الشريعة وجتديد امللة يف االلف الثاين والشاهد العدل 

 واملهدي عليه الرضوان و السالمعلى نبينا وعليه الصالة  عيسى لصدق هذه الدعوى
  :)شعر(يعين وجودمها يف هذا االلف 

  صنع مثل ما صنعال عيسى  لغري * جاء من فيض روح القدس من مددلو

 ان هذا الكالم وان كان اليوم ثقيال على أكثر اخلالئق وبعيدا عن )ايها االخ(
افهامهم ولكنهم اذا انصفوا وقاسوا املعارف بعضها ببعض والحظوا صحة االقوال 

رأوا ان تعظيم الشريعة النبوية وسقمها مبطابقتها العلوم الشرعية وعدم مطابقتها اياها و
وتوقريها يف أيتها أكثر لعلهم يتخلصون عن ورطة االستبعاد اال يرون ان الفقري قد 
كتب يف كتبه ورسائله ان الطريقة واحلقيقة خادمتان للشريعة وان النبوة أفضل من 
الوالية ولو كانت والية نيب وكتب أيضاً أنه ال مقدار لكماالت الوالية يف جنب 
كماالت النبوة أصال وليت هلا حكم القطرة بالنسبة اىل البحر احمليط وكتب امثال 

                                                 
  .يعين مبدأ اتصافهم باآلخرية وشروعهم فيها منه عفي عنه) 1(
رواه مسلم وابن ماجة عن ايب هريرة والطرباين عن سلمان وابن ماجة ايضا عن انس وامحد وابن ماجة ايضا ) 2(

قيل وجابر والرافعي عن ن والترمذي وقال حسن صحيح غريب عن ابن مسعود وسعيد بن منصور عن سلمة بن
واثلة وانس والبخاري يف التأريخ عن بالل ابن وشريح اخلضري واخلطيب وابن عساكر عن ايب الدرداء وايب امامة 

مرداس مرسال وابن عساكر عن ابن عمر ذكره السيوطي يف مجع اجلوامع يف مادة ان االسالم بدئ قاله املخرج 
  .اجعقلت ويف كرت العمال ازيد من ذلك فلري
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حظوا هناك ليالفذلك كثريا خصوصا يف مكتوب كتب باسم ولدي يف بيان الطريقة 
واملقصود من هذا القيل والقال اظهار نعمة احلق سبحانه وترغيب طالب هذه الطريقة 

 نفسه أفضل من ى سبحانه حرام على من يرال تفضيل نفسي على اآلخرين ومعرفة اهللا
  :)شعر(كفار االفرنج فكيف من اكابر الدين 

   ففقت به جنوما واهلالال * مقاميىخليلي سيدي أعل

   الربيع ممطر ماء زالال *كأين بقعة فيها سحاب

  ما ازددت اال االنفعاال  هبا *فلويل ألف السنة واثين

 شوق تعلم اسرار الصالة وحتصيل فان ظهر فيكم بعد مطالعة هذا املكتوب
بعض كماالهتا املخصوصة وجعلكم هذا الشوق مضطربا تتوجه حنو هذه احلدود بعد 
االستخارات وتصرف شطرا من العمر يف تعلم الصالة يعين اسرارها واهللا سبحانه 

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و و السالماهلادي اىل سبيل الرشاد 
  .و السالمآله الصالة على 

  

 يف بيان ان ارتباط ياملكتوب الثاين والستون واملائتان اىل موالنا حمب عل
  النقشبندية حبية ونسبتهم انعكاسية وما يناسبه

على عباده الذين اصطفى حصل االبتهاج بورود الصحيفة و سالم  احلمد هللا
رط احملبة وكمال الشريفة املرقومة على وجه االلتفات وحيث كانت منبئة عن ف

االختصاص أورثت ازدياد الفرح والسرور وقد اندرج فيها الكالم عن العهد السابق 
 انك على أي وضع كنت من االوضاع الشرعية ليس مبحل للمضايقة )أيها املخدوم(

 يوما فيوما وبشرط ىوال مستحقا به للمعاتبة بشرط أن ال ينقطع حبل احملبة بل يتقو
الشتياق بل تزايد ساعة فساعة فان ارتباطنا حيب ونسبتنا انعكاسية أن ال تربد نائرة ا

وانصباغية ال تتفاوت بالقرب والبعد اال حبسب السرعة والبطء والعلم ببعض 
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خصوصيات الطريق وعدم العلم به وتطلب حتقيق هذا املعىن من خامتة مكتوب حررته 
املري حممد نعمان ينقل باسم ولدي االرشد يف بيان الطريق وقد جاء اصحاب اخينا 

  .السالمو ذلك املكتوب فتطلبه من هناك وماذا أطنب زيادة على ذلك 

  

املكتوب الثالث والستون واملائتان اىل جناب صاحب املعارف الشيخ تاج 
الدين يف بيان معارف تتعلق بالكعبة الربانية وبيان الفضائل الصالتية وما 

  يناسب ذلك

 الذين اصطفى قد أورث خرب القدوم الذي هو على عبادهو سالم احلمد هللا 
  :)شعر(للمسرة ملزوم فرحا وافرا للمشتاقني هللا سبحانه احلمد واملنة على ذلك 

   وأي هذين قد عمت تفارحيه *انصف أيا فلك زاه مصابيحه

   ام يدري الباد من شام لوائحه *مشس هبا عامل متت مصاحله

عة فان املشتاقني حتت ثقل وحيث التزمت القدوم فعليك ان تشرف بالسر
االنتظار يتمنون مساع اخبار بيت اهللا وعند الفقري كما ان صورة الكعبة الربانية 
مسجود اليها لصور اخلالئق بشرا كانوا أو ملكا كذلك حقيقتها مسجود اليها حلقائق 
تلك الصور فال جرم كانت تلك احلقيقة فوق مجيع احلقائق والكماالت املتعلقة هبا 

 بني احلقائق  احلقائق وكان هذه احلقيقة برزخ فوق الكماالت املتعلقة بسائرصارت
الكونية واحلقائق اآلهلية واملراد باحلقائق االهلية سرادقات العظمة والكربياء اليت مل يصل 
اىل ذيل قدسها لون وال كيف ومل يتطرق اليها ظلية أصال وهناية العروجات الدنيوية 

اآلخرة حلقائق الكونية والنصيب من احلقائق االهلية خمصوص ب امنتهىوظهوراهتا اىل 
 يف الصالة اليت هي معراج املؤمن وكأن يف هذا املعراج خروجا الحظ منها يف الدنيا االّ

واظن ان حصول هذه الدولة اآلخرة ويتيسر فيه حظ مما يتيسر يف اآلخرة من الدنيا اىل 
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الكعبة اليت هي موطن ظهورات احلقائق  املصلي فيها اىل جهة ]١[يف الصالة لتوجه
وأخذت اآلخرة االهلية فالكعبة أعجوبة يف الدنيا فاهنا بصورهتا من الدنيا وباحلقيقة من 

اآلخرة هذه النسبة الصالة أيضاً بتوسطها وصارت بصورهتا وحقيقتها جامعة للدنيا و
يع الكماالت احلاصلة وقد بلغ مرتبة التحقيق ان احلالة املتيسرة يف اداء الصالة فوق مج

يف خارج الصالة الن تلك احلالة ليست خبارجة من دائرة الظل وان حصل هلا العلو 
خبالف هذه احلالة فان هلا نصيبا من االصل وبقدر الفرق بني االصل والظل يكون 
الفرق بني تلك احلالة وهذه احلالة ويشاهد ان احلالة اليت حتصل عند املوت بعناية اهللا 

وكلما هو أقرب اآلخرة كون فوق حالة الصالة فان املوت من مقدمات أحوال تعاىل ت
أمت وأكمل الن هنا ظهور الصورة وهناك ظهور احلقيقة شتان ما بينهما اآلخرة اىل 

وكذلك احلالة اليت تتيسر بكرم اهللا جل سلطانه يف الربزخ الصغري تكون فوق احلالة 
 احلالة املتيسرة يف الربزخ الكبري الذي هو احلاصلة له وقت املوت و على هذا القياس

مة بالنسبة اىل حالة الربزخ الصغري فان املشهود هناك أمت وأكمل وملشهود اعرصات القي
جنات النعيم أمتيته وأكمليته بالنسبة اىل مشهود الربزخ الكبري وفوق مجيع تلك 

 ]٢[يث قال ان هللا حو السالماملذكورات موطن اخرب عنه املخرب الصادق عليه الصالة 
 مجيع مواطن الظهورات جنة ليس فيها حور وال قصور يتجلي فيها ربنا ضاحكا فادىن

 مجيعها تلك اجلنة املذكورة بل الدنيا ليست من مواطن الظهور ىالدنيا وما فيها واعل
أصال وظهورات الظالل ومرآتية املثال اليت هي خمصوصة بالدنيا معدودة عند الفقري من 

الدنيوية وداخلة يف احلقيقة يف دائرة االمكان سوآء قيل لتلك الظهورات جتليات االمور 
كبريا وأنا االمساء أو جتليات الصفات أو جتليات الذات تعاىل اهللا عما يقولون علوا 

 االحظ الدنيا بالتمام أجدها خالية حمضة وال يصل منها مشامي رائحة الفقري مىت
                                                 

الذي ال يتحقق ماهية الصالة اال به فال يرد انه ينبغي ان حيصل هذه احلالة لكل من يتوجه اىل الكعبة سواء ) 1(
  .عفي عنه. ال كان يف الصالة او

قال املخرج ما وجدت له اصال وقال آخر ولكنه مشهور يف كتب الصوفية وذكره شرف ) ان هللا جنة اخل(قوله ) 2(
  ي اهـالدين حيىي املنري
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فطلب املطلوب فيها اتعاب النفس اآلخرة  مزرعة املطلوب غاية ما يف الباب اهنا
واهالكها على العبث أو زعم غري املطلوب مطلوبا واالكثرون مبتلون بذلك 
ومطمئنون باملنام واخليال والذي فيه شئ من االصل وما يعطي رائحة من املطلوب يف 

  .هذا املوطن الصالة ودوهنا خرط القتاد

  

ن اىل السيد باقر السهارنفوري يف بيان لزوم املكتوب الرابع والستون واملائتا
جر املعاملة حنو احلرية واجلهالة وعدم االعتماد على االحوال والكشوف وذكر 

  واقعة بعض مشائخ النواحي اليت كان حكاها له وتعبريها يف ضمن ذلك

على عباده الذين اصطفى قد أورثت الصحيفة الشريفة و سالم احلمد هللا 
بة وكمال االشتياق فرحا وافرا وعليكم بالتوجه واالقبال على الصادرة عن فرط احمل

االمر الذي يقتضيه احلال واالشتغال بذكر اسم الذات من غري مالحظة االمساء 
االمر اىل احلرية فان مالحظة االمساء  و ينتهي والصفات حىت تنجر املعاملة اىل اجلهالة

 وواسطة للوجد والتواجد ولعلك والصفات كثريا ما تكون باعثة على ظهور االحوال
مسعت ان احتمال اخلطأ يف االحوال واملواجيد كثري واشتباه احلق بالباطل يف ذلك 
املوطن وافر وقد أرسل واحد من مشائخ النواحي قاصدا اىل هذا الفقري يف هذه االيام 
مظهرا أحواله وقال قد بلغ الفناء واالضمحالل مرتبة كل شئ نظرت اليه ال اجده 

حظين فال اجد ا وال أجد العرش وال الكرسي واالنظر اىل السماء واالرض فال أجدمها
وقد وجد احد هنايته  اصال واذهب عند شخص فال اجده واهللا سبحانه ال هناية له وما

ال فان كنت انت ايضا تعتقد كذلك فألي شئ اجيئ اعتقد املشائخ هذا احلال كما
ف امرا كماال غريه فاكتب يل كتابا عندك لطلب احلق جل وعال وان كنت تعر

فكتبت يف جوابه ان هذه االحوال من تلوينات القلب والقلب اول درجة من درجات 
 ربعا واحدا من احوال القلب وينبغي له ان ىهذا الطريق وصاحب هذه االحوال طو
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رة يطوي ثالثة أرباعه الباقية وبعد ذلك ينبغي ان يعرج اىل الدرجة الثانية اليت هي عبا
عن الروح مث اىل ما شاء اهللا وبعد مدة من هذه الكتابة قدم واحد من أصحاب الفقري 
وكان متوجها اىل وطنه بعد اخذ الطريقة وملا بني احواله صار معلوما يل ان حاله 
موافق حلال ذلك الشيخ املستفسر بل هو اسبق قدما منه وملا نظرت اىل حاله وامعنت 

محالله يف عنصر اهلواء الذي هو حميط جلميع ذرة من النظر ظهر يل أن فناءه واض
ء وقد زعمه اهلا ال هناية له تعاىل اهللا سبحانه عن ذلك االذرات وليس املشهود غري اهلو

علوا كبرياً وملا فتشت عن احواله مرة ثانية ايقنت أن ابتالءه ليس امرا آخر غري اهلواء 
 وجدانه علم أن حاصله ليس غري اهلواء فاطلعته ايضا على هذا املعىن وملا رجع هو اىل

أن القلب برزخ بني عامل ) اعلم(فاستغفر من هذه االحوال ورفع قدمه فوق هذا احلال 
اخللق الذي هو عامل العناصر االربعة وبني عامل االرواح وفيه وصف ولون من كال 

ا نصفنا من عامل االرواح فاذاآلخر العاملني فكان نصف القلب من عامل اخللق ونصفه 
نصفه الناظر اىل عامل اخللق تقع املعاملة على عنصر اهلواء فيكون ربع القلب عبارة عن 
مقام اهلواء الذي تضمنه القلب فما ظهر ثانياً موافق للجواب االول وبيان لكشف 

 الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا لقد جائت رسل  هللاحقيقته احلمد
 عليكم و على من اتبع اهلدى و السالم يسع الوقت زيادة على ذلك ربنا باحلق ومل

  .والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها

  

ادي يف التحذير عن عبد اهلاملكتوب اخلامس والستون واملائتان اىل الشيخ 
  رعايتها وما يناسب ذلكتضييع حقوق املسلمني بالعزلة وبيان احلقوق الالزمة 

خ االرشد قد وصل بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات أهني أن مكتوب اال
ا هللا سبحانه احلمد واملنة على مامل يؤثر متادي ايام املفارقة يف احملبة فأورث فرحا وافر

 فيما صنعه  بنفسه لكان انسب اخلريىات واالخالص واملودة واالختصاص ومع ذلك لو
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 العزلة نعم ان العزلة منية الصديقني ولك اخليار يف العزلة واالنزواء انه وقد متىناهللا سبح
ونرجو أن تكون مباركة ولكن ينبغي أن ال تضيع مراعات حقوق املسلمني قال النيب 

 املسلم على املسلم مخس رد السالم وعيادة ]١[ حقو السالمعليه و على آله الصالة 
ة الدعوة وتشميت العاطس ولكن يف اجابة الدعوة شرائط املريض واتباع اجلنائز واجاب

 وميتنع من االجابة ان كان الطعام طعام شبهة ويف املوضع منكر من فرش ]٢[يف االحياء
التشاغل  واديباج واواين فضة ومتاثيل على سقف او مساع شئ من املزامري واملالهي 

 حترميها وكراهتها وكذلك بنوع من اللهو واللعب وكل ذلك مما مينع االجابة ويوجب
ان كان الداعي ظاملا او مبتدعا أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر 
ويف شرعة االسالم وال جييب اىل طعام صنع رياء ومسعة ويف احمليط ال ينبغي أن يقعد 

الب على مائدة اذا كان عليها لعب وغناء او قوم يغتابون او يشربون اخلمر كذا يف مط
املؤمنني فان كانت هذه املوانع كلها مفقودة البد حينئذ من االجابة وان كان فقدان 

 ينبغي أن يعلم أن العزلة امنا تكون من )و أيضاً(هذه املوانع عسريا يف هذا الزمان 
االغيار ال من االحباب فان الصحبة مع حمارم االسرار سنة مؤكدة يف هذه الطريقة 

لنقشبند قدس سره طريقنا طريق الصحبة فان يف اخللوة شهرة ويف العلية قال اخلواجه ا
الشهرة آفة واملراد بالصحبة صحبة أهل الطريق ال صحبة املنكرين واملخالفني الهنم 

وهذا ال يتيسر بدون املوافقة اآلخر اشترطوا نفي كل من املصاحبني نفسه وفناءه يف 
فهي واجبة كما ذكر يف  واالوعيادة املريض سنة ان كان للمريض متعهد وممرض 

حاشية املشكاة وينبغي أن حيضر صالة اجلنازة وان يشيع اجلنازة ولو خطوات ليؤدي 
حق امليت وحضور اجلمع واجلماعات يف االوقات اخلمسة وصالة العيدين من 

 بالتبتل واالنقطاع ضروريات االسالم البد منها مث يصرف بقية االوقات اىل ذكر املوىل
ي أن يصحح النية اوال وان ال يلوث العزلة بلوث غرض من االغراض ولكن ينبغ

                                                 
  رواه الشيخان عن ايب هريرة رضي اهللا عنه) 1(
  .منه عفي عنه. اي ذكر يف االحياء ما سيذكر بعد) 2(
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العاجلة أصال وأن ال يكون مقصد غري حتصيل مجعية الباطن بذكر اهللا جل سلطانه 
واالعراض عن االشتغال مبا ال طائل فيه ومجيع املالهي قطعا وينبغي أن حيتاط يف 

منها غرض نفساين وان يلتجئ  لئال خيتفي ويتكمن يف ضاالحتياطتصحيح النية غاية 
ويتضرع اىل اهللا تعاىل يف هذا التصحيح كثريا وان يكون يف مقام العجز واالنكسار 
فحينئذ حيتمل أن تتحقق حقيقة النية واحلاصل ينبغي أن خيتار العزلة بنية صادقة 

 حينئذ أن تترتب عليه مثرات عظيمة ىصحيحة بعد تكرار االستخارة سبع مراة فريج
  .و السالماالحوال اخرنا خربها اىل وقت املالقاة وبقية 

  

املكتوب السادس والستون واملائتان اىل املخدومني املكرمني اعين ابين شيخه 
 يف بيان بعض املسائل الكالمية على وفق عبيد اهللا واخلواجه عبد اهللاخلواجه 

لى آراء أهل السنة واجلماعة وقد ظهرت له على طريق الكشف واالهلام ال ع
وجه الظنون واالوهام والرد على الفالسفة واتباعهم املتفلسفة و على الزنادقة 

واملالحدة املتشبهني بالصوفية وبيان بعض املسائل املتعلقة بالصالة ومدح 
الطريقة النقشبندية واملنع من مساع الغناء وحضور جملس الرقص وما يناسب 

  ذلك

 املخادمي الكرام ان هذا الفقري بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم
مستغرق من القدم اىل الرأس يف احسان والدكم املاجد حيث تعلمت درس ألف باء 
يف هذا الطريق منه واخذت عنه سائر هتجي حروف هذا الطريق وحصلت بربكة 
صحبته دولة اندراج النهاية يف البداية وبصدق خدمته وجدت السفر يف الوطن 

ذا الفقري عدمي القابلية اىل النسبة النقشبندية يف مدة شهرين وتوجهه الشريف بلغ ه
ونصف ومنحه احلضور اخلاص هبؤالء االكابر وكيف اشرح أم كيف ابني تفصيل ما 
حصل يف هذه املدة القليلة من التجليات والظهورات واالنوار وااللوان والاللونية 
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ائق معارف التوحيد واالحتاد والالكيفية بتطفله ومل يبق بتوجهه الشريف دقيقة من دق
والقرب واالحاطة والسريان غري منكشفة هلذا الفقري وغري مطلع هو عليها وما ذا 
يكون شهود الوحدة يف الكثرة ومشاهدة الكثرة يف الوحدة فاهنما من مقدمات هذه 
املعارف ومباديها واجراء اسم هذه املعارف على اللسان يف جنب نسبة النقشبندية 

اخلاص هبؤالء االكابر وبيان عالمة هذه الشهود واملشاهدة كل ذلك من واحلضور 
قصور النظر ومعاملة هؤالء االكابر عالية جداً ال نسبة هلا بكل زراق ورقاص فاذا نلت 
مثل هذه الدولة العظمى من حضرة شيخنا ال ميكن يل أداء حق شئ منها ولو مسحت 

ية فماذا اعرض عليكم من تقصريايت رأسي مدة عمري على اقدام خدام عتبتكم العل
 اهللا سبحانه عنا اخلواجه حسام الدين امحد ىا اظهر لكم من انفعااليت ولكن جزوماذ

خري اجلزاء حيث كفانا املؤنة وشد نطاق اهلمة يف خدمة خدام العتبة العلية وخلص 
  :)شعر(امثالنا القاصرين من ذلك 

  كر كنت مقصرا لسانا يبث الش *فلو ان يل يف كل منبت شعرة

وقد تشرفت بتقبيل عتبة شيخنا ثالث مرات وقال للفقري يف املرة األخرية انه قد 
غلب الضعف على بدين ورجاء احلياة قليل ينبغي لك االستخبار عن احوال االطفال 
وامر باحضاركم لديه وكنتم وقتئذ يف حجور املرضعات وامر الفقري بالتوجه اليكم 

امتثاال ألمره حىت ظهر اثر ذلك التوجه يف الظاهر مث قال فتوجهت اليكم يف حضوره 
توجه اىل والداهتم ايضا بالتوجه الغائيب فتوجهت اليهن ايضا حسب االمر واملرجو ان 
يكون ذلك التوجه مثمرا للنتائج بربكة حضوره الشريف وال حتسنب انه قد وقع 

 الالزمة االجراء على كل الذهول عن امره الواجب االمتثال او طرأ التغافل عن وصيته
ن ان أكتب فقرات بطريق النصيحة حال كال بل انتظر االشارة واالذن واردت اآل

 سبحانه أن اول ما افترض على العقالء )اسعدكم اهللا(ستماعها بسمع العقل غي إببن
 اهللا تعاىل سعيهم فاهنم هم وجب آراء اهل السنة واجلماعة شكرتصحيح العقائد مب

 ان يعلم ان )جيب(ية ولنبني بعض املسائل االعتقادية اليت فيها نوع خفاء الفرقة الناج
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اهللا تعاىل موجود بذاته املقدسة واالشياء كلها موجودة باجياده تعاىل وانه تعاىل واحد 
يف ذاته وصفاته وافعاله ال شركة الحد معه تعاىل يف احلقيقة يف امر من االمور اصال ال 

املناسبة االمسية واملشاركة اللفظية خارجة عن املبحث وصفاته يف الوجود وال يف غريه و
وافعاله تعاىل مرتهة عن املثل والكيف كذاته تعاىل ال مناسبة بينها وبني صفات 

له تعاىل صفة قدمية بسيطة حقيقية مل يتطرق  املمكنات وافعاهلا فان صفة العلم مثال
ت الن هناك انكشاف واحد بسيط اليها تعدد وتكثر أصال ولو باعتبار تعدد التعلقا

انكشفت به املعلومات االزلية واالبدية وعلم به مجيع االشياء باحواهلا املتناسبة 
واملتضادة وكلياهتا وجزئياهتا مع االوقات املخصوصة بكل واحد منها يف آن واحد 
بسيط على وجٍه يعلم زيدا مثال يف ذلك اآلن موجودا ومعدوماً وجنينا وصبيا وشابا 

شيخا وحيا وميتا وقائما وقاعدا ومستندا ومضطجعا وضاحكا وباكيا ومتلذذا ومتأملا و
وعزيزا وذليال ويف الربزخ ويف احلشر ويف اجلنة ويف التلذذات فيكون تعدد التعلق ايضا 
مفقودا يف ذلك املوطن فان تعدد التعلقات يستدعي تعدد اآلنات وتكثر االزمنة وليس 

من االزل اىل االبد ال تعدد فيه أصال اذ ال جيري عليه تعاىل  آن واحد بسيط مثة االّ
زمان وال تقدم وال تأخر فاذا اثبتنا لعلمه تعاىل تعلقا باملعلومات يكون ذلك تعلق 
واحد ويصري به متعلقا جبميع املعلومات وذلك التعلق ايضا جمهول الكيفية ومرته عن 

 انه )واقول(ذا التصوير بضرب مثل  استبعاد ه)ولندفع(املثال والكيف كصفة العلم 
جيوز ان يعلم شخص الكلمة مع اقسامها املتباينة واحواهلا املتغايرة واعتباراهتا املتضادة 
يف وقت واحد فيعلم الكلمة يف ذلك الوقت امسا وفعال وحرفا وثالثيا ورباعيا ومعربا 

وماضياً ومستقبالً ومبنياً ومتمكناً وغري متمكن ومنصرفاً وغري منصرف ومعرفة ونكرة 
 هذه االقسام واالعتبارات يف ىوأمراً وهنيا بل جيوز أن يقول ذلك الشخص اين ار

مراتب الكلمة يف وقت واحد بالتفصيل فاذا كان مجع االضداد متصورا يف علم املمكن 
 ان يعلم ان هنا وان )ينبغي( ىكيف يكون مستبعدا يف علم الواجب وهللا املثل االعل

ين صورة ولكن الضدية مفقودة بينها يف احلقيقة فانه تعاىل وان علم كان مجع الضد
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زيدا موجودا ومعدوما يف آن واحد ولكنه تعاىل علم يف ذلك اآلن ان وقت وجوده 
مثال بعد الف سنة من اهلجرة ووقت عدمه السابق قبل تلك السنة املعينة ووقت عدمه 

حلقيقة لتغاير الزمان و على هذا الالحق بعد الف ومائة سنة فال تضاد بينهما يف ا
 من هذا التحقيق ان علمه تعاىل ال يتطرق اليه )فاتضح(القياس سائر االحوال فافهم 

شائبة التغري بتعلقه باجلزئيات املتغرية وال تتوهم مظنة احلدوث فيه كما زعمت 
اما اذا واآلخر الفالسفة فان التغري امنا يتصور على تقدير تعلق علمه تعاىل بواحد بعد 

تعلق علمه تعاىل بالكل يف آن واحد فال يتصور فيه التغري واحلدوث فال حاجة حينئذ 
اىل اثبات تعلقات متعددة له حىت يكون التغري واحلدوث راجعا اىل تلك التعلقات ال 
اىل صفة العلم كما فعله بعض املتكلمني لدفع شبهة الفالسفة نعم اذا اثبتنا تعدد 

ملعلومات فله مساغ وكذلك كالمه تعاىل واحد بسيط وهو تعاىل التعلقات يف جانب ا
متكلم هبذا الكالم الواحد من االزل اىل االبد فان امر امراً فناٍش من هناك وان هنيا 

ما فمن هناك وان  فمأخوذ ايضا من هناك وان استعالفناش ايضا من هناك وان اعالما
يضا ومجيع الكتب املرتلة والصحف متنيا فمستفاداً من هناك وان ترجيا فمن هناك ا

املرسلة ورقة من ذلك الكالم البسيط فان توراة فهي منتسخة منه وان اجنيال فمن هناك 
  :)شعر(آخذ صور االلفاظ وان زبورا فمن هناك مسطور وان قرآنا فمرتل من هناك 

   حقا ولكن يف الرتول تعددا *له واحدلكالم موالنا اال

مجيع املصنوعات موجودة هبذا الفعل الواحد وقوله وكذلك فعله تعاىل واحد و
تعاىل وما أمرنا اال واحدة كلمح بالبصر اشارة اىل هذا املعىن واالحياء واالماتة 
مربوطان هبذا الفعل وااليالم واالنعام منوطان ايضا هبذا الفعل وكذلك االجياد واالعدام 

 تعاىل أيضاً بل املخلوقات ناشئان من هذا الفعل فال يثبت تعدد التعلقات يف فعله
املاضية واآلتية موجودة يف أوقاهتا املخصوصة بوجودها بتعلق واحد وهذا التعلق أيضاً 
جمهول الكيفية ومعدوم املثلية كنفس فعله تعاىل فانه ال سبيل اىل املرته عن الكيف 

 فعل مطاياه وملا مل يطلع االشعري على حقيقة للمكيف بالكيفية ال حيمل عطاياه اال
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احلق جل سلطانه قال حبدوث التكوين وحدوث أفعاله تعاىل ومل يدر ان هذه احلادثات 
نفس أفعاله ومن هذا القبيل ما اثبته بعض الصوفية من جتلي  آثار فعله تعاىل االزيل ال

االفعال حيث مل ير يف ذلك املوطن يف مرآة افعال املمكنات غري فعل الفاعل احلقيقي 
لتجلي يف احلقيقة جتلي آثار فعل احلق سبحانه ال جتلي فعله تعاىل جل سلطانه وذلك ا

فان فعله تعاىل الذي هو مرته عن املثال والكيف وقدمي وقائم بذاته تعاىل ويقال له 
  :)شعر(التكوين ال تسعه مرايا احملدثات وال ظهور له يف مظاهر املمكنات 

 ه كارچ سلطان دايانگ در كلبهء  *نجدگونه چگ صورت معىن ىناگتن در
  دارد

وجتلي االفعال والصفات بدون جتلي الذات غري متصور عند الفقري فانه ال 
انفكاك لالفعال والصفات عن حضرة الذات أصال حىت يتصور جتليها بدون جتلي 
الذات وما هو منفك عن الذات تعالت وتقدست ظالل االفعال والصفات فيكون 

والصفات ال جتلي االفعال والصفات ولكن ال جتلي ذلك املنفك جتلي ظالل االفعال 
يدرك فهم كل أحد هذا الكمال ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذوالفضل العظيم 

اىل أصل الكالم ونقول انه تعاىل ال حيل يف شئ وال حيل فيه شئ ولكنه ) ولنرجع(
ة والقرب  معية هبا وليست تلك االحاط وتعاىل حميط باالشياء وله سبحانه قرب منها

واملعية اليت ندركها بافهامنا القاصرة فاهنا ال تليق جبناب قدسه تعاىل وكل شئ يدرك 
بالكشف والشهود فهو تعاىل مرته عن ذلك ايضاً فانه ال نصيب للمكن من حقيقة ذاته 
وصفاته وأفعاله تعاىل غري اجلهل واحلرية ينبغي االميان بالغيب ونفي ما يكون منكشفا 

  :)شعر(مة ال ومشهودا بكل

   فدع عناك وكن من ذاك يف دعة *هيهات عنقاء ان يصطاده احد

  :)شعر(وبيت مثنوي حضرة شيخنا مناسب هلذا املقام حيث قال 

   فاياكم وطمعا يف الوصال *وذا ايوان االستغناء عال

فنؤمن بانه تعاىل حميط باالشياء وقريب منها وانه معها ولكن ال نعرف معىن 
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معيته انه ما هو والقول باالحاطة واملعية العلميني من تأويالت املتشابه احاطته وقربه و
وحنن لسنا بقائلني بتأويله وانه تعاىل ال يتحد بشئ أصال وال يتحد به شئ أصال وما 
يفهم من عبارات بعض الصوفية من معىن االحتاد فهو خالف مرادهم الن مرادهم هبذا 

ذا مت الفقر فهو اهللا هو ان الفقر اذا مت وحصل الكالم املوهم لالحتاد أعين قوهلم ا
ال ان ذلك الفقري  و تعاىل اال اهللا سبحانه يبقى االضمحالل الصرف والطمس احملض ال

يتحد باهللا ويصري اهلا فانه كفر وزندقة تعاىل اهللا سبحانه عما يتوهم الظاملون علوا 
ق باين حق بل معناه انا  حضرة شيخنا قدس سره ليس معىن عبارة انا احل)قال (كبريا

معدوم واملوجود هو احلق سبحانه وال سبيل للتغري والتبدل اىل ذاته وصفاته وأفعاله 
تعاىل فسبحان من ال يتغري بذاته وال بصفاته وال بأفعاله حبدوث االكوان وما أثبته 
الصوفية الوجودية من الترتالت اخلمسة فليست هي من قبيل التبدل والتغري يف مرتبة 
الوجوب فان القول به واثباته كفر وضاللة بل اعتربوا هذه الترتالت يف مراتب 
ظهورات كماله تعاىل من غري ان يتطرق اىل ذاته وصفاته وأفعاله تعاىل تغري وتبدل 

 تعاىل غين مطلق ال حيتاج اىل شئ أصال ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف افعاله )وانه(
عاىل غري حمتاج يف الوجود كذلك هو غري حمتاج يف يف أمر من االمور فكما انه ت

 الينا يف ظهور ]١[الظهور وما يفهم من عبارات بعض الصوفية من انه تعاىل حمتاج
كماالته االمسائية والصفاتية هذا الكالم ثقيل على الفقري جدا واعتقادي ان املقصود من 

 كمال عائد اىل خلق اخلالئق واجياد املوجودات حصول الكماالت هلم ال حصول
جناب قدسه تعاىل وتقدس وقوله تعاىل وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون اي 
ليعرفون مؤيد هلذا املعىن فاملقصود من خلق اجلن واالنس حصول املعرفة هلم اليت هي 

                                                 
ائتني من الفتوحات انه ال جيوز ان يقال  املقال يف اليواقيت واجلواهر ذكر الشيخ يف الباب التاسع والعشرين و) 1(

 على االطالق قلت وهذا رد صريح على العامل الن له الغىنان احلق تعاىل مفتقر يف ظهور امسائه وصفاته اىل وجود 
من نسب اىل الشيخ انه يقول ان احلق تعاىل مفتقر يف ظهور حضرات امسائه وصفاته اىل خلقه ولوال خلقه ما ظهر 
 وال عرفه احد انتهى نعم يفهم ما قاله االمام الرباين من اللمعات وجييب عنه موالنا اجلامي يف شرحه بنقٍل من

  .الفصوص فلرياجع
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كماهلم ال أمر يكون عائدا اىل جناب قدس احلق سبحانه وما ورد يف احلديث القدسي 
 اخللق ال عرف فاملراد هنا أيضا معرفتهم ال ]١[عليه و سلّم فخلقتمن قوله صلّى اهللا 

أنه يكون احلق سبحانه معروفا وحيصل له الكمال مبعرفتهم اياه تعاىل اهللا عن ذلك علوا 
 تعاىل مرته ومربأ عن مجيع صفات النقص ومسات احلدوث ليس جبسم وال )وانه(كبريا 

يع صفات الكمال مثانية منها وجودها زائد جسماين وال مكاين وال زماين وله تعاىل مج
على وجود الذات تعالت وتقدست وهي احليات والعلم والقدرة واالرادة والبصر 
والسمع والكالم والتكوين وهذه الصفات الثمان موجودة يف اخلارج ال اهنا موجودة 
ة يف العامل بوجود زائد على وجود الذات ويف اخلارج عينها كما ظنه بعض الصوفي

  :)شعر(وقال 

   ت احلق لكن يف التحقق عينها *وصفات حق يف التعقل غري ذا

فان هذا يف احلقيقة نفي الصفات فان نفاة الصفات مثل املعتزلة والفالسفة ايضا 
قائلون بالتغاير العلمي واالحتاد اخلارجي ومل ينكروا التغاير العلمي ومل يقولوا ان 

 مفهوم القدرة واالرادة بل قالوا بالعينية باعتبار مفهوم العلم عني مفهوم الذات أو عني
الوجود اخلارجي فما مل يعتربوا تغاير الوجود اخلارجي ال خيرجون من زمرة نفاة 
الصفات والقول بالتغاير االعتباري أعين حبسب املفهوم والتعقل ال جيديهم نفعا كما 

لية أمجع مجيع املليني على هذا  تعاىل قدمي ازيل ليس لغريه تعاىل قدم وال از)وانه(عرفت 
احلكم فمن قال بقدم غري احلق سبحانه وازليته فقد كفر ومن هذه احليثية كفر االمام 
الغزايل رمحه اهللا ابن سينا والفارايب وغريمها فاهنم قائلون بقدم العقول والنفوس وقدم 

دس سره ان اهليويل والصورة وقال ايضا بقدم السموات مبا فيها وقال حضرة شيخنا ق
 قائل بقدم ارواح الكمل فينبغي صرف هذا الكالم عن ابن العريبالشيخ حميي الدين 

                                                 
 القاري يقوله فخلقت اخللق العرف هذا حديث مشهور بني الصوفية ولكنه مل يثبت عند احملدثني وقال عل) 1(

لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعاىل وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون اي ليعرفون كما فسره ابن عباس 
  .مارضي اهللا عنه
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 تعاىل )وانه(ظاهره وان جيعله حمموال على التأويل لئال يكون خمالفا المجاع أهل امللل 
قادر خمتار مرته عن شائبة االجياب ومربأ عن مظنة االضطرار والفالسفة احلمقاء نفوا 

ن الواجب تعاىل واثبتوا االجياب له سبحانه زعما منهم ان الكمال يف االختيار م
االجياب وهؤالء السفهاء قد جعلوا الواجب تعاىل معطال ومهمال ومل يقولوا بصدور 
غري مصنوع واحد من خالق السموات واالرض وهو ايضا صادر عندهم باالجياب 

 وجوده يف غري تومههم وال ونسبوا وجود احملدثات اىل العقل الفعال الذي مل يثبت
يف زعمهم الفاسد اصال فيلزمهم بالضرورة  و تعاىل شغل هلم وال تعلق باحلق سبحانه

 و تعاىل ا وقت االضطرار اىل العقل الفعال وأن ال يرجعوا اىل احلق سبحانهئوأن يلتج
ث أصال فانه ال مدخل له تعاىل يف وجود احلوادث على زعمهم بل القائم باجياد احلواد

هو العقل الفعال بل ينبغي أن ال يرجعوا اىل العقل الفعال ايضا النه ال اختيار له ايضا 
يف دفع بلياهتم بزعمهم وهؤالء االشقياء أسبق قدما يف اخلبط والبالهة من مجيع الفرق 

ية خبالف هؤالء السفهاء الضالة فان الكفار يلتجؤن اىل اهللا تعاىل ويطلبون منه دفع البل
ن زائدان على ما يف فرق الضالة ارباب البالهة احدمها كفرهم باالحكام ئاوفيهم شي

املرتلة وانكارهم عليها ومعاندهتم ومعاداهتم لالخبار املرسلة وثانيهما ترتيب املقدمات 
الفاسدة وتلبيس الدالئل والشواهد الباطلة يف اثبات مقاصدهم ومطالبهم الواهية 

قاصدهم مل يصدر من سفيه اصال حيث جعلوا واخلبط الذي صدر عنهم يف اثبات م
مدار االمر على حركات السموات والكواكب واوضاعها مع اهنا متحريات 
ومضطربات يف مجيع االوقات وغمضوا عيوهنم عن خالق السموات وموجد الكواكب 

ا عنه ما وحمركها ومدبر امورهم واستبعدوا اسناد احلوادث اليه تعاىل بالذات وابو
هلم وما احرمهم من السعادة واشد منهم سفها واكثر محاقة العقل ما اخذأبعدهم عن 

 شيئا من يزعمهم اذكياء وارباب فطانة ومن علومهم املنتظمة علم اهلندسة وهو ال يغين
وال طائل فيه أصال يف أي شئ يلزم وماذا يفيد مساوات الزوايا الثالث القائمة من 

عروسي والشكل املأموين اللذين مها مبثابة الشكل املثلث واي غرض مربوط بالشكل ال



- ٤٥٥ -  

ارواحهم وعلم الطب وعلم النجوم وعلم هتذيب االخالق اليت هي أشرف علومهم 
 و السالمكل منها مسروق من كتب االنبياء املتقدمني على نبينا وعليهم الصالة 

غلط وجواهبا اباطيلهم كما صرح به االمام الغزايل يف املنقذ عن الضالل وال ضرر أن 
 يف الدالئل والرباهني الن مدار امرهم و السالمأهل امللة واتباع االنبياء عليهم الصالة 

دون الرباهني والدالئل يف اثبات مطالبهم االنبياء عليهم السالم وامنا يورعلى متابعة 
العالية على سبيل التربع واال يكفيهم تقليدهم اياهم وهؤالء االشقياء اخرجوا رقاهبم 

  التقليد وصاروا يف صدد االثبات بالدالئل فضلوا واضلو وملا وصلت دعوةعن ربقة
 اىل افالطون وكان هو اكرب هؤالء اخلذلة قال و السالمعلى نبينا وعليه الصالة عيسى 

 ال حاجة بنا اىل من يهدينا ما اسفهه وما اشقاه حيث ادرك ]١[حنن قوم مهديون
 كل ذلك خارج عن طور حكمتهم شخصا حييي االموات ويربئ االكمه واالبرص

ومع ذلك أجابه هبذا اجلواب من غري رؤيته وتفطن احواله ومالحظة سريته وذلك من 
  :)شعر(كمال العناد والسفاهة 

   جمموعها اذ لكل حكم أكثره * اكثرها وكذافهالفلسفة س

جنانا اهللا سبحانه عن ظلمات معتقداهتم السوء وقد أمت ولدي حممد معصوم 
اهر من شرح املواقف يف هذه االيام واتضح قبائح هؤالء السفهاء يف اثناء مبحث اجلو

درسه وتربت على ذلك فوائد احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا 
 قدس سره ايضا حميي الدين بن العريباهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق وعبارات الشيخ 

فالسفة يف معىن القدرة حيث ال جيوز صحة الترك ناظرة اىل االجياب وله موافقة لل
 يف النظر يعين نظر ىللقادر املختار بل يعتقد لزوم جانب الفعل والعجب أن الشيخ ير

الكشف من املقبولني وأكثر علومه اليت ختالف آراء أهل احلق تظهر خطأ غري صواب 
 االجتهادي إل اخلط الكشفي وارتفعت عنه املالمة عليه مثإولعله كان معذورا يف اخلط

 علومه املخالفة ىوهذا اعتقاد خاص بالفقري يف حق الشيخ اعتقده من املقبولني وار
                                                 

  .عنهعفي . مهذبون ويهذبناروى ) 1(



- ٤٥٦ -  

خطأ ومضرة وقوم من هذه الطائفة يطعنون يف الشيخ وخيطئونه يف مجيع علومه ومجاعة 
أخرى من هذه الطائفة خيتارون تقليد الشيخ ويعتقدون أنه مصيب يف مجيع علومه 

ا بالدالئل والشواهد والشك ان كال هذين الفريقني اختاروا جانب ويثبتون حقيقته
التفريط واالفراط يف حقه وفارقوا توسط االحوال وبعدوا عنه وكيف يرد الشيخ الذي 

 الكشفي وكيف تقبل علومه البعيدة عن الصواب إهو من االولياء املقبولني بسبب اخلط
هو التوسط الذي وفقين اهللا سبحانه له املخالفة آلراء أهل احلق مبحض التقليد فاحلق 

مبنه وكرمه نعم ان اجلم الغفري من هذه الطائفة مشاركون للشيخ يف مسئلة وحدة 
 يف أصل هالوجود وان كان للشيخ يف هذه املسئلة طرز خاص أيضاً ولكنهم يشاركون

لتوجيه الكالم وهذه املسئلة وان كانت أيضاً خمالفة ملعتقدات أهل احلق ولكنها قابلة ل
وصاحلة للجمع هبا وقد طبق هذا الفقري بعناية اهللا تعاىل يف شرح رباعيات حضرة 
شيخنا هذه املسئلة على معتقدات أهل احلق ومجع بينهما وأعاد نزاع الفريقني اىل 
اللفظ وحل شكوك الطرفني وشبهاهتما على هنج مل يبق فيها حمل ريب واشتباه أصال 

 ان يعلم ان املمكنات بأسرها جواهرها واعراضها )ينبغي(  على الناظر فيهىكما ال خيف
واجسامها وعقوهلا ونفوسها وافالكها وعناصرها مستندة اىل اجياد القادر املختار الذي 
اخرجها من كتم العدم اىل عرصة الوجود وكما اهنا حمتاجة اليه تعاىل يف الوجود 

ه وجود االسباب جعل اهللا سبحانكذلك هي حمتاجة اليه سبحانه يف البقاء ايضاً وامنا 
لوجه فعله وجعل احلكمة قبابا لقدرته ال بل جعل االسباب دالئل والوسائط نقابا 

لثبوت فعله واحلكمة وسيلة اىل وجود قدرته فان أرباب الفطانة الذين بصائرهم 
 يعلمون ان االسباب والوسائل و السالممكتحلة بكحل متابعة االنبياء عليهم الصالة 

 هي حمتاجة يف الوجود اليه تعاىل وهلا ثبوت وقيام منه ومعه تعاىل وتقدس يف اليت
احلقيقة مجادات حمضة كيف تؤثر يف شئ آخر مثلها وحتدثه وختترعه بل وراء تلك 
االسباب قادر يوجد ذلك الشئ ويعطيه الكماالت الالئقة به اال ترى ان العقالء اذا 

ه ذهنهم اىل فاعله وحمركه الهنم يعلمون يقينا ان رأوا فعال من مجاد حمض مثال ينتقل من
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هذا الفعل ليس يف حوصلة حاله بل وراءه فاعل موجد هلذا الفعل فلم يكن فعل اجلماد 
عند العقالء نقابا لوجه فعل الفاعل احلقيقي بل كان ذلك الفعل نظر اىل مجادية 

ماد نقاب لوجه مصدره دليال على وجود الفاعل احلقيقي فكذا هذا نعم ان فعل اجل
فعل الفاعل احلقيقي يف نظر االبله حيث يزعم اجلماد احملض من كمال غباوته بواسطة 
صدور ذلك الفعل عنه صاحب قدرة ويكفر بالفاعل احلققي يضل به كثريا ويهدي به 
كثريا وهذه املعرفة مقتبسة من مشكاة النبوة ال يدركها فهم كل احد وهلذا ترى طائفة 

ل يف رفع االسباب ودفعها وينسبون االشياء اىل احلق سبحانه ابتداء من يعتقدون الكما
غري توسط االسباب وال يدرون ان رفع االسباب رفع احلكمة اليت يف ضمنها مصاحل ال 

 كانوا يراعون و السالم ربنا ما خلقت هذا باطال كيف واالنبياء عليهم الصالة ىحتص
كما قال  و تعاىل  امورهم اىل احلق سبحانهاالسباب ومع تلك املراعاة كانوا يفوضون

 وصية لبنيه مالحظا الصابة العني يا بين ال و السالميعقوب على نبينا وعليه الصالة 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة اآلية ومع وجود هذه املراعاة قال 

م اال هللا عليه تفويضا امره اىل اهللا تعاىل وما اغين عنكم من اهللا من شئ ان احلك
توكلت وعليه فليتوكل املتوكلون واستصوب سبحانه هذه املعرفة منه واستحسنها 
ونسبها اىل نفسه حيث قال بعد ذلك وانه لذو علم ملا علمناه اآلية واشار احلق 
سبحانه يف القرآن اجمليد فيما خاطب به نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم اىل توسط االسباب 

 الكالم يف تأثري )بقي( اتبعك من املؤمنني ]١[نيب حسبك اهللا ومنوقال يا ايها ال
االسباب وجيوز ان خيلق اهللا سبحانه يف بعض االوقات تأثريا يف االسباب فتكون مؤثرة 
وجيوز ان ال خيلق التأثري فيها يف بعض االوقات فال يترتب عليها اثر اصال بالضرورة 

باب يترتب عليها وجود املسببات أحيانا ويف كما انا نشاهد هذا املعىن فان بعض االس
بعض االوقات ال يظهر منها أثر ما اصال فاالنكار على تأثري االسباب مطلقا مكابرة 
ينبغي ان يقول بالتأثري وينبغي ان يعتقد ان وجود ذلك التأثري كوجود نفس السبب 

                                                 
  .عفي عنه. وهذا على تقدير كون املوصول مرفوعا معطوفا على لفظ اجلاللة) 1(
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 من )فالح(ه اعلم باجياد اهللا سبحانه هذا هو رأي الفقري يف هذه املسئلة واهللا سبحان
هذا البيان ان التمسك باالسباب ليس مبناف للتوكل كما ظن الناقصون بل يف 
التمسك باالسباب كمال التوكل فان يعقوب عليه السالم اطلق التوكل على مراعاة 
االسباب مع تفويض االمر اىل احلق جل وعال حيث قال عليه توكلت وعليه فليتوكل 

ريد اخلري والشر وخالق كل منهما ولكنه راض باخلري وغري  م)وانه تعاىل(املتوكلون 
 اهللا سبحانه أهل السنة اىل هذا الفرق ىراض بالشر وبني الرضا واالرادة فرق دقيق هد

 سائر الفرق يف الضاللة لعدم اهتدائهم اىل هذا الفرق ومن ههنا قالت املعتزلة ان ىوبق
اصي اليه ويفهم من كالم الشيخ حميي العبد خالق الفعاله ونسبوا اجياد الكفر واملع

الدين واتباعه ان االميان مرضي االسم اهلادي وكذا االعمال الصاحلة والكفر مرضي 
االسم املضل وكذا املعاصي وهذا الكالم ايضا خمالف ملا عليه اهل احلق وفيه ميل اىل 

وقد ( االجياب لكونه منشأ للرضا كما يقال االشراق مرضي الشمس يعين الزمها و
 احلق سبحانه عباده قدرة وارادة يكتسبون هبما االفعال باختيارهم فخلق )ىأعط

االفعال منسوب اىل اهللا سبحانه وكسبها اىل العباد وعادة اهللا سبحانه جارية على ان 
 و العبد اذا قصد فعل شئ من أفعاله وتشبث باسبابه يتعلق بذلك الفعل خلقه سبحانه

ل من العبد بقصده واختياره يكون متعلق املدح والذم فاذا كان صدور الفعتعاىل 
والثواب والعقاب بالضرورة وما قيل ان اختيار العبد ضعيف فان كان املراد به أنه 
ضعيف بالنسبة اىل ارادة اهللا تعاىل فمسلم وان كان أنه غري كاف يف أداء الفعل املأمور 

س يف وسعه بل يريد اليسر وال به فغري صحيح فان اهللا سبحانه ال يكلف العبد مبا لي
يريد العسر غاية ما يف الباب ان حكمة اجلزاء املخلد على الفعل املوقت مفوضة اىل 
تقدير احلق وعلمه تعاىل وقد قال يف حق اجلزاء املخلد على الكفر املوقت جزاء وفاقا 

زيز العليم وجعل التلذذات الدائمة مسببة من االميان املوقت ومترتبة عليه ذلك تقدير الع
 و تعاىل ولكن نعرف بتوفيق اهللا سبحانه ان اختيار الكفر بالنسبة اىل احلق سبحانه

 النعم الظاهرة والباطنة وموجد السموات واالرض وما من عظمة الذي هو موىل
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أن يكون جزاء ذلك الكفر من أشد العقوبات قتضى وكمال اال هو ثابت له تعاىل ي
ن أذلك االميان بالغيب مبثل هذا املنعم العظيم الشوهو اخللود يف عذاب النار وك

وتصديقه مع وجود مزامحة النفس والشيطان وممانعة سائر االكوان يستدعي أن يكون 
جزاؤه من أفضل اجلزاء وهو اخللود يف التنعمات والتلذذات يف اجلنان قال بعض 

جعل منوطا املشائخ ان دخول اجلنة مربوط يف احلقيقة بفضل احلق سبحانه وامنا 
باالميان بناء على ان كلما يكون جزاء االعمال يكون ألذ وعند الفقري ان دخول اجلنة 
يف احلقيقة مربوط باالميان ولكن االميان فضل من املنان وعطية من ذي اجلود 

 النفس والطغيان ما ىواالحسان ودخول النار مربوط بالكفر والكفر ناش من هو
 ان يعلم ان جعل )ينبغي( أصابك من سيئة فمن نفسك أصابك من حسنة فمن اهللا وما

دخول اجلنة مربوطا باالميان يف احلقيقة تعظيم االميان بل تعظيم املؤمن به حيث ترتب 
عليه مثل هذا االجر العظيم القدر وكذلك جعل دخول النار مربوطا بالكفر حتقري 

هذه العقوبة الدائمة عليه  مثل )فترتب(للكفر وتنقيص ملن وقع هذا الكفر بالنسبة اليه 
لوجه ال اخبالف ما قال به بعض املشائخ فانه خال عن هذه الدقيقة وايضاً ان هذا 

 يف دخول النار الذي هو عديله فان دخول النار يف احلقيقة مربوط بالكفر واهللا ىيتمش
 يف اجلنة من غرياآلخرة  املؤمنون احلق سبحانه يف )ىوير(سبحانه امللهم للصواب هذا 

جهة وال كيف وال شبه وال مثال وانكر على ذلك مجيع الفرق مليهم وغري مليهم خال 
أهل السنة فاهنم ال جيوزون الرؤية بال جهة وال كيف حىت ان نسخ الشيخ حميي الدين 

 ترتل الرؤية االخروية اىل التجلي الصوري وال جيوز غري التجلي نقل حضرة ابن العريب
 قال ان املعتزلة لو مل تقيدوا الرؤية مبرتبة الترتيه وقالوا شيخنا يوما عن الشيخ أنه

بالتشبيه أيضاً وتصوروا الرؤية عني هذا التجلي ملا انكروا الرؤية أصال وملا استحالوها 
يعين أن انكارهم عليها امنا هو من حيثية كوهنا بال جهة وال كيف مما هو خمصوص 

 ان ترتيل )ال خيفى(ة والكيف ملحوظان فيه مبرتبة الترتيه خبالف هذا التجلي فان اجله
الرؤية االخروية اىل التجلي الصوري انكار عليها يف احلقيقة فان ذلك التجلي الصوري 
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  :)نظم(وان كان مغايراً للتجليات الصورية الدنيوية ليس هو رؤية احلق تعاىل 

   وارداك وضرب من مثال *يراه املؤمنون بغري كيف

 رمحة للعاملني فلو مل تكن وساطة و السالميهم الصالة  االنبياء عل)بعثة و(
هؤالء الكرباء من كان يدلنا على معرفة ذات واجب الوجود وصفاته ومن كان مييز لنا 
مرضيات موالنا جل شأنه عن غري مرضياته فان عقولنا الناقصة مبعزل عن هذا املعىن 

 املعاملة من غري تقليد هؤالء بدون تأييد نور دعوهتم وافهامنا القاصرة خمبولة يف هذه
االكابر نعم ان العقل وان كان حجة ولكنه غري تام يف احلجية وغري بالغ مرتبة البلوغ 
واحلجة البالغة امنا هي بعثة االنبياء عليهم السالم والعذاب والثواب االخرويان منوطان 

 معىن تكون البعثة  اذا كان العذاب الدائمي االخروي منوطاً بالبعثة فبأي)فان قيل(هبا 
رمحة للعاملني أجيب إن البعثة عني الرمحة الهنا سبب ملعرفة ذات واجب الوجود 
وصفاته تعاىل وتقدس وهي متضمنة لسعادة دنيوية وأخروية وبدولة البعثة امتاز ما هو 
الالئق جبناب قدسه تعاىل عما هو غري الئق به فان عقولنا العرجي العمي اليت هي 

المكان واحلدوث كيف تعرف وكيف تدرك ما هو مناسب حلضرة متسمة بسمة ا
الوجوب الذي من لوزامه القدم من االمساء والصفات وماال يناسبه منها حىت يطلق 

بل هو كثريا ما يزعم من نقصه الكمال نقصانا والنقص  عليه ذاك وجيتنب من هذا
طنة وأشد احملرومني من كماال وهذا التمييز عند الفقري فوق مجيع النعم الظاهرة والبا

السعادة من ينسب اىل جناب قدسه تعاىل اموراً غري مناسبة واشياء غري الئقة به تعاىل 
والذي ميز احلق عن الباطل هو البعثة والذي فرق بني املستحق للعبادة وبني غري 
املستحق هلا هو البعثة وبواسطتها يدعي العباد اىل طريق احلق جل وعال وهبا يصلون 

 ووصله جل سلطانه وبسبب البعثة يتيسر االطالع على مرضيات  سعادة قرب املوىلاىل
 جل شأنه كما مر وهبا يتميز جواز التصرف يف ملكه تعاىل عن عدم جوازه املوىل

وامثال هذه الفوائد يف البعثة كثرية فتقرر ان البعثة رمحة ومن كان منقاداً للنفس وانكر 
 حكم البعثة فما ذنب البعثة فيه مبقتضىعني ومل يعمل البعثة تبعا حلكم الشيطان الل
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 سلمنا أن العقل ناقص غري تام )فان قيل(وكيف ال تكون البعثة رمحة بسبب خذالنه 
يف حد ذاته يف حق معرفة االحكام االهلية جل شأنه ولكن مل ال جيوز ان حيصل للعقل 

تبة الوجوب تعالت بعد حصول التصفية والتزكية له مناسبة واتصال بال كيف مبر
وتقدست فيأخذ االحكام هناك بتلك املناسبة واالتصال فال حيتاج حينئذ اىل البعثة اليت 

 أن العقل وان حصل له تلك املناسبة واالتصال ولكن ال )اجيب(هي بواسطة امللك 
يزول عنه التعلق هبذا اجلسم اهليوالين بالكلية وال حيصل له التجرد التام فتكون القوة 

لة ذيل خياله أصال وتكون القوة الغضبية يمهية يف عقبه دائما وال تترك القوة املتخالو
ذيلة احلرص وشره ندمييه يف كل والشهوية مصاحبتني له يف مجيع االزمان وتكون ر

ان وال ينفك عنه الشهوة والنسيان اللذان مها من لوازم نوع االنسان دائما وال أو
 حقيقا ا من خواص هذه النشأة أبدا فال يكون العقل اذاًيفارقه اخلطأ والغلط اللذان مه

وحريا باالعتماد وال تكون االحكام املأخوذة بواسطته مصونة من سلطان الوهم 
 ومظنة النسيان خبالف امللك فانه مرته عن إوتصرف اخليال وال حمفوظة من شائبة اخلط

تكون االحكام املتلقاة هذه االوصاف مربأ عن هذه الرذائل فيكون مستحقا لالعتماد و
 والنسيان وقد حيس يف بعض االوقات أمنه مصونة من شائبة الوهم واخليال ومظنة اخلط

 منهم ينضم اليها يف أثناء تبليغها ةن االحكام املأخوذة بلقاء الرحانيني واملعارف املتلقاأ
واخليال  واحلواس بعض املقدمات املسلمة غري الصادقة احلاصلة من طريق الوهم ىبالقو

أو غريمها بال اختيار حبيث ال ميكن متييزها يف ذلك الوقت عن تلك االحكام ورمبا 
حيصل ذلك التمييز يف وقت آخر ورمبا ال حيصل فال جرم يعرض هلذه العلوم بواسطة 

 )أو نقول(خمالطة تلك املقدمات هيئة الكذب فتخرج به عن ان تكون معتمدا عليها 
 منوط باتيان االعمال الصاحلة اليت هي مرضيات احلق ان حصول التزكية والتصفية

ومعرفة ذلك موقوفة على البعثة كما مر فال يتيسر حصول حقيقة  و تعاىل سبحانه
 التصفية والتزكية بدون البعثة والصفاء احلاصل للكفار والفساق هو صفاء النفس ال

ئا غري اخلسارة صفاء القلب وصفاء النفس ال يزيد شيئا غري الضاللة وال يورث شي
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وكشف بعض االمور الغيبية الذي حيصل للكفار والفساق وقت صفاء نفوسهم 
استدراج يف حقهم يقصد به هالكهم وخسارهتم جنانا اهللا سبحانه من هذه البلية حبرمة 

 من هذا التحقيق ان التكاليف )واتضح( و السالمسيد املرسلني عليه وعليهم الصالة 
ق البعثة أيضا رمحة ال كما زعمه املنكرون عليها من املالحدة الشرعية الثابتة من طري

والزنادقة من اعتقادها كلفة وغري معقولة حىت قالوا أي شفقة يف تكليف العباد بأمور 
 هذا التكليف يدخل اجلنة ومن ارتكب خالفه مبقتضىشاقة مث يقال هلم من عمل 

 وميشون على طور عقوهلم يدخل النار كيف ال يكلفون بل يتركون يأكلون وينامون
طبائعهم أما يعلم هؤالء اخلبثاء اخلائبون ان شكر املنعم واجب عقال وهذه قتضى وم

التكليفات الشرعية بيان كيفية اداء ذلك الشكر فيكون التكليف واجبا بالعقل وأيضاً 
ان نظام هذا العامل وانتظام أمره منوط هبذا التكليف فانه اذا ترك كل أحد على طوره 

اآلخر وخلي على طبعه ال يظهر فيه غري الشر والفساد ويعتدي كل مهوس على نفس 
وماله ويتغلب عليه باخلبث والفساد فيضيع نفسه عند عدم الزواجر الشرعية وموانعها 

  ولكم يف القصاص حياة يا أويل االلباب و تعاىل ويضيع غريه عياذا باهللا سبحانه

  اءت الزنج يف حببوحة احلرم لق * بوادرهىلوال االمري الذي ختش

 ان اهللا تعاىل مالك على االطالق والعباد كلهم مماليكه سبحانه فكل )أو نقول(
 هلم وهو مرته ومربأ عن شائبة و الصالححكم وتصرف جيريه عليهم فهو عني اخلري 
  :)شعر(الظلم والفساد يف ذلك ال يسئل عما يفعل 

   صاح والتسليم دون الرضا يا *من ذا الذي يف فعله يتكلم

فان ادخل اجلميع اىل النار وعذهبم بالعذاب االبدي فليس ذلك منه مبحل 
لالعتراض وليس تصرفا يف ملك الغري حىت تكون فيه شائبة اجلور خبالف تصرفنا يف 
امالكنا اليت كلها أمالكه تعاىل يف احلقيقة ومجيع التصرفات منا فيها عني الظلم فان 

ه االمالك الينا بسبب بعض املصاحل واال فهي يف احلقيقة صاحب الشرع امنا نسب هذ
امالكه تعاىل فجواز تصرفنا فيها مقصور على القدر الذي جوزه لنا املالك على 
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 باعالم احلق و السالم ما اخرب به هؤالء االكابر عليهم الصالة )ومجيع(االطالق واباحه 
لواقع وان جوز العلماء اخلطأ جل وعال وما بينوا من االحكام كلها صادقة ومطابقة ل

 بل قالوا اهنم ينبهون إيف أحكامهم االجتهادية ولكنهم مل جيوزوا تقريرهم على اخلط
 للكافرين )وعذاب القرب( إعليه بال تأخري فيتداركونه بالصواب فال اعتداد بذلك اخلط

منني  منكر ونكري للمؤ)وسؤال(ولبعض عصاة املؤمنني حق قد اخرب به املخرب الصادق 
وعذابه ايضا من وجه اآلخرة والكافرين يف القرب أيضا حق والقرب برزخ بني الدنيا و

بل هو من اآلخرة مناسب لعذاب الدنيا فيقبل االنقطاع ومن وجه مناسب لعذاب 
يف احلقيقة وقوله تعاىل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا نزل يف عذاب اآلخرة عذاب 

جهتان والسعيد من يغفر زالته ومعاصيه بكمال الكرم القرب وكذلك راحة القرب هلا 
ذلك كفارة و يكون والرأفة وال يؤاخذ فان يؤاخذ امنا يؤاخذ بآالم الدنيا وحمنها 

طة القرب واحملن املهيأة لذلك غلذنوبه من كمال الرمحة فان بقيت منها بقية تكفر بض
ه هذه املعاملة بل أخرت  من مل يعامل ب واملوطن حىت يبعث يف احملشر طاهرا ومطهرا

فهو عني العدل ولكن ويل للعاصني واخلاطئني واما من كان من اآلخرة مؤاخذته اىل 
له اىل الرمحة وحمفوظ من العذاب االبدي وذلك ايضاً نعمة عظيمة آأهل االسالم فم

ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير حبرمة سيد املرسلني عليه وعليهم 
 حق وتكون السموات والكواكب واالرض واجلبال )ويوم القيامة( و السالمالة الص

والبحار واحليوانات والنباتات واملعادن معدومة ومتالشية ويومئذ تنشق السموات 
االرض واجلبال هباء منثورا وهذا االعدام واالفناء يتعلق و يكون وتنتثر الكواكب 

اخلالئق من قبورهم ويذهبون اىل احملشر والفالسفة بالنفخة األوىل وبالنفخة الثانية يقوم 
ال جيوزون اعدام السموات والكواكب والفناء والفساد هلا ويقولون بأزليتها وأبديتها 
ومع ذلك جيعل املتأخرون منهم أنفسهم من زمرة أهل االسالم ويأتون ببعض احكام 

 يصدق منهم هذا االسالم يعين يعملون هبا والعجب من بعض أهل االسالم أنه كيف
حتاش واعجب من ذلك ان بعض املسلمني يعتقد  املعىن ويعتقدهم مسلمني من غري
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و احلال اهنم  اسالم بعض من هذه اجلماعة كامال ويظن طعنهم وتشنيعهم منكرا
 قال اهللا تعاىل و السالممنكرون على النصوص القطعية وامجاع االنبياء عليهم الصالة 

نجوم انكدرت وقال تعاىل اذا السماء انشقت وأذنت لرهبا اذا الشمس كورت واذا ال
وحقت وقال تعاىل وفتحت السماء فكانت أبوابا أي شقت وامثال ذلك يف القرآن 
كثرية أوال يعلمون ان جمرد التفوه بكلمة الشهادة غري كاف يف االسالم بل البد من 

ر ولوازمه أيضا حىت تصديق مجيع ما علم جميئه من الدين بالضرورة والتربي من الكف
 حق وامليزان حق واحلساب حق قد )والصراط(يتصور االسالم وبدونه خرط القتاد 

 واستبعاد بعض  و السالماخرب بكل منها املخرب الصادق عليه و على آله الصالة
اجلاهلني بطور النبوة وجود هذه االمور ساقط عن حيز االعتبار فان طور النبوة وراء 

 مجيع أخبار االنبياء الصادقة على نظر العقل والتوفيق بينهما انكار طور العقل وتطبيق
يف احلقيقة على طور النبوة واملعاملة هناك امنا هي بالتقليد أمل يعلموا أن طور النبوة 
خمالف لطور العقل بل ال يقدر العقل أن يهتدي اىل تلك املطالب العالية بدون تأييد 

 واملخالفة غري عدم االدراك فان املخالفة امنا السالمو تقليد االنبياء عليهم الصالة 
 موجودتان تدخل طائفة اجلنة بعد احملاسبة يوم )واجلنة والنار(تتصور بعد االدراك 

مة وطائفة تدخل النار وثواب أهل اجلنة وعقاب أهل النار ابديان ال ينقطعان كما االقي
مآل الكل اىل الرمحة ان دلت عليه النصوص القطعية املؤكدة قال صاحب الفصوص 

رمحيت وسعت كل شئ ويثبت العذاب للكفار اىل ثلثة احقاب ويقول مث تصري النار يف 
 وجيوز و السالمحقهم بردا وسالما كما كانت للخليل على نبينا وعليهم الصالة 

اخللف يف وعيده سبحانه ويقول مل يذهب احد من أرباب القلوب اىل خلود الكفار يف 
وهو قد وقع يف هذه املسئلة أيضا بعيدا عن الصواب مل يدر ان سعة الرمحة عذاب النار 

فال تصل رائحة اآلخرة وعمومها يف حق املؤمنني والكافرين خمصوصة بالدنيا وأما يف 
الرمحة اىل مشام الكفار كما قال اهللا تعاىل انه ال ييأس من روح اهللا اال القوم الكافرون 

 ورمحيت وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون وقال تعاىل بعد قوله سبحانه
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 وترك آخرها وليس يف الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وكأن الشيخ قرأ أول اآلية
 داللة على خصوصية عدم اجلواز خبلف قوله تعاىل وال حتسنب اهللا خملف وعده رسله

ان املراد من الوعد الوعد النه ال جيوز االقتصار هنا على عدم خلف الوعد بناء على 
  وهنا الوعد بتصرف الرسل وتسلطهم على الكفار وغلبتهم عليهم وهو متضمن للوعد

الوعيد مجيعا وعد للرسل ووعيد للكفار فدلت هذه االية على انتفاء خلف الوعد 
له وأيضاً ان اخللف يف الوعيد  وخلف الوعيد مجيعاً فاآلية مستشهد هبا عليه ال

ال يليق به سبحانه الن حقيقة هذا القول ان اهللا  تلزم للكذب وماكاخللف يف الوعد مس
تعاىل علم يف االزل انه ال خيلد الكفار يف عذاب النار ومع ذلك اخرب خبالف علمه 
رعاية ملصلحة وقال اعذهبم بالعذاب املخلد ويف جتويز هذا املعىن شناعة تامة سبحان 

 امجاع ارباب القلوب على عدم على املرسلنيو سالم ربك رب العزة عما يصفون 
 يف الكشف كثري فال إخلود الكفار يف عذاب النار من كشفيات الشيخ وجمال اخلط

 عباد اهللا سبحانه معصومون من )واملالئكة(اعتداد به مع كونه خمالفا المجاع املسلمني 
ن ال  والنسيان ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروإالعصيان وحمفوظون من اخلط

يأكلون وال يشربون ال يوصفون بذكورة وال انوثة فهم مربؤن عنهما ومرتهون 
وتذكري الضمائر الراجعة اليهم يف القرآن اجمليد امنا هو باعتبار شرف صنف الذكور 
بالنسبة اىل صنف االناث كما اورد احلق سبحانه الضمائر الراجعة اىل نفسه مذكرة 

رسالة كما شرف بعض االنسان هبذه الدولة اهللا وقد اصطفى احلق سبحانه بعضهم لل
 من املالئكة رسال ومن الناس ومجهور علماء أهل احلق على ان خواص البشر ييصطف

أفضل من خواص املالئكة وقال االمام الغزايل وامام احلرمني وصاحب الفتوحات 
ية امللك املكية بافضلية خواص املالئكة من خواص البشر وما ظهر هلذا الفقري ان وال

 ولكن يف النبوة والرسالة درجة لالنبياء و السالمأفضل من والية االنبياء عليهم الصالة 
مل يبلغها ملك قط وهذه الدرجة ناشئة من جهة العنصر الترايب الذي هو خمصوص 
بالبشر وظهر ايضا هلذا الفقري ان كماالت الوالية ال اعتداد هبا بالنسبة اىل كماالت 
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ا حكم القطرة بالنسبة اىل البحر احمليط فاملزية الناشئة من طريق النبوة النبوة وليت هل
تكون زائدة باضعاف مضاعفة على املزية الناشئة من طريق الوالية فاالفضلية على 

 والفضل جزئي للمالئكة الكرام عليهم و السالماالطالق ثابتة لالنبياء عليهم الصالة 
 العلماء االعالم شكر اهللا سعيهم يوم القيام السالم فالصواب ما قاله اجلمهور من

 من هذا التحقيق انه ال يبلغ ويل قط درجة نيب من االنبياء عليهم السالم بل )فالح(
 ان يعلم انه ما من مسئلة اختلف )ينبغي(يكون رأس الويل حتت قدم نيب على الدوام 

ق فيها يف جانب فيها العلماء والصوفية اال اذا لوحظ فيها حق املالحظة يوجد احل
العلماء وسر ذلك ان نظر العلماء بواسطة متابعة االنبياء عليهم السالم نافذ اىل 
كماالت النبوة وعلومها ونظر الصوفية مقصور على كماالت الوالية ومعارفها فال 
جرم يكون العلم املأخوذ من مشكاة النبوة اصوب واصح من العلم املأخوذ من مرتبة 

عض هذه املعارف مندرج يف املكتوب املسطور باسم ولدي االرشد الوالية وحتقيق ب
 عبارة عن تصديق قليب مبا بلغنا )واالميان(فان بقي هنا شئ من اخلفاء فلرياجع هناك 

من الدين بطريق الضرورة والتواتر وقالوا االقرار اللساين ايضا ركن من االميان حمتمل 
فر والتجنب عن لوازمه وخصائصه للسقوط وعالمة هذا التصديق التربي من الك

وكلما هو من فعل الكفار كشد الزنار وامثاله فان مل يتربأ من الكفر عياذاً باهللا سبحانه 
مع دعوى التصديق ظهر انه متسم بسمة االرتداد وحكمه يف احلقيقة حكم املنافق ال 

 هذا ر وادىن يف حتقق االميان من التربي من الكفاىل هؤالء وال اىل هؤالء فالبد اذاً
التربي قليب واعاله التربي حبسب القلب والقالب والتربي عبارة عن معاداة اعداء احلق 

 سواء كانت هذه املعاداة بالقلب فقط كما اذا خيف من ضررهم أو جل و عال
بالقلب والقالب معاً اذا مل يكن ضرر اخلوف وقوله تعاىل يا أيها النيب جاهد الكفار 

ليهم مؤيد هلذا املعىن فان حمبة احلق سبحانه وحمبة رسوله عليه واملنافقني واغلظ ع
  ):ع( ال تتصور بدون معاداة اعداء اهللا ورسوله و السالمالصالة 

  وليس حميب من حيب اعادياً
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واجراء الشيعة الشنيعة هذه القضية يف مواالة أهل البيت وجعلهم التربي من 
ا غري مناسب فان التربي الذي هو من اخللفاء الثالثة وغريهم من الصحابة شرطاً هل

شرط مواالة االحباب هو التربي من االعداء ال مطلق التربي عمن سواهم ال جيوز 
 اعداء فان هؤالء االكابر بذلوا و السالمعاقل منصف كون اصحاب النيب عليه الصالة 

ف جيوز  اجلاه والرياسة فكيا وتركوو السالمامواهلم وانفسهم يف حمبته عليه الصالة 
 ثابت بالنص و السالمنسبة عداوة اهل البيت اليهم ولزوم حمبة أهل بيته عليه الصالة 

القطعي وجعلت حمبتهم اجرة الدعوة قل ال اسئلكم عليه اجرا اال املودة يف القريب ومن 
 امنا و السالميقترف حسنة نزد له فيها حسناً وابراهيم اخلليل على نبينا وعليه الصالة 

 وصار أصل شجرة النبوة بواسطة تربيه من اعدائه ىال من الدرجة القصونال ما ن
تعاىل قال اهللا تعاىل قد كانت لكم اسوة حسنة يف ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم 
انا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 

ال عمل من االعمال يف نظر هذا الفقري أفضل من هذا ابدا حىت تؤمنوا باهللا وحده و
عداوة ذاتية مع  و تعاىل التربي يف حصول رضا احلق جل وعال وان للحق سبحانه

 وعبدهتا اعداء احلق سبحانه ىلباطلة اآلفاقية مثل الالت والعزالكفر والكفرة واآلهلة ا
لة مفقودة يف اآلهلة الباطلة بالذات واخللود يف النار جزاء هذا العمل الشنيع وهذه احلا

االنفسية وسائر االعمال السيئة فان العداوة والغضب بالنسبة اىل هذه املذكورات 
ليست بذاتية فان كان هناك غضب فهو راجع اىل الصفات وان كان عقاب او عتاب 
فهو راجع اىل االفعال وهلذا مل يكن اخللود يف النار جزاء هذه السيئات بل جعل احلق 

 أن يعلم أنه ملا حتقق العداوة الذاتية يف حق )ينبغي(نه مغفرهتم منوطة مبشيئته سبحا
اآلخرة الكفر والكفار امتنع أن تشمل الرمحة والرأفة اللتان مها من صفات اجلمال يف 

 وارفع مما هو ىالكفار وان ترفع صفة الرمحة العداوة الذاتية فان املتعلق بالذات اقو
الذات وما ورد يف قتضى لصفات ال يقدر ان يبدل ويغري ماقتضى متعلق بالصفة فم
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 رمحيت غضيب فاملراد بالغضب فيه ينبغي أن يكون الغضب ]١[احلديث القدسي سبقت
فان (الصفايت الذي هو مقصور على عصاة املؤمنني ال الغضب املخصوص باملشركني 

كيف تكون صفة  ان للكفار نصيبا من الرمحة يف الدنيا كما حققته فيما سبق ف)قيل
 أن حصول الرمحة للكافرين يف الدنيا امنا )اجيب(الرمحة يف الدنيا رافعة للعداوة الذاتية 

هو باعتبار الظاهر والصورة واما يف احلقيقة فهو استدراج ومكيدة يف حقهم وقوله 
تعاىل احيسبون امنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون وقوله 

اىل سنستدرجهم من حيث ال يعلمون واملي هلم ان كيدي متني شاهد هلذا املعىن تع
 ان عذاب النار االبدي جزاء الكفر فان قيل ان شخصا مع )فائدة جليلة(فليفهم 

وجود االميان جيري رسوم الكفر ويعظم مراسم أهل الكفر وحيكم العلماء بكفره 
مسلمي اهلنود مبتلون هبذه البلية فيلزم أن ويعدونه من اهل االرتداد بفعله كما أن أكثر 

 العلماء واحلال أنه قد ى فتومبقتضىبالعذاب االبدي اآلخرة يكون الشخص معذبا يف 
ورد يف االخبار الصحاح أن من كان يف قلبه مثقال ذرة من االميان خيرج من النريان 

فرا حمضا فنصيبه  ان كان كا)اقول(وال خيلد يف العذاب فما حتقيق هذه املسئلة عندك 
العذاب املخلد اعاذنا اهللا سبحانه منه وان كان فيه مقدار ذرة من االميان مع وجود 
اتيان مراسم الكفر يعذب يف النار ولكن املرجو خالصه من اخللود يف النار بربكة تلك 
الذرة من االميان وجناته من دوام االستقرار يف عذاب النريان وقد ذهبت مرة لعيادة 

د قرب من االحتضار وملا كنت متوجها اىل حاله رأيت قلبه يف ظلمات شخص ق
شديدة وكلما كنت متوجها لرفع تلك الظلمات مل ترتفع فعلم بعد توجه كثري أن 
تلك الظلمات ناشئة من صفة الكفر اليت هي مكنونة فيه ومنشأ تلك الكدورات هو 

تلك الظلمات فان تنقيته منها مواالته أهل الكفر وبان يل أنه ال ينبغي التوجه لدفع 
مربوطة بعذاب النار الذي هو جزاء الكفر وعلم أيضاً ان فيه مقدار ذرة من االميان 
وانه يتخلص من اخللود يف عذاب النريان بربكة ذلك املقدار من االميان وملا شاهدت 

                                                 
  رواه الشيخان عن ايب هريرة رضي اهللا عنه) 1(
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نه  عليه أوال فظهر بعد التوجه اىفيه هذا احلال وقع يف خاطري انه هل جيوز أن يصل
 عليه فاملسلمون الذين جيرون رسوم أهل الكفر مع وجود االميان ىينبغي أن يصل

 عليهم وال ينبغي احلاقهم بالكفار كما هو عمل اليوم ىويعظمون ايامهم ينبغي أن يصل
 جناهتم من العذاب االبدي آخر االمر فعلم مما ذكرنا انه ال عفو عن ىوينبغي أن يرج

ن اهللا ال يغفر ان يشرك به فان كان كافرا صرفا فجزاء أهل الكفر وال مغفرة هلم ا
كفره العذاب االبدي وان كان فيه مع فجوره مقدار ذرة من االميان ايضا فجزاؤه 
العذاب املوقت ويف سائر الكبائر ان شاء اهللا تعاىل غفره وان شاء عذبه وعند الفقري أن 

لعذاب موقتا أو خملدا أو عذاب النار خمصوص بالكفر وصفات الكفر سواء كان ذلك ا
مؤبداً كما سيجئ حتقيقه وأما أهل الكبائر الذين مل يوفقوا للتوبة فيغفر هبا ذنوهبم ومل 

م الدنيوية وحمنها او الآينالوا الشفاعة وجمرد العفو واالحسان ومل تكفر كبائرهم ايضا ب
رب ويف بشدائد سكرات املوت فاملرجو أن يكتفي يف تعذيب طائفة منهم بعذاب الق

أخرى منهم مع وجود حمن القرب بأهوال يوم القيامة وشدائدها وأن ال تبقي ذنوهبم 
حىت حيتاج اىل عذاب النار وقوله تعاىل الذين آمنوا ومل يلبسوا امياهنم بظلم اولئك هلم 
االمن اآلية مؤيد هلذا املعىن فان املراد بالظلم هنا الشرك واهللا سبحانه أعلم حبقائق 

 قد ورد الوعيد بعذاب النار يف جزاء بعض السيئات غري الكفر )فان قيل(ها االمور كل
كما قال تعاىل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وورد يف االخبار من 

 صالة واحدة متعمدا بقي يف النار حقبا فلم يكن عذاب النار خمصوصا ]١[ىقض
 مبستحل القتل ومستحل القتل كافر ص ما ورد يف القاتل فهو خمصو)اقول(بالكفار 

كما ذكره املفسرون وما ورد يف السيئات غري الكفر من الوعيد بعذاب النار فال ختلو 
تلك السيئات من شائبة صفة الكفر مثل استخفاف تلك السيئة واستصغارها وعدم 

                                                 
اي تركها متعمدا مث قضاها قال خمرجه مل أجد له اصال ال يف الكتب  املعتمدة وال )  صالة اخلىقوله من قض() 1(

  تأخرين من املتفقهني يف كتابهيف غري املعتمدة وامنا أدرجه بعض امل
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 الهل ]١[املباالة باتياهنا واستحقار االوامر الشرعية ونواهيها وقد ورد يف اخلرب شفاعيت
اآلخرة عذاب عليها يف   أمة مرحومة ال]٢[الكبائر من أميت وقال يف حديث آخر اميت

وقوله تعاىل الذين آمنوا ومل يلبسوا امياهنم بظلم اولئك هلم االمن اآلية مؤيد هلذا املعىن 
كما مر واحوال اطفال املشركني ومن نشأ يف شاهق اجلبل ومشركي زمن الفترة 

 )ويف(وب الذي كتبته لولدي حممد سعيد بالتفصيل فلرياجع هناك مسطورة يف املكت
زيادة االميان ونقصانه وعدمهما اختالف بني العلماء قال االمام االعظم ابو حنيفة 
رضي اهللا عنه االميان ال يزيد وال ينقص وقال االمام الشافعي رضي اهللا عنه يزيد 

قليب وال يتصور فيه الزيادة وينقص وال شك ان االميان عبارة عن تصديق ويقني 
والنقصان والذي يقبل الزيادة والنقصان فهو داخل يف دائرة الظن ال اليقني غاية ما يف 
الباب ان اتيان االعمال الصاحلة يورث جالء ذلك اليقني وصفاءه وإتيان االعمال غري 

 وضدها املرضية يكدره ويظلم ضياءه فالزيادة والنقصان حبسب اتيان االعمال الصاحلة
راجعان اىل جالء اليقني ال اىل نفس اليقني وملا وجد طائفة جالء وصفاء يف يقينهم 
قالوا بزيادته بالنسبة اىل يقني ليس فيه ذلك اجلالء والصفاء وكاهنم مل يروا اليقني الذي 

جالء فيه يقينا بل اعتقدوا ان اليقني هو اليقني الذي له جالء فقط دون غريه فقالوا  ال
 الذين فيهم حدة النظر فلما رأوا ان تلك الزيادة والنقصان راجعان )واما(ناقصا لذاك 

اىل وصف اليقني ال اىل نفس اليقني مل يقولوا بزيادة اليقني ونقصانه بالضرورة ومثل 
ذلك كمثل املرآتني املساويتني يف الصغر والكرب املتفاوتتني حبسب اجلالء والنورانية 

الؤها أكثر اهنا أزيد وأكرب من األخرى اليت ليس فيها ذلك فرآمها شخص وقال لليت ج

                                                 
  رواه الترمذي وابو داود عن انس وابن ماجه عن جابر رضي اهللا عنهم) قوله شفاعيت الهل الكبائر من اميت() 1(
اخرج اخلطيب يف املتفق واملفترق وابن النجار عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ) قوله اميت امة مرحومة احلديث() 2(

 اهللا كل رجل من اميت رجال من اهل ىمة اعطاال عذاب عليها يف اآلخرة اذا كان يوم القيبلفظ اميت امة مرحومة 
د طب ك عن ايب موسى بلفظ اميت هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب يف ) واخرج(االديان فكان فداؤه من النار 

ول عبداهللا بن ضرار عن ابيه قال ابن اآلخرة امنا عذاهبا يف الدنيا الفنت والزالزل والقتل والباليا انتهى ويف سند اال
  .معني ال يكتب حديثه انتهى راموز
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زيادة الحديهما على األخرى وال  تان متساويتان الآاجلالء وقال شخص آخر املر
نقصان والتفاوت امنا هو يف اجلالء واالرائة اللذين مها من صفات املرآة فنظر الشخص 

على الظاهر مل جياوز من الثاين صائب ونافذ اىل حقيقة الشئ ونظر االول مقصور 
 )وهبذا(الصفة اىل الذات يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات 

التحقيق الذي وفق هذا الفقري الظهاره اندفع اعتراضات املخالفني على القول بعدم 
ياء زيادة االميان ونقصانه ومل يلزم كون اميان عامة املؤمنني مماثال ومساويا الميان االنب

عليهم السالم من مجيع الوجوه فان اميان االنبياء عليهم السالم له جالء تام ونورانية 
وله مثرات ونتائج زائدة بأضعاف مضاعفة على اميان عامة املؤمنني الذي فيه ظلمات 
وكدورات على تفاوت درجاهتم وكذا ينبغي أن يكون املراد بزيادة أميان ايب بكر 

على اميان هذه االمة زيادته باعتبار اجلالء والنورانية بارجاع رضي اهللا عنه يف الوزن 
الزيادة اىل الصفة الكاملة أال ترى ان االنبياء عليهم السالم وعامة الناس متساوون يف 
نفس االنسانية والكل متحدون يف احلقيقة والذات والتفاضل فيما بينهم امنا هو باعتبار 

املة كأنه خارج من نوع االنسان وحمروم من الصفات الكاملة والذي ليس له صفة ك
فضائله ومع وجود هذا التفاوت مل يتطرق الزيادة والنقصان اىل نفس االنسانية وال 
يصح ان يقال ان االنسانية يف أفراد االنسان قابلة للزيادة والنقصان واهللا سبحانه امللهم 

عض هو التصديق املنطقي  اهنم قالوا ان التصديق االمياين عند الب)و أيضاً(للصواب 
 هذا التقدير ميكن الزيادة والنقصان يف نفس االميان ىالذي هو شامل للظن واليقني فعل

لكن الصحيح ان املراد بالتصديق هنا اليقني واالذعان القليب ال املعىن العام الشامل للظن 
 شاء اهللا والوهم قال االمام االعظم انا مؤمن حقا وقال االمام الشافعي أنا مؤمن ان

ونزاعهما يف احلقيقة لفظي مذهب االول باعتبار الزمان احلال ومذهب الثاين باعتبار 
 ىاملآل وعاقبة االحوال ولكن التحاشي من صورة االستثناء أوىل واحوط كما ال خيف

 أولياء اهللا تعاىل حق ومن كثرة وقوع خوارق العادات منهم )وكرامات(على املنصف 
ة مستمرة هلم ومنكرها منكر على العلم العادي والضروري وال صار هذا املعىن عاد
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اشتباه بينها وبني معجزة النيب فان معجزة النيب مقرونة بدعوى النبوة وكرامات الويل 
 االشتباه بينهما خالية عن هذا املعىن بل هي مقرونة باالقرار واالعتراف مبتابعة نيب فأىن

 بني اخللفاء الراشدين على ترتيب خالفتهم  االفضلية)وترتيب(كما زعمه املنكرون 
ولكن افضلية الشيخني ثابتة بامجاع الصحابة والتابعني كما نقلته مجاعة من أكابر أئمة 
الدين أحدهم االمام الشافعي رضي اهللا عنه قال الشيخ االمام أبو احلسن االشعري ان 

تر عن على يف خالفته فضل أيب بكر مث عمر على بقية االمة قطعي قال الذهيب وقد توا
وكرسي مملكته وبني اجلم الغفري من شيعته ان ابا بكر وعمر أفضل االمة مث قال ورواه 
عن علي كرم اهللا وجهه نيف ومثانون نفسا وعد منهم مجاعة مث قال فقبح اهللا الروافض 

 و السالم البخاري عنه أنه قال خري الناس بعد النيب عليه الصالة ىما أجهلهم ورو
بكر مث عمر مث رجل آخر فقال ابنه حممد إبن احلنفية مث انت فقال امنا أنا رجل من أبو

وانه بلغين ان رجاال يفضلونين   انه قال االياملسلمني وصحح الذهيب وغريه عن عل
عليهما ومن وجدته يفضلين عليهما فهو مفتر عليه ما على املفتري وأمثال ذلك منه 

رزاق عبد اليث ال جمال فيها النكار احد حىت قال ومن غريه من الصحابة متواترة حب
 ى ايامها على نفسه واال ملا فضلتهما كفيمن أكابر الشيعة أفضل الشيخني لتفضيل عل

يب وزرا ان احبه مث أخالفه كل ذلك مستفاد من الصواعق وأما تفضيل عثمان على 
لشيخني عثمان مث علي رضي اهللا عنهما فأكثر علماء أهل السنة على ان االفضل بعد ا

 ومذهب األئمة االربعة اجملتهدين أيضا هو هذا والتوقف املنقول عن االمام مالك يعل
يف أفضلية عثمان على علي فقد قال القاضي عياض انه رجع عن هذا التوقف اىل 
تفضيل عثمان وقال القرطيب وهو االصح ان شاء اهللا تعاىل وكذلك التوقف املفهوم من 

عظم أعين قوله من عالمة أهل السنة واجلماعة تفضيل الشيخني وحمبة عبارة االمام اال
اخلتنني والختياره هذه العبارة عند الفقري حممل آخر وهو انه ملا كثر ظهور الفنت 
واالختالل يف أمور الناس يف زمن خالفة اخلتنني وحدوث الكدورات من هذه اجلهة يف 

هما مالحظا هلذا املعىن وجعل حمبتهما من قلوب الناس اختار االمام لفظ احملبة يف حق
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عالمات أهل السنة واجلماعة من غري ان يالحظ فيها شائبة التوقف كيف وكتب 
احلنفية مشحونة بان أفضليتهم على ترتيب خالفتهم وباجلملة ان أفضلية الشيخني 
ية يقينية وأفضلية عثمان دوهنا ولكن االحوط أن ال نكفر منكر افضلية عثمان بل أفضل

الشيخني بل نقول أنه مبتدع وضال فان للعلماء اختالفا يف تكفريه ويف قطعية هذا 
اطا حىتاالمجاع قيل وقال وذلك املنكر قرين يزيد اخلائب املخذول وقد توقفوا يف لعنه ا

وااليذاء الذي يصيب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم من جهة ايذاء اخللفاء الراشدين 
و صلّى اهللا عليه و سلّم من جهة ايذاء سبطيه قال عليه الصالة كااليذاء الذي اصابه 

 اهللا اهللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحيب احبهم السالم
 اهللا ومن ىومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاين ومن آذين فقد آذ

 الذين يؤذون اهللا ان عز و جل هظ اهللا ورسوله فيوشك أن يؤخذ وقال اهللا ىآذ
وما عده موالنا سعد الدين التفتازاين يف شرح اآلخرة ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا و

عقائد النسفي انصافا يف هذه االفضلية بعيد عن االنصاف والترديد الذي ذكره فيه ال 
هللا حاصل فيه الن املقرر عند العلماء أن املراد باالفضلية هنا باعتبار كثرة الثواب عند ا

ال االفضلية اليت هي مبعىن كثرة ظهور املناقب والفضائل فانه ال اعتبار هلا  جل وعال
 من املناقب والفضائل يعند العقالء فان السلف من الصحابة والتابعني قد نقلوا عن عل

ما مل ينقل مثله عن صحايب غريه حىت قال االمام أمحد ما جاء الحد من الصحابة من 
لي ومع ذلك حكم هو بافضلية اخللفاء الثالث فعلم من هذا أن الفضائل ما جاء لع

وجه االفضلية شئ آخر وراء هذه الفضائل واملناقب واالطالع عليها امنا يتيسر ملن 
ادركوا زمان الوحي وشاهدوه حىت علموها بالتصريح او بالقرائن وهم أصحاب النيب 

لنسفية أنه لو كان املراد  فما قال شارح العقائد او السالمعليه وعليهم الصالة 
للتوقف جهة ساقط عن االعتبار النه امنا يكون للتوقف جمال فباالفضلية كثرة الثواب 

 ما ىلو مل يعلم االفضلية من قبل صاحب الشرع صراحة او داللة وحيث علم فعل
 الكل متساوية ويزعم تفضيل ىيتوقف وان مل يعلم فلم حيكم باالفضلية والذي ير
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فضوال فهو فضويل اي فضويل حيث يزعم امجاع أهل احلق فضوال آلخر ااحدهم على 
 صاحب الفتوحات )وما قال(ولعل لفظ الفضل هو الذي اورده يف موارد الفضويل 

املكية ان سبب ترتيب خالفتهم مدة أعمارهم ليس فيه داللة على مساواهتم يف الفضيلة 
مثاله من شطحياته غري الئق الن امر اخلالفة غري امر االفضلية ولو سلم فهذا وا

بالتمسك وأكثر كشفياته اليت ختالف علوم أهل السنة بعيدة عن الصواب فال يتابعها 
 بني االصحاب من املنازعات )وما وقع(احد اال مريض القلب أو مقلد صرف 

 والتعصب قال ىواملشاجرات جيب محلها على حمامل حسنة وينبغي تربئتهم عن اهلو
راطه يف حب علي كرم اهللا وجهه وما وقع من املخالفات واحملاربات مل التفتازاين مع اف

 يف االجتهاد ويف حاشية اخليايل عليه فان معاوية إيكن عن نزاع يف اخلالفة بل عن خط
واحزابه بغوا عن طاعته مع اعترافهم بانه أفضل أهل زمانه وانه االحق باالمامة منه 

ضي اهللا عنه ونقل يف حاشية قره كمال عن بشبهة هي ترك القصاص عن قتلة عثمان ر
علي كرم اهللا وجهه أنه قال اخواننا بغوا علينا وليسوا بكفرة وال فسقة ملا هلم من 
التأويل والشك أن اخلطأ االجتهادي بعيد عن املالمة عليه والطعن والتشنيع مرفوعان 

 صحبة خري عن صاحبه ينبغي أن يذكر مجيع االصحاب الكرام باخلري مراعاة حلقوق
البشر عليه و على آله الصلوات والتحيات وان حيبهم حبب النيب عليه السالم قال عليه 
السالم من أحبهم فبحيب أحبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم يعين أن احملبة اليت تتعلق 
باصحايب هي عني احملبة اليت تتعلق يب وكذلك البغض الذي يتعلق هبم عني البغض 

ال غرض لنا من حمبة حماريب علي كرم اهللا وجهه أصال بل حيق لنا أن الذي يتعلق يب و
 منهم ولكن حيث كانوا أصحاب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم وكنا مأمورين ىنتأذ

مبحبتهم وممنوعني عن بغضهم وايذائهم فال جرم حنب كلهم حبب النيب صلّى اهللا عليه 
رين اليه صلّى اهللا عليه و سلّم ولكن و سلّم وحنترز عن بغضهم وايذائهم لكوهنما منج

 والزيادة إ احلق وخمالفوه على اخلطى علينقول للمحق حمقا وللمبطل مبطال كان عل
على ذلك من الفضول وحتقيق هذا املبحث مذكور تفصيال يف املكتوب الذي كتبته اىل 
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ائد  تصحيح العق)والبد بعد(اخلواجه حممد أشرف فان بقي هنا خفاء فلرياجع هناك 
من تعلم أحكام الفقه وال مندوحة من تعلم علم الفرض والواجب واحلالل واحلرام 

 هذا العلم ايضا ضروري ينبغي أن مبقتضىوالسنة واملندوب واملشتبه واملكروه والعمل 
 السعي البليغ يف اتيان االعمال ىيعد مطالعة كتب الفقه من الضروريات وان يراع

ا عماد الدين فينبغي استماعها ضائل الصالة واركاهنا فاهنالصاحلة ولنورد هنا مشة من ف
ومن غسل كل عضو ثالثا ثالثا على وجه التمام والكمال  وال من اسباغ الوضوء بداال

 يف مسح االحتياط على وجه السنة وينبغي االستيعاب يف مسح الرأس وىليكون مؤد
 من االسفل فينبغي ىسر ختليل أصابع الرجل خبنصر يد الي]١[االذنني والرقبة وورد

مراعاته أيضا وال ينبغي املساهلة يف اتيان املستحب فانه حمبوب احلق سبحانه ومرضيه 
تعاىل فان علم يف مجيع الدنيا فعل واحد مرضي وحمبوب عند احلق جل سلطانه وتيسر 
العمل مبقتضاه فينبغي أن يغتنمه وحكمه كحكم جواهر نفيسة اشتراها شخص 

وح ناهلا ببذل مجاد ال طائل فيه وبعد الطهور الكامل واسباغ بقطعات خزف أو ر
الوضوء ينبغي قصد الصالة اليت هي معراج املؤمن وينبغي االهتمام يف أداء الفرض مع 
اجلماعة بل ينبغي أن ال يترك التكبرية مع االمام وينبغي أيضا أداء الصالة يف الوقت 

والبد من الطمأنينة يف الركوع والسجود املستحب ومراعاة القدر املسنون يف القراءة 
فاهنا اما فرض أو واجب على القول املختار وينبغي أن يستوي قائماً على الكمال يف 

نينة الزمة أيضاً بعد أالقومة على هنج يرجع كل عضو اىل حمله ويستقر يف مقره والطم
ال وهكذا يف ا هنا اما فرض أو واجب أو سنة على اختالف االقوأهناالستواء قائما ف

اجللسة اليت هي بني السجدتني يلزم فيها الطمانينة بعد االستقرار كما يف القومة واقل 
تسبيحات الركوع والسجود ثالث مرات وأكثرها اىل سبع مرات او واحد عشر مرة 

                                                 
اي من النيب صلّى اهللا عليه و سلّم لكن التخليل بالبنصر فقط اخرج ابن ماجه من حديث مستورد ) قوله وورد() 1(

نصره انتهى وورد يت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم توضأ فخلل اصابع رجليه خبأابن شداد رضي اهللا عنه قال ر
 صالة عشرين سنة كان صالها بترك هذا ىعن االمام االعظم رضي اهللا عنه انه مستحب حىت روى انه قض

  .املستحب



- ٤٧٦ -  

على اختالف االقوال وتسبيح االمام ينبغي ان يكون على قدر حال املقتدين وينبغي ان 
ن اقتصار التسبيحات على أقل مرتبتها يف حال االنفراد ووقت قوة يستحي االنسان م

االستطاعة بل يقول مخسا أو سبعا ووقت قصد السجدة يضع على االرض اوال ما هو 
اقرب اىل االرض فيضع اوال ركبتيه مث يديه مث انفه مث جبهته وينبغي االبتداء من اليمني 

سجدة ينبغي ان يرفع اوال ما هو وقت وضع يديه وركبتيه وحني يرفع رأسه من ال
أقرب اىل السماء فينبغي االبتداء برفع اجلبني وينبغي ان ينظر يف القيام اىل موضع 
سجوده يف الركوع اىل ظهر قدميه ويف السجود اىل رأس انفه ويف القعود اىل يديه فانه 

 باجلمعية اذا نصب البصر على املواضع املذكورة ومنع النظر من التفرقة تتيسر الصالة
وحيصل فيها اخلشوع كما هو املنقول عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم وكذلك تفريج 
االصابع يف الركوع وضمها يف السجود سنة فينبغي مراعاهتا وتفريج االصابع وضمها 
ليسا بال فائدة بل فيهما فوائد كثرية امر الشارع باتياهنما مبالحظة تلك الفوائد وليس 

 تساوي متابعة صاحب الشريعة عليه و على آله الصالة والتحية وكل لنا فائدة اصال
هذه االحكام مذكورة يف كتب الفقه بالتفصيل وااليضاح واملقصود هنا الترغيب يف 

 علم الفقه وفقنا اهللا سبحانه واياكم لالعمال الصاحلة املوافقة للعلوم مبقتضىاالعمال 
يقينية حبرمة سيد املرسلني عليه وعليهم و على الشرعية بعد ان وفقنا لتصحيح العقائد ال

آل كل من الصلوات افضلها ومن التسليمات اكملها فان وجدمت يف انفسكم شوقاً اىل 
فضائل الصالة واالطالع على كماالهتا املخصوصة هبا ينبغي املراجعة اىل ثالثة مكاتيب 

دق والثاين باسم املتصل بعضها ببعض ومطالعتها االول مكتوب باسم ولدي حممد صا
 حتصيل جناحي االعتقاد )وبعد(املري حممد نعمان والثالث باسم الشيخ تاج الدين 

والعمل اذا كان توفيق احلق رفيقا ودليال ينبغي سلوك طريقة الصوفية العلية ال لغرض 
حتصيل شئ زائد على ذلك االعتقاد والعمل ونيل أمر جديد سوامها فان ذلك من 

اىل الزلل بل املقصود منها حصول اليقني واالطمئنان يف املعتقدات طول االمل املفضي 
ثبات هلا  حبيث ال تزول بتشكيك مشكك وال تبطل بايراد شبهة فان قدم االستدالل ال
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وال قرار خلزف معمول من طني واملستدل ليس له متكني اال بذكر اهللا تطمئن القلوب 
ل الكسالة والعناد والتعنت الناشئة من وحصول اليسر والسهولة يف اتيان االعمال وزوا

 املقصود من سلوك طريق الصوفية ايضا مشاهدة الصور )وليس(النفس االمارة 
واالشكال الغيبية ومعاينة االلوان واالنوار الالكيفية فان ذلك داخل يف اللهو واللعب 
وار واي نقصان يف االنوار والصور احلسيتني حىت يتركها شخص ويتمين الصور واالن

الغيبيتني بارتكاب الرياضات واجملاهدات فان هذه الصور واالنوار وتلك الصور 
 الدالة على وجوده تعاىل واختيار اآلياتوااللوان كلها خملوقة احلق جل وعال ومن 

الطريقة النقشبندية من بني سائر طرق الصوفية أوىل وانسب الن هؤالء االكابر قد 
اجتناب البدعة الشنيعة وهلذا تراهم يفرحون ويستبشرون التزموا متابعة السنة السنية و
 احسوا فتورا يف ان مل يكن هلم شئ من االحوال ومىتاذا كان فيهم دولة املتابعة و

املتابعة مع وجود االحوال ال يقبلون تلك االحوال وال يبغوهنا ومن ههنا مل جيوزوا 
اق منهم وامجاع بل اعتقدوا ذكر الرقص والسماع ومل يقبلوا االحوال املترتبة عليه باتف

اجلهر بدعة ومنعوا اصحاهبم عنه ومل يلتفتوا اىل مثرات تترتب عليه كنت يوماً يف جملس 
الطعام مع حضرة شيخنا فقال الشيخ كمال الذي هو من خملصي حضرة شيخنا ِبْسِم 

 شيخنا اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم جهرا حني شرع يف االكل فلم يناسب ذلك منه حلضرة
حىت قال بالزجر البليغ إمنعوه ال حيضر جملس طعامنا ومسعت حضرة شيخنا يقول ان 

 وجاء هبم اىل خانقاه شيخه االمري ىاخلواجه النقشبند قدس سره مجع علماء خبار
كالل ليمنعوهم من ذكر اجلهر فقال العلماء لألمري ان ذكر اجلهر بدعة فال تفعلوه 

ا صدر من أكابر هذه الطريقة مثل هذه املبالغة يف املنع عن فقال يف جواهبم ال أفعل فاذ
ذكر اجلهر فماذا نقول يف السماع والرقص والوجد والتواجد واالحوال واملواجيد اليت 
تترتب على اسباب غري مشروعة فهي من قبيل االستدراجات عند الفقري فان االحوال 

 مرايا صور العامل كشف واالذواق قد حتصل الهل االستدراج ايضا ويظهر هلم يف
التوحيد واملكاشفة واملعاينة وفالسفة اليونان وجوكية اهلنود وبرامهتهم شركاء يف تلك 
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االمور وعالمة صدق االحوال موافقتها للعلوم الشرعية مع االجتناب من ارتكاب 
 ان الرقص والسماع داخل يف احلقيقة يف اللهو )واعلم(االمور احملرمة واملشتبهة 

نع عن  اآلية نازل يف شأن املمن الناس من يشتري هلو احلديث ب وقوله تعاىل وواللع
 عباس ومن كبار التابعني ان املراد بلهو ن كما قال جماهد الذي هو تلميذ ابالغناء

احلديث الغناء يف املدارك هلو احلديث السمر والغناء وكان ابن عباس وابن مسعود 
وقال جماهد يف قوله تعاىل والذين ال يشهدون الزور رضي اهللا عنهم حيلفان انه الغناء 

أي ال حيضرون الغناء وحكي عن امام اهلدى ايب منصور املاتريدي من قال ملقرئي 
زماننا احسنت عند قراءته يكفر وبانت منه امرأته واحبط اهللا كل حسناته وحكي عن 

 من املغين وغريه او ايب نصر الدبوسي عن القاضي ظهري الدين اخلوارزمي من مسع الغناء
 فعالً من احلرام فيحسن ذلك باعتقاد او بغري اعتقاد يصري مرتدا يف احلال بناء على ىير

أنه ابطل حكم الشريعة ومن أبطل حكم الشريعة فال يكون مؤمنا عند كل جمتهد وال 
 واالحاديث اآلياتيقبل اهللا طاعته واحبط اهللا كل حسناته اعاذنا اهللا سبحانه من ذلك 

والروايات الفقهية يف حرمة الغناء كثرية جداً على حد يتعذر إحصائها ومع هذه كلها 
لو اورد شخص حديثاً منسوخاً او رواية شاذة يف إباحة الغناء ال ينبغي اعتباره منه فانه 
مل يفت فقيه يف وقت من االوقات باباحة الغناء ومل جيوز الرقص والضرب باالرجل 

 ضياء الدين الشامي وعمل الصوفية ليس بسند  اهلمام االمامكما هو مذكور يف ملتقط
يف احلل واحلرمة اما يكفيهم ان نعذرهم وال نلومهم ونفوض أمرهم اىل اهللا تعاىل 
واملعترب هنا قول االمام أيب حنيفة واالمام ايب يوسف واالمام حممد رمحهم اهللا ال عمل 

لقاصرون اليوم السماع والرقص الشبلي وأيب احلسني النوري وقد جعلت الصوفية ا
دينهم وملتهم مستندين اىل عمل مشائخهم واختذوه طاعتهم وعبادهتم أولئك الذين 

علم من الرواية السابقة ان من استحسن الفعل احلرام ) وقد(اختذوا دينهم هلوا ولعبا 
فقد خرج من زمرة أهل االسالم وصار مرتدا فينبغي التأمل ماذا يكون شناعة تعظيم 

لس السماع والرقص بل اختاذه طاعة وعبادة وهللا سبحانه احلمد واملنة مل يبتل جم
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مشائخنا هبذا االمر وخلصوا امثالنا املقلدين من تقليد هذا االمر وقد نسمع أن املخادمي 
مييلون اىل السماع ويعقدون جملس السماع وقراءة القصائد يف ليايل اجلمعة وأكثر 

اآلخر االمر والعجب ألف عجب أن مريدي السالسل االصحاب يوافقوهنم يف ذلك 
امنا يرتكبون هذا االمر مستندين اىل عمل مشائخهم ويدفعون احلرمة الشرعية بعملهم 
وان مل يكونوا حمقني يف هذا االمر يف احلقيقة وما معذرة اصحابنا يف ارتكاب هذا 

خ طريقهم من االمر وفيه ارتكاب احلرمة الشرعية من طرف وارتكاب خمالفة مشائ
طرف آخر فال أهل الشريعة راضون عن هذا الفعل وال أهل الطريقة فلو مل يكن فيه 
ارتكاب احلرمة الشرعية لكان جمرد احداث أمر يف الطريقة شنيعا فكيف اذا اجتمع 

 هبذا االمر ولكن ال ىمعه ارتكاب احلرمة الشرعية واليقني ان جناب املرزا جيو ال يرض
 رعاية لالدب معكم وال ينهي االصحاب عن هذا االجتماع أيضا يصرح باملنع ايضا

 كتبت هذه الفقرات وأرسلتها اليكم فينبغي قراءهتا جميئيوالفقري ملا احسست توقفا يف 
  .و السالممن أوهلا اىل آخرها عند املريزا جيو 

  

ئتان اىل املريزا حسام الدين أمحد يف بيان ان ااملكتوب السابع والستون وامل
سرار والدقائق اليت امتاز هبا ال ميكن اظهار نبذة منها بل ال ميكن التكلم اال

 ىعنها بالرمز واالشارة واهنا مقتبسة من مشكاة النبوة ويشترك فيها املأل االعل
  أيضاً وما يناسبه

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم ان الصحيفة الشريفة اليت ارسلتها 
وجه الكرم قد وصلت وتشرفت مبطالعتها جزاكم اهللا سبحانه باسم هذا احلقري على 

دي شكرها وما ؤخري اجلزاء وماذا أكتب من انعامات احلق جل سلطانه وكيف أ
 اهللا تعاىل ويوصل اىل مسع قيفاض من العلوم واملعارف يكتب أكثرها وحيرر بتوفي

اد نبذة منها يف عرصة أهلها ولكن االسرار والدقائق اليت كنت ممتازاً هبا فال ميكن اير
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الظهور بل ال ميكن التكلم من تلك املقولة بالرمز واالشارة حىت أنه ال يورد رمز من 
هذه االسرار والدقائق بيين وبني ولدي االعز الذي هو جمموعة معاريف ونسخة مقامات 
ار السلوك واجلذبة بل اجتهد يف سترها منه بالشح التام مع أين أعلم انه من حمارم االسر

 ولكن ماذا اصنع يأخذ دقة املعاين باللسان يعين متنعه ويربط إوحمفوظ من الغلط واخلط
من لطافة االسرار الشفتان فنقد الوقت تكرار يضيق صدري وال ينطلق لساين وليست 

  :)شعر(ال ينبغي ايرادها يف البني بل ال يسعها نطاق البيان  تلك االسرار من قبيل ما

   عجيب االحاديث غريب البدائع *امناخليلي ما هذا هبزل و

وهذه الدولة اليت حنن جنتهد يف سترها مقتبسة من مشكاة نبوة االنبياء عليهم 
 شركاء يف هذه الدولة وكل من يشرف هبا من اتباع ى واملأل االعلو السالمصالة لا

هللا  عن رسول ا]١[ قال أبو هريرة رضي اهللا عنه أخذتو السالماالنبياء عليهم الصالة 
ثثته بفلو اآلخر صلّى اهللا عليه و سلّم وعائني يعين من العلم أما أحدمها فقد بثثته واما 

هو علم االسرار وال يدركه فهم كل أحد ذلك اآلخر قطع هذا البلعوم وذلك العلم 
 ان الكتاب الذي كتبته )مث املعروض(فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

 املكرم ان احداث شئ يف الطريقة )أيها املخدوم( ينبغي ان تطالعه اىل أوالد شيخنا
ليس هو عند الفقري بأقل من احداث بدعة يف الدين وبركات الطريقة امنا تفاض وتعود 
على أهلها مامل حيدث فيها حمدث فاذا حدث فيه حمدث ينسد طريق الفيوض 

جتناب عن خمالفة الطريقة والربكات فحفظ الطريقة من احملدثات من أهم املهمات واال
من الضروريات فكل موضع رأيت فيه خمالفة الطريقة ينبغي زجره ومنعه باملبالغة 

  .و السالمواالجتهاد يف ترويج الطريقة وتقويتها 

  

املكتوب الثامن والستون واملائتان اىل خان خانان يف بيان العلم املوروث من 

                                                 
  رواه البخاري عن ايب هريرة رضي اهللا عنه) 1(
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ء بين اسرائيل وان اعلماء أميت كأنبياالنبياء وبيان املراد بالعلماء يف حديث 
العلم املوروث من االنبياء ليس هو االسرار اليت تكلم هباء االولياء من التوحيد 

  كلها بل غريهاوجودي واالحاطة والسريان وما يشاال

وال فقراء هذه على عباده الذين اصطفى وبعد فاعلم أن أحو سالم احلمد هللا 
 واملسؤل من اهللا سبحانه سالمتكم وعافيتكم وجبة للحمدتساحلدود وأوضاعهم م

وثباتكم واستقامتكم وملا كان مبحث علم الوراثة يف البني أردت ان اكتب كلمات 
 ورثة ]١[الوقت وقد ورد يف االخبار العلماءقتضى من تلك املقولة على حسب م

 االسرار االنبياء والعلم الذي بقي من االنبياء عليهم السالم نوعان علم االحكام وعلم
فالعامل الوارث من يكون له سهم من نوعي العلم ال من يكون له نصيب من نوع 
واحد فقط فان ذلك مناف للوراثة فان الوارث من يكون له نصيب من مجيع أنواع 
تركة املورث ال من بعض دون بعض والذي له نصيب من البعض املعني فهو داخل يف 

 علماء و السالمكذلك قال النيب عليه الصالة الغرماء حيث يتعلق نصيبه جبنس حقه و
أميت كأنبياء بين اسرائيل واملراد بالعلماء هنا علماء الوراثة ال الغرماء الذين يأخذون 

لقرب نصيبهم من بعض التركة فان الوارث ميكن أن يقال له انه كاملورث بواسطة ا
وارثا ال يكون عاملا اال  خال عن هذه العالقة فمن مل يكن واجلنسية خبالف الغرمي فانه

ان نقيد علمه بنوع واحد ونقول انه عامل بعلم االحكام مثال والعامل املطلق هو الذي 
زعم ) وقد(له حظ وافر ونصيب تام من كال نوعي العلم و يكون يكون وارثا 

االكثرون أن علم االسرار عبارة عن علوم التوحيد الوجودي وشهود الوحدة يف 
لكثرة يف الوحدة وانه كناية عن معارف االحاطة وسريان وجوده الكثرة ومشاهدة ا

تعاىل وقربه ومعيته سبحانه على النهج الذي صارت منكشفة ومشهودة الرباب 
االحوال حاشا وكال مث حاشا وكال من أن تكون هذه العلوم واملعارف من علم 

                                                 
  .رواه االربعة عن ايب الدرداء رضي اهللا عنه) نبياء احلديثقوله العلماء ورثة اال() 1(
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احلال اليت هي منافية  تلك املعارف السكر وغلبة االسرار والئقة مبرتبة النبوة فان مبىن
للصحو وعلم االنبياء كله سواء كان علم االحكام او علم االسرار ناش من غاية 
الصحو الذي ما امتزجت فيه ذرة من السكر بل هذه املعارف مناسبة ملقام الوالية اليت 
هلا قدم راسخ يف السكر فتكون هذه العلوم من اسرار الوالية ال من اسرار النبوة 

وان كانت هي أيضاً ثابتة ولكن احكامها مغلوبة ويف جنب احكام النبوة والوالية 
  :)شعر(متالشية ومضمحلة 

   االختفاى من حيلة سوىما للسه  * بدت انوار بدر يف الدجامتىي و

وقد كتبت يف كتيب ورسائلي وحققت أن كماالت النبوة هلا حكم البحر احمليط 
كن ماذا نفعل وقد قال مجاعة من عدم وكماالت الوالية يف جنبها قطرة حمقرة ول

ادراكهم لكماالت النبوة ان الوالية أفضل من النبوة وقالت طائفة أخرى يف توجيه هذا 
الكالم ان املراد به ان والية نيب أفضل من نبوته وكل من هذين الفريقني قد حكموا 

ح السكر على الغائب من غري علم حبقيقة النبوة وقريب من هذا احلكم احلكم بترجي
على الصحو فان عرفوا حقيقة الصحو لعرفوا أن السكر ال نسبة له اىل الصحو أصال 

  ):ع(

  ما نسبة الفرشي بالعرشي

هنم شبهوا صحو اخلواص بصحو العوام وزعموا وجود املماثلة بينهما أوك
فرجحوا السكر عليه وليتهم اذ زعموا وجود املماثلة بني صحو اخلواص وصحو العوام 

ؤا على هذا احلكم فان من املقرر عند العقالء أن الصحو أفضل من السكر مل جيتر
مطلقا وهذا احلكم دائمي عندهم سواء كان السكر والصحو جمازيني او حقيقيني 

بيه بترجيح الكفر على شوتفضيل الوالية على النبوة وترجيح السكر على الصحو 
اجلهل مناسب ملقام الوالية االسالم وتفضيل اجلهل على العلم فان كال من الكفر و

  :)شعر(وكال من االسالم والعلم مناسب ملرتبة النبوة قال احلسني بن منصور احلالج 

   وعند املسلمني قبيح لدّي *كفرت بدين اهللا والكفر واجب
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وحممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم استعاذ من الكفر قل كل يعمل على 
اجملاز أفضل من الكفر كذلك ينبغي أن يعتقد انه يف شاكلته فكما أن االسالم يف عامل 

 كما أن الكفر والسكر )فان قيل(احلقيقة افضل من الكفر فان اجملاز قنطرة احلقيقة 
واجلهل ثابت يف مرتبة اجلمع من مقامات الوالية كذلك االسالم والصحو واملعرفة 

ة الكفر والسكر متحقق يف مرتبة الفرق بعد اجلمع منها فكيف يصح القول مبناسب
 ان اثبات الصحو وامثاله يف مرتبة الفرق امنا هو )اقول(واجلهل فقط ملقام الوالية 

بالنسبة اىل مرتبة اجلمع اليت ليس فيها غري السكر واحملو واال فصحو مرتبة الفرق أيضا 
ممتزج بالسكر واسالمها خمتلط بالكفر ومعرفتها مشوبة باجلهل فلو وجدت جماال 

ذكرت احوال مقام الفرق ومعارفه بالتفصيل وبينت امتزاج السكر وامثاله للكتابة ل
فيها بالصحو وامثاله ولعل أرباب الفطانة جيدون هذا املعىن بالتفرس أيضاً والعجب كل 

 امنا نالوا ما نالوا من هذه العظمة و السالمالعجب أمل يفهموا ان االنبياء عليهم الصالة 
بوة ال من طريق الوالية وغاية شأن الوالية امنا هي اخلادمية واجلاللة كلها من طريق الن

للنبوة فلو كانت للوالية مزية على النبوة لكان املالئكة الذين واليتهم أكمل من سائر 
 وملا قالت طائفة من هؤالء القوم و السالمالواليات أفضل من االنبياء عليهم الصالة 

 أفضل من والية االنبياء ىاملالئكة املأل االعلبافضلية الوالية من النبوة ورأوا والية 
و  قالوا بالضرورة ان املالئكة أفضل من االنبياء عليهم الصالة و السالمعليهم الصالة 

 وفارقوا يف ذلك مجهور أهل السنة واجلماعة وكل ذلك لعدم االطالع على السالم
 جنب كماالت الوالية حقيقة النبوة وملا كانت كماالت النبوة حقرية يف نظر الناس يف

بواسطة بعد عهد النبوة بسطنا الكالم يف هذا الباب بالضرورة وكشفنا مشة من حقيقة 
املعاملة ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
ا وحيث كان اخي االرشد الشيخ ميان داود من املترددين يف تلك احلدود كان باعث

  .على هذا التصديع
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 خان يف الترغيب يف ايصال ىاملكتوب التاسع والستون واملائتان اىل مرتض
االهانة اىل اعداء الدين وختريب آهلتهم الباطلة وتوهينها واظهار متنيه هذا 

  االمر العظيم القدر وما يناسب ذلك

من على عباده الذين اصطفى اعلم ان لكل شخص متين امر و سالم احلمد هللا 
االمور ومتين هذا الفقري التشديد على اعداء اهللا جل وعال واعداء رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و على آله وسلم وايصال االهانة هلؤالء اخلائبني واحتقار آهلتهم الباطلة واعلم 

 عند احلق جل وعال من هذا العمل وهلذا نرغبكم يف هذا العمل ىيقينا ان ال عمل ارض
 اتيان هذا العمل من اهم مهمات االسالم وحيث وفقت ىر اااملرضي مكررا و

للتشريف هناك وتعينت لتحقري تلك البقعة الكثيفة واهانة اهلها ينبغي اوال اداء شكر 
هذه النعمة فانه كان يذهب مجع كثري لتعظيم ذلك املقام وتوقري اهله هللا سبحانه احلمد 

ء شكر هذه النعمة العظمى ينبغي تقدمي مل يبتلنا هبذه البلية وبعد ادا واملنة على ما
السعي البليغ يف حتقري هؤالء اخلائبني اخلاسرين وتوهني آهلتهم الباطلة واالجتهاد يف 
ختريب تلك اجلماعة سرا وجهرا مهما امكن وتيسر وايصال انواع االهانة لنا حىت 

لواقعة يف  أن يتاليف ويتدارك هبذا العمل بعض املداهنات اىاالصنام القاصرين وعس
ذلك كفارة لتلك ومينعين ضعف البدن وشدة الربد من الوصول هناك و يكون حقهم 
 لوصلت اىل خدمتكم للترغيب يف هذا االمر ورميت هبذه املناسبة بزاقا على ذلك واالّ

  .احلجر وجعلته رأس بضاعة السعادة وماذا أبالغ ازيد من ذلك

  

حممد يف بيان ترجيح بعض الصحبة املكتوب السبعون واملائتان اىل الشيخ نور 
  على العزلة

على عباده الذين اصطفى قد نسي أخي نور حممد النائني و سالم احلمد هللا 
املهجورين على هنج ال يذكرهم بسالم وال بكالم وكان متمناكم العزلة واالنزواء فقد 
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 حال أويس القرين ىتيسر ذلك ولكن بعض الصحبة يرجح ويفضل على العزلة وكف
 يكون مقياسا حيث اختار العزلة ومل ينل صحبة خري البشر عليه و على آله الصالة ان

 فلم جيد حظا من كماالت الصحبة وصار من التابعني وتأخر من الدرجة و السالم
األوىل من درجات اخلري اىل الدرجة الثانية ويف كل يوم طرز آخر من الصحبة بعناية 

 عليكم و على سائر من إتبع اهلدى و السالمون  يوماه فهو مغبىاهللا تعاىل من استو
  .والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات والتحيات

  

املكتوب احلادي والسبعون واملائتان اىل الشيخ حسن الربكي يف حل استفساره 
  هاآعن الواقعة اليت ر

على عباده الذين اصطفى وصل مكتوب أخي االعز الشيخ و سالم احلمد هللا 
سن أحسن اهللا حاله وبلغه كماله واتضحت الواقعة املسطورة اليت ظهرت ظهوراً بينا ح

ينبغي أن يكون راجيا وأن جتتهد يف اتيان ما أنت مأمور به ببذل الروح وأن ال جتوز 
جتاوز احلدود الشرعية مقدار شعرة وان تتحلي مبعتقدات أهل السنة واجلماعة احلقة 

 فان اجاز والدكم ورضي االخوان ينبغي ان تغتنم االتهذا هو األمر والباقي خي: ع
  .و السالمسري بالد اهلند 

  

 يف بيان املانكپورياملكتوب الثاين والسبعون واملائتان اىل السيد حمب اهللا 
االميان الغييب واالميان الشهودي وبيان التوحيد الوجودي والتوحيد الشهودي 

وان أول من أظهر التوحيد وان الضروري يف حتقق الفناء هو الشهودي 
  الوجودي صاحب الفتوحات املكية وما يناسب ذلك

بعد احلمد والصلوات ليعلم االخ االعز املري حمب اهللا ان االميان بالغيب بوجود 
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 ونصيب و السالمالواجب تعاىل وسائر صفاته نصيب االنبياء واصحاهبم عليهم الصالة 
ونسبتهم نسبة االصحاب وان كان هؤالء االولياء الذين ثبت هلم الرجوع بالكلية 

قليلني بل أقل ونصيب العلماء ونصيب عامة املؤمنني ايضا واالميان الشهودي نصيب 
عامة الصوفية سواء كانوا من أرباب العزلة او من اصحاب العشرة فان اصحاب 

عني لكنهم ما رجعوا بالكلية بل باطنهم مستشرف اىل الفوق جوالعشرة وان كانوا مر
نجذب اليه دائماً فهم بالظاهر مع اخللق وبالباطن مع احلق جل سلطانه فاالميان وم

الشهودي نصيبهم دائماً واالنبياء عليهم السالم ملا كانوا مرجوعني بالكلية ومتوجهني 
ظاهرا وباطنا اىل دعوة اخللق باحلق جل وعال كان االميان الغييب نصيبهم بالضرورة 

ود الرجوع من  رسائله ان التوجه حنو الفوق مع وجوقد حقق هذا الفقري يف بعض
لوصول اىل هناية االمر والرجوع بالكلية عالمة الوصول اىل هناية عالمة النقص وعدم ا

النهايات والصوفية زعموا ان الكمال امنا هو يف اجلمع بني التوجهني وعدوا اجلامع بني 
  ):ع(التشبيه والترتيه من الكمل 

   مذاهبللناس فيما يعشقون و

 من وظيفة الدعوة وتوجهوا حنو عامل و السالمفاذا فرغ االنبياء عليهم الصالة 
البقاء ومتت مصلحة الرجوع يكونون متوجهني بكليتهم اىل احلق جل شأنه قائلني 

  :)شعر( متبخترين يف مراتب القرب ىبتمام الشوق الرفيق االعل

  ا يتجرعللعاشق املسكني م  و *هنيئا الرباب النعيم نعيمها

والكمال عند الفقري هو ان ترتفع الكثرة وقت العروج عن النظر بالكلية حىت ال 
تكون االمساء والصفات أيضا ملحوظة وال يكون غري االحدية اجملردة مشهودا مث يعامل 
معه ما يعامل معه وان يقع النظر وقت الرجوع اىل الكثرة بالتمام وال يكون مشهوده 

خللق وال يكون شغله غري اداء الطاعة ودعوة اخللق اىل احلق جل كعامة املؤمنني غري ا
وعال فاذا مت أمر الدعوة وودع العامل الفاين يتوجه بكليته اىل جناب قدسه تعاىل وحيول 
رحله من الغيب اىل الشهادة ويبدل معاملة املراسلة مبعاملة املعانقة ذلك فضل اهللا يؤتيه 
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 الناقص ان الرجوع الكلي نقص وال )وال خييلن(من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 
يزعمن ان التوجه بالباطن اىل احلق جل وعال أفضل من التوجه اىل اخللق لدعوهتم 
وتكميلهم فان صاحب الرجوع ما جاء اىل مقام الرجوع باختيار نفسه بل نزل من 

  اىل أسفل بارادة احلق جل سلطانه ورضي لنفسه باهلجر عن الوصول فصاحبىأعل
الرجوع قائم مبراد احلق جل شأنه وفان عن مراد نفسه وصاحب التوجه حمظوظ 

  :)شعر(بالوصل والشهود ومسرور بالقرب واملعية 

   من وصايلى فهذا اهلجر احظ * منا قليب بعاديىاذا أرض

   للموايل ويف اهلجر ان موىل *الين يف الوصال عبيد نفسي

  غلي حبايل اىل من شّبَح أَ *وشغلي باحلبيب بكل حال

وفضائل الرجوع وكماالته كثرية وصاحب التوجه بالنسبة اىل صاحب الرجوع 
قطرة بالنسبة اىل البحر احمليط وهذا الرجوع من فضائل النبوة وذاك التوجه من آثار 
الوالية شتان ما بينهما ولكن ال يدرك هذا الكمال فهم كل أحد ذلك فضل اهللا يؤتيه 

 بعض اجلامعني بني التشبيه والترتيه ان االميان )وقال(عظيم من يشاء واهللا ذو الفضل ال
 ىبالترتيه حاصل جلميع املؤمنني والعارف هو الذي جيمع بينه وبني االميان بالتشبيه وير

اخللق ظهور اخلالق والكثرة كسوة الوحدة ويطالع الصانع يف صنعه وباجلملة ان التوجه 
دة بال مالحظة الكثرة عيب وهذه اىل الترتيه الصرف نقص عندهم وشهود الوح

اجلماعة يعدون املتوجهني اىل االحدية الصرفة ناقصني ويظنون مالحظة الوحدة بال 
مطالعة الكثرة حتديدا وتقييدا سبحان اهللا وحبمده اما دروا أن دعوة االنبياء عليهم 

هي  كلها اىل ترتيه صرف والكتب السماوية ناطقة باالميان الترتيو السالمالصالة 
 ينفون اآلهلة الباطلة اآلفاقية واالنفسية ويدعون اخللق و السالمواالنبياء عليهم الصالة 

اىل ابطاهلا ويدلون على وحدة واجب الوجود املرته عن التشبيه والتكييف هل مسعت 
 اىل االميان التشبيهي وقال ان اخللق ظهور اخلالق ومجيع االنبياء ىقط ان نبيا دع

 واجب الوجود تعاىل وتقدس ونفي أرباب غريه تعاىل قال اهللا متفقون على توحيد
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 نعبد االّ اهللا وال نشرك الّاتعاىل قل يا أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سوآء بيننا وبينكم 
به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا 

لهم ظهورات رب  متناهية ويتخيلون كمسلمون وهؤالء اجلماعة يثبتون أربابا غري
دون به يف اثبات مطالبهم من الكتاب والسنة ليس فيه استشهاد االرباب وما يستشه

والظاهر والباطن وما رميت اذر رميت اآلخر أصال أما الكتاب فقوله تعاىل هو االول و
أما السنة فقوله  ان الذين يبايعونك امنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم وىولكن اهللا رم
فليس بعدك اآلخر  أنت االول فليس قبلك شئ وأنت ]١[ اللهمو السالمعليه الصالة 

شئ وأنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ فان مجيع احلصر 
نفي اصل  يف هذه العبارات لنفي كمال الوجود عما سواه تعاىل بأبلغ الوجوه ال

 اال بفاحتة الكتاب وقال أيضا ال ]٢[ ال صالةو السالم الوجود كما قال عليه الصالة
 ملن ال أمانة له وأمثال ذلك يف الكتاب والسنة كثرية وهذا التوجيه ليس من ]٣[اميان

قبيل تأويل النصوص كما زعموا بل هو محل النصوص على كمال البالغة كما ان يف 
 يدي واملقصود هنا ليس وقع االهتمام برسالة شخص ونيابته يقال ان يده العرف اذا

احلقيقة بل اجملاز الذي هو أبلغ من احلقيقة فاذا كان وقوع الفعل أكثر وأزيد بالنظر اىل 
مقدار قدرة الفاعل الذي هو عبد مملوك لصاحب القدرة الكاملة وكان التفات ذلك 
ل القادر املالك وتوجهه اىل ذلك الفعل مرعيا يصح للمالك أن يقول انا فعلت هذا الفع

ال أنت وال داللة هلذا الكالم أصال على احتاد الفعل وال على احتاد الذات معاذ اهللا من 
أن يكون فعل العبد اململوك عني فعل املالك املقتدر أو يكون ذاته عني ذاته امل تفهم 

 فان مدار دعوهتم على اثبات و السالمهذه اجلماعة مذاق االنبياء عليهم الصالة 
ملغايرة يعين بني اخللق واخلالق وترتيل عباراهتم على التوحيد واالحتاد االثنينية ووجود ا

                                                 
  هذه قطعة من حديث اخرجه مسلم عن ايب هريرة رضي اهللا عنه)  انت االول اخلقوله اللهم() 1(
  اخرجه الشيخان وغريمها عن عبادة بن الصامت) قوله ال صالة اخل() 2(
  اخرجه البيهقي يف شعب االميان) قوله ال اميان ملن ال امانة له) 3(
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من التكلفات الباردة فان كان املوجود واحدا يف احلقيقة وكان ما سواه ظهوراته 
وكان عبادة ما سواه عبادته كما زعم هؤالء اجلماعة مل منع االنبياء عليهم السالم 

عقوبات االبدية على عبادة ما سواه ومل قالوا عنها باملبالغة والتأكيد ومل خوفوا بال
 غلطهم ومل يزيلوا عنهم رؤية املغايرة إلعابديه أعداء اهللا ومل مل يطلعوهم على منش

 )قال (الناشئة عن اجلهل فيهم ومل يفهموهم ان عبادة ما سواه عني عبادته جل وعال
خفوا اسرار التوحيد  امنا او السالمبعض هؤالء اجلماعة ان االنبياء عليهم الصالة 

الوجودي عن العوام وبنوا أمر الدعوة على اثبات املغايرة واخفوا الوحدة ودلوا على 
الكثرة بسبب قصور فهم العوام عن ذلك وهذا القول غري مسموع منه كما ال يسمع 
القول بالتقاة من الشيعة فان االنبياء عليهم السالم احق بتبليغ ما هو مطابق لنفس االمر 

 كان الوجود يف نفس االمر واحدا فلم أخفوه وأظهروا خالف ما يف نفس االمر فان
خصوصا يف االحكام اليت تتعلق بذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله تعاىل وتقدس 
فاهنم احقاء باعالهنا واظهارها وان كان قاصر النظر قاصرا عن ادراكها وعاجزا عن 

هبات القرآنية وما ورد يف االحاديث النبوية فهمها فضال عن العوام اال ترى ان املتشا
من املتشاهبات يعجز اخلواص عن فهمها فضال عن العوام ومع ذلك مل مينعوا ومل يعقهم 
توهم غلط العوام من ابدائها وهؤالء اجلماعة يسمون من يقول بتعدد الوجود 

ن يقول  املعبود تعاىل وتقدس مشركا ويقولون ملىواملوجود ويترته عن عبادة ما سو
بوحدة الوجود موحدا ولو كان يعبد ألف صنم بتخيل اهنا ظهورات احلق سبحانه وان 
عبادهتا عبادته سبحانه ينبغي ان يتأمل باالنصاف اي صنف من هذين الصنفني مشرك 

 ما دعوا اخللق اىل وحدة و السالموأي صنف منهما موحد واالنبياء عليهم الصالة 
بتعدد الوجود مشركا بل كانت دعوهتم اىل وحدة املعبود الوجود ومل يقولوا ملن قال 

جل سلطانه وأطلقوا الشرك على عبادة ما سواه تعاىل فان مل يعرف الصوفية الوجودية 
ما سواه تعاىل بعنوان الغريية ال يتخلصون من الشرك وما سواه تعاىل هو ما سواه تعاىل 

مل ليس عني احلق جل سلطانه ال وبعض املتأخرين منهم قال ان العا عرفوا ذلك أو
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حميي الدين  من القول بالعينية ويطعن يف القائلني هبا ويشنعهم وينكر الشيخ ىويتحاش
 واتباعه من هذا الوجه ويذكرهم بسوء ومع ذلك ال يقول مبغايرة العامل بن العريب

 للحق سبحانه بل يقول انه ليس عني احلق وال غري احلق سبحانه وهذا الكالم بعيد عن
الصواب فان االثنان متغايران قضية مقررة ومنكر املغايرة بني االثنني مصادم لبديهة 
العقل غاية ما يف الباب ان املتكلمني قالوا يف صفات الواجب اهنا ال هو وال غريه 
وارادوا بالغري الغري املصطلح وراعوا جواز االنفكاك يف املتغايرين فان صفات الواجب 

 وجواز االنفكاك بني الذات والصفات القدمية غري متصور ليست منفكة عن الذات
فقول ال هو وال غريه صادق يف الصفات القدمية خبالف العامل فان تلك النسبة مفقودة 

 اهللا ومل يكن معه شئ فنفي العينية والغريية معا من العامل بعيد عن الصدق ]١[فيه كان
 وتصوروه كالصفات القدمية واثبتوا له لغة واصطالحا وهؤالء اجلماعة امنا زعموا العامل

احلكم املخصوص هبا من قصورهم وعدم وصوهلم وحيث قالت هؤالء اجلماعة بنفي 
عينية العامل كان الالزم هلم ان يقولوا بغرييته ايضاً حىت خيرجوا من زمرة أرباب 
ينية التوحيد الوجودي وحيكموا بتعدد الوجود يف التوحيد الوجودي البد من القول بالع

 واتباعه والقول بالعينية ال مبعىن ان العامل حميي الدين بن العريبكما قال هبا الشيخ 
متحد بالصانع معاذ اهللا من ذلك بل مبعىن أن العامل معدوم واملوجود هو واجب 

 ان )فان قيل(الوجود تعاىل وتقدس كما حقق هذا الفقري هذا املعىن يف بعض رسائله 
 ويشاهد ىعدد الوجود مشركا باعتبار أنه ير يقولون ملن يقول بتالصوفية الوجودية امنا

 أن رؤية االثنني اليت هي شرك )اجيب(االثنني ومشاهد االثنني هو مشرك الطريقة 
الطريقة تندفع بالتوحيد الشهودي وال حاجة اىل التوحيد الوجودي يف ذلك املوطن بل 

ت االحد املقدسة حىت يتحقق ينبغي ان ال يكون مشهود السالك وملحوظه غري الذا
 شخص الشمس يف النهار وحدها ومل ير ىالفناء ويندفع شرك الطريقة كما اذا رأ

                                                 
اهللا عنه بلفظ كان اهللا ومل يكن شئ غريه ويف رواه البخاري عن عمران بن حصني رضي ) قوله كان اهللا اخل) (1(

  رواية فيه ومل يكن شئ قبله قال ابن حجر ويف رواية غري البخاري ومل يكن شئ معه اهـ
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النجوم يندفع رؤية االثنني وان كانت النجوم كلها موجودة يف النهار واملقصود هو 
كون املشهود هو الشمس وحدها سواء كانت النجوم موجودة او معدومة بل أقول 

 امنا هو يف صورة تكون االشياء موجودة ومع ذلك ال يلتفت السالك ان كمال الفناء
وال يقع  شيئا من كمال تعلقه وشغفه باملطلوب احلقيقي اىل شئ أصال بل ال يشاهد

نظر بصريته اىل شئ قطعا فان مل تكن االشياء موجودة فمن اي شئ يتحقق الفناء 
حيد الوجودي هو الشيخ  من صرح بالتو)وأول(وعمن يكون فانيا وذاهال وناسيا 

 وعبارات املشائخ املتقدمني وان كانت مشعرة بالتوحيد ومنبئة ابن العريبحميي الدين 
عن االحتاد ولكنها قابلة للحمل على التوحيد الشهودي فانه ملا مل ير غري احلق سبحانه 

 اهللا وقال بعضهم سبحاين وبعضهم ليس يف الدار ىقال بعضهم ليس يف جبيت سو
هذه كلها ازهار تفتقت من غصن رؤية الواحد ال داللة يف واحد منها على غريي و

التوحيد الوجودي والذي بوب مسئلة وحدة الوجود وفصلها ودوهنا تدوين النحو 
والصرف هو الشيخ حميي الدين بن العريب وخصص بعض املعارف الغامضة بني هذا 

م واملعارف عن خامت الوالية املبحث بنفسه حىت قال ان خامت النبوة يأخذ بعض العلو
وأراد خبامت الوالية احملمدية نفسه وقال الشراح يف توجيهه ان السلطان اذا أخذ من 
خازنه شيئا فاي نقصان فيه وباجلملة ال حاجة يف حتصيل الفناء والبقاء وحصول الوالية 

اىل التوحيد الوجودي بل البد يف حتقق الفناء وحصول نسيان الكربى  وىالصغر
لسوي من التوحيد الشهودي بل ميكن ان يسري السالك من البداية اىل النهاية وال ا

يظهر له شئ من علوم التوحيد الوجودي ومعارفها أصال بل يكاد ينكر هذه العلوم 
وعند هذا الفقري ان الطريق الذي يتيسر سلوكه بدون ظهور هذه املعارف اقرب من 

 ان أكثر سالكي هذا الطريق )و أيضاً(رف الطريق الذي هو متضمن لظهور هذه املعا
يصلون اىل املطلوب وأكثر سائري ذاك الطريق يبقون يف الطريق ويروون من البحر 
بقطرة ويبتلون بتوهم احتاد الظل باالصل وحيرمون بذلك الوصل وعلمت هذا املعىن 

 الثاين بتجاريب متعددة واهللا سبحانه امللهم للصواب وسري الفقري وان كان من الطريق
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ووجد حظا وافرا من ظهورات علوم التوحيد الوجودي ومعارفه ولكن ملا كانت عناية 
 بوادي الطريق ومفاويزه ىاحلق سبحانه شاملة حلاله وكان سريه السري احملبويب طو

بامداد فضله وعنايته تعاىل وجاوز مراتب الظالل ووصل اىل االصل بتوفيق اهللا تعاىل 
أقرب اىل الوصول اآلخر  أن الطريق ىملة على املسترشدين رأوعونه وملا وقعت املعا

وأسهل من حيث احلصول احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا 
 قد علم من التحقيق السابق أن املوجودات وان )تنبيه(اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق 

تحقق الفناء والبقاء وحتصل كانت متعددة وما سواه تعاىل كان موجوداً جاز أن ي
 ال اعدامه واستئصاله وما هو ىفان الفناء هو نسيان السوالكربى  وىالوالية الصغر

حمضا  شيئا  مفقودة ال أن يكون السوي معدوما والىالالزم فيه أن تكون رؤية السو
وهذا الكالم مع ظهوره قد خفي على أكثر اخلواص وماذا نقول من العوام وجعلوا 

حدة الوجود من شرائط الطريق بتخيل ان التوحيد الشهودي هو عني التوحيد معرفة و
الوجودي وزعموا القائل بتعدد الوجود ضاال ومضال حىت ختيل الكثريون منهم ان 
معرفة احلق سبحانه منحصرة يف معارف التوحيد الوجودي وتصوروا ان شهود 

ان نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم  صرح بعضهم حىت الوحدة يف مرايا الكثرة من متام االمر
كان بعد حصول كماالت النبوة يف مقام الشهود والوحدة يف الكثرة وان يف قوله 

ل العبارة هكذا انا أعطيناك شهود ّونا أعطيناك الكوثر اشارة اىل ذلك املقام ويإتعاىل 
ا نه فهم هذه االشارة من توسط الواو بني حروف الكثر حاشأالوحدة يف الكثرة وك

 امنا و السالممقام النبوة من ان يليق مبثل هذه املعارف وكال فان االنبياء عليهم الصالة 
دعوا اىل اهللا املرته عن املماثلة واملشاهبة والذي يكون له متسع يف مرايا املثايل ليس له 
نصيب من الالمثايل بل هو متسم بسمة الكيف واملثال رزقهم اهللا سبحانه االنصاف 

 مبيزان كماالهتم ويزعمون كماالهتم و السالمنون االنبياء عليهم الصالة وكاهنم يز
  :)شعر(مماثلة لكماالهتم كربت كلمة خترج من أفواهم 

  وات لديه وال أرضا سواها مس *من جوف صخرةوليس لشئ كا
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وأحقر أمته صلّى اهللا عليه و سلّم يف استغفار وندامة من أمثال هذه املعرفة اليت 
أوائل حاله وينفي ذلك الشهود من جناب قدسه تعاىل كحلول حصلت له يف 

ومسموعا أو متخيال أو أ قال اخلواجه النقشبند قدس سره كلما يكون مرئيا ىالنصار
موهوما فهو غريه تعاىل ينبغي نفيه حبقيقة كلمة ال فكان شهود الوحدة يف الكثرة ايضا 

ه هذا هو الذي أخرجين من مستحقاً للنفي فهو منتف من جناب قدسه وكالم اخلواج
هذا الشهود واجناين من التعلقات باملشاهدة واملعاينة وحول الرحل من العلم اىل اجلهل 
ومن املعرفة اىل احلرية جزاه اهللا سبحانه خري اجلزاء وأنا هبذا الكالم الواحد مريد 

 قليال  ان)واحلق(اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره ومقر طق االذن بكالمه هذا 
 مجيع املشاهدات واملعاينات على هذا النهج وقال ىمن االولياء تكلم هبذه العبارة ونف

 و هو يعين اخلواجه النقشبند يف هذا املقام الذي هو مقام احلقيقة معرفة احلق سبحانه
حرام على هباء الدين لو مل تكن بدايته هناية ايب يزيد فان ابا يزيد مع عظم شأنه تعاىل 
 قدره ما جاوز الشهود واملشاهدة ومل يضع قدمه خارج مضيق سبحاين خبالف وجاللة

 مجيع مشاهداته بكلمة واحدة يعين كلمة ال وجعل الكل ىاخلواجه النقشبند فانه نف
غري احلق سبحانه وترتيه البسطامي تشبيه عند اخلواجه وال مثاليه مثايل وكماله نقص 

لتشبيه بداية اخلواجه فان البداية تكون من التشبيه فال جرم تكون هنايته اليت مل تتجاوز ا
والنهاية تكون اىل الترتيه ولعله حصل االطالع اليب يزيد يف آخر احلال على هذا 
النقص حيث قال قبيل االحتضار اهلي ما ذكرتك اال عن غفلة وال خدمتك اال عن 

ضور احلق  ان حضوره السابق كان غفلة فانه ما كان ح احلالفترة فعرف يف ذلك
سبحانه بل كان حضور ظل من الظالل وظهور من الظهورات فيكون غافال عنه تعاىل 
بالضرورة فانه سبحانه غري الظالل والظهورات ووراء الوراء والظالل والظهورات امنا 
هي مباد ومقدمات ومعارج ومعدات ومقال اخلواجه قدس سره حنن ندرج النهاية يف 

ابتداء توجههم اىل االحدية الصرفة ال يريدون من االسم البداية مطابق للواقع فان 
والصفة غري الذات وهذه احلالة حتصل للمبتدئني الرشيدين من هذه الطائفة بطريق 
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 به مشرف هبذا الكمال عرفوا اومل يعرفوا فتكون هناية ىاالنعكاس من شيخ مقتد
ا التوجه اىل االحدية لو الكمل مندرجة يف بداية هؤالء االكابر غاية ما يف الباب ان هذ

غلب فيهم ومني وجعل الظاهر أيضاً منصبغا بلون الباطن يكون السالك حينئذ 
 وشهود االدين الذي يظهر يف مرايا املمكنات ىمتخلصا من رقية مشاهدة السفل

وهاربا من املعارف التشبيهية وان مل يغلب هذا التوجه بل كان مقصورا على الباطن 
ظاهر ملتذا بشهود الوحدة يف الكثرة وحمتظا بالتوحيد واالحتاد ولكن فكثريا ما يكون ال

هذا الشهود مقصور يف حقهم على الظاهر غري سار اىل الباطن بل باطنهم متوجه اىل 
االحدية الصرفة وظاهرهم مشاهد للوحدة يف الكثرة بل رمبا ال يكون توجه الباطن 

 الشهود الظاهري مفهوما كما ىسوبواسطة غلبة نسبة الظاهر معلوما وال يكون شئ 
كان ذلك يف اوائل احوال حمرر هذه السطور فانه مل يكن له شعور من توجه الباطن 
اىل االحدية الصرفة بواسطة غلبة نسبة الظاهر ووجد نفسه متوجها بالكلية اىل شهود 
الوحدة يف الكثرة مث رزقه احلق سبحانه بعد مدة االطالع على توجه الباطن ونصر 

لباطن على الظاهر واوصل املعاملة اىل هنا احلمد هللا سبحانه على ذلك ومن هذا ا
القبيل ما صدر من بعض خلفاء هذه الطائفة العلية من املعارف التوحيدية واملشاهدة 
السفلية ال اهنم متوجهون اىل هذا الشهود ومبتلون هبذه املعرفة ظاهراً وباطناً خبالف 

ا الشهود ظاهراً وباطنا ويزعمون هذا الشهود مجعا بني غريهم حيث أهنم مبتلون هبذ
التشبيه والتزيه ويعدونه من الكمال وان كان هلم يف الباطن اميان بالترتيه الصرف فان 
االبتالء غري االميان واحلال غري العلم واما الذين ال اميان هلم بالترتيه الصرف وال 

حدة وهم خارجون عن املبحث وشهود غري املشاهدة السفلية فهم املال شيئا يعتقدون
احلق جل وعال يف مرايا املمكنات الذي يعده مجاعة من الصوفية كماال ويزعمونه مجعا 
بني التشبيه والترتيه ليس هو عند الفقري شهود احلق جل وعال وليس املشهود فيها غري 

دث قدمياً وال متخيلهم ومنحوهتم وال ما يرونه يف املمكن واجباً وال ما جيدونه يف احلا
ما يظهر يف التشبيه ترتيها واياك واالفتتان بترهات الصوفية واعتقاد غري احلق حقا 
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خذة اوهذه اجلماعة وان كانوا معذرورين يف خصوصهم بغلبة احلال وحمفوظني من املؤ
بذلك كاجملتهد املخطئ ولكن ال ندري ماذا تكون املعاملة مبقلديهم ليتهم يكونوا 

 فاالمر مشكل والقياس االجتهادي أصل من االصول  املخطئ واالّكمقلدي اجملتهد
الشرعية وحنن مأمورون بتقليده خبالف الكشف واالهلام فان مل نؤمر بتقليده واالهلام 

 تقليد العلماء اجملتهدين ليس حبجة للغري واحلكم االجتهادي حجة للغري فيجب اذاً
وله الصوفية أو يفعلونه خمالفاً آلراء وينبغي طلب أصول الدين موافقة آلرائهم وما يق

العلماء اجملتهدين ال ينبغي تقليده بل ينبغي السكوت عن طعنهم حبسن الظن هبم وان 
يعده من شطحياهتم وان يصرفه عن ظاهره والعجب ان كثريا من الصوفية يدلون 

هنم يف العوام على االميان بأمورهم الكشفية كوحدة الوجود مثال ويدعوهنم اليه ويرغبو
تقليدهم فيها ويهددوهنم على عدم االميان هبا وليتهم يدلوهنم على عدم االنكار على 
هذه االمور ويهددون املنكرين فان االميان غري عدم االنكار واالميان هبذه األمور ليس 
بالزم ولكن ينبغي االجتناب واالحتراز عن االنكار لئال ينجر انكار هذه االمور اىل 

ا فيؤدي اىل بغض أولياء احلق جل وعال وعداوهتم فالالزم لالنسان العمل انكار أرباهب
على وفق آراء علماء أهل احلق والسكوت عن كشفيات الصوفية حبسن الظن وعدم 
اجلسارة بال ونعم هو احلق املتوسط بني االفراط والتفريط واهللا سبحانه امللهم للصواب 

لطريق ال يقنعون هبذا الشهود  أعجب العجب ان مجاعة من مدعي هذا ا)ومن(
واملشاهدة بل يزعمون هذا الشهود ترتال ويقولون يف اثناء ذلك بالرؤية البصرية 

 ذات واجب الوجود املرته عن املثال ويقولون ان هذه الدولة اليت كانت ىويقولون نر
وم ميسرة للنيب صلّى اهللا عليه و سلّم مرة واحدة يف ليلة املعراج تتيسر لنا يف كل ي

ويشبهون النور املرئي هلم باسفار الصبح ويزعمون ذلك النور املرتبة الالكيفية 
ويتخيلون ظهور ذلك النور هناية مراتب العروج تعاىل اهللا سبحانه عما يقول الظاملون 

بكذا  و تعاىل علوا كبريا وأيضا اهنم يثبتون املكاملة معه تعاىل ويقولون أمرنا اهللا سبحانه
عنه سبحانه أحيانا وعيدا يف حق اعدائهم ويبشرون أحيانا احباهبم وكذا وينقلون 
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ويقول بعضهم كلمت احلق سبحانه بقية ثلث الليل او ربعه اىل صالة الصبح وسئلته 
عن كل باب ووجدت منه اجلواب لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كبريا ويفهم 

رئي عني احلق سبحانه وعني من كلمات هؤالء اجلماعة اهنم يعتقدون ذلك النور امل
ذاته تعاىل ال اهنم يقولون انه ظهور من ظهوراته تعاىل وظل من ظالله وال شك ان 
اعتقاد ذلك النور ذات احلق سبحانه افتراء حمض واحلاد صرف وزندقة خالصة ومن 

عدم استعجاله يف عقوبة امثال هؤالء املفترين وتعذيبهم  و تعاىل هناية حتمله سبحانه
اع العذاب وعدم استئصاهلم سبحانك على حلمك بعد علمك سبحانك على بانو

 مبجرد و السالم على نبينا وعليه الصالة موسىعفوك بعد قدرتك وقد هلك قوم 
 صعقا وتاب  عليه السالم نداء لن تراين بعد طلب الرؤية وخّرموسىطلب الرؤية ومسع 

م الذي هو حمبوب رب العاملني من ذلك الطلب وحممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّ
وأفضل املوجودات وسيد االولني واآلخرين مع كونه مشرفا بدولة املعراج البدين 
وجتاوزه العرش والكرسي وعلوه على الزمان واملكان يعين خلوه وخروجه منهما 

 مع وجود االشارة القرآنية اليها و السالمللعلماء اختالف يف رؤيته عليه الصالة 
 ى ما رأو السالمقائلون بعدمها قال االمام الغزايل االصح انه عليه الصالة وأكثرهم 

ربه ليلة املعراج وهؤالء القاصرون يرون اهللا سبحانه كل يوم بزعمهم الباطل مع وجود 
القيل والقال بني العلماء يف رؤية حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم مرة واحدة 

 يعلم من كلمات هؤالء اجلماعة ان نسبة )و أيضاً(هم فقبحهم اهللا سبحانه ما أجهل
الكالم الذي يسمعونه اىل اهللا سبحانه عندهم كنسبة الكالم اىل املتكلم وهذا عني 
االحلاد معاذ اهللا سبحانه من أن يصدر عنه كالم بطريق تكلم فيه ترتيب احلروف 

الغلوطات هو والتقدم والتأخر فان ذلك من عالمات احلدوث والذي أوقعهم يف ا
 ينبغي أن )ولكن(كلمات املشائخ الكبار فاهنم ايضا اثبتوا له سبحانه الكالم واملكاملة 

يعلم ان املشائخ ال يقولون ان نسبة الكالم اليه تعاىل كنسبته اىل املتكلم بل يقولون انه 
  على نبينا وعليهموسىكنسبة املخلوق اىل اخلالق يقينا وال حمذور يف ذلك اصال فان 
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ونسبة هذا الكالم اىل  و تعاىل  مسع من الشجرة كالم احلق سبحانهو السالمالصالة 
احلق سبحانه كنسبة املخلوق اىل اخلالق ال كنسبة الكالم اىل املتكلم وكذلك الكالم 
الذي كان يسمعه من جربيل عليه السالم نسبته اىل احلق كنسبة املخلوق اىل اخلالق 

لكالم ايضا كالم احلق سبحانه ومنكره كافر وزنديق وكأن غاية ما يف الباب ان ذلك ا
كالم احلق مشترك بني الكالم النفسي والكالم اللفظي الذي يوجده احلق سبحانه من 

 و تعاىل غري توسط امر ما فيكون الكالم اللفظي ايضا يف احلقيقة كالم احلق سبحانه
عك يف كثري من املواضع فيكون منكره كافرا بالضرورة فافهم فان هذا التحقيق ينف

 أن يعلم أن الوجود الذي نثبته يف املمكنات هو وجود )ينبغي(واهللا سبحانه املوفق 
ضعيف كسائر صفات املمكنات وما مقدار علم املمكن يف جنب علم الواجب تعاىل 
واي اعتبار للقدرة احلادثة يف جنب القدرة القدمية وكذلك وجود املمكن يف جنب 

 شئ حمض فكيف يقع الناظر يف الشك من تفاوت مراتب هذين وجود الواجب ال
الوجودين ان اطالق الوجود على هذين الفردين هل هو بطريق احلقيقة او على احدمها 

بطريق اجملاز اال ترى ان اجلم الغفري من الصوفية تيقنوا اآلخر بطريق احلقيقة و على 
مكن امنا هو بطريق اجملاز وال يثبت بالشق الثاين وقالوا ان اطالق الوجود على وجود امل

الوجود للممكنات اال العوام واخص اخلواص واملراد باخص اخلواص االنبياء عليهم 
 دائرة الظالل ى ومن كان مشرفا بواليتهم االصلية من اممهم وطوو السالمالصالة 

بالتمام فاما العوام فنظرهم مقصور على الظاهر فيزعمون ان وجود الواجب ووجود 
 أخص اخلواص )واما(ملمكن قسمان من الوجود املطلق ويظنون كليهما موجودين ا

فأبصارهم حديدة فيجدون كال الوجودين من افراد الوجود املطلق ويعدون تفاوت 
مراتب افراد الوجود املطلق راجعا اىل صفات الوجود واعتباراته ال اىل حقيقته وذاته 

ازا وأما املتوسطون الذين وضعوا اقدامهم جماآلخر حىت يكون يف احدمها حقيقة ويف 
فوق رتبة العوام وقصروا عن ادراك كماالت اخص اخلواص فعسري عليهم ان يقولوا 
بوجود املمكنات وأن يطلقوا لفظ الوجود على وجود املمكن بطريق احلقيقة ومشكل 
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د كما يقال ومن ههنا قالوا إن املمكن امنا يقال له موجودا بعالقة ان له نسبة اىل الوجو
ماء الشمس ال ان الوجود قائم به حىت يكون موجوداً حقيقة وبعض هؤالء اجلماعة 
ساكت عن وجود املمكن غري مصرح بنفيه واثباته وبعضهم ينفي الوجود عن املمكن 

 موجوداً غري الواجب تعاىل وبعضهم ال يقول بغريية وجود املمكن لوجود ىوال ير
له ويصرح بعضهم ان املمكن موجود بعني الوجود الذي الواجب كما ال يقول بعينيته 

به الواجب تعاىل موجود وهذه العبارة ايضا تنفي الوجود عن املمكن وباجلملة حيتاج 
يف اثبات وجود املمكن اىل حدة النظر حىت ميكن رؤيته حني تشعشع انوار وجود 

ع وجود تشعشع الواجب تعاىل كما أن من هلم حدة البصر يرون النجوم يف النهار م
نور الشمس والذين ليس هلم حدة البصر ال يقدرون رؤيتها فوجود املمكنات يف جنب 
وجود الواجب كوجود الكواكب يف النهار من كان فيه حدة البصر يقدر رؤيته ومن 

 ى فان قيل كيف ير * وليس له منها نصيب وال سهم *هو ضعيف البصر ال يقدرها
د ضعف البصر وعمي البصرية فيهم واحلال ان تشعشع العوام وجود املمكنات مع وجو

 أن العوام ارباب )اجيب(انوار وجود الواجب مانع عن رؤيته يعين الضعاف البصر 
العلم ال ارباب الرؤية وكالمنا يف ارباب الرؤية ال يف ارباب العلم فاهنم خارجون عن 

ون مانعا عن رؤية املبحث فكان ظهور انوار الواجب تعاىل مفقودا يف حقهم فال يك
وجود املمكنات يف حقهم او نقول ان ظهور انوار الواجب امنا هو مانع عن شهود 
وجود املمكنات ال انه مانع عن العلم بوجود املمكنات فان العلم كثرياً ما حيصل 
بالسماع والتقليد والنظر واالستدالل كما ان العلم بوجود الكواكب يف النهار حاصل 

ا مع وجود ظهور الشمس ويف العوام العلم بوجود املمكنات ال لضعاف البصر ايض
شهوده فان الشهود من صفة البصرية وبصرية العوام مطموسة سواء كان املشهود ملكا 

 ان العوام كما اهنم مشاركون )أيها االخ االعز(أو ملكوتا أو جربوتا أو الهوتا 
من ههنا كانت  و  أخرالخص اخلواص يف هذا املبحث كذلك هلم مشاركة يف مواضع

 يف كثري من االحكام كمعاملة العوام و السالممعاملة االنبياء ومعائشهم عليهم الصالة 
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ومعائشهم ومعاشرهتم مع أهلهم وعياهلم وكان خري البشر صلّى اهللا عليه و سلّم يعامل 
يب أهله وعياله مثل معاملتهم وحسن معاشرته صلّى اهللا عليه و سلّم مشهور نقل ان الن

 واحلسني رضي اهللا عنهما واظهر هلما متام ]١[ل يوما احلسنصلّى اهللا عليه و سلّم قّب
ل واحدا منهم أصال االنبساط فقال شخص من احلاضرين ان يل أحد عشر ابنا ومل اقّب

فقال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ان هذا لرمحة اعطاها اهللا سبحانه لعباده من رمحته 
واص مشاركة مع العوام يف بعض االوصاف وان كانت وحيث كانت الخص اخل

صورة كان العوام حمرومني من أكثر كماالهتم بسبب نقصاهنم وقصور ادراكهم 
وختيلهم اياهم كأنفسهم والذين فارقوهم يف االوصاف واخلصال تراهم يعظموهنم 

اليت ويوقروهنم وهلذا يفضلون أوصاف االولياء واخالقهم على ما سواها من االوصاف 
تشابه أوصافهم وأخالقهم لكوهنا مغايرة الوصافهم واخالقهم وان كانت تلك 

نج شكر گ عن املخدوم الشيخ فريد )نقل(االخالق موجودة يف االنبياء عليهم السالم 
 وطرأ عليه تغري أصال وقال مات جرأنه ملا تويف واحد من أوالده وبلغه خرب وفاته مل ي

 عليه النيب صلّى ى سيد البشر ابراهيم عليه السالم بكالكلب فاخرجوه وملا تويف ولد
 بفراقك حملزونون وبني حزنه بالتأكيد مبالغة فانظر ]٢[اهللا عليه و سلّم وحزن وقال انا

نج شكر ام سيد البشر صلّى اهللا عليه و سلّم وعند العوام گأيهما أفضل الشيخ فريد 
ضل فاهنم يعدوهنا من عدم التعلق الذين هم كاالنعام بل اضل معاملة االول أوىل واف

 ويزعمون الثاين عني التعلق بالفاين اعاذنا اهللا سبحانه من معتقداهتم السوء ىبالسو

                                                 
ل ولده احلسن فقال ان يل عشرة من  االقرع بن حابس النيب صلّى اهللا عليه و سلّم وهو يقّبىيف االحياء رأ) 1(

ليه السالم من ال يرحم ال يرحم انتهى و قد اخرج الشيخان وابو داود والترمذي لت واحدا منهم فقال عالولد ما قّب
 وعنده االقرع بن حابس يل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم احلسني بن علعن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال قّب

ليه و سلّم مث قال من ال لت منهم احدا فنظر رسول اهللا صلّى اهللا عفقال االقرع ان يل احد عشرة من الولد ما قّب
 عن ايب هريرة لكن ذكر عيينة بن ى يعلويرحم ال يرحم وزاد رزين او املك ان كان اهللا نزع منكم الرمحة ورواه اب

  .ل احلسن واحلسنيحصني بدل االقرع ابن حابس وليس فيه الزيادة اال ان فيه يقّب
  .رواه الشيخان عن انس رضي اهللا عنه) 2(
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دار امتحان وابتالء فالقاء العوام يف االشتباه والشبهة عني احلكمة  وحيث ان هذه الدار
ارزقنا اجتنابه حبرمة واملصلحة اللهم ارنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطال و

اىل أصل الكالم ونقول ان ) ولنرجع( و السالمسيد البشر عليه و على آله الصالة 
اميان االنبياء عليه السالم واصحابه الكرام واالولياء امللحقني باالصحاب العظام بعد 
 ىالشهود قد تقرر كونه بالغيب بواسطة الرجوع اىل الدعوة كما ان شخصا رأ

هار ووجد فيه االميان الشهودي بوجود الشمس فاذا جاء الليل يتبدل الشمس يف الن
 واميان العلماء وان كان غيبا ولكن غيبهم عرض له اميانه الشهودي باالميان الغيىب

حكم احلدس بواسطة نور متابعة االنبياء عليهم السالم وخرج من كونه نظريا 
 علماء الدنيا داخلون يف عامة املؤمنني فاناآلخرة واستدالليا واملراد بالعلماء هنا علماء 

وافضل اقسام االميان الغييب املنسوب اىل عامة املؤمنني اميان مربوط بتقليد االنبياء 
فان ( ومنوط بقال اهللا وقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم و السالمعليهم الصالة 

تقليدي حىت ان كثريا من  قال العلماء ان االميان االستداليل أفضل من االميان ال)قيل
العلماء عدوا االستدالل من شرائط االميان ومل يعتربوا االميان التقليدي وأنت تقول ان 

 ان االميان احلاصل بتقليد االنبياء عليهم السالم اميان )اجيب(االميان التقليدي أفضل 
 المو الساستداليل فان صاحب التقليد يعرف بالدليل ان االنبياء عليهم الصالة 

صادقون يف تبليغ الرسالة من اهللا تعاىل فان الشخص الذي صدقه اهللا سبحانه باملعجزة 
صادق ألبتة واالنبياء عليهم السالم كلهم مؤيدون باملعجزات فيكون كلهم صادقني 
والتقليد الغري املعترب هو تقليد اآلباء يف االميان فقط وال يكون صدق االنبياء عليهم 

غهم منظورا اليه أصال وهذا االميان غري معترب عند كثري من العلماء السالم وحقية تبلي
الكربى  وى االميان االستداليل احلاصل من ترتيب مقدمات أرباب النظر من الصغرىبق

فهو استدالل قريب من االمكان بعيد عن الوقوع وال يعلم مضي أحد من أرباب النظر 
النا جالل الدين الدواين فانه حمقق يف مقام االستدالل على اثبات الواجب مثل مو

 هو يف اثبات الواجب سعيا بليغا ومع ذلك ال يوجد مقدمة ىومتأخر الزمان وقد سع
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من مقدمات استدالالته مسلمة من النقض واملعارضة واملنع والدخل املوجه اليت اوردها 
 تقليد  رسالته ويل لصاحب استدالل حيصل االميان مبجرد االستدالل وال يكوناحمشيو

  .االنبياء مستنده ومعتمده ربنا آمنا مبا انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

  

املكتوب الثالث والسبعون واملائتان اىل املرزا حسام الدين امحد يف بيان انه 
ينبغي للسالك ان يكون ثابتا ومستقيما على طريق شيخه غري ملتفت اىل طرق 

يت تظهر على خالفه فاهنا من الشيطان العدو وما اخر وان ال يعترب الوقائع ال
  يناسب ذلك

هتدي لوال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل  هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لناحلمد
ربنا باحلق عليهم من الصلوات امتها ومن التسليمات اكملها قد حصل السرور 

وجه الكرم جزاكم واالبتهاج بوصول صحيفة االلتفات املرسلة باسم هذا احلقري على 
اهللا سبحانه خري اجلزاء وقد اندرج فيها انه لو كانت املبالغة يف منع السماع متضمنة 
للمنع عن مساع املولد الذي هو عبارة عن قراءة القصائد النعتية واالشعار غري النعتية 
يعسر ترك استماع املولد على االخ االعز املري حممد نعمان وبعض االصحاب 

نا الهنم رأوا النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف الواقعة وهو صلّى اهللا عليه و املوجودين ه
 لو )أيها املخدوم(سلّم راض عن جملس املولد جدا ويصعب عليهم ترك ذلك جدا 

و يكون كان للوقائع اعتبار و على املنامات اعتماد ال حيتاج املريدون اىل الشيوخ 
يد يعمل حينئذ مبا يوافق وقائعه ويطابق ملناماته اختيار طريق من الطرق عبثا فان كل مر

ال وسواء كانت مرضية  ء كانت تلك الوقائع واملنامات موافقة لطريقة شيخه أواسو
 هذا التقدير تبطل سلسلة الشيخوخة واملريدية وكل ذي هوس يستقل ىال فعل عنده أو

دقة مقدار نصف بوضعه ويستبد بطوره واملريد الصادق ال يكون عنده اللف واقعة صا
شعرية من االعتبار مع وجود شيخه وتكون املنامات عند الطالب الرشيد مع دولة 
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حضور املرشد معدودة من أضغاث أحالم وال يلتفت اىل شئ منها أصال الشيطان عدو 
قوي ال يأمن املنتهون من كيده وال يزالون خائفني وجلني من مكره فماذا نقول يف 

ن حمفوظون ومن سلطان الشيطان نتهى غاية ما يف الباب ان املحق املبتدئني واملتوسطني
مصونون خبالف املبتدئني واملتوسطني فال تكون وقائعهم مستحقة لالعتماد وحمفوظة 

فيها النيب صلّى اهللا عليه و  يرى  ان الواقعة اليت)فان قيل(عن مكر عدو شديد العناد 
 ال يتمثل بصورته كما ]١[ الشيطانسلّم صادقة وحمفوظة من كيد الشيطان ومكره فان

 أن صاحب )اجيب(ورد فتكون وقائع ما حنن فيه صادقة وحمفوظة من مكر الشيطان 
الفتوحات املكية جعل عدم متثل الشيطان خمصوصا بصورته صلّى اهللا عليه و سلّم 
 اخلاصة به املدفونة يف املدينة وال جيوز احلكم بعدم متثله مطلقا على أي صورة كان وال

 خصوصا يف املنام و السالمشك ان تشخيص تلك الصورة على صاحبها الصالة 
متعسر جدا فكيف تكون مستحقة لالعتماد فان مل جنعل عدم متثل الشيطان خمصوصاً 
بصورته صلّى اهللا عليه و سلّم اخلاصة به وجوزنا عدم متثله به على اي صورة كان 

 لرفعة شأنه صلّى اهللا عليه و سلّم نقول كما ذهب اليه كثري من العلماء ومناسب أيضا
ان أخذ االحكام عن تلك الصورة وأدراك املرضي وغري املرضي له من املشكالت فانه 
ميكن أن يكون العدو اللعني متوسطا يف البني ومريئا خلالف الواقع واقعيا وموقعا 

 صلّى اهللا عليه و للرائي يف االشتباه وااللتباس بتلبيس عبارته واشارته بعبارة رسول اهللا
 كان يوما و السالم أن سيد البشر عليه و على آله الصالة ]٢[سلّم واشارته كما روي

جالسا وكان عنده صناديد قريش ورؤساء أهل الكفر وكثري من االصحاب ايضاً فقرأ 

                                                 
   عن ايب هريرة رضي اهللا عنهرواه الشيخان) 1(
هذه القصة مذكورة يف مجيع كتب السري وكافة التفاسري وفيها بني العلماء اختالفات كثرية واحسن املذكورة ) 2(

فيها ما ذكره االمام قدس سره هنا من ان الشيطان اللعني ضم تلك الزيادة من قبل نفسه حماكيا نغمته وصوته بنغمة 
ة والسالم اثناء فراءته النه كان يرتل القرآن ترتيال تاما ليفهموا ال انه القاها اىل النيب صلّى النيب وصوته عليه الصال

اهللا عليه و سلّم فاشبته له صلّى اهللا عليه و سلّم بالقاء جربيل فقرأها حاشا جناب الرسالة من ذلك وهذا ما عليه 
  .احملققون
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النيب صلّى اهللا عليه و سلّم عليهم سورة النجم وملا بلغ ذكر آهلتهم الباطلة ضم 
عني كلمات يف مدح آهلتهم الباطلة اىل قراءته صلّى اهللا عليه و سلّم على الشطيان الل

 ومل جيدوا اىل متييزه سبيالً أصال و السالمهنج ظنها احلاضرون من قراءته عليه الصالة 
ففرح الكافرون وقالوا ان حممداً صاحلنا ومدح آهلتنا وحتري منه احلاضرون من أهل 

صلّى اهللا عليه و سلّم على كالم الشيطان اللعني هذا فقال االسالم ايضاً ومل يطلع النيب 
النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ما الواقعة فعرض االصحاب الكرام عليه صلّى اهللا عليه و 
سلّم ان هذه الفقرات قد ظهرت يف اثناء كالمك فحزن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 

أن ذلك الكالم كان القاء شيطانيا على ذلك فجاء جربيل عليه السالم بالوحي لبيان 
 الشيطان يف ى ألقوذلك قوله تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب اال اذا متىن

 الشيطان كالمه الباطل يف أثناء قرائته صلّى اهللا عليه و ى االربع فاذا ألقاآلياتامنيته 
ميتاز من قراءته صلّى سلّم يف زمان حياته ويف حالة يقظته ويف حمضر الصحابة حبيث ال 

 أن تلك الواقعة حمفوظة من تصرف الشيطان ومصونة ىاهللا عليه و سلّم فمن أين يدر
من تلبيسه مع كوهنا بعد وفاته صلّى اهللا عليه و سلّم ويف حالة املنام اليت هي حالة 

أو (تعطيل احلواس وحمل االشتباه وااللتباس ووجود انفراد الرأي عن سائر الناس 
 املمدوح عن ىأن كونه صلّى اهللا عليه و سلّم راضيا هبذا العمل كما يرض )نقول

املادحني ملا كان متمكنا يف أذهان قارئ القصائد وسامعها ومنتقشاً يف متخيالهتم جاز 
أن تكون تلك الصورة املرئية يف الواقعة هي الصورة املنتقشة يف متخيالهتم من غري أن 

 شيطاين وأيضاً ان الواقعات والرؤيا قد تكون حممولة تكون لتلك الواقعة حقيقة ومتثل
 مثال صورة زيد يف ىها الرائي بعينها كما اذا رأاعلى ظاهرها وحقيقتها وهي اليت ير

املنام وكان املراد هبا هو عني حقيقة زيد وقد تصرف عن الظاهر وحتمل على التأويل 
مثال بعالقة املناسبة  وهبا عمريد مثال يف املنام وأريد  صورة زىوالتعبري كما اذا رأ

بينهما فمن أين يعلم أن واقعة االصحاب حممولة على الظاهر غري مصروفة عنه ومل ال 
جيوز أن يكون املراد هبا الوقائع احملتاجة اىل التعبري وأن تكون كناية عن أمور أخرى من 
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ر االعتبار على غري أن يكون لتمثل الشيطان فيها جمال وباجلملة ينبغي أن ال يكون مدا
الواقعة فان االشياء موجودة يف اخلارج فينبغي السعي حىت ترى االشياء يف اخلارج فان 

 يف اخليال فهو منام وخيال ىذلك هو الالئق باالعتماد وليس فيه جمال التعبري وما ير
وأصحابنا هناك يعاملون بوضعهم ورأيهم من مدة مديدة وزمام االختيار بايديهم وأما 

 حممد نعمان فما املخلص له غري االنقياد فان توقفوا عن االمتناع فرضا حملة بعد املري
املنع عياذا باهللا سبحانه فننظر اىل من يفرون ومبن يلوذون ومبالغة الفقري امنا هي بسبب 

ء كانت املخالفة بالسماع والرقص أو بقراءة املوالد وانشاء القصائد اخمالفة طريقته سو
اىل مطلب خاص به والوصول اىل املطلب اخلاص هبذا الطريق ولكل طريق وصول 

املتوسط منوط بترك هذه االمور فكل من فيه طلب مطلب هذا الطريق ينبغي ان جيتنب 
عن خمالفة هذا الطريق وان ال تكون مطالب طرق أخر منظورة يف نظره قال اخلواجه 

 يعين حنن ما )انكار ميكنيمنه اين كار ميكينم ونه  ما(هباء الدين النقشبند قدس سره 
نفعل هذا االمر لكونه خمالفاً للطريق اخلاص بنا وال ننكره أيضاً لكونه معموالً عند 
مشائخ أخر ولكل وجهة هو موليها فاذا حدث أمر خمالف هلذه الطريقة العلية يف فريوز 

ء ال جرم آباد الذي هو ملجأ ومالذ المثالنا الفقراء ومقر قدوة أرباب املتابعة الضعفا
يكون موجبا الضطراب أمثالنا الفقراء ألبتة واملخادمي الكرام احقاء بالقيام حبفظ طريق 
والدهم املاجد كما ان أوالد اخلواجه احرار قدس سره قاموا حبفظ الطريق االصل بعد 
عروض التغري لطريق والدهم املاجد بعد وفاته وجادلوا املغريين كما انه واصل اىل 

 أيضا ان شاء اهللا وكتبتم شيئا من مشرب شيخنا القوي العذب نعم مسعكم الشريف
ميت واختياراً له  االمور ميال منه اىل مذهب املالانه تساهل يف أوائل حاله يف بعض

وارتكب ترك العزمية يف بعض االشياء ترجيحا لذلك املذهب ولكنه اجتنب عن هذه 
ا بنظر االنصاف وليتفكروا ان شيخنا ومل يذكر املالمتية أصال لينظرواآلخر االمور يف 

اذا كان فرضا حيا يف الدنيا يف هذه االوان وانعقد هذا اجمللس واالجتماع هل حيسبون 
 ويقني الفقري انه ما كان ال  عن هذا االمر ويستحسن هذا االجتماع أوىانه يرض
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ن ال ليجوز هذا املعىن بل ينكره وكان مقصود الفقري االعالم تقبلون أو ال تقبلو
مضايقة اصال وال جمال للمشاجرة قطعا فلئن استمر املخادمي واالصحاب املوجودون 
هناك على ذلك الوضع واستداموا فال نصيب لنا غري احلرمان من صحبتهم وماذا 

  . أوال وآخراًو السالمأكتب أزيد من ذلك 

  

 املكتوب الرابع والسبعون واملائتان اىل الشيخ يوسف الربكي يف احلث على
علو اهلمة وعدم االلتفات اىل الشهودات السفلية املتعلقة مبرايا الكثرة وما 

  يناسب ذلك

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم ان رسائلكم الثالث املرسلة قد 
وصلت واتضح ما اندرج فيها من بيان وقائع االحوال والكرامات واحلال الذي بينته 

هبذه العبارة واالنتهاء الثاين هو ان يكون على احلال يف آخر شهود الوحدة يف الكثرة 
االول وان يغيب الغيبة يعين انا عبد وخلق ومن أمة حممد املصطفى صلّى اهللا عليه و 
سلّم فهذا احلال أصيل وفوق االحوال املذكورة ولكن االنتهاء غريه والنهاية بعيدة عنه 

  :)شعر(مبراحل 

   التفكر يف الوصال فهيهات *وذا ايوان االستغناء عال

وكان املقصود من تكرار الكلمة الطيبة حيث كنت أمرتك به يف املكتوب 
السابق هو نفي هذا الشهود املتعلق بالكثرة هللا سبحانه احلمد واملنة قد زال ذلك 
الشهود عنك بربكة تكرار هذه الكلمة الطيبة ينبغي ان تكون عايل اهلمة وان ال تكتفي 

زه فان اهللا سبحانه حيب معايل اهلمم ولقد ختلصت من سكة جبوز هذا الطريق ومو
التوحيد الوجودي الضيقة اىل الطريق السلطاين فيا هلا من نعمة لو مل تتذكر االحوال 
السابقة ومل تتفكر لذات شهود الوحدة يف الكثرة وصرف العمر باالستقامة يف السعي 

خاشيني تركوا شرب اخلشخاش واالجتهاد يف هذا الطريق ولقد رأينا كثريا من اخلش
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واطلعوا على قبحه واستمروا على ذلك مدة مث جرهم تذكر االحوال املترتبة على 
 ان )أيها املخدوم(شرب اخلشخاش وتفكر لذا تلك االحوال اتفاقا اىل احلالة القدمية 

الشهود الذي يتعلق مبرايا الكثرة موجب للذة والشهود الترتيهي الذي هو ناظر اىل 
به متعذر أال ترى  مقتدى  االلتذاذ به متعسر بعيد والسري إليه من غري امداد شيخاجلهل

ان اخانا االعز موالنا امحد الربكي يعده العوام من علماء الظاهر وهو بنفسه ايضا ال 
يعلم أحواله وأحوال اصحابه وسر ذلك ان باطنه متوجه اىل الشهود الترتيهي الذي هو 

العلماء اميان بالغيب وباطنه من علو الفطرة غري ملتفت اىل موطن اجلهل واميانه مثل 
مفتون وغري مغرور بترهات الصوفية ووجوده  شهود ممتزج بالكثرة وظاهره غري

الشريف مغتنم يف تلك النواحي وهذه احلالة اليت أخربت حبصوهلا قد اتصف هبا موالنا 
 ان مدار تلك البقعة على املذكور وحتقق من منذ أزمان علم أو مل يعلم وعند الفقري

وجود موالنا والعجب كيف خفي هذا املعىن على أهل الكشف يف تلك النواحي 
وجاللة قدر موالنا ظاهرة وباهرة يف علم الفقري كوجود الشمس وماذا أزيد على ذلك 

  .و السالمواملأمول الدعاء 

  

ب املكتوب اخلامس والسبعون واملائتان اىل املال أمحد الربكي يف جوا
استفساراته والتحريض على تعليم العلوم الشرعية ونشر االحكام الفقهية وما 

  يناسب ذلك

وبعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات أهني انه قد وصلت الصحيفتان 
املرسلتان صحبة الشيخ حسن وغريه وأورثتا فرحا وافراً وقد بينت يف احدامها أحوال 

بولك فتوجهت يف تلك االثناء اىل حالك اخلواجه ويس واستفسرت يف األخرى عن ق
فرأيت ان سكان تلك النواحي يعدون اىل جانبك ويلتجئون اليك فعلم من هذا انك 
قد جعلت مدار تلك البقعة وجعلت اناس تلك احلدود مربوطة بك هللا سبحانه احلمد 
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 واملنة على ذلك وال تظنن ان هذه املعاملة من مجلة الواقعات اليت هي مظان الريب
واالشتباه بل عدها من احملسوسات واملشهودات والعمدة لك يف حتصيل هذه الدولة 
تعليم العلوم الشرعية ونشر االحكام الفقهية يف مواضع متكن فيها اجلهل ورسخت 
البدعة وحمبتك الولياء اهللا سبحانه واخالصك هلم وقد منحكهما اهللا تعاىل مبحض 

نشر االحكام الفقهية ما استطعتم فاهنا مالك االمر فضله فعليكم بتعليم العلوم الدينية و
ومناط االرتقاء ومدار النجاة وعليكم شد نطاق اهلمة واحكامه الن تكونوا يف عداد 
العلماء وداللة اخللق اىل طريق احلق سبحانه باالمر باملعروف والنهي عن املنكر قال اهللا 

لذكر القليب الذي أجزمت به أيضا تعاىل ان هذه تذكرة فمن شاء اختذ اىل ربه سبيال وا
مؤيد التيان االحكام الشرعية ودافع لعناد النفس االمارة فينبغي اجراء هذا الطريق 
أيضا وان ال حتزن على عدم االطالع على احوالك واحوال أصحابك وان الجتعله 
دليالً على عدم احلاصل فيك واحوال االصحاب كافية للمرآتية لكماالتك وما ظهر 

الصحاب امنا هو احوالك ظهرت فيهم بطريق االنعكاس والشيخ حسن احد يف ا
اركان دولتك وممد ومعاون لك يف معاملتك فان وقع يف خاطرك ارادة سفر ماوراء 
النهر او ممالك اهلند فرضا فالنائب منابك هناك هو الشيخ حسن فينبغي أن تراعي 

من تعلم العلوم الدينية الضرورية االلتفات والتوجه يف حقه واالجتهاد البليغ ليتفرغ 
سريعا وكان سفره هذا اىل اهلند مغتنما يف حقه وحقك ايضا رزقنا اهللا سبحانه واياكم 

 وكتبت أيضا ان واحداً  *و السالماالستقامة على ملة االسالم على صاحبها الصالة 
من االصحاب حصل له ترق من مدة ستة اشهر وما كان يظهر له يف حالة الغيبة 

 ال داللة )أيها املخدوم(وعدم الشعور من االرواح الطيبات يراه اآلن يف حالة االفاقة 
يف هذه الرؤية على الترقي سواء كانت يف الشعور او يف غريه والقدم االول يف هذا 

يف فكرته ما سواه تعاىل قطعا  يبقى  غري احلق سبحانه أصال وان الىالطريق ان ال ير
 فان هذا عني ىالشياء غري احلق سبحانه وال يعلمها بعنوان السو اىال مبعىن أنه ال ير

 غري احلق سبحانه أصال وال حيس به قطعا وهذه احلالة معرب ىرؤية الكثرة بل ال ير
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  :)شعر(عنها بالفناء واملرتل االول من منازل هذا الطريق ودونه خرط القتاد 

  بيل فليس له يف كربياه س *ومن مل يكن يف حب مواله فانيا

واملكتوبات املسطورة يف هذه االيام عزيزة الوجود جدا وقد اندرجت فيها 
فوائد كثرية وقد اخذ الشيخ حسن نقلها معه فينبغي مطالعتها بكمال املالحظة وقد 
التمست الدعاء لوالدتك املرحومة فأجبناه وقبلناه وبقية أحوال هذه احلدود يبينها 

ن اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و  على مو السالمالشيخ حسن بالتفصيل 
  .و السالم والفقري واوالده يلتمس الدعاء حبسن اخلامتة و السالمعلى آله الصالة 

  

املكتوب السادس والسبعون واملائتان اىل الشيخ بديع الدين يف بيان حمكمات 
  القرآن ومتشاهباته وبيان العلماء وكماالهتم وما يناسب ذلك

 على سيد املرسلني وعليهم وعلى آله و السالمب العاملني والصالة احلمد هللا ر
وأصحابه الطيبني الطاهرين أمجعني جعلنا اهللا سبحانه واياكم من الراسخني يف العلم 
أيها االخ ان اهللا سبحانه قسم كتابه اجمليد على قسمني حمكمات ومتشاهبات فالقسم 

لثاين خمزن علم احلقائق واالسرار وما ورد االول منشأ لعلم الشرائع واالحكام والقسم ا
يف القرآن او يف احلديث من اليد والوجه والقدم واالصابع واالنامل كلها من 
املتشاهبات وكذا مقطعات احلروف الواردة يف اوائل السور القرآنية ايضا من 

رة عن املتشاهبات اليت مل يطلع عليها اال العلماء الراسخون وال تتخيل ان التأويل عبا
القدرة اليت عربت عنها باليد وعن الذات اليت عرب عنها بالوجه بل تأويلها من االسرار 
الغامضة اليت انكشفت الخص اخلواص وماذا اكتب من احلروف املقطعات القرآنية 
فان كل حرف منها حبر مواج من االسرار اخلفية بني العاشق واملعشوق ورمز غامض 

ب واحملبوب واحملكمات وان كن امهات الكتاب ولكن من الرموز الدقيقة بني احمل
جهن ومثراهتن اليت هي املتشاهبات من مقاصد الكتاب وليست االمهات اال وسائل ئنتا
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حلصول النتائج قلب الكتاب هو املتشاهبات وقشر ذلك اللب حمكمات الكتاب 
لة تلك املرتبة واملتشاهبات هي اليت تبني االصل بالرمز واالشارة وتنبئ عن حقيقة معام

ن خبالف احملكمات واملتشاهبات هي احلقائق واحملكمات بالنسبة اىل أالعالية الش
املتشاهبات صور تلك احلقائق والعامل الراسخ هو الذي يقدر على اجلمع بني اللب 
والقشر واحلقيقة والصورة علماء القشر مسرورون بالقشر ومكتفون باحملكمات 

 احملكمات وينالون حظا وافرا من تأويل املتشاهبات والعلماء الراسخون حيصلون
وجيمعون بني احلقيقة والصورة اعين املتشابه واحملكم وأما من طلب تأويل املتشاهبات 
من غري علم احملكمات ومن غري عمل مبقتضاها وترك الصورة وسلك طريق فكر 

 ومل يدر ان احلقيقة فهو جاهل وليس له خرب عن جهله وضال وليس له شعور بضاللته
هذه النشأة مركبة من الصورة واحلقيقة وما دامت هذه النشأة موجودة ال تنفك 
احلقيقة عن الصورة أصال قال اهللا تعاىل واعبد ربك حىت يأتيك اليقني اي املوت كما 

 منتهىقال املفسرون جعل اهللا تعاىل غاية العبادة وهنايتها زمان حلول املوت الذي هو 
من مات فقد قامت قيامته وامنا حيصل انفكاك الصور من احلقائق يف هذه النشأة الن 

النشأة االخروية اليت هي حمل ظهور احلقائق فكل من النشأتني هلا حكم على حدة ال 
خيتلط حكم احدامها باألخرى اال جاهل او زنديق مقصوده ابطال الشرائع فان كل 

امة املؤمنني واخص اخلواص  وعمنتهىحكم شرعي ثابت للمبتدئ فهو ثابت ايضاً لل
من العارفني سواسية يف هذا املعىن ومتساوية االقدام فيه ال فرق بني شخص وشخص 
واملتصوفة القاصرون واملالحدة اخلائبون يف صدد اخراج رقاهبم من ربقة الشريعة 
متخيلني بأن االحكام الشرعية خمصوصة بالعوام واما اخلواص فهم مكلفون باملعرفة 

أهنم يعتقدون من جهلهم ان االمراء والسالطني ليسوا مكلفني بغري العدل فقط كما 
واالنصاف ويقولون ان املقصود من اتيان الشريعة حصول املعرفة فاذا حصلت املعرفة 
سقطت التكاليف الشرعية ويستشهدون يف اثبات مدعاهم بقوله تعاىل واعبد ربك 

ري يعين انتهاء العبادة حصول معرفة حىت يأتيك اليقني أي باهللا كما قال سهل التست
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احلق سبحانه والظاهر ان مراد من فسر اليقني بكونه باهللا هو كون انتهاء الكلفة يف 
العبادة حصول معرفة احلق جل وعال ال انتهاء نفس العبادة فان ذلك مفض اىل االحلاد 

يعملون من والزندقة وهم يزعمون ايضا ان عبادة العارفني ريائية فاهنم يعملون ما 
الطاعة والعبادة ليقتدي هبم يف ذلك املبتدؤن واتباعهم ال لكوهنم حمتاجني اليها وينقلون 
يف تأييد هذا القول اقواال عن املشايخ حيث قالوا ما مل يكن الشيخ منافقا ومرائيا ال 

 العارفني اىل العبادة على هنج احتياجينتفع به املريد خذهلم اهللا سبحانه ما اجهلهم و
ليس يف املريدين عشره فان عروجاهتم مربوطة بالعبادة وترقياهتم منوطة باتيان االحكام 
 الشرعية وما يتوقع للعلوم غدا من مثرات العبادة فهو حاصل للعارفني اليوم فهم اذاً

 ان يعلم ان )ينبغي(احقاء بالعبادة واحوج اىل اتيان االحكام الشرعية من غريهم 
ع الصورة واحلقيقة والصورة ظاهر الشريعة واحلقيقة باطن الشريعة عبارة عن جممو

الشريعة فالقشر واللب كالمها من أجزاء الشريعة واحملكم واملتشابه من افرادمها وعلماء 
الظاهر اكتفوا بقشرها والعلماء الراسخون مجعوا بني اللب والقشر ونالوا حظا وافراً 

لشريعة كشخص مركب من الصورة وع الصورة واحلقيقة فينبغي ان يتصور اممن جم
واحلقيقة وقد تعلق مجاعة بصورهتا وشغفوا هبا وانكروا حقيقتها ومل يعرفوا هلم شيخا 

زدوي وهؤالء اجلماعة هم علماء القشر ومجاعة أخرى افتتنوا پيقتدون به غري اهلداية وال
لصورة حبقيقتها ولكن مل يعتقدوها حقيقة الشريعة بل زعموا الشريعة مقصورة على ا

والقشر وتصوروا اللب واحلقيقة وراءها ومع ذلك مل ميتنعوا من اتيان االحكام الشرعية 
ومل يتخلفوا عنها مقدار شعرة ومل يضيعوا الصورة وعدوا تارك حكم من احكام 

 اهللا تعاىل ىالشريعة بطاال وضاال وهؤالء اولياء اهللا جل سلطانه وقد انقطعوا عما سو
ؤالء مجاعة أخرى وهم الذين اعتقدوا الشريعة مركبة من مبحبته سبحانه ودون ه

الصورة واحلقيقة وتيقنوا اهنا جمموع القشر واللب وحصول صورة الشريعة بدون 
حتصيل احلقيقة ساقط عندهم عن حيز االعتبار وحصول حقيقتها بدون اثبات الصورة 

سالم املوجب ناقص غري تام بل ال يعدون حصول الصورة بدون ثبوت احلقيقة من اال
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للنجاة كما هو حال علماء الظاهر وعامة املؤمنني ويتصورون حصول احلقيقة بدون 
 ان )وباجلملة(ثبوت الصورة من مجلة احملاالت ويسمون القائل به زنديقا وضاال 

الكماالت الصورية واملعنوية منحصرة عند هؤالء االكابر يف الكماالت الشرعية 
مقصورة على العقائد الكالمية الثابتة بآراء أهل السنة والعلوم واملعارف اليقينية 

واجلماعة ال يستوي عندهم الوف من الشهود واملشاهدة مسئلة واحدة من املسائل 
الكالمية يف ترتيهات احلق جل وعال وال يشترون االحوال واملواجيد والتجليات 

ون ظهور امثال نصف شعرية بل يعدبوالظهورات املخالفة حلكم من االحكام الشرعية 
 اهللا فبهديهم اقتده وهم ىهذه املذكورات من مظان االستدراج اولئك الذين هد

العلماء الراسخون وهم املنعم عليهم االطالع على حقيقة املعاملة واملوصل هبم بسبب 
رعايتهم اآلداب الشرعية اىل حقيقة الشريعة خبالف الفرقة الثانية فاهنم وان كانوا 

قيقة ومفتونني هبا ومل جياوزوا احلد يف اتيان االحكام الشرعية مقدار متوجهني اىل احل
شعرة مهما أمكن ولكنهم ملا اعتقدوا تلك احلقيقة وراء الشريعة وتصوروا الشريعة 
قشرها ترتلوا بالضرورة اىل ظل من ظالل تلك احلقيقة ومل جيدوا للوصول اىل حقيقة 

 ظلية وقرهبم صفاتيا خبالف العلماء الراسخني تلك املعاملة سبيالً فال جرم كان واليتهم
فان واليتهم اصلية واهنم وجدوا للوصول اىل االصول سبيال وجاوزوا حجب الظالل 

 ووالية هؤالء و السالمبالتمام فال جرم كانت واليتهم والية االنبياء عليهم الصالة 
تشاهبات ومفوضا اياه اىل االولياء ظل والية االنبياء وكان هذا الفقري متوقفا يف تأويل امل

علم احلق سبحانه مدة مديدة ومل اجد للعماء الراسخني نصيبا منها غري االميان هبا 
والتأويالت اليت بينها علماء الصوفية مل ارها الئقة ومناسبة بشأن تلك املتشاهبات ومل 

شاهبات ار لالسرار القابلة لالستتار تأويالت كما قال عني القضاة يف تأويل بعض املت
مثال يف امل اراد به االمل الالزم للعشق واحملبة وامثاهلا وملا أظهر يل اهللا سبحانه مبحض 
فضله مشة من تأويل املتشاهبات وفتح جدوال من ذاك البحر احمليط ومده اىل ارض 
استعداد هذا املسكني علمت ان للعلماء الراسخني ايضا نصيبا وافرا من تأويالت 
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هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا لقد جاءت املتشاهبات احلمد 
رسل ربنا باحلق واحلنا تعبريات الوقائع املطلوبة املسطورة على احلضور ومل نكتب من 

خر واستقبلت معاملة غريها هي أ القلم مبعارف ىماذا افعل قد جر شيئا تلك املقولة
 عليكم و على سائر من اتبع اهلدى مو السال واملسؤل مساحمتكم ىبالتسطري احر

  .ى العلو التسليماتوالتزم متابعة املصطفى عليه و على آله و على اخوانه الصلوات 

  

املكتوب السابع والسبعون واملائتان اىل املال عبد احلي يف بيان علم اليقني وعني 
نا هو اليقني وحق اليقني وهذا من العلوم املناسبة لوسط احلال وهناية الشهود ه

الشهود االنفسي بل شهود ما وراء االنفس بل نفس الشهود ليس بشئ 
  بالنسبة اىل الوصول كما يلوح ذلك من سائر مكتوباته ورسائله

 اآلياتاعلم أرشدك اهللا ان علم اليقني بذات احلق سبحانه عبارة عن شهود 
لشهود واحلضور سريا آفاقيا وأما ا ديقال لذلك الشهوالدالة على قدرته تعاىل وتقدس و

الذاتيني فليس شئ منهما مبنصور يف غري السري االنفسي وهو ال يكون يف غري نفس 
  :)شعر(السالك 

   اال اليك اذا بلغت املرتال *فلسوف تعلم ان سريك مل يكن

وما يشاهده يف خارجه فهو من قبيل مشاهدة اآلثار والدالئل على ذاته تعاىل ال 
حملققني سيد العارفني ناصر الدين اخلواجه عبيد اهللا مشاهدته عز سلطانه قال قطب ا

قدس سره ان السري على نوعني سري مستطيل وسري مستدير فالسري املستطيل بعد يف 
بعد والسري املستدير قرب يف قرب والسري املستطيل طلب املقصود من خارج دائرة 

التجليات الكائنة نفسه والسري املستدير الدوران حول قلبه وطلب املقصود من نفسه ف
يف الصور احلسية واملثالية وكذلك التجليات الكائنة يف حجب االنوار داخلة يف علم 
اليقني أي صورة كانت وأي نور كان وسواء كان النور مكيفا وملونا أو متناهيا أو ال 
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رمحن اجلامي قدس اهللا سره عبد الا كان بالكائنات أوال قال موالنا املخدوم طحمي
  :)شعر( شرح اللمعات عند بيان معىن هذا البيت السامي يف

  لت عنه اقاصيا واداينأ وس *يا من طلبته من مجيع مكان

ان هذا اشارة اىل املشاهدة اآلفاقية اليت تفيد علم اليقني وحيث اهنا ال خترب عن 
املقصود وال تعطي حضوره ال جرم تكون كشهود الدخان واحلرارة الدالني على ذات 

لعني اليقني ومفنيا لوجود  رج ذلك الشهود من دائرة العلم وال يكون مفيداالنار فال خي
السالك وعني اليقني عبارة عن شهود احلق سبحانه بعد أن كان معلوما بالعلم اليقيين 

ء السالك وعند غلبة هذا الشهود يكون تعينه متالشيا بالكلية اوهذا الشهود مستلزم لفن
فانيا ومستهلكاً يف الشهود وهذا الشهود و يكون ه أثر منه يف عني شهود يبقى وال

دس اهللا اسرارهم باالدراك البسيط ويقال له ايضا قمعرب عنه عند هذه الطائفة العلية 
معرفة والعوام يشاركون اخلواص يف هذا االدراك ولكن الفرق بينهما هو أن شهود 

املشهود بعيون اخللق ال يكون مزامحا يف اخلواص لشهود احلق جل وعال بل ليس 
شهودهم غري احلق سبحانه واما العوام فهو مزاحم له فيهم وهلذا فيهم ذهول تام عن 
هذا الشهود وليس هلم خرب عن هذا االدراك وعني اليقني هذا حجاب علم اليقني كما 
ان علم اليقني حجابه وعند حتقق هذا الشهود ال يدرك شئ غري احلرية واجلهالة ال 

 علم اليقني مك املوطن اصال قال بعض الكرباء قدس اهللا تعاىل سرهجمال للعلم يف ذل
حجاب عني اليقني وعني اليقني حجاب علم اليقني وقال ايضا وعالمة من عرف حق 
املعرفة أن يطلع على سره فال جيد علما به فذلك الكامل يف املعرفة اليت ال معرفة 

أعرفهم باهللا اشدهم حتريا فيه وراءها وقال بعضهم أيضا قدس اهللا اسرارهم العلية 
 عبارة عن شهوده سبحانه بعد ارتفاع التعني واضمحالل املتعني )وحق اليقني(

وشهوده هذا للحق باحلق سبحانه ال به ال حيمل عطايا امللك اال مطاياه وذلك يتصور 
يف البقاء باهللا الذي هو مقام يب يسمع ويب يبصر الذي يهب احلق سبحانه فيه للسالك 

ء املطلق الذي هو الفناء يف ذاته وصفاته اودا من عنده مبحض عنايته بعد حتققه بالفنوج
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وخيرجه من السكر والغيبة اىل الصحو واالفاقة ويقال هلذا الوجود  و تعاىل سبحانه
الوجود املوهوب احلقاين ويف ذلك املوطن ال يكون العلم حجابا للعني وال العني 

الشهود عاملا ويف عني العلم مشاهدا وهذا التعني هو حجابا للعلم بل يكون يف عني 
منه   يبقالذي جيده العارف يف ذلك املوطن عني احلق سبحانه ال التعني الكوين فانه مل

اثر يف نظر شهوده والنه من التجليات الصورية اليت هي ان جيد السالك التعينات 
ا الفناء اصال فاين احدمها والصور عني احلق سبحانه وهي تعينات كونية مل يتطرق اليه

ما للتراب ورب االرباب وظاهر العبارة وان كان عند العوام مومها لعدم اآلخر عن 
الفرق بني التجلي الصوري الذي هو وجد ان السالك نفسه عني احلق وبني حق اليقني 

 ناأانه نفسه عني احلق لكن يف احلقيقة فرق بينهما وهو ان التعبري ب الذي هو ايضا وجد
يف التجلي الصوري يقع على الصورة يف حق اليقني على احلقيقة وايضا ان السالك 

 احلق باحلق سبحانه ى احلق سبحانه يف التجلي الصوري بنفسه ويف هذا املوطن يرىير
ال بنفسه فانه ال ميكنه فيه رؤية نفسه فاطالق الشهود يف التجلي الصوري على سبيل 

 بغري احلق سبحانه وهي يف مرتبة حق اليقني اليت تتحقق التجوز فانه ال ميكن رؤية احلق
فيها حقيقة الشهود وبعض شيوخ الزمان ملا مل يطلع على هذا الفرق ومل يعلم تعينا 

 التعني الكوين اطال لسان الطعن يف االكابر قدس اهللا تعاىل اسرارهم يف تفسريهم ىسو
 قد حيصل يف التجلي الصوري حق اليقني على النهج الذي قررته وزعم ان هذا اليقني

الذي هو اول القدم يف السلوك وهم فسروا به حق اليقني الذي هو هناية االقدام فكيف 
يستقيم بل حكم ان احلق اليقني الذي حصل هلم يف النهاية حيصل لنا يف التجلي 

  .و السالمالصوري الذي هو اول أقدامنا واهللا يهدي من يشاء اىل صراط مستقيم 

  

كرمي السنامي يف بيان انه عبد ال الثامن والسبعون واملائتان اىل املال املكتوب
 االحكام الشرعية مبقتضىالبد لكل انسان بعد تصحيح العقائد والعمل 
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حتصيل سالمة القلب عما دون احلق جل وعال ومدح الطريقة النقشبندية 
   واعانتهم وما يناسبهىالعلية ويف التحريض على امداد املوت

على عباده الذين اصطفى وصل مكتوب االخ وصار موجبا و سالم هللا احلمد 
للفرح والنصيحة اليت ال زلت أنصح هبا االصحاب وال أزال أنصحهم هبا اىل انقضاء 
عمري بعد تصحيح العقائد على وفق ما بني يف الكتب الكالمية املخصوصة باهل 

قهية من الفرض والواجب السنة واجلماعة شكر اهللا سعيهم وبعد اتيان االحكام الف
والسنة واملندوب واحلالل واحلرام واملكروه واملشتبه امتثاال وانتهاء حتصيل سالمة 

 احلق سبحانه وهي امنا تتيسر اذا مل خيطر يف القلب ما سواه ىالقلب عن التعلق مبا سو
 و تعاىل حبيث لو تيسرت حياة ألف سنة فرضا ال خيطر يف القلب غري احلق سبحانه

ال مبعىن ان االشياء ختطر يف البال ولكن ال يعرفها صاحبه بعنوان غري احلق جل ىل تعا
وعال فان هذا املعىن ميسر ايضا يف بداية مراقيب التوحيد بل مبعىن ان االشياء ال ختطر يف 

 هذا ومداره على نسيان القلب ما دون احلق سبحانه على هنج لو القلب اصال ومبىن
ف ال يتذكر وهذه احلالة معرب عنها بالفناء القليب واول قدم يف يذكر باالشياء بالتكل

  :)شعر(هذا الطريق وسائر كماالت الوالية متفرعة على هذه الدولة 

   فليس له يف كربياه سبيل *ومن مل يكن يف حب مواله فانيا

واقرب الطرق الجل الوصول اىل هذه الدولة العظمى هو الطريقة العلية 
 اسرار ارباهبا فان هؤالء االكابر اختاروا االبتداء من عامل االمر النقشبندية قدس اهللا

ب وهلم عوضا عن رياضات اآلخرين وا من القلب طريقا اىل مقلب القلوطلب
وجماهداهتم التزام السنة واجتناب البدعة قال اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره 

 ىدا فطوىب ملن توسل هبم واقتدطريقنا اقرب الطرق ولكن التزام السنة امر مشكل ج
  :)اشعار(هبم ملوالنا اجلامي قدس سره 

   ميشون بالركب خمفيني للحرم *ما أحسن النقشبنديني اهنم
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   عن قلب صحبهم يا نعم مغتنم *تزيل وسوسة اخللوات صحبتهم

   برأت ساحتهم عن افحش الكلم *لو عاهبم قاصر طعنا هبم سفها

   قيدت هبا أسد الدنيا بأسرهم *هل يقطع الثعلب احملتال سلسلة

 ثانيا ان صحيفة حمبنا القاضي حممد شريف قد وصلت وحيث )واملعروض(
 قد وصل )وثالثا(كانت منبئة عن حمبة الفقراء صارت موجبة للفرح فبلغه دعاء الفقري 

مكتوب اخينا الشيخ حبيب اهللا وقد كتب خرب فوت والده املرحوم انا هللا وانا اليه 
رجو تبليغ الدعاء من جانب الفقري واداء مراسم التعزية وليمد والده راجعون فامل

الصدقات واالستغفار فان امليت كالغريق ينتظر  و املرحوم بالدعاء وليعنه بقراءة الفاحتة
 ان املكشوف ان الشيخ أمحد )ورابعا(دعوة تلحقه من ولد أواب أو أخ او صديق 

االستقامة عليها  و تعاىل رزقه اهللا سبحانهاختار طريقة هؤالء االكابر وتأثر منها 
وحيث كان املشار اليه قريب عهد باالسالم ينبغي ان تعلمه العقائد الكالمية املذكورة 
يف الكتب الفارسية واالحكام الفقهية كذلك حىت يعرف الفرض والواجب والسنة 

لستان گتاب واملندوب واحلالل واحلرام واملكروه واملشتبه ويعمل مبقتضاها وتعلم ك
  .و السالموبستان وتعليمهما داخل فيما ال يعين 

  

املكتوب التاسع والسبعون واملائتان اىل املال حسن الكشمريي يف أداء شكر 
  نعمة داللته اياه على الطريقة النشقبندية العلية وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى بلغنا مهدي على صحيفتكم و سالم احلمد هللا 
 الصادرة باسم هذا الفقري على وجه الكرم وااللتفات فصارت موجبة للفرح الشريفة

 ابن العريبالوافر سلمكم اهللا سبحانه وقد وقع االستفسار عن عبارة الشيخ حميي الدين 



- ٥١٧ -  

 ترتيب خالفة اخللفاء االربعة رضي اهللا عنهم مدة اعمارهم ]١[قدس سره هذه ان سبب
 اين كنت رأيت هذه العبارة يف )أيها املخدوم(اهنا يف اي كتاب وقعت من مصنفاته 

الفتوحات املكية ومل تتيسر اآلن تعيني املوضع مع كمال التفحص فان وقع النظر عليها 
 ان الفقري معترف بالقصور يف اداء )واملعروض(مرة ثانية خنرب به ان شاء اهللا تعاىل 

ان هذه االمور كلها شكر نعمة داللتكم ومقر بالعجز يف مكافاة احسانكم وكيف ال ف
مبنية على تلك النعمة وهذه االحوال بأسرها مربوطة بذلك االحسان وقد اعطيت 
حبسن وساطتكم ما مل يره اال القليلون ومنحت بيمن وسيلتكم ما مل يذقه اال األقلون 
أعطيت من خواص العطايا ما مل يتيسر لالكثرين من علوم تلك العطايا وجعلت يل 

ت واالذواق واملواجيد والعلوم واملعارف والتجليات والظهورات كلها االحوال واملقاما
معارج العروج فوصلت منها بعنايته سبحانه اىل مدارج القرب ومنازل الوصول 
واختيار لفظ القرب والوصول امنا هو من ضيق ميدان العبارة وال فال قرب مثة وال 

حلول وال احتاد وال كيف وصول وال عبارة وال اشارة وال شهود وال مشاهدة وال 
وال اين وال زمان وال مكان وال احاطة وال سريان وال علم وال معرفة وال جهل وال 

  :)شعر(حرية 

   كعنقاء وهامهى وقد اضح *وما ابديك من طريي عالمه

   وليست السم طريي استدامه *وللعنقاء بني الناس اسم

عم اليت ظهورها مترتب يف عامل وملا كان اظهار احسان اهللا تعاىل وانعامه هبذه الن
االسباب على نعمتكم املذكورة متضمنا لشكرها ادرجتها يف ضمن فقرات وقيدهتا 

 عليكم و و السالمنعمتكم املسطورة  بقيد الكتابة رجاء ان يؤدي بذلك نبذة من شكر
و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات 

  .التسليمات

                                                 
 من الفتوحات ذكرها ٥٥٨اجللد وهي مذكورة يف الباب  من هذا ٢٦٦قلت هذه العبارة مرت يف املكتوب ) 1(

   اخللفاء االربعة مع توجيهها فراجعه ان شئت حملررهةيف اليواقيت واجلواهر يف بيان افضلي
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املكتوب الثمانون واملائتان اىل احلافظ حممود يف بيان ان حمبة هذه الطائفة رأس 
  مال السعادة وما يناسب ذلك

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم ان املكتوب الشريف املصحوب 
 قد وصل وصار موجبا للفرح هللا سبحانه احلمد على رسوخ يجبناب موالنا مهدي عل

ليت هي رأس مال السعادة الدنيوية واألخروية رسوخا تاما حبيث مل يؤثر حمبة الفقراء ا
فيها متادي ايام املفارقة واعلم ان احملافظة على شيئني والثبات عليهما من اللوازم متابعة 

 به مع ى والتحية وحمبة الشيخ املقتدو السالمصاحب الشريعة عليه و على آله الصالة 
وجود هذين الشيئني فهو نعمة زائدة وان مل حيصل االخالص له وكل شئ حيصل مع 

شئ مع وجود هذين الشيئني فال غم أصال فانه سيحصل غريمها فيما بعد وان تطرق 
عياذا باهللا سبحانه خلل على واحد من هذين وبقيت االحوال واالذواق على حاهلا 

الستقامة ينبغي ان يعتقد ذلك من االستدراج وان يعده من اخلذالن وهذا هو طريق ا
  .واهللا سبحانه املوفق

  

املكتوب احلادي والثمانون واملائتان اىل املري حممد نعمان يف بيان شكر نعمة 
االنتساب اىل سلسلة الطريقة النقشبندية العلية وبيان بعض خصائص هذا 

  الطريق وما يلزم فيه من اآلداب

هذه النعمة على عباده الذين اصطفى بأي لسان نؤدي شكر و سالم احلمد هللا 
بعد تصحيح العقائد مبوجب آراء أهل السنة  و تعاىل العظمى حيث شرفنا اهللا سبحانه

واجلماعة شكر اهللا سعيهم بسلوك الطريقة النقشبندية العلية وجعلنا من مريدي هذه 
ن ومنتسبيهم وعند الفقري ان اخلطوة الواحدة يف هذا الطريق أفضل أالطائفة العظيمة الش
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 يف طرق أخر والطريق الذي يفتح ويوصل اىل كماالت النبوة بطريق من سبع خطوات
منتهى طرق أخر اىل حصول كماالت  التبعية والوراثة خمصوص هبذا الطريق العايل و

الوالية مل يفتح منها طريق موصل اىل كماالت النبوة ومن ههنا كتبت يف كتيب 
ليهم الرضوان وكما ان ورسائلي ان طريق هؤالء االكابر طريق االصحاب الكرام ع

 هذا اومنتهاالصحاب نالوا من تلك الكماالت بطريق الوراثة حظا وافرا كذلك 
ون واملتوسطون امللتزمون هلذا ؤيبا كامال بطريق التبعية واملبتدالطريق جيدون منها نص

الطريق املتصفون بكمال حمبة املنتهىن من أهل هذا الطريق فهم أيضا راجون ذلك 
 من أحب بشارة للمهجورين واخلائب يف هذا الطريق واخلاسر فيه شخص  مع]١[املرء

يدخل فيه وال يراعي آدابه وخيترع فيه أمورا حمدثة ويعتمد على مناماته ووقائعه 
املخالفة هلذا الطريق فما ذنب الطريق على هذا التقدير بل هو ماش على مقتضى 

  :)شعر(ن طريق الكعبة باختياره مناماته وواقعاته متوجه اىل طرف تركستان منحرفا ع

   غدا ميشي اىل صوب العراق * منىهل يبلغن ام القر اال

وال استحسن أن اشوش طريقكم هذا هناك مع وجود مجعية االصحاب 
واجتهاد الطالبني فان وقعت االشارة بالسفر اىل هذه احلدود قبل هذا كان ذلك 

ه اىل هذه احلدود بعد مشروطا بشروط واآلن أيضا مشروط بالشروط فان تتوج
استخارة مكررة وانشراح صدر بال تردد وشبهة واجالس شخص مكانك على هنج ال 
يتطرق فتور أصال اىل الوضع السابق فلك ذلك وبدون هذه الشرائط ال ينبغي تضييع 

  .و السالماملعاملة هناك وايقاع الفتور يف مجعية الطالبني وماذا ابالغ أزيد من ذلك 

  

اين والثمانون واملائتان اىل املال بديع يف بيان مالقاة اخلضر والياس املكتوب الث
  عليهما السالم وبيان نبذة من أحواهلما

                                                 
  املرء مع من احب رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي اهللا عنه) 1(
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على عباده الذين اصطفى قد مضت مدة من استفسار و سالم احلمد هللا 
 وملا مل يكن للفقري و السالماالصحاب عن أحوال اخلضر على نبينا وعليه الصالة 

فرأيت اليوم يف حلقة الصبح ان كما ينبغي كنت متوقفا يف اجلواب اطالع على أحواله 
لياس واخلضر عليهما السالم حضرا يف صورة الروحانيني فقال اخلضر بااللقاء ا

 احلق سبحانه أرواحنا قدرة كاملة حبيث ىالروحاين حنن من عامل االرواح قد اعط
سام من احلركات تتشكل وتتمثل بصور االجسام ويصدر عنها ما يصدر عن االج

والسكنات اجلسمانية والطاعات والعبادات اجلسدية فقلت له يف تلك االثناء أنتم 
تصلون الصالة مبذهب االمام الشافعي فقال حنن لسنا مكلفني بالشرائع ولكن ملا 
كانت كفاية مهمات قطب املدار مربوطة بنا وهو على مذهب االمام الشافعي نصلي 

المام الشافعي رضي اهللا عنه فعلم يف ذلك الوقت أنه ال حنن ايضا وراءه مبذهب ا
يترتب اجلزاء على طاعتهم بل تصدر عنهم الطاعة والعبادة موافقة الهل الطاعة 
ومراعاة لصورة العبادة وعلم أيضاً ان كماالت الوالية موافقة لفقه الشافعي ولكماالت 

ارسا قدس پم اخلواجه حممد النبوة موافقة لفقه احلنفي فعلم يف ذلك الوقت حقيقة كال
 و السالمعلى نبينا وعليه الصالة  عيسى سره حيث ذكر يف الفصول الستة نقال ان

يعمل بعد نزوله مبذهب االمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه فوقع يف اخلاطر يف ذلك الوقت 
ان نستمد هبما وان نطلب منهما الدعاء فقال اذا كانت عناية احلق سبحانه شاملة 

 شخص فال مدخل لنا هناك وكأهنم اخذوا أنفسهم من البني واما الياس على نبينا حلال
  .و السالم فلم يتكلم يف ذلك الوقت أصال و السالموعليه الصالة 

  

املكتوب الثالث والثمانون واملائتان اىل الصويف قربان يف بيان ان رؤية النيب 
ال يف موطن اآلخرة وطن صلّى اهللا عليه و سلّم ربه ليلة املعراج كانت يف م

  الدنيا
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قد سئلت أن امجاع أهل السنة واجلماعة منعقد على ان الرؤية غري واقعة يف 
الدنيا حىت منع اكثر علماء أهل السنة رؤية خامت الرسل والرسالة عليه و على آله 

 ما و السالم ليلة املعراج قال حجة االسالم واالصح أنه عليه الصالة و السالمالصالة 
 ربه ليلة املعراج وقد اعترفت أنت يف رسائلك بوقوع رؤيته صلّى اهللا عليه و سلّم ىرأ

 أن رؤيته صلّى اهللا عليه و سلّم ربه ليلة )اجيب(ربه يف الدنيا فما يكون وجه ذلك 
فانه صلّى اهللا عليه و سلّم ملا خرج ليلة اآلخرة املعراج ما وقعت يف الدنيا بل وقعت يف 

 املكان والزمان وختلص عن مضيق االمكان وجد االزل واالبد آنا املعراج من دائرة
 أهل اجلنة الذين يدخلوهنا بعد ألوف ى البداية والنهاية نقطة واحدة ورأىواحدا ورأ

رمحن بن عوف رضي اهللا عنه الذي يدخل اجلنة عبد ال ]١[من السنني يف اجلنة حىت ان
ه قد دخل اجلنة آ عليهم أمجعني ربعد مخسمائة سنة من فقراء االصحاب رضوان اهللا

له عن سر توقفه فالرؤية الواقعة يف ذلك املوطن تكون داخلة أبعد مضي تلك املدة وس
يف الرؤية األخروية فال تكون منافية لالمجاع على عدم وقوعها واطالق الرؤية الدنيوية 

  .مور كلهاعليها حممول على التجوز ومبين على الظاهر واهللا سبحانه أعلم حبقائق اال

                                                 
 االول انه يدخل اجلنة بعد فقراء الصحابة قلت هنا امران) قوله حىت ان عبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنه اخل) (1(

والثاين ان البعدية مقدرة بالقدر املذكور اما االول فقد ذكر الغزايل يف االحياء يف قصة طويلة منها وتفقدت 
 قال يا رسول اهللا واهللا ما اصحايب فلم ار عبدالرمحن بن عوف مث جاءين بعد ذلك وهو يبكي فقلت ما خلفك عين

لقيت املشيبات وظننت اين ال اراك فقلت ومل قال كنت احاسب مبايل انتهى و ذكره ايضا بعيد وصلت اليك حىت 
 وروي يف الشذلك قال شارحه نقال عن العراقي رواه الطرباين من حديث ايب امامة بسند ضعيف حنوه مث قال 

رمحن بن عوف ما ابطأ بك عين فقال  ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال لعبد الاحللية عن عبداهللا بن ايب اوىف
ما زلت بعدك احاسب وامنا ذلك لكثرة مايل فقال هذه مائة راحلة جاءتين من مصر وهي صدقة على ارامل املدنية 

 اختصار واما الثاين فكان االمام قدس سره اخذ من عموم حديث فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل انتهى بادىن
ذي عن ايب سعيد اخلدري وحسن ورواه عن ايب هريرة بلفظ فقراء اميت احلديث ورواه اغنيائهم عام رواه الترم

مسلم عن عبداهللا بن عمرو بلفظ فقراء املهاجرين احلديث اال انه قال باربعني خريفا وكذا رواه الترمذي من 
 يوم مخسمائة عام  ابن ماجة بلفظ ان فقراء املؤمنني يدخلون اجلنة قبل اغنيائهم بنصفىحديث جابر وانس ورو

عن ابن عمر بسند ضعيف انتهى من شرح االحياء اختصارا وقد ناقش املخرجان هنا فيما مل يذكره االمام واطاال 
  الكالم
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قادر االنبايل يف بيان ان عبد الاملكتوب الرابع والثمانون واملائتان اىل املال 
االحوال واملواجيد نصيب عامل االمر والعلم باالحوال نصيب عامل اخللق وهذه 
املعرفة من املعارف السابقة وحقيقة املعاملة هي اليت حررت يف مكتوب صدر 

   بيان الطريقللمخدوم االكرب عليه الرمحة يف

اعلم ان االنسان مركب من عامل اخللق الذي هو ظاهره وعامل االمر الذي هو 
باطنه فاالحوال واملواجيد واملشاهدات والتجليات اليت تظهر يف االبتداء والوسط 
نصيب عامل االمر الذي هو باطن االنسان وكذلك احلرية واجلهالة والعجز واليأس اليت 

  ):ع(ا نصيب عامل االمر الذي هو باطن االنسان وللظاهر حبكم حتصل يف االنتهاء ايض

  ولالرض من كأس الكرام نصيب

ايضا نصيب من تلك املعاملة عند وجود القوة فيه وان مل يكن له ثبات 
واستقامة ولكن يكتسب نوعا من االنصباغ واالمر الذي يتعلق بالظاهر باالصالة هو 

صول االحوال ال العلم هبا فان مل يكن الظاهر ملا العلم بتلك االحوال فان الباطن له ح
يفتح طريق العلم والتمييز وظهور الصور املثالية ومعارج املقامات امنا هو الدراك 
الظاهر فاحلال للباطن والعلم باحلال للظاهر فعلم من هذا البيان ان االولياء الذين هم 

وال ال فرق بينهم يف نفس أصحاب العلم والذين ال نصيب هلم من العلم يعين باالح
حصول االحوال فان كان الفرق فامنا هو من جهة العلم بتلك االحوال وعدم العلم هبا 
كما اذا طرأت على شخص مثال حالة اجلوع وشوشت احواله وهو يعلم أن هذه 
احلالة يسموهنا جوعا وشخص آخر طرأ عليه تلك احلالة أيضا ولكنه ال يعلم أن هذه 

ها باجلوع فكل من هذين الشخصني مساو لآلخر يف نفس تلك احلالة احلالة معرب عن
 أن يعلم أن اجلماعة الذين ال علم هلم )ينبغي(وال فرق اال حبسب العلم وعدم العلم 

باالحوال على قسمني فطائفة منهم ليس هلم علم بنفس حصول االحوال وال وقوف 
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ن تلوينات االحوال ولكنهم ال هلم على تلويناهتا أصال وطائفة أخرى منهم هلم خرب ع
يقدرون على تشخيص االحوال وهذه الطائفة داخلون يف ارباب العلم وان مل يقدروا 
على تشخيص االحوال ومستحقون للمشيخة وتشخيص االحوال ليس هو وظيفة كل 
شيخ بل تظهر هذه الدولة بعد ازمنة متطاولة حىت يتشرف هبا واحد وحيال اآلخرون 

ون من متطفليه كما أن االنبياء اويل العزم صلوات اهللا وتسليماته على علمه وجيعل
عليهم كانوا يبعثون بعد مدة مديدة وكان كل منهم خيتص باحكام متمايزة وكان بقية 

  :)شعر(االنبياء يؤمرون باتباعهم ويكتفون بالدعوة بتلك االحكام 

   أن جيمع العامل يف واحد *ليس على اهللا مبستنكر

  .السالم و

  

وري يف بيان پاملكتوب اخلامس والثمانون واملائتان اىل السيد حمب اهللا املانك
  احكام السماع والوجد والرقص وبعض املعارف املتعلقة بالروح

) اعلم(على عباده الذين اصطفى و سالم ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا 
ان السماع والوجد نافع جلماعة ارشدك اهللا اىل طريق السداد واهلمك سبيل الرشاد 

متصفون بتقلب االحوال ومتسمون بتبدل االوقات ففي وقت حاضرون ويف وقت 
غائبون واحيانا واجدون واحيانا فاقدون وهم ارباب القلوب ينتقلون يف مقام 
التجليات الصفاتية عن صفة اىل صفة ويتحولون من اسم اىل اسم تلون االحوال نقد 

ل حاصل مقامهم ودوام احلال حمال يف حقهم واستمرار الوقت وقتهم وتشتت اآلما
ممتنع يف شأهنم فزمانا يف القبض وزمانا يف البسط فهم ابناء الوقت ومغلوبوه فمرة 
يعرجون ومرة يهبطون وأما ارباب التجليات الذاتية الذين ختلصوا من مقام القلب 

االحوال اىل حمول االحوال بالتمام واتصلوا مبقلب القلب ورجعوا بكليتهم من رقية 
مي وحاهلم سرمدي بل ال وقت ئفهم ليسوا حمتاجني اىل الوجد والسماع فان وقتهم دا
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هلم وال حال فهم آباء الوقت وارباب التمكني وهم الواصلون الذين ال رجوع هلم 
 ينفعهم املنتهينيأصال وال فقد هلم قطعا فمن ال فقد له ال وجد له نعم ان طائفة من 

اع ايضاً مع وجود استمرار الوقت وسيحرر بيانه بالتفصيل يف آخر هذا املبحث السم
 قال خامت الرسل والرسالة عليه و على آله الصالة والتحية يل )فان قيل(انشاء اهللا تعاىل 

مع اهللا وقت ال يسعين فيه ملك مقرب وال نيب مرسل فيفهم من هذا احلديث أن 
تسليم صحة هذا احلديث أن بعض املشائخ قد اراد  بعد )اجيب(الوقت ال يكون دائما 

 )وثانيا(بالوقت الواقع يف احلديث وقتا مستمرا اي يل مع اهللا وقت مستمر فال اشكال 
ان الوقت املستمر قد تعرض فيه احيانا كيفية خاصة فيمكن أن يكون املراد بالوقت 

 يرتفع االشكال أيضا  هذاىاملراد به هذه الكيفية النادرة فعلو يكون الوقت النادر 
 ميكن أن يكون الستماع النغمة مدخل يف حتصيل تلك الكيفية النادرة فصار )فان قيل(

 أن حتقق تلك الكيفية )اجيب(املنتهى ايضا حمتاجا اىل السماع يف حتصيل تلك الكيفية 
غالبا يف حني اداء الصالة فان ظهرت يف خارج الصالة احيانا فهو أيضا من نتائجها 

 عيين يف الصالة إشارة اىل هذه الكيفية ]١[اهتا وميكن أن يكون يف حديث وقرةومثر
 ايضا يف اخلرب أقرب ما يكون العبد من الرب يف الصالة وقال اهللا تعاىل )وورد(النادرة 

واسجد واقترب وال شك ان كل وقت يكون القرب االهلي فيه ازيد يكون جمال الغري 
 و(ديث وهذه اآلية ايضا ان ذلك الوقت يف الصالة فيه أشد انتفاء ففهم من هذا احل

الوقت ودوام الوصل اتفاق املشائخ قال ذو النون املصري ما   على استمرار)الدليل
من الطريق ومن وصل ال يرجع وكون ياد داشت عبارة عن دوام  رجع من رجع اال

 ان قدس اهللاگاحلضور مع جناب قدس احلق سبحانه امر مقرر يف طريقة خواج
ارواحهم وباجلملة ان االنكار على دوام الوقت عالمة عدم الوصول وما قاله شرذمة 
قليلة من املشائخ كابن العطاء وأمثاله من جواز رجوع الواصل اىل الصفات البشرية 
فيفهم منه عدم دوام الوقت فهو خالف يف جواز الرجوع ال يف الوقوع فان الرجوع 

                                                 
  .رواه احلاكم والنسائي عن انس رضي اهللا عنه) وقرة عيين يف الصالة(قوله ) 1(
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اربابه فثبت امجاع املشائخ على عدم رجوع الواصل  على ىغري واقع ألبتة كما ال خيف
 حتصل هلم املنتهيني من )وطائفة(وكان خالف البعض راجعا اىل جواز الرجوع هذا 

 بعد وصوهلم اىل درجة من برودة قوية يف الوصول اىل مشاهدة اجلمال الاليزايل
صول درجات الكماالت وحتصل هلم نسبة تامة متنعهم عن العروج اىل منازل الو

وها بعد ومل تنقطع مدارج القرب باالنتهاء عوامامهم درجات منازل الوصول مل يقط
اىل غايته وفيهم مع وجود الربودة ميل اىل العروج ومتين كمال القرب فالسماع مفيد 
يف حقهم على تقدير هذه الصورة وموجب للحرارة ويتيسر هلم يف كل وقت مبدد 

عد التسكني يهبطون من تلك املنازل ولكنهم السماع العروج اىل منازل القرب وب
يستصحبون معهم لونا ووصفا من مقامات ذلك العروج وينصبغون به وهذا الوجد 
ليس هو بعد الفقد فان الفقد مفقود يف حقهم بل هو الجل الترقي اىل منازل الوصول 

هنم  والواصلني ووجدهم نعم ااملنتهينيمع وجود دوام الوصل ومن هذا القبيل مساع 
وان منحوا اجلذبة بعد الفناء والبقاء ولكن ملا عرضت هلم برودة قوية مل يكتفوا هبا يف 

 من )وطائفة(حتصيل الترقيات اىل منازل الوصول والعروج واحتاجوا اىل السماع 
املشائخ قدس اهللا أسرارهم هتبط نفوسهم اىل مقام العبودية بعد وصوهلم اىل درجة 

 اىل جناب القدس يف مقامها االصلي بال مزامحة النفوس الوالية وأرواحهم متوجهة
نة اليت صارت متمكنة وراسخة يف  الروح مدد من مقام النفس املطمئوكلما يصل اىل

مقام العبودية حتصل للروح بواسطة ذلك االمداد مناسبة خاصة باملطلوب واطمئنان 
الطاعة وميل العروج هؤالء االكابر يف العبادة وتسكينهم يف أداء حقوق العبودية و

مع بنور متابعة امللة لصعود قليل يف بواطنهم جبينهم المفقود يف طباعهم وشوق ا
جرم كانت ابصارهم حديدة يبصرون  وعيون بصريهتم مكتحلة بكحل اتباع السنة فال

من بعد ما يعجز االقربون عن رؤيته وان كان عروجهم قليال ولكنهم نورانيون 
 هلم اىل احتياجم يف ذلك املقام شأن عظيم وجاللة القدر فال ومنورون بنور االصل وهل

السماع والوجد بل تعطيهم العبادة ما للسماع وتكفيهم نورانيتهم بنور االصل عن 
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العروج واجلماعة املقلدون من اهل السماع والوجد الذين ال وقوف هلم على عظم 
هنم يزعمون ان أ وكشأن هؤالء االكابر حيسبون أنفسهم عشاقا ويسموهنم زهادا

 طائفة مينحون بعد قطع املنتهيني )ومن(العشق واحملبة منحصران يف الرقص والوجد 
مسالك السري اىل اهللا والتحقق بالبقاء باهللا جذبا قويا فينجرون بسلسلة اجلذبة جرا جرا 
ة وسراية الربودة ممنوعة هناك والتسلية غري جائزة ال حيتاجون يف العروج اىل أمور غريب

وليس للسماع والرقص اىل مضيق خلوهتم سبيل الدخول وال الوجد والتواجد عندهم 
شئ مقبول بل يصلون هبذا العروج االجنذايب اىل هناية املرتبة املمكنة الوصول وينالون 
بواسطة متابعة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم نصيباً من مقامه املخصوص به وهذا النوع 

ة االفراد ال نصيب من هذا املقام لالقطاب أيضا فان أرجع من الوصول خمصوص بطائف
الواصل اىل هناية النهاية هبذا النوع من الوصول مبحض فضل احلق سبحانه اىل العامل 
واحيل عليه تربية املستعدين هتبط نفسه اىل مقام العبودية وروحه متوجهة اىل جناب 

اوي للتكميالت القطبية وأعين املقدس بال نفس وهو اجلامع للكماالت الفردية واحل
بالقطب ههنا قطب االرشاد ال قطب االوتاد وعلوم املقامات الظلية ومعارف املدارج 
االصلية ميسرة له بل ال ظل يف املقام الذي هو فيه وال أصل فانه قد جاوز الظل 
واالصل ومثل هذا الكامل املكمل عزيز الوجود جدا حىت انه لو ظهر بعد قرون 

وأزمنة متباعدة فهو ايضا مغتنم ينور به العامل نظره شفاء االمراض القلبية متطاولة 
وتوجهه دافع االخالق الردية الغري املرضية وهو الذي امت مدارج العروج ونزل اىل مقام 

ن بالعبادة وآنس هبا وينتخب بعض هذه الطائفة ملقام العبدية الذي ال أالعبودية واطم
ية ويشرف به وقابلية منصب احملبوبية ايضا مسلمة اليه فهو مقام فوقه من مقامات الوال

جامع جلميع كماالت مرتبة الوالية وحاو لتمام مقامات درجة الدعوة وحمتظ من 
  ):ع(الوالية اخلاصة مبقام النبوة وباجلملة ان هذا املصراع صادق يف حقه 

  قد اجتمعت فيه احملاسن كلها

اف لعروجه وان وقع بالشرائط هذا والسماع والوجد مضر للمبتدي ومن
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وسيحرر نبذة من شرائط السماع يف آخر هذه الرسالة انشاء اهللا تعاىل ووجد املبتدي 
 النفساين واعين باملبتدي من ىمعلول وحاله وبال وحركته طبيعية وحتركه مشوب باهلو

ليس من أرباب القلوب وارباب القلوب متوسطون بني املبتدي واملنتهى واملنتهى هو 
الفاين يف اهللا والباقي باهللا وهو الواصل الكامل ولالنتهاء درجات بعضها فوق بعض 

 ان السماع نافع للمتوسطني )وباجلملة(وللوصول مراتب ال ميكن قطعها ابد اآلبدين 
 أيضاً كما مر آنفا ولكن ينبغي ان يعلم ان السماع ال حيتاج اليه املنتهينيوطائفة من 

ا بل مجاعة منهم مل يشرفوا بعد بدولة اجلذبة ويريدون قطع ارباب القلوب ايضا مطلق
املسافة بالرياضات واجملاهدات الشاقة فالسماع والوجد ممد ومعاون هلؤالء اجلماعة يف 
هذه الصورة واما اذا كان ارباب القلوب من اجملذوبني فقطع مسالك سريهم مبدد 

ن يعلم أن نفع السماع الرباب  أيضا أ)و ينبغي(اجلذبة وليسوا حمتاجني اىل السماع 
القلوب الغري اجملذوبني ليس على اطالقه بل االنتفاع به مشروط بالشرائط وبدوهنا 

لتمامية  خرط القتاد فمن مجلة الشرائط عدم االعتقاد لكمال نفسه فلو كان معتقدا
نفسه فهو حمبوس نعم قد يورثه السماع أيضا من العروج ولكنه يهبط من مقام عرج 

 وقت السماع بعد التسكني والشرائط املبينة يف كتب االكابر مستقيمي االحوال اليه
كعوارف املعارف أكثرها مفقودة يف مساع ابناء هذا الزمان بل مثل هذا السماع الذي 
شاع يف هذا الزمان وهذا االجتماع الذي صار متعارفا يف هذه االوان ال شك يف انه 

 فيه وال يتصور الصعود والترقي به وامداد مضر حمض ومناف صرف ال طمع للعروج
 ان السماع وان )تنبيه(السماع مفقود يف هذا احملل واملضرة موجودة يف ذلك احملفل 

 ولكن ملا كان امامهم مراتب العروج فهم من املنتهينيكان مفيداً بالنسبة اىل بعض 
االنتهاء مفقودة االوساط وما مل تطو مراتب العروج املمكنة احلصول بالتمام فحقيقة 

فيهم واطالق النهاية امنا هو باعتبار هناية السري اىل اهللا وهذا السري اىل اسم اهلي كان 
السالك مظهره والسري بعد ذلك يكون يف ذلك االسم وما يتعلق به فاذا جاوزه وما 

 احلقيقي وحصل له هناك فناء وبقاء فهو ىيتعلق مما ينكشف الربابه ووصل اىل املسم
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ا حقيقيا وهناية السري اىل اهللا يف احلقيقة يتحقق يف ذلك احملل وقد منتهى يكون حينئذ
عدوا النهاية األوىل اليت هي انتهاء السري اىل االسم من هناية السري اىل اهللا واعتربوها 

وما (منها ايضا وباعتبار حصول الفناء والبقاء يف تلك املرتبة اطلقوا اسم الوالية ايضا 
 هناية للسري يف اهللا فهذا السري يف حني البقاء وبعد طي منازل العروج  من ان ال)قيل

ومعىن عدم هناية ذلك السري هو ان السري اذا وقع يف ذلك االسم بالتفصيل وختلق 
بالشؤنات املندرجة فيه ال يصل اىل هنايته أصال فان كل اسم مشتمل على شؤنات غري 

سم وقت العروج فيمكن أن يطوي ذلك بقدم متناهية وأما اذا أريد ترقيه من ذلك اال
واحد ويصل اىل هناية النهاية مث ان استهلك هناك فيا هلا من شرافة وان ارجع لتربية 
اخللق فيا هلا من فضيلة وكرامة وال تظنن ان الوصول اىل ذلك االسم أمر سهل بل 
ة البد من بذل الروح حىت يشرف بتلك الدولة ومن ذا الذي خيتص هبذه النعم

 من بني اقرانه وميتاز هبا وما تتخيله ترتيها وتقديسا رمبا يكون عني التشبيه ىالقصو
والتنقيص بل أكثر املراتب الذي تتخيله ترتيها أسفل وأدون من مقام الروح والترتيه 
الذي خييل لك فوق العرش فهو ايضا داخل يف دائرة التشبيه وذلك املكشوف املرته من 

 االبعاد وعامل األرواح وراء عامل منتهى عرش حمدد اجلهات وعامل االرواح فان ال
اجلهات واالبعاد فان الروح ال مكانية ال يسعها املكان واثبات الروح فيما وراء العرش 
ال يومهنك اهنا بعيدة عنك واملسافة بينك وبينها طويلة فان االمر ليس كذلك الن نسبة 

ع االزمنة والقول باهنا وراء العرش له معىن الروح مع وجود المكانيتها مساوية اىل مجي
 من الصوفية ملا وصلوا اىل الترتيه الروحي )وطائفة(آخر ال تعرفه حىت تبلغ هناك 

جل شأنه وظنوا علوم ذلك املقام ومعارفه من  ووجدوها فوق العرش ختيلوه ترتيها اهليا
ك النور نور الروح  أسرار االستواء يف هذا املقام واحلق ان ذلاغوامض العلوم وحلو

وقد عرض للفقري أيضا مثل هذا االشتباه عند حصول ذلك املقام ولكن ملا أدركتين 
عناية احلق سبحانه ورقتين من تلك الورطة علمت ان ذلك النور كان نور الروح ال 
النور االهلي احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا وحيث كانت 
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مثالية فال جرم تكون حمل اشتباه واهللا حيق احلق مكانية وخملوقة على صورة الوح الالر
 منهم يرتلون آخذين ذلك النور يعين نور الروح اليت فوق )ومجاعة(وهو يهدي السبيل 

العرش وحيصل هلم البقاء به فيظنون أنفسهم جامعني بني التشبيه والترتيه فان وجدوا 
 ذلك مقام الفرق بعد اجلمع وأمثال هذه املغالطات ذلك النور منفكا عنهم يتصورون

 االحتياطفيما بني الصوفية كثرية وهو سبحانه العاصم عن مظان االغالط وحمال 
 ان يعلم ان الروح وان كانت بالنسبة اىل العامل المثلية ولكنها بالنسبة اىل )ينبغي(

عامل املثلي وبني جناب الالمثلي احلقيقي داخلة يف دائرة املثلي وكاهنا برزخ بني ال
القدس احلقيقي ففيها وصف الطرفني وكال االعتبارين صحيح فيها خبالف الالمثلي 
احلقيقي فانه ال سبيل للمثلي اليه أصال فما مل يعرج السالك من مجيع مقامات الروح 
ال يصل اىل ذلك االسم فينبغي اوال ان يتجاوز مجيع طبقات السموات حىت العرش 

لوازم املكان بالتمام مث يلزم ثانيا طي مراتب المكانية عامل االرواح فيصل واخلروج من 
  :)شعر(يف ذلك الوقت اىل ذلك االسم 

   ما ان له غري الظنون حاصل *ويظن موالنا بأنه واصل

فهو سبحانه وراء الوراء فان وراء عامل اخللق هذا عامل االمر ووراء عامل االمر 
واصالة وامجاال وتفصيال فينبغي طلب املطلوب احلقيقي مراتب االمساء والشؤنات ظال 

فيما وراء هذه املراتب الظلية واالصلية والكونية واالهلية واالمجالية والتفصيلية فمن ذا 
الذي ينعم به عليه وأي صاحب دولة يشرف هبذه الدولة ذلك فضل اهللا يؤتيه من 

يل اهلمة وأن ال يقنع بكلما يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ينبغي للعاقل أن يكون عا
  :)شعر(يتيسر يف الطريق وأن يطلب املطلوب فيما وراء الوراء 

   قلل اجلبال ودوهنن خيوف *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

 آخر اعلم ان دوام الوقت واستمراره مسلم لشخص تشرف بالبقاء باهللا )تنبيه(
 ولنوضح هذا املبحث ببيان  حضوريابعد حتققه بالفناء املطلق وتبدل علمه احلصويل

ان كل علم حيصل للعامل من وراء ذاته فطريق حصوله له هو حصول صورة ) اعلم(
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املعلوم يف ذهن العامل وكل علم ال حيتاج يف حصوله اىل حصول الصورة وهو علم 
االنسان بذاته فهو علم حضوري فان الذات حاضرة عند العامل بنفسها وما دامت 

 يف العلم احلصويل فهو معلوم يف ذهن املتوجه فاذا زالت الصورة صورة املعلوم حاصلة
عن الذهن زال ذلك التوجه الذهين فداوم التوجه يف العلم احلصويل حمال عادي خبالفه 
يف العلم احلضوري فان الغفلة عن املعلوم غري متصورة هناك فان منشأ حتقق ذلك العلم 

ميا فالعلم بالذات ايضا يكون دائميا حضور ذات العامل وحيث كان ذلك احلضور دائ
وال (وزوال التوجه اىل ذاته غري ممكن ويف البقاء باهللا علم حضوري ال يتصور زواله 

 ان البقاء باهللا عبارة عن ان جيد السالك نفسه عني احلق كما عرب البعض من )تظنن
 الذي تيسر هذه الطائفة عن حق اليقني هبذه العبارة فانه ليس كذلك فان البقاء باهللا

بعد الفناء املطلق ال يناسبه امثال هذه العلوم وحق اليقني الذي قاله البعض مناسب 
  :)شعر(لبقاء حيصل يف اجلذبة والبقاء الذي هو مقصودنا غري ذلك 

   وال نشوة حىت تذوق وتسكرا *تدري لذي اخلمر لذة فواهللا ال

اهللا وال امكان لدوام التوجه فاستمرار التوجه ودوام احلضور امنا ثبتا يف البقاء ب
قبل التحقق بالبقاء باهللا وان توهم ذلك املعىن لكثريين قبل الوصول اىل هذا املقام 
خصوصا يف الطريقة العلية النقشبندية قدس اهللا أسرار أهلها واحلق ما حققت 
والصواب ما أهلمت واهللا سبحانه أعلم بالصواب واليه املرجع واملآب احلمد هللا رب 

  . على رسوله دائما وسرمداًو السالماملني اوال وآخراً والصالة الع

  

املكتوب السادس والثمانون واملائتان اىل موالنا امان اهللا الفقيه يف بيان أن 
االعتقاد الصحيح هو املأخوذ من الكتاب والسنة على وفق آراء اهل السنة 

ت اهل السنة واجلماعة ويف رد من يستنبط من الكتاب والسنة خالف معتقدا
  واجلماعة او أدركوا بالكشف خالف ما عليه اهل احلق
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ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم اعلم ارشدك اهللا واهلمك سواء الصراط ان من مجلة 
ضروريات الطريق للسالك االعتقاد الصحيح الذي استنبطه علماء أهل السنة واجلماعة 

ب والسنة على املعاين اليت فهمها مجهور من الكتاب والسنة وآثار السلف ومحل الكتا
أهل احلق يعين علماء أهل السنة واجلماعة منهما ايضا ضروري فان ظهر فرضا بطريق 
الكشف واالهلام ما خيالف تلك املعاين املفهومة ينبغي ان ال يعتربه وان يستعيذ منه مثل 

االحاطة  واالحاديث اليت يفهم من ظواهرها التوحيد الوجودي وكذلك اآليات
 واالحاديث اآلياتوالسريان والقرب واملعية الذاتية ومل يفهم علماء أهل احلق من تلك 

 غري موجود ىهذه املعاين فاذا انكشف للسالك يف اثناء الطريق هذه املعاين بان ال ير
واحد او بان يدرك ان اهللا تعاىل حميط بالذات او وجده قريبا بالذات فهو وان كان 

 بسبب غلبة احلال وسكر الوقت فيما هنالك ولكن ينبغي له ان يكون معذورا يف ذلك
ملتجئا اىل اهللا تعاىل ومتضرعا اليه دائما الن خيلصه من هذه الورطة وان يكشف له 
امورا مطابقة آلراء علماء أهل احلق وان ال يظهر له ما خيالف معتقداهتم احلقة ولو 

اين اليت كانت مفهومة لعلماء أهل احلق  ينبغي ان جيعل املع)وباجلملة(مقدار شعرة 
مصداق الكشف وان ال جيعل حمك االهلام غريها فان املعاين املخالفة للمعاين املفهومة 

 معتقداته ومأخذها ىهلم ساقطة عن حيز االعتبار الن كل مبتدع ضال يزعم ان مقتد
ة يضل به مطابق الكتاب والسنة فانه يفهم منهما حبسب افهامه الركيكة معاين غري

كثريا ويهدي به كثريا وامنا قلت ان املعترب هو املعاين املفهومة لعلماء أهل احلق وان ما 
سواها مما خيالفها غريمعتربة بناء على اهنم اخذوا تلك املعاين من تتبع آثار الصحابة 
والسلف الصاحلني رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني واقتبسوها من أنوار جنوم هدايتهم 

ذا صارت النجاة االبدية خمصوصة هبم والفالح السرمدي نصيبا هلم أولئك حزب وهل
اهللا أال ان حزب اهللا هم املفلحون فان تداهن بعض العلماء يف الفرعيات وارتكبوا 
ء االتقصريات يف العمليات مع وجود حقية االعتقاد ال ينبغي بسبب ذلك ان ينكر العلم

 حمض عدم االنصاف وصرف املكابرة بل انكار مطلقا وان يطعن فيهم كليا فان ذلك
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 جيدها عن اكثر ضروريات الدين فان ناقلي تلك الضروريات هم العلماء وناقدي
لغوينا  اخلطإ ال نور هدايتهم ملا اهتدينا ولوال متييزهم الصواب عنرديئها هم العلماء فلو

 كثرية اىل صراط وهم الذين بذلوا جهدهم يف اعالء كلمة الدين القومي وسلكوا باناس
 )ينبغي( وافلح ومن خالفهم ضل واضل من الطريق االوضح ىمستقيم فمن تابعهم جن

ان يعلم ان معتقدات الصوفية باألخرى اعين بعد متام منازل السلوك والوصول اىل 
 درجات الوالية هي عني معتقدات اهل احلق فهي للعلماء بالنقل واالستدالل ىاقص

ام وان ظهر لبعض الصوفية يف اثناء الطريق بواسطة السكر وللصوفية بالكشف واالهل
وغلبة احلال ما خيالف تلك املعتقدات ولكن اذا جاوز تلك املقامات وبلغ هناية االمر 

 فيبقي على تلك املخالفة ولكن املرجو ان ال تكون تلك املخالفة هباء منثورا واالّ
 خمطئ يف االستنباط وهو يف خذ هبا فان حكمه حكم اجملتهد املخطئ واجملتهداؤي

الكشف ومن مجلة خمالفات هذه الطائفة احلكم بوحدة الوجود واالحاطة والقرب 
واملعية الذاتيات كما مر وكذلك انكارهم وجود الصفات السبعة أو الثمانية يف اخلارج 
بوجود زائد على ذات احلق جل شأنه فان علماء أهل السنة ذاهبون اىل وجودها يف 

وجود زائد على وجود الذات ومنشأ انكارهم هو ان مشهودهم يف ذلك اخلارج ب
الوقت هو الذات يف مرآة الصفات ومعلوم ان املرآة تكون خمتفية من نظر الرائي 
فحكموا بعدم وجودها يف اخلارج بواسطة ذلك االختفاء وظنوا أهنا لو كانت موجودة 

لماء بسبب حكمهم بوجود لكانت مشهودة وحيث ال شهود فال وجود وطعنوا يف الع
الصفات بل حكموا بالكفر والثنوية اعاذنا اهللا سبحانه من اجلرأة على الطعن فان تيسر 
هلم الترقي من هذا املقام وخرج شهودهم من هذا احلجاب وزال حكم املراتب لرأوا 

 )ومن(الصفات مغايرة للذات وملا أنكروها وملا إجنر امرهم اىل طعن اكابر العلماء 
خمالفاهتم حكمهم ببعض امور يستلزم كونه تعاىل فاعال باالجياب فاهنم وان مل  ةمجل

يطلقوا لفظ االجياب واثبتوا االرادة لكنهم ينفون االرادة يف احلقيقة وهم خيالفون مجيع 
أهل امللل يف هذا احلكم فمن مجلة هذه االمور حكمهم بان اهللا تعاىل قادر بقدرة مبعىن 
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يشأ مل يفعل ويقولون بان الشرطية األوىل واجبة الصدق والثانية ان شاء فعل وان مل 
ممتنعة الصدق وهذا قول باالجياب بل انكار القدرة باملعىن املقرر عند أهل امللل فان 
القدرة عندهم مبعىن صحة الفعل والترك والالزم لقوهلم وجوب الفعل وامتناع الترك 

ئلة هو بعينه مذهب الفالسفة واثبات ومذهبهم يف هذه املساآلخر فاين أحدمها من 
االرادة مع القول بوجوب صدق األوىل وامتناع صدق الثانية وامتيازهم عن الفالسفة 

 ال ىهبذا االثبات غري نافع فان االرادة هي ختصيص احد املتساويني فحيث ال تساو
بياهنم  مجلة تلك االمور )ومن(ارادة وههنا التساوي معدوم للوجوب واالمتناع فافهم 

يف مسئلة القضاء والقدر على هنج ظاهره اثبات االجياب فمن مجلة عباراهتم يف هذا 
املبحث هذه العبارة احلاكم حمكوم واحملكوم حاكم وجعل احلق سبحانه حمكوم احد 
واثبات حاكم عليه مع قطع النظر عن اثبات االجياب مستقبح جدا اهنم ليقولون منكرا 

لك من املخالفات كثرية كقوهلم بعدم امكان رؤية احلق من القول وزورا وامثال ذ
سبحانه اال بالتجلي الصوري وهذا القول مستلزم النكار رؤية احلق سبحانه والرؤية 
اليت جوزوها بالتجلي الصوري ليست هي يف احلقيقة رؤية احلق سبحانه بل هي ضرب 

  :)نظم(من الشبه واملثال 

  ضرب من مثال وادراك و *يراه املؤمنون بغري كيف

وكقوهلم بقدم ارواح الكمل وازليتها وهذا القول ايضا خمالف ملا عليه أهل 
االسالم فان عندهم العامل جبميع اجزائه حمدث واالرواح من مجلة العامل الن العامل اسم 

 للسالك قبل بلوغه كنه االمر وحقيقته أن )فينبغي( اهللا تعاىل فافهم ىجلميع ما سو
أهل احلق الزما لنفسه مع وجود خمالفة كشفه واهلامه وان يعتقد يعد تقليد علماء 

 و السالمالعلماء حمقني ونفسه خمطئا الن مستند العلماء تقليد االنبياء عليهم الصالة 
 والغلط وكشفه واهلامه على تقدير إاملؤيدين بالوحي القطعي املعصومني عن اخلط
شف على أقوال العلماء تقدمي له يف خمالفته لالحكام الثابتة خطأ وغلط فتقدمي الك

 ان )وكما(احلقيقة على االحكام القطعية املرتلة وهو عني الضاللة وحمض اخلسارة 
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االعتقاد مبوجب الكتاب والسنة ضروري كذلك العمل مبقتضامها على هنج استنبطه 
االئمة اجملتهدون منهما واستخرجوا االحكام عنهما من احلالل واحلرام والفرض 

اجب والسنة واملستحب واملكروه واملشتبه والعلم هبذه االحكام ايضا ضروري وال والو
جيوز للمقلد اخذ االحكام من الكتاب والسنة على خالف رأي اجملتهد وأن يعمل هبا 
وينبغي ان خيتار يف العمل القول املختار يف مذهب جمتهده الذي قلده وتبعه وان يعمل 

 يف مجع اقوال اجملتهدين مهما أمكن ليقع العمل ى يسعبالعزمية جمتنبا عن البدعة وان
على القول املتفق عليه مثال ان االمام الشافعي اشترط النية يف الوضوء فال يتوضأ بالنية 
وكذلك قال بفرضية الترتيب يف غسل االعضاء فيلتزم الترتيب وافترض االمام مالك 

ض الوضوء مبس النساء والذكر الدلك يف غسل االعضاء فيدلك ألبتة وكذلك قالوا ينق
فيجدد الوضوء أن مس احدمها و على هذا القياس يف سائر االحكام اخلالفية وبعد 

العملي يكون متوجها حنو العروج اىل مدارج  حصول هذين اجلناحني االعتقادي و
القرب االهلي جل سلطانه وطالبا لقطع املنازل الظلمانية واملسالك النورانية ولكن ينبغي 

 يعلم ان ذلك العروج وقطع املنازل مربوط بتوجه شيخ كامل مكمل عامل بالطريق أن
بصري به هاد اليه نظره شفاء االمراض القلبية وتوجهه دافع االخالق الردية الغري املرضية 
فليطلب اوال الشيخ فان عرفه مبحض فضل احلق سبحانه فليالزمه معتقدا ان معرفته 

ا له يف تصرفاته بكليته قال شيخ االسالم اهلروي اهلي ما  وليكن منقادىاياه نعمة عظم
هذا الذي جعلت اولياءك حبيث من عرفهم وجدك وما مل جيدك مل يعرفهم ويفين 
اختياره يف اختيار شيخه بالكلية وخيلي نفسه عن مجيع املرادات ويشد نطاق اهلمة يف 

معتقدا بان رأس مال  سعيا بليغا يف امتثال مجيع ما يأمر به شيخه ىيسع خدمته و
 ى به ان املناسب الستعداده الذكر يأمره به وان رأى الشيخ املقتدىسعادته فيه فان رأ

ان املناسب التوجه واملراقبة يشري هبما ايضا فيما هنالك وان علم الكفاية مبجرد الصحبة 
 اىل الذكر مع وجود صحبة الشيخ ليس حتياج ان اال)وباجلملة(يأمره ايضا بذلك 

طا من شرائط الطريق اصال بل يأمر الشيخ بكل ما يراه مناسبا حلال الطالب فان شر
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وقع منه تقصري يف بعض شرائط الطريق يتالفاه بصحبة الشيخ فيكون توجهه جابرا 
 مل يشرف بصحبة مثل هذا الشيخ فان كان من املرادين جيذبه احلق )ومن(لنقصانه 

نايته اليت ال غاية هلا وال هناية ويعلمه كل سبحانه وجيتبيه اليه ويكفيه امره مبحض ع
شرط وادب الزم له وجيعل روحانية بعض االكابر وسائل طريقه ودليله يف قطع منازل 

 عادة ىالسلوك فان توسط روحانيات املشائخ يف قطع طريق السلوك الزم بطريق جر
ل فينبغي  به مشكىاهللا سبحانه وان كان من املريدين فامره من غري توسط شيخ مقتد

 ايضا ان )و ينبغي( به ىأن يلتجئ اىل اهللا سبحانه دائما اىل ان يصل اىل شيخ مقتد
يعد رعاية شرائط الطريق الزمة وقد بينت تلك الشرائط يف كتب املشائخ تفصيال 
فينبغي مراجعتها ومالحظة ما فيها ورعايتها بعد ذلك ومعظم شرائط الطريق خمالفة 

 الذي هو االنتهاء عن احملارم ىاية مقام الورع والتقوالنفس وهي موقوفة على رع
واالنتهاء عن احملارم ال يتصور اال بعد االجتناب من فضول املباحات فان ارخاء العنان 
يف ارتكاب املباحات يفضي اىل ارتكاب املشتبهات واملشتبه قريب من احملرم واحتمال 

 فاجتناب احملرمات كان ]١[يه يوشك ان يقع فى ومن حام حول احلمىالوقوع فيه اقو
البد يف حتقق الورع من اجتناب فضول فموقوفاً على اجتناب فضول املباحات 

 أن لالعمال )وبيانه( للترقي والعروج من حتقق الورع فانه مربوط به بد ال  واملباحات
جزئني امتثال االوامر واالنتهاء عن املناهي واالمتثال يشارك فيه القدسيون فان وقع 

ترقي باالمتثال فقط لوقع للقدسيني أيضا واالنتهاء عن املناهي خاص باالنسيني ليس ال
هو يف القدسيني فاهنم معصومون بالذات ليس فيهم جمال املخالفة حىت ينهون عنها 
فلزم كون الترقي مربوطا هبذا اجلزء وهذا االجتناب هو عني خمالفة النفس فان الشريعة 

طبيعة النفس اما قتضى نفسانية ودفع الرسوم الظلمانية فان مامنا وردت لرفع االهواء ال
 فاجتناب الفضول هو عني مارتكاب احملرم أو ارتكاب الفضول املفضي اخرياً للمحر

 ان يف امتثال االوامر ايضا خمالفة النفس فان النفس ال تريد )فان قيل(خمالفة النفس 

                                                 
  رواه الشيخان من حديث نعمان بن بشري رضي اهللا عنه) 1(
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للترقي ويف املالئكة ملا كانت خمالفة االشتغال بالعبادة فيكون االمتثال ايضا مستلزما 
 ان عدم ارادة النفس )قلت(االمتثال مفقودة مل يكن سببا لترقيهم فالقياس مع الفارق 

العبادة وعدم رضاها هبا امنا هو بسبب كوهنا طالبة لفراغها حبيث ال تريد أن تكون 
م او الفضول مقيدة ومشغولة بشئ وهذا الفراغ وعدم االشتغال ايضا داخالن يف احملر

فجاءت خمالفة النفس يف امتثال االوامر من طريق اجتناب احملرم والفضول ال من طريق 
اداء االوامر يعين املأمورات فقط حىت يقال انه موجود يف املالئكة ايضا فالقياس صحيح 

 طريق خمالفة النفس فيه اكثر فهو أقرب الطرق والشك ان رعاية خمالفة النفس )فكل(
النقشبندية اكثر منها يف سائر الطرق فان هؤالء االكابر اختاروا العمل يف طريقة 

بالعزمية واالجتناب عن الرخصة ومن املعلوم ان كال من اجتناب احملرم والفضول 
 )فان قيل(موجود يف العزمية ومرعي فيها خبالف الرخصة فان فيها اجتناب احملرم فقط 

 ان يف أكثر الطرق )قلت(طرق أيضاً العزمية ميكن أن يكون املختار عند أرباب سائر ال
مساعا ورقصا ويبلغ االمر فيه حد الرخصة بعد متحل كثري واين فيه اجملال للعزمية بعد 
وكذلك ذكر اجلهر ال يتصور فيه ما فوق الرخصة وقد احدث مشائخ سائر الطرق 

حلكم امورا حمدثة يف طرقهم لبعض نيات صحيحة هناية التصحيح يف تلك االمور ا
بالرخصة خبالف اكابر هذه السلسلة العلية فاهنم ال جيوزون مقدار شعرة من خمالفة 
السنة فتكون خمالفة النفس يف هذا الطريق امت فيكون أقرب الطرق فيكون اختيار هذا 
الطريق للطالب أوىل وانسب الن الطريق يف هناية االقربية واملطلب يف كمال الرفعة 

يف هذا  أخري خلفائهم اوضاع هؤالء االكابر واحدثوا مجاعة من مت)وقد ترك(
الطريق بعض االمور واختاروا السماع والرقص واجلهر ومنشأ ذلك عدم الوصول اىل 
حقيقة نيات اكابر هذه الطريقة العلية فخالوا اهنم يكملون ويتممون هذه الطريقة هبذه 

 وجيتهدون يف اضاعتها واهللا احملدثات واملبتدعات ومل يدروا أهنم يسعون هبا يف ختريبها
  .حيق احلق وهو يهدي السبيل
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املكتوب السابع والثمانون واملائتان اىل اخيه احلقيقي منبع احلقائق ميان غالم 
  حممد يف بيان اجلذبة والسلوك وبيان املعارف املناسبة هلذين املقامني

وما كنا لنهتدي لوال أن ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا الذي هدانا هلذا 
هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق وختمهم بافضلهم واكملهم حممد الذي جاء 
بالصدق صلوات اهللا سبحانه وبركاته عليه وعليهم و على من تابعهم أمجعني اىل يوم 
الدين آمني ولقد رأيت الطالبني يرتلون املسلك الطويل واملطلب الرفيع بواسطة دناءة 

وخسة الفطرة وعدم وجدان صحبة الشيخ الكامل املكمل اىل مرتلة طريق قصري اهلمة 
ومقصد وضيع ويقنعون بكلما يتيسر هلم يف الطريق من حقري وخطري ويظنون ذلك 
مقصدا ويزعمون انفسهم حبصوله كملة وارباب هناية ويطبقون من خسة الفطرة 

ل الكاملة اليت بينها الكملة واستيالء قواهم املتخيلة احواهلم الناقصة على االحوا
  ):ع(الواصلون من متام امرهم وهناية سريهم كما قيل 

  وصار الفار يف رؤياه ناقة

ويكتفون من البحر احمليط بقطرة بل بصورة قطرة ومن حبر عمان برشحة بل 
بصورة رشحة ويتصورون املثايل غري املثايل ويسكنون عن غري املكيف باملكيف 

مثليا وينخدعوون عن الالمثلي باملثلي واحوال مجاعة آمنوا بالالمثلي يتخيلون املثلي الو
بالتقليد واعتقدوه افضل من احوال هؤالء الطالبني الذين مل يتم سلوكهم والظامئني 
القانعني بالسراب مبراتب فانه فرق كثري بني احملق واملبطل واملصيب واملخطئ فويل 

احملدث قدميا ويزعمون املثايل لذين يظنون ا للطالبني القاصرين املنقطعني عن املطلب
 والغلط ربنا ال إ يف الكشف ويؤاخذون هبذا اخلطإمثاليا ان مل يكونوا معذورين باخلطال

تؤآخذنا ان نسينا أو أخطأنا وهذا كما اذا كان شخص مثال طالب كعبة وتوجه اليها 
بة ولو حبسب الصورة بكمال الشوق فاستقبله يف اثناء الطريق اتفاقا بيت شبيه بالكع

فخاله كعبة وصار معتكفا هناك وشخص آخر له علم خبواص الكعبة باالخذ عن 
الواصلني اليها وصدق بوجودها حبسب علمه فهذا الشخص وان مل خيط خطوة يف 
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طلب الكعبة ولكنه مل يعتقد غري الكعبة كعبة وحمق يف تصديقه فحاله أفضل من حال 
ذا مل يعتقد الطالب الغري الواصل اىل املطلب غري املطلب الطالب املذكور املخطئ نعم ا

مطلبا فحاله أفضل من حال مقلد حمق مل يضع قدمه يف طريق املطلب فانه مع وجود 
حقية تصديقه باملطلوب قاطع ملسافة طريق املطلوب ولو يف اجلملة فله تتحقق املزية 

والوصال الومهي يف مسند  منهم ايضا جعلوا أنفسهم هبذا الكمال واخليال )وطائفة(
املشيخة ودعوة اخللق وضيعوا بعلة منقصتهم استعداد كثري من املستعدين للكماالت 
وأزالوا بشؤم برودة صحبتهم حرارة طلب الطالبني ضلوا فاضلوا ضاعوا فاضاعوا 
وختيل هذه الكماالت وتوهم الوصال يف اجملذوبني غري السالكني أكثر منه يف السالكني 

 واملنتهى متشاهبان يف صورة اجلذبة ومتساويان يف ئ الغري الواصلني فان املبتداجملذوبني
العشق واحملبة يف الظاهر وان مل يكن بينهما مناسبة يف احلقيقة وكانت أحوال كل 

  ):ع(وممتازة عنها اآلخر منهما مغايرة الحوال 

  ما نسبة الفرشي بالعرشي

 غرض ما حممول وحيث كان ما فان كل شئ يوجد يف البداية فهو معلول واىل
يف االنتهاء باحلق فهو للحق وسيذكر تفصيل هذا الكالم عن قريب ان شاء اهللا تعاىل 
وتكون هذه املشاهبة الصورية واملناسبة الضرورية باعثة على ذلك التخيل وحيث 
كانت اجلذبة مقدمة على السلوك يف طريقة النقشبندية العلية كثر هذا القسم من 

والتوهم يف جماذيب هذا الطريق الذين مل يشرفوا بعد بدولة السلوك وقد حيصل التخيل 
جلماعة منهم تقلبات يف مقام اجلذبة وتنقالت عن حال اىل حال فيظنون ذلك قطع 
منازل السلوك وطي مسالك السري اىل اهللا ويزعمون أنفسهم بتلك التقلبات من 

ن اكتب فقرات يف بيان حقيقة السلوك تقرر يف اخلاطر الفاتر افاجملذوبني السالكني 
واجلذبة وبيان فرق ما بني هذين املقامني مع ذكر بعض خواص مميزة لكل واحد منهما 

 وجذبة املنتهى وحقيقة مقام التكميل ىوبيان الفرق بني جذبة املبتداآلخر عن 
مون خر مناسبة لذلك املقام ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرآواالرشاد وعلوم 
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 ونعم فشرعت فيه حبسن توفيقه سبحانه وهو سبحانه يهدي السبيل وهو نعم املوىل
الوكيل وهذا املكتوب مشتمل على مقصدين وخامتة املقصد االول يف بيان معارف 
متعلقة مبقام اجلذبة واملقصد الثاين يف بيان ما يتعلق بالسلوك واخلامتة يف بعض العلوم 

 اعلم ان اجملذوب غري تام )املقصد االول(ملنفعة للطالبني واملعارف اليت علمها كثري ا
السلوك وان كان له جذب قوي داخل يف زمرة ارباب القلوب من أي طريق كان 
منجذباً فانه ال ميكن له جتاوز مقام القلب واالتصال مبقلب القلب من غري سلوك 

 النفس ممتزجة وتزكية نفس فان اجنذاهبم قليب وحبهم عرضي ال ذايت وال اصلي فان
بالروح يف هذا املقام والظلمة خمتلطة بالنور يف هذه املعاملة وال يتصور اخلروج عن 
مضيق مقام القلب بالكلية واالتصال مبقلب القلب وحصول االجنذاب الروحي حنو 
املطلوب بدون ختلص الروح من النفس الجل التوجه اىل املطلوب وانفكاك النفس عن 

مقام العبودية ومادام هذان جمتمعني يف احلقيقة ال يتصور االجنذاب الروح ونزوهلا اىل 
الروحي اخلالص فان احلقيقة اجلامعة القلبية قائمة مستحكمة وختلص الروح عن النفس 
امنا يتصور بعد قطع منازل السلوك وطي مسالك السري اىل اهللا وحتقق السري يف اهللا بل 

  :)شعر(تعلق بالسري عن اهللا باهللا بعد حصول مقام الفرق بعد اجلمع الذي ي

   او كل من نال من ملك سليمان *هل كل ذي ذكر حيويه معترك

 وشهود اجملذوبني أرباب القلوب ئفظهر الفرق بني جذب املنتهى وجذب املبتد
ال وليس مشهودهم اال عامل االرواح  من وراء حجاب الكثرة علموا هذا املعىن او

حاطة والسريان مبوجده صورة فان اهللا خلق آدم على الذي هو شبيه يف اللطافة واال
صورته وهبذه املناسبة يزعمون شهود الروح شهود احلق تعاىل وتقدس و على هذا 
القياس االحاطة والسريان والقرب واملعية فان نظر السالك ال ينفذ اال اىل املقام الفوق 

الروح فال ينفذ نظرهم اىل ال اىل مقام فوق الفوق واملقام الذي فوق مقامهم هو مقام 
غري الروح والنظر اىل ما فوق مقام  شيئا ما فوق مقام الروح وال يكون مشهودهم

الروح موقوف على الوصول اىل مقام الروح وحال احملبة واالجنذاب أيضا كحال 
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الشهود وشهود احلق سبحانه بل حمبته واالجنذاب اليه تعاىل مربوط حبصول الفناء املعرب 
  :)شعر(اية السري اىل اهللا عنه بنه

   فليس له يف كربياه سبيل *ومن مل يكن يف حب مواله فانيا

واطالق الشهود يف هذا املقام من ضيق ميدان العبارة واال معاملة هؤالء االكابر 
مثلي وال كيفي كذلك اتصاهلم ء وراء الشهود وكما أن مقصدهم المتعارفة مبا ورا

 للمثايل اىل الالمثايل ال حيمل عطايا امللك اال مطاياه مثلي وال كيفي ال سبيليضا الا
  :)شعر(

   اتصاال دون كيف وقياس *ان للرمحن مع ارواح ناس

واحاطته تعاىل وسريانه وقربه ومعيته عند احملققني ارباب السلوك الواصلني اىل 
هناية االمر كلها علمية وهم موافقون لعلماء اهل احلق شكر اهللا سعيهم واحلكم 

لقرب الذايت وأمثاله عندهم من عدم احلاصل والبعد واملقربون ال حيكمون بالقرب با
قال واحد من الكرباء من قال انا قريب فهو بعيد ومن قال انا بعيد فهو قريب وهذا 
هو التصوف والعلم املتعلق بالتوحيد الوجودي منشأوه احملبة واالجنذاب القليب وارباب 

ل يقطعون املنازل بطريق السلوك ال مناسبة هلذا العلم هبم القلوب الذين ال جذبة هلم ب
وكذلك اجملذوبون املتوجهون بالسلوك من القلب اىل مقلب القلب بالكلية يتربأون من 

 اجملذوبني وان سلكوا طريق السلوك وطووا )وبعض(هذه العلوم ويستغفرون منها 
 فال رون التوجه اىل الفوقاملنازل ولكن ال ينقطع نظرهم عن املقام املألوف وال يقد

هلم وال يقدرون اخلروج من هذه الورطة والتخلص منها يترك امثال هذه العلوم اذيا
وهلذا يكون فيهم ضعف وعرج يف العروج اىل مدارج القرب والصعود اىل معارج 
القدس ربنا اخرجنا من هذه القرية الظامل اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا 

صرياً وعالمة الوصول اىل هناية املطلب التربؤ من هذه العلوم فانه كلما من لدنك ن
حتصل زيادة املناسبة بالترتيه يوجد عدم مناسبة العامل بالصانع ازيد وال معىن حينئذ يف 
اعتقاد أن العامل عني الصانع او يف ظن ان الصانع حميط بالعامل بالذات ما للتراب ورب 



- ٥٤١ -  

اجه هباء الدين النقشبند قدس اهللا تعاىل سره االقدس حنن  قال اخلو)معرفة(االرباب 
ندرج النهاية يف البداية ومعىن هذه العبارة هو ان االجنذاب واحملبة اللذين يتيسران 

ين يف االنتهاء مندرجان يف هذا الطريق يف االجنذاب واحملبة اللذين حيصالن يف منتهىلل
 جذب قليب ومن حيث ان القلب برزخ ئتداالبتداء فان اجنذاب املنتهى روحي ويف املب

بني الروح والنفس حيصل يف ضمن اجلذب القليب اجلذب الروحي أيضا وختصيص هذا 
االندراج هبذا الطريق مع أنه حاصل يف مجيع اجلذبات هبذا املعىن مبين على ان اكابر 
ل هذه الطريقة وضعوا طريقا خاصا حلصول هذا املعىن وعينوا مسلكا خمصوصا للوصو

اىل هذا املطلب وحيصل هذا املعىن لغريهم على سبيل االتفاق وليس هلم يف ذلك ضابطة 
 ان هلؤالء االكابر شأنا خاصا يف مقام اجلذبة ليس هو لغريهم فان كان فنادر )و أيضاً(

وهلذا حيصل لبعضهم يف هذا املقام من غري قطع منازل السلوك فناء وبقاء شبيهان بفناء 
قائهم ويتيسر هلم شرب من مقام التكميل شبيه مبقام السري عن اهللا أرباب السلوك وب

باهللا يربون به املستعدين وسيجئ حتقيق هذا املبحث عن قريب ان شاء اهللا تعاىل 
 دقيقة ينبغي ان يعلم ان الروح كان هلا قبل تعلقها بالبدن حنو من التوجه اىل )وههنا(

التوجه واكابر هذه السلسلة العلية وضعوا املقصود فلما تعلقت بالبدن زال عنها ذلك 
طريقا لظهور ذلك التوجه ولكن ملا كانت الروح متعلقة بالبدن انتقل ذلك التوجه اىل 
القلب فيحصل هلم فيه توجه قليب جامع لتوجه النفس والروح وال شك ان التوجه 

د فناء الروح  فهو بعاملنتهينيالروحي مندرج يف التوجه القليب واما التوجه الروحي يف 
وبقائه بالوجود احلقاين املعرب عنه بالبقاء باهللا والتوجه الروحي الذي هو يف ضمن 
التوجه القليب بل توجه الروح الذي كان قبل تعلقها بالبدن فهو توجه مع وجود وجود 
الروح مل يتطرق الفناء اليها أصال والفرق بني توجه الروح مع وجود وجودها وبني 

ئها كثري فاطالق النهاية على ذلك التوجه الروحي املندرج امنا هو توجهها مع فنا
يف النهاية هو فقط فاملراد باندراج النهاية يف البداية اندراج  يبقى باعتبار توجهها الذي

صورة النهاية يف البداية ال حقيقتها فان اندراجها يف البداية حمال وميكن ان يكون عدم 
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يب يف طلب هذا الطريق واحلق ما حققت بعون اهللا أتيان لفظ الصورة الجل الترغ
تعاىل والسابقون الذين اجنذاهبم من غري تعمل وكسب بل بتوجه وحضور فذلك 
االجنذاب أيضا قليب وأثر من توجه الروح السابق فانه مل يزل بالكلية بواسطة تعلقها 

توجه السابق بالبدن والكسب والتعمل لظهور التوجه السابق امنا هو جلماعة نسوا ال
بواسطة ذلك التعلق وكأن الكسب الجل التنبيه على التوجه السابق والتذكري لتلك 
الدولة الغائبة الضائعة ولكن استعداد الناسني للتوجه السابق ألطف من استعداد 
السابقني املذكورين فان نسيان التوجه السابق بالكلية خيرب عن التوجه الكلي اىل 

وعن الفناء فيه خبالف عدم نسيان التوجه السابق فانه ليس كذلك املتوجه اليه بالفعل 
غاية ما يف الباب ان السابقني حيصل هلم ذلك التوجه على سبيل الشمول لكليتهم 
والسريان فيها ويأخذ بدهنم أيضا حكم روحهم كما هو شأن احملبوبني املرادين والفرق 

قة الشئ وصورته كما هو الظاهر بني مشول احملبني ومشول السابقني كالفرق بني حقي
الربابه نعم ان هذا النوع من الشمول متحقق أيضا يف احملبني والواصلني واملريدين 
الكاملني ولكنه كالربق فيهم ليس بدائمي والتوجه الدائمي امنا هو من خاصة احملبوبني 

  ان اجملذوبني أرباب القلوب اذا حصل هلم متكن ورسوخ يف مقام القلب)معرفة(
وتيسر هلم معرفة وصحو مناسب لذلك املقام يقدرون على ايصال الفائدة اىل الطالبني 
وحيصل للطالبني يف صحبتهم اجنذاب وحمبة قلبية وان مل يبلغوا من جهتهم مرتبة 
الكمال فاهنم مل يبلغوا بعد بأنفسهم حد الكمال فال يقدرون على ان يكونوا واسطة 

 الناقص ال جيئ منه كامل وافادهتم على كل حال حلصول الكمال لغريهم ومشهور ان
تهيني نأزيد من افادة أرباب السلوك وان بلغوا هناية السلوك وحصل هلم جذب امل

ولكنهم مل يرتلوا اىل مقام القلب بطريق السري عن اهللا باهللا فان املنتهى غري املرجوع 
 يقدر على امل وتوجه اليه حىتليس له مرتبة التكميل واالفادة النه مل يبق فيه مناسبة بالع

به امنا هو باعتبار نزوله اىل مقام الربزخية  املقتدى  على الشيخخاالفادة واطالق الربز
الذي هو مقام القلب وأخذه من كال جهيت الروح والنفس حظا وافرا فمن جهة 
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الروح يستفيد من الفوق ومن جهة النفس يفيد من دونه النه اجتمع فيه التوجه اىل 
ق سبحانه بالتوجه اىل اخللق حبيث ال يكون أحدمها حجابا لآلخر فاالفادة احل

و بعض املشائخ أراد بربزخية الشيخ برزخيته بني احلق  واالستفادة حاصلتان له معا
 ان مثل هذه الربزخية ىواخللق وقال للشيخ الربزخ جامعا بني التشبيه والترتيه وال خيف

ة مبقام املشيخة الذي مبناه على الصحو فان نفوسهم اليت مبناها على السكر غري الئق
يف هذا املقام مندرجة يف غلبات أنوار الروح وذلك االندراج هو الذي صار منشأ 

فال اآلخر للسكر ويف مقام برزخية القلب يفترق كل من النفس والروح وميتاز عن 
قام الدعوة هذا يكون فيه جمال للسكر بالضرورة بل فيه كله صحو فانه هو املناسب مل

و  الشيخ الكامل اىل مقام القلب حتصل له املناسبة بالعامل بواسطة الربزخية )فاذا نزل(
واسطة حلصول الكماالت ملستعدي الكماالت وحيث كان اجملذوب املتمكن يكون 

ايضا يف مقام القلب له مناسبة بالعامل ال يبخل بالتوجه اىل أهل العامل وقد اكتسب 
ذاب وحصل احملبة وان كانا قلبيني فال جرم انكشف له طريق االفادة بل نصيبا من االجن

أقول ان كمية افادة اجملذوب املتمكن أزيد من كمية افادة املنتهى املرجوع وكيفية 
افادة املنتهى املرجوع أزيد من كيفية افادة اجملذوب فان املنتهى املرجوع وان حصلت 

ة فقط ويف احلقيقة هو مفارقه ومنصبغ بلون االصل له املناسبة بالعامل لكنها يف الصور
وباق به ومناسبة هذا اجملذوب بالعامل يف احلقيقة وهو من مجلة افراد العامل وباق بالبقاء 
الذي به بقاء العامل فبواسطة املناسبة احلقيقية تكون استفادة الطالبني منه أكثر 

 مراتب الوالية خمصوصة باملنتهى بالضرورة ومن املنتهى املرجوع أقل ولكن افادة كمال
فال جرم يكون املنتهى يف كيفية االفادة ارجح وأيضا ليس يف املنتهى مهة وتوجه يف 
احلقيقة واجملذوب صاحب مهة وتوجه فيقدم أمور الطالبني ويرقيهم باهلمة والتوجه وان 

جملذوبني هي  ان هناية التوجه الذي حيصل للطالبني من ا)و أيضاً(مل يبلغهم حد الكمال 
ذلك التوجه السابق للروح الذي نسوه فيتذكرونه يف صحبتهم وحيصل ثانيا بطريق 

 فانه توجه حادث املنتهينياالندراج يف التوجه القليب خبالف التوجه احلاصل يف صحبة 
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مل يكن موجودا قبل ذلك أصال وكان موقوفا على فناء الروح بل على بقائها بالوجود 
 يكون التوجه االول سهل احلصول والتوجه الثاين متعسر الوجود احلقاين فالبد وان

 املقتدى وكلما هو أسهل فهو أزيد وكلما هو متعسر فهو أقل ومن هنا قالوا ان الشيخ
به ليس بواسطة يف حتصيل جهة اجلذبة فان تلك النسبة كانت حاصلة له أو ال وصار 

ثل هذا الشيخ شيخ التعليم ال شيخ حمتاجا اىل التنبيه والتعليم بواسطة وهلذا يقال مل
به لقطع منازل السلوك وتربيته ضرورية  مقتدى التربية ويف جهة السلوك البد من شيخ

به ان يأذن ملثل هذا اجملذوب املتمكن باالجازة العامة وان  مقتدى فيها ال جيوز لشيخ
يا جدا جيلسه يف مقام التكميل واملشيخة فان بعض الطالبني يكون استعدادهم عال

وتكون قابليتهم للكمال والتكميل على الوجه االمت فان وقع مثل هذا الطالب يف 
صحبة ذلك اجملذوب حيتمل ان يضيع ذلك االستعداد فيها وان تزول عنه تلك القابلية 

ها فان زرعوا فيها بذرا جيدا من ب فرض مثال قابلية تامة لزراعة الربكما اذا كانت لال
دا على قدر استعدادها وان زرعوا فيها بذر قمح ردئ أو بذر احلنطة تنبت زرعا جي

به فرضا  املقتدى  الشيخ)ىفان رأ(محص تكون مسلوب القابلية فضال عن االنبات 
مصلحة يف رخصته واجازته ووجد فيه صالحية االفادة ينبغي ان يقيد افادته واجازته 

اضاعة استعداده يف صحبته ببعض القيود مثل ظهور مناسبة الطالب لطريق افادته وعدم 
 النفس ما زال عنه بعد ىوعدم طغيان نفسه بتلك الرياسة واقتداء الناس به فان هو

لعدم تزكية النفس فيه فاذا علم أن الطالب قد بلغ هناية االستفادة منه وغاية افادته اياه 
 ليتم أمره ويف استعداد الطالب قابلية للترقي ينبغي ان يظهر له هذا املعىن وان يأذن له

من شيخ آخر وال يظهر له أنه منته لئال يكون قاطعا لطريق الناس هبذه احليلة واحلاصل 
يذكر له من امثال هذه الشرائط ما يعلم أنه مناسب لوقته وحاله ويأذن له بعد وصية 

 املرجوع فالحيتاج يف افادته وتكميله اىل امثال هذه القيود فان له )واما املنتهى(تامة هبا 
واسطة جامعيته مناسبة جبميع الطرق واالستعدادات ميكن ان يستفيد منه كل شخص ب

على قدر استعداده ومناسبته وان كان التفاوت بالسرعة والبطء بواسطة قوة املناسبة 
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هبم أيضا ولكنهم متساووا االقدام يف أصل  املقتدى وضعفها متصورا يف صحبة الشيوخ
به  املقتدى  سبحانه واالعتصام حببله املتني الزم للشيخاالفادة وااللتجاء اىل جناب احلق

حني افادة الطالب خوفا من مكره سبحانه يف ضمن هذا االشتهار بل ينبغي له ان ال 
ينفك عن هذا االلتجاء يف مجيع االمور اليت مينحه اهللا سبحانه اياها يف وقت من 

لك فضل اهللا يؤتيه من االوقات ويف مجيع االحوال واالفعال فضال عن هذا االمر ذ
 يف بيان ما يتعلق بالسلوك اعلم ان )املقصد الثاين(يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

 بلغ امسا هو ربه وصار فانيا الطالب اذا كان متوجها اىل فوق بطريق السلوك فمىت
ومستهلكا فيه يصح اطالق الفناء عليه وبعد البقاء هبذا االسم يسلم اطالق البقاء عليه 

ذا الفناء والبقاء يشرف بأول مرتبة من مراتب الوالية ولكن ههنا تفصيل وبسط وهب
وتقدس  و تعاىل  ان الفيض الوارد من ذات احلق سبحانه)متهيد(الكالم فيه ضروري 

على نوعني نوع يتعلق باالجياد واالبقاء والتخليق والترزيق واالحياء واالماتة وامثاهلا 
عرفة وسائر كماالت الوالية والنبوة والنوع االول من ونوع آخر يتعلق باالميان وامل

 البعض بتوسط الصفات و على ىالفيض بتوسط الصفات فقط والنوع الثاين فعل
بتوسط الشؤنات والفرق بني الصفات والشؤنات دقيق جدا ال يظهر اال اآلخر البعض 

جلملة ان على آحاد من االولياء احملمدي املشرب ومل يعلم انه تكلم به أحد وبا
الصفات موجودة يف اخلارج بوجود زائد على وجود الذات والشئونات جمرد اعتبارات 
يف الذات ولنوضح هذا املبحث مبثال وهو ان املاء مثال يرتل من فوق اىل حتت بالطبع 
وهذا الفعل الطبيعي يوهم اعتبار احلياة والعلم والقدرة واالرادة فيه فان أرباب العلم 

 علمهم وال يتوجهون اىل جهة مبقتضى  اىل أسفل بواسطة ثقلهم وىيرتلون من أعل
الفوق والعلم تابع للحياة واالرادة تابع للعلم والقدرة أيضاً ثابتة فان االرادة ختصيص 
أحد املقدورين وهذه االعتبارات املثبتة يعين املوهومة يف ذات املاء مبرتلة الشئونات فلو 

ع وجود هذه االعتبارات لكانت مبرتلة الصفات أثبتت صفات زائدة لذات املاء م
املوجودة بوجود زائد وال يصح أن يقال للماء باالعتبار االول انه حي عامل قادر مريد 
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بل البد لصحة اطالق هذه االسامي من ثبوت صفات زائدة فما وقع يف عبارة بعض 
بني الشئون املشائخ من اطالق االسامي املذكورة على املاء مبين على عدم الفرق 

والصفات وكذلك احلكم بنفي وجود تلك الصفات أيضا حممول على عدم ذلك 
ن أ بني الشئون والصفات هو ان مقام الشئون مواجه لذي الش)والفرق اآلخر(الفرق 

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم واالولياء الذين )وحممد(ومقام الصفات ليس كذلك 
عني وصول الفيض الثاين اليهم بواسطة الشئونات على قدمه رضوان اهللا عليهم امج

وسائر االنبياء عليهم السالم واالولياء الذين على أقدامهم وصول هذا الفيض بل 
 ان االسم الذي هو ربه صلّى اهللا )فاقول(الفيض االول أيضا اليهم بواسطة الصفات 

شان جامع جلميع عليه و سلّم وواسطة وصول الفيض الثاين اليه ظل شأن العلم وهذا ال
الشئون االمجالية وظله عبارة عن قابلية الذات تعالت وتقدست لذلك الشان بل جلميع 

 )ينبغي(الشئون االمجالية والتفصيلية ولكن باعتبار مشول شأن العلم هلا يعين ال بالذات 
ان يعلم ان هذه القابلية وان كانت برزخا بني الذات وبني شأن العلم ولكن ملا كانت 

لونية وهي جهة الذات ال يظهر لوهنا يف الربزخ فذلك الربزخ منصبغ   جهتيها الىاحد
بلون جهة أخرى وهي جهة شأن العلم فال جرم قلنا اهنا ظل ذلك الشأن وأيضا ان 
ظل الشئ عبارة عن ظهور الشئ ولو شبها ومثاال يف مرتبة ثانية وحيث كان حصول 

ذا الربزخ وقت املكاشفة حتت ذلك الربزخ بعد حصول الطرفني ال جرم ينكشف ه
 اليت هي أرباب )واالمساء(الشأن فناسب اطالق الظل باعتبار هذا الظهور بالضرورة 

طائفة من االولياء الذين على قدمه صلّى اهللا عليه و سلّم يف وصول الفيض الثاين ظالل 
ياء عليهم  سائر االنب)وأرباب(تلك القابلية اجلامعة وكالتفاصيل لذلك الظل اجململ 

 وواسطة وصول الفيض االول والثاين اليهم قابليات اتصاف الذات و السالمالصالة 
 طائفة من االولياء الذين على أقدامهم يف حق )وأرباب(بالصفات املوجودة الزائدة 

وصول الفيض االول والثاين صفات وواسطة وصول الفيض االول اليه صلّى اهللا عليه 
ذات جبميع الصفات وكأن القابليات اليت هي وسائل فيضان و سلّم قابلية اتصاف ال
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 ظالل هذه القابلية اجلامعة وكالتفاصيل و السالمالفيوض لسائر االنبياء عليهم الصالة 
لذلك اجلامع اجململ ووسائط وصول الفيض االول اىل طائفة هم على قدمه صلّى اهللا 

وصول الفيض االول يف حممدي عليه و سلّم ايضاً على حدة فاهنا صفات فكأن وسائل 
املشارب مغايرة لوسائط وصول الفيض الثاين خبالف غريهم فاهنا واحدة فيهم وبعض 
املشائخ قدس اهللا أسرارهم جعل ربه صلّى اهللا عليه و سلّم منحصرا يف قابلية االتصاف 
ق ومنشأوه عدم الفرق بني الشئون والصفات بل عدم العلم مبقام الشئون واهللا حيق احل

 ان ربه صلّى اهللا عليه و سلّم رب االرباب يف مقام )فتحقق(وهو يهدي السبيل 
الشئون ويف موطن الصفات وواسطة لوصول كال الفيضني وعلم ايضا ان وصول فيض 

 من الذات من غري توسط أمر زائد الن و السالممراتب كماالت واليته عليه الصالة 
 من منتزعات العقل وهلذا كان التجلي الذايت الشئون عني الذات واعتبار الزيادة فيها

 حصل هلم هخمصوصا به صلّى اهللا عليه و سلّم وملا اخذ كمل تابعيه الفيض من طريق
أيضاً شرب من هذا املقام واآلخرون ملا كانت يف وصول الفيض اليهم وساطة 
الصفات يف البني والصفات موجودة بوجود زائد وقع يف البني حاجز حصني وكان 

 أن يعلم ان قابلية االتصاف وان كانت اعتبارية )ينبغي(لتجلي الصفايت متعينا هلم ا
وجود زائد والصفات موجودة دون قابلياهتا ولكن ملا كانت القابليات  وليس هلا

كالربازخ بني الذات والصفات بل بني الشئون والصفات ومن شأن الربزخ ان يأخذ 
  :)شعر(لصفات وحصلت احلائلية لون طرفيه اخذت القابليات أيضا لون ا

   قليال ونصف الشعر يف عني ضائر *وما قل هجران احلبيب وان غدا

فالح من هذا البيان ان ظهور الذات تعالت وتقدست من غري حجاب ليس 
مبناف للتجلي الشهودي ولكنه مناف للتجلي الوجودي وهلذا مل يكن يف جانب 

عليه و سلّم حائل ويف جانب و صول وصول فيض كماالت الوالية اليه صلّى اهللا 
 ملا )ال يقال(الفيض الوجودي حصل احلائل يف البني وهو قابلية االتصاف كما مر 

كانت الشئون وقابلياهتا من االعتبارات العقلية ثبت هلا الوجود الذهين فلزم منه 
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 يهاحلجاب العلمي غاية ما يف الباب ان حجب الصفات خارجية وحجب الشئون عمل
 املوجود الذهين ال يكون حجابا بني املوجودين اخلارجيني فان حجاب )ا نقول انالن(

املوجود اخلارجي ال يكون اال موجودا خارجيا ولو سلم فاحلجاب العلمي ميكن 
فاذا (ارتفاعه من البني حبصول بعض املعارف خبالف اخلارجي فانه ال ميكن زواله 

 سريه منتهىكان حممدي املشرب ف ان السالك اذا )علمت هذه املقدمات فاعلم
 بالسري اىل اهللا اىل ظل الشأن الذي هو امسه يعين ربه وبعد الفناء يف ذلك االسم ىاملسم

يشرف بالفناء يف اهللا واذا صار باقيا به تيسر له البقاء باهللا أيضا وهبذا الفناء والبقاء 
 و السالمبها الصالة يكون داخال يف اول مرتبة من الوالية اخلاصة احملمدية على صاح

والتحية فان مل يكن حممدي املشرب يصل اىل قابلية صفة او نفس صفة هي ربه فاذا 
كان فانيا يف هذا االسم يعين الصفة او القابلية اليت وصل اليها ال يطلق عليها الفاين يف 
ة اهللا وكذلك ال يكون باقيا باهللا على تقدير بقائه هبا فان اسم اهللا عبارة عن مرتب

ن اعتبارية كانت ون والصفات وحيث كانت الزيادة يف جهة الشئوجامعة جلميع الشئ
فالفناء يف اعتبار واحد فناء يف مجيع اآلخر ن عني الذات وبعضها عني البعض والشئ

االعتبارات بل فناء يف الذات وكذلك البقاء باعتبار واحد بقاء جبميع االعتبارات 
 باهللا يصح يف هذه الصورة خبالفها يف جانب الصفات فاطالق الفاين يف اهللا والباقي

اآلخر فاهنا موجودة بوجود زائد على الذات ومغايرهتا للذات ومغايرة بعضها للبعض 
حتقيقية فالفناء يف صفة واحدة ال يستلزم الفناء يف مجيعها وهكذا احلال يف البقاء فال 

ا باهللا بل يصح أن يقال له الفاين جرم ال يقال هلذا الفاين فانيا يف اهللا وللباقي باقي
والباقي مطلقا او مقيدا بصفة يعين الفاين يف صفة العلم والباقي بتلك الصفة فيكون فناء 
احملمديني امت بالضرورة وبقاؤهم اكمل وأيضا ملا كان عروج احملمدي اىل جانب 

 الشئون لزم ن والعامل اصال الن العامل ظل الصفات ال ظلوالشئون وال مناسبة بني الشئ
من وجود  يبقى أن يكون فناء السالك يف شأن مستلزما للفناء املطلق على هنج ال

مامه وكليته السالك وال من اثره شئ أصال وهكذا على تقدير البقاء يكون باقيا بت
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اين يف الصفات فانه ال ينخلع عن نفسه بالتمام وال يزول اثره فبذلك الشأن خبالف ال
ر تلك الصفة وظلها فظهور االصل ال يكون ماحيا لوجود الظل الن وجود السالك أث

بالكلية والبقاء على مقدار الفناء فاحملمدي يكون امينا عن الرجوع اىل الصفات البشرية 
وحمفوظا من خوف الرد اىل مرتبة البهيمية النه منخلع عن نفسه بالكلية وصار باقيا به 

ير خبالفه يف صورة الفناء الصفايت فان العود سبحانه فيكون العود ممنوعا على هذا التقد
هناك ممكن لبقاء أثر وجود السالك وميكن ان يكون وقوع االختالف بني املشائخ يف 
جواز رجوع الواصل وعدم جوازه من هذه اجلهة واحلق هو انه ان كان حممديا 
فمحفوظ من العود واال ففي اخلطر وكذلك االختالف الواقع يف زوال أثر وجود 

مل جيوز زوال اآلخر السالك بعد فنائه حيث قال بعضهم بزوال العني واالثر والبعض 
االثر واحلق يف هذا الباب أيضاً تفصيل فان كان حممديا يزول عنه العني واالثر كالمها 

فال يزول عنه االثر الن اصل الصفة اليت هي أصله باق فال ميكن زوال ظله رأسا  اال و
ان يعلم ان املراد بزوال العني واالثر الزوال الشهودي ال  دقيقة ينبغي )وههنا(

الوجودي فان القول بالزوال الوجودي مستلزم لالحلاد والزندقة ومجاعة من هذه 
الطائفة تصوروا الزوال زواال وجوديا فهربوا من زوال أثر املمكن وتيقنوا ان القول به 

 اهنم مع قوهلم بالزوال احلاد وزندقة واحلق ما حققت باعالمه سبحانه والعجب
الوجودي قالوا بزوال العني امل تعلموا أن القول بزوال عني الوجود كاحلكم بزوال 
االثر مستلزم لالحلاد والزندقة وباجلملة ان الزوال الوجودي حمال يف العني واالثر 
والشهودي ممكن يف كليهما بل واقع ولكنه خمصوص مبحمدي املشرب فاحملمديون 

 القلب بالتمام ويتصلون مبقلب القلب وهم متخلصون عن تقلب االحوال ينخلعون عن
 بالكلية وملا كان وجود اآلثار الزما لغريهم وتقلب االحوال ىوحمررون عن رقية السو

نقد وقتهم ليس هلم خملص من مقام القلب الن تقلب االحوال ووجود اآلثار من 
يف احلجاب دائما فان حجاب شعب احلقيقة اجلامعة القلبية فيكون شهود غريهم 

املطلوب امنا يكون على مقدار ثبوت بقايا وجود السالك وحيث كان االثر باقيا 
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 اذا وصل السالك من طريق سلوك غري متعارف اىل )معرفة(فاحلجاب هو ذلك االثر 
مرتبة من مراتب فوق اسم هو ربه وصار فانيا ومستهلكا يف تلك املرتبة من غري أن 

االسم فاطالق الفناء يف اهللا يف هذه الصورة أيضا جائز وكذلك البقاء يصل اىل ذلك 
بتلك املرتبة فتخصيص الفناء يف اهللا بذلك االسم اعتباري لكونه اول مرتبة من مراتب 

 ان السلوك على انواع فسلوك البعض من غري تقدم اجلذبة ويف البعض )معرفة(الفناء 
هلم اجلذبة يف اثناء قطع منازل السلوك اجلذبة مقدمة على سلوكهم ومجاعة حتصل 

وطائفة يتيسر هلم طي منازل السلوك ولكنهم ال يصلون اىل حد اجلذبة فتقدم اجلذبة 
للمحبوبني وباقي االقسام متعلقة باحملبني وسلوك احملبني عبارة عن طي املقامات العشرة 

امات العشرة ال املشهورة بالترتيب والتفصيل ويف سلوك احملبوبني حتصل خالصة املق
حاجة هلم اىل الترتيب والتفصيل والعلم بوحدة الوجود من االحاطة والسريان واملعية 
الذاتية كل ذلك مربوطة باجلذبة املتقدمة او املتوسطة وليس للسلوك اخلاص وجذبة 

 املنتهيني مناسبة بامثال هذه العلوم وال مناسبة ايضا بني حق اليقني املخصوص باملنتهيني
 العلوم املناسبة بالتوحيد الوجودي ففي كل موضع بني فيه حق اليقني املخصوص وبني

مبقام اجملذوبني مناسبا ملقام أرباب التوحيد الوجودي فهو حق اليقني املخصوص 
 قال بعض املشائخ اذا بلغ شغل الطالب اجلذبة )معرفة(باجملذوب املبتدي أو املتوسط 

 يعين انه ال حيتاج اىل توسط دليل آخر بل فدليله بعد ذلك هو تلك اجلذبة فحسب
تلك اجلذبة كافية له فان أراد هبذه اجلذبة جذبة السري يف اهللا فنعم اهنا كافية ولكن لفظ 
الدليل مناف هلذه االرادة النه ال مسافة بعد السري يف اهللا حىت حيتاج يف قطعها اىل دليل 

ست مبرادة هنا كما هو معلوم من وكذلك اجلذبة املتقدمة يعين على السلوك أيضاً لي
العبارة فيكون املراد هبا بالضرورة جذبة املتوسط وكفايتها يف الوصول اىل املطلوب 
ليس مبعلوم فان كثريا من املتوسطني قد توقفوا وتقاعدوا من العروج اىل فوق عند 
حصول هذه اجلذبة وزعموا تلك اجلذبة جذبة النهاية فان كانت كافية ملا كانت 

ركهم يف اثناء الطريق نعم اذا كانت اجلذبة املتقدمة املتعلقة باحملبوبني كافية فلها جمال تت
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ميكن أن جتر احملبوبني بسلسلة العناية وال تتركهم يف أثناء الطريق ولكن كون هذه 
الكفاية يف حق مجيع اجلذبات املتقدمة ممنوع أيضا بل اجلذبة اذا آل أمرها اىل السلوك 

 قالت طائفة من املشائخ قدس )اخلامتة(فمجذوب أبتر وليس من احملبوبني فكافية واال 
اهللا اسرارهم ان التجلي الذايت مزيل للشعور ومعطل للحس وقد أخرب بعضهم عن حاله 

 مدة مديدة من غري ىبانه سقط ووقع على االرض عند ظهور هذا التجلي الذايت وبق
نع الكالم وغريه يف التجلي الذايت حس وحركة حىت ظن الناس انه قد مات وبعضهم م

وحقيقة هذا الكالم ان التجلي هو يف حجاب اسم من االمساء وبقاء احلجاب بواسطة 
بقايا أثر وجود صاحب التجلي يعين املتجلَّي له وعدم الشعور أيضاً بواسطة تلك البقية 

  :)شعر(صال فان كان فانيا بالتمام وشرف بالبقاء باهللا ال يسلب التجلي عنه الشعور أ

   ومن هو النار كيف حيترق *حيرق بالنار من ميس هبا

 أقول ان التجلي الذي يف احلجاب ليس هو جتليا ذاتيا بل داخل يف التجلي )بل(
الصفايت والتجلي املخصوص به صلّى اهللا عليه و سلّم بال حجاب وعالمة وجود 

حلجاب وجود الشعور احلجاب فقدان الشعور وفقدان الشعور من البعد وعالمة عدم ا
والشعور يف كمال احلضور وقد أخرب واحد من االكابر عليه الرمحة والغفران عن حال 

  :)شعر(صاحب هذا التجلي باالصالة واالستقالل حيث قال 

   وأنت ترى ذات االله وتبسم * من جتلي صفاتهموسىوأغمي 

لمحبني فان وهذا التجلي الذايت الذي ال حجاب فيه دائمي للمحبوبني وبرقي ل
ابدان احملبوبني أخذت حكم أرواحهم وسرت تلك النسبة يف كليتهم وهذه السراية يف 

 يل و السالماحملبني على سبيل الندرة وما وقع يف احلديث النبوي من قوله عليه الصالة 
مع اهللا وقت ليس املراد بالوقت هذا التجلي الربقي فان هذا التجلي يف حقه عليه 

 الذي هو رئيس املرادين دائمي بل هو نوع من خصوصيات هذا مو السالالصالة 
 ان )معرفة( على أربابه ىالتجلي الدائمي واقع على سبيل الندرة والقلة كما ال خيف

املشائخ قدس اهللا اسرارهم يف حديث يل مع اهللا وقت ال يسعين فيه ملك مقرب وال 
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تمر وطائفة أخرى قالوا بندرة نيب مرسل على قسمني فطائفة أرداوا بالوقت الوقت املس
الوقت واحلق ان الوقت النادر مع وجود استمرار الوقت متحقق ايضا كما مرت 
االشارة اليه آنفا وحتقق هذا الوقت النادر عند هذا احلقري هو يف حني اداء الصالة 
 وكأن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم اشار بقوله وقرة عيين يف الصالة اىل ذلك وأيضا قال

 و تعاىل صلّى اهللا عليه و سلّم أقرب ما يكون العبد من الرب يف الصالة وقال تبارك
واسجد واقترب وكل وقت فيه القرب االهلي أزيد فمجال الغري فيه أشد انتفاء وما 
قال بعض املشائخ قدس اهللا اسرارهم خمربا عن حاله ووقته واستمراره حايل يف الصالة 

حاديث املذكورة بل النص املذكور ينفي املساواة كحايل قبل الصالة ينايف اال
واالستمرار ينبغي ان يعلم ان استمرار الوقت متحقق والكالم امنا هو يف ان احلالة 
النادرة مع وجود استمرار الوقت هل هي متحققة أو ال والذين مل يطلعوا على ندرة 

 واحلق أن الذين اعطوا الوقت قالوا بنفيها والذين هلم حظ من ذلك املقام اعترفوا هبا
 واحتظوا بدولة قرب ذلك الشرب أقل و السالماجلمعية يف الصالة بتبعيته عليه الصالة 

قليل رزقنا اهللا سبحانه بكمال كرمه نصيبا من هذا املقام حبرمة حممد عليه و على آله 
  من أرباب الصفات قريبون من اجملذوبني يفاملنتهيني  انّ)معرفة( و السالمالصالة 

العلوم واملعارف وكال الطائفتني على وصف واحد يف الشهود فان كليهما من أرباب 
القلوب غاية ما يف الباب أن أرباب الصفات مطلعون على التفاصيل خبالف اجملذوبني 
وايضا ان ارباب الصفات فيهم بواسطة السلوك والعروج اىل فوق زيادة قرب بالنسبة 

 اجملذوبني وان كان يف يدم ولكن حمبة االصل آخذة باىل اجملذوبني الذين ال عروج هل
البني حجب وال عجب لو اعترب يف اجملذوبني حبكم املرء مع من أحب قرب االصل 
ومعيته فاجملذبون هلم مناسبة باحملبوبني يف احملبة فان احلب الذايت ولو مع احلجب متحقق 

ذه الطائفة ان لالقطاب جتلي  قد وقع يف عبارة البعض من ه)معرفة(يف اجملذوبني ايضا 
الصفات ولالفراد جتلي الذات ويف هذا الكالم جمال للتأمل فان القطب حممدي املشرب 
واحملمديون هلم التجلي الذايت نعم ان يف هذا التجلي ايضا تفاوتا كثريا فان القرب الذي 
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ه ميكن لالفراد ليس لالقطاب ولكن لكليهما نصيب من التجلي الذايت اال ان نقول ان
ان يكون مراده من القطب قطب االوتاد الذي هو على قدم اسرافيل عليه السالم ال 

 ان اهللا خلق آدم على صورته واهللا تعاىل )معرفة(على قدم حممد صلّى اهللا عليه و سلّم 
مرته عن الشبه واملثال وخلق روح آدم اليت هي خالصته على صورة ال شبهية وال 

مكانية ونسبة الروح اىل انه المكاين كانت الروح ايضا المثلية فكما ان احلق سبح
خارجه عنه وال متصلة به وال  البدن كنسبته تعاىل وتقدس اىل العامل ال داخلة فيه وال

 القيومية ومقوم كل ذرة من ذرات البدن هو ىمنفصلة عنه ال نفهم فيها نسبة سو
ه تعاىل للبدن بواسطة الروح وكل قيوم العامل وقيوميت و تعاىل الروح كما ان اهللا تبارك

فيض يرد منه سبحانه على البدن فمحل وروده ابتداء هو الروح مث يصل ذلك الفيض 
بواسطة الروح اىل البدن وملا كانت الروح خملوقة على صورة ال شبهية وال مثلية ال 
جرم كان فيها جمال لالشبهي والالمثايل احلقيقي ال يسعين أرضي وال مسائي ولكن 

سعين قلب عبدي املؤمن فان االرض والسماء ملا كانا مع وجود الوسعة فيهما داخلني ي
يف دائرة املكان ومتسمني بسمة الشبه واملثال ليس فيهما جمال الالمكاين املقدس عن 
الشبه واملثال فان الالمكاين ال يسعه املكاين والالمثايل ال يتمكن يف املثايل فال جرم 

ين ومرته عن الشبه واملثال المكايف قلب عبده املؤمن الذي هو حتقق السعة واجملال 
والتخصيص بقلب املؤمن مبين على ان قلب غري املؤمن هابط عن اوج الالمكاين 
ومأسور للشبهي واملثايل وآخذ حكمه وملا كان داخال يف دائرة املكاين بسبب ذلك 

االنعام بل هم أضل وكل الرتول واالسر واكتسب املثالية ضيع تلك القابلية اولئك ك
نية القلب فان املكاين وان كان المكامن اخرب عن وسعة قلبه من املشائخ فمراده 

وسيعا ضيق اال ترى ان العرش مع وجود عظمته ووسعته ملا كان مكانيا كان حكمه 
يف جنب الالمكاين الذي هو الروح كحكم اخلردلة بل اقل بل اقول ان هذا القلب ملا 

 انوار القدم بل وجد بقاء بالقدم لو وقع فيه العرش وما فيه لصار كان حمل جتلي
منه اثر كما قال سيد الطائفة يف هذا املقام ان  يبقى مضمحال ومتالشياً حبيث ال
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احملدث اذا قورن بالقدمي مل يبق له اثر وهذا لباس متفرد خميط على قدر قد الروح 
 داخلون يف دائرة املكاين خاصة وليست هذه اخلصوصية للمالئكة ايضا فاهنم

ومتصفون باملثايل فال جرم كان االنسان خليفة الرمحن وال عجب فيه فان صورة الشئ 
خليفة الشئ وما مل خيلق على صورة شئ ال يليق خبالفة الشئ وما مل يكن الئقا 
 باخلالفة ال يقدر ان يتحمل ثقل أمانة اصله ال حيمل عطايا امللك اال مطاياه قال تبارك

انا عرضنا االمانة على السموات واالرض واجلبال فابني ان حيملنها واشفقن  تعاىل و
من  يبقى  الظلم على نفسه حبيث الالنسان انه كان ظلوما جهوال كثريمنها ومحلها ا

وجوده وال من توابع وجوده اثرا وال حكما كثري اجلهل حىت ال يكون له ادراك يتعلق 
 املطلوب بل العجز عن االدراك يف ذلك املوطن ادراك باملقصود وال علم له نسبة اىل

  .واالعتراف باجلهل معرفة أكثرهم معرفة باهللا أكثرهم حتريا فيه

 فان وقع يف بعض العبارات لفظ موهم بالظرفية واملظروفية يف شأنه تعاىل )تنبيه(
الكالم من وتقدس ينبغي أن حيمله على ضيق ميدان العبارة وأن جيعل املراد واملقصود 

 ان العامل صغريه وكبريه مظاهر االمساء والصفات )معرفة(ء أهل السنة ارمطابقا آل
االهلية جل شأنه ومرايا الشئونات والكماالت الذاتية وهو سبحانه كان كرتا مكنونا 

 وأن يورد االمجال على التفصيل  اىل املألوسرا خمزونا فاراد أن يعرض نفسه من اخلأل
 ىعلى أصله وليكون عالمة حلقيقته وال نسبة بني العامل والصانع سوفخلق العامل ليدل 

أن العامل خملوقه ودليل على كماالته املخزونة تعاىل وتقدس وكل حكم وراء ذلك من 
 اجنس االحتاد والعينية واالحاطة واملعية من السكر وغلبة احلال واالكابر املستقيمو

 والوصال يتربأون من هذه العلوم واالحوال الذين ذاقوا شرابا من قدح الصحو 
غفرون من مثل هذا احلال وان حصل لبعضهم هذه العلوم يف أثناء الطريق ولكنهم يتس

جياوزوهنا باألخرى ومينحون علوما أزلية مطابقة لعلوم الشريعة ولنبني لتحقيق هذا 
ة اىل عرصة فنون مثال أراد أن يربز كماالته املخزون املبحث مثاال ان العامل النحرير ذا

 فاوجد احلروف واالصوات ليظهر يف حجب الظهور وان جيلي فنونه املكنونة اىل املأل
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تلك احلروف واالصوات كماالته املخزونة وفنونه املكنونة ففي هذه الصورة ال مناسبة 
بني تلك احلروف واالصوات وبني املعاين املخزونة بل بني العامل املوجد هلا أصال اال ان 

وجدها وهي دالة على كماالته املخزونة وال معىن يف القول بان تلك احلروف العامل م
واالصوات عني ذلك العامل املوجد أو عني تلك املعاين وكذلك احلكم باالحاطة واملعية 
غري واقع يف تلك احلادثة بل املعاين على صرافتها املخزونة نعم حيث حتقق بني املعاين 

ت مناسبة الدالية واملدلولية رمبا حيدث يف التخيل وصاحبها وبني احلروف واالصوا
بعض املعاين الزائدة واالوهام الغري الواقعة والعامل ومعانيه املخزونة مرتهان ومربآن 
باحلقيقة عن تلك النسبة الزائدة وهذه احلروف واالصوات موجودة يف اخلارج ال ان 

خياالت فكذلك العامل الذي  احلروف واالصوات أوهام و والعامل واملعاين موجود فقط
هو عبارة عما سواه تعاىل موجود يف اخلارج بالوجود الظلي والكون الطبعي ال انه 
أوهام وخياالت فان هذا املذهب هو عني مذهب السوفسطائي حيث يقولون ان العامل 
أوهام وخياالت واثبات احلقيقة للعامل ال خيرجه عن أن يكون أوهاما وخياالت بل 

 ان املراد )تنبيه(يقة موجودة ال العامل فان العامل وراء تلك احلقيقة املفروضة تكون احلق
ومرآءة لصور االمساء والصفات  مبظهرية العامل ومرآتيته لالمساء والصفات كونه مظهرا

 ال يكون حماطا باملرآة أصال والصفة ىال العيان االمساء والصفات فان االسم كاملسم
  :)شعر(مبظهر قطعا كاملوصوف ال تكون مقيدة 

   كذا وصفه من أن حياطا مبظهر *وجل امسه سبحانه مثل ذاته

 أن كمل اتباعه صلّى اهللا عليه و سلّم وان كان هلم بواسطة اتباعه صلّى )معرفة(
اهللا عليه و سلّم نصيب من التجلي الذايت الذي هو من خصائصه صلّى اهللا عليه و سلّم 

 السالم جتلي الصفات وجتلي الذات أشرف من جتلي باالصالة ولسائر االنبياء عليهم
 يف جتلي الصفات من و السالمالصفات ولكن ينبغي أن يعلم ان لالنبياء عليهم الصالة 

مراتب القرب ما ليس لكمل التابعني من هذه االمة مع وجود جتلي الذات بطريق 
وج حمبة التبعية وهذا كما أن شخصا مثال اذا وصل اىل الشمس بطي مدراج العر
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جلماهلا حىت مل يبق بينه وبني الشمس غري حائل رقيق وشخص آخر مع وجود حمبته 
لذات الشمس عاجز عن العروج اىل تلك املراتب وان مل يكن بينه وبني الشمس حائل 
أصال فال شك أن الشخص االول أقرب اىل الشمس وأعلم بكماالهتا الدقيقة فكل من 

هو أفضل وكماله اوفر فال يبلغ ويل من اولياء هذه فيه القرب ازيد ومعرفته أكثر ف
االمة اليت هي خري االمم مع وجود أفضلية نبيهم مرتبة نيب من االنبياء وان حصل 
مبتابعة نبيه نصيب من مقام به االفضلية والفضل الكلي امنا هو لالنبياء عليهم السالم 

انه على ذلك و على مجيع  سبحاحلمد هللاواالولياء طفيليون وليكن هذا آخر الكالم و
 على أفضل انبيائه و على مجيع االنبياء واملرسلني واملالئكة و السالمنعمائه والصالة 

  .املقربني و على الصديقني والشهداء والصاحلني

  

وري يف املنع عن اداء پ املانك أنبيااملكتوب الثامن والثمانون واملائتان اىل السيد
  لة العاشوراء والرباءة وغريها وما يناسب ذلكصالة النفل باجلماعة كصالة لي

املرسلني وجنبنا عن ارتكاب املبتدعات يف   الذي شرفنا مبتابعة سيداحلمد هللا
 على من قمع بنيان الضاللة ورفع اعالم اهلداية و على آله و السالمالدين والصالة 

 من اخلواص االبرار وصحبه االخيار ينبغي أن يعلم أن الكثر الناس يف هذا الزمان
والعوام اهتماما تاما يف اداء النوافل ولكنهم يتساهلون يف اداء املكتوبات وال يراعون 
فيها السنن واملستحبات اال قليال يرون النوافل عزيزة والفرائض حقرية وذليلة قلما 
يؤدون الفرائض يف اوقاهتا املستحبة ال يهتمون الدراك تكبري التحرمية مع اجلماعة بل ال 

الون بفوت نفس اجلماعة أيضاً وامنا يغتنمون اداء نفس الفرائض بالتكاسل والتساهل يب
الرباءة ليلة ويؤدون النوافل باجلمعية التامة ورعاية كمال االهتمام يف يوم عاشوراء و

والليلة السابعة والعشرين من رجب وليلة أول مجعة منه وهي اليت يسموهنا ليلة 
حسنا ومستحسنا وال يدرون أنه من تسويالت الشيطان الرغائب ويظنون فعلهم هذا 
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السيآت يف صورة احلسنات قال شيخ االسالم موالنا عصام الدين  يرى الذي
 يف حاشية شرح الوقاية ان التطوع باجلماعة وترك الفرض باجلماعة من ]١[اهلروي

مومة  أن يعلم أن أداء النوافل باجلماعة من البدع املذ)ينبغي(تسويالت الشيطان 
 ]٢[ يف شأهنا منو السالمواملكروهة ومن مجلة البدع اليت قال خامت الرسالة عليه الصالة 

 ان اداء النوافل باجلماعة مكروه مطلقا يف بعض )واعلم( رد وأحدث يف ديننا هذا فه
 هذا لو ىالروايات الفقهية ويف بعض آخر الكراهة مشروطة بالتداعي واجلمعية فعل

 ناحية املسجد من غري تداع جيوز بال كراهة ويف الثالثة اختالف  اثنان النفل يفىصل
االصح اهنا اآلخر املشايخ واالربعة مكروهة باالتفاق يف بعض الروايات ويف البعض 

السراجية كره التطوع باجلماعة خبالف التراويح و صالة  ىمكروهة يف الفتاو
خسي رمحه اهللا التطوع جبماعة  قال الشيخ االمام السرالكسوف و يف الفتاوى الغياثية

 واحد أو اثنان ال ىخارج رمضان امنا يكره اذا كان على سبيل التداعي اما اذا اقتد
يكره ويف الثالث اختالف ويف االربع يكره بال خالف وذكر يف اخلالصة ان التطوع 
 جبماعة اذا كان على سبيل التداعي يكره وأما اذا صلوا جبماعة بغري اذان واقامة يف
ناحية املسجد ال يكره وقال مشس االئمة احللواين اذا كان سوي االمام ثالثة ال يكره 

 التطوع ى الشافية وال يصلىباالتفاق ويف االربع اختالف واالصح انه يكره ويف الفتاو
باجلماعة اال يف شهر رمضان وذلك امنا يكره اذا كان على سبيل التداعي يعين باذان 

 ثالثة ىواحد أو اثنان ال على سبيل التداعي فال يكره واذا اقتد ىواقامة اما لو اقتد
 أربعة كره اتفاقا وأمثال هذه الروايات ىاختلف املشايخ رمحهم اهللا تعاىل وان اقتد

كثرية والكتب الفقهية هبا مملوءة فان وجدت رواية جموزة الداء النفل باجلماعة مطلقا 
قيد الواقع يف رواية أخرى وأن يراد باملطلق ساكتة عن ذكر العدد ينبغي محلها على امل

                                                 
 الذي ذكر قدس سره كله بدعة مستحدثة باتفاق احملققني وان ذكره املشاهري يف كتبهم كصاحب القوت هذا) 1(

  .والغزايل وغريمها منه
  .رواه الشيخان عن عائشة رضي اهللا عنها وقد مر) 2(
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املقيد وأن يقصر اجلواز على اثنني أو ثالث الن العلماء احلنفية وان كانوا جيرون املطلق 
على اطالقه يف االصول وال حيملونه على املقيد ولكنهم جوزوا محل املطلق على املقيد 

احملال وجيري على اطالقه يف الروايات بل عدوه الزما فان مل حيمل على طريق فرض 
ذا تساويا يف القوة واملساواة يف القوة ممنوعة إلكان هذا املطلق معارضا على ذلك املقيد 

 هبا خبالف رواية االباحة ولو سلم فان رواية الكراهة مع وجود كثرهتا خمتارة ومفىت
 جانب ن الترجيح على تقدير تعارض أدلة الكراهة وادلة االباحة يفإمساواهتا أقول 

 كما هو مقرر عند أهل اصول الفقه فالذين يصلون االحتياطالكراهة فان فيه رعاية 
ل يوم عاشوراء وليلة الرباءة وليلة الرغائب جبماعة عظيمة حبيث جيتمع يف فصالة الن

تان أو ثلثمائة رجل ويستحسنون تلك الصالة مبثل ذلك االجتماع ائاملساجد م
ح ئ باتفاق الفقهاء واستحسان القبائح من أعظم القباواجلماعة مرتكبون أمرا مكروها

فان اعتقاد احلرام مباحا منجر اىل الكفر وظن املكروه حسنا أقل منه مبرتبة واحدة 
فينبغي مالحظة شناعة هذا الفعل كمال املالحظة واعتمادهم يف دفع الكراهة على عدم 

يات ولكنه خمصوص مبقتد التداعي نعم ان عدم التداعي يدفع الكراهة على بعض الروا
واحد واثنني وهو أيضاً مشروط بكونه يف ناحية املسجد وبدونه خرط القتاد مع أن 
التداعي عبارة عن اعالم بعض بعضا آخر الداء صالة النفل وهذا املعىن متحقق يف تلك 
اجلماعة فاهنم يعلمون بعضهم بعضا قبيلة قبيلة يف يوم عاشوراء وغريه ويقولون ينبغي 

نذهب اىل مسجد الشيخ الفالين أو العامل الفالين وأن نؤدي الصالة هناك باجلمعية أن 
وهم قد اعتربوا هذا الفعل فمثل هذا االعالم أبلغ من االذان واالقامة فثبت التداعي 

وقع يف بعض الروايات وأردنا  أيضاً واذا جعلنا التداعي خمصوصا باالذان واالقامة كما
قامة فاجلواب هو ما مر آنفا من ان عدم الكراهة خمصوص هبما حقيقة االذان واال

 أن يعلم ان بناء أداء النفل على )ينبغي(بواحد واثنني مع شرط آخر على ما مر ذكره 
االخفاء والستر لكونه مظنة رياء ومسعة واجلماعة منافية له واملطلوب يف أداء الفرض 

 ىمعة فيكون املناسب ان يؤداالظهار واالعالن النه مربأ عن شائبة الرياء والس
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باجلماعة أو نقول ان كثرة االجتماع مظنة حدوث الفتنة وهلذا اشترطوا يف أداء صالة 
 من حدوث الفتنة ويف تلك منر السلطان أو نائبه حىت يتحقق األاجلمعة حضو

اجلماعات املكروهات احتمال ايقاظ الفتنة القوية أيضا فال يكون هذا االجتماع 
 نائمة لعن ]١[ الفتنةو السالمو يف احلديث النبوي عليه الصالة  كون منكرامعروفا بل ي

اهللا من ايقظها فالالزم لوالة االمور وقضاة االسالم وأهل االحتساب منع هذا 
االجتماع ومراعاة الزجر بابلغ الوجوه يف هذا الباب حىت يتحقق استيصال هذه البدعة 

  .و يهدي السبيلاملنجرة اىل الفتنة واهللا حيق احلق وه

  

املكتوب التاسع والثمانون واملائتان اىل موالنا بدر الدين يف بيان أسرار القضاء 
  والقدر وما يناسب ذلك

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا الذي كشف سر القضاء والقدر على 
 والصالة اخلواص من عباده وستر عن العوام ملكان الضالل عن سواء السبيل واقتصاده

 على من اكمل به احلجة البالغة وقطع به اعذار العصاة اهلالكة و على آله و السالم
منوا بالقدر ورضوا بالقضاء والقدر مما قد كثر فيه آوأصحابه الربرة االتقياء الذين 

احلرية والضالل غلب على اكثر ناظريها باطل الوهم واخليال حىت قال بعضهم مبحض 
 بعضهم نسبته اىل الواحد القهار وأخذ ىن العبد باالختيار ونفاجلرب فيما يصدر ع

طائفة بطرف االقتصاد يف االعتقاد الذي هو الصراط املستقيم واملنهج القومي ولقد وفق 
هلذا الطريق الفرقة الناجية الذين هم أهل السنة واجلماعة رضي اهللا عنهم وعن أسالفهم 

عن أيب حنيفة رضي  روى اروا الوسط والبنيوأخالفهم فتركوا االفراط والتفريط واخت
اهللا عنه أنه سأل جعفر الصادق رضي اهللا عنه فقال يا ابن رسول اهللا هل فوض اهللا 
االمر اىل العباد فقال اهللا تعاىل اجل من ان يفوض الربوبية اىل العباد فقال له هل 

                                                 
  رواه الرافعي عن انس بن مالك وقد مر) 1(
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هبم فقال جربهم على ذلك فقال اهللا تعاىل أعدل من أن جيربهم على ذلك مث يعذ
وكيف ذلك فقال بني بني ال جرب وال تفويض وال كره وال تسليط هلذا قال أهل السنة 
ان االفعال االختيارية للعباد مقدورة اهللا تعاىل من حيث اخللق واالجياد ومقدورة العباد 
على وجه آخر من تعلق يعرب عنه باالكتساب فحركة العبد باعتبار نسبتها اىل قدرته 

له غري ان االشعري منهم  خلقا وباعتبار نسبتها اىل قدرة العبد كسبا ىتعاىل تسم
ذهب اىل ان ال مدخل الختيار العباد يف أفعاهلم أصال اال ان اهللا سبحانه أوجد االشياء 

 العادة اذ ال تأثري للقدرة احلادثة عنده وهذا املذهب مائل ىعقيب اختيارهم بطريق جر
توسط قال االستاذ أبو اسحق االسفرائيين بتأثري القدرة  باجلرب املىاىل اجلرب وهلذا يسم

ؤثرين احلادثة يف أصل الفعل وحصول الفعل مبجموع القدرتني وقد جوز اجتماع امل
فتني وقال القاضي ابو بكر الباقالين بتأثري القدرة احلادثة يف على أثر واحد جبهتني خمتل

 ومعصية واملختار عند العبد وصف الفعل بان جتعل الفعل موصوفا مبثل كونه طاعة
الضعيف تأثري القدرة احلادثة يف أصل الفعل ويف وصفه معاً اذ ال معىن للتأثري يف 
الوصف بدون التأثري يف االصل اذ الوصف أثره املتفرع عليه لكنه حمتاج اىل تأثري زائد 
ل على تأثري اصل الفعل اذ وجود الوصف زائد على وجود االصل وال حمذور يف القو

بالتأثري وان كرب ذلك على االشعري اذ التأثري يف القدرة أيضا باجياد اهللا سبحانه كما 
ان نفس القدرة باجياده تعاىل والقول بتأثري القدرة هو االقرب اىل الصواب ومذهب 
االشعري داخل يف دائرة اجلرب يف احلقيقة اذ ال اختيار عنده حقيقة وال تأثري للقدرة 

 اال ان الفعل االختياري عند اجلربية ال ينسب اىل الفاعل حقيقة بل احلادثة عنده أصال
جمازا وعند االشعري ينسب اىل الفاعل حقيقة وان مل يكن االختيار ثابتا له حقيقة الن 
الفعل ينسب اىل قدرة العبد حقيقة سواء كانت القدرة مؤثرة ولو يف اجلملة كما هو 

ارا حمضا كما هو مذهبه وهبذا يتميز مذهب مذهب غري االشعري من أهل السنة أو مد
أهل احلق عن مذهب أهل الباطل ونفي الفعل عن الفاعل حقيقة وإثباته له جمازاً كما 
هو مذهب اجلربية كفر حمض وأنكار على الضروري قال صاحب التمهيد ومن اجلربية 
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والعبد من قال بان الفعل من العبد ظاهرا وجمازا اما يف احلقيقة ال استطاعة له 
كالشجرة اذا حركتها الريح حتركت فكذلك العبد جمبور كالشجرة وهذا كفر ومن 
اعتقد هذا يصري كافرا وقال ايضا يف مذهب اجلربية قوهلم ان ليس للعباد أفعال على 
احلقيقة ال يف اخلري وال يف الشر وما يفعله العبد فالفاعل هو اهللا سبحانه وهذا كفر 

قدرة العبد تأثري يف االفعال ومل يكن االختيار له حقيقة فما  اذا مل يكن ل)فان قلت(
 ان القدرة وان مل يكن هلا )قلت(معىن نسبة االفعال اىل العبد حقيقة عند االشعري 

تأثري يف االفعال اال أنه سبحانه جعلها مداراً لوجود االفعال بان خيلق اهللا تعاىل االفعال 
ال بطريق جري العادة وكأن القدرة علة عقب صرف قدرهتم واخيتارهم اىل االفع

عادية لوجود االفعال فيكون للقدرة مدخل يف صدور االفعال عادة الهنا مل توجد 
بدوهنا عادة وان مل يكن هلا تأثري يف االفعال فباعتبار العلة العادية تنسب اىل العباد 

ل تأمل افعاهلم حقيقة هذا هو النهاية يف تصحيح مذهب االشعري والكالم بعد حم
أن أهل السنة واجلماعة آمنوا بالقدر بأن القدر خريه وشره وحلوه ومره من ) اعلم(

اهللا سبحانه الن معىن القدر هو االحداث واالجياد ومعلوم ان ال حمدث وال موجد اال 
اهللا سبحانه ال اله اال هو خالق كل شئ فاعبدوه واملعتزلة والقدرية انكروا القضاء 

 اهللا الشر مث ى افعال العباد حاصلة بقدرة العبد وحدها قالوا لو قضوالقدر وزعموا ان
عذهبم على ذلك لكان ذلك جورا منه سبحانه وهذا جهل منهم الن القضاء ال يسلب 

 بان العبد يفعله أو يتركه باختياره غاية ما يف ىالقدرة واالختيار عن العبد النه قض
ر ال مناف له وايضا أنه منقوض بافعال الباب أنه يوجب االختيار وهو حمقق لالختيا

البارئ تعاىل الن فعله سبحانه بالنظر اىل القضاء اما واجب أو ممتنع النه ان تعلق 
القضاء بالوجود فيجب أو بالعدم فيمتنع فان كان وجوب الفعل باالختيار منافيا له مل 

درة العبد يف اجياد  ان القول باستقالل قى تعاىل خمتاراً و هذا كفر وال خيفئيكن البار
افعاله مع كمال ضعفه يف غاية السخافة ومنشأ هناية السفاهة وهلذا بالغ مشائخ ما وراء 
النهر شكر اهللا تعاىل سعيهم يف تضليلهم يف هذه املسئلة حىت قالوا ان اجملوس اسعد 
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 وزعمت ىحاال منهم حيث مل يثبتوا اال شريكا واحدا واملعتزلة اثبتوا شركاء ال حتص
جلربية أنه ال فعل للعبد أصال وان حركاته مبرتلة حركات اجلمادات ال قدرة هلم أصال ا

وال اختيار وزعموا ان العباد ال يثابون باخلري وال يعاقبون بالشر والكفار والعصاة 
معذورون غري مسئولني الن االفعال كلها من اهللا تعاىل والعبد جمبور يف ذلك وهذا 

و العاصي ال يعاقب  لعونون الذين يقولون بان املعصية ال تضركفر وهؤالء املرجئة امل
 املرجئة على لسان سبعني نبيا ]١[وروي عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أنه قال لعنت

ومذهبهم باطل بالضرورة للفرق الظاهر بني حركة البطش وحركة االرتعاش ونعلم 
ة تنفي هذا املذهب أيضاً كقوله قطعا ان االول باختياره دون الثاين والنصوص القطعي

تعاىل جزاء مبا كانوا يعملون وقوله سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اىل غري 
 ان كثريا من الناس لضعف مهمهم وقصور نياهتم يطلبون االعتذار ودفع )واعلم(ذلك 

ن السؤال عن أنفسهم فيميلون اىل مذهب االشعري بل اىل مذهب اجلربي فتارة يقولو
بان ال اختيار للعبد حقيقة ونسبة الفعل اليه جماز وتارة يقولون بضعف االختيار 
املستلزم لالجبار ومع ذلك يسمعون كالم بعض الصوفية يف هذا املقام من أن الفاعل 
واحد ليس اال هو وان ال تأثري لقدرة العبد يف االفعال أصال وان حركاته مبرتلة 

 ذاتا وصفة كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت حركات اجلمادات بل وجود العبد
اذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده وامثال هذا الكالم ازدادهم جراءة على املداهنة 
واملساهلة يف االقوال واالفعال فنقول يف حتقيق هذا الكالم واهللا سبحانه اعلم حبقيقة 

ا هو مذهب االشعري ملا نسب اهللا املرام ان االختيار لو مل يكن ثابتا للعبد حقيقة كم
تعاىل الظلم اىل العباد اذ ال اختيار هلم وال تأثري لقدرهتم وامنا هي مدار حمض عنده وقد 
نسب اهللا سبحانه الظلم اليهم يف غري موضع من كتابه اجمليد وجمرد املدارية بدون التأثري 

 للعباد منه تعاىل من غري ولو يف اجلملة ال يوجب الظلم منهم نعم ان االيالم والتعذيب
ان يكون االختيار ثابتا هلم ليس بظلم اصال اذ هو سبحانه مالك على االطالق 

                                                 
 .مز احلاكم يف التاريخ عن أيب أمامة رضي اهللا  عنهأورده املناوي يف كنوز احلقائق برمز البزار والسيوطي بر) 1(
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يتصرف يف ملكه كيف يشاء اما نسبة الظلم اليهم فمستلزم لثبوت االختيار هلم 
واحتمال اجملاز يف هذه النسبة خالف املتبادر فال يرتكب من غري ضرورة واما القول 

اره تعاىل فمسلم وال ر فال خيلو اما ان يراد به الضعف بالنسبة اىل اختيبضعف االختيا
حد وكذا الضعف مبعىن عدم االستقالل يف صدور االفعال أيضا مسلم واما نزاع فيه ال

الضعف مبعىن عدم املدخلية لالختيار يف االفعال فممنوع وهو اول املسئلة وسند املنع 
 تعاىل كلف عباده بقدر طاقتهم واستطاعتهم  ان يعلم ان اهللا)ينبغي(قد مر مفصال 

يريد اهللا ان خيفف عنكم  و تعاىل وخفف يف التكليف لضعف خلقهم قال اهللا تبارك
وخلق االنسان ضعيفا كيف وهو سبحانه حكيم رؤف رحيم وال يليق بالرمحة والرأفة 

 ال يقدر واحلكمة تكليف ماال يستطيع له العبد فلم يكلف برفع الصخرة العظيمة اليت
على رفعها العبد بل كلف مبا هو يسري على العبد من الصالة املشتملة على القيام 
والركوع والسجود والقراءة امليسرة وكل ذلك يسري غاية اليسر وكذا الصوم مثال يف 
هناية السهولة والزكاة أيضا كذلك اذ قدر بربع العشر ومل يقدر بالكل والنصف مثال 

د ومن كمال الرأفة جعل للمأمور به خلفا ان تعسر االصل فجعل لئال يثقل على العبا
قاعدا وان مل  صلى للوضوء خلفا هو التيمم وكذا حكم بان من مل يقدر على القيام

 صلى مضطجعا وكذا من مل يقدر على الركوع والسجود صلى يقدر على القعود
 بنظر االعتبار  على الناظر يف االحكام الشرعيةىميا اىل غري ذلك مما ال خيفؤم

واالنصاف فيجد متام التكليفات الشرعية يف غاية اليسر وهناية السهولة ويطالع كمال 
الرمحة منه سبحانه بالعباد يف صفحات التكليفات ومصداق ختفيف التكليفات متين 

 الزيادة يف الصوم املفروض العوام يف زيادة التكليف من املأمورات فان بعضهم يتمىن
صلوات املفروضات و على هذا القياس وما هذا التمين اال لكمال وبعضهم يف ال

لمات التخفيف وعدم وجدان اليسر يف اداء االحكام للبعض مبين على وجود ظ
 النفس االمارة املنتصبة ملعاداة اهللا سبحانه ىة عن هوئنفسانية وكدورات طبيعية ناش

 ىعل  تعاىل واهنا لكبرية االقال اهللا سبحانه كرب على املشركني ما تدعوهم اليه وقال
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اخلاشعني فكما ان مرض الظاهر موجب العسر يف أداء االحكام كذلك مرض الباطن 
أيضا موجب لذلك العسر وقد ورد الشرع الشريف البطال رسوم النفس االمارة 

 النفس ومتابعة الشريعة على طريف نقيض فال جرم يكون وجود ىورفع هواجسها فهو
 ى اهلوى بقدر العسر فاذا انتفى النفس فيقدر وجود اهلوىود هوذلك العسر دليل وج

العسر رأسا وأما كالم بعض الصوفية املذكور سابقا يف نفي االختيار  انتفى كلية
وضعفه فاعلم ان كالمهم ان مل يكن مطابقا الحكام الشريعة فال اعتبار له اصال 

د أقوال العلماء من أهل السنة فكيف يصلح للحجة والتقليد وامنا الصاحل للحجة والتقلي
فما وافق اقواهلم من كالم الصوفية يقبل وما خالفهم ال يقبل على انا نقول ان الصوفية 

ال يف االحوال وال يف االعمال وال يف  املستقيمة االحوال ال يتجاوزون الشريعة أصال
ة عن ئيعة ناشاالقوال وال يف العلوم وال يف املعارف ويعلمون ان بقية اخلالف مع الشر

سقم يف احلال وخلل فيه ولو صدق احلال ما خالف الشريعة احلقة وباجلملة خالف 
الشريعة دليل الزندقة وعالمة االحلاد غاية ما يف الباب ان الصويف لو تكلم بكالم 
 خمالف للشريعة ناش عن الكشف يف غلبة احلال وسكر الوقت فهو معذور وكشفه غري

 بل ينبغي أن حيمل كالمه ويصرف عن ظاهره فان كالم صحيح وغري صاحل للتقليد
 حيمل ويصرف عن الظاهر هذا ما تيسر يل يف هذا املقام بعون اهللا سبحانه ىالسكار

  .على عباده الذين اصطفىو سالم وحسن توفيقه تعاىل احلمد هللا 

  

 املكتوب التسعون واملائتان اىل املال حممد هاشم يف بيان الطريق الذي خصه اهللا
سبحانه به يف أوائل حاله ووفقه لتسليك الطالبني اليه وبيان الطريقة 

النقشبندية العلية وبيان اندراج النهاية يف البداية وبيان احلضور املعترب عند 
اكابر هذا الطريق املعرب عنه بالنسبة النقشبندية مع ذكر بعض االحوال 

ة وغريها وبيان جذبات واالذواق واملعارف احلاصلة له يف الطريقة النقشبندي
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  هؤالء االكابر وما يناسبه

 على سيد و السالمِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا رب العاملني والصالة 
املرسلني وآله وأصحابه الطيبني الطاهرين اعلم ان الطريق الذي هو أقرب وأسبق 

مل هو الطريقة  وأجل وأرفع وأكىوأوفق وأوثق وأسلم وأحكم وأصدق وأدل وأعل
النقشبندية العلية قدس اهللا ارواح أهاليها وأسرار مواليها وكل عظمة هذا الطريق وعلو 

 و السالمشأن هؤالء االكابر بواسطة التزام متابعة السنة السنية على صاحبها الصالة 
والتحية واجتناب البدعة الغري املرضية وهم الذين اندرجت هناية االمر يف بدايتهم 

حاب الكرام عليهم الرضوان من امللك املنان وكان شعورهم وحضورهم على كاالص
 )ايها االخ(سبيل الدوام وصار فوق شعور اآلخرين بعد الوصول اىل درجة الكمال 

ارشدك اهللا اىل سواء الطريق ملا ظهر يف هذا الدرويش هوس هذا الطريق وصارت 
ية ومعدن احلقيقة هادي طريق عناية احلق جل وعال هاديته وأوصلته اىل صاحب الوال

 ى السبيل املوصل اىل درجات الوالية مؤيد الدين الرض واىل يفاندراج النهاية البداية
شيخنا وامامنا حممد الباقي قدس اهللا سره أحد كبار خلفاء طائفة حضرات االكابر 
النقشبندية قدس اهللا أسرارهم فعلم هذا الدرويش ذكر اسم الذات وتوجه بالطريق 

ملعهود حىت ظهر يف التذاذ تام وعرض يل البكاء من كمال الشوق مث ظهر بعد يوم ا
واحد كيفية الذهول وعدم الشعور املعتربة عند هؤالء االكابر املسماة بالغيبة فرأيت يف 
تلك الغيبة حبرا حميطا ووجدت صور العامل واشكاله كالظل يف ذلك البحر واستولت 

ت متتد احيانا اىل ساعتني من هنار وأحيانا اىل اربع وامتدت وصار شيئا هذه الغيبة
ساعات وكانت يف بعض االوقات تستوعب الليل وملا عرضت هذه الواقعة على 
حضرة الشيخ قال قد حصل حنو من الفناء ومنع عن الذكر وامر حبفظ ذلك احلضور 
وبعد يومني حصل يل الفناء املصطلح فعرضته على حضرة الشيخ فقال عليك 

شتغال بشأنك مث بعد ذلك حصل فناء الفناء فعرضته عليه فقال هل جتد متام العامل باال
يف حمل واحد ومتصال بعضه ببعض قلت نعم فقال ان املعترب يف حصول فناء الفناء هو 
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حصول عدم الشعور مع وجود رؤية هذا االتصال فحصل يف تلك الليلة فناء الفناء 
صل بعد الفناء من احلالة وقلت اين أجد بتلك الصفة فعرضته عليه وعرضت ما ح

 علمي بالنسبة اىل احلق سبحانه حضوريا واجد االوصاف اليت كانت منسوبة ايلّ
حميط جبميع االشياء فظننته احلق  منسوبة اىل احلق سبحانه مث بعد ذلك ظهر نور

 فعرضته عليه فقال احلق جل وعال وكان لون ذلك النور سوادا و تعاىل سبحانه
 يف ى ولكن ذلك الشهود يف حجاب النور وقال ان هذا االنبساط الذي يرمشهود

 منبسطا كذلك بواسطة تعلق ذات احلق جل وعال ىذلك النور هو يف العلم وامنا ير
 فينبغي نفي االنبساط مث شرع ذلك النور االسود  وأدىنىباالشياء املتعددة الواقعة اعل

نقطة فقال ينبغي نفي تلك النقطة أيضاً املنبسط يف االنقباض والتضايق حىت صار ك
حىت ينجر االمر اىل احلرية ففعلت كذلك حىت زالت تلك النقطة املوهومة أيضاً من 
البني واجنر االمر اىل احلرية اليت هناك شهود احلق سبحانه لنفسه بنفسه فلما عرضته 

ة عن هذا عليه قال هذا احلضور هو احلضور املعترب عند النقشبندية ونسبتهم عبار
احلضور ويقال هلذا احلضور حضورا بال غيبة أيضا واندراج النهاية يف البداية يتصور يف 

خذ الطالب يف سالسل أذلك املوطن وحصول هذه النسبة للطالب يف هذا الطريق ك
  ):ع(خر االذكار واالوراد من شيخه ليعمل هبا ويصل اىل مقصوده أ

  وقس من حال بستاين ربيعي

ه النسبة العزيزة الوجود هلذا الدرويش بعد مضي شهرين وكان حصول هذ
وبضعة أيام من ابتداء تعليم الذكر وبعد حتقق هذه النسبة حصل فناء آخر يقال له 
الفناء احلقيقي وحصل للقلب من الوسعة ما ليس لتمام العامل من العرش اىل مركز 

 من افراد العامل بل الفرش قدر يف جنبه مقدار خردلة وبعد ذلك رأيت نفسي وكل فرد
 عني نفسي ى فرادىكل ذرة منه احلق جل وعال وبعد ذلك رأيت كل ذرة فراد

ورأيت نفسي عني مجيع الذرات حىت وجدت متام العامل مضمحال يف ذرة واحدة مث 
بعد ذلك رأيت نفسي بل مجيع ذرة منبسطا ووسيعا حبيث يسع متام العامل واضعافه بل 
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منبسطا ساريا يف كل ذرة وصور العامل واشكاله وجدت نفسي وكل ذرة نورا 
مضمحل يف ذلك النور ومتالش فيه بل وجدت كل ذرة مقوما لتمام العامل وملا 
عرضت ذلك قال ان مرتبة حق اليقني يف التوحيد هي هذا ومجع اجلمع عبارة عن هذا 

 ال عني احلق سبحانهعامل واشكاله اليت كنت وجدهتا اواملقام مث وجدت صور ال
موهومة يف ذلك الوقت وما كنت وجدته من الذرات عني احلق سبحانه وجدت 
مجيعها من غري تفاوت ومتييز موهومة فعرضت يل حينئذ غاية احلرية فتذكرت يف ذلك 
الوقت عبارة الفصوص اليت كنت مسعتها من والدي املاجد عليه الرمحة حيث قال ان 

خلق وان شئت قلت انه من وجه شئت قلت انه اي العامل حق وان شئت قلت انه 
حق ومن وجه خلق وان شئت قلت باحلرية لعدم متييز بينهما فصارت هذه العبارة 
مسكنة لذلك االضطراب يف اجلملة وبعد ذلك اتيت مالزمة شيخنا وعرضت عليه 
حايل فقال ما كان حضورك صافيا بعد عليك باالشتغال بامرك حىت يظهر متيز املوجود 

أت عليه عبارة الفصوص املشعرة بعدم التمييز فقال ان الشيخ ما بني من املوهوم فقر
حال الكامل وعدم التمييز أيضا ثابت بالنسبة اىل البعض فكنت مشغوال حسب االمر 

بعد يومني مبحض توجه حضرة شيخنا متييزا بني املوجود  و تعاىل فاظهر احلق سبحانه
 املوهوم املتخيل ورأيت الصفات واملوهوم حىت وجدت املوجود احلقيقي ممتازا من

واالفعال واآلثار اليت ترى من املوهوم صادرة عن احلق سبحانه ووجدت تلك الصفات 
واالفعال ايضا موهومة ومل ار يف اخلارج موجودا غري ذات واحدة وملا عرضت ذلك 
قال هذا هو مرتبة الفرق بعد اجلمع وهناية السعي اىل هنا وبعد ذلك يظهر ما استودع 
يف قابلية كل شخص واستعداده وقال مشائخ الطريقة هلذه املرتبة مقام التكميل 

 أن يعلم ان هذا الدرويش ملا نظرت اىل كل ذرة من ذرايت بعدما اخرجت يف )ينبغي(
ما شرفت بعد الفناء بالبقاء مل أجد غري احلق  املرة األوىل من السكر اىل الصحو وبعد
 سبحانه مث اخرجت من ذلك املقام اىل احلرية وملا ووجدت مجيع الذرات مرآة لشهوده

رجعت اىل نفسي يعين صحوت من احلرية وجدت احلق سبحانه مع كل ذرة من 
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 من هذا املقام الثاين مث ذرات وجودي ال فيها وكان املقام السابق يف النظر اسفل وادىن
ال بالعامل وال اخرجت اىل احلرية وملا افقت وجدت احلق سبحانه يف تلك املرة ال متص

 والسريان على خارجه وصارت نسبة املعية واالحاطة منفصال عنه وال داخل العامل وال
ال منتفية بالكلية ومع ذلك كان مشهودا بتلك الكيفية بل كأنه هنج كنت وجدهتا او

حمسوس وكان العامل أيضا مشهودا يف ذلك الوقت ولكن مل يكن للحق سبحانه شئ 
رة مث وقعت يف احلرية وملا اخرجت اىل الصحو صار معلوما أن من تلك النسب املذكو

للحق سبحانه نسبة بالعامل وراء النسب املذكورة وهذه النسبة جمهولة الكيفية وكان 
تعاىل مشهودا بالنسبة اجملهولة الكيفية مث اخرجت اىل احلرية وعرض يل يف تلك املرتبة 

بحانه مشهودا بغري تلك النسبة حنو من القبض وملا رجعت اىل نفسي صار احلق س
اجملهولة الكيفية على طور ال نسبة له بالعامل أصال ال معلومة الكيفية وال جمهولة الكيفية 
وكان العامل مشهودا يف ذلك الوقت بتلك اخلصوصية وحصل يل يف ذلك الوقت علم 

ق مناسبة ب هذا العلم مل يبق احلق بني سبحانه واخللببس خاص عناية من اهللا سبحانه و
أصال مع وجود كال الشهودين وصار معلوما يف ذلك الوقت أن هذا املشهود مع هذه 

عن ذلك بل هو صورة  و تعاىل الصفة ومع هذا الترتيه ليس هو ذات احلق سبحانه
مثالية لتعلق تكوينه تعاىل الذي هو وراء التعلقات الكونية سواء كان ذلك التعلق معلوم 

  :)شعر(فية هيهات هيهات الكيفية أو جمهول الكي

   قلل اجلبال ودوهنن خيوف *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

رف الجنر اين ان أجريت القلم يف تفصيل االحوال وتبيني املعا  االعز)ايها االخ(
على اخلصوص لو بينت معارف التوحيد الوجودي وعلوم اىل التطويل واالطناب و

التوحيد الوجودي اهنم مل ينالوا قطرة من  عمرهم يف ىظلية االشياء لعلم الذين مض
ذلك البحر الذي ال هناية له والعجب ان تلك اجلماعة ال يظنون هذا الدرويش من 
ارباب التوحيد الوجودي بل يعدونه من العلماء املنكرين للتوحيد الوجودي ويزعمون 

ذلك من قصور النظر أن االصرار على املعارف التوحيدية من الكمال والترقي من 
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  :)شعر(املقام نقص او حمال 

   يستحسن العيب زعما أنه حسن *كم من بليد غفول عن معائبه

ومستشهد هؤالء اجلماعة يف هذا االمر أقوال املشائخ املتقدمني اليت صدرت يف 
التوحيد الوجودي رزقهم اهللا سبحانه االنصاف من أين علموا أن هؤالء املشائخ مل 

م وبقوا حمبوسني فيه وليس الكالم يف حصول املعارف حيصل هلم ترق من ذلك املقا
التوحيدية فانه واقع ألبتة وامنا الكالم يف الترقي من ذلك املقام فان قالوا لصحاب 

اىل اصل الكالم ) ولنرجع(الترقي منكرا للتوحيد واصطلحوا على ذلك فال مناقشة فيه 
طرة اشارة اىل البحر الغزير ونقول انه ملا كان يف القليل داللة على الكثري ويف الق

 ان شيخنا ملا حكم يل بالكمال )ايها االخ(اكتفيت بالقطرة واقتصرت على القليل 
والتكميل أجاز يل بتعليم الطريقة واحال على مجاعة من الطالبني كان يل يف ذلك 
الوقت تردد يف كمايل وتكميلي فقال ليس هذا حمل التردد فان املشائخ العظام قالوا 

 املقام مقام الكمال والتكميل فلو جاز تردد يف هذا املقام يلزمه تردد يف كمالية هلذا
هؤالء املشائخ الكرام فشرعت يف تعليم الطريقة حسب االمر وراعيت التوجهات يف 
أحوال الطالبني فصارت اآلثار العظام حمسوسة يف املسترشدين حىت تقرر على 

ال اوقاتا مث ظهر آخر االمر العلم بنقصي الساعات امر السنني واشتغلت هبذا االشغ
وظهر يل ان التجلي الربقي الذي قال املشائخ فيه انه هناية االمر مل يظهر يل يف هذا 
الطريق أصال ومل يعلم السري اىل اهللا والسري يف اهللا ايضا اهنما ما مها والبد من حتصيل 

عت الطالبني الذين هذه الكماالت وصار العلم بنقصي مربهنا يف ذلك الوقت فجم
حوايل وحدثتهم حديث نقصي وودعت مجيعهم ولكن الطالبني محلوا هذا املعىن على 
التواضع وهضم النفس ومل يرجعوا عما هم كانوا عليه فرزق احلق سبحانه االحوال 

ان حاصل طريقة حضرة ) اعلم( و السالماملنتظرة حبرمة حبيبه عليه و على آله الصالة 
 اسرارهم اعتقاد أهل السنة واجلماعة واتباع السنة السنية ان قدس اهللاگخواج

ة واالهواء ئي والتحية واجتناب البدعة الردو السالماملصطفوية على صاحبها الصالة 
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النفسانية والعمل بالعزمية مهما امكن واالحتراز عن العمل بالرخصة واالستهالك 
تهالك بالعدم والبقاء الذي االس واالضمحالل او ال يف جهة اجلذبة وعربوا عن هذا

حيصل يف هذه اجلهة بعد االستهالك معرب عنه بوجود العدم يعين وجود وبقاء مترتب 
على العدم الذي هو االستهالك وهذا االستهالك واالضمحالل ليس هو عبارة عن 
الغيبة عن احلس بل قد تتفق الغيبة عن احلس للبعض مع هذا االستهالك وقد ال تقع 

وصاحب هذا البقاء ميكن أن يرجع اىل الصفات البشرية وان يعود اىل ر اآلخللبعض 
األخالق النفسانية خبالف البقاء الذي هو مترتب على الفناء فان العود منه غري جائز 
ميكن ان يكون هذا معىن ما قال اخلواجه النقشبند قدس اهللا تعاىل سره االقدس ان 

وجود الفناء فال يعود اىل وجود البشرية وجود العدم يعود اىل وجود البشرية واما 
أصال فان الباقي بالبقاء االول هو يف الطريق بعد والرجوع عن الطريق ممكن والثاين 

رجع من رجع اال من الطريق  واصل منته وال رجوع للواصل قال واحد من االكابر ما
يق  أن يعلم أن صاحب وجود العدم وان كان يف الطر)ينبغي(ومن وصل ال يرجع 

 يف منتهى شعور بنهاية االمر وما هو ميسر لل يف البدايةولكن له حبكم اندراج النهاية
حاصل له خالصته من هذه اجلهة امجاال وهذه النسبة ملا كانت يف املنتهى بطريق اآلخر 

الشمول وعموم السريان صارت حاصلة يف روحانيته وجسمانيته البتة ويف صاحب 
ة القلب ولو يف اجلملة و على سبيل االمجال فال جرم وجود العدم مقصور على خالص

كان املنتهى صاحب تفصيل ورجوعه اىل صفات اجلسمانية ممتنعا فان سريان تلك 
النسبة يف مراتب جسمانيته خلعه عن صفاهتا وجعله فانيا وهذا الفناء موهبة حمضة 

 صاحب وجود والرجوع عن املوهبة احملضة ال يليق جبناب قدسه تعاىل وتقدس خبالف
 املراتب ملا كانت هالعدم فان تلك السراية مفقودة يف حقه غاية ما يف الباب ان هذ

تابعة للقلب كانت تلك النسبة ايضا سارية فيها وكسرت سورهتا وجعلتها مغلوبة 
ولكنها ما بلغت حد الفناء والزوال فيمكن الرجوع عنه اذ املغلوب قد يغلب بعروض 

 ان بعض املشائخ )واعلم( املوانع والزائل ال يعود كما مر بعض العوارض وحلوق بعض
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من هذه السلسلة العلية قدس اهللا أرواحهم قد اطلقوا الفناء والبقاء على االستهالك 
واالضمحالل املذكور والبقاء الذي يترتب عليه واثبتوا التجلي والشهود الذاتيني ايضا 

لوا بتحقق ياد داشت الذي هو عبارة عن يف تلك املرتبة وقالوا هلذا الباقي واصال وقا
دوام احلضور مع جناب احلق سبحانه يف هذا املقام ايضا وكل ذلك باعتبار اندراج 

 الذي هو الواصل والتجلي منتهىالنهاية يف البداية واال فالفناء والبقاء ال يكونان اال لل
 الواصل اذ هو منتهىالذي خمصوص به ودوام احلضور مع اهللا سبحانه ال يكون اال لل

الذي ال رجوع له أصال واما االطالق االول فهو ايضا صحيح باالعتبار املذكور 
عبيد ومبنت على وجه وجيه ومن هذا القبيل ما وقع يف كتاب الفقرات حلضرة اخلواجه 

 االحرار قدس اهللا سره االقدس من اطالق الفناء والبقاء والتجلي والشهود الذاتيني اهللا
 ذلك الكتاب الذي عبارة عن  واحد من االعزة ان مبىن)قال ( احلضوروالوصل ودوام

مكتوبات ورسائل مرسلة اىل بعض خملصيه على دراية من ارسلت إليه ومعرفته 
وكلموا الناس على قدر عقوهلم مرعي فيه ومن هذا القبيل ايضا رسالة سلسلة االحرار 

ات املشروحة اليت كتبها حضرة الواقعة على طريق كالم حضرة اخلواجه احرار والرباعي
شيخنا مؤيد الدين الرضي موالنا حممد الباقي سلمه اهللا تعاىل وهذا البقاء بل مجيع ما 

وهلذا بني بعض املشائخ حق اليقني  هو واقع يف طرف اجلذبة ناظر اىل توحيد الوجود
 اليقني على هنج مآله اىل التوحيد الوجودي وهذا البيان اوقع البعض يف اشتباه ان حق

الذي هو منسوب اليهم وخمتص هبم عبارة عن التجلي الصوري واجنر ذلك اىل الطعن 
والتشنيع واحلق ان هذا حق اليقني املنسوب اليهم الذي بينه بعض املشائخ حاصل يف 

 ىكما ال خيف جهة اجلذبة وهذه املعرفة مناسبة هلذا املقام والتجلي الصوري شيئ آخر
ام احلضور على مرتبة شهود الوحدة يف مرآة الكثرة على هنج على اربابه واطلقوا دو

املشهود غري الوجه الباقي اصال لرؤيتهم هذا املقام  يبقى تكون املرآة خمتفية بالتمام وال
مناسبا ليادداشت يعين دوام احلضور ويقولون هلذا الشهود جتليا ذاتيا ايضا وشهوداً 

عربوا عن ذلك االستهالك واالضمحالل ذاتيا ويقال هلذا املقام مقام االحسان و
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  ):ع(بالوصل 

  انت غب فيه وذا عني الوصال

 االحرار قدس عبيد اهللاوهذا االصطالح خمصوص حبضرة ناصر الدين اخلواجه 
  ):ع(ة لسره ومل يتكلم هبذا االصطالح أحد من املشائخ املتقدمني من هذه السلس

  ومجيع ما فعل املليح مليح

ان اللسان مرآة القلب والقلب مرآة الروح والروح مرآة ومن كلماته القدسية 
احلقيقة االنسانية واحلقيقة االنسانية مرآة احلق سبحانه واحلقائق الغيبية تصل اىل اللسان 
من غيب الذات بقطع هذه املسافة البعيدة ومنه تقبل صورة اللفظ وتصل اىل مسامع 

 بشيئني ّي االكابر مدة فانعم علاملستعدين للحقائق وقال ايضا كنت يف مالزمة بعض
احدمها ان كلما اكتبه يكون جديداً ال قدميا وثانيهما ان كلما اقول يكون مقبوال ال 
مردودا ويفهم من كلماته القدسية هذه جاللة شأنه وعلو مرتلة معارفه واتضح ايضا انه 

ت منه ليس يف البني يف هذه الكلمات يعين ال مدخل له يف صدروها عنه وامنا ظهر
بطريق االنعكاس وليس وظيفته ودخله فيها غري املرآتية هلا واهللا سبحانه اعلم حبقيقة 

  :)شعر(احلال وما عنده من علو درجة ومرتلة الكمال وانشد هذه املثنويات 

  ى ظنهم والقلب بالسر اختل *يب علىكان كل الناس اصحا

  انيين ولكن اين فهم للدىن  *مل يكن سري بعيدا من

ب هذا احلقري نبذة من حقيقة علومه ومعارفه يف آخر هذا املكتوب على وسيكت
 شرف احلق سبحانه بكمال عنايته )واذا(مقدار فهمه القاصر واالمر عند اهللا سبحانه 

 مبدد اجلذبة املسافة )ان يقطع(بعد حصول اجلذبة ومتام تلك اجلهة بنعمة السلوك ميكن 
ويف قوله تعرج املالئكة والروح اليه يف يوم كان البعيدة اليت قدروها خبمسني الف سنة 

مقداره مخسني الف سنة رمز اىل هذا التقدير يف مدة قليلة وان يصل اىل حقيقة الفناء 
 السلوك وصول السالك اىل هناية السري اىل اهللا الذي هو منتهى يف اهللا والبقاء باهللا و
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 الذي عربوا عنه بالسري يف اهللا معرب عنه بالفناء املطلق وبعد ذلك ايضا مقام اجلذبة
والبقاء باهللا والسري اىل اهللا عبارة عن السري اىل االسم الذي السالك مظهره والسري يف 
اهللا سري يف ذلك االسم فان كل اسم جامع المساء غري متناهية فيكون السري فيه ايضا 

هللا تعاىل عن غري متناه وهلذا الدرويش يف هذا املقام معرفة خاصة وستذكر ان شاء ا
قريب وهذا االسم يف مراتب العروج فوق العني الثابتة فان العني الثابتة للسالك ظل 
ذلك االسم وصورته العلمية واجلماعة املخصوصة بفضل احلق سبحانه يعرجون من 

  :)شعر(هذا االسم ايضا ويترقون اىل ما شاء اهللا بال هناية 

  ي لدي وامجل وما كتمه احظ *هصفاتومن بعد هذا ما يدق 

والواصلون من سائر ارباب السلوك وان كانوا مشاركني هلم يف اجلهة الثانية 
ومتحققون بالفناء يف اهللا والبقاء باهللا ولكن املسافة اليت يقطعها ارباب السلوك 
بالرياضات واجملاهدات ويصلون اىل منتهاها يف ازمنة طويلة يقطعها اكابر هذه السلسلة 

لة الشهود وذوق وجدان املقصود يف ازمنة قليلة ويصلون اىل كعبة العلية بالتذاذ دو
املطلوب مث بعد الوصول حيصل هلم ترقيات غري متناهية واملنتهون من ارباب السلوك 

قدم اجلذبة على السلوك يستدعي حنوا من ت النصيب من ذلك الترقي والقرب فان اقليلو
ذب فاذا اجنذب يقع اقرب ألبتة وحيصل له ل له جصاحملبوبية فانه ما مل يكن مرادا ال حي

زيادة القرب والفرق بني املراد وغري املراد كثري ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا 
  :)مثنوي(ذوالفضل العظيم 

   عشق عشاق بطبل ونفري *عشق معشوق خفي وستري

   عشق معشوق مزيد يف السمن *غري ان الثاين مضن للبدن

من سائر السالسل ايضا شركاء هلم يف هذا الترقي  ان املرادين )فان قيل(
والقرب فان اجلذبة مقدمة على سلوكهم فما يكون مزية هذا الطريق على غريه من 

 ان سائر الطرق ليست مبوضوعة )اجيب(الطرق والي شيئ يقال له انه اقرب الطرق 
طريق حلصول هذا املعىن بل حتصل هذه الدولة لبعضهم على سبيل االتفاق وهذا ال
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موضوع حلصول هذا املعىن وياد داشت الذي يقع يف عبارات اكابر هذه السلسلة 
العلية يتصور بعد حتقق كال جهيت اجلذبة والسلوك واطالق النهاية عليه باعتبار هناية 

 ان الشهود اما )وتفصيله(مراتب الشهود واحلضور واال فالنهاية املطلقة وراء الوراء 
رآة املعىن او فيما وراء الصورة واملعىن وقالوا هلذا الشهود يف مرآة الصورة او يف م

العاري عن احلجاب يعين حجاب الصورة واملعىن برقيا يعين ان حصول هذا الشهود 
كالربق مث يكون يف احلجاب فاذا حصل هلذا الشهود مبحض فضل احلق سبحانه دوام 

لذي هو حضور بال وخرج عن مضيق احلجب بالتمام يعربون عنه حينئذ بيادداشت ا
غيبة فان الشهود مادام حيتجب ومل حيصل له دوام عدم االحتجاب ال يطلق عليه اسم 

 دقيقة ينبغي ان يعلم ان كل واصل ال رجوع له حضوره دائمي )وههنا(يادداشت 
ولكن سريان تلك النسبة يف كليته كالربق خبالف احملبوبني الذين جذبتهم مقدمة على 

ريان دائمي فيهم وكليتهم آخذة حلكم السر وعاملة عمل السر سلوكهم فان هذا الس
كما مرت االشارة اليه النت اجسادهم كما النت أرواحهم حىت صارت ظواهرهم 
بواطنهم وبواطنهم ظواهرهم فال جرم ال يكون يف حضورهم للغيبة جمال فتكون هذه 

 ورسائلهم هلذا النسبة فوق مجيع النسب على كل حال وهذه العبارة شائعة يف كتبهم
املعىن فان النسبة عبارة عن احلضور وهناية مراتب احلضور هي ان يكون احلضور بال 
حجاب ودائما وختصيص مشائخ هذه الطريقة هذه النسبة بأنفسهم باعتبار وضع 

خر ايضا أالطريق حلصول هذه الدولة كما مر واال فان تيسرت لبعض اكابر طرق 
 اكابر اهل اهللا الشيخ ابو سعيد ابو اخلري قدس اهللا سره فجائز بل واقع وقد اظهر قدوة

رمزا من هذا احلضور وطلب حتقيقه من استاذه حيث سئله هل يكون هذا احلديث 
دائميا فقال االستاذ يف جوابه ال يكون فاعاد الشيخ املسئلة ثانيا ووجد اجلواب االول 

در فرقص الشيخ وقال هذا من مث كرر السؤال ثالثا فقال استاذه يف جوابه فان كان فنا
 من ان النهاية املطلقة وراء الوراء فبيانه انه اذا وقع العروج بعد )وما قلت(تلك النوادر 

حتقق هذا احلضور يقع السالك يف جلة احلرية وخيلف هذا احلضور وراء ظهره كسائر 
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ما وقع املخصوصة باالكابر كالكربى مراتب العروج وهذه احلرية هي املسماة باحلرية 
  :)شعر(يف كتب القوم قال واحد من االكابر يف هذا املقام 

  خط وزلف توام نيست خرب  كزخال و *زبر ونان زيرچراكرد  حسن توم

  :)مضمونه(

   فال ادري غدائي من عشائي *نسيت اليوم من عشقي صاليت

  :)شعر(اآلخر قال  و

   كذاك عن التشكك واليقني *تعاىل العشق عن كفر ودين

   وذي دين وشك واليقني *لعقل مقرونا بكفررأيت ا

  بعد من كفر ودين  فلم ار *فجزت عواملا من غري عقل

  سد يأجوج بعني  ذاى ار *وكل الكون سدك يف طريق

  :)شعر(من االعزة اآلخر قال  و

   فعادوا صفر جيب واليدين *وقد ساروا وطاروا حنو اوج

 هبذه الدولة ومن ذا حيتظ وبعد حصول هذه احلرية مقام املعرفة ومن ذا يشرف
باالميان احلقيقي بعد الكفر احلقيقي الذي هو مقام احلرية وهناية مطلوب احملققني يف 

 على وفق و السالمالة هذا االميان ومقام الدعوة وكمال متابعة سيد املرسلني عليه الص
لّى اهللا عليه و  يف هذا املقام وكان ص اهللا على بصرية انا ومن اتبعين اىلاادعوقوله تعاىل 

 اعطين اميانا صادقا ويقينا ليس ]١[سلّم يطلب هذا االميان حيث قال يف دعائه اللهم
 ]٢[بعده كفر وكان يستعيذ من الكفر احلقيقي الذي هو مقام احلرية حيث قال اعوذ

بك من الكفر والفقر وهذه املرتبة هناية مراتب حق اليقني وههنا ليس العلم والعني 
  :)شعر(ا عن بعض بعضهما حجاب

                                                 
  .د ابن نصر املروزي والطرباين والبيهقي يف كتاب الدعوات عن انس رضي اهللا عنهّمحم رواه الترمذي و) 1(
  .رواه البيهقي واحلاكم وصححه عن انس رضي اهللا عنه واقروا بتصحيحه) 2(
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   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هنيئا الرباب النعيم نعيمها

 ارشدك اهللا ان جذبة هؤالء االعزة على نوعني النوع االول واصل من )واعلم(
ينسب طريقهم إليه رضي اهللا عنه  الصديق االكرب رضي اهللا عنه وهبذا االعتبار

 هو قيوم مجيع املوجودات وحصول هذا النوع بالتوجه اىل الوجه اخلاص الذي
واالستهالك واالضمحالل فيه والنوع الثاين مبدأ ظهوره يف هذا الطريق حضرة 
اخلواجه هباء الدين النقشبند وهو ينبعث من طريق املعية الذاتية ووصلت تلك اجلذبة 
من حضرة اخلواجه اىل اول خلفائه اخلواجه عالء الدين وملا كان هو قطب االرشاد يف 

ع طريقا ايضا حلصول هذه اجلذبة وذلك الطريق مشهور فيما بني خلفاء هذه وقته وض
السلسلة بالعالئي ورمبا يقع يف عباراهتم ان أقرب الطرق الطريقة العالئية واصل هذه 
اجلذبة وان كان من اخلواجه النقشنبد ولكن وضع الطريق لتحصيلها خمصوص 

ان هذا الطريق كثري الربكة وقليله أنفع باخلواجه عالء الدين قدس اهللا اسرارمها واحلق 
من كثري طرق اآلخرين وخلفاء مشائخ العالئية واالحرارية مشرفون وحمتظون هبذه 

لدولة العظمى من الدولة العظمى ويربون الطالبني هبذا الطريق نال اخلواجه احرار هذه ا
والنوع (ين رخي عليهما الرضوان وهو من خلفاء اخلواجه عالء الدچموالنا يعقوب ال

 وضع حلصوله همن اجلذبة الذي هو منسوب اىل الصديق االكرب رضي اهللا عن )االول
طريق على حدة وذلك الطريق هو الوقوف العددي والسلوك الذي يتحقق بعد هذه 
اجلذبة ايضا على نوعني بل على انواع نوع بلغ الصديق رضي اهللا عنه مقصوده من 

 ايضا وصل من موطن اجلذبة هبذا و السالمالصالة هذا الطريق وخامت الرسالة عليه 
الطريق وملا كان الصديق رضي اهللا عنه متخلقا بكمال االخالق الذي كان فيه صلّى 
اهللا عليه و سلّم وفانيا فيه خص من بني سائر االصحاب رضوان اهللا تعاىل عليهم 

آلن ا املذكورين أمجعني خبصوصية هذا الطريق وهذه النسبة اعين نسبة اجلذبة والسلوك
وصلت اىل االمام جعفر الصادق هبذه اخلصوصية وملا كانت والدة االمام من بنات 
اوالد الصديق رضي اهللا عنه قال االمام مبالحظة كال االعتبارين ولدين ابو بكر مرتني 
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وحيث كان االمام اخذ نسبة على حدة من آبائه الكرام صار جامعا كال هذين 
ذبة مع سلوكهم ووصل اىل املقصود هبذا السلوك والفرق بني الطرفني ومجع تلك اجل

 يقطع بالسري اآلفاقي وسلوك الصديق ال يهذين السلوكني هو ان سلوك االمام عل
يف  يتعلق باالفاق كثريا ويشبه بنقب نقبة من موطن اجلذبة اىل ان تصل اىل املقصود و

 باب يفال جرم كان االمام علالسلوك االول حتصيل املعارف ويف الثاين غلبة احملبة 
 و السالم قال عليه الصالة و السالممدينة العلم وكان للصديق قابلية خلته عليه الصالة 

 متخذا خليال الختذت ابا بكر خليال وحصل االمام باعتبار جامعيته للجذبة ]١[لو كنت
صيبا وافرا من اليت مبناها احملبة وجهة السلوك اآلفاقي الذي هو منشأ العلوم واملعارف ن

احملبة واملعرفة مث فوض االمام هذه النسبة املركبة بطريق الوديعة اىل سلطان العارفني 
وكانه محل ثقل هذه االمانة على ظهره ليسلمها اىل اهلها بالتدريج ووجه عنان توجهه 
اىل جانب آخر مل تكن له مناسبة بتلك النسبة قبل حتمل تلك االمانة ويف هذا التحميل 

ا حكم كثري وان كان نصيب احلاملني منها قليال ولكن هلا نصيب وافر من انوار ايض
هؤالء االكابر كما ان نوعا من السكر مثال الذي هو مندمج وممتزج فيها من آثار 
انوار سلطان العارفني وهذا السكر جيعل املبتدئ غائبا عن احلس ويورثه عدم الشعور 

ر غلبة الصحو تكون هذه النسبة مندجمة يف مراتب مث يستتر بعد ذلك بالتدريج وباعتبا
  :)شعر(الصحو ففي الظاهر صحو ويف الباطن سكر وهذا البيت يف بيان حاهلم 

   و ذا السري يف الدنيا قليل النظائر *بقلبك صاحبنا وجانب بظاهر

و على هذا القياس اخذت من كل واحد من االكابر نورا ووصلت اىل اهلها 
الق الغجدواين رأس حلقة سلسلة خواجكان قدس عبد اخل اخلواجه وهو العارف الرباين

اهللا اسرارهم ففي ذلك الوقت حصلت لتلك النسبة طراوة كلية وبرزت يف عرصة 
الظهور مث صار جانب السلوك اآلفاقي خمتفيا بعده يف هذه السلسلة وصاروا يسلكون 

                                                 
البخاري عن ابن عباس وهو وامحد عن الزبري بن العوام رضي اهللا رواه ) وقوله لو كنت متخذا خليال احلديث) (1(

  .عنهم
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واجه هباء الدين خر بعد حصول اجلذبة ويعرجون منها وملا جاء حضرة اخلأطرقا 
النقشبند قدس اهللا سره االقدس اىل عامل الظهور ظهرت تلك النسبة ثانيا بتلك اجلذبة 
والسلوك اآلفاقي وصار هو هبذين اجلهتني جامعا لكمال املعرفة واحملبة ومع وجود ذلك 
القسم الواحد من اجلذبة اعطي قسما آخر منها ايضا منبعثا من طريق املعية كما مر 

من كماالته نصيب وافر لنائب منابه اعين حضرة اخلواجه عالء احلق والدين وحصل 
وتشرف بدولة كال اجلذبتني والسلوك اآلفاقي وبلغ مقام قطبية االرشاد وكذلك 

از حظا وافرا من كماالته قال حضرة اخلواجه يف حارسا قدس سره پاخلواجه حممد 
 حممد ونقل عنه ايضا انه قال يلّآخر حياته يف حقه من اراد ان ينظر اىل فلينظر ا

ارسا پاملقصود من وجود هباء الدين وجود حممد ومع وجود هذه الكماالت يف خواجه 
منحه اخلواجه عارف الديككراين يف آخر حياته نسبة الفردية وهذه النسبة صارت 
مانعة له من املشيخة وتكميل الطلبة واال كان له يف الكمال والتكميل درجة عليا قال 

 هو املريدين لينور العامل منه ووجد موالنا عارف هذه حضرة اخلواجه يف شأنه لو رىب
 ان )ينبغي(النسبة اعين نسبة الفردية من والد زوجته موالنا هباء الدين يعين القشالقي 

يعلم ان وجه الفردية اىل احلق سبحانه بالتمام ال تعلق له باملشيخة والتكميل والدعوة 
النسبة مع نسبة قطبية االرشاد اليت هي مقام دعوة اخللق وتكميلهم فان اجتمعت تلك 

ينبغي ان ينظر فان كانت نسبة الفردية غالبة فطرف االرشاد والتكميل ضعيف 
ومغلوب على هذا التقدير واال فصاحب هاتني النسبتني يف حد االعتدال ظاهره مع 

درجة العليا يف مقام دعوة اخللق اخللق بالتمام وباطنه مع احلق تعاىل وتقدس بالكلية وال
لصاحب هاتني النسبتني ونسبة قطبية االرشاد وان كانت وحدها كافية يف الدعوة 

كابر يف هذا املقام مرتبة على حدة نظرهم شفاء االمراض القلبية ولكن هلؤالء األ
وصحبتهم دافعة لالخالق الغري املرضية وكان سيد الطائفة جنيد مستسعدا هبذه الدولة 
ومشرفا هبذه املرتلة حصلت له نسبة القطبية من شيخه السري السقطي ونسبة الفردية 
من الشيخ حممد القصاب ومن كلماته القدسية ان الناس يزعمونين مريد السري انا 



- ٥٧٩ -  

 نسبة القطبية ورآها معدومة يف ىمريد حممد القصاب جعل نسبة الفردية غالبة ونس
بد كان سراج هذه الطائفة العلية حضرة اخلواجه  خلفاء اخلواجه النقشن)وبعد(جنبها 
 قدس خواجگاناآلفاقي بعد إمتام جذبة   االحرار قدس سره توجه اىل السريعبيد اهللا

اهللا اسرارهم واوصل السري اىل االسم وحصل له االستهالك والفناء فيه قبل دخوله اىل 
 واضمحالل خاص االسم مث عاد اىل موطن اجلذبة وحصل له يف تلك اجلهة استهالك

ووجد البقاء ايضا يف تلك اجلهة وباجلملة كان له شأن عظيم يف تلك اجلهة وما يتيسر 
من العلوم واملعارف من الفناء والبقاء تيسر له يف هذا املقام وان كان يف العلوم تفاوت 
بواسطة تغاير اجلهتني ومن التفاوت اثبات توحيد الوجود وعدمه وكذلك اثبات امور 

 للتوحيد املذكور من االحاطة والسريان واملعية الذاتيات وشهود الوحدة يف مناسبة
الكثرة مع اكتفاء الكثرة بالكلية حبيث ال يرجع كلمة انا اىل السالك اصال وامثال ذلك 
خبالف العلوم اليت تترتب على البقاء الذي بعد الفناء املطلق فاهنا ليست كذلك بل هي 

ة غري حمتاجة اىل التمحالت والتكلفات واالسئلة واالجوبة مطابقة لعلوم الشريعة حقيق
وباجلملة ان البقاء يف جهة اجلذبة اي جذبة كانت ال خيرج السالك من السكر وال 
يدخله يف الصحو وهلذا ال يرجع انا اىل السالك الباقي مع وجود البقاء وال تقع 

زمها السكر ال ينفك عنها بوجه االشارة عليه الن يف اجلذبة غلبة احملبة وغلبة احملبة يل
من الوجوه وهلذا تكون علومها ممتزجة بالسكر يعين باملعارف السكرية كالقول بوحدة 

 احملبوب ىيف نظر احملب سو يبقى الوجود فان مبناها على السكر وغلبة احملبة حبيث ال
ا فيحكم بنفي ما سواه فان خرج من السكر اىل الصحو ال يكون شهود احملبوب مانع

عن شهود ما سواه فال حيكم بوحدة الوجود والبقاء الذي بعد الفناء املطلق وهناية 
السلوك فهو منشأ الصحو ومبدأ املعرفة ال مدخل للسكر يف ذلك املوطن وما غاب عن 
السالك يف حالة الفناء يرجع اليه كله ولكن منصبغا بصبغ االصل وهو املعىن بالبقاء 

لسكر جمال يف علوم أرباب هذا البقاء فتكون علومهم باهللا فبالضرورة ال يكون ل
 اين مسعت واحدا من االعزة )و أيضاً( و السالممطابقة لعلوم االنبياء عليهم الصالة 
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يقول ان حضرة اخلواجه احرار قدس سره حصل ايضا نسبة من آبائه واجداده من 
خلواجه طرف امه وقد كانوا اصحاب احوال غريبة وجذبات قوية وكان حلضرة ا

احرار نصيب وافر من مقام االقطاب االثنا عشر الذين تأييد الدين كان مربوطا هبم 
وهلم شأن عظيم يف احملبة وحصل له تأييد الشريعة ونصرة الدين من هذه اجلهة وقد 

 آداب ةشاعإذكرت مشة من احواله فيما سبق مث حتقق احياء طريقة هؤالء االكابر و
يف ممالك اهلند اليت كان اهلها حمرومني من كماالهتم هؤالء االعزة بعده خصوصا 

بظهور معدن االرشاد ومنبع املعارف مؤيد الدين الرضي شيخنا وموالنا حممد الباقي 
سلمه اهللا وقد اردت ان اذكر نبذة من كماالته ايضا يف هذا املكتوب ولكن ملا مل 

  .يفهم رضاؤه يف هذا الباب تركت اجلرأة عليه

  

 يف بيان مراتب عبد احليدي والتسعون واملائتان اىل موالنا املكتوب احلا
  التوحيد الوجودي والشهودي وما يتعلق هبما من املعارف

 على سيد و السالم رب العاملني والصالة احلمد هللاِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم 
وحيد املرسلني و على آله وأصحابه امجعني اعلم ارشدك اهللا تعاىل ان منشأ الت

الوجودي يف مجاعة كثرة ممارسته مراقبات التوحيد ومالحظة معىن ال اله اال اهللا بال 
موجود اال اهللا وتعقله كذلك وظهور هذا القسم من التوحيد بعد التمحل والتأمل 
والتخيل بواسطة استيالء سلطان اخليال فان من كثرة مزاولة معىن التوحيد تنتقش هذه 

حيث كانت جمعولة جبعل اجلاعل تكون معلومة البتة وليس صاحب املعرفة يف املتخيلة و
هذا التوحيد من ارباب االحوال فان ارباب االحوال ارباب القلوب وال خرب له يف 
ذلك الوقت عن مقام القلب بل هو علمي ال غري بل للعلم درجات بعضها فوق بعض 

قلبية حيث اشتغلوا ابتداء ومنشأ التوحيد الوجودي يف مجاعة أخرى االجنذاب واحملبة ال
باالذكار واملراقبات خالية عن ختيل معىن التوحيد وبلغوا باجلد واجلهد او مبجرد سبق 
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العناية مقام القلب وحصلوا اجلذب فان ظهر هلم يف هذا املقام مجال التوحيد الوجودي 
ن  احملبوب خمتفيا عىفسببه ينبغي ان يكون غلبة حمبة اجملذوب فاهنا جعلت ما سو

 احملبوب ومل جيدوه فال جرم ال يعلمون موجودا ىنظرهم ومستورا فاذا مل يروا ما سو
غري احملبوب وهذا القسم من التوحيد من األحوال ومرته ومربأ عن علة التخيل وشائبة 
التوهم واالنتقاش يف اخليال فان رجعت هذه اجلماعة الذين هم من ارباب القلوب من 

شاهدون حمبوهبم يف كل ذرة من ذرات العامل ويرون املوجودات ذلك املقام اىل العامل ي
مرايا حسن احملبوب وجمايل مجاله فان توجهوا مبحض فضل احلق جل سلطانه من مقام 
القلب اىل جناب قدس مقلب القلب تشرع هذه املعرفة التوحيدية احلاصلة يف مقام 

سهم غري مناسب لتلك القلب يف الزوال وكلما صعدوا يف معارج العروج جيدون انف
املعرفة حىت تبلغ مجاعة منهم حد االنكار والطعن يف ارباب تلك املعرفة مثل شيخ ركن 

لبعض آخر شغل بنفي تلك املعرفة  يبقى الدين ابو املكارم عالء الدولة السمناين وال
واثباهتا وكاتب هذه السطور يتحاشا من انكار ارباب هذه املعرفة ويبعد نفسه عن 

فانه امنا يكون لالنكار والطعن جمال اذا كان الرباب ذلك احلال حني ظهوره طعنهم 
قصد واختيار وهذا املعىن ظهر فيهم من غري ارادة وصنع منهم فهم مغلوبون لذلك 

رد وال طعن للمضطر املعذور ولكين اعلم ان فوق  احلال فيكونون معذورين البتة وال
ل حالة أخرى واحملبوسون يف هذا املقام هذه املعرفة معرفة أخرى ووراء هذا احلا

ممنوعون عن كماالت كثرية وحمرومون من مقامات عديدة وقد فتح هلذا الفقري قليل 
البضاعة باب هذه املعرفة من غري ممارسة معىن التوحيد يف ضمن املراقبات واالذكار بل 

معدن من غري جد وجهد بفضل احلق سبحانه يف مالزمة منبع اهلداية واالفاضة و
احلقائق واملعارف املستفاضة مؤيد الدين الرضي شيخنا وموالنا حممد الباقي قدس اهللا 
تعاىل سره االقدس بعد تعليم الذكر وتوجهه والتفاته وايصاله اىل مقام القلب واعطيت 

املعارف وبقيت مدة  يف هذا املقام علوما غزيرة ومعارف كثرية وانكشفت دقائق هذه
م مث اخرجت آخر االمر من مقام القلب بيمن عنايته لعبده وتوجهت مديدة يف هذا املقا
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هذه املعارف يف ضمن ذلك حنو الزوال حىت صارت بالتدريج معدومة واملقصود من 
قوم حمرر على وجه الذوق والكشف ال  اظهار االحوال ليعلم ان ما هو املسطور واملر

تعاىل من املعارف التوحيدية على وجه الظن والتقليد وما ظهر من بعض اولياء اهللا 
لعلها ظهرت منهم يف ابتداء احواهلم من مقام القلب فال يلحقهم حينئذ نقص من هذه 
اجلهة اصال وقد كتب هذا الفقري ايضا رسائل يف املعارف التوحيدية وملا نشر بعض 
االصحاب تلك الرسائل تعسر مجعها فتركت على حاهلا وامنا يلزم النقص اذا مل 

 أخرى من ارباب التوحيد الذين حصل هلم االستهالك )وطائفة( هذا املقام جياوزوا
واالضمحالل يف مشهودهم على الوجه االمت وجل مهتهم ان يكونوا مضمحلني 

يرون رجوع انا  اثر من لوازم وجودهم وىومعدومني يف مشهودهم دائما وان ال ير
م حىت يرون املشاهدة ايضا تعلقا اىل انفسهم كفراً وهناية االمر عندهم الفناء واالنعدا
 احملبة وحديث من قتلته حمبيت فانا ىقال بعضهم اشتهي عدما ال اعود ابدا وهم قتل

ديتهم صادق يف حقهم ومتحقق يف شأهنم وهم حتت ثقل الوجود ليال وهنارا ال 
 )قال (يسترحيون حملة فان الراحة يف الغفلة وال جمال للغفلة على تقدير دوام االستهالك

شيخ االسالم اهلروي من اغفلين عن احلق سبحانه ساعة ارجو ان يغفر له مجيع ذنوبه 
والغفلة الزمة للوجود البشرية وجعل احلق سبحانه تعاىل ظاهر كل منهم من كمال 
كرمه مشغوال بامور مستلزمة للغفلة على قدر استعداده ليخف عنهم اثقال الوجود يف 

والرقص وجعل طائفة مشغولة بتصنيف الكتب اجلملة الف مجاعة منهم السماع 
 عبد اهللاوحترير العلوم واملعارف وشغل بعضهم بامور مباحة كان الشيخ 

 يذهب اىل الصحراء ومعه كالب يصطاد هبم فسأل شخص واحد من ]١[االصطخري
االعزة عن سره فقال ليتخلص عن ثقل الوجود حلظة وروح بعضهم بعلوم التوحيد 

حدة يف الكثرة ليستريح من تلك االثقال ساعة ومن هذا القبيل الوجودي وشهود الو
ما ظهر من بعض اكابر مشائخ النقشبندية قدس اهللا اسرارهم العلية من املعارف 

                                                 
  .عفي عنه. عبداهللا االصطخري هكذا يف نسخ املكتوبات ويف نسخ النفحات عبدالرحيم واهللا اعلم بالصواب) 1(
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التوحيدية فان نسبتهم جتر اىل الترتيه الصرف ال تعلق هلا بالعامل وشهود العامل وما كتبه 
 من عبيد اهللا االحرارلدين اخلواجه معدن االرشاد ومنبع احلقائق واملعارف ناصر ا

املعارف املناسبة بعلوم التوحيد الوجودي وشهود الوحدة يف الكثرة من القسم االخري 
من التوحيد وكتاب الفقرات له مشتمل على بعض علوم التوحيد وغريها منشأ علوم 

ناسه والفته بالعامل وكذلك معارف ئذلك الكتاب واملقصود من تلك املعارف است
يخنا احملررة يف بعض الرسائل على طبق كالم كتاب الفقرات وليس منشأ هذه ش

 هلم يف مرآة ىالعلوم التوحيدية اجلذبة وال غلبة احملبة وال نسبة ملشهودهم بالعامل وما ير
العامل امنا هو شبه مشهودهم ومثاله ال مشهودهم احلقيقي كما ان شخصا اذا كان 

 نفسه يف الشمس حبيث مل يترك من نفسه بة افىنعاشقا جلمال الشمس ومن كمال احمل
 الشمس ليتنفس من غلبة تشعشع ىامسا وال رمسا فاذا اريد تسليته وانسه والفته مبا سو

 له الشمس يف جمايل هذا العامل وحيصل له بتلك ىانوارها حملة ويستريح منها حلظة ير
لعامل عني الشمس وال موجود العالقة انس وألفة هبذا العامل ويقال له احيانا ان هذا ا

 ان العامل اذا )ال يقال(له مجال الشمس يف مرآة ذرات العامل  يرى غريها اصال واحيانا
مل يكن عني الشمس يف نفس االمر يكون االخبار بأنه عني الشمس خالف الواقع 

ان لبعض افراد العامل مع بعض آخر اشتراكا يف بعض االمور وامتيازا يف ) النا نقول(
عض آخر واحلق سبحانه بكمال قدرته خيفي عن نظر هؤالء االكابر االمور الباعثة ب

 االجزاء املشتركة فقط مشهودة ىيبق على االمتياز بواسطة بعض احلكم واملصاحل و
فيحكمون باحتاد بعضها لبعض بالضرورة فتجد الشمس فيما حنن فيه هبذه العالقة عني 

كن له مناسبة بالعامل يف احلقيقة اصال ولكن العامل وكذلك احلق سبحانه وان مل ي
املشاهبة االمسية قد تصري مصححة هلذا االحتاد فان احلق سبحانه مثال موجود والعامل 
ايضا موجود وان مل يكن بني الوجودين يف احلقيقة مناسبة اصال وكذلك هو تعاىل 

ذه الصفات عامل ومسيع وبصري وحي وقادر ومريد وبعض افراد العامل ايضا متصف هب
ولكن ملا كانت خصوصية الوجود اآلخر وان كان صفات كل منهما مغايرة لصفات 
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االمكاين ونقائص احملدثات مستورة عن نظرهم ساغ هلم او حكموا باالحتاد وهذا 
القسم االخري من التوحيد اعلي اقسام التوحيد بل ليس ارباب هذه املعرفة يف احلقيقة 

 الباعث على هذه املعرفة سكرهم بل اورد عليهم هذا مغلويب هذا الوارد ومل يكن
الوارد الجل مصلحة ما واريد اخراجهم من السكر اىل الصحو بسبب هذه املعرفة 

 مجاعة بالسماع والرقص وطائفة باالشتغال ببعض امور ىوتسليتهم هبا كما تتسل
عض امور  ان يعلم ان هؤالء املذكورين من هذه الطوائف يشتغلون بب)ينبغي(مباحة 

ن مغايرة ملشهودهم ويتسلون هبا على ما عرفت خبالف هؤالء االكابر فاهنم ال يلتفتو
هلم العامل عني مشهودهم او  يرى سلون به فال جرم قداىل امر مغاير ملشهودهم وال يت

يظهر هلم مشهودهم يف مرآة العامل ليخف عنهم ذلك الثقل ساعة ومنشأ هذا القسم 
 يكن معلوما هلذا احلقري بطريق الكشف والذوق بل املعلوم هو االخري من التوحيد مل

هاتني اجلهتني  بت يف كتيب ورسائلي االّتكابقتان وهذا القسم ظين وهلذا مل اجلهتان الس
بل اجلهة الثانية فقط وجعلت التوحيد الوجودي منحصرا فيها ولكن ملا وقع املرور 

بنية زيارة قربه الشريف اتفاقا وذهبت ببلدة دهلي احملروسة بعد رحلة مرشدي وقبليت 
نيته لتوجه اىل مزاره املتربك من روحالزيارة قربه الشريف يوم عيد ظهر يف اثناء ا

املقدسة التفات تام ومنحين من كمال الطافه واشفاقه للغرباء نسبته اخلاصة املنسوبة اىل 
ة تلك اخلواجه احرار قدس سره وملا وجدت تلك النسبة يف نفسي وجدت حقيق

العلوم واملعارف بطريق الذوق بالضرورة وعلمت ان منشأ التوحيد الوجودي فيهما 
ليس هو االجنذاب القليب وغلبة احملبة بل املقصود من تلك املعرفة ختفيف تلك احملبة ومل 
ار اظهار هذا املعىن مناسبا اىل مدة مديدة ولكن ملا كان ذلك الوجهان السابقان 

ائل وقع من ذلك اناس قليلوا الدراية يف توهم انه يلزم من هذا مذكورين يف بعض الرس
البيان تنقيص هذين الشيخني اجلليلني بان طريقهما طريق أرباب التوحيد واطالوا هبذا 
السبب لسان الفتنة حىت صار ذلك التوهم يف بعض الطالب القليلي االخالص واليقني 

ار هذا القسم من التوحيد بالضرورة باعثا على فتور احواهلم فرأيت املصلحة يف اظه
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 درويش من )نقل(تشهاد فحررهتا لذلك سأيت املناسب ذكر تلك الواقعة لالور
خملصي شيخنا عنه انه قال ان الناس يزعمون بانا نكتسب النسبة من مطالعة كتب 
ارباب التوحيد وليس كذلك بل املقصود ان نغفل انفسنا ساعة وهذا الكالم مؤيد 

ق الذي هو من خملصي شيخنا عنه عبد احل معدن الفضيلة الشيخ )ونقل(بق للكالم السا
انه قال قبيل ايام رحتله قد صار معلوما لنا بيقني يقني ان التوحيد الوجودي سكة 
ضعيفة والطريق السلطاين غريه وان كنت أعلم ذلك قبل ذلك ولكن اآلن قد ظهر هذا 

ضا انه مل يكن ملشربه مناسبة بالتوحيد القسم من اليقني به ويفهم من هذا الكالم اي
الوجودي يف آخر االمر وان كان قد ظهر مثل هذا التوحيد يف ابتداء احلال فليس ذلك 
بضائر بل قد ظهر مثل هذا التوحيد لكثري من املشائخ يف ابتداء امرهم مث انقلعوا عنه يف 

احرار فرقا ومغارية  ان بني طريق اخلواجه النقشبند وطريق اخلواجه )و أيضاً(اآلخر 
بعد الوصول اىل مقام اجلذبة النقشبندية وكذلك بني علومهما ومعارفهما ايضا فرق 
وغالب توجه اخلواجه احرار بعد ذلك اىل نسبة اجداده من طرف امه وكانوا كرباء 
بطنا بعد بطن وهذا الفناء واالنعدام الذي ذكر فيما سبق من لوازم نسبة هؤالء االكابر 

قري اختار لتربية الطالبني طريق حضرة اخلواجه النقشبند ملصلحة ابناء هذا وهذا الف
الوقت ورأيت املناسب ظهور علوم هذا الطريق ومعارفه اليت هي اكثر مناسبة بعلوم 
الشريعة يف مثل هذا الزمان الفاسد الذي ظهر فيه ضعف تام يف اركان الشريعة فعينت 

د احلق سبحانه ترويج الطريقة االحرارية بواسطة هذا هذا الطريق الفادة الطالبني فلو ارا
احلقري لنور العامل بأنوارها فاين قد اعطيت انوار كل من هذين الشيخني املعظمني على 
وجه الكمال وكشف عن طريق تكميل كل منهما ان الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء 

  :)شعر(واهللا ذوالفضل العظيم 

   للفقري العامليناىعط ال *مليك من عنايته ولطفه

  :)آخر(

   اياك يا صاح ونتف سبالكا * باب العجوز خليفةىفاذا أت
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وقد اوردت بعض االسرار اخلفية حبكم واما بنعمة ربك فحدث يف معرض 
الظهور نفع احلق سبحانه الطالبني هبا واين وان كنت اعلم اهنا ال تزيد املنكرين غري 

املنكرون خارجون عن املبحث ومبعدون عن االنكار ولكن املقصود افادة الطالبني و
 على ارباب البصرية ان اختيار ىمطمح النظر يضل به كثريا ويهدي به كثريا وال خيف

طريق من الطرق الجل مصلحة ال يستلزم افضلية هذا الطريق على طريق آخر وال يلزم 
  :)شعر(منه تنقيصه 

   ولكن ال جناة من الكالم *وميكن غلق ابواب احلصون

  

ايل يف بيان اآلداب گملكتوب الثاين والتسعون واملائتان اىل الشيخ محيد البنا
  الضرورية للمريدين ودفع بعض الشبه

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا الذي أدبنا باآلداب النبوية وهذبنا باالخالق 
ان سالكي ) ماعل( التحية ى وازكو السالملى آله افضل الصالة املصطفوية عليه و ع

هذا الطريق ال خيلون عن احد احلالني اما ان يكونوا مريدين واما ان يكونوا مرادين 
 من طريق االجنذاب ىكانوا مرادين فطوىب هلم يوصل هبم اىل املطلب االعل) فان(

بال واسطة فان صدرت  واحملبة من غري اختيار ويعلمون كل ادب الزم بواسطة او
سريعا وال يؤاخذون هبا فان احتاجوا اىل شيخ ظاهر يهتدون عنهم زلة ينبهون عليها 

اليه من غري سعي عنهم وباجلملة ان العناية االزلية متكفلة حلال هؤالء االكابر وال بد 
 مريدين )وان كانوا(من حصول امرهم بسبب او بال سبب واهللا جيتيب اليه من يشاء 

ان يكون مشرفا بدولة اجلذبة فأمرهم من غري شيخ كامل مكمل عسري والشيخ ينبغي 
والسلوك ومستسعدا بسعادة الفناء والبقاء وان يكون قد أمت السري اىل اهللا والسري يف اهللا 
 والسري عن اهللا باهللا والسري يف االشياء باهللا فان كانت جذبته مقدمة على سلوكه وترىب

لوب امليتة منوط بتربية املرادين فهو كربيت امحر كالمه دواء ونظره شفاء احياء الق
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بتوجهه الشريف وتزكية النفوس العاتية مربوطة بالتفاته اللطيف فان مل يوجد صاحب 
دولة مثل ذلك فالسالك اجملذوب ايضا مغتنم حيصل منه تربية الناقصني ويصلون 

  :)شعر(بوساطته اىل دولة الفناء والبقاء 

   وما أعاله ان قسنا بأرض * قسنا السما بالعرش ينحطمىت

 الطالب يعناية احلق جل سلطانه اىل مثل هذا الشيخ الكامل املكمل ىن اهتدفا
ووصل اليه ينبغي ان يغتنم وجوده وان يفوض نفسه اليه بالتمام وان يعتقد سعادته يف 
مرضياته وشقاوته يف خالف مرضياته وباجلملة ينبغي ان جيعل هواه تابعا لرضاه ويف 

 لن يؤمن احدكم حىت يكون هواه تابعاً ملا جئت به و السالماخلرب النبوي عليه الصالة 
 رعاية آداب الصحبة ومراعاة شرائطها من ضروريات هذا الطريق حىت )اعلم ان(

يكون طريق االفادة واالستفادة مفتوحا وبدوهنا ال نتيجة للصحبة وال مثرة للمجالسة 
اعها بسمع ولنورد بعض اآلداب والشرائط الضرورية يف معرض البيان ينبغي استم

انه ينبغي للطالب ان يعرض بقلبه عن مجيع اجلهات وان يتوجه به اىل ) اعلم(العقل 
شيخه وان ال يشتغل بالنوافل واالذكار مع وجود الشيخ بال اذنه وال يلتفت يف 
حضوره اىل غريه بل جيلس لديه متوجها بكليته اليه حىت ال يشتغل عنده بالذكر ايضا 

 عن سلطان هذا )ونقل(صلي يف حضوره غري الفرائض والسنن اال ان يأمره به وال ي
الوقت ان وزيره كان قائما عنده فالتفت الوزير يف ذلك الوقت اتفاقا اىل ثوبه واصلح 
ازراره بيده فوقع نظر السطان عليه يف هذا احلال فرآه متوجها اىل غريه فقال له بلسان 

يري وتلتفت يف حضوري اىل غريي العتاب انا ال اقدر ان اهضم هذا الفعل تكون وز
وتشتغل باصالح ازرار ثوبك فينبغي التأمل اذا كانت رعاية اآلداب الدقيقة الزمة يف 
وسائل الدنيا الدنية تكون رعاية اآلداب الزمة على الوجه االمت يف وسائل الوصول اىل 

ضع ال يقوم يف حمل يقع ظله على ثوب شيخه او على ظله وال ي مهما امكن  واهللا
رجله يف مصاله وال يتوضأ يف متوضاه وال يستعمل ظروفه اخلاصة به وال يشرب ماء 
وال يأكل طعاما وال يكلم احدا يف حضوره بل ال يكون متوجها اىل احد وال ميد 
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رجله عند غيبة شيخه اىل جانب هو فيه وال يرمي بزاقه اىل ذلك اجلانب وكل شئ 
 صوابا يف الظاهر فانه يفعل ما يفعله بطريق يصدر عن شيخه يعتقده صوابا وان مل ير

االهلام واالذن فال يكون لالعتراض جمال على هذا التقدير وان تطرق اخلطأ اىل اهلامه 
 االجتهادي ال جيوز فيه املالمة واالعتراض إيف بعض الصور فان اخلطأ االهلامي كاخلط

صدر عن احملبوب يكون وايضا ان املريد ال بد من ان حيصل له حمبة الشيخ وكل ما ي
حمبوبا يف نظر احملب فال يكون لالعتراض جمال وليقتد بشيخه يف الكلي واجلزئي سواء 
كان يف االكل والشرب او اللبس او النوم او الطاعة وينبغي ان يصلي الصالة على 

  :)شعر(طرز صالته وان يأخذ الفقه من عمله 

   البستان واملرج من الترته يف *من كان يف قصره احلسناء قد فرغا

وال يترك يف نفسه جماال لالعتراض على حركاته وسكناته أصال وان كان 
 مجيع اخلالئق ىاالعتراض مقدار حبة خردلة فانه ال نتيجة لالعتراض غري احلرمان واشق

وابعدهم عن السعادة الذين يرون عيوب هذه الطائفة جنانا اهللا سبحانه من هذا البالء 
ن شيخه الكرامات وخوارق العادات وان كان هذا الطلب بطريق العظيم وال يطلب م

اخلواطر والوساوس فهل مسعت قط ان مؤمنا طلب من نبيه معجزة وامنا طلبها الكفار 
  :)شعر(واهل االنكار 

   ونتيجة التقليد ذاك االقتدا *املعجزات مفيدة قهر العدا

  الهتدا قد جيذب التقليد حنو ا *ما املعجزات مفيدة االميان بل

فان عرضت خلاطره شبهة يعرضها على شيخه من غري توقف فان مل تنحل فلري 
التقصري من نفسه وال جيوز عود منقصة اصال اىل جانب شيخه فان وقعت عليها واقعة 

ما انكشف له من  ال يكتمها عن شيخه ويطلب تعبري الوقائع منه ويعرض عليه ايضا
ائه وال يعتمد على كشوفه اصال فان احلق التعبري ويطلب منه متييز صوابه عن خط

 وال يفارقه بال ضرورة وال اذن منه إممتزج بالباطل يف هذه الدار والصواب خمتلط باخلط
فان اختيار الغري وتفضيله عليه مناف لالرادة وال يرفع صوته فوق صوته وال يتكلم معه 
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 بواسطة شيخه فان برفع صوته فانه سوء ادب وكل فيض وفتوح يرد عليه فليعتقد انه
خر فلريه ايضا من شيخه وليعلم ان إ يف الواقعة ان الفيض يرد عليه من مشائخ ىرأ

الشيخ ملا كان جامعا للكماالت والفيوضات وصل اليه منه فيض خاص مناسب 
الستعداده اخلاص املالئم لكمال شيخ من الشيوخ أعين الذي ظهرت منه صورة 

ه هلا مناسبة بذلك الفيض ظهرت يف صورة ذلك االفاضة وان لطيفة من لطائف شيخ
الشيخ فتخيل املريد تلك اللطيفة بواسطة االبتالء شيخا وظن ان الفيض منه وهذه 
مغلطة عظيمة حفظنا اهللا من زلة االقدام ورزقنا االستقامة على اعتقاد الشيخ وحمبته 

 كله آداب مثل  وباجلملة الطريقو السالمحبرمة سيد البشر عليه و على آله الصالة 
 املريد نفسه مقصرا يف رعاية ى ال يصل العاري عن اآلداب اىل اهللا تعاىل فان رأرمشهو

هتا بالسعي دائها كما ينبغي ومل يقدر ان خيرج عن عهد بعض اآلداب ومل يبلغ حدا
بد من االعتراف بالتقصري فان مل يراع اآلداب عياذا باهللا فهو معفو عنه ولكن ال

  :)شعر( نفسه مقصرا فهو حمروم من بركات هؤالء االكابر سبحانه ومل ير

   فشهوده وجه النيب ال ينفعه *من مل يكن حنو السعادة مقبال

نعم اذا وصل املريد بربكة توجه الشيخ ومهته اىل مرتبة الفناء والبقاء وظهر له 
له بالكمال واالكمال  طريق االهلام والفراسة وسلم له الشيخ ذلك وصدقه وشهد

نيئذ يسوغ ملثل هذا املريد ان خيالف شيخه يف بعض األمور االهلامية وان يعمل فح
 اهلامه وان حتقق عند الشيخ خالفه فان املريد قد خرج حينئذ عن ربقة التقليد مبقتضى

والتقليد خطأ يف حقه اال ترى ان االصحاب الكرام خالفوا رأي النيب صلّى اهللا عليه و 
ة واالحكام الغري املرتلة وظهر الصواب يف بعض االوقات يف سلّم يف االمور االجتهادي
خيفي على ارباب العلم اويل االلباب فعلم ان خمالفة الشيخ  جانب االصحاب كما ال

بعد الوصول اىل مرتبة الكمال واالكمال جموز وعن سوء االدب مربأ بل االدب هنا 
لّم كانوا مؤدبني بكمال هو هذه املخالفة واال فاصحاب النيب صلّى اهللا عليه و س

بال تقليد وتقليد ايب يوسف ابا حنيقة رمحهما اهللا تعاىل بعد  شيئا االدب مل يفعلوا
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بلوغه مرتبة االجتهاد خطأ والصواب امنا هو متابعة رأيه ال رأي ايب حنيفة وقد اشتهر 
تة عن االمام ايب يوسف رمحه اهللا انه قال نازعت ابا حنيقة يف مسئلة خلق القرآن س

 مسعت ان تكميل الصناعة بتالحق االفكار فاهنا لو بقيت على فكر )ولعلك(اشهر 
واحد ملا حصلت فيها الزيادة اال ترى ان النحو الذي كان يف زمن سيبويه حصل له 
اليوم باختالف اآلراء وتالحق االفكار واالنظار زيادة مائة امثاله وبلغ هناية كماله 

ومؤسس اساسه كان الفضل له الفضل للمتقدمني ولكن ولكن ملا كان هو واضع بنائه 
الكمال هلؤالء املتأخرين مثل اميت مثل املطر ال يدري اوله خري ام آخره حديث نبوي 

 اهنم قالوا )تنبيه لرفع شبهة بعض املريدين اعلم( و السالمعليه و على آله الصالة 
االحياء  خة واملراد باالحياءمييت االحياء واالماتة من لوازم مقام املشي الشيخ حييي و

الروحي ال اجلسمي وكذلك املراد باالماتة الروحية ال اجلسمية واملراد باحلياة واملوت 
به متكفل  املقتدى الفناء والبقاء اللذان يوصالن اىل مقام الوالية والكمال والشيخ

 يبقى مييت هبذين االمرين باذن اهللا سبحانه فال بد اذا للشيخ من هذين فمعىن حييي و
به كحكم  املقتدى ويفين وال دخل لالحياء واالماتة يف مقام املشيخة وحكم الشيخ

كهرباء كل من له مناسبة به يعدو من ورائه وينجذب اليه كاحلشيش بالنسبة اىل 
 وينال منه نصيبه مستويف وليست الكرامات وخوارق العادات جلذب املريدين ءكهربا

باملناسبة املعنوية واما الذين ال مناسبة هلم هبؤالء االكابر فهم فان املريدين ينجذبون اليه 
حمرومون من نعم كماالهتم وان شاهدوا الوفا من كراماهتم ينبغي ان يستشهد هلذا 
املعىن بأيب جهل وايب هلب قال اهللا سبحانه يف حق الكفار وان يروا كل آية ال يؤمنوا 

  .و السالمفروا ان هذا اال اساطري االولني هبا حىت اذا جاءوك جيادلونك يقول الذين ك

  

تري يف جواب سؤاله چعون واملائتان اىل الشيخ حممد الاملكتوب الثالث والتس
 يل مع اهللا وقت وقاله ابو ذر الغفاري ايضا و السالمعن قوله عليه الصالة 
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قادر اجليالين قدس سره قدمي هذه على رقبة كل ويل عبد الوعن قول الشيخ 
  ريه ايضاً وهل املراد بكل ويل اولياء عصره او مطلقا وما يناسبهوقاله غ

ا بورود رعلى عباده الذين اصطفى قد صرت مبتهجا ومسروو سالم احلمد هللا 
هلا من نعمة يذكر اولياء اهللا تعاىل املنقطعني  الصحيفة الشريفة اليت ارسلتها يا

ه و سلّم قال يل مع اهللا وقت املهجورين وقد اندرج فيها ان رسول اهللا صلّى اهللا علي
قادر عبد الوقال ابو ذر الغفاري رضي اهللا عنه ايضا مثل ذلك وقال الشيخ حميي الدين 

اجليالين قدس سره قدمي هذه على رقبة كل ويل وقال آخر مثل ذلك وقد تكون يف 
 يف هذين ىهذين الكالمني منازعة يف بعض االحيان فنرجو من عنايتكم كتابة ما انطو

كالمني من املعىن والفرق بينهما وإرساله الينا ولتكن الكتابة بالتوجه التام مشتملة ما ال
 ان )أيها املخدوم(هلا وما عليها من الكالم وواضحة لتكون قريبة من فهم هذا الغريب 

هذا الفقري قد كتب يف رسائله ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم كان له وقت نادر 
الوقت وان ذلك الوقت النادر كان يف حني اداء الصالة ولعلك  مع وجود استمرار

مسعت الصالة معراج املؤمن وارحين يا بالل شاهد عدل يف اثبات هذا املطلب وميكن 
ان يكون ابو ذر الغفاري ايضا مشرفا هبذه الدولة بطريق الوراثة والتبعية فان لكمل 

امال من مجيع كماالته صلّى اهللا عليه  نصيبا وافرا وحظا كو السالمتابعيه عليه الصالة 
قادر اجليالين قدس سره عبد ال حضرة الشيخ )واما ما قال(و سلّم بطريق الوراثة 

قدمي هذه على رقبة كل ويل اهللا او مجيع االولياء فقد جعل صاحب العوارف الذي 
قادر عبد الهو مريد الشيخ ايب النجيب السهروردي ومرباه وكان من حمارم الشيخ 

ومصاحبيه هذه الكلمة من الكلمات اليت صدرت عن املشائخ يف بداية االحوال 
بواسطة بقايا السكر ونقل يف النفحات عن الشيخ محاد الذي هو من شيوخ حضرة 

ما تكون يف وقته بطريق الفراسة ان هلذا العجمي قدقادر اجليالين انه قال عبد الالشيخ 
 ألبتة بان يقول قدمي هذه على رقبة كل ويل مأموراًو يكون على رقبة مجيع االولياء 

اهللا ويقول ذلك ألبتة ويضع االولياء مجيعهم رقاهبم يعين تواضعا وختضعا و على كل 
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حال ان حضرة الشيخ حمق يف هذا الكالم سواء صدر عنه من بقايا السكر او حالة 
االولياء يف ال فان قدمه كانت على رقاب مجيع  الصحو وسواء كان مأمورا باظهاره او

ذلك الوقت وكان اولياء ذلك الوقت مجيعهم حتت قدمه ولكن ينبغي ان يعلم ان هذا 
احلكم خمصوص باولياء ذلك الوقت دون االولياء املتقدمني عليه واملتأخرين عنه فاهنم 
خارجون عن هذا احلكم كما يفهم من كالم الشيخ محاد ان قدمه تكون يف وقته على 

قادر وابن السقا عبد ال وأيضاً انه كان يف بغداد غوث فذهب الشيخ رقبة مجيع االولياء
 لزيارته فقال ذلك الغوث بطريق الفراسة يف حق الشيخ كأين اراك تصعد ]١[عبد اهللاو

 اولياء وقتك يضعون ىقول قدمي هذه على رقبة كل ويل اهللا وارتاملنرب يف بغداد و
ن كالم هذا الغوث ايضا ان هذا احلكم رقاهبم وخيفضوهنا اجالال لك واكراما ويفهم م
 احلق سبحانه يف هذا الوقت ايضا شخصا ىكان خمصوصا باولياء ذلك الوقت فاذا اعط

 ذلك الغوث ان رقاب اولياء ذلك الوقت حتت قدمه وان ىمثل ما رأ يرى بصرا بصريا
ياء هذا احلكم ال يتجاوز اىل غري اولياء ذلك الوقت وكيف جيوز هذا احلكم يف االول

املتقدمني فان فيهم االصحاب الكرام عليهم الرضوان وهم افضل من حضرة الشيخ 
 ايضا يف املتأخرين فان فيهم املهدي الذي بشر النيب عليه الصالة ىبيقني وكيف يتمش

على نبينا وعليه الصالة  عيسى  بقدومه ووجوده وقال انه خليفة اهللا وكذلكو السالم
اء اويل العزم من السابقني وملحق باصحاب خامت الرسل  الذي هو من االنبيو السالم

 ولعل وجه ما قاله النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ال و السالممبتابعة شريعته عليه الصالة 
 ان حلضرة )وباجلملة(يدري اوهلم خري ام آخرهم هو جاللة شأن متأخري هذه االمة 

ا اوصل الوالية اخلاصة احملمدية من قادر يف الوالية شأنا عظيما ودرجة عليعبد الالشيخ 
 هنا ان الشيخ )ال يتوهم(طريق السر اىل النقطة االخرية وصار رأس حلقة تلك الدائرة 

اذا كان رأس حلقة دائرة الوالية احملمدية ينبغي ان يكون افضل من مجيع االولياء فان 

                                                 
لى ما يف وهو ابو سعيد عبداهللا ابن ايب عصرون امام الشافعية يف وقته وهوالذي نقل هذه احلكاية بطوهلا ع) 1(

  .الفتاوى احلديثية البن حجر
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 )النا( و السالمة الوالية احملمدية فوق مجيع واليات االنبياء على نبينا وعليهم الصال
نقول انه رأس حلقة الوالية احملمدية احلاصلة من طريق السر كما مر ال رأس حلقة 
تلك الوالية مطلقا حىت يلزم االفضلية او نقول ان كون رأس حلقة الوالية احملمدية 
مطلقا ليس مبستلزم لألفضلية النه ميكن ان يكون غريه اسبق قدما منه يف كماالت 

مدية بطريق التبعية والوراثة فتثبت االفضلية له من جهة تلك الكماالت ويف النبوة احمل
قادر غلو كثري يف حقه وجتاوز اىل جانب عبد المجاعة من مريدي حضرة الشيخ 

 كالم ىاالفراط يف احملبة مثل حميب علي كرم اهللا وجهه املفرطني فيه ويفهم من فحو
خ افضل من مجيع االولياء املتقدمني هؤالء اجلماعة وكلماهتم اهنم يعتقدون الشي

 وهذا و السالمن وال يعلم اهنم يفضلون عليه احدا غري االنبياء عليهم الصالة يواملتأخر
ت اليت ظهرت من حضرة ا ان الكرامات وخوارق العاد)فان قيل(من افراط احملبة 

  ان كثرة ظهور اخلوارق ال)قلت(الشيخ مل تظهر من ويل اصال فيكون الفضل له 
داللة فيها على االفضلية بل ميكن ان يكون الذي مل يظهر منه خارق اصال افضل من 
الذي ظهرت منه خوارق وكرامات قال شيخ الشيوخ يف العوارف بعد ذكر الكرامات 
 ىوخوارق املشائخ للعادات وكل هذه مواهب اهللا تعاىل وقد يكاشف هبا قوم ويعط

 من هذا الن هذه كلها تقوية اليقني ومن وقد يكون فوق هؤالء من ال يكون له شيئ
منح صرف اليقني ال حاجة له اىل شئ من هذا فكل هذه الكرامات دون ما ذكرناه 
من جتوهر الذكر يف القلب وجعل كثرة ظهور اخلوارق دليال على االفضلية كجعل 
كثرة فضائل علي كرم اهللا وجهه ومناقبه دليال على افضليته على الصديق رضي اهللا 

 ان خوارق )امسع ايها االخ(نه فانه مل يظهر منه هذا القدر من الفضائل واملناقب ع
العادات على نوعني النوع االول العلوم واملعارف االهلية اليت تتعلق بذات الواجب جل 
وعال وصفاته وافعاله وراء طور نظر العقل وخالف املتعارف املعتاد وجعل احلق 

هبا والنوع الثاين كشف صور املخلوقات واالخبار عن سبحانه عباده اخلاصة ممتازين 
املغيبات اليت تتعلق بالعامل والنوع االول خمصوص باهل احلق وارباب املعرفة والنوع 
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الثاين شامل للمحق واملبطل فانه حاصل الهل االستدراج ايضا والنوع االول له شرافة 
 مشاركة اعدائه فيه والنوع واعتبار عند احلق جل وعال لكونه خمصوصا بأوليائه وعدم

الثاين معترب عند عوام اخلالئق ومعزز ومكرم عند انظارهم حىت لو ظهر ذلك من اهل 
االستدراج يكادون يعبدونه من جهلهم ويطيعونه وينقادون له فيما يأمرهم به من 
رطب ويابس وينهاهم بل احملجوبون ال يعدون النوع االول من اخلوارق والكرامات 

 منحصرة عندهم يف النوع الثاين والكرامات خمصوصة عندهم بكشف صور واخلوارق
املخلوقات واالخبار عن املغيبات ما ابعدهم عن العقل اي شرافة واي كرامة يف علم 
يتعلق باحوال املخلوقات حاضرة كانت او غائبة بل االليق واالنسب ان يبدل مثل هذا 

 والالئق بالشرافة والكرامة هو معرفة العلم جهال ليحصل نسيان املخلوقات واحواهلا
  :)شعر(احلق تعاىل وتقدس وهي املستحقة لالعزاز واالحترام 

   مقبولة من اجل ذا عقلي عطل *ومليحة مهجورة ودميمة

  :)غريه(

   يقبل منه العني واخلد والفم *ورب مليح ال حيب وضده

 يف منازل وقريب مما ذكرنا ما قال شيخ االسالم اهلروي واالمام االنصاري
يزهم فراسة اهل املعرفة امنا هي يف متالسائرين وشارحه والذي ثبت عندي بالتجربة ان 

من يصلح حلضرة اهللا جل وعال ممن ال يصلح ويعرفون اهل االستعداد الذين اشتغلوا 
باهللا سبحانه ووصلوا اىل حضرة اجلمع وهذه فراسة اهل املعرفة واما فراسة اهل 

وصلة اىل جانب احلق تعاىل فلهم  لوة وتصفية الباطن من غريالرياضة باجلوع واخل
فراسة كشف الصور واالخبار باملغيبات املختصة باخللق فاهنم ال خيربون اال عن اخللق 
الهنم حمجوبون عن احلق سبحانه واما اهل املعرفة فالشتغاهلم مبا يرد عليهم من معارف 

ىل وملا كان العامل اكثرهم اهل انقطاع احلق تعاىل ال يكون اخبارهم اال عن احلق تعا
عن اهللا سبحانه واشتغال بالدنيا مالت قلوهبم اىل اهل كشف الصور واالخبار عما 
غاب من احوال املخلوقات فعظموهم واعتقدوا اهنم اهل اهللا وخاصته واعرضوا عن 
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هل كشف اهل احلقيقة واهتموهم فيما خيربون عن اهللا سبحانه وقالوا لو كان هؤالء ا
احلق كما يزعمون الخربونا عن احوالنا واحوال املخلوقات واذا كانوا ال يقدرون على 

 من هذه وكذبوهم ىكشف احوال املخلوقات فكيف يقدرون على كشف امور اعل
 ىهبذا القياس الفاسد وعميت عليهم االنباء الصحيحة ومل يعلموا ان اهللا تعاىل قد مح

ة هلم وغرية عليهم ولو يلهم عما سواه محاهؤالء عن مالحظة اخللق وخصهم وشغ
كانوا ممن يتعرض الحوال اخللق ما صلحوا للحق سبحانه وقد رأينا اهل احلق اذا 

ال يقدر غريهم على ادراكه   التفات اىل كشف الصور ادركوا منها ما ادىناالتفتو
ما يقرب منه بالفراسة اليت يثبتها اهل املعرفة وهي الفراسة فيما يتعلق باحلق سبحانه و

واما فراسة اهل الصفاء اخلارجني املتعلقني باخللق فال يتعلق جبناب احلق سبحانه وال ما 
 واليهود وسائر الطوائف فيها الهنا ليست ىالنصار يقرب منه ويشترك املسلمون و

  .شريفة عند اهللا سبحانه فيختص هبا اهله

  

ع العلوم الظاهرية املكتوب الرابع والتسعون واملائتان اىل املخدوم جام
واالسرار الباطنية جمد الدين اخلواجه حممد معصوم سلمه اهللا تعاىل يف بيان ما 

تعينات االنبياء عليهم  ئمباديتعلق بصفات احلق سبحانه الثمان ويف حتقيق 
تعينات سائر اخلالئق وما يتعلق بذلك ويف الفرق بني جتليات  ئمبادالسالم و

م وحتقيق الوصل العريان لكمل االتباع مع وجود االنبياء واالولياء وشهوده
وساطة االنبياء عليهم السالم ويف حتقيق الفاظ احملو واالضمحالل الواقعة يف 

  عبارة املشائخ قدس اهللا اسرارهم وما يناسب ذلك

اعلم ان صفات واجب الوجود تعاىل وتقدس الثمان احلقيقية اليت اوهلا احلياة 
 اقسام قسم تعلقه بالعامل اغلب واضافته اىل اخللق اكثر وآخرها التكوين على ثالثة

 اهنا من اكالتكوين ومن ههنا انكر مجاعة من اهل السنة واجلماعة وجودها وقالو
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الصفات االضافية واحلق اهنا من الصفات احلقيقية الغالبة عليها االضافة وقسم آخر ما 
لعلم والقدرة واالرادة والسمع فيه االضافة ولكنها اقل بالنسبة اىل القسم السابق كا

 االقسام الثالثة ال تعلق له بالعامل بوجه من ىوالبصر والكالم والقسم الثالث هو أعل
الوجوه وليس فيه رائحة من االضافة كاحلياة وهذه الصفة امجع الصفات واصل الكل 

و صالة واسبقها واقرب اليها صفة العلم اليت هي مبدأ تعني خامت الرسل عليه وعليهم ال
خر وملا كان لكل صفة باعتبار تعلقات أتعينات خالئق  ئمباد وبقية الصفات السالم

متعددة جزئيات فان التكوين مثال له باعتبار تعلقات شيت جزئيات وهي التخليق 
تعينات اخلالئق مبادئ والترزيق واالحياء واالماتة كانت تلك اجلزئيات مثل كلياهتا 

ها جزئيات ذلك الكلي اتباعا ئيا تكون ارباب تعينات مبادوكل من كان مبدأ تعينه كل
لذلك الشخص ومعاشرين حتت قدمه ومن ههنا تسمعهم يقولون ان فالنا حتت قدم 

 فاذا و السالمعليهم الصالة  عيسى  وفالنا حتت قدمموسىحممد وفالنا حتت قدم 
شهود يكون  حصل لتلك اجلزئيات ترق بطريق السلوك تكون ملحقة بكلياهتا و

الفرق باالصالة والتبعية واالمتياز بوجود التوسط و يكون اجلزئيات شهود الكليات 
وعدمه فان ما جيده التابع ويراه ال ميكن ان يكون بدون توسط االصل ورمبا ال يعلم 
التابع من قصوره االصل متوسطا ولكن االصل حائل يف احلقيقة بني التابع ومشهوده 

هود بل هو باعث على الشهود كاملنظر الصايف وال جيوز ان ال انه حائل مانع عن الش
مشهودها و يكون خر آ جزئيات كلي اىل غريه بان خترج منه وتدخل حتت كلي ىيترق

 مثال اىل حتت موسىمثل ان ينتقل الذين كانوا حتت قدم اآلخر مشهود ذلك الكلي 
لّى اهللا عليه و ولكن ميكن ان يدخلوا حتت قدم حممد بل هم حتت قدمه ص عيسى قدم

سلّم دائما فان رب حممد رب االرباب واصل مجيع تلك الكليات فيكون بالنسبة على 
تلك اجلزئيات اصل االصل وكأن هذا الترقي اىل اصل االصل ال اىل اصل مباين 
الصلها والفرق حينئذ بني اجلزئيات وبني كلياهتا هو ان للجزئي حائلني احدمها اصله 

نيهما اصل االصل والكلي الذي هو اصل ذلك اجلزئي حجابه الذي هو كلي له وثا
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اصل االصل فقط فعلم من هذا ان شهود حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم بال 
حجاب التعينات وشهود غريه يف حجب التعينات وال اقل من ان يكون يف حجاب 

 اهللا صلّى اهللا التعني احملمدي ومن ههنا قالوا ان جتلي الذات من خاصة حممد رسول
عليه و سلّم وجتلي غريه يف حجب الصفات وال أقل من ان يكون يف حجاب رب 

 يلزم )فان قيل( صفة احلياة ىاالرباب فان رب حممد فوق مجيع االمساء والصفات سو
 التعني إ يف حجاب مبدو السالمعلى هذا البيان ان شهود سائر االنبياء عليهم الصالة 

 وشهود اولياء امته الذين هم حتت قدمه صلّى اهللا عليه و سلّم احملمدي الذي هو ربه
باالصالة ايضا يف حجاب رب االرباب كشهود سائر االنبياء فما الفرق بني شهود 

 ان لالنبياء عليهم )قلت( و السالمسائر االنبياء وبني شهود اولياء امته عليه الصالة 
حجاب احلقيقة احملمدية حصل هلم السالم شهوداً آخر غري هذا الشهود الذي هو يف 

تعيناهتم يشاهدون منه غيب الغيب باالصالة واضعني  ئمبادذلك الشهود من طريق 
 ان يعلم ان حصول هذين )ينبغي(مناظرهم املخصوصة هبم على ابصار بصائرهم 

بل مبعىن ان الترقي اذا بلغ اصل االصل  الشهودين ليس هو مبعىن اهنما يتحققان معا
 حيث و السالم على نبينا وعليه الصالة ى حجاب احلقيقة احملمدية كعيسفشهوده يف

بد عسر جدا بل قريب من االستحالة الانه يشرف هبذه الدولة بعد نزوله وهذا الترقي مت
بد من شفقة الشيخ  اهللا تعاىل ويف عامل االسباب المن الفضل العظيم من طرف

ك من حقيقته ومل يصل اىل حقيقة احملمدي املشرب فان مل يترق من اصله ومل ينف
 كما ان اىل حضرة )اعلم وتنبه(احلقائق فشهوده امنا هو يف حقيقته املخصوصة به 

ذات احلق تعاىل وتقدس طريقا من حقيقة احلقائق يوصل منه اليه تعاىل بعد منازل 
كثرية كذلك من سائر احلقائق الكليات ايضا طريق اليها حيصل الوصول منه اليه تعاىل 
وتقدس بعد طي مراحل متكثرة غاية ما يف الباب ان يف طريق حقيقة احلقائق الوصل 
العريان ويف سائر الطرق وان تيسر وصل الذات ولكن احلجاب الرقيق كالغاللة من 

 اصول حقيقة احلقائق العالية اليت هي احلقيقة احملمدية حائل يف البني وهو وان مل منتهى
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نا ولكن صارت حاجزيته مانعة عن اطالق التجلي حصينا ومانعا متي يكن حاجزا
الذايت وإال فلسائر االنبياء عليهم السالم ايضا نصيب من الذات تعالت وتقدست 

 اذا كانت صفة احلياة فوق صفة العلم )فان قيل(باالصالة ولكمل اممهم ايضا بتبعيتهم 
ن فيه الوصل كان تعني صفة احلياة يف طريق حقيقة احلقائق ايضا حائال فكيف يكو

 ان ذلك التعني كال تعني النه يصري )اجيب(العريان وكيف يكون فيه التجلي الذايت 
له اعتبار يف مرتبة الذات أصالً وسائر  يبقى ممحوا ومتالشيا يف املرتبة الفوقانية وال

 أيضاً اعتبار يف مرتبة الذات ولكنها قبل وصوهلا اىل مرتبة االصفات وان مل يكن هل
 بنوع ما خبالف صفة احلياة فاهنا تصل اىل مرتبة الذات مث تتالشي فيها ىالشالذات تت

وهلذا كان تعني احلقيقة احملمدية وسائر تعينات اخلالئق دائما وصار زواهلا يف مرتبة من 
املراتب حماال نعم ان الوصول اىل شئ غري االضمحالل فيه وما وقع يف عبارة بعض 

لفظ احملو واالضمحالل فاملراد به احملو النظري ال احملو املشائخ قدس اهللا أسرارهم من 
العيين يعين يرتفع تعني السالك عن نظره ال انه يصري ممحوا يف نفس االمر فانه احلاد 
وزندقة ومحل بعض ناقصي ارباب هذا الطريق هذه االلفاظ املومهة على احملو 

ب والعذاب االخرويني وختيلوا واالضمحالل العيين ووصلوا به اىل الزندقة وانكروا الثوا
اهنم يعودون من الكثرة اىل الوحدة مرة أخرى كما وردوا من الوحدة اىل الكثرة اول 
مرة وزعموا ان تلك الكثرة تصري مضمحلة يف الوحدة وخال بعض هؤالء الزنادقة 

 وانكر احلشر والنشر واحلساب والصراط ىذلك االمنحاء واالضمحالل قيامة كرب
لوا فأضلوا كثريا من الناس ورأيت شخصا من هؤالء اجلماعة يستشهد وامليزان ض

  :)شعر(رمحن اجلامي قدس سره هذا عبد الملطلبه بشعر موالنا 

  و السالمميانه كثرة موهوم   ما در *جامي معاد ومبدأ ما وحدتست وبس

  :)ترمجة(

  كثرة موهومة ما حنن يف ذالبني اال  *صاح اال وحدة دمعا ال ما مبدأ و

ومل يعلموا ان مراد موالنا اجلامي هبذا البيت العود والرجوع اىل الوحدة باعتبار 
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 النظر بالتمام  عناملشهود غري الذات االحد وختتفي الكثرة يبقى النظر والشهود يعين ال
ال الرجوع العيين والعود الوجودي ولعل هبم عمي اما يرون انه مل يزل العجز والنقص 

صال فما يكون معىن الرجوع الوجودي اىل الوحدة فان ختيلوا  عن كامل احتياجواال
ان هذا الرجوع امنا يكون بعد املوت فهم كفار وزنادقة حيث ينكرون العذاب 

 أنت قد كتبت يف بعض )فان قيل(االخروي ويبطلون دعوة االنبياء عليهم السالم 
 قد )اجيب(لكالم  خمصوص بالوالية احملمدية فما معىن هذا اىرسائلك ان فناء االخف

ا علم من التحقيق السابق ان الوصل العريان خمصوص بالوالية احملمدية وان ما سواه
بد من حيلولة حجاب رقيق كالغاللة حاصل من وان ارتفعت فيها احلجب ولكن ال
 ى الذي هو هناية املراتب االنسانية يف العلو تبقىتوسط احلقيقة احملمدية كما مر فاالخف

 قدر تلك احليلولة فال جيوز اطالق الفناء املطلق فيه مبالحظة تلك البقية منه بقية على
ومن الذي جيد بقاء تلك البقية غري احملمدي املشرب بل ان حصلت حدة النظر هذه 
لواحد من الوف من احملمدي املشرب فهو ايضا مغتنم فان مشائخ الطبقات تكلم 

 ىال فكيف عن االخف عن اخلفي اواكثرهم اىل الروح والسر ال يدري هل تكلم احد 
 وادرك كل ذرة من ذراته واطلع عليها فهو كربيت امحر ىوالذي خاض يف حبر االخف

 ان اعتقادك هو ان )فان قيل(ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذوالفضل العظيم 
 من الكماالت يكون منها نصيب و السالمله الصالة آكلما حيصل للنيب عليه و على 

 اتباعه ايضا بطريق التبعية فيلزم منه ان يكون من الوصل العريان نصيب هلم ايضا لكمل
 ان حيلولة النيب ال تضر )اجيب(واحلال ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم حائل يف البني 

يف الوصل العريان فان ذلك الوصل بالتبعية ال باالصالة فاحليلولة تكون مؤكدة للتبعية 
 معىن التبعية حتقق املتوسط ال ارتفاعه فانه مناسب لالصالة فتثبت ال منافية هلا فان

 ما وجه اطالق الوصل )فان قيل(احليلولة وحيصل الوصل العريان ايضا بالتبعية فافهم 
العريان والتجلي الذايت يف مادة كمل اتباعه صلّى اهللا عليه و سلّم وعدم جتويز هذا 

سالم وما الفرق بينهما مع ان حيلولة نبينا صلّى االطالق يف حق سائر االنبياء عليهم ال
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 ان جتويز هذا االطالق يف مواد كمل )اجيب(اهللا عليه و سلّم حاصلة يف كال املادتني 
االتباع باعتبار التبعية فان توسط نيب ليس مبناف هلذا االطالق كما مر خبالف سائر 

 يكون باعتبار االصالة فان االنبياء عليهم السالم فانه لو جوز هذا االطالق يف حقهم
هؤالء االكابر قطعوا املنازل باالصالة ووصلوا اىل حضرة الذات تعالت وتقدست وال 
شك ان حصول املتوسط وحتققه يف صورة االصالة يكون منافيا لذلك االطالق فصار 

 ان يعلم ان فرق االصالة والتبعية فيما بني االنبياء املتقدمني )ينبغي(الفرق واضحا 
مل اولياء هذه االمة موجب الفضلية االنبياء عليهم السالم فان االصل مقصودي وك

والتابع طفيلي وان صح اطالق الوصل العريان والتجلي الذايت يف مادة االتباع ومل 
يصح ذلك االطالق يف املتبوعني يعين االنبياء عليهم السالم ولكن ما قدر طفيلي يف 

ه وكيف يتصور املساواة فان تلك الدولة يف  التساوي لىجنب املقصودي حىت يدع
االصل على الوجه االمت واالكمل ويف التابع على وجه االسم والرسم ولكن هذه 
املناسبة تصحح النسبة وجتعل التابع كاملتبوع وهلذا قال خامت الرسل عليه وعليهم 

ضح ان  علماء اميت كانبياء بين اسرائيل فالح من هذا البيان واتو السالمالصالة 
حصول التجلي الذايت الولياء هذه االمة ال يكون مومها لفضلهم على االنبياء الذين 

قدام وانصف فان هذه العلوم مما استأثر ي الذايت فافهم فانه من مزلة االليس فيهم التجل
فان ( و السالماهللا سبحانه هذا العبد هبا حبرمة حبيبه حممد عليه و على آله الصالة 

 و السالمان املقصود من خلق العامل هو خامت الرسل عليه وعليهم الصالة  املقرر )قيل
 ىوغريه طفيلي يف نفس الوجود ويف حصول الكماالت ويصلون اىل الدرجات العل

بتبعيته وهلذا يكون آدم ومن دونه حتت لوائه وانت تقول ان دولة الوصول لسائر 
 كما ان )قلت(تبعية فما وجه ذلك االنبياء عليهم السالم بطريق االصالة ال بطريق ال

حملمد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم طريقا من حقيقته اىل حضرة الذات تعالت 
م طرق اىل حضرة وتقدست كذلك لسائر االنبياء عليهم السالم ايضا من حقائقه

 ال تبعية فيهم يف هذا الوصول خبالف االمم فاهنم يصلون اىل املطلب الذات تعاىل شأه
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بعية االنبياء من طريق حقائقهم املناسب الستعداد كل منهم واألصالة مفقودة يف بت
حقهم غاية ما يف الباب ان وصول سائر االنبياء عليهم السالم وان كان باالصالة 

 صارت حجابا و السالمولكنه ليس بوصل عريان فان حقيقة خامت الرسل عليه الصالة 
 هبذه احلقيقة اوال بالضرورة مث يصل رقيقا عن املطلوب فكل فيض وارد يتصل

بتوسطها اىل اآلخرين ومعىن التبعية حصول هذا التوسط فتلك االصالة ال تنايف هلذه 
التبعية ينبغي حسن التأمل ان التبعية اليت ثبتت يف حقهم وراء تلك التبعية فاهنا منافية 

نصيب للكمل من  هل يف مراتب العروج )فان قيل(مرة فافترقا  لالصالة كما مر غري
 قد مر ان هناية هذه الصفة اضمحالل )فان قيل( نعم )قلت(ال  مرتبة صفة احلياة او

وتالش يف حضرة الذات تعالت وتقدست فما يكون نصيب الكمل من مقام احملو 
والتالش وقد قلت فيما سبق ان تعينات احلقائق ليس هلا اضمحالل عيين فان كان 

 من اين يلزم يف )قلت(العيين مفض اىل الزندقة فنظري فان القول باالضمحالل 
حصول النصيب منها االضمحالل العيين بل االضمحالل النظري كاف فيه وان كانت 

 و السالماملراتب متفاوتة يف ذلك االضمحالل فافهم واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال 
وات امتها ومن على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله من الصل

  .التسليمات اكملها

  

 اخلامس والتسعون واملائتان اىل احلاج يوسف الكشمريي يف بيان املكتوب
النظر على القدم وهوش دردم والسفر يف الوطن واخللوة يف اجللوة اليت هي 

  اصول الطريقة النقشنبدية العلية قدس اهللا أسرار أهاليها

قررة يف الطريقة النقشبندية قدس اهللا ينبغي ان يعلم ان واحدا من االصول امل
اسرار مشائخها النظر على القدم وليس املراد بالنظر على القدم انه ال ينبغي ان يتجاوز 
النظر القدم وان مييل اىل الفوق قبل القدم فانه خالف الواقع فان النظر يتفوق القدم 
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العلي يكون اوال بالنظر ويتقدم عليه دائما وجيعل القدم رديفه فان العروج على مدارج 
مث يصعد بعد ذلك بالقدم فاذا وصلت القدم اىل مرتبة النظر يتفوق النظر منها اىل 

 النظر بعد ذلك من ذلك املقام مث ىدرجة فوقانية وتصعد القدم ايضا بتبعيته مث يترق
مقام  النظر اىل ىتتبعه القدم و على هذا القياس فان كان املراد به انه ال ينبغي ان يترق

واقع فانه لو مل ينفرد النظر بعد متام السري  ال يكون للقدم فيه جمال فهو ايضا غري
 ان هناية القدم اىل هناية استعداد السالك )بيانه(القدمي يفوت كثري من مراتب الكمال 

بل اىل هناية استعداد نيب السالك على قدمه لكن القدم االول باالصالة والقدم الثاين 
احلدة حصلة  قدم له فوق مراتب ذلك االستعداد ولكن له فيه نظر فان بالتبعية وال

لذلك النظر فمنتهاه هناية مراتب نظر ذلك النيب الذي السالك على قدمه فان لكمل 
اتباع نيب نصيبا من مجيع كماالته ولكن القدم والنظر يتوافقان اىل هناية مراتب استعداد 

 اىل هناية ى يعجز القدم ويصعد النظر وحده ويترقالسالك باالصالة وبالتبعية وبعد ذلك
 ايضا يصعد فوق و السالم ان نظر االنبياء عليهم الصالة )فعلم(مراتب نظر ذلك النيب 

اقدامهم وان لكمل اتباعهم ايضا نصيبا من مقامات انظارهم كما ان هلم نصيبا من 
 مقام الرؤية اليت لسالمو امقامات اقدامهم وفوق قدم خامت الرسل عليه وعليهم الصالة 

سية لغريه نقد له ولكمل اتباعه من هذا املقام يفما هو اآلخرة هي موعودة لغريه يف 
  :)شعر(نصيب وان مل يكن رؤية 

   عجيب االحاديث بديع الغرائب *خليلي ما هذا هبزل وامنا

ولنرجع اىل اصل الكالم ونقول فان كان املراد به انه ينبغي ان يتخلف القدم 
النظر على وجه ال تصل اىل مقام النظر يف وقت من االوقات فحسن فان هذا عن 

املعىن ليس مبانع للترقي وكذلك اذا كان املراد بالنظر والقدم النظر والقدم الظاهريان 
فله جمال فان النظر حتصل له التفرقة وقت املشي ويتشتت بالوقوع على حمسوسات 

 اقرب اىل اجلمعية وهذا املراد مناسب ملعىن متلونة فان نصب النظر اىل القدم يكون
 يعين العقل يف النفس غاية ما يف الباب ان )هوش دردم(كلمة هي قرينه وهي هذه 
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الكلمة األوىل لدفع تفرقة منبعثة عن اآلفاق والكلمة الثانية لدفع التفرقة االنفسية 
 وهي عبارة عن )وطنالسفر يف ال(والكلمة الثالثة اليت هي قرين هاتني الكلمتني كلمة 

السري يف االنفس الذي هو منشأ حصول اندراج النهاية يف البداية الذي هو خمصوص 
هبذه الطريقة العلية والسري يف االنفس وان كان يف مجيع الطرق ولكنه يف سائر الطرق 
بعد حصول السري اآلفاقي خبالف هذا الطريق فان فيه الشروع من هذا السري والسري 

درج يف ضمنه فلو قلنا ان يف هذا الطريق اندراج البداية يف النهاية هبذا اآلفاقي من
اخللوة (االعتبار ايضا لساغ والكلمة الرابعة اليت هي قرين هذه الكلمات الثالث كلمة 

 تيسر السفر يف الوطن يسافر يف خلوة الوطن ايضا يف نفس اجللوة وال  ومىت)يف اجللوة
االنفس وهذا ايضا على تقدير غلق ابواب احلجرة وسد تتطرق تفرقة اآلفاق اىل حجرة 

مجيع روزنتها وكوهتا فينبغي ان ال يكون يف جلوة التفرقة متكلما وال خماطبا وال ملتفتا 
اىل احد وكل هذه التمحالت والتكلفات يف البداية والوسط واما يف النهاية فال شئ 

لتفرقة وباحلضور يف عني الغفلة يلزم منها اصال فان املنتهى متصف باجلمعية يف نفس ا
 من هنا ان التفرقة وعدم التفرقة متساويان يف حق مجعية املنتهى مطلقا فانه )وال يظن(

ليس كذلك بل املراد اهنما متساويان يف مجعية الباطن ومع ذلك لو مجع ظاهره مع 
لنبيه   و تعاىلباطنه ودفع التفرقة عن ظاهره ايضا يكون أوىل وانسب قال اهللا سبحانه

 ان يعلم انه ال بد يف )ينبغي( واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيال و السالمعليه الصالة 
بعض االوقات من تفرقة الظاهر الداء حقوق احلق فتكون تفرقة الظاهر يف بعض 
االوقات مستحسنة ايضا واما تفرقة الباطن فليست مبستحسنة يف وقت من االوقات 

 فيكون ثالث حصص من العبد املسلم الجل احلق سبحانه فانه خالص حق اهللا سبحانه
من الظاهر الداء حقوق اخللق وملا كان اآلخر  النصف ىمتام الباطن ونصف الظاهر وبق

يف اداء تلك احلقوق امتثال اوامر احلق سبحانه صار ذلك النصف ايضا راجعا اىل احلق 
  .اليه يرجع االمر كله فاعبده و تعاىل سبحانه
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تان اىل املخدوم اخلواجه حممد سعيد قدس ائامل السادس والتسعون واملكتوب 
  سره يف بساطة صفات احلق جل وعال ونفي تعدد تعلقها باالشياء

 على سيد املرسلني وآله الطاهرين و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 
واملثال ان صفات الواجب تعاىل وتقدس كذاته تعاىل مرتهة عن الشبه ) اعلم(امجعني 

وبسائط حقيقية مثال ان صفة العلم انكشاف واحد بسيط تنكشف املعلومات االزلية 
االنكشاف الواحد وكذلك قدرة واحدة كاملة بسيطة توجد املقدروات  واالبدية هبذا

االزلية واالبدية بواسطتها وكذلك كالم واحد بسيط وهو سبحانه متكلم هبذا الكالم 
هذا القياس يف سائر الصفات احلقيقية والتعدد احلاصل من من االزل اىل االبد و على 

تعلق العلم والقدرة باملعلومات واملقدروات ايضا مفقود يف تلك املرتبة واالشياء معلومة 
احلق سبحانه ومقدورته ولكن ال تعلق لصفة العلم والقدرة هبا اصال وهذه املعرفة وراء 

ل هذا املعىن اصال ويعدون عدم تعلق طور نظر العقل وارباب العقول ال جيوزون مث
العلم والقدرة باالشياء مع كوهنا معلومة احلق سبحانه ومقدروته حماال امل يعلموا ان 

 التعبري به لكونه ىاالزل واالبد حاضر يف تلك املرتبة بل ال جمال لآلن فيها ايضا سو
يف ذلك اآلن اقرب الشئ واوفقه هبا ومعلومات االزل واالبد حاضرة يف ذلك اآلن و

احلاضر يعلم احلق سبحانه زيدا مثال معدوما وموجودا وجنيناً وصبيا وشابا وشيخا 
وحيا وميتا وكائناً يف الربزخ واحلشر والنار واجلنة ومعلوم انه ال تعلق لذلك اآلن هبذه 

 زمانا ويصري ماضيا ىيسم االطوار اصال فانه لو حصل له تعلق خلرج عن كونه آنا و
 هذا لو ثبت انكشاف ىهذه االطوار ثابتة يف ذلك اآلن وغري ثابتة فعلومستقبال ف

يكون مجيع املعلومات منكشفة  بسيط حقيقي ال يكون له تعلق بواحد من املعلومات و
هبذا االنكشاف الواحد فأي عجب فيه فان استحالة مجع الضدين مفقودة يف ذلك 

 عليه ىال هنا للزمان اذ ال جيراملوطن فاهنا مشروطة باحتاد الزمان واجلهة وال جم
للفرق باالمجال والتفصيل وهذا كمن يقول انا  سبحانه زمان واحتاد اجلهة ايضا مفقود

 االسم والفعل واحلرف اليت كل واحد منها قسيم لآلخر متحدا بعضها ببعض يف ىار
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جد املنصرف غري منصرف واملبين عني معرب ويقول ومع أمرتبة الكلمة يف آن واحد و
بواحد من هذه االقسام ومستغنية عنها بالتمام ال  جود هذه اجلامعية ال تعلق للكلمةو

ينكر احد من العقالء على هذا الشخص وال يستبعدون كالمه فلم يستبعدون ما حنن 
 مل يقل احد مثل هذا الكالم )فان قيل( ىفيه ويتوقفون عن قبوله وهللا املثل االعل

 يقل به أحد ولكنه ليس مبخالف لكالم اآلخرين  ما الضرر فيه فانه وان مل)قلت(
  ):ع(وليس ايضا مما ال يناسب ملرتبة الوجوب تعالت وتقدست 

  زة والغري فالوذجابكل انت خر

 الذي ميكن ايراده يف املخلوقات لتوضيح هذه املعرفة هو اهنم قالوا ان )املثال و(
 هذه الصورة باصالة اىل العلة العلم بالعلة مستلزم للعلم باملعلول واملدركة متوجهة يف

ومتعلقة هبا وحيصل العلم باملعلول بتبعية العلم بالعلة من غري جتدد تعلق آخر به ولكن 
ارباب املعقول ال جيوزون معلومية املعلول يف هذه الصورة ايضا من غري تعلق العلم 

 وجود مثال باملعلول يف مرتبة ثانية وان مل يكن ذلك التعلق باالصالة ولكن ال يعلم
اقرب من هذا املثال واملقصود التوضيح ال االثبات واهللا تعاىل اعلم حبقائق االمور كلها 

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات و السالم
  .والتحيات املباركات

  

 احلق املكتوب السابع والتسعون واملائتان اىل موالنا بدر الدين يف حتقيق احاطة
وتوضيح ذلك بأمثلة وبيان رعاية حفظ املراتب  و تعاىل وسريانه سبحانه

  الوجوبية واالمكانية

 ان احاطة احلق سبحانه باالشياء وسريانه فيها كاحاطة اجململ باملفصل) اعلم(
 سريانه فيه كالكلمة مثال سارية يف مجيع اقسامها من االسم والفعل واحلرف وكذا و

من املاضي واملضارع واالمر والنهي واملصدر واسم الفاعل واسم يف اقسام االقسام 
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 املنقطع واملتصل واحلال والتمييز والثالثي والرباعي واخلماسي املستثىن املفعول و
الناصبة واحلروف املختصة باالفعال واحلروف املختصة باالمساء  واحلروف اجلارة و

 احلاصلة من التقسيمات الغري واحلروف الداخلة عليهما اىل غري ذلك من االمساء
املتناهية فهذه االقسام كلها ليست غري الكلمة بل هذه اعتبارات مندرجة حتت الكلمة 

العقل  ما زاد يف تفصيلها ومتييزها عن الكلمة ومتييز بعضها عن بعض شئ اال اعتبار
ويف اخلارج ليست اال الكلمة وهلذا صح احلمل ولكن لكل مرتبة من املراتب اسم 

تص هو هبا واحكام ال توجد يف غريها مثال الدال على املعىن باالستقالل مع االقتران خي
الدال على املعىن باالستقالل حرف وكذا  بغري االقتران اسم وغري بالزمان فعل و

املقترن بالزمان املاضي فعل ماض وبالزمان احلال واالستقبال مضارع وما وجد فيه 
 ورة فغري منصرف واال فمنصرف وحروف عملها اجلرعلتان من العلل التسعة املشه

جارة وحروف عملها النصب ناصبة فاطالق اسم مرتبة على مرتبة أخرى واجراء 
احكام احديهما على األخرى كاطالق الفعل املاضي على املضارع واملنصرف على 
غري املنصرف واجلارة على الناصبة مع كون املراتب كلها ليست اال الكلمة ضاللة 
وخروج عن الصراط السوي فنقول واهللا سبحانه اعلم ان لكل مرتبة من مراتب ترتل 
الوجود امسا خمتصا هبا واحكاما ال توجد اال فيها فالوجوب الذايت واالستغناء الذايت 
خمتصان مبرتبة اجلمع وااللوهية واالمكان الذايت واالفتقار الذايت خمتصان مبرتبة الكون 

ىل مرتبة الربوبية واخلالقية واملرتبة الثانية مرتبة العبودية واملخلوقية والفرق واملرتبة األو
فلو اطلق اسامي احديهما على األخرى واجري االحكام املختصة مبرتبة على مرتبة 
أخرى لكان زندقة وكفرا حمضا والعجب من بعض املالحدة والزنادقة اهنم كيف 

 أخرى فيصفون املمكن بصفات خيلطون املراتب وجيرون احكام مرتبة على مرتبة
الواجب والواجب بصفات املمكن مع علمهم بتمايز صفات املمكن الذي هو مرتبة 
واحدة بعضها عن بعض واختالف احكامهم وعلمهم بعدم زوال متايزهم واختالف 
احكامهم اصال مع احتادهم يف املرتبة الكونية فاهنم يعلمون بالبداهة مثال ان احلرارة 
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 صفات النار املختصة هبا ليست واحدة منها يف املاء وال يوصف هبا املاء واالشراق من
وكذا الربودة اليت اختصت باملاء ليست يف النار وكذا مييزون بالضرورة بني ازواجهم 

 و السالملرشاد وامهاهتم وحيكمون بتفرقة احكامهن واهللا سبحانه اهلادي اىل سبيل ا
  على من اتبع اهلدي

  

وري يف بيان پ والتسعون واملائتان اىل السيد حمب اهللا املانكاملكتوب الثامن
االمر بطريق االشارة ولطيف العبارة ومل يطلع على سر هذا  الوصول اىل هناية
   احد غري املخدوم االكرب عليه الرمحة والرضوانىاملعم

اعلم أرشدك اهللا ملا كان السري مدة مديدة يف الظالل وجدت الوصول اىل الظل 
حلصول واآلن ملا تيسر الوصول اىل االصل ليس احلصول غري الظل كاملرآة الكائنة عني ا

ظله فافهم فان كالمنا اشارة  اليه ال نصيب له من الشخص اال يف يد شخص الواصلة
 ان العبارة املناسبة لبيان الطريق اليت حررت بطريق الرمز واالشارة رأيتها )واعلم(

درجة يف هذا املكتوب ايضا ينبغي ان يفهما ذكر كثري مناسبة هلذا املقام وجعلتها من
مأخوذ من شيخ صاحب عرفان املداومة عليه الرجوع اىل فضل الرمحن الوصل العريان 

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على و السالموالباقي كلهم حسبان 
  .آله من الصلوات أمتها ومن التسليمات أكملها

  

تاسع والتسعون واملائتان اىل الشيخ فريد الراهبويل يف التعزية املكتوب ال
والداللة على الرضا بالقضاء وبيان فضيلة املوت بالطاعون وان الفرار منه 

  كبرية كالفرار يوم الزحف

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم ان املكتوب الشريف قد وصل وقد 
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 راجعون ينبغي الصرب والتحمل والرضاء بالقدر بني فيه املصيبات انا هللا وانا اليه
  :)شعر(

  ت من االعزة ذليتب وقد استط *ان كنت تؤذيين فلست مبعرض

وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن  و تعاىل قال اهللا تبارك
مبا كسبت ايدي الناس وقد هلك يف هذا  كثري وقال تعاىل ظهر الفساد يف الرب والبحر

من شؤم اعمالنا البقرات لكثرة اختالطها بنا وماتت النساء اكثر من الرجال فان الوباء 
تعلق بقاء نوع االنسان بوجودهن اكثر والذي فر من املوت يف هذا الوباء وسلم 

 له بالشهادة وقد جزم ىفالتراب على حياته والذي مل يهرب ومات فطوىب له وبشر
عون يف فضل الطاعون بان امليت بالطعن ال شيخ االسالم ابن احلجر يف كتاب بذل املا

يسئل النه نظري املقتول يف املعركة وبان الصابر يف الطاعون حمتسبا يعلم انه ما يصيبه 
اال ما كتب له اذا مات فيه بغري الطعن ال يفنت ايضا النه نظري املرابط كذا ذكره الشيخ 

القبور وقال وهو حجة  وىاالجل السيوطي يف كتاب شرح الصدور بشرح احوال املوت
جدا والذي مل يهرب ومل ميت من مجلة الغزات واجملاهدين ومن زمرة الصابرين 

 ال تقدمي فيه وال تأخري وسالمة اكثر اهلاربني امنا ىواملبتلني ولكل شخص اجل مسم
جناهم من املوت وهالك اكثر الصابرين امنا هو لبلوغ  هي لعدم جمئ اجلهم ال ان الفرار

س الفرار ينجي وال االستقرار يهلك وهذا الفرار كالفرار يوم الزحف اجلهم فلي
ة كبرية ومن مكر اهللا سبحانه حيث يسلم اهلاربني ويهلك الصابرين يضل به يصعم

كثريا ويهدي به كثريا وقد مسعنا صربكم وحتملكم وامدادكم واعانتكم للمسلمني 
الطفال وحتمل اذاهم فان املرجو وال يضيقن قلبكم يف تربية ا جزاكم اهللا سبحانه خريا

  .و السالمترتب اجر جزيل عليه وما ذا اكتب ازيد من ذلك 

  

 ثالمثائة اىل املخدوم زاده جامع العلوم العقلية والنقلية جمد الدين املكتوب املوىف
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بة بلسان يحممد معصوم سلمه اهللا تعاىل يف بيان االسرار الغامضة واملعارف الغر
  درج فيه ايضا امياء من قاب قوسني او ادىنالرمز واالشارة وان

على عباده الذين اصطفى اذا حصل لالنسان الكامل اسم و سالم احلمد هللا 
مرآة لكماالت   مراتب االمساء والصفات بالسري التفصيلي وصارىما طو اجلامعية بعد

 عدمه الذايت الذي هو مرآة تلك ىاالمساء والصفات االهلية جل سلطانه واختف
االت بالتمام ومل يكن فيه شئ غري تلك الكماالت ظاهرا ففي هذا الزمان الكم

يتشرف بالبقاء اخلاص الذي هو منوط بتلك الكماالت بعد حصول الفناء التام الذي 
هو مربوط باختفاء عدمه ويصدق عليه اسم الوالية وبعد ذلك اذا كانت العناية االزلية 

ت اليت كان العارف باقيا هبا مرة ثانية يف شاملة حلاله ميكن ان تنعكس تلك الكماال
 ان )ينبغي(مرآة حضرة الذات وان تظهر فيها ويف هذا الوقت يظهر سر قاب قوسني 

يعلم ان ظهور شئ فيها يف هذا املوطن كناية عن حصول نسبة جمهولة للشيئ بتلك 
ارت تلك  فاذا صىاملرآة ال ان فيه حقيقة املرآة وحصول الشئ فيها وهللا املثل االعل

الكماالت اليت كان العارف باقيا هبا منعكسة يف مرآة جناب القدس بطريق احلقيقة 
واالصالة وظهرت فيها وحصلت هلا فيها النسبة اجملهولة الكيفية فال جرم يطلق حينئذ 

 نفسها عني تلك الكماالت الظاهرة وهناية ىعليها انا الذي كان متعلقا بالعارف وتر
 ان مرآة الصورة اليت ينعكس )امسع أيها الولد(اب قوسني اىل هنا عروج انا يف مقام ق

 واجلمال لو حصل هلا فرضا احلياة والعلم يعين لو ادركت ظهور احلسن نفيها احلس
واجلمال فيها لكانت بالضرورة متلذذة به وحمتظة حبظ أوفر ويف مرآة احلقيقة وان 

كان ولكن األمر الالئق بتلك كانت اللذة واالمل مفقودين لكوهنما من صفات االم
  :)شعر(مسات النفص واحلدوث كائن وثابت فيها  املرتبة العليا املربأ عن

   حديث عجيب من غريب البدائع *خليلي ما هذا هبزل وامنا

اجملهولة   الكماالت الظاهرة اليت حصلت هلا يف تلك املرتبة النسبة)وهذه(
لنسبة اىل عامل األمر وسر من عرف الكيفية حكمها كحكم عامل اخللق االنساين با
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نفسه فقد عرف ربه موجود وحاصل هنا وملا حصلت هلذه الكماالت الظاهرة اليت 
هي تفصيل امجال حضرة الذات تعالت وتقدست نسبة جمهولة الكيفية حبضرة االمجال 
وتيسر هلا اتصال بال كيف وصارت مرآة حلضرة االمجال ظهر يف حضرة االمجال 

 بالضرورة مبجرد االعتبار ومبحض التوهم وصار سببا لعروج انا العارف التفصيل ايضا
  ):ع( وهذا الكمال مربوط مبقام او ادىن

  بلغ الرياع اىل هنا فتكسرا

وهذا هو بيان هناية النهاية وغاية الغاية الذي فهمه بعيد عن ادراك اخلواص 
ملعرفة من اخص اخلواص  اىل هذه الدولة واىمبراحل فماذا تقول من العوام والذي اهتد

  :)شعر(ايضا اقل قليل 

   اياك يا صاح ونتف سبالكا * باب العجوز خليفةىواذا ات

وهذه النهاية باعتبار الظهورات والتجليات ال يتصور بعد ذلك جتل وال ظهور 
  :)شعر(

   وامجلى لدى وما كتمه احظ *ومن بعد هذا ما يدق صفاته

متابعة املصطفى عليه و على آله و على  على من اتبع اهلدى والتزم و السالم
مجيع االنبياء واملرسلني و على آل كل واملالئكة املقربني من الصلوات امتها واوليها 

وابقاها ومن الربكات أعمها  ومن التسليمات اكملها واعالها ومن التحيات ادومها
  .وامشلها

  

قرب النبوة وقرب املكتوب احلادي والثالمثائة اىل موالنا امان اهللا يف بيان 
  الوالية والطرق املوصلة اىل قرب النبوة

بعد احلمد والصلوات ليعلم ولدي امان اهللا ان النبوة عبارة عن القرب االهلي 
جل سلطانه الذي ليس فيه شائبة الظلية وعروجه ناظر ومتوجه اىل احلق ونزوله اىل 
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الصالة وهذا املنصب  باو السالماخللق وهذا القرب نصيب االنبياء عليهم الصالة 
خمصوص هبؤالء االكابر عليهم السالم وخامت هذا املنصب سيد البشر صلّى اهللا عليه و 

عليه السالم بعد نزوله تابعا لشريعة خامت الرسل غاية ما يف الباب  عيسى يكون و سلّم
ان لالتباع واخلدام نصيبا من دولة املتبوعني واملخادمي وحصتهم فيكون لكمل االتباع 

من علوم ذلك املقام و يكون  و السالمايضا نصيب من قرب االنبياء عليهم الصالة 
  ):ع(ومعارفه وكماالته ايضا نصيب هلم بطريق الوراثة 

  ولالرض من كأس الكرام نصيب

فحصول كماالت النبوة لالتباع بطريق التبعية والوراثة بعد بعثة خامت الرسل 
اف خلامتيته صلّى اهللا عليه و سلّم فال تكن من  ليس مبنو السالمعليه وعليهم الصالة 

اسعدك اهللا ان الطريق املوصل اىل كماالت النبوة اثنان طريق مربوط ) اعلم(املمترين 
بطي كماالت مقام الوالية مفصلة ومنوط حبصول التجليات الظلية واملعارف السكرية 

تجليات يوضع اليت هي مناسبة بقرب الوالية وبعد طي هذه الكماالت وحصول ال
القدم يف كماالت النبوة ويف هذا املقام وصول باالصل وااللتفات اىل الظل ذنب 
والطريق الثاين هو الذي يتيسر فيه الوصول اىل كماالت النبوة بدون توسط حصول 
كماالت الوالية وهذا الطريق الثاين طريق سلطاين وأقرب اىل الوصول وكل من وصل 

 شاء اهللا وصل من هذا الطريق من االنبياء العظام والصحابة اىل كماالت النبوة اال ما
الكرام بتبعيتهم ووراثتهم والطريق االول بعيد وطويل وعسري احلصول ومتعذر الوصول 
وقد ختيل طائفة من االولياء يف مقام الوالية الذين تشرفوا بشرف الرتول ان الكماالت 

نوا التوجه اىل اخللق الذي هو مناسب اليت تتعلق مبقام الرتول هي كماالت النبوة وظ
ملقام الدعوة انه من خصائص مقام النبوة وليس كذلك بل هذا الرتول كالعروج من 

ذينك يتعلقان بالنبوة وهذا التوجه  مقام الوالية وفوق مقام الوالية عروج ونزول غري
دعوة غري وة وهذه الباىل اخللق غري ذاك التوجه اىل اخللق الذي هو مناسب ملقام الن

تلك الدعوة اليت عدوها من كماالت النبوة وماذا يصنعون فاهنم مل يضعوا اقدامهم يف 



- ٦١٢ -  

خارج دائرة الوالية ومل يدركوا حقيقة كماالت النبوة وظنوا نصف الوالية الذي هو 
الذي هو جانب الرتول مقام النبوة اآلخر جانب العروج متام الوالية وزعموا نصفها 

  :)شعر(

   سواها مسوات لديه وال ارض *امن جوف صخرةوليس لشئ ك

 ان يتيسر الوصول لشخص بالطريق االول وجيمع كماالت الوالية )وميكن(
والنبوة املفصلة وحيصل له متييز ما بني كماالت هذين املقامني كما ينبغي ويفرق بني 

ن  ان يعلم ا)ينبغي(عروج كل منهما ونزوهلما وحيكم ان نبوة نيب افضل من واليته 
كماالت مقام الوالية املفصلة وان مل تكن حاصلة بعد الوصول بالطريق الثاين ولكن 
زبدة الوالية وخالصتها ميسرة باحسن الوجوه حبيث ميكن ان يقال ان أهل الوالية 

لبها نعم ان هذا الواصل قليل  حصلوا من كماالت الوالية قشرها وهذا الواصل حاز
الظهورات الظلية اليت حاصلة الرباب الوالية وهذا النصيب من بعض العلوم السكرية و

املعىن ليس مبوجب للمزية بل هذه العلوم والظهورات عيب وعار على ذلك الواصل 
بل تليق بأن تعدها ذنبا وسوء ادب نعم ان واصل االصل منقبض ومستغفر من ظالل 

التعلق به ذلك االصل والتعلق بالظل امنا هو حني عدم الوصول اىل اصل ذلك الظل و
 ان )أيها الولد(بعد الوصول اىل اصله من عدم احلاصل والتوجه اليه سوء االدب 

حصول كماالت النبوة مربوط مبوهبة حمضة ومنوط بتكرمة صرفة ال مدخل للتمحل 
وجتشم الكسب فيه اصال اي عمل واي كسب يكون منتجا هلذه الدولة العظمى واي 

 خبالف كماالت الوالية فان  النعمة االسىنرياضة واية جماهدة تكون مثمرة هلذه
مباديها ومقدماهتا كسبية وحصوهلا مربوط بالرياضة واجملاهدة وان جاز ان يكون بعض 
االشخاص مشرفا هبذه الدولة ايضا من غري جتشم كسب ومباشرة عمل والفناء والبقاء 

قدمات بالفضل اللذان الوالية عبارة عنهما ايضا من املوهبة يشرف هبما بعد كسب امل
والكرم كل من اريد له ذلك ورياضات رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم وجماهداته 

خر مثل أقبل البعثة وبعدها مل تكن لتحصيل هذه الدولة بل كان املنظور منافع وفوائد 
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قلة احلساب وكفارة الزالت البشرية وارتفاع الدرجات ومراعاة صحبة امللك املرسل 
 )ينبغي( االكل والشرب وكثرة ظهور اخلوارق املناسبة ملقام النبوة الذي هو برئ من

ان يعلم ان حصول هذه املوهبة يف حق االنبياء عليهم السالم بال توسط ويف حق 
اصحاهبم الذين تشرفوا هبذه الدولة بالتعبية والوراثة امنا هو بتوسط االنبياء عليهم 

هبذه الدولة وان كان تشرفهم هبا جائزا السالم وبعد االنبياء واصحاهبم قل من تشرف 
  :)شعر(

   غري املسيح ليصنع مثل ما صنعا *لو جاء من فيض روح القدس من مدد

واظن ان هذه الدولة القت الظل يف كبار التابعني واكابر تبع التابعني ايضا مث 
 مو السال عليه الصالة تةة االلف الثاين من بعثباستترت بعد ذلك حىت اذا بلغت النو

مشاهبا باالول اآلخر برزت هذه الدولة يف هذا الوقت ايضا بالتبعية والوراثة وجعلت 
  :)شعر(

   اياك يا صاح ونتف سبالكا * باب العجوز خليفةىفاذا أت

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله امت و السالم
  .الصلوات وأكمل التحيات

  

 اىل املخدوم زاده جامع العلوم الظاهرية والباطنية جمد املكتوب الثاين والثلثمائة
الدين حممد معصوم سلمه اهللا تعاىل يف بيان فرق الواليات الثالث وان النبوة 

  خصائص مقام النبوة وما يناسب ذلكأفضل من الوالية وبعض 

ارشدك اهللا تعاىل ان الوالية عبارة عن قرب اهلي ال يتصور بال شائبة الظلية علم إ
 احلجب فان كانت والية االولياء فمتسمة بسمة الظلية ألبتة ال حيصل بدون حيلولةو

ووالية االنبياء وان كانت خارجة عن الظلية ولكنها غري متحققة بدون حيلولة حجب 
ق حجب االمساء والصفات ولكنها  وان كانت فوى االعلاالمساء والصفات ووالية املإل
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ارات واليت مل يتطرق عليها شائبة الظلية وتركت ن واالعتبوهلا من حجب الشؤ بدال
حجب االمساء والصفات يف الطريق امنا هي النبوة والرسالة فتكون النبوة افضل من 

واصليا ومن مل يطلع على حقيقتهما حكم  قرب النبوة ذاتياو يكون الوالية بالضرورة 
مقام الوالية فان بالعكس وجزم بالقلب فيكون الوصول يف مرتبة النبوة واحلصول يف 

احلصول ال يتصور بدون مالحظة الظلية خبالف الوصول وايضا ان يف كمال احلصول 
رفع االثنينية ويف كمال الوصول بقاء االثنينية فرفع االثنينية يكون مناسبا ملقام الوالية 

يكون السكر وبقاء االثنينية مالميا ملرتبة النبوة فاذا كان رفع االثنينية مناسبا ملقام الوالية 
يف مجيع الوقت الزما ملقام الوالية بالضرورة وحيث كان يف مرتبة النبوة بقاء االثنينية 
يكون الصحو من خواص تلك املرتبة وايضا ان حصول التجليات سواء كان يف كسوة 
الصور واالشكال او يف حجب االلوان واالنوار كله يف مقامات الوالية ويف طي 

الف مرتبة النبوة فان يف ذلك املوطن وصوال اىل االصل واستغناء مقدماهتا ومباديها خب
 اىل تلك حتياجعن التجليات والظهورات اليت كلها ظالل ذلك االصل وكذلك اال

التجليات وقت طي مقدمات تلك املرتبة ومباديها اال ان يقع العروج من طريق الوالية 
ة طي مسافة طريق الوصول فحينئذ حصول تلك التجليات بواسطة الوالية ال بواسط

اىل كماالت النبوة وباجلملة ان التجليات والظهورات تنبئ عن الظالل والذي ختلص 
ما زاغ البصر من ههنا  عن التعلق بالظالل ختلص عن التجليات ينبغي ان يطلب سر

اح ي ان اضطراب العشق وطنطنة احملبة والنياح املهيجة للشوق والص)أيها الولد(
تأمل والذوق والوجد والرقص كلها يف مقامات الظالل ويف أوان الظهورات املمتزجة بال

والتجليات الظلية وبعد الوصول اىل االصل ال يتصور حصول هذه االمور واحملبة يف 
ذلك املوطن مبعىن ارادة الطاعة كما قال العلماء ال أهنا معىن زائد عليها منشأ للشوق 

 وحيث كان رفع االثنينية مطلوبا يف )ها الولدامسع اي(والذوق كما ظن بعض الصوفية 
 االولياء يف إزالة االرادة بالضرورة قال الشيخ البسطام اريد ان ال ىمقام الوالية يسع

اريد وحيث كان رفع االثنينية غري منظور يف مرتبة النبوة مل يكن زوال نفس االرادة 



- ٦١٥ -  

اهتا فان تطرق النقص مطلوبا وكيف يكون مطلوبا فان االرادة صفة كاملة يف حد ذ
اليها فامنا هو بواسطة خبث متعلقاهتا فينبغي ان ال يكون متعلقها امرا خبيثا وغري 
مرضي بل يكون مجيع املرادات مرضي احلق سبحانه وكذلك جيتهدون يف مقام الوالية 
يف نفي مجيع الصفات البشرية واملطلوب يف مرتبة النبوة نفي املتعلقات السوء هلذه 

ال نفي اصل هذه الصفات فاهنا كاملة يف حد ذاهتا مثال ان صفة العلم من الصفات 
الصفات الكاملة فان تطرق اليها نقص فامنا هو من جهة سوء متعلقها فكان الضروري 
نفي سوء املتعلق ال نفي اصلها و على هذا القياس فالذي وصل اىل مقام النبوة من 

 يف اثناء الطريق والذي وصل اليه بدون طريق الوالية ال بد له من نفي اصل الصفات
توسط الوالية ال حاجة له اىل نفي اصل الصفات بل ينبغي له نفي املتعلقات السوء 

 ان يعلم ان املراد هبذه الوالية املذكورة الوالية الظلية اليت يعرب )ينبغي(هلذه الصفات 
يت جاوزت الظل فهي غريها  ووالية االولياء واما والية االنبياء الىعنها بالوالية الصغر

نفي اصل تلك الصفات فاذا  واملطلوب فيها نفي املتعلقات السوء للصفات البشرية ال
 و السالمحصل نفي متعلقات السوء للصفات حصلت والية االنبياء عليهم الصالة 

فان وقع العروج بعد ذلك يكون متعلقا بكماالت النبوة فالح من هذا البيان انه ال بد 
 من اصل الوالية فان الوالية من مباديها ومقدماهتا واما الوالية الظلية فال حاجة للنبوة

اليها يف الوصول اىل كماالت النبوة بل تتفق للبعض وال يقع العبور عليها للبعض 
فافهم وال شك ان نفي اصل الصفات متعسر بالنسبة اىل متعلقاهتا السوء فيكون اآلخر 

يسر واقرب بالنسبة اىل حصول كماالت الوالية وهذا حصول كماالت النبوة اهون وا
التفاوت بالسري والقرب جار يف كل امر له وصول اىل االصل بالنسبة اىل امور مفارقة 

بسهولة العمل وحاصل باقرب الطرق والذي  لالصل اال ترى ان كيمياء االصل ميسر
حاصل له غري فارق اصله يف حمنة وتعب حبيث يفين عمره يف حتصيله ومع ذلك ال 

احلرمان وما حصله بعد اللتيا واليت له شباهة باالصل وكثريا ما تزول عنه تلك الشباهة 
ل اىل الدناءة واخلباثة خبالف واصل اصله فانه مع وجود والعارضة ويعود اىل اصله ويؤ
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 مجاعة من )وملا وصل(سهولة العمل وقرب الطريق امني من خوف الزيوفة واخلباثة 
طريق بالرياضة الشاقة واجملاهدة الشديدة اىل ظل من الظالل ظنوا ان سالك هذا ال

الوصول اىل املطلب منوط بالرياضات الشاقة واجملادهات الشديدة ومل يعلموا ان له 
طريقا آخر اقرب من هذا الطريق وموصل اىل هناية النهاية وهو طريق االجتباء الذي 

اختاره هؤالء اجلماعة هو طريق االنابة هو منوط مبجرد الفضل والكرم والطريق الذي 
مربوط باجملاهدة والواصلون من هذا الطريق اقل قليل والواصلون من طريق االجتباء 
جم غفري االنبياء عليهم السالم كلهم ساروا على طريق االجتباء واصحاهبم رضوان اهللا 

ات ارباب عليهم امجعني ايضا وصلوا من طريق االجتباء بالتبعية والوراثة ورياض
 يف جواب السائل و السالماالجتباء امنا هي الداء شكر نعمة الوصول قال عليه الصالة 

عن وجه رياضاته الشديدة مع كون ذنوبه املتقدمة واملتأخرة مغفورة افال اكون عبدا 
شكورا وجماهدات أهل االنابة الجل حصول الوصول شتان ما بينهما وطريق االجتباء 

الطريق وطريق االنابة السري على الطريق وبني اجلذب والسري فرق احلمل واجلذب على 
يف الطريق قال  يبقى عظيم جيذب سريعا ويوصل به بعيدا والسائر يسري بطيئا ورمبا

حضرة اخلواجه هباء الدين النقشبند قدس سره حنن املفضلون نعم لوال الفضل كيف 
ضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ميكن ان تكون هناية غريهم مندرجة يف بدايتهم ذلك ف

اىل اصل الكالم ونقول ان هذا الفقري قد كتب فيما كتب ) ولنرجع(ذوالفضل العظيم 
اىل شيخه املعظم من العرائض انه قد ارتفعت مجيع املرادات ولكن نفس االرادة باقية 
 على حاهلا مث كتب بعد مدة ان االرادة ايضا صارت مرتفعة مثل املرادات وملا شرفه

 علم انه كان ارتفاع املتعلق بالسوء و السالماحلق سبحانه بوراثة االنبياء عليهم الصالة 
لتلك االرادة وزواله ال ارتفاع نفس االرادة فانه ال يلزم ارتفاع اصل االرادة يف 
حصول ارتفاع املتعلق السوء على الوجه االمت واالكمل بل الشيئ كثريا ما يتيسر 

 ينبغي يف مقام )أيها الولد(ر عشر عشريه بالتعمل والتكلف سيمبجرد الفضل وال يت
كالتعلق اآلخرة وان يعد التعلق باآلخرة الوالية اليأس واالعراض الكلي عن الدنيا و
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كشوق الدنيا غري حممودة قال االمام داود الطائي ان اآلخرة شوق  يرى بالدنيا وان
وقال غريه من اآلخرة  على اردت السالمة سلم على الدنيا وان اردت الكرامة كرب

اآلية شكاية اآلخرة هذه الطائفة ان يف قوله تعاىل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
 احلق سبحانه ى ان الفناء الذي هو عبارة عن نسيان ما سو)وباجلملة(من الفريقني 
 الوالية من  يفوالفناء والبقاء كالمها من اجزاء الوالية فال بد اذاًاآلخرة شامل للدنيا و

امنا هو اآلخرة امنا هو حممود يف كماالت النبوة وشوق اآلخرة والتعلق باآلخرة نسيان 
وخوفه والتعلق اآلخرة مرضي فيها بل الشوق واخلوف يف ذلك املوطن هو شوق 

قوله تعاىل يدعون رهبم خوفا وطمعا وقوله تعاىل وخيشون رهبم وخيافون عذابه اآلخرة ب
مشفقون اوصاف  ين خيشون رهبم بالغيب والذين هم من الساعةوقوله تعاىل والذ

وأملهم وحزهنم من خوف اآلخرة ارباب هذا املقام بكاؤهم وانينهم من تذكر احوال 
 اهوال يوم القيامة يستعيذون من فتنة القرب على الدوام وخيافون من عذاب النار و

جل وعال عندهم هو شوق ن منه اىل امللك اجلبار بالتضرع التام شوق احلق ئويلتج
وكمال الرضا ايضا موقوف اآلخرة فان اللقاء موعود يف اآلخرة وحمبتهم حمبة اآلخرة 

مرضيته وال ميكن جعل املرضية اآلخرة الدنيا مبغوضة احلق جل وعال واآلخرة على 
قة باالعراض واملرضية ئمساوية للمبغوضة يف وقت من االوقات فان املبغوضة ال

 املرضي ل واالعراض عن املرضية عني السكر وخالف مدعوه تعاىلمستحقة لالقبا
اآلخرة  اىل دار السالم شاهد هلذا املعىن واهللا سبحانه يرغب يف وقوله تعاىل واهللا يدعو

معارضة احلق سبحانه يف احلقيقة وسعي يف رفع اآلخرة باملبالغة والتأكيد فاالعراض عن 
خ يف الوالية قال مع جاللة شأنه يف حق مرضيته وحيث كان لداود الطائي قدم راس

انه كرامة أمل يعلم ان االصحاب الكرام عليهم الرضوان كلهم كانوا اآلخرة ترك 
انسان  وخائفني وجلني من عذاهبا مر عمر رضي اهللا عنه بداراآلخرة مبتلني بفكر 

هذه له من دافع فسقط من مساع  فسمع قارئا يقرأ قوله تعاىل ان عذاب ربك لواقع ما
 من امل ذلك مريضا اىل ىاآلية من دابته على االرض مغشيا عليه فحملوه اىل بيته فبق
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يف اواسط اآلخرة مدة مديدة حىت كان الناس يعودونه نعم يتيسر نسيان الدنيا و
كالتعلق بالدنيا واما اذا تيسر التشرف اآلخرة  فيه التعلق بىاالحوال يف مقام الفناء وير

اآلخرة كل اهلم هم   هنايته وألقت كماالت النبوة ظلها فحينئذبالبقاء وبلغ االمر
واالستعاذة من النار ومتين اجلنة ال مناسبة الشجار اجلنة واهنارها وحورها وغلماهنا 
باالشياء الدنيوية بل هؤالء يف طريف النقيض مثل نقاضة الغضب والرضا واشجار اجلنة 

احلة ومثراهتا قال رسول صلّى اهللا عليه و واهنارها ومجيع ما فيها نتائج االعمال الص
 وال اله اال اهللا واهللا اكرب احلمد هللاسلّم ان اجلنة قيعان وان غراسها قولك سبحان اهللا و

 سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة فصارت شجرة ]١[وقال من قال
لمة مندرجة يف كسوة اجلنة نتيجة التسبيح وكما ان الكماالت الترتيهية يف هذه الك

احلروف واالصوات كذلك يف اجلنة تعبأ تلك الكماالت يف كسوة االشجار على هذا 
القياس مجيع ما يف اجلنة من نتائج االعمال الصاحلة وما اندرج يف ضمن كسوة صالح 
قويل او فعلي من الكماالت الوجودية تعالت وتقدست يظهر يف اجلنة يف حجب 

ن ذلك التلذذ والتنعم مقبوال ومرضيا بالضرورة ووسيلة للقاء اللذات والتنعمات فيكو
والوصول فان كانت رابعة املسكينة واقفة على هذا السر ملا خطر يف قلبها فكر احراق 
اجلنة وملا ترى التعلق هبا غري التعلق باحلق سبحانه خبالف التلذذ والتنعم الدنيوي فان 

اعاذنا اهللا سبحانه منه فان كان التلذذ اآلخرة منشأه اخلبث ونتيجته احلرمان يف 
الدنيوي مباحا شرعيا فاحملاسبة امامنا فويل الف ويل ان مل تأخذ الرمحة االهلية بايدينا 
وان مل يكن مباحا شرعيا فهو مورد الوعيد الشديد ربنا ظلمنا انفسنا وان مل تغفر لنا 

ة بذلك التلذذ فان هذا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين فكيف يكون هلذا التلذذ مناسب
اما نصيب عوام املؤمنني واما نصيب اخص اآلخرة سم قاتل وذاك ترياق نافع فهم 

  ):ع(اخلواص واما اخلواص فهم يتربأون من هذا اهلم ويرون الكرامة يف خالفه 

  وللناس فيما يعشقون مذاهب

                                                 
  .اخرج الترمذي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فذكره منه عفي عنه) 1(
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كلمات ة اىل احلاج يوسف الكشمريي يف بيان معاين ائاملكتوب الثالث والثالمث
  االذان

اهللا اكرب اي اهللا  بعد احلمد والصلوات ينبغي ان يعلم ان كلمات االذان سبعة
اكرب ان يكون له حاجة اىل عبادة عابد كررت هذه الكلمة اربع مرات لتأكيد هذا 

ائه عن العبادة ليس  أي أشهد أنه مع كربيائه و استغناملعىن املهم اشهد ان ال اله اال اهللا
و  اي اشهد انه عليه الصالة ادة االّ هو سبحانه أشهد أنّ حمّمداً رسول اهللاملستحق للعب

ادة فال تكون العبادة الالئقة جبناب ب رسوله سبحانه ومبلغ عنه تعاىل طريق العالسالم
هي مأخوذة من جهة تبليغه ورسالته عليه و على آله الصالة والتحية  ما قدسه تعاىل اال

ايل  الح كلمتان لطلب املصلي اىل اداء الصالة املؤديةحي على الصالة حي على الف
الفالح اهللا اكرب اي اكرب من ان يليق جبناب قدسه تعاىل عبادة احد ال اله اال اهللا اي انه 

املستحق للعبادة وان مل تصدر العبادة من احد ما الئقة جبناب قدسه  تعاىل ال حمالة هو
ظمة شأن هذه الكلمات املوضوعة لالعالم تعاىل ينبغي ادراك عظمة شأن الصالة من ع

  ):ع(بوقت الصالة 

  وعام الرخص يعلم من ربيع

اللهم اجعلين من املصلني املفلحني حبرمة سيد املرسلني عليه وعليهم امت 
  .الصلوات وأكمل التحيات

  

 يف بيان االعمال الصاحلة اليت عبد احلية اىل موالنا ائاملكتوب الرابع والثالمث
 القرآنية ويف بيان اداء الشكر وبيان اآلياتد دخول اجلنة يف اكثر نيط هبا وع

  بعض معاين الصالة واسرارها
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بعد احلمد والصلوات اعلم اسعدك اهللا تعاىل انه كان يل تردد من مدة مديدة يف 
وعد دخول اجلنة مربوطا هبا  و تعاىل ان املراد باالعمال الصاحلة اليت جعل اهللا سبحانه

احلة او بعضها فان كان اجلميع القرآنية هل هو مجيع االعمال الص اتاآلييف اكثر 
فذلك متعسر فانه قل من يكون موفقا التيان اجلميع وان كان البعض فمجهول غري 
متعني فافيض يف اخلاطر اخريا مبحض فضل احلق سبحانه انه لعل املراد بتلك االعمال 

م عليها فاذا اديت هذه األصول اخلمسة الصاحلة اركان االسالم اخلمسة اليت بين االسال
 يف  اخلمسةعلى وجه الكمال فاملرجو ان تكون النجاة والفالح نقد الوقت فان هذه

حد ذاهتا اعمال صاحلة وموانع للسيآت واملنكرات قوله تعاىل ان الصالة تنهي عن 
اء  حصول ادىالفحشاء واملنكر شاهد هلذا املعىن واذا تيسر اتيان هذه اخلمسة يرج

الشكر فاذا حصل اداء الشكر حصلت النجاة من العذاب ما يفعل اهللا بعذابكم ان 
شكرمت وآمنتم فينبغي لالنسان ان جيتهد يف اتيان هذه اخلمسة غاية االجتهاد خصوصا 

داهبا مهما آ ادب من  بترك ادىنى الدين وان ال يرضديف اقامة الصالة اليت هي عما
اصال عظيما من اصول االسالم وحاز ونال حبال امكن فمن امت الصالة فقد حصل 

ان التكبرية األوىل يف الصالة ) اعلم(متينا الجل اخلالص وفاز واهللا سبحانه املوفق 
اشارة اىل استغنائه وكربيائه تعاىل من عبادة العابدين وصالة املصلني وسائر التكبريات 

 اداء كل ركن الن يكون اليت بعد كل ركن من االركان اشارات ورموز اىل عدم لياقة
عبادة جلناب قدسه تعاىل وحيث كان معىن التكبري ملحوظا يف تسبيح الركوع مل 
يشرع التكبري بعد الركوع خبالف السجدتني فاهنما مع وجود التسبيحات فبهما شرع 
التكبري يف اوهلما وآخرمها وذلك لئال يتوهم احد ان السجود ملا كان هناية االحنطاط 

 فيه حق العبادة والجل دفع هذا ى وكمال التذلل واالنكسار قد ادضفاوغاية االخن
 وسن تكرار التكبري وملا كانت الصالة ىالتوهم ايضا أختري يف تسبيح السجود لفظ اعل

معراج املؤمن شرع يف آخرها قرائة كلمات شرف هبا رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 
الته معراجه وان يطلب فيها غاية القرب قال ليلة املعراج فينبغي للمصلي ان جيعل ص
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 أقرب ما يكون العبد من الرب يف الصالة وملا كان و السالمعليه و على آله الصالة 
املصلي مناجي ربه ومشاهد عظمته وجالله حق ان يظهر فيه رعب وهيبة وقت اداء 

ى اهللا عليه الصالة فالجل تسليته شرع ختم الصالة بالتسليمتني وما ورد عن النيب صلّ
ة مرة بعد اداء الصالة الفرض سره ائو سلّم من التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل م

يف علم الفقري ان يتاليف بالتسبيح والتكبري ما وقع يف اداء الصالة من القصور والتقصري 
 واالعتراف بعدم لياقة تلك العبادة وعدم متاميتها وحيث كان اداء العبادة ميسرا بتوفيق

 مستحق العبادة غريه سبحانه يرى اهللا تعاىل لزم اداء شكر تلك النعمة بالتحميد وان ال
فاذا كان اداء الصالة مقرونا بالشرائط واآلداب وحصل بعد ذلك تاليف و تعاىل 

التقصريات وشكر نعمة التوفيق ونفي استحقاق العبادة عن غريه تعاىل من صميم 
 و تعاىل جو ان تكون هذه الصالة الئقة بقبوله تباركالقلب هبذه الكلمات الطيبة فاملر

وان يكون صاحبها مصليا مفلحا اللهم اجعلين من املصلني املفلحني حبرمة سيد 
  .و التسليماتاملرسلني عليه وعليهم و على آله الصلوات 

  

وري يف بيان اسرار الصالة پاملكتوب اخلامس والثالمثائة اىل املري حمب اهللا املانك
   والعامي وبني صالة املنتهىئق بني صالة املبتدوالفر

على عباده الذين اصطفى اعلم و سالم ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا 
ارشدك اهللا تعاىل ان متامية الصالة وكماهلا عند الفقري عبارة عن اتيان فرائضها 

قهية بالتفصيل وليس وراء وواجباهتا وسننها ومستحباهتا اليت كلها مبينة يف الكتب الف
هذه االمور االربعة امر آخر له مدخل يف متامية الصالة فان اخلشوع يف الصالة مندرج 

 مجاعة بعلم هذه االمور ىايضا يف هذه االربعة وخضوع القلب ايضا منوط هبا واكتف
واختاروا املساهلة واملداهنة يف العمل هبا فال جرم قل نصيبهم من كماالت الصالة 

هتم مجاعة حبضور القلب مع احلق سبحانه وقل التفاهتم اىل آداب اعمال اجلوارح وا
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واقتصروا على الفرائض والسنن وهذه اجلماعة ايضا مل يتنبهوا على حقيقة الصالة ومل 
 حضور القلب من مجلة احكام ]١[يعرفوها وطلبوا كمال الصالة من غريها ومل يعدوا

ال صالة اال حبضور القلب ميكن ان يكون املراد الصالة وما ورد يف اخلرب من انه 
باحلضور حضور القلب مع هذه االمور االربعة لئال يقع فتور يف اتيان امر من هذه 

 اذا كان متامية )فان قيل(االمور وال يقع يف ذهن الفقري حضور وراء هذا احلضور 
اءه ملحوظا يف الصالة وكماهلا مربوطا هبذه االمور االربعة ومل يكن امراً آخر ور

كماهلا ماذا يكون الفرق بني صالة املبتدي وبني صالة املنتهى بل بني صالة العامي اليت 
 ان الفرق من جهة العامل ال من جهة العمل )قلت(تكون مقرونة باتيان هذه االمور 

فان اجر عمل واحد يتفاوت بواسطة تفاوت عاملني حبيث يكون اجره اذا وقع من 
ب اضعاف مضاعف ذلك االجر اذا وقع من غريه الن العامل كلما عامل مقبول حمبو

يكون عظيم القدر يكون عمله جزيل االجر ومن ههنا قالوا ان العمل املقرون بالرياء 
من العارف افضل من عمل املريد باالخالص فكيف اذا كان عمل العارف مقرونا 

 النيب صلّى اهللا عليه و باالخالص وهلذا كان الصديق االكرب رضي اهللا عنه يطلب سهو
سلّم معتقداً ان سهوه افضل من صوابه وعمده حيث قال يا ليتين كنت سهو حممد 

 ومعتقداً ان اعماله التامة واحواله و السالممتمنيا ان يكون بكليته سهوه عليه الصالة 
الكاملة انقص من سهوه صلّى اهللا عليه و سلّم يف العمل فسأل بتمام التمين ان تكون 

 وسهوه صلّى اهللا عليه و و السالمرجة متامية حسناته كدرجة سهوه عليه الصالة د
فصالة  روى سلّم مثل سالمه على رأس ركعتني من رباعي الفرض بطريق السهو كما

اآلخرة املنتهى مع وجود النتائج والثمرات الدنيوية فيها يترتب عليها اجر جزيل يف 
  ):ع(خبالف صالة املبتدي والعامي 

                                                 
قوله ومل يعدوا اخل هكذا يف نسخ متعددة وهلذا ابقيناه على حاله واال ينبغي ان يكون وعدوا حضور القلب اخل ) 1(

ر القلب عندهم من مجلة الصالة ملا صح تعليله ورده عليهم وملا صدق قوله وال يقع يف ذهن النه لو مل يكن حضو
  .الفقري اخل النه صريح يف انه ال يقول بوجود حضور يف الصالة غري ما ذكر كما قال به هؤالء منه
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   نسبة الفرشي بالعرشيما

ولنذكر نبذة من خصائص صالة املنتهى ليقاس عليها غريها ان املنتهى جيد 
 يرى لسانه احياناً عند قراءة القرآن واتيان التسليمات والتكبريات كشجرة موسوية وال

قواه وجوارحه غري اآلالت والوسائط وجيد احياناً ان تعلق باطنه وحقيقته قد انقطع 
ورته بالتمام وصار ملحقا بعامل الغيب وحصل نسبة بالغيب جمهولة عن ظاهره وص

 يف جواب اصل السؤال ان اتيان )او نقول(الكيفية واذا فرغ من الصالة يرجع ثانيا 
االمور االربعة املذكورة على وجه الكمال امنا هو نصيب املنتهى واملبتدي والعامي 

الكمال وان كان ممكنا فاهنا لكبرية اال بعيدان عن ان يكونا موفقني التياهنا على وجه 
  . اهلدى على من اتبعو السالمعلى اخلاشعني 

  

املكتوب السادس والثالمثائة اىل موالنا صاحل يف ذكر بعض مناقب املخدوم 
زاده االكرب اخلواجه حممد صادق عليه الرمحة والغفران وكماالته واملخدومني 

رمحهم اهللا وبيان فناء أرباب  عيسى االصغرين اخلواجه حممد فرخ وحممد
   اليه يف قرب النبوة وما يناسب ذلكحتياجالوالية وعدم اال

على عباده الذين اصطفى ولعل اخانا مال صاحل مسع واقعات و سالم احلمد هللا 
اهل سرهند وقد اختار ولدي االعظم رضي اهللا عنه مع اخويه االصغرين حممد فرخ 

هللا وانا اليه راجعون محداً هللا سبحانه اوال على ما انا اآلخرة ايضا سفر  عيسى وحممد
  :)شعر(اعطي الباقني القوة والصرب وثانيا على ما جعل يف البلية سرا ونعم ما قيل 

   وقد استطبت من االعزة ذليت *ان كنت تؤذيين فلست مبعرض

كان ولدي املرحوم آية من آيات اهللا ورمحة من رمحات رب العاملني وقد نال 
ربع وعشرين ما مل ينله اال االقلون وبلغ رتبة املولوية وملكة تدريس العلوم يف سن ا

العقلية والنقلية حد الكمال حىت ان تالمذته يشتغلون بدرس البيضاوي وشرح املواقف 
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وامثاهلما بالقدرة التامة وحكايات معرفته عرفانه وقصص شهوده وكشوفه مستغنية عن 
كان مغلوب احلال على هنج عاجله حضرة شيخنا البيان ومعلومكم انه يف سن مثان 

 ان حمبيت قدس سره لتسكني حاله بطعام السوق الذي هو مشكوك فيه ومشتبه وقال
حد و كذلك حمبته لنا ليست هي الحد غرينا ليعلم جاللة حملمد صادق ليست هي ال

 عجائب شأنه من هذا الكالم وقد بلغ الوالية املوسوية اىل النقطة االخرية وكان يبني
 ومتضرعا ومتذلال ئاملتج تلك الوالية وغرائبها وكان دائماً خاضعا وخاشعا و
 و تعاىل من احلق سبحانه شيئا ومنكسرا وكان يقول ان كال من اولياء اهللا تعاىل طلب

 عشرة سنة ىوانا طلبت االلتجاء والتضرع وما اكتب من حممد فرخ قد كان ابن احد
 يقرأ الكافية بالشعور وكان مشفقا من عذاب وكان مشغوال بطلب العلم وكان

على الدوام وكان يدعو بان يفارق الدنيا الدنية يف سن الطفولية ليتخلص من اآلخرة 
وشاهد منه بعض االصحاب الذين كانوا ميرضونه يف مرض موته غرائب اآلخرة عذاب 

وغه مثاين وكراماته اليت رآها الناس قبل بل عيسى وعجائب وما أكتب من خوارق حممد
 على سبيل الوديعة هللا سبحانه احلمد سنة وباجلملة كانوا جواهر نفيسة مفوضة ايلّ

واملنة سلمت االمانة اىل اهلها بال كره وال اكراه اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا 
  ):ع( و التسليماتبعدهم حبرمة سيد املرسلني عليه وعليهم الصالة 

   حديث االحبةىأحسن ما ميل و

 احلق تعاىل هو ىان املقصود من الفناء الذي هو عبارة عن نسيان ما سو) علما(
زوال تعلق احملبة مبا دون احلق سبحانه فانه اذا زالت ذوات االشياء وصفاهتا وأفعاهلا 
عن النظر واالدراك يزول تعلق احملبة هبا بالضرورة وال بد يف طريق الوالية من نسيان 

ن احلق جل وعال ويف مدراج قرب النبوة ال حاجة يف زوال  ليزول التعلق مبا دوىالسو
التعلق باالصل الذي  يبقى التعلق باالشياء اىل نسيان االشياء اصال فان يف قرب النبوة ال

هو حسن ومجيل يف حد ذاته امسا وال رمسا عن التعلق باالشياء اليت هي قبيحة ال حسن 
صفة الذم امنا عرضت للعلم باالشياء ال فان  فيها يف نفسها سواء نسيت االشياء او



- ٦٢٥ -  

بواسطة قبح التعلق هبا لكونه مستلزما لالعراض عن جناب قدسه تعاىل فاذا زال التعلق 
باالشياء زالت صفة الذم عن العلم هبا فلم يبق مذموما وكيف يكون العلم باالشياء 

لكاملة مذموما فان االشياء كلها معلومات احلق جل سلطانه وعلمه هبا من صفاته ا
 اذا مل يكن العلم مبا دون احلق جل وعال زائال فكيف جيتمع العلم باحلق )فان قيل(

تعاىل مع العلم مبا سواه سبحانه يف وقت واحد فال مندوحة اذا من نسيان ما سواه 
 ان العلم املتعلق باالشياء من قبيل العلم احلصويل والعلم املتعلق حبضرة )قلت(تعاىل 

مشابه بالعلم احلضوري فكال العلمني جيتمعان يف وقت واحد اىل  و تعاحلق سبحانه
 قلنا )و امنا(وال يلزم منه حمذور اصال وامنا يلزم احملذور اذا كان كال العلمني حصوليني 

من قبيل العلم احلصويل ومشابه بالعلم احلضوري فانه ليس هناك حقيقة احلصول وال 
اء ليس حصولياً فانه ال حلول للحوادث يف جمال للحضور وعلمه تعاىل املتعلق باالشي

ذاته تعاىل وصفاته وال حصول وعلم مثل هذا العارف ظل من ذلك العلم والعلم 
املتعلق حبضرة احلق سبحانه ال ميكن ان يقال انه حضوري فانه تعاىل أقرب اىل املدركة 

صويل من نفس املدركة ايضا والعلم احلضوري بالنسبة اىل ذلك العلم كالعلم احل
بالنسبة اىل العلم احلضوري وهذه املعرفة وراء طور العقل والفكر من مل يذق مل يدر 
فتقرر ان العلم باالشياء ليس مبناف للعلم باحلق فال يكون نسيان االشياء الزما اصال 

متصور بدون نسيان االشياء  خبالف طريق الوالية فان زوال عالقة االشياء هناك غري
لقا بالظالل وليس يف ذلك التعلق قدرة ازالة التعلق باالشياء مع وجود فان يف الوالية تع

العلم هبا فال بد فيها اوال من نسيان االشياء حىت تزول التعلقات هبا وهذه معرفة 
خمصوصة هبذا الدرويش مل يتكلم هبا احد احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي 

  .ا باحلقلوال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربن

  

واحد الالهوري يف بيان معىن عبد ال اىل موالنا  الثالمثائةاملكتوب السابع و
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  الكلمة الطيبة سبحان اهللا وحبمده وما يناسب ذلك

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم بعد احلمد والصالة ينبغي ان يعلم ان ما جيده العابد 
لك راجع اىل توفيق اهللا جل سلطانه وقت العبادة من احلسن والكمال يف عبادته كل ذ

ومن حسن تربيته وإحسانه تعاىل وما جيده من النقصان والقصور يف العبادة كل ذلك 
عائد اىل نفس العابد ناش من خبثها اجلبلي وال شئ منها راجع اىل جناب قدسه تعاىل 
ع اصال بل هناك حمض اخلري والكمال وكذلك كلما يقع يف العامل حسنه وكماله راج

اىل جناب قدسه تعاىل وشره ونقصه عائد اىل دائرة املمكنات اليت هلا قدم راسخ يف 
العدم الذي هو منشأ مجيع الشر والنقص والكلمة الطيبة سبحان اهللا وحبمده مبينة 
هلذين االمرين بابلغ الوجوه ومرتهة له سبحانه ومقدسة اياه تعاىل عما ال يليق جبناب 

لنقائص كمال الترتيه والتقديس وبعبارة احلمد الواقعة فيها قدسه تعاىل من الشرور وا
يؤدي الشكر على صفاته احلميدة وافعاله اجلميلة و على انعاماته العديدة واحساناته 

 النبوي ان من قال هذه الكلمة ]١[اجلزيلة لكونه رأس كل شكر وهلذا ورد يف احلديث
 العمل يف ذلك اليوم او الليلة اال من الطيبة يف يوم او ليلة مائة مرة ال يساويه احد يف

قال هذه الكلمة الطيبة مثله وكيف يساويه فان كل عمل وعبادة أداء شكر من شكره 
 جبزٍء واحد من هذه الكلمة وبقي اجلزء االخري منها الذي هو لبيان ىتعاىل وقد أد

لة مائة مرة ترتيهه وتقديسه سبحانه زائدا عليه فعليكم باتيان هذه الكلمة كل يوم ولي
 قد ورد يف احلديث النبوي صلّى اهللا عليه و سلّم )فان قيل(واهللا سبحانه املوفق 

 وحبمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وورد ايضا ]٢[سبحانه اهللا
 امليزان وورد ايضا اضعاف ما محده مجيع خلقه ومل يقل القائل غري ء مل]٣[سبحان اهللا

                                                 
  رواه الشيخان عن ايب هريرة رضي عنه) 1(
  رواه مسلم عن جويرية رضي اهللا عنها) 2(
جه الديلمي عن علي كرم اهللا وجهه مرفوعا من سره ان يناله يف عمره وينصر على عدوه ويوسع عليه يف اخر) 3(

  .منتهى العلم احلديث  امليزان وءرزقه ويوقي ميتة السوء فليقل حني ميسي وحني يصبح ثالث مرات سبحان اهللا مل
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يقع العدد غري فرد واحد فبأي اعتبار يقال عدد خلقه وما يكون معىن مرة واحدة ومل 
رضاء نفسه وكيف يكون زنة عرشه وكيف يصح ان يقال مداد كلماته وكيف ميأل 

 ان االنسان جامع )قلت(به امليزان وبأي معىن يقال انه اضعاف ما محده مجيع خلقه 
مر فهو يف االنسان مع شٍئ زائد عامل اخللق وعامل االمر وكلما هو يف عامل اخللق واال

عليه وهو هيئته الوحدانية اليت نشأت من تركب اخللق واالمر وهذه اهليئة الوحدانية مل 
تتيسر لشئ غريه وهي اعجوبة غربية وامنوذجة بديعة فاحلمد الذي يقع من االنسان 
ون يكون اضعاف محد مجيع اخلالئق و على هذا القياس سائر االسئلة فينبغي ان يك

 االنسان ولئن ادخلنا فيه االنسان ايضا نقول ان االنسان ىاملراد جبميع اخللق ما سو
الكامل كما انه جيد مجيع افراد العامل اجزاء نفسه كذلك جيد افراد االنسان ايضا اجزاء 

 هذا التقدير جيد محد نفسه اضعاف محد نفسه ى نفسه كال للكل فعلىنفسه وير
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة و السالمالنسان ايضا واضعاف محد مجيع افراد ا

  .املصطفى عليه و على آله افضل الصلوات واكمل التحيات

  

يت يف بيان معىن قوله پاين پاملكتوب الثامن والثالمثائة اىل موالنا فيض اهللا ال
صلّى اهللا عليه و سلّم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان 

  اىل الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم اهـ

 كلمتان خفيفتان و السالماعلم ارشدك اهللا تعاىل قال عليه و على آله الصالة 
على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان اىل الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا 

ثقلتهما يف امليزان العظيم وجه خفتهما على اللسان ظاهر لقلة احلروف واما وجه 
وكوهنما حبيبتني اىل الرمحن فالن اجلزء االول من الكلمة األوىل يفيد ترتيهه تعاىل 
وتقديسه سبحانه عما ال يليق جبناب قدسه عز وجل وابعاد جناب كربيائه عن صفات 
النقص ومسات احلدوث والزوال واجلزء الثاين من تلك الكلمة يفيد اثبات صفات 
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 اجلمال له تعاىل سواء كانت الصفات والشؤنات من الفضائل او من الكمال وشئونات
الفواضل وجعل االضافة لالستغراق يف اجلزئني يفيد ثبوت مجيع الترتيهات والتقديسات 
وثبوت مجيع صفات الكمال واجلمال له تعاىل فحاصل اجلزئني من الكلمة األوىل 

ات مجيع صفات الكمال واجلمال ارجاع مجيع الترتيهات والتقديسات هللا سبحانه واثب
له عز وجل وحاصل جزئي الكلمة الثانية اثبات مجيع الترتيهات والتقديسات له تعاىل 
مع اثبات العظمة والكربياء له عز وجل وفيها اشارة اىل ان سلب النقائص عنه تعاىل 
ن ليس اال الجل عظمته وكربيائه سبحانه فال جرم تكون الكلمتان ثقيلتني يف امليزا

حبيبتني اىل الرمحن وايضا ان التسبيح مفتاح التوبة بل زبدة التوبة وخالصتها كما 
ت فال ئاّيحققت يف بعض املكاتيب فيكون التسبيح وسيلة اىل حمو الذنوب وعفو الّس

جرم يكون ثقيال يف امليزان ومرجحا لكفة احلسنات وحبيبا اىل الرمحن النه سبحانه 
احلامد ملا نزه جناب قدسه عما ال يليق به واثبت صفات حيب العفو وايضا ان املسبح 

الكمال واجلمال له تعاىل فاملرجو من الكرمي الوهاب جل شأنه ان يرته املسبح عما ال 
يليق به ويوجد يف احلامد صفة الكمال كما قال تعاىل هل جزاء االحسان اال االحسان 

 بتكرارمها وحبيبتني اىل الرمحن تئاّيالّسفال جرم تكون الكلمتان ثقيلتني يف امليزان حملو 
  .و السالملوجود االخالق احلميدة بواسطتهما 

  

املكتوب التاسع والثالمثائة اىل موالنا احلاج حممد الفركيت يف بيان احملاسبة 
  اليومية والليلية كما ورد حاسبوا اخل

م قدس بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات أهنيكم ان مجاعة من املشائخ الكرا
اهللا تعاىل اسرارهم اختاروا طريق احملاسبة وكانوا يف كل ليلة يطالعون قبيل النوم دفتر 
أعماهلم واقواهلم وحركاهتم وسكناهتم اليومية ويدركون حقيقة كل منها بالتفصيل 
ويتداركون تقصرياهتم وسيآهتم بالتوبة واالستغفار وااللتجاء والتضرع اىل العزيز الغفار 
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احلة ويرجعون هبا اىل توفيقه تعاىل هللا تعاىل وشكره على اعماهلم الصمد اويشتغلون حب
كان صاحب الفتوحات املكية قدس سره من احملاسبني وقال انا زدت يف حماسبيت على 

 مرة قبيل ]١[خر حىت حاسبت خطرايت ونيايت وللتسبيح والتحميد والتكبري مائةأمشائخ 
 حكم احملاسبة و السالم عليه و على آله الصالة النوم على هنج ثبت عن املخرب الصادق

عند الفقري وكان املسبح يعتذر من تقصرياته وسيآته بتكرار كلمة التسبيح اليت هي 
 فان تئاّيالّسمفتاح التوبة ويرته جناب قدسه تعاىل ويقدسه عما عاد اليه من ارتكابه 
ائه ملحوظة مرتكب السيئات اذا كان عظمة جناب قدس االمر والناهي وكربي

ومنظورة إليه ما كان يبادر اىل ترك إمتثال أمره تعاىل وملا بادر علم انه ال اعتداد وال 
 اعتبار عنده المره وهنيه تعاىل اعاذنا اهللا سبحانه من ذلك فبتكرار كلمة الترتيه يتالىف

 ان يعلم ان يف االستغفار طلب ستر الذنب ويف تكرار كلمة )ينبغي(هذا التقصري 
يه طلب استيصال الذنب اين هذا من ذاك سبحان اهللا كلمة عجيبة ألفاظها يف غاية الترت

القلة ومعانيها ومنافعها يف غاية الكثرة وبتكرار كلمة التحميد يؤدي شكر نعمة توفيقه 
 واجل ىوسائر نعمه تعاىل وتكرار كلمة التكبري اشارة اىل ان جناب قدسه تعاىل اعل

والشكر الئقا حبضرته سبحانه فان اعتذار العبد واستغفاره من ان يكون هذا االعتذار 
حمتاج اىل اعتذارات واستغفارات كثرية ومحده راجع اليه سبحان ربك رب العزة عما 

على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني احملاسبون يكتفون باالستغفار و سالم يصفون 
 الشكر ويتيسر االمياء اىل ىؤدوالشكر وهبذه الكلمات القدسية حيصل امر االستغفار وي

صلى اهللا على سيدنا  نقص االستغفار والشكر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و
  .حممد وآله وصحبه الطاهرين وسلم وبارك عليه وعليهم امجعني

  

                                                 
ديث وفيه واذا اخذت مضجعك تسبحه اخرج الترمذي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما خلتان ال حيصيهما احل) 1(

وتكربه وحتمده مائة واخرج مسلم عن علي كرم اهللا وجهه ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال له ولفاطمة 
  .رضي اهللا عنهما اذا آويتما اىل فراشكما او اذا اخذمتا مضاجعكما فكربا ثالثا وثالثني احلديث منه عفي عنه
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مثائة اىل موالنا حممد هاشم يف بيان جامعية االنسان مع املكتوب العاشر والثال
  ة املتعلقة هبذا املقام وما يناسب ذلكبعض االسرار الغامض

بعد احلمد والصلوات ليعلم ان مجيع ما يف االنسان من الكماالت مستفادة من 
مرتبة الوجوب تعالت وتقدست فان علما فمستفاد من علم تلك املرتبة وان قدرة 

 مقدار ىأخوذة من قدرة تلك املرتبة و على هذا القياس وأما كمال كل مرتبة فعلمف
 املرتبة فحكم علم االنسان يف جنب علم الواجب كحكم امليت الذي هو الشئ تلك

حمض بالنسبة اىل حي حبياة ابدية وكذلك قدرة العبد يف جنب قدرة الواجب تعاىل 
وتقدس هلا حكم قدرة العنكبوت الذي ينسج بيته بالنسبة اىل قدرة شخص تصري 

بنفخته الواحدة ينبغي ان   منثورادكا وهباء السموات واالرضون واجلبال والبحار دكا
على ذلك وهذا التفاوت امنا يقال من ضيق العبارة واال فما اآلخر يقيس الكماالت 

  ):ع(النسبة بينهما 

  ما نسبة الفرشي بالعرشي

فصارت كماالت االنسان يف صورة كماالت مرتبة الوجوب تعالت وتقدست 
غري املشاركة يف االسم ومن ههنا ومل حيصل هلذه الكماالت من كماالت تلك املرتبة 

ورد ان اهللا خلق آدم على صورته ومعىن من عرف نفسه فقد عرف ربه يلوح من هذا 
يقته حاصلة يف مرتبة البيان فان مجيع ما يف نفس االنسان وان كان صورة هو الذي حق

االنسان فان صورة الشئ  ت وتقدست ومن ههنا يعرف سر خالفةالوجوب تعال
ويف هذا املقام ظنت الزنادقة واجملسمة ان اهللا عز وجل يف صورة االنسان خليفة الشئ 
 واجلوارح االنسانية يف حضرته جل سلطانه من عدم العقل ضلوا فأضلوا ىواثبتوا القو

ومل يعلموا ان اطالق الصورة وامثاهلا يف تلك احلضرة من قبيل التشبيه والتمثيل ال على 
التبعض والتركب والتجزي وكل قتضى قة الصورة تسبيل التحقيق والتثبيت فان حقي

ذلك مناف للوجوب ومانع للقدم واملتشاهبات القرآنية ايضا مصروفات عن الظواهر 
اهللا يعين ال يعلم تأويل  وحمموالت على التأويل قال اهللا تعاىل وما يعلم تأويله اال
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عند اهللا تعاىل ايضا املتشابه اال اهللا فعلم من هذا ان املتشابه حممول على التأويل 
ومصروف عن الظاهر وانه تعاىل يعطي العلماء الراسخني ايضا نصيبا من علم هذا 
التأويل كما انه سبحانه يطلع خواص رسله على علم الغيب الذي هو خمصوص به 
تعاىل واياك والتخيل ان هذا التأويل كتأويل اليد بالقدرة والوجه بالذات حاشا وكال 

 ان يعلم )و ينبغي(ل من االسرار اليت مينح اهللا علمها اخص اخلواص بل ان هذا التأوي
ان صاحب الفتوحات املكية واتباعه يقولون ان صفات الواجب تعاىل وتقدس كما اهنا 

مثال العلم كما انه عني الذات كذلك هو اآلخر عني الذات كذلك بعضها عني البعض 
ر و على هذا القياس سائر الصفات عني القدرة وعني االرادة وعني السمع وعني البص

وهذا الكالم عند الفقري بعيد عن الصواب فان هذا الكالم مبين على نفي وجود 
الصفات الزائدة وهو خالف مذهب اهل السنة واجلماعة فان الصفات الثمان او السبع 

موجودة يف اخلارج ولعل توهم عينية الذات والصفات  على وفق آراء هؤالء االكابر
بية نشأ فيهم من ختيلهم تغاير ما يف ذاك املوطن وتباينه كتغاير ما يف هذا املوطن الواج

وتباينه وملا مل جيدوا يف ذاك املوطن تغايرا وتباينا كتغاير هذا املوطن وتباينه الذي هو 
بني ذواتنا وصفاتنا ومل يروا هناك متايزاً مشاهبا لتمايز هذا املوطن ال جرم حكموا بنفي 

التمايز وقالوا بعينية بعضها بعضا ومل يدروا ان متايز ذلك املوطن وتغايره مثل التغاير و
ذات الواجب وصفاته تعاىل ال كيفي وال مثلي وال مناسبة بني ذاك التمايز وبني هذا 
التمايز اال حبسب الصورة واالسم فيكون التمايز والتباين متحققا يف ذلك املوطن وحنن 

ننفي كلما ال ندركه وخنالف بذلك اهل التحقيق واهللا عاجزون عن ادراكه ال انا 
  .سبحانه امللهم للصواب

  

املكتوب احلادي عشر والثالمثائة اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد يف بيان 
الغامضة واحلقائق النادرة املتعلقة باحلروف املقطعات اليت هي من  االسرار
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   اطالع عليها بطريق الرمز واالشارةاملتشاهبات القرآنية اليت للعلماء الراسخني

 :)شعر(اللهم 

  و الف رب حبيب خداچ مه * ماست مرىبا ىشمچ  دوىها

  ستاه گ ميم زتدبريكليم آ *ستا خليل اهللا الم مرىب

 حقيقة االلف ومبدأ معاملة و السالممبدأ أمر الكليم على نبينا وعليه الصالة 
لف ولكن رجوع الكليم عليهم السالم اىل هذا احلقري ايضا بتبعيته ووراثته حقيقة اال

حقيقة امليم ورجوع احلقري اىل حقيقة اهلاء ذات عينني ومرجعي ومالذي اآلن هو 
حقيقة اهلاء وهذه احلقيقة هي اليت يعرب عنها بغيب اهلوية وهذه احلقيقة خزينة الرمحة 

التسعني ومستودع التسعة و ومستقر الرمحة الواحدة اليت وسعت كل شئ يف الدنيا
رمحة اليت ادخرت للعقيب كلها هو هذه احلقيقة فكأن احدي عينيها خمزن رمحة الدنيا 
واألخرى خزينة رمحة األخرى وصفة ارحم الرامحني تتشعب من هذه احلقيقة ويف 
ذلك املوطن ظهور مجال صرف مل يتطرق اليه شائبة من اجلالل ومجيع ما يصيب 

غم واحلزن تربية مجالية ظاهرة يف صورة اجلالل وكلما االولياء يف الدنيا من احملنة وال
 باجلمال ىاعطي االعداء من جنس النعمة والفرح والسرور يف الدنيا ظهور جالل مور

هذا هو املكر االهلي جل سلطانه يضل به كثريا ويهدي به كثريا ومبدأ امر خامت الرسل 
ذلك مبدأ أمر اخلليل أيضاً  حقيقة فوق حقيقة االلف وكو السالمعليه وعليهم الصالة 

 خامت الرسل امجال تلك إهو هذه احلقيقة الفوقانية غاية ما يف الباب أن حقيقة مبد
 حقيقة و السالم اخلليل تفصيلها ومرجع خامت الرسل عليه الصالة إاحلقيقة وحقيقة مبد

االلف ومرجع اخلليل عليه السالم حقيقة الالم وذلك الن مناسبة االمجال للوحدة 
اكثر فال جرم تيسر الرجوع اىل االلف الذي هو قريب من الوحدة ومناسبة التفصيل 
للكثرة ازيد فبالضرورة كان رجوعه اىل الالم الذي هو قريب من الكثرة فابراهيم على 

 ويف املعاد واملرجع ومن ههنا إ كان كثري الربكة يف املبدو السالمنبينا وعليه الصالة 
يه و سلّم صالة وبركة مماثلتني لصالة اخلليل وبركته عليه سأل النيب صلّى اهللا عل
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السالم ورب خامت الرسل يف امساء اهللا احلسين اليت رتبتها فوق رتبة الصفات االسم 
املبارك اهللا تعاىل شأنه ورب هذا احلقري االسم املبارك الرمحن جل وعال وحيث كان 

ه بركات كثرية وان مل تكن والية هذا  وصل منه اليإهلذا احلقري مناسبة للكليم يف املبد
احلقري والية موسوية ولكنه مملوء من بركات تلك الوالية وحصل له ترقيات كثرية من 
هذا الطريق واالستفادة اليت حصلت هلذا احلقري من تلك الوالية من طريق امجال تلك 

 الفقري الوالية واستفادة ولدي االعظم عليه الرمحة من طريق تفصيلها ووالية هذا
املستفادة من الوالية املوسوية شبيهة بوالية رجل مؤمن من آل فرعون ووالية ولدي 

  .لذين آمنواااالعظم شبيهة بوالية سحرة فرعون 

  

املكتوب الثاين عشر والثالمثائة اىل املريحممد نعمان يف اجوبة اسئلته من مجلتها 
  السؤال عن حتقيق االشارة يف التشهد عند احلنفية

 على سيد املرسلني و على اخوانه من و السالمد هللا رب العاملني والصالة احلم
االنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني وعباد اهللا الصاحلني وصلت الصحيفة الشريفة 
املرسلة مع مال حممود فأورثت فرحا وافرا وسألت ان العلماء يقولون ان بقعة 

 والتحية اعظم يعين قدرا من و السالمالصالة  املتربكة املدنية على صاحبها ]١[الروضة
مكة املعظمة وكيف تكون بقعة الروضة املتربكة اعظم منها مع كون صورة الكعبة 

أيها (وحقيقتها مسجودا اليهما للصورة واحلقيقة احملمديتني عليه الصالة والتحية 
عدها الروضة  ان ما ثبت عند الفقري هو ان خري البقاع الكعبة املعظمة مث ب)املخدوم

املقدسة النبوية املدنية على صاحبها الصالة والتحية مث بعدها ارض احلرم املكي حرسها 

                                                 
لتفرقة بني الروضة وبني القرب النبوي صلّى اهللا عليه و سلّم واال ال يقول احد من العلماء هذا مبين على عدم ا) 1(

بافضلية الروضة فقط على مكة وامنا قال مالك بافضلية املدينة على مكة واجلمهور على خالفه ولكن قالوا بافضلية 
   والعرش منه عفي عنهالبقعة اليت ضمت اعظمه صلّى اهللا عليه و سلّم على مكة حىت على الكعبة
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اهللا تعاىل عن اآلفات فان قال العلماء بأفضلية الروضة املتربكة على مكة املعظمة ينبغي 
 ان مالزمي موالنا )وسألت( ارض الكعبة املقدسة ىان يكون مرادهم بذلك ما سو

علم اهللا كتبوا رسالة يف مادة جتويز االشارة بالسبابة وقد ارسلت الرسالة املرحوم ا
 ان االحاديث النبوية يف باب جتويز )أيها املخدوم(املذكورة فبم تشري يف هذا الباب 

 جدا وورد بعض الروايات الفقهية احلنفية ايضا يف هذا الباب ]١[االشارة بالسبابة كثرية
ته واذا لوحظت الكتب الفقهية احلنفية مالحظة جيدة يعلم كما اوردها موالنا يف رسال

ان روايات جواز االشارة غري روايات االصول وغري ظاهر املذهب وما قال االمام 
حممد الشيباين رمحه اهللا كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يشري ونصنع كما يصنع 

قول ايب حنيفة رضي اهللا عنه من رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم مث قال وهذا قويل و
 الغرائب يف احمليط هل يشري باصبعه الفتاوىروايات النوادر ال من روايات االصول يف 

السبابة من يده اليمين مل يذكر حممد هذه املسئلة يف االصل وقد اختلف املشائخ فيها 
عن االصول حديثا  منهم من قال ال يشري ومنهم من قال يشري وذكر حممد يف غري

                                                 
 القاري طرفا منها ياخرجها كثري من احملدثني يف كتبهم عن كثري من الصحابة رضوان اهللا عليهم وقد مجع عل) 1(

يف رسالته تزيني العبارة يف حتسني االشارة وافردها كثري من احلنفية بالتأليف خصوصا املتأخرين منهم ملا رأوا 
 فيها من متقدمي احلنفية وآخر من ألف فيها ةنتها وورد روايات فقهية كثريتعصب بعض اجلهلة فيها مع وضوح س

شيخنا احملقق العالمة الشيخ آخوندجان افندي املرغيناين مجع فيها الروايات احلديثية والفقهية وقد اجاد كل االجادة 
له فيها غاية االتضاح واحسن ما يعتذر عن طرف االمام قدس سره يف هذا الباب ان الروايات الفقهية مل تتضح 

كما يدل عليه قوله وورد بعض الروايات الفقهية احلنفية وعادته الكرمية عدم جتاوز الروايات الفقهية مقدار ذرة 
 حاله على من تتبع احواله واقواله فانه قدس سره كان جبال شاخما يف التصلب على املذهب ما كان كما ال خيفىي

كتب بعنوان احلديث كما هو ديدن اجلهلة واالعتذار عنه بان االحاديث مل تبلغه يستفزه كلما يشاهده يف هوامش ال
ليس مما ينبغي بالنسبة اىل حاله وبالنظر اىل مقاله كما سبق وكما سيجئ وان اعتذر به بعض خلفاء طريقته من 

اية االصول وغري مشائخنا وبعض اوالده نعم املعتذر به كان كذلك واما قوله قدس سره روايات االشارة غري رو
ما خالفها اعين اظاهر املذهب قلنا مسلم هو كذلك ولكنها من رواية النوادر كما اعترف به نفسه قدس سره و

رواية عدم االشارة فليس من رواية االصول وال رواية النوادر بل من رواية الواقعات والفتاوى والنوازل ومرتبتها 
حمله وهلذا افيت عامة املتأخرين بسنية االشارة وافردوها بالتأليف وهي احلق  كما هو مبني يف  النوادرنازلة من رواية

   اجملدديىالذي ال يعدل عنه وخالفها خالفه واهللا اهلادي واحلق احق باالتباع حملرره مراد احلنف
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النيب صلّى اهللا عليه و سلّم انه كان يشري مث قال هذا قويل وقول ايب حنيفة رضي اهللا 
صحيح ان االشارة حب مث قال فيها هذا ما ذكروا والعنهما وقد قيل انه سنة وقيل مست

حرام ويف السراجية ويكره ان يشري بالسبابة يف الصالة عند قوله اشهد ان ال اله اال اهللا 
 الصالة على السكون والوقار ويف  الن مبىنىوعليه الفتوالكربى ويف هو املختار 
 ويف جامع ى ال يشري بالسبابة عند التشهد هو املختار وعليه الفتوالفتاوىالغياثية من 

 أصول اصحابنا كما يف الزاهدي وعليه الفتوي ]١[الرموز ال يشري وال يعقد وهو ظاهر
سنة يف خزانة  وغريها وعن أصحابنا مجيعا انه كما يف املضمرات والولواجلي واخلالصة

خانية مث اذا اخذ يف التشهد و انتهى اىل قوله اشهد ان ال اله اال اهللا الروايات من التتار
 مل يذكره حممد يف االصل فقد اختلف املشائخ هل يشري باصبعه السبابة من اليد اليمىن

ومنهم من قال يشري ويف الغياثية  ىوعليه الفتوالكربى فيه منهم من قال ال يشري ويف 
وحيث ذكرت حرمة االشارة يف  انتهى وال يشري بالسبابة عند التشهد هو املختار

 املعتربة وافتوا بكراهتها وهنوا عنها وقالوا اهنا ظاهر اصول اصحابنا ال جيوز ]٢[الروايات
مر حمرم او  االحاديث وارتكاب امبقتضىالمثالنا املقلدين اجلرأة على االشارة عمال 

 كثري من العلماء اجملتهدين ومرتكب هذا االمر من احلنفية ىمكره او منهي عنه بفتاو
ال خيلو من احد احلالني اما ان ال يثبت للعلماء اجملتهدين علم االحاديث املعروفة 

 هذه مبقتضىل هؤالء االكابر مالورادة يف جواز االشارة واما ان يقول بعدم ع
بورودها وثبوهتا عندهم ويظن أهنم حكموا باحلرمة والكراهة االحاديث مع علمهم 

                                                 
ل صالاتوهم البعض من هذا القول ان عدم االشارة مذكورة يف االصل وظاهر املذهب وهو توهم باطل فان ) 1(

وظاهر املذهب ليس فيه ذكر االشارة اال نفيا وال اثباتا كما مر هنا مرتني ان حممداً مل يذكره يف االصل بل ال 
 اصوهلم وقواعدهم اعين قوهلم مبىن وجود لعدم االشارة يف النوادر ايضا كما مر وامنا معناه انه مستنبط من ظاهر

مل توجد الرواية يف النوادر ايضا وحيث وجدت ال يصح الصالة على السكون وهذا االستنباط امنا يصح اذا 
  .عفي عنه. استنباطهم

 ان هذه الروايات ليست مبعتربة بل هي ليست براويات عن املشائخ كما مر بل هي اقوال هؤالء ىال خيف) 2(
  .عفي عنه. نفية على من له ممارسة بقواعدنا احلىاملشائخ وهم ليسوا من ارباب الترجيح والفتاوى عندنا كما ال خيف
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 آرائهم وكل من هذين الشقني فاسد ال جيوزمها اال ىعلى خالف االحاديث مبتقض
 وما قال يف ترغيب الصالة ان رفع اصبع الشهادة يف التشهد سنة ]١[سفيه او معاند

 غلو اوذلك الهنم ملا رأوالعلماء املتقدمني واما العلماء املتأخرون فقد هنوا عنها 
الروافض فيها تركوها خوفا من هتمة السين بالرفض خمالف لروايات الكتب املعتربة فان 
ظاهر اصول اصحابنا عدم االشارة وعدم العقد فكان عدم االشارة سنة العلماء 
املتقدمني ومل يكن وجه الترك نفي التهمة وحسن ظننا هبؤالء االكابر هو اهنم ان مل 

هلم يف هذا الباب دليل احلرمة والكراهة ملا حكموا هبما وحيث قالوا بعد ذكر يظهر 
سنية االشارة واستحبابيتها هذا ما ذكروا والصحيح ان االشارة حرام علم ان ادلة سنية 
االشارة واستحبابيتها مل تبلغ عند هؤالء االكابر مرتبة الصحة بل صحت خالفها غاية 

فان (ا على ذلك وهذا ال يستلزم القدح يف هؤالء االكابر ما يف الباب انه ال دليل لن
 ان علم املقلد غري معترب يف اثبات احلل )قلنا( ان لنا دليال على خالف ذلك )قيل

 والقول يف حق ادلة اجملتهد اهنا ]٢[واحلرمة وامنا املعترب يف هذا الباب هو ظن اجملتهد
ه على علم هؤالء االكابر وابطال اوهن من بيت العنكبوت جرائة عظمية وترجيح لعلم

 هبا وهؤالء االكابر حكموا لظاهر اصول اصحابنا احلنفية وختريب للروايات املفىت
 ىبشذوذ هذه االحاديث فاهنم لقرب عهدهم ووفور علمهم وحصول الورع والتقو

بصحتها وسقمها ونسخها وعدم نسخها  هلم اعلم هبا من امثالنا العاجزين واعرف منا
 هذه االحاديث وجه موجه ألبتة ومبلغ علم امثالنا قاصري ى ترك العمل مبتقضوهلم يف

                                                 
وهذا عجيب من هذا االمام اهلمام قدس سره جدا فان القائلني حبرمة االشارة وكراهتها ليسوا هم جمتهدين بل ) 1(

واما ارباب هذه االقوال فليسوا مبجتهدين وال من اصحاب  ثبت عنهم االشارة وفق االحاديث كما نقله بنفسه
انه مل يبلغهم هذه االحاديث فاهنم ليسوا مبحدثني بل هم فقهاء وال بدع الترجيح حىت يلزم الفساد وال فساد ان قلنا 

 القاري يف ييف جهل الفقهاء بعلم االحاديث من حيث اهنم فقهاء وال يقدح ذلك يف عظمة شأهنم يف الفقه قال عل
شراح اهلداية الهنم موضوعاته بعد ان قال ببطالن حديث صالة ليلة الرباءة مث ال عربة بنقل صاحب النهاية وال بقية 

  عفي عنه. ليسوا من احملدثني اهـ
قلنا نعم هذا القول على العني والرأس وقد ثبت عن اجملتهد فعلها ال منعها وتركها فلنا دليل رواية ودراية ) 2(

   عفي عنه.مستوفاة الشروط وال دليل على خالفه
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الفهم ان بني رواة االحاديث اختالفا كثريا يف كيفية االشارة والعقد وكثرة اختالفهم 
فهم ثبوت االشارة بال يهذه اورثت اضطرابا يف نفس االشارة فمن بعض الروايات 

 ومخسني ]٢[في بعض الراويات جعل العقد ثالثة ومن قال باالشارة مع العقد ف]١[عقد
 والبنصر وحلق ]٤[بقبض اخلنصر روى  وعشرين وبعضهم]٣[ويف بعضها عقد ثالثة

 وورد ى واالشارة بالسبابة ويف رواية مبجرد وضع االهبام على الوسطىاالهبام والوسط
 ى اليسر واليدى على الفخذ اليسر انه يشري بوضع اليد اليمىن]٥[يف بعض الروايات
 ى على ظهر يده اليسرواضعا يده اليمىن  ويف رواية أخرى انه يشريعلى الفخذ اليمىن

 ]٦[والرسغ على الرسغ والساعد على الساعد ويف بعض الروايات انه يشري بقبض مجيع
 حتريك السبابة ويف بعض الروايات باثبات ]٧[ اهنا من غريةاالصابع ويف بعض الرواي

 من غري تعيني ويف بعضها ]٨[بعض الرواية اهنا وقت قراءة التشهدالتحريك والواقع يف 
 الدعاء اعين يا مقلب ]٩[اهنا وقت التكلم بكلمة الشهادة ويف بعض الرواية مقيدة بوقت

 العلماء احلنفية اضطراب الرواة يف كيفية ىالقلوب ثبت قليب على دينك وملا رأ
خالف القياس وهو ان بناء الصالة على االشارة مل يثبتوا فعال زائدا يف الصالة على 

السكون والوقار وايضا ان توجيه االصابع حنو القبلة مهما امكن سنة كما قال عليه 
                                                 

 عليه و سلّم كان اذا جلس يف الصالة وضع كما يفهم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه ان النيب صلّى اهللا) 1(
   االهبام فدعا به احلديث رواه مسلم والترمذي والنسائي عنهى اليت تل على ركتبه ووضع اصبعه اليمىنيده اليمىن

  رواه مسلم عن ابن عمر ايضا) 2(
  نهعفي ع. وهو وضع االهبام على اصبعه الوسطي اخرجه مسلم عن ابن الزبري رضي اهللا عنهما) 3(
  عفي عنه. رواه ابو داود والنسائي وغريمها) 4(
  .قال املخرج ما وجدت هلما اصال) 5(
  .رواه الترمذي عن عاصم ابن كليب رضي اهللا عنه) 6(
 وعدمه يف رواية ايب داود والنسائي عن رضي اهللا عنه داود والدارمي عن وائل بن حجر التحريك يف رواية ايب) 7(

  .اابن الزبري رضي اهللا عنهم
قال املخرج اليت ثبتت يف االحاديث ففي مطلق اجللوس واليت وقت التكلم فمن استحسانات املشائخ انتهى ) 8(

  .قلت اول من قال به مشس االئمة احللواين رمحه اهللا
  .برواه الترمذي عن عاصم بن كلي) 9(
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 ان كثرة )فان قيل( من اعضائه القبلة ما استطاع ]١[ وليوجهو السالمالصالة 
 حنن االختالف امنا يورث االضطراب اذا مل ميكن التوفيق بني الروايات والتوفيق فيما

 قد )قلنا(فيه ممكن فانه ميكن ان يفعل مجيع ما ورد يف مجيع الروايات يف اوقات خمتلفة 
وقع يف اكثر الروايات لفظ كان وهو عند غري املنطقيني من االدوات الكلية فال ميكن 
التوفيق وما نقل عن االمام االعظم من قوله اذا وجدمت حديثا خمالفا لقويل فاتركوا قويل 

باحلديث فاملراد هبذا احلديث حديث مل يبلغ االمام وحكم خبالفه بناء على واعملوا 
عدم علمه به واحاديث االشارة ليست من هذا القبيل فاهنا احاديث معروفة ليس فيها 

 ان العلماء احلنفية قد افتوا جبواز االشارة ايضا فينبغي )فان قيل( ]٢[احتمال عدم العلم
 اذا وقع التعارض بني )قلنا( املتعارضة الفتاوىقتضى  مان جيوز العمل بكل منهما على

اجلواز وعدم اجلواز وبني احلل واحلرمة فالترجيح يف جانب عدم اجلواز وعدم احلرمة 
وايضا قال الشيخ إبن اهلمام يف احاديث رفع اليدين اهنا معارضة الحاديث عدم الرفع 

ى السكون واخلشوع الذي هو  الصالة علفترجح احاديث عدم الرفع بالقياس فان مبىن
مطلوب ومرغوب فيه باالمجاع والعجب من الشيخ ابن اهلمام انه قال وعن كثري من 
املشائخ عدم االشارة وهو خالف الرواية والدراية كيف نسب اجلهل اىل العلماء 
اجملتهدين املتمسكني بالقياس الذي هو االصل الرابع من ادلة الشرع وهو ظاهر املذهب 

لرواية عن ايب حنيفة وهذا الشيخ قد ضعف حديث القلتني باالضطراب وظاهر ا
احلاصل من كثرة اختالف الرواية ويكتب ولدي االرشد حممد سعيد رسالة يف هذا 

 ان من طاليب )وكتبت( فاذا نقلت اىل البياض نرسلها ان شاء اهللا تعاىل ]٣[الباب

                                                 
 واستقباله باصابعها  القدم اليمىن ان من السنة يف الصالة ان ينصبي اهللا عنهمارض اخرج النسائي عن ابن عمر) 1(

القبلة احلديث واخرج البخاري عن ايب محيد الساعدي حديثا فيه واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة احلديث 
  وأما لفظ االمام فهو يف اهلداية قال الزيلعي انه غريب

  .عفي عنه. اين يف االمايلولذا قال االمام حممد ان االشارة قويل وقول ايب حنيفة وكذلك نقل عن الث) 2(
قلت انه صنف تلك الرسالة وصنف اخوه االصغر موالنا الشيخ حممد حيىي رسالة ردها على ما ذكره مشائخنا ) 3(

  قدس اهللا اسرارهم ومل ارمها وقد علمت ان الراجح هو سنية االشارة منه
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منهم بتعليم الطريقة يف حمل الطريقة مجاعة يف كل طرف ومل اجتاسر على اجازة احد 
 ان كل من ترونه مناسبا يكون رئيس حلقة )فاعلم(أصال فننظر مبا تكون االشارة 

 و السالممجاعة وهذا االمر مفوض اىل رأيكم وليصدر االمر بعد االستخارة والتوجه 
  .عليكم و على من لديكم

  

ل اسئلة كتبها املكتوب الثالث عشر والثالمثائة اىل اخلواجه حممد هاشم يف ح
وهي سبعة وامر ختم هذا اجمللد من املكتوبات هبذا املكتوب ملوافقة عددها 

لعدد االنبياء املرسلني وعدد اصحاب بدر وامر بكتابة عرائض املخدوم زاده 
االعظم عليه الرمحة يف آخر هذه املكتوبات ليذكره الناظرون بالدعاء وقراءة 

  الفاحتة لروحه

وتبليغ الدعوات ليلعم اخونا اخلواجه حممد هاشم ان بعد احلمد والصلوات 
االسئلة اليت اندرجت يف مكتوب املري حمب اهللا وطلبت حلها نكتب يف جواهبا ما هو 

 السؤال االول ان القرب االهلي جل سلطانه حبسب الفناء )حاصل(معلوم لنا ونرسله 
 فضلوا على مجيع والبقاء وطي مجيع مقامات اجلذبة والسلوك واالصحاب الكرام قد

 مرة واحدة فهل هذا و السالماولياء االمة بصحبة خري االنام عليه وعليهم الصالة 
السري والسلوك والفناء والبقاء حصلت هلم يف تلك الصحبة الواحدة وكانت أفضل من 

 هل حصل هلم الفناء والبقاء بتوجهه )و أيضاً(مجيع السري والسلوك والفناء والبقاء 
 او مبجرد دخوهلم يف االسالم وأيضا هل كان هلم علم و السالم الصالة وتصرفه عليه

ال فان كان فبأي اسم مسوه وان مل يكن هلم طريق  بالسلوك واجلذبة حاال ومقاما او
ان حل هذا املشكل منوط ) اعلم(السلوك واجلذبة فيمكن ان نقول هلذه بدعة حسنة 
مل يتكلم به احد يف هذه املدة كيف بالصحبة وموقوف على اخلدمة فان الكالم الذي 

يكون مفهوما ومعقوال لكم بكتابة واحدة ولكن ملا سألتم ال بد من اجلواب ومن حله 
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ان القرب الذي هو منوط ) اعلم(على وجه االمجال بالضرورة فينبغي االصغاء اليه 
والقرب بالفناء والبقاء والسلوك واجلذبة هو قرب الوالية الذي تشرف به اولياء االمة 

 هو و السالمالذي تيسر لالصحاب الكرام يف صحبة خري االنام عليه وعليهم الصالة 
قرب النبوة حصل هلم بطريق التبعية والوراثة وال فناء يف هذا القرب وال بقاء وال جذبة 

 منه مبراتب فان هذا القرب قرب ىوال سلوك وهذا القرب افضل من قرب الوالية واعل
قرب الظالل شتان ما بينهما ولكن ال يدرك فهم كل احد مذاق االصل وذلك القرب 

  :)شعر(هذه املعرفة كاد اخلواص ان يشاركوا العوام يف عدم فهم هذه املعرفة 

  ستا هرآنكه بعامل قلندرى بد صوىف * قلندر نواخىتىربو على نواگ

نعم اذا وقع العروج اىل ذروة كماالت قرب النبوة من طريق الوالية فال 
حة حينئذ من الفناء والبقاء واجلذبة والسلوك فان هذه مباد ومعدات لذلك القرب مندو

وأما اذا مل يكن السري من هذا الطريق بل وقع االختيار على الطريق السلطاين لقرب 
النبوة فال حاجة حينئذ اىل الفناء والبقاء واجلذبة والسلوك وسري االصحاب الكرام من 

ومل حيتاجوا اىل اجلذبة والسلوك والفناء والبقاء وليطلب طريق قرب النبوة السلطاين 
بيان هذه املعرفة من املكتوب احملرر باسم امان اهللا وما كتبه الفقري يف مواضع من 
مكتوباته ورسائله من ان معامليت فيما وراء السلوك واجلذبة ووراء الظهورات 

مة حضرة شيخنا قدس والتجليات املراد به هو هذا القرب فاين حني كنت يف مالز
سره اخذت هذه الدولة يف الظهور فعرضتها عليه هبذه العبارة قد ظهر يل امر السري 
االنفسي بالنسبة اىل هذا االمر كالسري اآلفاقي بالنسبة اىل السري االنفسي ومل اجد 
حينئذ يف نفسي قدرة التعبري عن هذه الدولة بازيد من هذه العبارة وملا صارت هذه 

ة العجيبة بعد سنني منقحة وحمررة حررهتا بعبارة جمملة احلمد هللا الذي هدانا هلذا املعامل
 الفناء ]١[تكون عباراتفوما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق 

                                                 
 احكام معينة خمصوصة من خمترعات كما ان الفاظ الفرض والواجب والسنة واملستحب وغريها واطالقها على) 1(

  .عفي عنه. الفقهاء فكما انه ال يعاب على هذا ال يعاب على ذاك ايضا
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والبقاء واجلذبة والسلوك حمدثة ومن خمترعات املشائخ ذكر املولوي اجلامي يف 
 )وحاصل( الفناء والبقاء ابو سعيد اخلراز قدس سره النفحات ان اول من تكلم عن

السؤال الثاين ان يف الطريقة النقشبندية العلية التزام اتباع السنة السنية النبوية واحلال انه 
 والتحية صدر عنه رياضات عجيبة وجماهدات شديدة كاجلوع و السالمعليه الصالة 

وهنا بواسطة ظهور الكشوفات الشديد ويف هذا الطريق مينعون عن الرياضة بل ير
ايها (الصورية هبا مضرة والعجب انه كيف يتصور احتمال الضرر يف اتباع السنة 

 من قال ان الرياضة ممنوعة يف هذا الطريق ومن اين مسع اهنم يرون الرياضة )احملب
و مضرة ويف هذا الطريق دوام احملافظة على اتباع السنة السنية على صاحبها الصالة 

 والتحية والسعي يف ستر االحوال واختيار توسط احلال ورعاية حد االعتدال يف مالسال
املطاعم واملالبس وسائر االفعال كل ذلك من الرياضات الشاقة واجملاهدات الشديدة 
غاية ما يف الباب ان العوام كاالنعام ال يعدون هذه االمور من الرياضات وال يروهنا من 

اهدة منحصرة عندهم يف اجلوع وكثرة اجلوع عظيم القدر اجملاهدات بل الرياضة واجمل
يف نظرهم فان االكل عند هؤالء املتصفني بصفات البهائم من أهم املهام وأعظم 
املقاصد فال جرم يكون تركه من الرياضة الشاقة واجملاهدة الشديدة عندهم خبالف 

 ال قدر هلا عند العوام وال احملافظة على السنة والتزام متابعتها وأمثاهلا فان هذه االمور
اعتداد هبا حىت يرون تركها من املنكرات وحتصليها من الرياضات فالالزم الكابر هذه 
الطريقة ان جيتهدوا يف ستر االحوال وترك الرياضة اليت هي عظيمة القدر عند العوام 
ه وباعثة على قبول االنام ومستلزمة للشهرة املتضمنة على اآلفات العظام قال علي

 من الشر اال من عصمه اهللا ان يشري الناس اليه ء امر]١[ حبسبو السالمالصالة 
باالصابع يف دينه ودنياه وعند الفقري اجلوع الكثري اسهل وأيسر جدا من مراعاة حد 
االعتدال يف املأكوالت ورياضة رعاية توسط احلال مستحقة الن تكون أزيد وافضل 

والدي املاجد قدس سره رأيت يف علم السلوك  حضرة )قال (من رياضة كثرة اجلوع

                                                 
  .أخرجه البيهقي يف الشعب عن أنس رضي اهللا عنه) قوله حبسب امرئ اخل) 1(
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رسالة ورأيت فيها ان رعاية حد االعتدال يف املأكوالت واحملافظة على احلد الوسط 
حاجة مع هذه املراعاة اىل الذكر والفكر واحلق  كافية يف الوصول اىل املطلوب الفيها

  :)شعر(جدا ان توسط احلال يف املطاعم واملالبس بل مجيع االمور حسنة ومجيلة 

   وال جتوعن اىل ان يضعف البدن *اياك واالكل حىت حيدث الثقل

 قوة اربعني رجال فكان و السالم احلق سبحانه نبينا عليه الصالة ىوقد أعط
صلّى اهللا عليه و سلّم يتحمل هبذه القوة ثقل اجلوع واالصحاب الكرام رضوان اهللا 

صحبة خري البشر عليه وعليهم الصالة عليهم امجعني كانوا يتحملون هذا الثقل بربكة 
 ومل يقع فتور وخلل يف أعماهلم وأفعاهلم اصال وكانت قدرهتم على حماربة و السالم

االعداء مع وجود اجلوع على هنج ال تبلغ قدرة اهل الشبع عشرها ومن ههنا غلب 
ع ة منهم على الف منهم واهل اجلوائالعشرون من الصابرين على مائتني من الكفار وم

من غري الصحابة يكادون يعجزون عن اتيان اآلداب والسنن بل رمبا خيرجون عن 
عهدة الفرائض بالتكلف فتقليد الصحابة يف هذا االمر بال قدرة تعرض للعجز عن اتيان 

 ]١[ عن الصديق االكرب رضي اهللا عنه انه اختار صوم الوصال)نقل(السنن والفرائض 
لّم فسقط من الضعف وعدم القوة على األرض من غري تقليدا للنيب صلّى اهللا عليه و س

 على سبيل االعتراض اين لست كاحدكم ابيت عند و السالماختيار فقال عليه الصالة 
ريب يطعمين ويسقيين فلم يستحسن التقليد بال قدرة وايضا ان االصحاب الكرام كانوا 

حبة خري االنام عليه حمفوظني ومأمونني من املضرات املتولدة من كثرة اجلوع بربكة ص

                                                 
  البخاري عن ايب هريرة رضي اهللا عنه يف مجلة حديث بلفظ فقال رجل من املسلمني انك تواصل ياىرو) 1(

رسول اهللا قال أيكم مثلي اين ابيت يطعمين ريب ويسقيين انتهى وليس فيه ذكر الصديق وليس يف رواية غري 
البخاري قاله املخرج االول قلت عدم ذكر الصديق مسلم ولكن االقتصار على هذا مما ال وجه له فان البخاري 

ين عن أنس وابن عمر وايب سعيد اخرج هذا احلديث يف باب بركة السحور وباب صوم الوصال وكتاب التم
اخلدري وعائشة وايب هريرة ورواه مسلم وغريه ايضا عن بعضهم وغريهم بل املطابق لقول االمام ما رواه البخاري 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا انك 

  . انتهى واملطابقة يف قوله فشق اخلى اظل اطعم واسقتواصل قال لست كهيئتكم اين
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 ان كثرة اجلوع مورثة )بيانه( وليس ذلك ميسرا لغريهم و السالموعليهم الصالة 
للصفاء ألبتة تورث طائفة صفاء القلب ومجاعة صفاء النفس وصفاء القلب يزيد اهلداية 
ويورث النور وصفاء النفس يستتبع الضاللة ويزيد الظلمة اال ترى ان فالسفة اليونان 

 اهلنود وجوكيتهم اورثت الرياضة كلهم صفاء النفس ودلتهم بذلك على طريق وبرامهة
عل الضاللة وجرهتم اىل اخلسارة حىت اعتمد افالطون االمحق على صفاء نفسه وج

على نبينا وعليه  عيسى ه فاعجب بنفسه ومل يصدقالصور الكشفية اخليالية مقتدا
 ال حاجة بنا اىل من ]١[قوم مهديون وكان مبعوثا يف زمنه وقال حنن و السالمالصالة 

يهدينا فان مل يكن فيه هذا الصفاء املوجب لزيادة الظلمة ملا كانت الصور الكشفية 
اخليالية سدة يف طريقه ومانعة له عن الوصول اىل املطلب وقد وجد هو نفسه بسبب 

االمارة هذا الصفاء نورانيا ومل يعلم ان ذلك الصفاء مل جياوز القشر الرقيق من نفسه 
 ان تكون كنجاسة مغلظة مغلفة ىسو شيئا واهنا على خبثها وجناستها ومل يزد فيها

 الذي هو نوراين يف حد ذاته وطاهر وامنا قعد على )والقلب(بغالف رقيق من السكر 
وجهه غبار من جماورته النفس الظلمانية يرجع اىل حاله االصلي بقليل من التصفية 

س فاهنا خبيثة يف حد ذاهتا والظلمة من صفاهتا الذاتية وما مل ويصري نورانيا خبالف النف
و تزك ومل تطهر بسياسة القلب بل باتباع السنة والتزام الشريعة على صاحبها الصالة 

 والتحية بل مبحض فضل اهللا سبحانه ال يزول عنها خبثها الذايت وال يتصور السالم
 تعلق بنفسه االمارة كصفاء القلب عنها الفالح واخلري وافالطون قد ظن صفاءه الذي

العيسوي فتخيل نفسه بالضرورة مهذبا ومطهرا مثله وحرم من دولة متابعته عليه 
السالم وصار متسما بسمة اخلسارة االبدية اعاذنا اهللا سبحانه من هذا البالء وملا كانت 
 هذه املضرة مضمرة ومكمونة يف طبيعة اجلوع ترك اكابر هذه الطريقة قدس اهللا
اسرارهم رياضة اجلوع واختاروا رياضة االعتدال يف املطعومات وجماهدة رعاية 

فات ع الحتمال الضرر العظيم وترتب اآلاالقتصاد يف سائر احلاالت وتركوا منافع اجلو

                                                 
  مهذبون ويهذبناروى ) 1(
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خرون الحظوا منافعه وأغمضوا عن مضاره فرغبوا فيه ومن املقرر عند العقالء انه واآل
 املضرة اليسرية وقريب من هذه املقالة ما قاله العلماء شكر يترك املنافع الكثرية الحتمال

اهللا سعيهم ان االمر اذا دار بني السنة والبدعة االفضل ترك هذا االمر الحتمال كونه 
بدعة دون اتيانه بسبب احتمال كونه سنة يعين ان يف احتمال كونه بدعة احتمال 

الضرر على ركه ترجيحاً الحتمال الضرر ويف احتمال كونه سنة توقع املنافع فينبغي ت
 هذا )وحقيقة(و عرض الضرر يف اتيان السنة من طريق آخر لتوقع املنافع فال عجب 

الكالم هي ان هذه السنة كاهنا كانت موقتة بذلك القرن وملا مل جيد مجاعة كوهنا 
تركوا موقتة بواسطة الدقة واخلفاء بادروا على فعلها بالتقليد ومجاعة ملا وجدوها موقتة 

قد ذكر يف كتب اكابر  )والسؤال الثالث(التقليد فيها واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال 
هذه الطريقة ان نسبتنا منسوبة اىل الصديق رضي اهللا عنه خبالف سائر الطرق فان قال 
مدع ان اكثر الطرق واصل اىل االمام جعفر الصادق وهو منسوب اىل الصديق فلم ال 

 ان لالمام نسبة من الصديق ونسبة من )اجلواب(يضا اىل الصديق ينسب بقية الطرق ا
اهللا تعاىل عنهما وكماالت كل واحدة من هاتني النسبتني مع وجود علي رضي 

اجتماعهما يف االمام على حدة على حدة ومتميز بعضها عن بعض فاخذت طائفة عنه 
يق واخذت مجاعة عنه النسبة الصديقية بواسطة املناسبة الصديقية وانتسبوا اىل الصد

ايضا النسبة العلوية باملناسبة العلوية وانتسبوا اىل علي كرم اهللا وجهه وقد كنت ذهبت 
مجن ومع هذا االجتماع يشاهد  بلدة بنارس حلاجة ما وهناك جيتمع هنر كنك مع هنر

ان هنر كنك غري خمتلط بنهر مجن بل متمايز عنه حبيث يتوهم ان بينهما برزخا مينع 
والذين هم يف طرف هنر كنك يشربون من هنر كنك والذين اآلخر ط احدمها باختال

ارسا پ ان اخلواجه حممد )فان قيل(هم على طرف هنر مجن يشربون من ماء هنر مجن 
قدس سره قد حقق يف رسالته القدسية ان االمام علياً كرم اهللا وجهه كما انه وجد 

 والتحية كذلك وجد التربية و السالمالة التربية من خامت الرسالة عليه و على آله الص
 عني نسبة الصديق فماذا يكون الفرق يمن الصديق رضي اهللا عنه فتكون نسبة عل
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 ان خصوصيات احملال مع وجود احتاد النسبة باقية على حاهلا وقد يعرض )قلنا(بينهما 
ا ملاء واحد بواسطة تعدد احملال خصوصيات متميزة فيجوز ان ينسب اىل كل منهم

 هو انه قد حرر يف )وحاصل السؤال الرابع(طريق بالنظر اىل خصوصية كل منهما 
مكتوب مال حممد صديق انه اذا كان لشخص استعداد الوالية املوسوية ال يدري ان 

يف مكتوب  ال وحرر صاحب تصرف هل يقدر على اخراجه اىل الوالية احملمدية او
من الوالية املوسوية اىل الوالية احملمدية املخدوم زاده االكرب قدس سره باين اخرجتك 

 ان الواقع يف مكتوب مال حممد صديق هو ان االخراج من )اجلواب(فما وجه التوفيق 
الوالية املوسوية اىل الوالية احملمدية ليس مبعلوم الوقوع ومل يكن يف ذلك الوقت علم 

والتبديل كتبت باين بوقوع هذا االمر وملا صار معلوما بعد ذلك وحصلت قدرة التغيري 
اخرجتك من هذه الوالية اىل تلك الوالية فلم يوجد احتاد الزمان حىت يتصور التناقض 

 ان الصوفية هنا يلبسون قميصا مشقوق اجليب على )وحاصل السؤال اخلامس(
الصدر ويقولون ان السنة هي هذا واصحاب املري يلبسون قميصا مدور اجليب فما 

ن ايضا يف التردد يف هذا الباب فان العرب يلبسونه مشقوق انا حن) اعلم(حتقيق ذلك 
 سنة ويفهم من بعض الكتب احلنفية انه ال ينبغي للرجال ]١[اجليب على الصدر ويرونه

االمام امحد وابو داود عن ايب  روى لبس قميص مشقوق الصدر لكونه لباس النساء

                                                 
قلت مل يثبت عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فيه شئ صرحيا ال فعال وال قوال ولكن عقد ) قوله ويرونه سنة() 1(

ه حديث ايب هريرة البخاري يف كتاب اللباس من صحيحه بابا ترمجه بباب جيب القميص من عند الصدر وذكر في
يف وصف السخي والبخيل وفيه قال ابو هريرة فانا رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يقول باصبعه هكذا يف 
جيبه احلديث قال العيين فان الظاهر انه كان البس قميص وكان يف طوقه فتحة اىل صدره وعن هذا قال ابن بطال 

هى واستدل عليه ايضا حبديث قرة بن أياس املزين قال وان قميصه ملطلق كان اجليب يف ثياب السلف عند الصدر انت
 حديث قرة هذا انه كان يف صدره لقوله ىاالزرار فادخلت يدي يف جيب قميصه قال احلافظ ابن حجر ومقتض

س اصال زيهم يف اللبا اوال انه رآه مطلق االزرار اي غري مزرر انتهى ولعل هذا هو الصواب فان االعراب مل يغريوا
فدل ذلك ان جيب العرب كان يف الصدر االول كذلك واما االستدالل جبواز لبسه للذمي فامنا هو العتياد 
املسلمني للبس خالفه يف تلك البالد واملقصود خمالفتهم لعادة املسلني ليحصل االمتياز واما ان ما اعتاده املسلمون 

  عفي عنه. ال فهو شئ آخر هناك سنة او
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 يلبس لبس املرأة ولعنت امرأة هريرة ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال لعن رجل
تلبس لبس الرجل ويف مطالب املؤمنني وال تتشبه املرأة بالرجال وال يتشبه الرجل 
بالنساء فان كال الفريقني ملعون بل يفهم ان القميص املشقوق الصدر ليس من لباس 
 اهل الدين واهل العلم وهلذا جوزوه الهل الذمة يف جامع الرموز نقال عن احمليط فال
يلبس اي الذمي ما خيتص باهل الدين والعلم كالرداء والعمامة بل قميصا خشنا من 
الكرباس جيبه على صدره كالنساء وايضا ان مشقوق اجليب على الصدر ليس قميصا 
على قول بعض العلماء بل هو درع وامنا القميص عندهم ما يكون مشقوق اجليب 

ملرأة ويف اهلداية بدل القميص الدرع وفرق على املنكبني يف جامع الرموز يف بيان كفن ا
بينهما ان شقه اىل الصدر والقميص اىل املنكب وقالوا بالترادف والصواب عند الفقري 
هو انه ملا كان الرجال ممنوعني عن التشبه بالنساء توقف احلكم على معرفة عادة النساء 

ينبغي ان يترك الرجال فننظر إذا كان يف حمل تلبس فيه النساء قميصا شقه على الصدر 
لبسه لئال يتشبهوا بالنساء وان يلبسوا قميصا شقه على املنكب واذا كان يف حمل تلبس 
فيه النساء قميصا شقه على املنكب خيتار الرجال قميصا شقه على الصدر ففي بالد 
العرب تلبس النساء قميصا مدور اجليب فيلبس الرجال ما شقه على الصدر بالضرورة 

راء النهر واهلند تلبس النساء قميصا شقه على الصدر فيختار الرجال قميصا ويف ما و
ق كنت يف مكة فرأيت واحداً عبد احل الشيخ ميان )قال (شقه على املنكب بالضرورة

من مريدي الشيخ نظام النارنويل يطوف بالبيت البسا قميصا مدور اجليب وصار مجع 
س قميص النساء فباعتبار العرف والعادة من العرب يتعجبون من قميصه قائلني انه لب

يكون عمل كل من العرب واهلند وأهل ما وراء النهر صواباً ولكل وجهة هو موليها 
فلو ثبتت سنية لبس القميص املشقوق على الصدر ملا جوز علماء احلنفية لبسه ألهل 

واسبق يف الذمة وملا جعلوا خالفه خمصوصا بأهل العلم والدين وملا كانت النساء اقدم 
وحاصل السؤال (هذا اللباس من الرجال جعلوا لباس الرجال هنا تابعا للباس النساء 

 هو ان توجه الطالب يف هذا الطريق ملا كان اىل االحدية الصرفة من ابتداء )السادس
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االمر كان الالزم ان ال جيتمع هذا التوجه مع النفي واالثبات فان التوجه وقت النفي 
 ان التوجه اىل الغري امنا هو لتقوية التوجه اىل االحدية وتربيته )اباجلو(اىل الغري 
من نفي الغري حصول دوام ذلك التوجه من غري مزامحة االغيار فالتوجه اىل  واملقصود

 له التوجه اىل الغري ال التوجه اىل نفس الغري ليس مبناف للتوجه اىل االحدية وامنا املناىف
 هو ان كل ذكر يستعمل باللسان )وحاصل السؤال السابع(نفي الغري شتان ما بينهما 

تدؤن يف هذه الطريقة بالقلب فالنفي واالثبات هل يستعمل مجيعه بالقلب بيستعمله امل
ال بل بعضه بالقلب وبعضه بغريه فان كان املستعمل بالقلب مجيعه فكيف يستقيم  او

 املستعمل بالقلب مجيعه  ما النقصان ان كان)اجلواب(مدال اىل فوق وصرفه اىل ميني 
ه اىل ميني وجير إال اهللا حنوه أي القلب مع ان لفان ال ميد بالقلب اىل فوق ويصرف ا

النفي واالثبات يف هذا الطريق بالتخيل ال دخل فيه للسان واحلنك اصال حىت يشترط 
ان من قبيل تشكيكات الفخر الرازي قلب والقول وهذان السؤالن االخريمواطأة ال
 ان بعض االصحاب املوجودين هناك )بقية املرام(أملتم فيهما تأمال جيدا الندفعا فلئن ت

قد كتب مكرراً ان املري قليل االلتفات اىل احوال الطالبني يف هذه االيام ومشغول 
 الفقراء حمرومني وكتبوا هذه ىبالعمارة ويصرف مبلغ الفتوح يف خرج العمارة ويبق

 ان )فليعلموا(بة االعتراض وتفوح رائحة االنكار املقدمات على هنج يفهم منه شائ
 ىانكار هذه الطائفة سم قاتل واالعتراض على أفعال هؤالء االكابر واقواهلم سم االفع

يؤدي اىل املوت االبدي ويفضي اىل اهلالك السرمدي فكيف اذا كان هذا االنكار 
فة حمروم من بركاهتم واالعتراض راجعا اىل الشيخ وكان سببا اليذائه ومنكر هذه الطائ

واملعترض عليهم خائب وخاسر يف مجيع االوقات وما مل يكن مجيع حركات الشيخ 
وسكناته مستحسنة يف نظر املريد ال ينال نصيبا من كماالته فان نال يكون استدراجا 

 بواراً وفضيحة ودمارا فان وجد املريد يف نفسه جمال  وعاقبته هالكاو يكون 
 مقدار شعرة مع وجود كمال حمبته واخالصه له فليتقن ان ذلك االعتراض على الشيخ

خيبته وخسارته وحرمانه من كماالت الشيخ او رزالته فان خطر يف قلب  ليس اال
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املريد فرضا شبهة يف فعل من افعال الشيخ ومل تندفع بالدفع فليستفسره عنه على هنج 
 وحيث كان احملق واملبطل  مربأ عن مظنة االنكار ويكون خاليا عن شائبة االعتراض

ممتزجان وملتبسان يف هذا الزمان فلو ظهر من الشيخ امر خمالف للشريعة احيانا ينبغي 
للمريدين ان ال يقلدوه فيه بل يطلبون له حممال حبسن الظن مهما أمكن ويبتغون وجه 

 اىل احلق سبحانه يف دفع اصحته فان مل يظهر وجه الصحة ينبغي ان يلتجئوا ويتضرعو
هذا االبتالء عنهم ويطلبوا منه تعاىل سالمة الشيخ وعافيته بالبكاء واالبتهال فان عرض 
للمريد شبهة يف حق الشيخ الرتكابه االمر املباح ال تعترب تلك الشبهة وال يعبأ هبا فانه 
اذا مل مينع مالك األمور جل سلطانه عن اتيان املباح ومل يعترض على فاعله كيف 

ه ان يعترض عليه من قبل نفسه وكم من مواضع يكون فيه ترك يسوغ لغريه سبحان
 رخصه كما ىاألوىل أوىل من اتيانه وقد ورد يف احلديث ان اهللا تعاىل حيب ان تؤت

 عزائمه وحيث كان يف الشيخ املري قبض مفرط كيف يسوغ االعتراض ىحيب ان تؤت
ه من بعض األمور عليه ان مل يلتفت اىل احوال املريد ومل يشتغل هبم وطلب تسلي

 االصطخري يذهب اىل الصحراء مع كالب الصيد لتسلية نفسه عبد اهللاملباحة وكان 
 على من و السالموبعض املشائخ كانوا يطلبون تسليهم يف السماع واصوات النغمة 

  .اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله امت الصلوات واكمل التسليمات

  

من العرائض اليت كتبها املخدوم زاده االعظم عليه الرمحة العريضة االوىل 
  والغفران

عريضة اقل العبيد حممد صادق اهني اىل العرض االشرف ان احوال هذه احلدود 
واوضاعها على اجلمعية الصورية واملعنوية بيمن التوجهات العلية وقد كان اخلاطر 

يان بدر الدين يوم حترير متفرقا ومتشتتا منذ مدة من طرف خدمة احلضرة فقدم امل
حمدود وسرور غري حمصور احلمد هللا  العريضة وبلغ خرب العافية الكاملة فحصل فرح غري
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الثة على ذلك محدا كثريا ويا قبليت ان احلافظ هباء الدين ختم القرآن اجمليد يف الليلة الث
اء مخسة  وقرأ يف كل ليلة مخسة اجز يف الليلة الرابعة عشرموسى وشرع احلافظ عشر

 وتقرر احلافظ هباء الدين للختم يف العشر ليلة اآلتية اليت هي التاسعة عشراجزاء وخيتم ال
االخري املقصود سالمة احلضرة وبينما احلافظ يقرأ القرآن ليلة يف التراويح ظهر مقام 
وسيع كثري النورانية كانه كان مقام احلقيقة القرآنية وان مل ميكن اجلرأة على ادعاء 

 والتحية امجال و السالمحبها الصالة ا وصار معلوما ان احلقيقة احملمدية على صذلك
كثر قام تفصيل احلقيقة احملمدية والئ يف كوز ويف هذا امليمل هذا املقام وكاهنا حبر كبري

االنبياء وكمل االولياء نصيب من بعض هذا املقام على قدر استعداداهتم وال يدري 
 وهذا احلقري ايضا نال منه و السالمغري نبينا عليه الصالة حصول نصيب من متام ذلك ل

نصيبا رزقنا اهللا سبحانه نصيبا كامال منه بربكة التوجه العايل وذلك املقام مل يتضح اىل 
ن كما ينبغي وبقية االحوال على اجلمعية ويفهم يف هذا الشهر حصول بركة كثرية اآل

باجلمعية والذكر واهل البلد ايضا واوضاع اخي حممد سعيد طيبة اوقاته مصروفة 
 فوقها وحيفظ اىل ئاشي ن اربعة اجزاء وحيضرون بالذوق التام وقد حفظ الفقري اىل اآل

 عريضة اقل العبيد حممد )العريضة الثانية(يوم العيد مخسة اجزاء ختمينا والعبودية 
 هني اىل ذروة العرض ان احوال هذه احلدود واوضاعها مستوجبة للشكراصادق 

واملطلوب واملسؤل خريية ذلك اجلناب مع مجيع اخلدام واالصحاب وقد حصل 
االبتهاج مبطالعة النميقة االنيقة والصحيفة الشريفة املرسلة مع امساعيل مد اهللا سبحانه 
ظالل عطوفة حضرة القبلة على كافة اهل االسالم وابقاها حبرمة النيب وآله االجماد عليه 

ويا قبليت ماذا اكتب من سوء االحوال ال بضاعة يل غري  و السالموعليهم الصالة 
احلسرة والندامة على صدور سوء االعمال وتضييع االحوال احلاصلة يف املاضي واحلال 

 ان ال تفوت حلظة وال ساعة يف خالف رضائه تعاىل وهو ال يتيسر اال ان ميد واملتمىن
  ):ع(خدام ذلك اجلناب ويأخذوا بيدي 

   الكرامال عسر يف امر مع
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 واملنة على نعمة االستقامة اىل اآلن على طريق امرمت به ومل يتطرق اليه  احلمدهللا
توجه الشريف بل نرجو الترقي والتزايد يوما فيوما وتنعقد الصحبة بعد الفتور بيمن 

الفجر والظهر واحلافظ هباء الدين اذا فرغ من الترددات ووجد الفرصة يشتغل بقراءة 
 مرة ومبسوط أخرى والقبض والبسط والتوجه والذوق ضقبوالقرآن والفقري م

والسكون وغريها تتعلق بالبدن فقط ال تتجاوزه اىل غريه واللطائف الستة ليست 
 ىمبتوجهة وال غافلة فان كانت متوجهة فتوجهها مثل العلم احلضوري عينه وأر

للطائف اوال التوجه والذوق وأمثاهلما داخلة يف الظالل ال اجدها جماوزها وكانت ا
 البدن مفهوما يف نظر البصرية كما كنت عرضته يف ىخمتلطة بالبدن ومل يكن امر سو

 ذلك املقام مقام البقاء ىاحلضور املوفور السرور واآلن اجدها ممتازة عن البدن وار
وبعد البقاء عرض ايضا نوع من الفناء للطائف وفهم ان االمر ال يتم بدون هذا الفناء 

السرور قليلة ننظر ماذا يظهر  د البقاء وانا اآلن مقبوض منذ ايام ومعاملةالذي يكون بع
بعد ذلك وايل اآلن مل حيصل التوجه اىل العامل وحيث كان عرض االحوال ضروريا 

 يف املنام يف كل ليلة اال ما شاء اهللا ة احلضرىجتاسرنا بتحرير كلمات ويا قبليت ار
 والعبودية و السالمداخلة يف التكلفات الرمسية وماذا اكتب ازيد من ذلك فان الزيادة 

 عريضة أقل العبيد حممد صادق اهني اىل موقف العرض ان هذا احلقري )العريضة الثالثة(
كان مقبوضاً ومغموماً من مدة فادركت العناية اإلهلية آخر األمر مبحض التوجه 

وجه مثال كانا االقدس وحصل بسط عظيم وصار معلوما يف ذلك البسط ان الذكر والت
اوال من جانب هذا الشخص واآلن كل شئ من جانبه تعاىل وتقدس وال أجد يف 
نفسي غري قابلية لقبول ما يرد من جانبه تعاىل كمرآة تطلع عليها الشمس فاحترق 
بذلك الطلوع كل ظلمة وكدورة يف البدن واللطائف وحصل هلا كل نور وبركة كما 

 اَلْطََف من الروح ئا وصار البدن كالنور مضيينبغي فانشرح الصدر واتسع القلب
والسر اللذين كانا قبل ذلك ووجدت التجلي االكمل من بني اللطائف للقلب فلما 
نظرت اىل القلب ظهر ان يف القلب قلبا آخر والتجلي له فلما نظرت اىل قلب القلب 
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يط اال وفيه ظهر ان يف ذلك القلب قلبا آخر وهكذا اىل غري النهاية فلم يظهر قلب بس
قلب آخر ولكن يتوهم اآلن انه انتهى اىل قلب بسيط وليس ذلك مبتيقن وعلم ان 
احلاالت املتقدمة على هذه احلالة بالنسبة اليها كانت كلها تكلفات صرفة وقد كان 
خطر يل اسم هذا املقام ولكن ما كتبته حتاميا عن سوء االدب فيا قبليت ان هذه كلها 

  :)شعر(توجه االطهر اثر يسري من آثار ال

   لسانا أبث الشكر كنت مقصراً *فلو ان يل يف كل منبت شعرة

واملرجو سالمة احلضرة وكيف اكتب متين نيل مالزمة خدام اجلناب وكيف 
اشرحه التصور ليالً وهنارا بل يف كل ساعة انه يف اي وقت مسعود ويف اي ساعة 

يل غري هذا التمين يسر اهللا سبحانه  واملقصد االعز وال متين ىسعيد حصل املطلب االعل
هذه الدولة العظمى باحسن الوجوه واوفق الطرق حبرمة النيب وآله االجماد عليه وعليهم 

  .من الصلوات امتها وأكملها والعبودية

  

  )قد مت اجلزء االول من معرب املكتوبات ويليه اجلزء الثاين للشيخ املذكور نفع اهللا به(

  

  

  ن تعريب    املكتوباتفهرسة اجللد االول م(

  )الشريفة املوسوم بالدرر املكنونات النفيسة

  

  )متت الفهرست بعون اهللا امللك الوهاب(

  

   ديباجة٢

* * *  
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  ١.............................................ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء و اهللا ذو الفضل العظيم
  ٢...........................................................بســم اهللا الّرمحن الّرحيم

املكتوب األول يف بيان االحوال اليت هلا مناسبة باالسم الظاهر وبيان ظهور القسم اخلاص من 
التوحيد و بيان العروجات الواقعة فوق احملدد و انكشاف درجات اجلنة و ظهور مراتب بعض أهل 

اهلادي اىل * لكامل املكمل الواصل اىل درجات الوالية اهللا كتبه اىل شيخه املعظم و هو الشيخ ا
مؤيد الدين الرضي شيخنا و امامنا الشيخ حممد الباقي النقشبندي * طريق اندراج النهاية يف البداية 

  ٩..................................االحراري قدس اهللا سره االقدس و بلغه اىل اقصي ما يتمناه
املكتوب الثاين يف بيان حصول الترقيات واملباهات بعنايات احلق جل سلطانه كتبه اىل شيخه املعظم 

  ١١.............................................................................قدس سره
املكتوب الثالث يف بيان توقف االصحاب يف مقام خمصوص وما يتعلق بذلك كتبه اىل شيخه املعظم

......................................................................................١٣  
املكتوب الرابع يف بيان فضائل شهر رمضان املبارك وبيان احلقيقة احملمدية عليه و على آله الصالة و 

  ١٣...............................................السالم والتحية كتبه أيضاً اىل شيخه املعظم
 تفويض اخلواجه برهان الذي هو واحد من املخلصني مع بيان بعض أحواله املكتوب اخلامس يف
  ١٥...................................................................كتبه اىل شيخه املعظم

املكتوب السادس يف بيان حصول اجلذبة و السلوك و حتصيل التربية بصفيت اجلالل و اجلمال و بيان 
  ١٦............................. علو نسبة النقشبندية كتبه اىل شيخه احملترمالفناء و البقاء و بيان

املكتوب السابع يف بيان بعض أحواله الغريبة مع بعض استفساراته الضرورية كتبه اىل شيخه املكرم
......................................................................................١٨  

  ٢٠...... الثامن يف بيان االحوال املتعلقة مبرتبة البقاء والصحو كتبه أيضاً اىل شيخه املعظماملكتوب
  ٢٢..............املكتوب التاسع يف بيان االحوال املناسبة ملقام الرتول كتبه أيضاً اىل شيخه املكرم

املكتوب العاشر يف حصول القرب والبعد والفرق والوصل مبعاين غري متعارفة مع بعض العلوم 
  ٢٥...........................................املناسب لذلك املقام كتبه ايضاً اىل شيخه املعظم

املكتوب احلادي عشر يف بيان بعض الكشوف وحصول مقام رؤية قصور نفسه واهتامها يف مجيع 
االحوال وظهور معىن الكلمات الثالث للشيخ ايب سعيد ايب اخلري وسرها وبيان احوال بعض 

  ٢٦......................................................اصحابه كتبه اىل شيخه املكرم ايضا
املكتوب الثاين عشر يف بيان حصول الفناء والبقاء وظهور الوجه اخلاص يف كل شئ وحقيقة السري 

  ٣٢.........................يف اهللا والتجلي الذايت الربقي وغري ذلك كتبه اىل شيخه املعظم أيضا
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 ومطابقة علوم احلقيقة بعلوم الشريعة كتبه اىل شيخه املكتوب الثالث عشر يف بيان عدم هناية الطريق
  ٣٣.................................................................................املعظم

املكتوب الرابع عشر يف بيان حصول الوقائع اليت عرضت يف اثناء الطريق وبيان احوال بعض 
  ٣٤..................................................املسترشدين كتبه اىل شيخه املعظم أيضاً

املكتوب اخلامس عشر يف بيان االحوال اليت هلا مناسبة ملقام اهلبوط والرتول مع بعض االسرار 
  ٣٧......................................................املكنونة كتبه اىل شيخه املعظم أيضا

  ٣٩..... والرتول وغريها كتبه اىل شيخه املعظم ايضااملكتوب السادس عشر يف بيان احوال العروج
  ٤١........املكتوب السابع عشر يف األحوال املتعلقة بالعروج والرتول كتبه اىل شيخه املكرم أيضا

ر يف التمكني الذي حيصل بعد التلوين وبيان مراتب الواليات الثالث وبيان ان املكتوب الثامن عش
  ٤٢..............وجود الواجب تعاىل زائد على ذاته تعاىل وغري ذلك كتبه اىل شيخه املكرم ايضا

  ٤٧............ شيخه املكرم ايضااملكتوب التاسع عشر يف تفويض بعض ارباب احلوائج كتبه اىل
  ٤٨...............املكتوب العشرون يف تفويض بعض ارباب احلوائج كتبه اىل شيخه املعظم ايضا

املكتوب احلادي والعشرون يف بيان درجات الوالية ال سيما الوالية احملمدية على صاحبها الصالة و 
شبندية العلية قدس اهللا اسرار اهلها وعلو نسبتهم وفضلها على السالم والتحية ومدح الطريقة النق

  ٤٨...........نسب سائر الطرق ارسله اىل الشيخ حممد املكي ابن احلاج موسى القاري الالهوري
فيت الالهوري يف بيان وجه املكتوب الثاين والعشرون ارسل اىل الشيخ عبد اجمليد بن الشيخ حممد امل

التعلق بني الروح والنفس وبيان عروجهما ونزوهلما وبيان الفناء اجلسدي والروحي وبقائهما وبيان 
  ٥٠.......................مقام الدعوة والفرق بني املستهلكني من االولياء والراجعني اىل الدعوة

العشرون أرسل اىل عبد الرحيم املشتهر خبان خانان يف جواب كتابه يف املنع عن املكتوب الثالث و
  ٥٢.................أخذ الطريق من الناقص وبيان مضرته واملنع عن االلقاب الشبيهة بأهل الكفر

ان الصويف كائن بائن وان تعلق القلب املكتوب الرابع والعشرون ارسل اىل حممد قليج خان يف بيان 
ال يكون باكثر من واحد وان ظهور احملبة الذاتية يستلزم استوآء االيالم واالنعام من احملبوب والفرق 

بني عبادة املقربني وعبادة االبرار وكذا بني االولياء املستهلكني وبني االولياء املرجوعني اىل دعوة 
  ٥٥..................................................................................اخللق

املكتوب اخلامس والعشرون أرسل اىل خواجه جهان يف التحريض على متابعة سيد املرسلني ومتابعة 
  ٥٦....................اخللفاء الراشدين عليه وعليهم من الصلوات أكملها ومن التسليمات أمتها

سادس والعشرون أرسل اىل الشيخ العامل موالنا احلاج حممد الالهوري يف بيان ان الشوق املكتوب ال
  ٥٧......................................يكون لالبرار دون املقربني مع علوم تناسب هذا املقام
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ة وعلو نسبة هؤالء املكتوب السابع والعشرون اىل خواجه عمك يف بيان مدح الطريقة النقشبندي
  ٥٩...............................................................االكابر قدس اهللا اسرارهم

املكتوب الثامن والعشرون أرسل ايضاً اىل خواجه عمك يف بيان علو احلال لكن بعبارة مومهة 
  ٦١.........................................................................للترتل والتباعد

املكتوب التاسع والعشرون صدر اىل الشيخ نظام الدين التهانيسري يف الترغيب يف اداء الفرائض 
ورعاية السنن واآلداب وعدم املباالت يف اداء النافلة يف جنب الفرائض واملنع عن اداء العشاء يف 

ع عن جتويز سجدة النصف األخري من الليل واملنع عن جتويز شرب املاء املستعمل يف الوضوء واملن
  ٦١...........................................................املريدين يعين لشيخهم أو غريه

نفسي والتجلي املكتوب الثالثون يف بيان الشهود اآلفاقي واالنفسي وفرق ما بني الشهود اال
الصوري وبيان علو شان مقام العبودية ومطابقة علوم ذلك املقام بالعلوم الشرعية وما يناسب ذلك 
قال املال حممد صديق من مجلة خدمته املتقدمني ان هذا املكتوب أيضا أرسل اىل الشيخ نظام الدين 

  ٦٤............................................................................التهانيسري
املكتوب احلادي والثالثون يف بيان ظهور حقيقة التوحيد الوجودي وقربه تعاىل ومعيته الذاتيني 

  ٦٨.......وجماوزة ذلك املقام مع بعض االسئلة واالجوبة املتعلقة هبذا املقام أرسله اىل الشيخ صويف
ثون ارسل اىل املرزا حسام الدين امحد يف بيان الكمال املخصوص باالصحاب املكتوب الثاين والثال

  ٧٤....الكرام رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني وانه قد تشرف به قليل من االولياء وما يناسب ذلك
حممد الالهوري يف بيان مذمة علماء السوء الذين املكتوب الثالث والثالثون صدر اىل احلاج املال 

  ٧٧.........................هم يف اسر حمبة الدنيا ومدح العلماء الزهاد الذين يرغبون عن الدنيا
رية املكتوب الرابع و الثالثون ارسل اىل احلاج حممد الالهوري ايضاً يف بيان اجلواهر اخلمسة االم

  ٨٠.....................................................بطريق البسط و التفصيل مهما امكن
املكتوب اخلامس و الثالثون يف بيان احملبة الذاتية اليت يستوي يف هذا املقام االنعام و االيالم كتبه اىل 

  ٨٣.........................................................احلاج ميان حممد الالهوري ايضاً
املكتوب السادس و الثالثون يف بيان ان الشريعة متكفلة جبميع السعادات الدينية و الدنيوية و 

  ٨٤..............الطريقة و احلقيقة خادمتان للشريعة و ما يناسب ذلك اىل احلاج حممد الالهوري
لسابع و الثالثون صدر اىل الشيخ حممد الچتري يف التحريض على متابعة السنة السنية املكتوب ا

على صاحبها الصالة و السالم والتحية والترغيب يف حتصيل النسبة النقشبندية العلية قدس سرهم
......................................................................................٨٥  

املكتوب الثامن والثالثون صدر أيضاً اىل الشيخ حممد الچتري يف بيان التعلق بالذات البحت تعالت 
وتقدست املرته عن اعتبار االمساء والصفات والشئون واالعتبارات ويف مذمة الناقصني الذين زعموا 
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وت االقدام يف الفناء املترتب عليه املرته عن املثل مثلياً والالكيفي كيفياً فتعلقوا به وافتتنوا وبيان تفا
  ٨٦.....................................................تفاوت العلوم واملعارف وامثال ذلك

املكتوب التاسع و الثالثون صدر ايضا اىل الشيخ حممد الچتري يف بيان ان مدار األمر على القلب 
  ٨٩...................لعبادات الرمسية وامثال ذلكوأنه ال يفتح شئ من جمرد االعمال الصورية وا

املكتوب االربعون صدر أيضاً اىل الشيخ حممد الچتري يف بيان حتصيل االخالص الذي هو جزء من 
 وامثال االجزاء الثلثة للشريعة الغراء وان الطريقة واحلقيقة خادمتان للشريعة يف تكميل هذا اجلزء

  ٩٠..................................................................................ذلك
املكتوب احلادي واالربعون اىل الشيخ درويش يف التحريض على متابعة السنة السنية املصطفوية 
على صاحبها الصالة و السالم والتحية وبيان ان الطريقة واحلقيقة متحمتان للشريعة وما يناسب 

  ٩٠..................................................................................ذلك
املكتوب الثاين واالربعون اىل الشيخ حممد املذكور أيضاً يف بيان أن أفضل املصاقيل الزالة َصداء حمبة 
ما سوى احلق من احلقيقة اجلامعة القلبية متابعة السنة السنية على صاحبها الصالة و السالم والتحية

......................................................................................٩٤  
املكتوب الثالث واالربعون اىل السيد النقيب الشيخ فريد البخاري يف بيان أن التوحيد على قسمني 
شهودي ووجودي وان ما ال بد منه هو الشهودي املربوط به الفناء وأنه يف مرتبة عني اليقني وما 

  ٩٤.............االسئلة واالجوبة والتمثيالت املوضحةفوقه فهو حق اليقني وما يناسب ذلك من 
املكتوب الرابع واالربعون اىل املذكور أيضاً يف مدح خري البشر عليه و على آله الصالة و السالم 

ابعة سنته السنية وبيان ان مصدقيه من خري االمم ومكذبيه من اشرار بين آدم ويف الترغيب يف مت
  ٩٨.................................................عليه و على آله الصالة و السالم والتحية

املكتوب اخلامس واالربعون كتبه اىل املذكور أيضاً اظهاراً لشكر تقويته الظاهرية أمور فقراء 
نسان سبباً لنقصانه ككوهنا سبباً لكماله اخلانقاه بعد ارحتال شيخه وبني فيه أيضاً كون جامعية اال

  ١٠١..........................................مع ذكر فضائل شهر رمضان وما يناسب ذلك
املكتوب السادس واالربعون اىل املذكور ايضاً يف بيان ان وجود الواجب تعاىل وتقدس وكذلك 
وحدانيته بل نبوة حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ورسالته ومجيع ما جاء به من عند اهللا 

  ١٠٤...............كلها بديهي غري حمتاج اىل فكر ودليل وذكر يف ايضاح ذلك مقدمات كثرية
املكتوب السابع و االربعون اىل املذكور ايضاً يف الشكاية من ضعف أهل االسالم وغلبة الكفار 

  ١٠٦......................................وترغيب السالطني يف ترويج الدين وتقوية املسلمني
عون اىل املذكور ايضاً يف التحريض على تعظيم العلماء و طلبة العلوم الذين املكتوب الثامن و االرب
  ١٠٨................................................................هم محلة الشريعة الغراء
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املكتوب التاسع واالربعون اىل املذكور ايضاً يف التحريض على اجلمع بني دوليت حتلية الظاهر باتيان 
  ١٠٩..................................شرعية وختلية الباطن عن عالقة ما سواه تعاىلاالحكام ال

  ١١٠...........................املكتوب اخلمسون يف مذمة الدنيا الدنية اىل السيد املذكور ايضاً
ر ايضاً يف الترغيب يف ترويج الشريعة الغراء على صاحبها املكتوب احلادي و اخلمسون اىل املذكو

  ١١١.....................................................................الصالة و السالم
املكتوب الثاين و اخلمسون اىل السيد املذكور ايضا يف مذمة النفس االمارة و بيان مرضها الذايت و 

  ١١١...........................................................بيان عالج ازالة ذلك املرض
املكتوب الثالث و اخلمسون اىل السيد املذكور ايضا يف بيان ان اختالف العلماء السوء موجب 

  ١١٤.........................................................لفساد العامل و ما يناسب ذلك
ذكور أيضا يف بيان ان االجتناب من صحبة املبتدع الزم و املكتوب الرابع و اخلمسون اىل السيد امل

ان ضرر صحبتهم فوق ضرر صحبة الكفار و ان شر الفرق املبتدعة الشيعة الشنيعة و ما يناسب 
  ١١٥................................................................................ذلك

  ١١٧...............الوهاب البخاري يف اظهار احملبةاملكتوب اخلامس و اخلمسون اىل السيد عبد 
  ١١٧.املكتوب السادس و اخلمسون اىل الشيخ عبد الوهاب ايضا يف تفويض شخص من السادات

  ١١٨.......................... حممد يوسف يف النصيحةاملكتوب السابع و اخلمسون اىل الشيخ
املكتوب الثامن و اخلمسون اىل السيد حممود يف بيان ان هذا الطريق كله سبع خطوات و ان 

أن طريق مشائخ النقشبندية اختاروا ابتداء السري من عامل االمر خبالف مشائخ السالسل اآلخر و 
  ١١٩.............................هؤالء االكابر هو طريق االصحاب الكرام و ما يناسب ذلك

املكتوب التاسع و اخلمسون اىل السيد حممود ايضاً يف بيان انه ال بد يف حصول النجاة من أمور 
عة و ان العلم و العمل متعلقان بالشريعة و ثالثة و اهنا ال تتصور بدون اتباع أهل السنة و اجلما

  ١٢١................................االخالص منوط بسلوك طريق الصوفية و ما يناسب ذلك
املكتوب الستون اىل السيد حممود ايضاً يف بيان نفي اخلواطر و دفع الوساوس الكلية و ما يناسب 

  ١٢٣................................................................................ذلك
املكتوب احلادي و الستون اىل السيد حممود ايضا يف التحريض على صحبة الشيخ الكامل املكمل و 

  ١٢٥..........................................االجتناب عن صحبة الناقص و ما يناسب ذلك
ب املرزا حسام الدين أمحد يف بيان أن اجلذبة اليت هي قبل السلوك املكتوب الثاين و الستون اىل جان

ليست من املقاصد بل هي وسيلة لقطع منازل السلوك بالسهولة و اجلذبة اليت من املقاصد امنا هي 
  ١٢٦.........................................................بعد السلوك و ما يناسب ذلك
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ن اىل السيد النقيب الشيخ فريد يف بيان ان االنبياء عليهم الصالة و السالم املكتوب الثالث و الستو
  ١٢٧.........متفقون يف أصول الدين و اختالفهم امنا هو يف الفروع و بيان بعض كلماهتم املتفقة

املكتوب الرابع و الستون اىل السيد النقيب الشيخ فريد يف بيان اللذة و االمل اجلسمانيني و 
  ١٣٠...........الروحانيني و التحريض على حتمل املصائب و اآلالم اجلسمانية و ما يناسب ذلك

 االعظم يف التأسف و التلهف على ضعف االسالم و عجز املكتوب اخلامس و الستون اىل اخلان
  ١٣١............املسلمني و التحريض على تقوية أهل االسالم و االغراء على اجراء احكام الدين
دس اهللا اسرارهم املكتوب السادس و الستون اىل املذكور ايضاً يف مدح الطريقة العلية النقشبندية ق

وبيان مناسبة هذا الطريق بطريق االصحاب الكرام وبيان فضيلة االصحاب العظام على غريهم ولو 
  ١٣٣...............................كان ذلك الغري اويسا القرين او عمر بن عبد العزيز املرواين

  ١٣٥............................... تفويض حمتاجاملكتوب السابع والستون اىل خان خانان يف
املكتوب الثامن والستون اىل املذكور أيضاً يف بيان أن التواضع يستحسن من ارباب الغىن واالستغناء 

  ١٣٥....................................................من اصحاب الفقر وما يناسب ذلك
وب التاسع والستون اىل املذكور أيضاً يف بيان ان التواضع موجب للرفعة يف الدارين وان املكت

  ١٣٦.........................النجاة مربوطة مبتابعة أهل السنة واجلماعة الذين هم الفرقة الناجية
 االنسان سبب لبعده كما اهنا سبب لقربه املكتوب السبعون اىل املذكور ايضاً يف بيان ان جامعية

  ١٣٧.....................................................................وما يناسب ذلك
املكتوب احلادي والسبعون اىل املريزا داراب بن خان خانان يف بيان ان شكر املنعم واجب على 

  ١٣٩...........................املنعم عليه وحصول الشكر امنا هو باتيان أحكام الشريعة ال غري
املكتوب الثاين والسبعون اىل اخلواجة جهان يف بيان ان مجع الدين مع الدنيا متعسر وما يناسب 

  ١٤٠................................................................................ذلك
املكتوب الثالث والسبعون اىل قليج اهللا ابن قليج خان يف مذمة الدنيا وابنائها وترك حتصيل العلوم 

الغري النافعة واالجتناب عن فضول املباحات والتحريض على اخلريات واالعمال الصاحلة وما 
  ١٤١.........................................................................يناسب ذلك

ب الرابع والسبعون اىل املرزا بديع الزمان يف التحريض على حمبة الفقراء والتوجه اليهم و على املكتو
  ١٤٧............................................اتباع صاحب الشريعة عليه الصالة و السالم

تابعة سيد الكونني عليه املكتوب اخلامس والسبعون اىل املرزا بديع الزمان أيضاً يف التحريض على م
و على آله الصالة و السالم بتصحيح العقائد أوال وتعلم االحكام الفقهية الضرورية ثانيا وما يناسبه

....................................................................................١٤٩  
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لتحريض املكتوب السادس والسبعون اىل قليج خان يف بيان ان الترقي مربوط بالورع والتقوى ويف ا
  ١٥٠.............................................على ترك فضول املباحات وما يناسب ذلك

املكتوب السابع والسبعون اىل جباري خان يف بيان ان عبادة اهللا الذي ليس كمثله شئ مىت تكون 
  ١٥٢...............................................................ميسرة وما يناسب ذلك

املكتوب الثامن والسبعون اىل جباري خان ايضا يف بيان معىن السفر يف الوطن والسري اآلفاقي 
  ١٥٤...............واالنفسي وان حصول هذه الدولة موقوف على اتباعه صلّى اهللا عليه و سلّم

ر ايضاً يف بيان ان هذه الشريعة الغراء جامعة للشرائع املتقدمة املكتوب التاسع والسبعون اىل املذكو
  ١٥٦......................واألتيان مبقتضى هذه الشريعة اتيان مبقتضى الشرائع وما يناسب ذلك

ني الفرق الثالثة والسبعني املكتوب الثمانون اىل املرزا فتح اهللا احلكيم يف بيان أن الفرقة الناجية من ب
فرقة أهل السنة واجلماعة ويف املنع من االلتفات اىل الفرق املبتدعة واالختالط معهم وما يناسب 

  ١٥٧................................................................................ذلك
لوهن املكتوب احلادي والثمانون اىل الال بك يف التحريض على ترويج االسالم وبيان حصول ا

  ١٦١............................والضعف لالسالم واملسلمني واستيالء الكفار االشرار وغلبتهم
املكتوب الثاين والثمانون اىل اسكندرخان اللودي هي يف بيان ان سالمة القلب ال تتصور بدون 

  ١٦٢.............................نسيان ما سوي احلق جل وعال وهذا النيسان معرب عنه بالفناء
على اجلمع بني مجعييت الظاهر والباطن مع املكتوب الثالث والثمانون اىل هبادر خان يف التحريض 

  ١٦٣.......................................................االستقامة على الشريعة واحلقيقة
املكتوب الرابع والثمانون اىل السيد أمحد القادري يف بيان أن كال من الشريعة واحلقيقة عني اآلخر 

 مطابقة علوم ذلك املقام ومعارفها بالعلوم الشرعية وان عالمة الوصول اىل مرتبة حق اليقني
  ١٦٣............................................................ومعارفها وما يناسب ذلك

املكتوب اخلامس والثمانون اىل املرزا فتح اهللا احلكيم يف التحريض على اتيان االعمال الصاحلة 
  ١٦٥.................................. يناسب ذلكخصوصاً على اداء الصلوات باجلماعة وما

املكتوب السادس و الثمانون اىل شخص من حكام بعض القصبة يف بيان سالمة القلب عما سواه 
  ١٦٦................................................................................تعاىل

  ١٦٧.........املكتوب السابع و الثمانون اىل هبلوان حممود يف بيان سعادة من قبله اولياء اهللا تعاىل
املكتوب الثامن والثمانون اىل املذكور ايضا يف بيان فضيلة الشيب يف االميان و الصالح ولزوم غلبة 

  ١٦٧..........................................باب والرجاء يف الشيخوخةاخلوف يف عهد الش
  ١٦٨..................................املكتوب التاسع والثمانون اىل املرزا على جان يف التعزية



- ٦٥٩ -  

املكتوب التسعون اىل اخلواجه قاسم يف التحريض على التوجه اىل احلق سبحانه بالكلية وبيان ان 
حصول هذه الدولة موقوف يف هذا الوقت على االخالص هلذه الطائفة العلية النقشبندية قدس اهللا 

  ١٦٩...............................................................اسرارهم والتوجه اليهم
ملكتوب احلادي والتسعون اىل الشيخ الكبري يف بيان أن تصحيح العقائد واتيان االعمال الصاحلة ا

كليهما جناحان للطريان اىل عامل القدس وان املقصود من اعمال الشريعة واحوال احلقيقة هو تزكية 
  ١٧٠.................................................................النفس وتصفية القلب

ملكتوب الثاين والتسعون اىل املذكور أيضاً يف بيان ان اطمئنان القلب امنا هو بالذكر ال باالستدالل ا
  ١٧١...............................................................................والنظر

املكتوب الثالث والتسعون اىل اسكندر خان اللودي يف التحريض على صرف األوقات اىل ذكر اهللا 
  ١٧١.......................................................................اىلسبحانه وتع

املكتوب الرابع والتسعون اىل خضر خان اللودي يف بيان أنه البد لالنسان من تصحيح العقائد 
  ١٧٢.............................واتيان االعمال الصاحلة ليطري هبذين اجلناحني اىل عامل احلقيقة

املكتوب اخلامس والتسعون اىل السيد امحد جبواره يف بيان ان االنسان نسخة جامعة وقلبه ايضاً 
خملوق على وصف اجلامعية وتوجيهات أقوال بعض املشائخ الواقعة حالة السكر وما يناسب ذلك

....................................................................................١٧٢  
لتسعون اىل حممد شريف يف املنع والزجر عن التسويف والتأخري ويف التحريض املكتوب السادس وا

  ١٧٥..............................على متابعة الشريعة على صاحبها الصالة والتحية وما يناسبه
حتصيل اليقني وما املكتوب السابع والتسعون اىل الشيخ درويش يف بيان ان املقصود من العبادة هو 

  ١٧٧...............................................................................يناسبه
املكتوب الثامن والتسعون اىل عبد القادر ولد الشيخ زكريا يف التحريض على الرفق وترك العنف 

  ١٧٨.........................................بايراد االحاديث على مصدرها الصالة و السالم
املكتوب التاسع والتسعون اىل املال حسن الكشمريي يف جواب استفساره عن كيفية دوام احلضور 

  ١٨١...............................................واجتماعه مع النوم الذي هو معدن الغفلة
املكتوب املائة اىل املال حسن الكشمريي أيضاً يف جواب سؤاله عن قول الشيخ عبد الكرمي اليمين 

  ١٨٤......................................................ان احلق سبحانه ليس بعامل الغيب
عرّضوا ألهل الكمال املكتوب احلادي و املائة اىل املال حسن الكشمريي ايضاً يف الرد على مجاعة ت

  ١٨٦...................................................واطالوا اللسان يف حقه بانواع املقال
املكتوب الثاين واملائة اىل املال مظفر يف بيان أن احملرم يف القرض مع الفيض يعين الربا جمموع املبلغ 

  ١٨٧........................................................ال الزيادة فقط وما يتعلق بذلك
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  ١٨٩.......املكتوب الثالث واملائة اىل السيد فريد يف بيان معىن العافية وطلب القاضي لبلد سرهند
  ١٨٩...................................املكتوب الرابع واملائة اىل قضاة بعض القصبة يف التعزية

املكتوب اخلامس و املائة اىل احلكيم عبد القادر يف بيان ان املريض ما مل يصح و مل يربأ ال ينفعه 
  ١٩٠................................................................غذاء أصال و ما يناسبه

ي يف بيان ان حمبة هذه الطائفة املتفرعة على املكتوب السادس واملائة اىل حممد صادق الكشمري
  ١٩١....................................................معرفتهم من اجل نعم اهللا جل شأنه

املكتوب السابع واملائة اىل حممد صادق الكشمريي ايضاً يف اجوبة اسئلته اليت كتبها اليه وفيه فوائد 
  ١٩٢................................................... الطائفةضرورية نافعة يف التسليم هلذه

املكتوب الثامن واملائة اىل السيد أمحد يف بيان ان النبوة افضل من الوالية على عكس ما قيل ان 
  ١٩٦................................................................الوالية أفضل من النبوة

  ١٩٧.بحانهاملكتوب التاسع واملائة اىل احلكيم صدر يف بيان سالمة القلب ونسيانه ما دون احلق س
املكتوب العاشر واملائة اىل الشيخ صدر الدين يف بيان أن املقصود من خلق االنسان اداء وظائف 

  ١٩٧..................................السلوك وكمال االقبال على جناب احلق سبحانه وتعاىل
املكتوب احلادي عشر واملائة اىل الشيخ أمحد السنبهلي يف بيان أن التوحيد عبارة عن ختليص القلب 

  ١٩٨..............................................عما دون احلق سبحانه و تعاىل وما يناسبه
 يف التحقيق على عقائد أهل املكتوب الثاين عشر واملائة اىل الشيخ عبد اجلليل يف بيان أن املدار

  ١٩٩....................................................................السنة واجلماعة اخل
املكتوب الثالث عشر واملائة اىل مجال الدين حسني يف بيان الفرق بني جذبة املبتدئ وبني جذبة 

ق مقام القلب واهنم يتخيلون ان املنتهى وان مشهود اجملذوبني يف االبتداء ليس االّ الروح اليت هي فو
  ٢٠٠......................................................ذلك الشهود شهود احلق سبحانه

املكتوب الرابع عشر و املائة اىل الصويف قربان يف التحريض على متابعة سيد املرسلني عليه و على 
  ٢٠١............................................................آله الصلوات و التسليمات

املكتوب اخلامس عشر واملائة اىل الشيخ عبد احلق الدهلوي يف بيان ان الطريق الذي حنن يف صدد 
  ٢٠٢.................................................................قطعه كله سبعة اقدام

لالهوري يف بيان أن سالمة القلب موقوفه على املكتوب السادس عشر واملائة اىل املال عبد الواحد ا
نسيان ما سواه تعاىل وزواله من القلب بالكلية ويف املنع من كثرة االشتغال بالدنيا الدنية لئال حتصل 

  ٢٠٣...........................................................................الرغبة فيها
املكتوب السابع عشر واملائة اىل املال يارحممد البدخشي القدمي يف ان القلب تابع للحس يف االبتداء 

  ٢٠٤........................................................وال تبقى تلك التبعية يف االنتهاء
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ارة مجاعة يعترضون على أهل املكتوب الثامن عشر واملائة اىل املال قاسم علي البدخشي يف بيان خس
  ٢٠٤..................................................................................اهللا

املكتوب التاسع عشر واملائة اىل املري حممد نعمان يف الترغيب يف صحبة الشيخ املقتدى به وبيان ان 
صاحلة وأغراض الكمالء جييزون بعض مريديهم الناقصني بتعليم الطريقة احيانا بواسطة بعض نيات 

  ٢٠٥.............................................................................صحيحة
  ٢٠٦..املكتوب العشرون واملائة اىل املري حممد نعمان أيضاً يف التحريض على صحبة أرباب اجلمعية

املري حممد نعمان ايضاً يف بيان ان هذا الطريق تقرر كله على املكتوب احلادي والعشرون واملائة اىل 
  ٢٠٧................................سبعة اقدام وأنه قد وصل بعض اصحابه اىل القدم السادس

املكتوب الثاين والعشرون واملائة اىل املال طاهر البدخشي يف التحريض على علو اهلمة وعدم 
  ٢٠٧.................................................................تفاء بكلما يتيسراالك

املكتوب الثالث والعشرون واملائة اىل املال طاهر البدخشي ايضاً يف بيان ان اداء النفل وان كان 
  ٢٠٨..............................حجا داخل فيما ال يعين اذا استلزم فوت فرض من الفرائض

املكتوب الرابع والعشرون واملائة اىل املذكور ايضاً يف بيان ان االستطاعة شرط لوجوب احلج واحلج 
  ٢٠٩...................مع عدم االستطاعة داخل يف تضييع االوقات بالنسبة اىل حتصيل املطلوب

ون واملائة اىل املري صاحل النيسابوري يف بيان أن العامل كبريه وصغريه املكتوب اخلامس والعشر
مظاهر االمساء والصفات االهلية تعاىل شأنه وليس للعامل نسبة اليه تعاىل أصال سوى املخلوقية 

  ٢٠٩............................................................واملظهرية وما يناسب ذلك
املكتوب السادس والعشرون واملائة اىل املري صاحل النيسابوري ايضاً يف بيان أنه ينبغي للطالب 

االهتمام يف نفي اآلهلة الباطلة آفاقية كانت أو أنفسية واثبات املعبود على احلق وما يناسب ذلك
....................................................................................٢١١  

بع والعشرون واملائة اىل املال صفر امحد الرومي يف بيان ان خدمة الوالدين وان كانت املكتوب السا
  ٢١٢.......من احلسنات ولكنها يف جنب حتصيل املطلب احلقيقي ال شئ حمض وما يناسب ذلك

يم يف الترغيب يف علو اهلمة و عدم االكتفاء بغري املكتوب الثامن و العشرون و املائة اىل اخلواجه مق
  ٢١٣......................................................................املطلب احلقيقي

املكتوب التاسع والعشرون واملائة اىل السيد نظام يف بيان ان جامعية االنسان باعثة على تفرقته كما 
  ٢١٤.............................ء للمحجوبنياهنا سبب جلميته كماء نيل ماء للمحبوبني وبال

املكتوب الثالثون واملائة اىل مجال الدين يف بيان ان ال اعتبار بتلوينات االحوال بل ينبغي حتصيل 
  ٢١٥..........................................................مطلب مرته عن الشبه واملثال
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 احلادي والثالثون واملائة اىل اخلواجه حممد اشرف الكابلي يف بيان علو شأن طريقة املكتوب
حضرات خواجكان قدس اهللا تعاىل اسرارهم والشكاية من مجاعة احدثوا فيها احداثات واعتقدوها 

  ٢١٥...................................................................تكملة هلذه الطريقة
الثالثون واملائة اىل املال حممد صديق البدخشي يف التحذير عن صحبة أرباب الغىن املكتوب الثاين و

  ٢١٧............................................................والترغيب يف صحبة الفقراء
املكتوب الثالث والثالثون واملائة اىل املال حممد صديق ايضاً يف بيان اغتنام الفرصة وعدم تضييع 

  ٢١٨...............................................................................الوقت
  ٢١٩..................املكتوب الرابع والثالثون اىل املال حممد صديق أيضاً يف املنع عن التسويف

املكتوب اخلامس والثالثون واملائة اىل املخلص الصديق حممد صديق يف بيان مراتب الوالية عامة 
  ٢١٩...............................................كانت او خاصة مع بعض خواص اخلاصة

لتسويف والتأخري يف املكتوب السادس والثالثون واملائة اىل املال حممد صديق ايضاً يف املنع عن ا
  ٢٢٠..............................................................حتصيل املطلوب احلقيقي

املكتوب السابع والثالثون واملائة اىل احلاج خضر االفغاين يف بيان علو شأن الصالة املنوط كماهلا 
  ٢٢١..............................................بالوصول اىل هناية النهاية وما يناسب ذلك

املكتوب الثامن والثالثون واملائة اىل الشيخ هباء الدين السرهندي يف مذمة الدنيا والتحذير من صحبة 
  ٢٢٢...............................................................................ارباهبا

جواز هجو مجاعة السفهاء الذين املكتوب التاسع والثالثون واملائة اىل جعفر بك التهاين يف بيان 
  ٢٢٣................................................يطعنون يف أهل اهللا ويف استحسان ذمهم

  ٢٢٤املكتوب االربعون واملائة اىل املال حممد معصوم الكابلي يف بيان ان االمل واحملنة من لوازم احملبة
املكتوب احلادي واألربعون واملائة اىل املال حممد قليج يف بيان ان العمدة يف هذا االمر احملبة 

  ٢٢٥..........................................................................واالخالص
غفور السمرقندي يف بيان استكثار قليل من نسبة املكتوب الثاين واالربعون واملائة اىل املال عبد ال

  ٢٢٥..............................................................................االكابر
املكتوب الثالث واالربعون واملائة اىل املال مشس الدين يف بيان اغتنام موسم الشباب وعدم صرفه اىل 

  ٢٢٦...........................................................ما ال يعين من اللهو واللعب
املكتوب الرابع واالربعون واملائة اىل احلافظ حممود الالهوري يف بيان معىن السري والسلوك وبيان 

  ٢٢٦...........................................السري اىل اهللا والسري يف اهللا والسريين اآلخرين
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ربعون واملائة اىل املفيت عبد الرمحن يف بيان ان مشائخ الطريقة النقشبندية قدس املكتوب اخلامس واال
اهللا تعاىل اسرارهم اختاروا ابتداء السري من عامل االمر وبيان سر عدم تأثر بعض مبتدئ هذه الطريقة 

  ٢٢٨..............................................................................بسرعة
  ٢٢٩.......ون واملائة اىل شرف الدين حسني يف النصيحة بتكرار الذكراملكتوب السادس واالربع

املكتوب السابع و االربعون و املائة اىل اخلواجه أشرف الكابلي يف بيان أن االنقطاع مقدم على 
  ٢٢٩...................................................................االتصال و بالعكس

املكتوب الثامن واالربعون واملائة اىل املال صادق الكابلي يف بيان ذم صاحب الري وعدم االغترار 
  ٢٣٠.....................................................بتوسط روحانية املشائخ وامداداهتم

ي أيضاً يف بيان عدم قصر النظر على سبب املكتوب التاسع واالربعون واملائة اىل املال صادق الكابل
  ٢٣١................................................................................معني

املكتوب اخلمسون واملائة اىل اخلواجه حممد قاسم يف بيان ان ال مستحق للمطلوبية غري احلق تعاىل 
  ٢٣٢..............................................................................وتقدس

املكتوب احلادي واخلمسون واملائة اىل املري مؤمن البلخي يف بيان علو شأن الطريقة النقشبندية قدس 
  ٢٣٢..............................اهللا اسرار أهليها العلية وبيان معىن ياد داشت املخصوص هبم

املكتوب الثاين واخلمسون واملائة اىل السيد فريد يف بيان أن اطاعة الرسول عني اطاعة احلق سبحانه 
  ٢٣٣.....................................................................وما يناسب ذلك

واه املكتوب الثالث واخلمسون واملائة اىل الشيخ ميان مزمل يف بيان اخلالص التام من رقية ما س
  ٢٣٤............................................................تعاىل املربوط بالفناء املطلق

املكتوب الرابع واخلمسون واملائة اىل ميان مزمل ايضاً يف بيان ضرورية ترك النفس والسري اليها
....................................................................................٢٣٥  

  ٢٣٦خلمسون واملائة اىل الشيخ مزمل ايضاً يف التحريض على الرجوع اىل أصلهاملكتوب اخلامس وا
  ٢٣٧......املكتوب السادس واخلمسون واملائة اىل املذكور ايضاً يف التحريض على صحبة أهل اهللا

املكتوب السابع واخلمسون واملائة اىل احلكيم عبد الوهاب يف بيان لزوم اظهار التواضع واالحتياج 
  ٢٣٧.........................................عند حضور االكابر وبيان لزوم تصحيح العقائد

بيان تفاوت مراتب الكمال حبسب املكتوب الثامن واخلمسون واملائة اىل الشيخ محيد البنكايل يف 
  ٢٣٩..................................................................تفاوت االستعدادات

  ٢٣٩..............املكتوب التاسع واخلمسون واملائة اىل شرف الدين حسني البدخشي يف التعزية
اىل اقل عبيده اعين يار حممد اجلديد البدخشي الطالقاين يف بيان أن مشائخ املكتوب الستون واملائة 

  ٢٤٠..........الطريقة قدس اهللا اسرارهم ثالثة طوائف مع شرح أحوال كل منها كماالً ونقصاناً
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املكتوب احلادي والستون واملائة اىل املال صاحل البدخشي يف بيان ان املقصود من طي منازل السلوك 
  ٢٤٥.....................................حصول االميان احلقيقي املوقوف على اطمئنان النفس

يف بيان فضيلة شهر رمضان وبيان مناسبته املكتوب الثاين والستون واملائة اىل اخلواجه حممد صديق 
  ٢٤٥...............................................................للقرآن اجمليد وما يناسبه

املكتوب الثالث والستون واملائة اىل السيد النقيب الشيخ فريد يف بيان ان كال من االسالم والكفر 
  ٢٤٧..................اخل.. زم الذالل اآلخر ضد اآلخر واجتماعهما حمال واعزاز احدمها مستل

املكتوب الرابع والستون واملائة اىل احلافظ هباء الدين السرهندي يف بيان ان فيض احلق سبحانه و 
لعبدتعاىل وارد على اخلواص والعوام على الدوام والتفاوت امنا هو بقبوله وعدم قبوله من طرف ا

....................................................................................٢٥١  
املكتوب اخلامس والستون واملائة اىل السيد النقيب الشيخ فريد يف الترغيب يف متابعة صاحب 

  ٢٥١.....الشريعة عليه و على آله الصالة والتحية وبغض خمالفي الشريعة وعداوهتم والغلظة عليهم
املكتوب السادس والستون واملائة اىل املال حممد امني يف عدم االعترار باحلياة اليسرية واجلهد يف ازالة 

  ٢٥٣............................................................املرض القليب بالذكر الكثري
ام اهلندو الذي اظهر االخالص هلذه الطائفة العلية يف املكتوب السابع والستون واملائة اىل هردي ر

  ٢٥٤..........................التحريض على عبادة اهللا تعاىل و التحذير عن عبادة اآلهلة الباطلة
لطريقة املكتوب الثامن و الستون و املائة اىل اخلواجه حممد قاسم بن اخلواجكي االمكنكي يف مدح ا

  ٢٥٦...........................................النقشبندية و ذم من أحدث فيها ما ليس منها
املكتوب التاسع والستون واملائة اىل الشيخ عبد الصمد السلطان پوري يف جواب سؤاله عن قول 

 أقطع رأسك من قال لشيخه لو دخلت بيين وبني احلق سبحانه يف وقت خاص يب معه تعاىل
  ٢٥٨.................................................................واستحسنه الشيخ منه

املكتوب السبعون واملائة اىل الشيخ نور يف بيان لزوم مراعاة حقوق اخللق ومواساهتم كمراعاة 
  ٢٥٩.........................................................................حقوقه تعاىل

املكتوب احلادي و السبعون و املائة اىل الشيخ طاهر البدخشي يف بيان فضيلة اختيار الذل و 
االنكسار و اداء وظائف العبودية و احملافظة على حدود الشريعة و اتباع السنة السنية و خشية اهللا 

  ٢٦٠.....................................................................تعاىل و ما يناسبه
املكتوب الثاين والسبعون و املائة اىل الشيخ بديع الدين يف بيان بعض االسرار اخلاصة به وما يناسب 

  ٢٦١................................................................................ذلك
املكتوب الثالث والسبعون واملائة اىل املري حممد نعمان يف جواب سؤال سأله مع بيان اسرار غريبة 

  ٢٦٣................................................................ بالنفي واالثباتمتعلقة
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املكتوب الرابع والسبعون واملائة اىل اخلواجه اشرف الكابلي يف بيان ان واهلي هذا الطريق ال 
 يتسلون هبذه املعية وال يطمئنون هبذا البعد املشابه بالقرب بل يطلبون قربا يشبه البعد ووصال يشبه

  ٢٦٦........................................................اهلجر وبيان واقعته اليت رأها اخل
املكتوب اخلامس والسبعون واملائة اىل احلافظ حممود يف بيان تلوينات االحوال وحصول التمكني 

  ٢٦٦................................................................ومعىن يل مع اهللا وقت
املكتوب السادس والسبعون واملائة اىل املال حممد صديق يف بيان ان حفظ االوقات من ضروريات 

  ٢٦٧..........................................................................هذا الطريق
املكتوب السابع والسبعون واملائة اىل مجال الدين حسني البدخشي يف التحريض على تصحيح 

  ٢٦٨.........................ء أهل السنة واجلماعة الصائبة شكر اهللا سعيهمالعقائد مبقتضى آرا
املكتوب الثامن والسبعون واملائة اىل املرزا مظفر يف تفويض شخص اليه وترغيبه يف اتباع النيب صلّى 

  ٢٦٩.......................................................................اهللا عليه و سلّم
  ٢٧٠................املكتوب التاسع والسبعون واملائة اىل املري عبد اهللا بن املري نعمان يف النصيحة

ي املكتوب الثمانون واملائة اىل اخلواجه ايب القاسم بن اخلواجگي االمكنكي يف االستفسار عن اسام
  ٢٧٠.....................................................بعض مشائخه الذي وقع فيه التردد

املكتوب احلادي والثمانون واملائة اىل حضرة املخدوم زاده ميان حممد صادق يف جواب استفساره 
وما عن سبب مشاهدة بعض املشائخ يف مقام أعلي من مقاماهتم وبعضهم يف أدىن من مقاماهتم 

  ٢٧٢.........................................................................يناسب ذلك
املكتوب الثاين والثمانون واملائة اىل املال صاحل الكواليب يف بيان كوين اخلواطر والوساوس من كمال 

  ٢٧٣....................................................االميان كما ورد يف بعض االحاديث
  ٢٧٤......................املكتوب الثالث والثمانون واملائة اىل املال معصوم الكابلي يف النصيحة

املكتوب الرابع والثمانون واملائة يف التحريض على متابعة سيد املرسلني صلّى اهللا عليه و سلّم أرسله 
  ٢٧٥..........................................................................اىل فتح اهللا

  ٢٧٦................املكتوب اخلامس والثمانون واملائة اىل منصور عرب يف تفويض شخص اليه
 املكتوب السادس والثمانون واملائة اىل اخلواجه عبد الرمحن املفيت الكابلي يف احلث على متابعة السنة

  ٢٧٦.............................................واالجتناب عن البدعة وان كل بدعة ضاللة
املكتوب السابع والثمانون واملائة اىل اخلواجه أشرف الكابلي يف افضلية طريق الرابطة على الذكر 

  ٢٧٩.....................................................................بالنسبة اىل املريد
املكتوب الثامن والثمانون واملائة اىل اخلواجه حممد صديق البدخشي يف حل اشكال املسائل اليت 

  ٢٧٩...........................................................................سأل عنها
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الفقراء مع كثرة املكتوب التاسع والثمانون واملائة اىل شرف الدين حسني يف بيان فضل تذكر 
  ٢٨٠..........................االشتغال والتحذير عن االخنداع مبتاع الدنيا وتعظيم ذكر القلب

املكتوب التسعون واملائة اىل واحد من أوالد املري حممد نعمان البدخشي يف التحريض على املداومة 
  ٢٨١..............................بندية مع بيان كيفية الذكرعلى الذكر واختيار الطريقة النقش

املكتوب احلادي والتسعون واملائة اىل خان خانان يف احلث على اتباع االنبياء عليهم السالم وانه ال 
  ٢٨٢............................................................عسر يف التكاليف الشرعية

  ٢٨٤....املكتوب الثاين والتسعون واملائة اىل الشيخ بديع الدين السهارنفوري يف جواب استفساره
املكتوب الثالث والتسعون واملائة اىل سيد فريد يف احلث على تصحيح العقائد على وفق آراء اهل 

حكام الفقهية والشكاية من غربة االسالم واالغراء على تروجيه وتأييدهالسنة واجلماعة وتعلم اال
....................................................................................٢٨٥  

املكتوب الرابع والتسعون واملائة اىل صدر جهان يف التحريض على ترويج امللة وتأييد الدين وما 
  ٢٨٨..........................................................................يتعلق بذلك

املكتوب اخلامس والتسعون واملائة اىل املذكور أيضاً يف احلث على ترويج الشريعة وأظهار االسف 
  ٢٨٩..................................................................على ضعف االسالم

املكتوب السادس والتسعون واملائة اىل منصور عرب يف بيان ان هذا الطريق الذي حنن يف صدد 
  ٢٩٠...........................................................قطعه سبعة أقدام وما يناسبه

 تأثر من حمبة املكتوب السابع و التسعون و املائة اىل هبلوان حممد يف مدح من تربد قلبه من الدنيا و
  ٢٩١......................................................................احلق سبحانه اخل

املكتوب الثامن والتسعون واملائة اىل خان خانان يف بيان أن املودة بني الفقراء واالغنياء متعسرة يف 
  ٢٩٣......................................................................هذا الزمان جداً

  ٢٩٣املكتوب التاسع والتسعون واملائة اىل املال حممد أمني الكابلي يف بيان قبول ما التمسه من الورد
املكتوب املويف املأتان اىل املال شكيب االصفهاين يف حل بعض عبارات النفحات اليت طلب شرحها 

  ٢٩٤........................................................................منه قدس سره
  ٢٩٨..................املكتوب احلادي واملائتان اىل كوجك بيك احلصاري يف جواب استفساره

يقة مث خرجوا منها بال املكتوب الثاين واملائتان اىل املرزا فتح اهللا احلكيم يف ذم مجاعة دخلوا يف الطر
  ٢٩٨..............................................................................موجب

املكتوب الثالث واملائتان اىل املال حسني يف التحريض على حمبة هذه الطائفة وبيان نبذة من مدحتهم
....................................................................................٣٠٠  
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ئتان اىل املري حممد نعمان البدخشي يف النهي عن التأثر من تعرضات املعاندين املكتوب الرابع واملا
  ٣٠٢..................................واحلاسدين والتحريض على االشتغال مبا هو مشغول به

املكتوب اخلامس واملائتنان اىل اخلواجه حممد اشرف الكابلي يف بيان ان مالك االمر متابعة النيب 
  ٣٠٣.................................................................صلّى اهللا عليه و سلّم

لتفات اىل املكتوب السادس واملائتان اىل املال عبد الغفور السمرقندي يف مذمة الدنيا وترك اال
  ٣٠٣..............................................................................تنعماهتا

املكتوب السابع واملائتان اىل املرزا حسام الدين أمحد يف بيان تأثري القرب اجلسماين يف القرب 
  ٣٠٤.............................................الروحاين وذم االحوال الغري املوافقة للشرع

املكتوب الثامن واملائتان اىل الشيخ حممد صادق ولده االرشد يف جواب سؤاله عن رؤية السالك 
  ٣٠٥..........................نفسه أحيانا يف مقامات االنبياء عليهم السالم وأحيانا فوق ذلك

عمان البدخشي يف حل بعض عبارات رسالة املبدإ واملعاد املكتوب التاسع واملائتان اىل املري حممد ن
  ٣٠٧........................املغلقة وبعض عبارات اخر جوابا ملكتوبه وبيانا لضروريات الطريقة

ائح املكتوب العاشر واملائتان اىل املال شكييب االصفهاين يف حل بعض عبارات النفحات وبعض النص
  ٣١٤................................................................الضرورية اليت ألتمسها

املكتوب احلادي عشر واملائتان اىل املال يار حممد قدمي البدخشي يف جواب سؤاله وبيان بعض لوازم 
  ٣١٨...............................................................مقام التكميل واالرشاد

ملكتوب الثاين عشر واملائتان اىل موالنا حممد صديق البدخشي يف جواب بعض أسئلته وحل واقعة ا
  ٣١٩................................................................................رآها

املكتوب الثالث عشر واملائتان اىل السيد فريد يف املواعظ والنصائح بالترغيب يف اتباع علماء أهل 
  ٣٢٠...............................اخل... والتحذير عن مصاحبة علماء السوء السنة واجلماعة 

املكتوب الرابع عشر واملائتان اىل خان خانان يف بيان أن الدنيا مزرعة اآلخرة ويف سر تأبيد عذاب 
  ٣٢٢...............................................الكفار وتفويض واحد من ارباب االفتقار

  ٣٢٣............................املكتوب اخلامس عشر واملائتان اىل املرزا داراب يف مذمة الدنيا
املكتوب السادس عشر واملائتان اىل املرزا حسام الدين يف بيان سر كثرة ظهور اخلوارق للعادات من 

بعض االولياء وقلة ظهورها من بعض آخر وبيان امتية مقام التكميل واالرشاد وما يناسب ذلك
....................................................................................٣٢٤  

املكتوب السابع عشر واملائتان اىل املال طاهر البدخشي يف بيان ان نسبة الباطن كلما تنجر اىل 
اجلهالة واحلرية تكون أحسن وبيان سبب وقوع الغلط يف بعض الكشوف والفرق بني القضاء املعلق 
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زة تعليم الطريقة ال يدل على الكمال والتكميل واملربم وان املعول عليه هو الكتاب والسنة وان اجا
  ٣٢٧...............................................................................مطلقا

  ٣٣١..........املكتوب الثامن عشر واملائتان اىل املال داود يف بيان لزوم رعاية آداب شيخ الطريقة
تاسع عشر واملائتان اىل املرزا ايرج يف بيان ان اشتغال االنسان مبا ال يعنيه وتركه ما يعنيه املكتوب ال

  ٣٣٢...............................................................ويهمه من جهله وغفلته
املكتوب العشرون واملائتان اىل الشيخ محيد البنكايل يف بيان بعض اغالط الصوفية وبيان منشأ 

  ٣٣٣.............................................................................لطاهتمغ
املكتوب احلادي والعشرون واملائتان اىل السيد حسني املانبوري يف خصائص الطريقة النقشبندية 

  ٣٣٧.....................................وأفضليتها على سائر الطرق ومدح أهلها وما يناسبه
املكتوب الثاين والعشرون واملائتان اىل اخلواجه حممد أشرف الكابلي يف بيان سوء االحوال ورؤية 

  ٣٤٥.................................القصور يف االعمال واهتام النيات يف احلسنات وما يناسبه
دين حسني الكواليب يف التحريض على املكتوب الثالث والعشرون واملائتان اىل اخلواجه مجال ال

  ٣٤٧................................................................اظهار االحوال لشيخه
املكتوب الرابع والعشرون واملائتان اىل املري حممد نعمان البدخشي يف بيان رعاية اآلداب ودفع 

ئد الفقر وبعض النصائح والتنبيهات التوهم واالمر باالحتياط يف تعليم الطريقة والتحمل على شدا
  ٣٤٧........................................املكتوبة اىل يار حممد القدمي يف ظهر هذا املكتوب

املكتوب اخلامس والعشرون واملائتان اىل املال طاهر الالهوري يف بيان ان يف بداية هذا الطريق 
  ٣٥٠...................لطرق بطريق اندراج النهاية يف البداية اخلحيصل ما حيصل يف هناية سائر ا

املكتوب السادس والعشرون واملائتان اىل اخيه احلقيقي الشيخ ميان حممد يف بيان اغتنام الفرصة
....................................................................................٣٥١  

املكتوب السابع والعشرون واملائتان اىل املال طاهر الالهوري يف بعض النصائح واملواعظ اليت تتعلق 
  ٣٥٢.........................................................................مبقام املشيخة

التكميل املكتوب الثامن والعشرون واملائتان اىل املري حممد نعمان يف بعض النصائح املتعلقة مبقام 
  ٣٥٣.............................................................وتعليم الطريقة وما يناسبه

املكتوب التاسع والعشرون واملائتان اىل املرزا حسام الدين أمحد يف دفع توهم تغيري الطريقة بضرب 
  ٣٥٤.................................................................................املثل

الثالثون واملائتان اىل الشيخ يوسف الربكي يف علو اهلمة وعدم االكتفاء بكل ما حيصل املكتوب 
  ٣٥٦........................................................واالجتهاد يف الترقي وما يناسبه
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تان اىل املري حممد نعمان يف بيان الفرق بني الوصول واحلصول وان املكتوب احلادي والثالثون واملائ
مبادئ تعينات االنبياء هل تكون مبادئ تعينات االولياء ام ال والفرق بني ذكر اجلهر وغريه من 

  ٣٥٧................................................احملدثات حيث مينع من االول دون الثاين
ثاين والثالثون واملائتان اىل خان خانان يف بيان حقيقة الدنيا وقبح زخرفاهتا الردية وعالج املكتوب ال

  ٣٥٩..................................................ازالة حمبة تلك الدنية وما يناسب ذلك
ائح حبسن االداءاملكتوب الثالث والثالثون واملائتان اىل العايل اجلناب الشيخ فريد يف بعض النص

....................................................................................٣٦٠  
املكتوب الرابع و الثالثون و املائتان اىل املخدوم االعظم الشيخ حممد صادق قدس سره يف بيان 

حقيقة الواجب الوجود و حقائق املمكانت و معىن من عرف نفسه و معىن التجلي الذايت و معىن 
  ٣٦١...............................لسموات و ما يناسب ذلك من االسئلة و االجوبةاهللا نور ا

املكتوب اخلامس والثالثون واملائتان اىل املال عبد الغفور السمرقندي وحاجي بيك الفركيت 
أخروية وما يناسبهواخلواجه أشرف الكابلي يف بيان ان حمبة هذه الطائفة رأس كل سعادة دنيوية و

....................................................................................٣٧٣  
املكتوب السادس والثالثون واملائتان اىل املخدوم زاده الشيخ ميان حممد صادق قدس سره يف بيان 

  ٣٧٤........................................................................بعض االسرار
ثون واملائتان اىل املال حممد طالب يف الترغيب يف متابعة السنة السنية ومدح املكتوب السابع والثال

  ٣٧٥.......................................الطريقة العلية النقشبندية قدس اهللا اسرارهم السنية
خوان والتحذير عن املكتوب الثامن والثلثون واملائتان اىل املري حممد نعمان يف احلث على تكثري اال

  ٣٧٦......................................العجب من أحوال املريدين وبيان ضرره وما يناسبه
  ٣٧٧..............املكتوب التاسع والثالثون واملائتان اىل املال أمحد الربكي يف جواب استفساراته

املكتوب االربعون واملائتان اىل الشيخ يوسف الربكي يف بيان عدم هناية هذا الطريق وبعض فوائد 
  ٣٧٩....................................................................كلمة ال اله اال اهللا

  ٣٨٠....املكتوب احلادي واالربعون واملائتان اىل موالنا حممد صاحل يف بيان ترقي بعض االصحاب
  ٣٨٠....................املكتوب الثاين واالربعون واملائتان اىل املال بديع الدين يف جواب أسئلته

 الطريقة النقشبندية العليةاملكتوب الثالث واالربعون واملائتان اىل املال أيوب احملتسب يف الترغيب يف
....................................................................................٣٨١  

  ٣٨٣............املكتوب الرابع واالربعون واملائتان اىل املال حممد صاحل الكواليب يف جواب كتابه
  ٣٨٤.................. اىل املال صاحل يف جواب استفساراتهاملكتوب اخلامس واالربعون واملائتان
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املكتوب السادس واالربعون واملائتان اىل املري حممد نعمان يف بيان حصول مقام كان يتوقعه 
 االوقاتويترصده يف بيان مراتب الكمال والتكميل وبيان وجه فقدان التوفيق الذي يطرأ يف بعض

....................................................................................٣٨٥  
املكتوب السابع واالربعون واملائتان اىل العارف املرزا حسام الدين امحد يف بيان ان الدليل على 

  ٣٨٦........................وجود احلق سبحانه هو عني وجود احلق سبحانه ال غري وما يناسبه
املكتوب الثامن واالربعون واملائتان اىل العايل اجلناب املرزا حسام الدين أمحد ايضاً يف بيان ان 

لكمل اتباع االنبياء عليهم السالم نصيباً من مجيع كماالهتم بالتبعية وانه ال يبلغ ويل قط درجة نيب 
  ٣٨٧...وص بنبينا عليه الصالة و السالم وغريهمن االنبياء وبيان معىن قوهلم ان التجلي الذايت خمص

املكتوب التاسع واالربعون و املائتان اىل املرزا داراب يف فضائل اتباع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
  ٣٨٩......................................................................وما يترتب عليه

  ٣٩٠.................املكتوب اخلمسون واملائتان اىل املال أمحد الربكي يف حل بعض استفساراته
املكتوب احلادي واخلمسون واملائتان اىل موالنا االشرف يف بيان فضائل اخللفاء الراشدين خصوصاً 

  ٣٩١........الشيخني وتعظيم سائر االصحاب الكرام عليهم الرضوان والكف عن ذكر مساويهم
  ٤٠٠.............املكتوب الثاين واخلمسون واملائتان اىل الشيخ بديع الدين يف جواب استفساراته

املكتوب الثالث واخلمسون واملائتان اىل الشيخ ادريس الساماين يف بيان جواب اسئلته وتفصيل 
  ٤٠٠.................................طريق الرمز واالمجالبعض مقامات الطريق ومنازله على 

  ٤٠٢............املكتوب الرابع واخلمسون واملائتان اىل املال امحد الربكي يف جواب بعض اسئلته
املكتوب اخلامس واخلمسون واملائتان اىل املال طاهر الالهوري يف التحريض على احياء السنة السنية 

  ٤٠٣..............................................................ورفع البدعة الغري املرضية
قطب وقطب املكتوب السادس واخلمسون واملائتان اىل الشيخ بديع الدين يف جواب سؤاله عن ال

  ٤٠٤.............................................االقطاب والغوث واخلليفة وما يتعلق بذلك
  ٤٠٧.......املكتوب السابع واخلمسون واملائتان اىل املري نعمان يف بيان الطرق على طريق االمجال

  ٤٠٩...........املكتوب الثامن واخلمسون واملائتان اىل شريف خان يف بيان أقربيته تعاىل وتقدس
املكتوب التاسع واخلمسون واملائتان اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد قدس سره يف بيان فوائد 

لعقل يف معرفته تعاىل وبيان احلكم اخلاص فيمن نشأ يف شاهق اجلبل ارسال الرسل وعدم استقالل ا
ومشركي زمن الفترة واطفال مشركي دار احلرب وحتقيق بعثة االنبياء يف ارض اهلند من اهلند سابقاً 

  ٤١٠...........................................................................وما يناسبه
وم زاده الشيخ حممد صادق قدس سره يف بيان الطريقة املختصة املكتوب الستون واملائتان اىل املخد

به وبيان الواليات الثالث الصغرى والكربى والعليا وبيان أفضلية النبوة من الوالية مطلقا وبيان 
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اللطائف العشر االنسانية اليت مخس منها من عامل االمر ومخس من عامل اخللق مع كماالت 
أفضلية عامل اخللق من عامل االمر مع بيان كماالت خمصوصة خمصوصة بكل واحدة منها وبيان 

  ٤١٤.......................بعنصر التراب وبيان العلوم واملعارف املناسبة لكل مقام وامثال ذلك
املخصوصة هبا املكتوب احلادي والستون واملائتان اىل املري نعمان يف بيان فضائل الصالة والكماالت 

  ٤٣٧..................................................يف ضمن معارف عالية وحقائق سامية
املكتوب الثاين والستون واملائتان اىل موالنا حمب علي يف بيان ان ارتباط النقشبندية حبية ونسبتهم 

  ٤٤١..................................................................انعكاسية وما يناسبه
املكتوب الثالث والستون واملائتان اىل جناب صاحب املعارف الشيخ تاج الدين يف بيان معارف 

  ٤٤٢............................تتعلق بالكعبة الربانية وبيان الفضائل الصالتية وما يناسب ذلك
ىل السيد باقر السهارنفوري يف بيان لزوم جر املعاملة حنو احلرية املكتوب الرابع والستون واملائتان ا

واجلهالة وعدم االعتماد على االحوال والكشوف وذكر واقعة بعض مشائخ النواحي اليت كان 
  ٤٤٤......................................................حكاها له وتعبريها يف ضمن ذلك
ائتان اىل الشيخ عبد اهلادي يف التحذير عن تضييع حقوق املسلمني املكتوب اخلامس والستون وامل

  ٤٤٥...................................بالعزلة وبيان احلقوق الالزمة رعايتها وما يناسب ذلك
عبد اهللا املكتوب السادس والستون واملائتان اىل املخدومني املكرمني اعين ابين شيخه اخلواجه 

واخلواجه عبيد اهللا يف بيان بعض املسائل الكالمية على وفق آراء أهل السنة واجلماعة وقد ظهرت 
له على طريق الكشف واالهلام ال على وجه الظنون واالوهام والرد على الفالسفة واتباعهم 

علقة بالصالة ومدح املتفلسفة و على الزنادقة واملالحدة املتشبهني بالصوفية وبيان بعض املسائل املت
  ٤٤٧...........الطريقة النقشبندية واملنع من مساع الغناء وحضور جملس الرقص وما يناسب ذلك

املكتوب السابع والستون واملائتان اىل املريزا حسام الدين أمحد يف بيان ان االسرار والدقائق اليت 
كن اظهار نبذة منها بل ال ميكن التكلم عنها بالرمز واالشارة واهنا مقتبسة من مشكاة امتاز هبا ال مي

  ٤٧٩.........................................النبوة ويشترك فيها املأل االعلى أيضاً وما يناسبه
 من االنبياء وبيان املراد املكتوب الثامن والستون واملائتان اىل خان خانان يف بيان العلم املوروث

بالعلماء يف حديث علماء أميت كأنبياء بين اسرائيل وان العلم املوروث من االنبياء ليس هو االسرار 
  ٤٨٠.....اليت تكلم هباء االولياء من التوحيد الوجودي واالحاطة والسريان وما يشاكلها بل غريها

املكتوب التاسع والستون واملائتان اىل مرتضى خان يف الترغيب يف ايصال االهانة اىل اعداء الدين 
  ٤٨٤.......وختريب آهلتهم الباطلة وتوهينها واظهار متنيه هذا االمر العظيم القدر وما يناسب ذلك

  ٤٨٤....ان اىل الشيخ نور حممد يف بيان ترجيح بعض الصحبة على العزلةاملكتوب السبعون واملائت
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املكتوب احلادي والسبعون واملائتان اىل الشيخ حسن الربكي يف حل استفساره عن الواقعة اليت رآها
....................................................................................٤٨٥  

املكتوب الثاين والسبعون واملائتان اىل السيد حمب اهللا املانكپوري يف بيان االميان الغييب واالميان 
الشهودي وبيان التوحيد الوجودي والتوحيد الشهودي وان الضروري يف حتقق الفناء هو الشهودي 

  ٤٨٥...........وان أول من أظهر التوحيد الوجودي صاحب الفتوحات املكية وما يناسب ذلك
املكتوب الثالث والسبعون واملائتان اىل املرزا حسام الدين امحد يف بيان انه ينبغي للسالك ان يكون 

ثابتا ومستقيما على طريق شيخه غري ملتفت اىل طرق اخر وان ال يعترب الوقائع اليت تظهر على 
  ٥٠١.........................................شيطان العدو وما يناسب ذلكخالفه فاهنا من ال

املكتوب الرابع والسبعون واملائتان اىل الشيخ يوسف الربكي يف احلث على علو اهلمة وعدم 
  ٥٠٥......................االلتفات اىل الشهودات السفلية املتعلقة مبرايا الكثرة وما يناسب ذلك

املكتوب اخلامس والسبعون واملائتان اىل املال أمحد الربكي يف جواب استفساراته والتحريض على 
  ٥٠٦.............................تعليم العلوم الشرعية ونشر االحكام الفقهية وما يناسب ذلك

املكتوب السادس والسبعون واملائتان اىل الشيخ بديع الدين يف بيان حمكمات القرآن ومتشاهباته 
  ٥٠٨..............................................وبيان العلماء وكماالهتم وما يناسب ذلك

ليقني وعني اليقني وحق اليقني املكتوب السابع والسبعون واملائتان اىل املال عبد احلي يف بيان علم ا
وهذا من العلوم املناسبة لوسط احلال وهناية الشهود هنا هو الشهود االنفسي بل شهود ما وراء 

االنفس بل نفس الشهود ليس بشئ بالنسبة اىل الوصول كما يلوح ذلك من سائر مكتوباته 
  ٥١٢.............................................................................ورسائله

املكتوب الثامن والسبعون واملائتان اىل املال عبد الكرمي السنامي يف بيان انه البد لكل انسان بعد 
تصحيح العقائد والعمل مبقتضى االحكام الشرعية حتصيل سالمة القلب عما دون احلق جل وعال 

  ٥١٤........اسبهومدح الطريقة النقشبندية العلية ويف التحريض على امداد املوتى واعانتهم وما ين
املكتوب التاسع والسبعون واملائتان اىل املال حسن الكشمريي يف أداء شكر نعمة داللته اياه على 

  ٥١٦...............................................الطريقة النشقبندية العلية وما يناسب ذلك
وب الثمانون واملائتان اىل احلافظ حممود يف بيان ان حمبة هذه الطائفة رأس مال السعادة وما املكت

  ٥١٨.........................................................................يناسب ذلك
املكتوب احلادي والثمانون واملائتان اىل املري حممد نعمان يف بيان شكر نعمة االنتساب اىل سلسلة 

  ٥١٨.........لنقشبندية العلية وبيان بعض خصائص هذا الطريق وما يلزم فيه من اآلدابالطريقة ا
املكتوب الثاين والثمانون واملائتان اىل املال بديع يف بيان مالقاة اخلضر والياس عليهما السالم وبيان 

  ٥١٩.....................................................................نبذة من أحواهلما
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املكتوب الثالث والثمانون واملائتان اىل الصويف قربان يف بيان ان رؤية النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
  ٥٢٠................................ربه ليلة املعراج كانت يف موطن اآلخرة ال يف موطن الدنيا

املكتوب الرابع والثمانون واملائتان اىل املال عبد القادر االنبايل يف بيان ان االحوال واملواجيد نصيب 
عامل االمر والعلم باالحوال نصيب عامل اخللق وهذه املعرفة من املعارف السابقة وحقيقة املعاملة هي 

  ٥٢٢.................االكرب عليه الرمحة يف بيان الطريقاليت حررت يف مكتوب صدر للمخدوم 
املكتوب اخلامس والثمانون واملائتان اىل السيد حمب اهللا املانكپوري يف بيان احكام السماع والوجد 

  ٥٢٣................................................والرقص وبعض املعارف املتعلقة بالروح
املكتوب السادس والثمانون واملائتان اىل موالنا امان اهللا الفقيه يف بيان أن االعتقاد الصحيح هو 
املأخوذ من الكتاب والسنة على وفق آراء اهل السنة واجلماعة ويف رد من يستنبط من الكتاب 

  ٥٣٠..خالف ما عليه اهل احلقوالسنة خالف معتقدات اهل السنة واجلماعة او أدركوا بالكشف 
املكتوب السابع والثمانون واملائتان اىل اخيه احلقيقي منبع احلقائق ميان غالم حممد يف بيان اجلذبة 

  ٥٣٧...........................................والسلوك وبيان املعارف املناسبة هلذين املقامني
املكتوب الثامن والثمانون واملائتان اىل السيد أنبيا املانكپوري يف املنع عن اداء صالة النفل باجلماعة 

  ٥٥٦..................................كصالة ليلة العاشوراء والرباءة وغريها وما يناسب ذلك
واملائتان اىل موالنا بدر الدين يف بيان أسرار القضاء والقدر وما يناسب املكتوب التاسع والثمانون 

  ٥٥٩................................................................................ذلك
املكتوب التسعون واملائتان اىل املال حممد هاشم يف بيان الطريق الذي خصه اهللا سبحانه به يف أوائل 

 وبيان الطريقة النقشبندية العلية وبيان اندراج النهاية يف البداية حاله ووفقه لتسليك الطالبني اليه
وبيان احلضور املعترب عند اكابر هذا الطريق املعرب عنه بالنسبة النقشبندية مع ذكر بعض االحوال 
واالذواق واملعارف احلاصلة له يف الطريقة النقشبندية وغريها وبيان جذبات هؤالء االكابر وما 

  ٥٦٤...............................................................................يناسبه
املكتوب احلادي والتسعون واملائتان اىل موالنا عبد احلي يف بيان مراتب التوحيد الوجودي 

  ٥٨٠.................................................والشهودي وما يتعلق هبما من املعارف
ملائتان اىل الشيخ محيد البنگايل يف بيان اآلداب الضرورية للمريدين ودفع املكتوب الثاين والتسعون وا

  ٥٨٦..........................................................................بعض الشبه
املكتوب الثالث والتسعون واملائتان اىل الشيخ حممد الچتري يف جواب سؤاله عن قوله عليه الصالة 

و السالم يل مع اهللا وقت وقاله ابو ذر الغفاري ايضا وعن قول الشيخ عبد القادر اجليالين قدس 
عصره او مطلقا وما سره قدمي هذه على رقبة كل ويل وقاله غريه ايضاً وهل املراد بكل ويل اولياء 

  ٥٩٠...............................................................................يناسبه
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املكتوب الرابع والتسعون واملائتان اىل املخدوم جامع العلوم الظاهرية واالسرار الباطنية جمد الدين 
يف حتقيق اخلواجه حممد معصوم سلمه اهللا تعاىل يف بيان ما يتعلق بصفات احلق سبحانه الثمان و

مبادئ تعينات االنبياء عليهم السالم ومبادئ تعينات سائر اخلالئق وما يتعلق بذلك ويف الفرق بني 
جتليات االنبياء واالولياء وشهودهم وحتقيق الوصل العريان لكمل االتباع مع وجود وساطة االنبياء 

شائخ قدس اهللا اسرارهم وما عليهم السالم ويف حتقيق الفاظ احملو واالضمحالل الواقعة يف عبارة امل
  ٥٩٥.........................................................................يناسب ذلك

املكتوب اخلامس والتسعون واملائتان اىل احلاج يوسف الكشمريي يف بيان النظر على القدم وهوش 
لية قدس اهللا أسرار دردم والسفر يف الوطن واخللوة يف اجللوة اليت هي اصول الطريقة النقشنبدية الع

  ٦٠١..............................................................................أهاليها
املكتوب السادس والتسعون و املائتان اىل املخدوم اخلواجه حممد سعيد قدس سره يف بساطة صفات 

  ٦٠٤..............................................احلق جل وعال ونفي تعدد تعلقها باالشياء
املكتوب السابع والتسعون واملائتان اىل موالنا بدر الدين يف حتقيق احاطة احلق وسريانه سبحانه و 

  ٦٠٥..................تعاىل وتوضيح ذلك بأمثلة وبيان رعاية حفظ املراتب الوجوبية واالمكانية
املائتان اىل السيد حمب اهللا املانكپوري يف بيان الوصول اىل هناية االمر املكتوب الثامن والتسعون و

بطريق االشارة ولطيف العبارة ومل يطلع على سر هذا املعمى احد غري املخدوم االكرب عليه الرمحة 
  ٦٠٧...........................................................................والرضوان

ئتان اىل الشيخ فريد الراهبويل يف التعزية والداللة على الرضا بالقضاء املكتوب التاسع والتسعون واملا
  ٦٠٧....................وبيان فضيلة املوت بالطاعون وان الفرار منه كبرية كالفرار يوم الزحف

نقلية جمد الدين حممد معصوم سلمه املكتوب املوىف ثالمثائة اىل املخدوم زاده جامع العلوم العقلية وال
اهللا تعاىل يف بيان االسرار الغامضة واملعارف الغريبة بلسان الرمز واالشارة واندرج فيه ايضا امياء من 

  ٦٠٨...................................................................قاب قوسني او ادىن
 بيان قرب النبوة وقرب الوالية والطرق املوصلة املكتوب احلادي والثالمثائة اىل موالنا امان اهللا يف

  ٦١٠.......................................................................اىل قرب النبوة
املكتوب الثاين والثلثمائة اىل املخدوم زاده جامع العلوم الظاهرية والباطنية جمد الدين حممد معصوم 
سلمه اهللا تعاىل يف بيان فرق الواليات الثالث وان النبوة أفضل من الوالية وبعض خصائص مقام 

  ٦١٣................................................................النبوة وما يناسب ذلك
  ٦١٩........املكتوب الثالث والثالمثائة اىل احلاج يوسف الكشمريي يف بيان معاين كلمات االذان

املكتوب الرابع والثالمثائة اىل موالنا عبد احلي يف بيان االعمال الصاحلة اليت نيط هبا وعد دخول 
  ٦١٩.......يات القرآنية ويف بيان اداء الشكر وبيان بعض معاين الصالة واسرارهااجلنة يف اكثر اآل




