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  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 يبلى أعظمي يف املقابر

   فأبقيت تذكارا نتاج خواطري *اءفرمت ادخارا بعد مويت من الدع

  و يليه

  ) واملعاد لالمام الرباين قدس سرهإترمجة رسالة املبد(
  وقف اإلخالص

 

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

  ١٤٢٣  ١٣٨٠  ٢٠٠٢  
   اىل لغة اخرى فله من اهللا االجر اجلزيل و منامن اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترمجها

  الشكر اجلميل و كذلك مجيع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق و التصحيح
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  ما شاء اهللا

  

  ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِم

و  والصالة  *ىاحلمد هللا محدا طيبا مباركا فيه وعليه كما حيب ربنا ويرض
الكمالن على حبيبه حممد وآله وأصحابه وأهل بيته وكمل ورثته وسائر  االمتان االسالم

 كما يليق بعلو  * واملالئكة املقربني * و على مجيع االنبياء واملرسلني *من اتبع اهلدى
 ومعارف عجيبة واسرار  * فهذه مكاتيب متضمنة لعلوم غريبة)اما بعد( ىشأهنم وحير

  *من العرفاء وما اشار اليها واحد من االولياءلطيفة ودقائق شريفة ما تكلم هبا أحد 
 املشرف  * لالمام اهلمام قدوة العلماء الراسخني *متقبسة من مشكاة انوار النبوة

 واقف  * خمزن االسرار االهلية * صاحب الوالية االصلية *بتشريفات سيد املرسلني
 جمدد االلف الثاين  *ة الرمحانياآليات اآلية العجيبة من  *دقائق املتشاهبات القرآنية

 وملا بلغ  *شيخنا وامامنا الشيخ أمحد الفاروقي سلمه اهللا سبحانه على رؤس العاملني
مكتوبات اجللد االول ثلثمائة وثالثة عشر مكتوبا قال حضرة شيخنا لنختم على هذا 
 العدد فانه موافق لعدد االنبياء املرسلني صلوات اهللا تعاىل على نبينا وعليهم وموافق
أيضاً لعدد أهل بدر رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني فختم على ذلك العدد تربكا به 
وتيمنا مث صدرت بعد ذلك مكاتيب قدسية فصار حضرة املخدوم زاده صاحب 
املعارف ومنبع احلقايق مظهر الفيوضات االهلية ومصدر االسرار الالمتناهية جامع 

ين اخلواجه حممد معصوم سلمه اهللا تعاىل وأبقاه العلوم الظاهرية والباطنية الشيخ جمد الد
وأوصله اىل غاية ما يتمناه باعثاً على مجع هذه املكاتيب فكان أقل خدام ذلك اجلناب 

اكر احلصاري غفر اهللا تعاىل ذنوبه چاضعف عباد اهللا الباري عبد احلي بن اخلواجه 
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رته الشريفة هو اهللا وستر عيوبه وأحسن خامتته متصديا جلمع هذه املكاتيب حسب اشا
  .املوفق وعليه التكالن

  

املكتوب االول اىل الشيخ عبد العزيز اجلونفوري يف بيان حترير مذهب الشيخ 
حميي الدين بن العريب قدس سره يف مسئلة وحدة الوجود وما هو خمتار حضرة 

  شيخنا سلمه اهللا تعاىل فيها

ي جعل االمكان مرآة للوجوب وصري ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا الذ
ان كانا صفيت كماله سبحانه فهو تعاىل  العدم مظهراً للوجود والوجوب والوجود و

وراء الظهور والبطون  الصفات ووراء الشئون واالعتبارات و وراء مجيع االمساء و
 ووراء التجليات والظهورات ووراء املشاهدات واملكاشفات  الربوز و الكمونووراء
اء كل حمسوس ومعقول ووراء كل موهوم ومتخيل فهو سبحانه وراء الوراء مث وور

  :)شعر(وراء الوراء مث وراء الوراء 

   مثل عنقاء وهامهى واضح *وما ابديك من طريي عالمه

   وليست السم طريي استدامه *وللنعقاء بني الناس اسم

ون سرادقات  مجيع احملامد دمنتهىفال يصل محد حامد اىل جناب قدس ذاته بل 
 على نفسه ومحد ذاته بذاته فهو سبحانه احلامد واحملمود وما سواه عزته فهو الذي اثىن

 ]١[عاجز عن اداء احلمد املقصود وقد عجز عن محده سبحانه من هو حامل لواء احلمد
حتته آدم ومن دونه وهو أفضل الربايا وأكملهم ظهورا واقرهبم مرتلة  القيامة يوم

امشلهم مجاال وأمتهم بدرا وارفعهم قدراً واعظمهم اهبة وشرفا وامجعهم كماال و
واقومهم دينا واعدهلم ملة واكرمهم حسبا واشرفهم نسبا واعرفهم بيتا لواله ملا خلق 

                                                 
  .نه عفي عنهقد مر بيان هذه االحاديث يف اجللد االول م) 1(
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اهللا سبحانه اخللق وملا اظهر الربوبية وكان نبيا وآدم بني املاء والطني واذا كان يوم 
احب شفاعتهم الذي قال حنن اآلخرون مة كان هو امام النبيني وخطيبهم وصاالقي

واين قائل قوال غري فخر وانا حبيب اهللا وانا خامت النبيني وال  القيامة وحنن السابقون يوم
فخر وانا أول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا نصتوا 

  :)شعر(مئذ بيدي وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا واملفاتيح يو

   اين بسكه رسد ز دور بانك جرسم *در قافلهء كه اوست دامن نرسم

  :)ترمجه(

   يانعم ان جاء من بعد صدا جرسه *كيف اللحاق بركب وهو قائدهم

ز شأنه وبركاته جل برهانه عليه  اهللا سبحانه وتسليماته تعاىل وحتياته عتصلوا
على أهل الطاعة أمجعني الئكة املقربني و واملرسلني واملعلى مجيع اخوانه من النبينيو

هلا أهل وهم هلا أهل كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل  صالة وسالما وحتية وبركة هو
 احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات وارسال التحيات ليعلم )وبعد(عن ذكره الغافلون 

مد طاهر فطاب ان الصحيفة الشريفة املرسلة اىل هذا الفقري بلغها اخي االعز الشيخ حم
الوقت وحصل السرور وحيث كانت متضمنة حلقائق أرباب الكشف والشهود 
ومعارفهم زادت الفرح على الفرح جزاكم اهللا سبحانه فصار الفقري أيضا باعثا على 
التصديع بايراد كلمات يف البني من اذواق هذه الطائفة العلية ومذاقهم على وفق ما يف 

من املعلوم ان الوجود مبدأ كل خري وكمال والعدم  ان )أيها املخدوم(صحيفتكم 
منشأ كل نقص وشر وزوال فيكون الوجود ثابتا للواجب والعدم يكون نصيب املمكن 
حىت يكون مجيع اخلري والكمال عائدا اليه تعاىل وكل نقص وشر راجعا اىل املمكن 

به سبحانه يف واثبات الوجود للمكن وارجاع اخلري والكمال اليه اشراكه يف احلقيقة 
ملكه وملكه جل سلطانه وكذلك القول بعينية املمكن للواجب تعاىل شأنه وجعل 
صفاته وافعاله عني صفاته وافعاله سبحانه اساءة أدب واحلاد يف امسائه وصفاته تعاىل 
واين اجملال للكناس اخلسيس املتسم بالنقص واخلبث الذايت ان يتصور نفسه عني 
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ريات وكماالت ويتوهم صفاته وافعاله الذميمة عني ن منشأ كل خأسلطان ذي ش
 الظاهر اثبتوا للممكن وجودا وجعلوا وجود الواجب )وعلماء(صفاته وافعاله اجلميلة 

تعاىل ووجود املمكن من افراد مطلق الوجود وغاية ما يف الباب اهنم قالوا بأقدمية 
وجب لتشريك وجوب الواجب وأولويته بناء على قضية التشكيك وهذا املعىن م

املمكن للواجب تعاىل يف الكماالت والفضائل الناشئة من الوجود تعاىل اهللا عن ذلك 
علوا كبريا وقد ورد يف احلديث القدسي الكربياء ردائي والعظمة ازاري فلو كان 
لعلماء الظاهر تنبه هلذا املعىن ملا اثبتوا للممكن وجودا أصال وملا أعطوا له اخلري 

تصاص الوجود به تعاىل ربنا ال مها خمتصان به سبحانه باعتبار اخوالكمال اللذين 
م يعتقدون ان ه خصوصا املتأخرين من)وأكثر الصوفية(خذنا ان نسينا أو أخطأنا اؤت

املمكن عني الواجب تعاىل ويزعمون صفاته وأفعاله عني صفاته وأفعاله تعاىل ويقولون 
  .]١[:)رباعي(

   در دلق كدا واطلس شه مهه اوست* مهسايه ومهنشني ومهره مهه اوست

   باهللا مهه اوست مث باهللا مهه اوست *اجنمن فرق وهنان خانهء مجع در

  :)ترمجه(

   هو يف كسوة الفقر والسلطان كله *اجلار والصحب والركبان كله هو

   باهللا كله هو واهللا كله هو *يف جلوة الفرق أو يف خلوة اجلمع هو

لصوا عن االشراك يف الوجود وهربوا من االثنينية وهؤالء االكابر وان ترتهوا وخت
ولكنهم وجدوا غري الوجود وجودا واعتقدوا النقائص كماالت وقالوا ال شئ من 
النقص والشر الذاتيني أصالً وان كان فنسيب واضايف فالسم القاتل فيه شر وقبح بالنسبة 

ن الذي فيه سم فماء احلياة اىل االنسان مثال لكونه مزيال حلياته واما بالنسبة اىل احليوا
والترياق النافع ومقتداهم يف هذا االمر ومستندهم فيه الكشف والشهود فاهنم وجدوا 

                                                 
  ملوالنا اجلامي اورده يف لوائحه منه عفي عنه) 1(
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 أرنا حقائق االشياء كما هي وها حنن )اللهم(على قدر ما ظهر هلم من عامل الغيب 
نبني أوال مذهب الشيخ حميي الدين ابن العريب قدس سره فانه امام متأخري الصوفية 

قتداهم يف هذه املسئلة مث حنرر ما ظهر لنا يف هذا الباب وانكشف ليحصل الفرق وم
 الشيخ حميي )قال (من الدقةاآلخر بني املذهبني على الوجه االمت وال خيتلط أحدمها ب

الدين ابن العريب واتباعه ان امساء الواجب وصفاته جل وعال عني ذات الواجب 
مثال العلم والقدرة كما اهنما عني ذاته تعاىل اآلخر سبحانه وكذلك بعضها عني بعض 

أيضا فال يكون يف ذلك املوطن اسم التعدد والتكثر اآلخر كذلك كل منهما عني 
ورمسه أصال وال التمايز والتابني قطعا غاية ما يف الباب ان تلك االمساء والصفات 

 وتفصيال فان والشئون واالعتبارات حصل هلا التمايز والتباين يف حضرة العلم امجاال
 بالتعني الثاين ويسمون ىكان التمايز امجاليا يعرب عنه بالتعني االول وان تفصيليا يسم

االول وحدة ويرونه احلقيقة احملمدية ويقولون للتعني الثاين واحدية ويظنونه حقائق 
سائر املمكنات ويسمون حقايق املمكنات أعيانا ثابتة ويثبتون هذين التعينني العلميني 

 مرتبة الوجوب ويقولون ان تلك االعيان ما مشت رائحة من الوجود اخلارجي وال يف
موجود يف اخلارج غري االحدية اجملردة أصال وهذه الكثرة اليت ترى يف اخلارج امنا هي 
عكس تلك االعيان الثابتة انعكست يف مرآة ظاهر الوجود الذي ال موجود يف اخلارج 

كما ان صورة شخص اذا انعكست يف املرآة يعرض غريه وعرض هلا الوجود التخيلي 
هلا وجود ختيلي يف املرآة وهذه الصورة املنعكسة ليس هلا وجود اال يف التخيل ومل 
يتحلل يف املرآة ومل ينتقش يف وجهها شئ أصال فان كان االنتقاش فهو يف التخيل 

ق جل سلطانه حيث يتوهم انه يف وجه املرآة وحيث كان هذا املتخيل املتوهم صنع احل
الذي له اتقان تام ال يرتفع برفع الوهم واخليال ويترتب عليه الثواب والعذاب االبديان 
وهذه الكثرة املوهومة املتخيلة يف اخلارج منقسمة على ثالثة اقسام القسم االول التعني 
ذه الروحي والثاين التعني املثايل والثالث التعني اجلسدي وله تعلق بالشهادة ويقولون هل

التعينات الثالثة تعينات خارجية ويثبتوهنا يف مرتبة االمكان والترتالت اخلمسة عبارة 



- ٧ -  

عن هذه التعينات اخلمسة ويقولون هلذه الترتالت اخلمسة احلضرات اخلمس وملا مل 
يثبت عندهم شئ يف العلم وال يف اخلارج غري ذات الواجب تعاىل وغري صفاته وامسائه 

 ذاته تعاىل وتقدس وتومهوا ان الصورة العلمية عني تلك جل سلطانه اليت هي عني
ها ومثاهلا وكذلك تصوروا صور االعيان الثابتة اليت صارت منعكسة بحالصورة ال ش
ها حكموا باالحتاد ضرورة وقالوا بحاهر الوجود عني تلك االعيان ال شيف مرآة ظ

مسئلة وحدة الوجود الكل هو هذا هو بيان مذهب الشيخ حميي الدين ابن العريب يف 
على وجه االمجال وهذه العلوم وامثاهلا هي اليت يزعمها الشيخ خمصوصة خبامت الوالية 
ويقول ان خامت النبوة يأخذ هذه العلوم من خامت الوالية ولشراح الفصوص تكلفات يف 
توجيه هذا الكالم وباجلملة مل يتكلم احد من هذه الطائفة هبذه العلوم واالسرار قبل 

يخ اصال ومل يبني هذا احلديث على هذا النهج قطعا وان ظهر منهم كلمات مشعرة الش
بالتوحيد واالحتاد يف غلبات السكر وقالوا انا احلق وسبحاين ولكنهم مل يبينوا وجه 
االحتاد ومل جيدوا منشأ التوحيد فصار الشيخ برهان متقدمي هؤالء الطائفة وحجة 

ئلة دقائق كثرية خمتفية وما جاءت االسرار متأخريهم ومع ذلك بقي يف هذه املس
الغامضة من هذا الباب يف منصة الظهور فوفق هذا الفقري باظهارها وبشر بتحريرها 

 ان صفات الواجب تعاىل وتقدس )ايها املخدوم(واهللا حيق احلق وهو يهدي السبيل 
تكون متميزة الثمانية اليت هي موجودة يف اخلارج عند اهل احلق شكر اهللا تعاىل سعيهم 

عن ذاته تعاىل وتقدس يف اخلارج بالضرورة متيزا ال كيفيا وال مثليا وكذلك بعض تلك 
الصفات متميز عن بعض آخر منها بتميز ال كيفي بل التميز الالكيفي ثابت ايضا يف 
مرتبة الذات تعالت وتقدست النه الواسع بالوسع اجلهول الكيفية والتميز الذي حيصل 

 وإدراكنا مسلوب عن جناب قدسه تعاىل فان التجزي والتبعض غري يف حوصلة فهمنا
متصور فيه والتحلل والتركب ال سبيل هلما اىل تلك احلضرة جل سلطاهنا وال جمال 
هناك للحالية واحمللية وباجلملة كلما هو من صفات املمكن ولوازمه مسلوب عن ذلك 

فات وال يف االفعال ومع اجلناب املقدس ليس كمثله شئ ال يف الذات وال يف الص
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وجود هذا التميز الالمثلي والوسعة الالكيفية عرض لالمساء والصفات تفصيل ومتيز يف 
موطن العلم ايضا وصارت منعكسة ولكل اسم وصفة متميزة مقابل ونقيض يف مرتبة 
العدم مثال لصفة العلم مقابل ونقيض يف مرتبة العدم وهو عدم العلم املعرب عنه باجلهل 

فة القدرة مقابل هو العجز الذي عدم القدرة على هذا القياس يف بقية الصفات ولص
وعرض هلذه العدمات املقابلة ايضا تفصيل ومتيز يف علم الواجب جل شأنه وصارت 

 ظهور عكوسها وتلك العدمات مع مرايا االمساء والصفات املتقابلة هلا وكانت جمايل
نات عند الفقري غاية ما يف الباب أن تلك عكوس تلك االمساء و الصفات حقائق املمك

العدمات كاصول تلك املاهيات وموادها وتلك العكوس مبثابة الصور احلالة يف تلك 
املواد فحقائق املمكنات عند الشيخ حميي الدين هي تلك االمساء والصفات املتميزة يف 

مساء والصفات مرتبة العلم وعند الفقري حقائق املمكنات العدمات اليت هي نقائض اال
مع عكوس تلك االمساء والصفات اليت ظهرت يف مرايا تلك العدمات يف موطن العلم 

 اراد املختار جل سلطانه ان جيعل ماهية من تلك املاهيات املمتزجة وامتزجت هبا ومىت
متصفة بالوجود الظلي الذي هو ظل من ظالل حضرة الوجود وان جيعلها موجودة 

من ظالل حضرة الوجود ويصريها مبدأ لآلثار اخلارجية  اليها ظال ىخارجية يلق
فوجود املمكن يف العلم واخلارج كسائر صفاته ظل من ظالل حضرة الوجود ومن 
كماالته التابعة له مثال علم املمكن ظل من علم الواجب تعاىل وتقدس الذي انعكس 

قابلها فكذلك يف مقابله وقدرة املمكن ظل من القدرة املنعكسة يف العجز الذي هو م
وجود املمكن ظل من ظالل حضرة الوجود الذي انعكس يف مرآة العدم الذي هو 

  :)شعر(مقابله 

  أوصايف ذايت و  وهبت الذي عندي و *امنا ما جئت من ملكي بشئ و و

ولكن ظل شئ ليس عني شئ عند الفقري بل شبح ذلك الشئ ومثاله ومحل 
كن املمكن عني الواجب فان حقيقة املمكن ممتنع فعند الفقري مل ياآلخر احدمها على 

ء والصفات شبح تلك االمساء والصفات اعدم والعكس الذي انعكس فيه من االمس
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ومثاهلا ال عينها فال يصح كله هو بل كله منه الن ما هو ذايت للممكن العدم الذي هو 
 منشأ للشر والنقص واخلباثة وكلما هو يف املمكن من جنس الكماالت من الوجود
 و وتوابعه كله مستفاد من تلك احلضرة جل سلطاهنا وظل من كماالته الذاتية سبحانه

فيكون هو سبحانه نور السموات واالرض بالضرورة وما وراءه تعاىل يكون كله تعاىل 
ظلمة كيف ال والعدم فوق مجيع الظلمات وحتقيق هذا املبحث مسطور يف املكتوب 

يف بيان حقيقة الوجود وحتقيق ماهيات املمكنات الذي حرر اىل ولدي االعظم املرحوم 
فليطلب من هناك فالعامل باسره عبارة عند الشيخ حميي الدين عن االمساء والصفات اليت 
عرض هلا متيز يف مرتبة العلم وظهور يف مرآة ظاهر الوجود وعند الفقري العامل عبارة 

وطن العلم ووجدت تلك عن العدمات اليت انعكست عليها امساء الواجب وصفاته يف م
العدمات مع تلك العكوس يف اخلارج باجياد احلق سبحانه بوجود ظلي فظهر يف العامل 

 اىل جناب قدسه جل وعال لي وكان اخلري والكمال كله عائدااخلباثة الذاتية والشر اجلب
وقوله تعاىل ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك مؤيد هلذه 

فة واهللا سبحانه امللهم فعلم من هذا التحقيق أن العامل موجود يف اخلارج بوجود املعر
ظلي كما أن احلق سبحانه موجود يف اخلارج بوجود أصلي بل بذاته غاية ما يف الباب 
ان هذا اخلارج أيضا ظل ذلك اخلارج مثل الوجود والصفات فال ميكن أن يقال للعامل 

فانه ال ميكن أن يقال لظل اآلخر  محل أحدمها على أنه عني احلق جل وعال وال جيوز
شخص أنه عني الشخص لوجود التغاير بينهما يف اخلارج الن االثنني متغايران فان قال 
شخص لظل شخص أنه عني ذلك الشخص امنا يقول ذلك على سبيل التسامح 

 ان الشيخ حميي الدين وتوابعه أيضا )فان قيل(والتجوز وهو خارج عن املبحث 
هنم ال يرون وجود ذلك إ )قلنا(يقولون أن العامل ظل احلق تعاىل فما يكون الفرق 

الظل يف غري الوهم وال جيوزون وصول رائحة من الوجود اخلارجي اليه وباجلملة اهنم 
يعربون عن الكثرة املوهومة بظل الوحدة املوجودة ويرون املوجود واحدا يف اخلارج 

 الظل على االصل وعدم ذلك احلمل هو اثبات شتان ما بينهما فصار منشأ محل
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الوجود اخلارجي للظل وعدم اثباته وهم ملا مل يثبتوا للظل وجودا خارجيا محلوه على 
هذا الفقري الظل موجودا يف اخلارج ال يبادر اىل احلمل  يرى االصل بالضرورة وحيث

ثبات الوجود والفقري متفق معهم يف نفي الوجود االصلي عن الظل ومتفق أيضا يف ا
الظلي ولكن هذا الفقري يثبت الوجود الظلي يف اخلارج وهم يظنون الوجود الظلي يف 
الوهم والتخيل وال يقولون بوجود موجود يف اخلارج غري االحدية اجملردة وال يثبتون 
الصفات الثمانية اليت ثبت وجودها يف اخلارج على آراء أهل السنة واجلماعة رضي اهللا 

 موطن العلم فوقع العلماء الظاهرية وهؤالء االكابر رضي عنهم يف طريف عنهم يف غري
االقتصاد وكان احلق املتوسط نصيب هذا الفقري ووفق به فان عرف هؤالء االكابر أن 
هذا اخلارج ظل ذلك اخلارج ملا انكروا وجود العامل يف اخلارج ومل يقتصروا على 

 واجب الوجود يف اخلارج ولئن تنبه الوهم واخليال وال انكروا أيضاً وجود صفات
العلماء أيضا ملا أثبتوا للممكن وجودا أصليا بل اكتفوا بالوجود الظلي وما كتبه الفقري 
يف بعض مكتوباته ان اطالق الوجود على املمكن بطريق احلقيقة ال بطريق اجملاز ليس 

حلقيقة ال على مبناف هلذا التحقيق فان املمكن موجود يف اخلارج بوجود ظلي بطريق ا
 ان صاحب الفتوحات املكية قال بان )فان قيل(سبيل التخيل والتوهم كما زعموا 

االعيان الثابتة برزخ بني الوجود والعدم فصار العدم داخال يف حقائق املمكنات على 
 انه امنا قال هلا )قلنا(طريقه وطوره أيضا فما يكون الفرق بني التحقيق وبني هذا القول 

تبار أن للصور العلمية وجهني وجه اىل الوجود بواسطة ثبوت العلم ووجه برزخا باع
اىل العدم بواسطة اخلارج وان االعيان ما مشت رائحة الوجود اخلارجي عنده والعدم 
الذي اندرج يف هذا التحقيق له حقيقة أخرى وكذا املراد مبا وقع يف عبارة بعض 

 اخلارجي ال العدم الذي حقق فيما سبق االعزة من اطالق العدم على املمكن هو العدم
وراء وراء تلك االمساء والصفات املفصلة املتميزة يف موطن العلم  و تعاىل وهو سبحانه

اليت انعكست يف مرايا العدمات وصارت حقائق املمكنات فال يكون بينه سبحانه وبني 
احلق سبحانه عني العامل مناسبة بوجه من الوجوه أصال ان اهللا لغين عن العاملني وجعل 
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  ):ع(العامل ومتحدا به بل نسبته اىل العامل ثقيل على هذا الفقري جدا 

  وللناس فيما يعشقون مذاهب

على املرسلني واحلمد هللا رب و سالم سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
  . عليكم و على من لديكمو السالمالعاملني 

  

 بيان أن مرتبة ذات احلق تعاىل املكتوب الثاين اىل املري مشس الدين اخللخايل يف
  وتقدس ومرتبة صفاته سبحانه فوق اعتبار الوجود والوجوب

على عباده الذين اصطفى قد حصل الفرح واالبتهاج بوصول و سالم احلمد هللا 
الصحيفة الشريفة الصادرة على وجه احملبة واالخالص كثرة اخوان الدين سبب الرجاء 

 الدين وثبتنا واياهم على متابعة سيد املرسلني عليه اللهم كثر اخواننا يفاآلخرة يف 
  ):ع(وعليهم من الصلوات افضلها ومن التسليمات اكملها 

   حديث االحبةىوأحسن ما ميل

أيها احملب أن صفات واجب الوجود السبعة أو الثمانية على اختالف االراء 
وجود صفات صفات حقيقية موجودة يف اخلارج ومل يقل احد من الفرق املخالفة ب

واجب الوجود تعاىل وتقدس غري أهل احلق شكر اهللا تعاىل سعيهم حىت ان املتأخرين 
من الصوفية منم أنكروا وجود الصفات بل جعلوا زيادة الصفات راجعة اىل العلم فقط 

  :)شعر(وقالوا 

   احلق لكن يف التحقق عينها ت *صفات حق يف التعقل غري ذا و

 ومقتبس من مشكاة النبوة ومؤيد بنور الكشف واحلق ان كالم أهل احلق حق
والفراسة غاية ما يف الباب ان االشكال الذي أورده املخالفون يف وجود الصفات قوية 
الن الصفات لو كانت موجودة فال ختلو اما ان تكون ممكنة او واجبة واالمكان 

حيد مستلزم للحدوث الن كل ممكن حادث عندهم والقول بتعدد الواجب مناف للتو
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وايضا على تقدير االمكان يلزم جواز انفكاك الصفات عن الذات تعالت وتقدست 
 هذا االشكال على ما )وحل(وهذا موجب جلواز اجلهل والعجز للواجب سبحانه 

ظهر هلذا الفقري ان حضرة احلق سبحانه موجود بذاته ال بوجود يكون عينا هلا او زائدا 
اىل ال بوجود فانه ال جمال للوجود يف ذلك املوطن عليها وصفاته تعاىل موجودة بذاته تع

وقد اشار الشيخ ركن الدين ابو املكارم عالء الدولة السمناين قدس سره اىل هذا املقام 
حيث قال فوق عامل الوجود عامل امللك الودود فال تكون نسبة االمكان والوجوب 

ة بني املاهية ايضا متصورة يف ذلك املوطن فان كال من االمكان والوجوب نسب
 املعرفة وراء طور النظر )وهذه(وجود ال امكان وال وجوب  والوجود فحيث ال

والفكر واي شئ جيد املقيدون بعقال العقل من هذه املعرفة وما يكون نصيبهم منها 
وباقي املرام ان السيد حمب اهللا أقام هنا  و تعاىل غري االنكار اال من عصمه اهللا سبحانه

 عليكم و و السالممتوجها اىل تلك اجلهات واحلدود فليغتنم صحبته مدة واآلن صار 
  .على من لديكم

  

املكتوب الثالث اىل املخدوم زاده معدن احلقائق ومنبع املعارف الالمتناهية 
ومظهر الفيوضات االهلية اخلواجه حممد سعيد سلمه اهللا تعاىل يف بيان أن 

 ىل وبيان الوالية الصغرمعاملة اآلفاق واالنفس داخلة يف دائرة الظال
وكماالت النبوة وحتقيق حقيقة جتلي االفعال الذي ظهر لبعض الكربى و

  الصوفية وانه ظل فعل احلق ال عني فعله تعاىل

علم أن كلما يظهر يف مرايا اآلفاق إعلى عباده الذين اصطفى و سالم  احلمد هللا
 االثبات وملا جاوزت واالنفس فهو متسم بسمة الظلية فيكون مستحقا للنفي ليحصل

املعاملة حد اآلفاق واالنفس ختلصت عن قيد الظلية وتيسر الشروع يف جتلي الفعل 
والصفة وعلم ان كل جتل ظهر قبل ذلك يف السري اآلفاقي واالنفسي وان اعتقدوه جتليا 
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ذاتيا كان متعلقا بظالل الفعل والصفة ال بنفس الفعل والصفة فضال عن كونه متعلقا 
فان دائرة الظلية تنتهي بنهاية االنفس فكلما يظهر يف اآلفاق واالنفس يكون بالذات 

داخال يف تلك الدائرة والفعل والصفة وان كانا يف احلقيقة من ظالل حضرة الذات 
تعالت وتقدست ولكنهما داخالن يف دائرة االصل ووالية تلك املرتبة والية اصلية 

ق باآلفاق واالنفس فاهنا والية ظلية والتجلي الربقي خبالف والية املرتبة السابقة اليت تتعل
 دائرة الظل فاهنم يتخلصون ساعة واحدة من نتهىالذي ناش من مرتبة االصل ميسر مل

فس وترقوا عنها وخلفوا الظل قيد اآلفاق واالنفس والذين جاوزوا دائرة اآلفاق واالن
 مسكن هؤالء االكابر هم وحلقوا باالصل فالتجلي الربقي دائمي يف حقهم فانوراء

ومأواهم دائرة االصل اليت منها ينشأ التجلي الربقي بل معاملة هؤالء االكابر فوق 
التجليات والظهورات فان كل جتل وظهور باي مرتبة يتعلق ال خيلو عن شائبة الظلية 
وقد جعلهم التعلق باصل االصل فارغني عن الظل وخلصهم عن زيغ البصر وهناية 

 امنا حتصل بالتجلي الربقي وهذا ىالية الظلية اليت هي الوالية الصغرالكمال يف الو
و اليت هي والية االنبياء عليهم الصالة الكربى الوالية يف التجلي الربقي قدم اول 

 هي والية االولياء قدس اهللا تعاىل اسرارهم ومن ههنا يعرف ى والوالية الصغرالسالم
النبياء صلوات اهللا وتسليماته سبحانه عليهم فان التفاوت بني والية االولياء ووالية ا

بداية تلك الوالية هناية هذه الوالية وماذا نقول من كماالت نبوة االنبياء عليهم الصالة 
 فان بداية النبوة هناية هذه الوالية ولعل حضرة اخلواجه هباء الدين النقشبند و السالم

اء عليهم الصلوات والتحيات بالتبعية قدس اهللا سره نال نصيبا وافرا من والية االنبي
ان النسبة  والوراثة فانه قال حنن ندرج النهاية يف البداية ومبلغ علم هذا الفقري

وحيصل هلم حظ الكربى اذا بلغا حد الكمال يتصالن بالوالية  النقشبندية وحضورها
ي وافر من كماالت تلك الوالية خبالف طرق غريهم فان هناية كماهلم حصول التجل

 أن يعلم أن السري الذي يتيسر بعد سري اآلفاق واالنفس هو سري يف )ينبغي(الربقي 
فان فعله تعاىل أيضاً أقرب الينا منا وكذلك صفته تعاىل  و تعاىل أقربية احلق سبحانه
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أقرب الينا منا ومن فعله تعاىل ايضا وذاته تعاىل أقرب الينا منا ومن فعله وصفته تعاىل 
ملراتب هو السري يف االقربية وحقيقة جتلي الفعل وجتلي الصفة وجتلي والسري يف هذه ا

الذات تتحقق يف هذا املوطن وحيصل النجاة هنا من سلطنة الوهم ودائرة اخليال فانه ال 
سلطنة لسلطان الوهم واخليال يف خارج دائرة اآلفاق واالنفس وهناية تصرف الوهم 

تخلص عن قيد الوهم يف الوالية الظلية امنا هناية دائرة الظل فحيث ال ظل ال وهم فال
الكربى حيصل بعد املوت فان الوهم ينعدم باملوت ويف الوالية االصلية اليت هي الوالية 

اخلالص عن قيد الوهم واخليال ميسر يف هذه النشأة ومع وجود الوهم فيها خالص 
خرى يف هذه النشأة يتيسر للطائفة األاآلخرة عن قيد الوهم وما اجل للطائفة االوىل يف 

ويف الوالية الظلية ال حيصل شئ من املطلوب يف هذه النشأة غري منحوت الوهم 
واخليال ويف الوالية االصلية املطلوب مرته ومربأ عن علة حنت الوهم وكأن موالنا 

 املوت لينال املطلوب عاريا عن الرومي تضايق من حيطة الوهم وقيد اخليال فتمنىي
  :)شعر(املوت وقال مبادئ يال ومنع من ان يقول عافاك اهللا يف لباس الوهم واخل

  خرامم در هناية الوصالا  ت *من شوم عريان زتن او زخيال

  :)ترمجة(

  تبختر يف هنايات الوصالأ كيما  *اعروا من االشباح وهو من اخليال

 قلت من ان يف اآلفاق واالنفس جتليات ظالل االمساء والصفات ال )وما(
س االمساء والصفات بيانه هو ان التكوين من الصفات احلقيقية كما هو جتليات نف

مذهب العلماء املاتريدية شكر اهللا سعيهم ال من الصفات االضافية كما زعمت 
االشعرية وحيث كانت االضافة غالبة يف هذه الصفة ظنوها من الصفات االضافية نظرا 

ية امتزج هبا وصف االضافة اىل صفات أخرى وليس كذلك بل هي من الصفات احلقيق
وهذه الصفة حتت مجيع الصفات وفيها لون مجيع الصفات اليت فوقها مثال هلا نصيب 
من العلم واحلياة وحظ من القدرة واالرادة أيضاً وهلا جزئيات هي يف احلقيقة ظالهلا 
 مثل الترزيق والتخليق واالحياء واالماتة واالنعام وااليالم وهذه اجلزئيات داخلة يف



- ١٥ -  

االفعال اليت هي يف احلقيقة ظالل تلك الصفة خارجة عن دائرة الصفات احلقيقية وهلذا 
الفعل وجهان وجه حنو الفاعل ووجه اىل املفعول وهذان الوجهان متمايزان يف النظر 

الوجه االول يف النظر  يرى الوجه االول عاليا والوجه الثاين سافال وأيضاً يرى الكشفي
ين مثل ظل ذلك االصل وأيضا الوجه االول فيه لون من الوجوب كاالصل والوجه الثا

ء عليهم اتعينات غري االنبي ئمبادوالوجه الثاين له لون من االمكان وهذا الوجه الثاين 
 من االولياء الكرام وسائر االنام وحيث كان هلذا الفعل باعتبار و التسليماتالصلوات 

يكون ممكنا بالضرورة فان املركب من اجلهتني لون من الوجوب ولون من االمكان 
الواجب واملمكن ممكن وأيضا ان هذا الفعل حيث كان له وجه اىل القدم باعتبار اجلهة 
الفوقانية وقدم يف احلدوث باعتبار اجلهة التحتانية يكون حادثا بالضرورة فان املركب 

نظروا اىل اجلهة  قالوا بقدم فعل احلق سبحانه امنا )فالذين(من القدمي واحلادث حادث 
االوىل والذين ذهبوا اىل حدوثه فمنظورهم هو اجلهة األخرى ونظر الطائفة االوىل عال 
ونظر الثانية سافل وان وقع كال الفريقني يف طريف احلق املتوسط وهو الذي امتاز به 
هذا الفقري ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ووقع مثل هذا 

 أن يعلم أن )ينبغي( بعض املكاتيب يف شأن الصفات احلقيقية أيضا فليطلب التحقيق يف
الوجه الثاين يف الفعل عبارة عن اخللق اخلاص الذي متعلق بزيد مثال فخلق زيد كأنه 
جزئي من جزئيات مطلق اخللق مثال وهذا اخللق اخلاص الذي تعلق بزيد له جزئيات 

وهذه اجلزئيات كالظالل خللق زيد وهو أيضا كخلق ذات زيد وخلق صفاته وافعاله 
كالكلي هلا وخللق فعل زيد أيضا ظل ومظهر وهو كسب زيد الذي تعلق بالفعل فان 

 )فعلم(هذا الكسب ما جاء به زيد من بيت ابيه بل هو ظل من خلق احلق جل وعال 
من هذه املعارف أن الفعل ظل التكوين وأن الوجه الثاين من الفعل ظل الوجه االول 

نه كما حقق وان للوجه الثاين أيضا ظال هو خلق زيد مثال وخللق زيد أيضا ظال هو م
خلق فعل زيد وهلذا الظل ايضا ظل هو كسب زيد فاذا عرفت هذه العلوم فاعلم أن 
نسبة كسب زيد اىل زيد مثال اذا إنتفت يف نظر السالك وقت السلوك عن زيد 
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 هو احلق سبحانه بل جيد االفعال فاعل ذلك الفعل يرى وارتفعت اضافته اىل زيد
 )ينبغي(املتكثرة املتباينة للخالئق فعل فاعل واحد فيظنون ظهور هذا املعىن جتليا فعليا 

أن ينصف هل هذا التجلي هو جتلي فعل احلق أو جتلي ظل من ظالل ذلك الفعل الذي 
على ترتل مبراتب كثرية وعرض له اسم الظلية وينبغي أن يقيس التجليات األخرى 

التجلي الفعلي فاهنم اكتفوا فيها أيضا بظل من الظالل وظنوه أصل االصل واطمئنوا 
 ان يعلم أن وجوب الوجود حيث كان من النسب واالضافات )ينبغي(باجلوز واملوز 

يوجد يف مرتبة الفعل بالضرورة وملا مل يكن هلذه النسبة مناسبة بالعلم بل هي خمصوصة 
فان ( كانت مناسبة بالوجه االول من الفعل الذي مر ذكره بصانع العامل تعاىل وتقدس

 يلزم من هذا البيان أن ال يكون الوجوب ثابتا يف مرتبة الذات والصفات وال )قيل
يقال لذاته وصفاته تعاىل وتقدس واجبة فيكون الوجوب مسلوبا عن حضرة الذات 

م رابع من املفهوم والصفات كما ان االمكان واالمتناع مسلوبان عنه تعاىل فظهر قس
 الوجوب واالمكان واالمتناع واحلال ان احنصار املفهوم يف هذه الثالثة كان ىسو

 ان هذا االحنصار امنا هو للماهية بالنسبة اىل الوجود فحيث )قلنا(ثابتا باحلصر العقلي 
ال نسبة للماهية اىل الوجود ال احنصار كما يف ذات الواجب تعاىل وصفاته سبحانه فان 

ته تعاىل موجود بذاته ال بالوجود عينا كان أو زائدا وصفاته تعاىل موجودة بذاته ذا
تعاىل من غري ان يتخلل فيهاوجود فذاته تعاىل وصفاته سبحانه فوق هذه الثالثة 
املنحصرة غاية ما يف الباب اذا تصور ذاته تعاىل وتعلقت صفاته سبحانه بالوجوه 

يعرض لذاته سبحانه يف الوجود التصوري الظلي واالعتبارات اذ ال سبيل اىل الكنه 
د و و يعرض لصفاته سبحانه يف الوجلالئق بذاته تعاىل و االوجوب كما هو املناسب

ها اىل الذات فذاته تعاىل وصفاته سبحانه يف حتياج هلا الالذهين االمكان ملا هو املناسب
يضا وباعتبار حد انفسها فوق مرتبة الوجوب واالمكان بل فوق مرتبة الوجود ا

الوجود التصور الظلي الوجوب يناسب الذات واالمكان يناسب الصفات فالصفات 
من حيث الوجود اخلارجي ال واجبة وال ممكنة بل هي فوق الوجوب واالمكان 



- ١٧ -  

وباعتبار الوجود الذهين ممكنة وال يلزم من هذا االمكان احلدوث ملا أنه ليس لذواهتا 
لظلية ويناسب هذه املعرفة ما قاله أرباب املعقول من ان كما للممكنات بل لوجوداهتا ا

الكلية واجلزئية تعرضان للماهية باعتبار خصوصية الوجود الذهين فال توصف هبما 
 كما ئياملاهية حال الوجود اخلارجي فزيد املوجود يف اخلارج مثال قبل التعقل ليس جبز

 الظلي بل نقول مجيع النسب أنه ليس بكلي بل يعرض له اجلزئية بعد الوجود الذهين
واالضافات واالحكام واالعتبارات اليت حتمل عليه تعاىل كااللوهية واالزلية مما هي غري 
صفات الثمانية املوجودة امنا تصدق عليه سبحانه باعتبار التصور والتعقل واال فالذات 
من حيث هي غري متصفة بصفة وال مسماة باسم وال حمكوم عليها حبكم فصاحب 

لشرع تعاىل امنا اطلق على ذاته امساء وأحكاما باعتبار التناسب والتشابه لتكون قريبة ا
التكلم معهم على قدر عقوهلم كما يقال لزيد املوجود و يكون من افهام املخلوقات 

و يكون يف اخلارج بدون مالحظة وجوده الذهين أنه جزئي على سبيل التشبيه والتنظري 
ه من حكمهم بأنه كلي فكذلك احلكم بالوجوب حكمهم جبزئيته أنسب وأشب

والوجود على الذات الغين العلي أوىل وأنسب من احلكم باالمكان واالمتناع واال فال 
يصل اىل جناب قدسه تعاىل وجوب وال وجود كما ال يليق جبناب ترتيهه تعاىل امكان 

صة علم الصفات وامتناع فافهم هذه املعرفة الشريفة القدسية فاهنا اساس الدين وخال
والذات تعالت وتقدست وما تكلم هبا أحد من العظماء وال واحد من الكرباء استأثر 

  . اهلدى على من اتبعو السالماهللا سبحانه هذا العبد هبذه املعرفة 

  

املكتوب الرابع اىل املري حممد نعمان يف بيان ان علم اليقني وعني اليقني وحق 
 شطران يف احلقيقة من اقسام علم اليقني اليقني اليت قررها بعض الصوفية

الثالثة والقسم الثالث منه مل حيصل بعد فضال عن الوصول اىل عني اليقني 
  وبيان ان صاحب هذه العلوم جمدد االلف الثاين



- ١٨ -  

على عباده الذين اصطفى قد مضت مدة وليس لنا اطالع و سالم احلمد هللا 
ان ) اعلم( سبحانه سالمتكم واستقامتكم على أحوالكم احملمودة املآل املسئول من اهللا

علم اليقني عبارة عن شهود آيات تفيد اليقني العلمي وهذا الشهود يف احلقيقة استدالل 
ويشاهد من الظهورات والتجليات يف مرايا اآلفاق  يرى باالثر على املؤثر فكلما

جتليات ذاتية واالنفس من قبيل االستدالل باالثر على املؤثر وان مسوا تلك التجليات 
وقالوا لتلك الظهورات ظهورات ال كيفية فان ظهور شئ يف املرآة حصول أثر من 
آثاره ال حصول عني ذلك الشئ فال يكون قدم السري اآلفاقي واالنفسي خارجاً عن 
دائرة علم اليقني بالتمام وال يكون له نصيب غري االستدالل باألثر على املؤثر قال اهللا 

ريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم انه احلق وأعتقد سن و تعاىل تبارك
 عني اليقني وحق اليقني يف السري ابعضهم أن السري االفاقي من علم اليقني وأثبتو

  ):ع(االنفسي ومل يقولوا بسري يف خارج االنفس 

  وللناس فيما يعشقون مذاهب

نفسه فمن العبد اىل احلق  ان احلق سبحانه أقرب اىل العبد من العبد )اعلم و(
سبحانه سري آخر يف جانب االقربية والوصول منوط بقطعه وهذا السري الثالث أيضاً 

 من إمثبت لعلم اليقني يف احلقيقة فانه وان كان خارجا عن دائرة الظلية ولكنه ليس مبرب
ت شائبة الظلية فان امساء الواجب وصفاته سبحانه ظالل حضرة الذات يف احلقيقة تعال

 فهم خصصوا بعلم اآلياتوتقدست وكل موضع فيه شوب الظلية داخل يف اآلثار و
اليقني سريا واحداً من سريه الثالثة وجعلوا سريه الثاين حمصال لعني اليقني وحق اليقني 
ومل حيركوا شفاههم بالسري الثالث أصال حىت يتم به دائرة علم اليقني وأين بعد عني 

  ):ع(اليقني وحق اليقني 

  قس من حال بستاين ربيعيو

وماذا أقول من عني اليقني وحق اليقني ومن يفهمه ان قلت ومن يدرك فان هذه 
املعارف خارجة من حيطة الوالية وأرباب الوالية عاجزون عن ادراكها مثل علماء 
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الظاهر وقاصرون يف دركها وهذه العلوم مقتبسة من مشكاة أنوار النبوة على صاحبها 
 والتحية حصلت هلا النضارة بعد جتدد االلف الثاين وظهرت بالطراوة مو السالالصالة 

 على الناظرين يف علومه ىوصاحب هذه العلوم واملعارف جمدد هذا االلف كما ال خيف
ومعارفه اليت تتعلق بالذات والصفات واالفعال وتتلبس باالحوال واملواجيد والتجليات 

وم وراء علوم العلماء ووراء معارف والظهورات فيعلمون ان هذه املعارف والعل
االولياء بل علوم هؤالء بالنسبة اىل تلك العلوم قشر وتلك املعارف لب ذلك القشر 

 ومضي ولكن ]١[ أنه قد مر على رأس كل مائة جمدد)واعلم(واهللا سبحانه اهلادي 
 جمدد املائة ليس كمجدد االلف بل الفرق بني جمدد املائة وجمدد االلف كالفرق بني
املائة وااللف بل أزيد منه واجملدد هو الذي بتوسطه يرد على االمة يف تلك املدة ما يرد 

  :)شعر(من الفيوض وان كانوا اقطاب ذلك الوقت وأوتاده وأبداله وجنباءه 

   ان جيمع العامل يف واحد *ليس على اهللا مبستنكر

 آله الصلوات  على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و علىو السالم
 و على مجيع اخوانه من االنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني وعباد ى العلو التسليمات

  .اهللا الصاحلني أمجعني

  

 يف بيان ان لصفات احلق يل اخللخاياملكتوب اخلامس اىل املري مشس الدين عل
انه سبحانه اعتبارين االول حصوهلا يف أنفسها والثاين قيامها بذات احلق سبح

  وكال االعتبارين متميزان يف اخلارج

 ان لصفات الواجب )أيها املخدوم(على عباده الذين اصطفى و سالم احلمد هللا 
اليت هي موجودة وقائمة بذاته تعاىل اعتبارين االعتبار االول ثبوهتا يف حد ذاهتا 

                                                 
أخرج ابو دواود واحلاكم والبيهقي يف املعرفة عن ايب هريرة ان اهللا تعاىل  يبعث هلذه االمة على رأس كل مائة ) 1(

  امع الصغرياجلسنة من جيدد هلا دينها انتهى 
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اسبة بالعامل واالعتبار الثاين قيامها بذات الواجب تعاىل وتقدس وهلا باالعتبار االول من
التعينات وباالعتبار الثاين مستغنية عن العامل ليس هلا توجه اىل العامل  ئمبادوبه صارت 

وما فيه أصال وأيضا اهنا باالعتبار االول ترى يف النظر الكشفي منفكة عن الذات 
تعالت وتقدست ونثبت الذات وراءها وباالعتبار الثاين ليست كذلك بل ال يتصور 

ضا اهنا باالعتبار االول حجب للذات وباالعتبار الثاين االحتجاب مرتفع االنفكاك وأي
كالبياض القائم بالثوب فانه ليس حبجاب للثوب غاية ما يف الباب ان البياض بكال 

لذات الثوب فانه وان  نفسه وقيامه بالثوب ليس حبجاب االعتبارين أعين حصوله يف
مرتفعة خبالف صفات الواجب تعاىل كان احملسوس هو ذلك البياض ولكن احلجابية 

وتقدس فاهنا باالعتبار االول حاجبة وباالعتبار الثاين غري حاجبة واياك وختيل فرق ما 
بني االعتبارين شيئا يسريا فان هذا الفقري مع وجود جذب قوي وسرعة سري قطع ما 

ىل فرق ما بني هذين االعتبارين قريبا من مخس عشرة سنة ومل يهتد العلماء املتقدمون ا
بني هذين االعتبارين وقالوا ان حصول العرض يف نفسه هو عني حصوله القيامي يف 
اجلوهر وبعض العلماء املتأخرين تنبه على هذا الفرق وحقق ان حصوله يف نفسه غري 
حصوله القيامي الن العرض يقال يف حقه أنه وجد فقام فالوجود غري القيام وحتقيق 

 العروج يل ووسيلة ملعرفة حمتاج اليها وقد امد يف ىمرتقذلك البعض يف العرض كان 
حقيقات الكالمية والتدقيقات الفلسفية وصارت تهذا السري والسلوك كثري من ال

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة و السالمواسطة للمعارف االهلية جل سلطانه 
  .ات أكملهااملصطفى عليه و على آله واصحابه من الصلوات أمتها ومن التسليم

  

املكتوب السادس اىل املخدوم زاده جامع العلوم العقلية والنقلية اخلواجه جمد 
الدين حممد معصوم يف بيان بعض االسرار الغامضة ويفهم منها وجه كونه 

  و السالمصلّى اهللا عليه و سلّم مأموراً باتباع ملة ابراهيم عليه الصالة 
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فى اظن ان املقصود من خلقي هو أن على عباده الذين اصطو سالم احلمد هللا 
تكون الوالية احملمدية منصبغة بالوالية االبراهيمية عليهما الصالة والتحية وان ميتزج 
 ]١[حسن مالحة هذه الوالية جبمال صباحة تلك الوالية قد ورد يف احلديث اخي

عليا ويشبه يوسف اصبح وانا املح وان يبلغ مقام احملبوبية احملمدية هبذا االنصباغ درجة 
 حصول هذه و السالمان يكون املقصود من األمر باتباع ملة ابراهيم عليه الصالة 

الدولة العظمى وان طلب الصلوات والربكات املماثلتني لصلوات ابراهيم وبركاته على 
 امنا هو الجل هذا الغرض واملالحة والصباحة كلتامها و السالمنبينا وعليه الصالة 
ذات تعالت وتقدست من غري مزج الصفات ولكن حسن منبئتان عن حسن ال

الصفات واالفعال واآلثار كلها مستفاد من حسن الصباحة الكثرية الربكة وحسن 
املالحة انسب حبضرة االمجال وكأن املالحة مركز للحسن والصباحة دائرة ذلك املركز 
ة وكما أن يف حضرة الذات بساطة كذلك فيها وسعة ايضا وليست تلك البساط

والوسعة مما جيئ يف فهمنا وما ذلك االمجال والتفصيل مما يدرك بادراكنا ال تدركه 
االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف اخلبري والبساطة والوسعة اللتان نثبتهما يف 

اهنا عني األخرى كما ظن  حضرة الذات كل واحدة منهما متمايزة عن األخرى ال
ت يف تلك املرتبة بني االنبياء فهو خارج عن حيطة البعض واما التميز الذي هو ثاب

ن يف تلك املرتبة اادراكنا وبعيد عن دائرة افهامنا فتكون الصباحة واملالحة ايضا متمايزت
وتكون احكام كل واحدة منهما مغايرة الحكام األخرى فعلم أن املقصود الذي كنت 

ابة احلمد هللا الذي فهمته من خلقي قد حصل ومسئول ألف سنة صار مقرونا باالج
و جعلين صلة بني البحرين ومصلحا بني الفئتني أكمل احلمد على كل حال والصالة 

 على خري االنام و على اخوانه الكرام من االنبياء واملالئكة العظام وملا صارت السالم
الصباحة ايضا متلونة بلون املالحة ال جرم حصلت الوسعة ملقام اخللة االبراهيمية أيضا 

                                                 
 اسحق فلم يعرفه انتهى وقال املخرج الثاين ذكره احملدث وجدت له أصال وسألت موالنا حممد قال املخرج ما) 1(

  ايل أحد اهـ و الشيخ عبداحلق الدهلوي يف كتابه مدارج النبوة بال عز
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 أن ملقام احملبة مناسبة مبرتبة املالحة )ينبغي ان يعلم(ال احمليط حكم املركز أيضا ون
وملقام اخللة مبرتبة الصباحة ويف احملبة كانت احملبوبية الصرفة نصيب خامت الرسل عليه 

 و السالم واحملبية اخلالصة خمصوصة بكليم اهللا عليه الصالة و السالموعليهم الصالة 
 نسبة اجلليسية والندميية وكل من احملب واحملبوب غري و السالم الصالة ويف اخلليل عليه

اجلليس والندمي ولكل واحد منها نسبة على حدة وملا كان هذا الفقري مريب بالوالية 
 والتحية كان له موطن و السالماحملمدية والوالية املوسوية على صاحبيهما الصالة 

ة غالبة فيه بواسطة حمبته للوالية احملمدية على ومسكن يف مقام املالحة ونسبة احملبوبي
 اعلم انه )أيها الولد( والتحية ونسبة احملبية مستورة ومغلوبة و السالمصاحبها الصالة 

مع وجود هذه املعاملة اليت هي مربوطة خبلقيت أحيلت على معاملة أخرى ايضا عظيمة 
 وارشادهم وهذه املعاملة وليس املقصود من وجودي املشيخة واملريدية وتكميل اخللق

غري تلك املعاملة ويف ضمن هذه املعاملة يأخذ الفيض كل من له مناسبة واال ال 
ومعاملة التكميل واالرشاد بالنسبة اىل هذه املعاملة كاهنا أمر مطروح يف الطريق 

ه  بالنسبة اىل معامالهتم الباطنية هذا احلكم بعينو السالمولدعوة االنبياء عليهم الصالة 
 و السالمومنصب النبوة وان كان خمتوما ولكن لكمل تابعي االنبياء عليهم الصالة 

  .نصيب من كماالت النبوة وخصائصها بطريق التبعية والوراثة

  

 جامع هذه املكتوبات الشريفة يف عبد احلياملكتوب السابع اىل الفقري احلقري 
الرضا ومرتبة أخرى فوقها بيان مراتب اخلمس احملبية واحملبوبية واحملبة واحلب و

  نيب من االنبياء وما يناسب ذلكبوخصوصية كل واحد منها 

 على عباده الذين اصطفى اعلم ارشدك اهللا تعاىل ان يف احملبة و السالماحلمد هللا 
لذاته بذاته ثالثة اعتبارات احملبوبية واحملبية واحملبة  و تعاىل الذاتية اليت هي حمبته سبحانه

احملبوبية الذاتية مسلم خلامت الرسل عليه و على آله وعليهم الصلوات وظهور كماالت 
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 غاية ما يف الباب ان يف جانب احملبوبية كمالني فعلي وانفعايل والفعلي و التسليمات
أصل واالنفعايل تابع له ولكن االنفعايل علة غائية للفعلي فهو وان كان متأخرا يف 

 كماالت احملبة نصيب كليم اهللا على نبينا )وظهور(الوجود لكنه متقدم يف التصور 
 واالعتبار الثالث الذي هو نفس احملبة كان أبو البشر آدم عليه و السالموعليه الصالة 

 ثانيا مث نوح عليه و السالم مشهوداً فيه أَوَّالً مث ابراهيم عليه الصالة و السالمالصالة 
 احلق سبحانه كما انه حيب )ضرةوح( ثالثا واالمر اىل اهللا سبحانه و السالمالصالة 

ذاته تعالت وتقدست كذلك حيب كماالته االمسائية والصفاتية واالفعالية وظهور هذه 
 و السالماحملبة الذاتية يعين حمبته تعاىل بذاته المسائه وصفاته امت يف اخلليل عليه الصالة 

و نبياء عليهم الصالة وظهور احملبوبية االمسائية والصفاتية واالفعالية متحقق يف سائر اال
ملا كان لالمساء والصفات واالفعال ظالل كان ظهور حمبوبية  بيتها وحم كظهور السالم

تلك الظالل بتوسط اصوهلا نصيب االولياء املرادين احملبوبني كما ان حمبية تلك الظالل 
ذي هو  الذاتية مقام احلب ال)وفوق مقام احملبة(كانت نصيب االولياء املريدين احملبني 

جامع لالعتبارات الثالثة وامجاهلا ومقام الرضا فوق مقام احملبة واحلب فان مرتبة الرضا 
فوق مرتبة احملبة فان يف احملبة وجود النسبة امجاال وتفصيال ويف مقام الرضا حذف 
النسبة وهو مناسب حلضرة الذات تعالت وتقدست وليس فوق مقام الرضاء قدم اال ما 

 اهللا وقت ال يسعين ]١[اهللا عليه و سلّم عن ذلك املقام حيث قال يل معأخرب النيب صلّى 
فيه ملك مقرب وال نيب مرسل وكأن يف احلديث القدسي اشارة اىل هذه اخلصوصية 

 وأنت وما سواك خلقت الجلك فقال حممد عليه و على آله ]٢[حيث ورد يا حممد انا
ت الجلك ومن اين يدرك عظمة  اللهم أنت وما أنا وما سواك تركو السالمالصالة 

حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يف هذا اليوم وكيف يعرف جاللة قدره عليه 
 يف هذه النشأة فان احملق ممتزج يف هذه الدار باملبطل واحلق خمتلط و السالمالصالة 

                                                 
  مر يف اجللد مرارا) 1(
  .وهذا أيضاً مر يف اجللد االول) 2(
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النبياء بالباطل لكوهنا دار ابتالء وسيعلم عظمة شأنه يوم القيامة فانه يكون فيه امام ا
آدم ومن دونه حتت لوائه عليه و على مجيع االنبياء و يكون وصاحب شفاعتهم 

 خادم من ىواملرسلني من الصلوات أفضلها ومن التسليمات اكملها وجيوز أن يعط
خدامه اآلكلني فضلة طعامه النائلني عناية اكرامه حمال يف ذلك املوطن اخلاص الذي هو 

ة والتبعية وان جيعل حمرما لذلك اجلناب بتطفله عليه فوق مقام الرضاء بطريق الوراث
  ):ع( و السالمالصالة 

  ال عسر يف امر مع الكرام

 و السالموهذا املعىن ليس مبستلزم ملزية غري االنبياء على االنبياء عليهم الصالة 
والتحية فانه كيف تتصور املساواة بني اخلادم وبني أمثال هؤالء املخادمي واي نسبة بني 

لتابع وبني أمثال هؤالء املتابيع االصل مقصود والتابع طفيلي وهناية معاملة التابع تكون ا
منجرة اىل فضل جزئي وال حمذور فيه اال ترى ان لكل حائك وحجام فضال على عامل 
ذي فنون باعتبار صنعته املختصة به وهو ساقط عن حيز االعتبار كالمنا اشارات 

 منها لالكثر اال ان يؤمنوا هبا فينتج امياهنم مثرات ورموز وبشارات وكنوز ال نصيب
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و و السالمتنفعهم واهللا سبحانه املوفق 

على مجيع اخوانه من االنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني من الصلوات أفضلها ومن 
  .التسليمات أكملها

  

انان يف بيان الفرق بني اميان اخص اخلواص بالغيب املكتوب الثامن اىل خان خ
  واميان العوام واميان املتوسطني

  ):ع(على عباده الذين اصطفى و سالم احلمد 

   حديث االحبةىوأحسن ما يلم

واذا سألك عبادي عين فاين قريب وقال تعاىل ما يكون  و تعاىل قال اهللا تبارك
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 من ذلك وال أكثر  هو سادسهم وال ادىن ثالثة اال هو رابعهم وال مخسة االىمن جنو
اال هو معهم اينما كانوا وقربه ومعيته تعاىل مرتهان كذاته سبحانه عن الكيف واملثال 
فانه ال سبيل للكيف اىل الالكيفي فكلما يدرك من معىن القرب واملعية بفهمنا وعقلنا 

عىن الذي له قدم أو يدخل يف حيطة كشفنا وشهودنا فهو تعاىل مرته ومربأ عن ذلك امل
يف مذهب اجملسمة ونؤمن أنه تعاىل قريب منا وأنه تعاىل معنا ال ندري معىن القرب 
واملعية انه ما هو وهناية نصيب الكمل يف هذه النشأة هي االميان بالغيب بذاته وصفاته 

  :)شعر(تعاىل 

   انه املوجود الرب غريهى سو * مباىوما فاه ارباب النهي واحلج

لغيب الذي هو نصيب أخص اخلواص ليس كاميان العوام بالغيب فان واالميان با
اميان العوام بالغيب امنا حيصل بالسماع او باالستدالل واخص اخلواص حصل اميان 
الغيب مبطالعة غيب الغيب يف حجب ظالل اجلمال واجلالل ووراء سرادقات 

شهودي ظانني  املتوسطون فهم مسرورون باالميان ال)واما(الظهورات والتجليات 
الظالل أصال والتجليات عني املتجلي واالميان بالغيب نصيب االعداء يف حقهم يعين 
عندهم كل حزب مبا لديهم فرحون والباعث على التصديع ان موالنا عبد الغفور 
وموالنا احلاج حممد من االصحاب املخصوصني فكل احسان من كل يقع يف حق 

  ):ع( املشار اليهما موجب المتنان الفقري

  و السالم  *ال عسر يف امر مع الكرام

  

املكتوب التاسع اىل املال عارف اخلتين يف بيان فضائل الكلمة الطيبة ال اله اال 
اهللا وحتقيق مقام الترتيه وبيان أن االميان بالغيب أمنا يتحقق اذا انتهت املعاملة 

  اىل االقربية فان تلك املعاملة خارجة عن حيطة الوهم واخليال

على عباده الذين اصطفى لينف موالنا عارف اخلتين اوال و سالم احلمد هللا 
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اآلهلة الباطلة وليثبت ثانيا املعبود باحلق جل سلطانه وكلما هو متسم بسمة الكيف 
والكم ينبغي ادخاهلا حتت كلمة ال وحتصيل االميان بانه مرته عن الكيف واملثال وأمت 

ة الطيبة الِ اله اال اهللا قال النيب عليه و على آله العبارات يف النفي واالثبات الكلم
 و السالم أفضل الذكر الِ اله اال اهللا وقال عليه و على آله الصالة و السالمالصالة 

وعامرهن غريي واالرضني السبع وضعن ت السبع حاكيا عن اهللا سبحانه لو أن السموا
ِاال اهللا وكيف ال تكون أفضل وكيف يف كفة والِ اله ِاال اهللا يف كفة ملالت هبن الِ اله 

ال تكون ارجح فان كلمة منها تنفي مجيع ما سواه تعاىل سواء كان مسوات او ارضني 
او عرشا او كرسيا او لوحا او قلماً او عاملا او آدما وكلمة أخرى منها تثبت املعبود 

ن  احلق جل وعال مىباحلق جل برهانه الذي هو خالق السموات واالرضني وما سو
اآلفاق واالنفس كله متسم بسمة الكيف والكم فكلما يتجلي يف مرايا اآلفاق واالنفس 
يكون كيفيا وكميا بالضرورة فيكون مستحقا للنفي فمعلومنا وموهومنا ومشهودنا 
وحمسوسنا كلها متصفة بالكيف واملثال ومكتنفة بعيوب احلدوث واالمكان فان 

يه الذي يتعلق علمنا به عني تشبيه والكمال معلومنا وحمسوسنا منحوت وجمعول والترت
الذي هو على مقدار فهمنا عني نقص فكلما يكون متجليا لنا او مكشوفاً او مشهوداً 

حكاية عن  و تعاىل وهو تعاىل وراء الوراء قال اهللا تبارك و تعاىل فهو غري احلق سبحانه
 ومنحوتنا كله )لونأتعبدون ما تنحتون واهللا خلقكم وما تعم(اخلليل عليه السالم 
سواء حنتناه بايدينا او بعقولنا واوهامنا ليس مبستحق  و تعاىل خملوق احلق سبحانه

 ومهنا قاصرة للعبادة واملستحق للعبادة امنا هو االله املرته عن الكيف واملثال الذي يد
عن الوصول اىل ذيل ادراكه وعيون كشفنا وشهودنا متحرية وعاجزة عن شهود 

ه تعاىل فاالميان مبثل هذا االله املرته عن الكيف واملثال اليتيسر إال بطريق عظمته وجالل
الغيب فان االميان الشهودي ليس اميانا به تعاىل بل هو اميان مبنحوت نفسه الذي هو 
من خملوقاته تعاىل واشراك االميان بغريه باالميان به تعاىل بل اميان بغريه تعاىل فقط اعاذنا 

ذلك وامنا يتيسر االميان بالغيب اذا مل يبق للوهم السريع السري جمال فيه اهللا سبحانه من 
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ومل ينتقش منه شئ يف املتخيلة وهذا املعىن متحقق يف االقربية اليت هي خارجة عن 
و حيطة الوهم واخليال فان الشئ كلما يكون أبعد يكون جمال الوهم فيه أزيد واوسع 

رب وأسرع وهذه الدولة خمصوصة باالنبياء يف الدخول حتت سلطنة اخليال أقيكون 
و  واالميان بالغيب نصيب هؤالء االكابر عليهم الصلوات و السالمعليهم الصالة 

 باالصالة وقد يشرف به كل من أريد يف حقه ذلك بطريق التبعية هلم التسليمات
 والوراثة منهم واالميان الغيب الذي هو حاصل لعوام املؤمنني ليس خبارج عن حيطة
الوهم فان وراء الوراء يف حق العوام يف جانب البعد الذي فيه جمال للوهم ووراء الوراء 
عند هؤالء االكابر يف جانب القرب الذي ال جمال فيه للوهم ومادامت الدنيا قائمة 
واحلياة الدنيوية موجودة ال بد من االميان بالغيب فان االميان باملشهود معلول هنا واذا 

الخروية وانكسرت سورة الوهم واخليال يكون االميان الشهودي مقبوال كانت النشأة ا
ومربأ عن علة اجلعل والنحت واظن أن حممدا رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ملا كان 
يف دار الدنيا مشرفا بدولة الرؤية لو اثبتنا االميان الشهودي يف حقه هنا لكان حمموداً 

ميسر له صلّى اهللا اآلخرة  الذي هو موعود لغريه يف ومرتها عن علة اجلعل والنحت فان
 أن يعلم )ينبغي(عليه و سلّم هنا ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذوالفضل العظيم 

 ومل يترك بابا من و السالمأن كلمة النفي قد أمتها اخلليل على نبينا وعليه الصالة 
اء واسبقهم قدما فان ظهور هناية ابواب الشرك غري مسدود أصال وهلذا صار امام االنبي

الكمال يف النشأة الدنياوية منوط بامتام هذا النفي وظهور كماالت كلمة االثبات 
و غاية ما يف الباب ان خامت الرسل عليه وعليهم الصالة اآلخرة موقوف على نشأة 

 ملا تشرف يف هذه النشأة بدولة الرؤية وجد نصيبا وافرا من كماالت كلمة السالم
ثبات يف هذه النشأة أيضا حىت ميكن ان يقال ان كلمة االثبات قد متت ببعثته عليه اال

 مبقياس هذه النشأة وميكن ان يكون اثبات التجلي الذايت يف حقه و السالمالصالة 
 على و السالمصلّى اهللا عليه و سلّم يف هذه النشأة هلذا املعىن ووعد يف حق اآلخرين 

بعة املصطفى عليه و على آله من الصلوات أفضلها ومن من اتبع اهلدى والتزم متا
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  .التسليمات أكملها

  

املكتوب العاشر اىل اخيه احلقيقي ميان حممد مودود يف بيان ان كل ظهور ال 
يكون بدون شائبة الظلية خبالف ظهور ما فوق العرش وان القلب اذا انتهى 

  اىل هنايته يقتبس ملعة من أنوار العرش

يزيد البسطامي لو ان العرش وما حواه يف زاوية من زوايا قلب قال الشيخ أبو 
العارف ما أحس به يعين من وسعة قلبه وأيد الشيخ اجلنيد هذا القول واثبته بدليل 

منه أثر يعين ان العرش وما فيه حادث فاذا  يبقى وقال ان احلادث اذا اقترن بالقدمي ال
هور أنوار القدم يصري مضمحال اقترن ذلك احلادث بقلب العارف الذي هو حمل ظ

ومتالشيا فكيف يكون حمسوسا والعجب ألف عجب من صدور مثل هذا الكالم عن 
رؤساء الصوفية سلطان العارفني وسيد الطائفة حيث ال جيعلون للعرش اجمليد اعتبارا يف 
جنب قلب العارف اصال ويرون العرش حادثا خاليا من ظهور أنوار القدم ويسمون 

ا بواسطة ظهور أنوار القدم فيه فماذا أقول من غريهم وماذا اكتب وعند القلب قدمي
الفقري الذي هو مريب اجلذبات االهلية هو ان قلب العارف اذا انتهى اىل هناية النهاية 

 استعداده اخلاص وحصل الكمال الذي ال يتصور شئ فوقه حيصل له حينئذ ىمبتقض
لعرش اليت ال هناية هلا وتكون تلك اللمعة قابلية فيضان ملعة من ملعات ظهور أنوار ا

بالنسبة اىل ملعات العرش قطرة بالنسبة اىل البحر احمليط بل أقل والعرش هو الذي مساه 
اهللا سبحانه عظيما وأثبت فيه سر االستواء ويقال لقلب العارف بواسطة جامعيته على 

خ بني عامل اخللق وعامل سبيل التمثيل والتشبيه عرش هللا يعين كما ان العرش اجمليد برز
االمر يف العامل الكبري وجامع لكال طريف اخللق واالمر كذلك القلب برزخ بني عامل 
اخللق وعامل االمر يف العامل الصغري وجامع لكال طريف اخللق واالمر من ذلك العامل 

 ان قابلية )امسع امسع(الصغري فيمكن ان يقال للقلب ايضا عرشا على سبيل التمثيل 
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ور أنوار القدم اليت هي مرتهة ومربأة عن شائبة الظلية خمصوصة بالعرش اجمليد ظه
ليست تلك القابلية لشئ من عامل اخللق وال من عامل األمر وال من العامل الكبري وال من 
العامل الصغري غري العرش اجمليد ويقتبس قلب العارف الكامل من تلك االنوار بواسطة 

ة ويغترف غرفة من ذلك البحر وكل ظهور بعد العرش وقلب عالقة اجلامعية والربزخي
العارف التام املعرفة متسم بسمة الظلية مل جيد رائحة من األصل فان قال أبو يزيد 
كذلك من السكر فله ذلك ولكن صدوده من اجلنيد الذي هو مدع للصحو ليس 

ن جلة حبر الظلية اىل حبسن وماذا يصنعون فاهنم مل يتنبهوا حلقيقة املعاملة ومل خيرجوا م
الساحل وهذا الكالم وان كان اليوم مستبعداً يف نظر أكثر اخللق ولكن الغد قريب من 

 و السالمعما يشركون  و تعاىل  أمر اهللا فال تستعجلوا سبحانهىاليوم فال يستعجلوا أت
 و و التسليماتالصلوات  متابعة املصطفى عليه و على آله على من اتبع اهلدى والتزم

على مجيع االنبياء واملرسلني و على املالئكة املقربني و على سائر عباد اهللا الصاحلني و 
  .على املؤمنني واملؤمنات أمجعني

  

املكتوب احلادي عشر اىل املخدوم زاده معدن احلقائق واملعارف الالمتناهية 
ومظهر الفيوضات االهلية جمدالدين اخلواجه حممد معصوم يف بيان بعض 

هور ما فوق العرش ومعىن قوله تعاىل اهللا نور السموات واالرض خصائص ظ
التأويلي وبعض خواص كماالت االنسان وفضائل اجلزء االرضي منه وما 

  يناسب ذلك

أن العامل الكبري مع وجود ) اعلم(نصلي على عبده و على آله الكرام  حنمده و
يست فيه قابلية ظهور البسيط التفصيل فيه ملا مل يكون فيه اهليئة الوحدانية ل الوسعة و

 عن تفاصيل الشئون والصفات واشرف ىاحلقيقي اجملرد عن النسب واالعتبارات املعر
اجزاء العامل الكبري عرش الرمحن الذي هو حمل ظهور أنوار حضرة الذات املستجمعة 
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ة جلميع الصفات وما وراء العرش اجمليد من العامل الكبري ال ختلو الظهورات فيه عن شائب
الظلية كائناً ما كان وهلذا خصص رب العاملني سر االستواء مما بني أجزاء العامل الكبري 
بالعرش اجمليد لكونه أفضل أجزاء ذلك العامل فان ظهور ظل من الظالل ليس هو 
ظهوره تعاىل يف احلقيقة حىت يعرب عنه بعبارة االستواء وأيضا ان الظهور الذي فيه 

 و احلق سبحانه تار وان كان نور السموات واالرض هودائمي من غري ختلل االست
ولكن ذلك النور مقرون حبجب الظالل ال ظهور له تعاىل فيها من غري توسط تعاىل 

ر الظهور العرشي ظهرت حمجبة حبجاب االظلية ومجيع تلك الظهورات مقتبسة من أنو
االطراف ظل من الظالل كماء البحر احمليط حيمل بتوسط الظروف اىل اجلوانب و

وكمشعل عظيم تشعل منه املشاعل الصغار ويستضاء هبا اآلفاق واالكناف وكأن يف 
قوله تعاىل اهللا نور السموات واالرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح اآلية امياء اىل 
هذه املعارف فان التمثيل يف هذه اآلية الكرمية امنا اختري لئال ينفهم ظهور ذلك النور 

 يشبته االصل بالظل وليعلم ان نور الظل موقد مقتبس ومأخوذ من غري توسط ولئال
من االصل يهدي اهللا لنوره من يشاء اآلية الكرمية حممولة على مراد اهللا تعاىل وحنن 
اولنا بتأويل كشف لنا فنقول بعون اهللا تعاىل وحسن توفيقه سبحانه اهللا نور السموات 

ضئ والسموات واالرض امنا أشرقت به واالرض النور هو الذي تشرق به االشياء وتست
تعاىل فانه سبحانه اخرجها من ظلمات العدم وجعلها متصفة بالوجود وتوابعه ونورها 
ينبغي ان يتصور السموات واالرض اليت أشرقت بذلك النور مثل املشكاة وان يعلم 
 ذلك النور مبثابة املصباح الذي هو مودع يف تلك املشكاة ودخول كاف التمثيل على
املشكاة الشتماهلا على املصباح وينبغي ان يالحظ الزجاجة حجب االمساء والصفات 
فان ذلك النور متلبس باالمساء والصفات وليس مبعري عن الشؤن واالعتبارات 
وزجاجة الصفات كأهنا كوكب دري من حسن الوجوب ومجال القدم وذلك املصباح 

تونة وهي كناية عن الظهور اجلامع املودع يف تلك املشكاة موقد من شجرة مباركة زي
العرشي الذي االستواء رمز من ذلك الظهور فان الظهورات اليت تتعلق بالسموات 
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واالرض مبثابة االجزاء لذلك الظهور اجلامع وحيث كان ذلك الظهور اجلامع ال مكانيا 
صفة وال جهتيا جاز ان يقال انه ال شرقي وال غريب يكاد زيتها يضئ ولو مل متسه نار 

ئه نور على نور ثل هبا وبيان لصفاء زيتها وتأللمادحة لتلك الشجرة املباركة اليت هي مم
يعين ان حجاب الزجاجة لصفائه واشراقه ازداد يف ذلك النور و زاد يف حسنه ومجاله 
النه اجتمعت كماالت الصفات مع كمال الذات واقترن حسن الصفات جبمال الذات 

 من مل جيعل اهللا رل الظهور يهدي اهللا لنوره من يشاء بلمع وجود تضاعف النور وكما
 املشاهدادت منتهىله من نور وهذا الظهور اجلامع الذي انتسب اىل العرش  له نورا فما

واملعاينات واملكاشفات وهناية التجليات والظهورات سواء كانت جتليات ذاتية أو 
 نبذة من بيان ذلك ان شاء اهللا صفاتية وبعد ذلك تتقرر املعاملة على اجلهل كما سيأيت

تعاىل وهذا الظهور اجلامع وان كان مقرونا بالصفات ولكن الصفات ليست يف هذا 
املوطن حجابا للذات وحجابية الصفات للذات خمصوصة بالظهورات الظلية اليت يف 
مرتبة العلم وظهور االصل يف مقام العني فالصفات حجاب للذات يف العلم ال يف العني 

ترى ان زيداً اذا تعقلته يف مرتبة العلم يكون ظهوره يف العلم بالصفات كالطويل او أال 
القصري او العامل او اجلاهل او الصغري او الكبري او الشاعر او الكاتب وكل تلك 
الصفات اليت تعقلها حجاب لذاته ومجيع تلك التقييدات الكلية ال تكون مفيدة 

 العني وصار مشهودا مع وجود الصفات لتشخصه فاذا خرج زيد من العلم اىل
وانتقلت املعاملة من الظلية وتقررت على االصالة فان الصور العلمية لزيد ظل زيد 

احملسوس و يكون املوجود يف اخلارج وهو أصله فحينئذ ال تكون الصفات حجابا لذاته 
شخصا مستجمعا جلميع الصفات وكذلك مفارقة الصفات حلضرة الذات تعالت 

 امنا هي يف مراتب الظالل والتصورات املثالية واما اذا تيسر الوصول اىل وتقدست
االصل ال توجد الصفات منفكة عن الذات وال يكون شهود الذات منفكا عن شهود 
الصفات وجتلي الصفات الذي ميزوه عن جتلي الذات واثبتوا جتلي االفعال على حدة 

صل ليس اال جتل واحد متضمن كل ذلك يف مقامات الظالل وبعد الوصول اىل اال
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للتجليات الثالثة مثال زيد الذي يكون مشهودا ال يكون شهود ذاته منفكا عن شهود 
صفاته بل املشاهد له جيده حني شهوده عاملا فاضالً فكما ان علمه وفضله ليسا 
حبجاب لرؤيته كذلك ليسا مبنفكني عنه أيضا نعم اذا كان زيد متعقال ومدركا بالصور 

اآلخرة  تكون صفاته منفكة عن ذاته وحجابا له كما مر أال ترى ان املرئي يف الظلية
هو الذات املستجمعة للصفات ال الذات املعراة عن االمساء والصفات فان ذلك جمرد 
االعتبار النه ال جترد للذات عن الصفات أصال وليست الصفات منفكة عن الذات 

 عليه التعلق بالذات تعالت ف الكامل اذا استوىلقطعا والتجرد امنا يقال باعتبار ان العار
مشهوده غري احدية  يبقى وتقدست تسقط عن نظره مالحظة االمساء والصفات وال

الذات أصال فتجرد الذات عن الصفات امنا كان باعتبار نظر العارف ال باعتبار اخلارج 
لظهور اجلامع  ان هذا ا)و أيضاً(ونفس االمر كما سيجئ حتقيقه ان شاء اهللا تعاىل 

 التصورات املثالية والكمال الذي حيصل بعد ذلك ال ميكن كونه متصورا يف منتهى
مرآة املثال فان التصور يف املثال امنا يكون المر له مشاهبة ومناسبة مبا يف اخلارج وان 
كانت تلك املشاهبة يف االسم فقط وأما االمر الذي ال مشاهبة له بشئ يف اخلارج بوجه 

وه فتصويره يف املثال حمال والكماالت الفوقانية من هذا القبيل الهنا ال شئ من الوج
يشاهبها بوجه من الوجوه حىت ميكن تصويرها يف املثال ومن ههنا كان اجلهل من لوازم 
ذلك املوطن يف مجيع االوقات وصار عدم االدراك فيه عالمة االدراك ويف هذه النشأة 

غري اجلهل وعدم الوجدان ولكن املرجو ان حيصل يف وان مل حيصل من ذلك املقام شئ 
خبرياً عن حقيقة املعاملة و يكون  يف تشعشع النور ىقوة وقلب ال يتالشاآلخرة 

  :)شعر(

   قبل ثعلبا أسود وان الفييت *أال أعطين قلبا ترى من جسارة ال

 و تعاىل  بيان ظهور ما فوق العرش يف توهم ان احلق سبحانه)وال يوقعنك(
 ر فوق العرش وثابت له تعاىل املكان واجلهة تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبرياً وعمامستق

ة ال يستلزم اسقرار زيد يف آال يليق جبناب قدسه تعاىل فان ظهور صورة زيد يف املر
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 أال ترى ان املؤمنني يرون احلق ىة وان وقع القاصرون يف التوهم وهللا املثل االعلآاملر
نة مع أن اجلنة وغريها سيان بالنسبة اليه تعاىل والكل خملوقه يف اجلاآلخرة تعاىل يف 

تعاىل والتجلي الواقع يف جبل الطور ليس فيه شائبة احلالية واحمللية غاية ما يف الباب أن 
بعض احملال فيه قابلية الظهور وبعض آخر ليست فيه تلك القابلية أال ترى أن املرآة 

 القابلية لنعال الدواب مع ان كال منهما من فيها قابلية لظهور الصور وليست تلك
هر ال يف الظاهر ومجيع املظاهر قابلة او غري قابلة ظاحلديد فالتفاوت امنا هو يف امل

سواسية بالنسبة اىل الظاهر وكذلك االلفاظ اليت توهم الكلية واجلزئية ويفهم منها 
تعاىل وامنا يرتكب ايراد احلالية واحمللية مصروفة عن الظاهر ليست بالئقة جبناب قدسه 

   :)شعر(هذه االلفاظ من ضيق العبارة 

نه كل و نه ظرف و نه  و نه جز *دار كاجناكه خداست اين قاعده ياد
  مظروف

  :)ترمجة(

   ومظروف وظرف أو حلول *تعاىل اهللا عن جزء وكل

وملا كان قلب االنسان عرش العامل الصغري ومشاهبا بعرش العامل الكبري وكان 
 هناك بدون شائبة الظلية كانت ملعة من ذلك التجلي بدون تلك الشائبة نصيب التجلي

ذلك القلب وان كان للسموات واالرض نصيب من ذلك التجلي ولكنه يف حجاب 
ظل من الظالل خبالف القلب فانه مربأ عن شائبة الظلية مثل العرش وان كان الظهور 

  ):ع(متفاوتا باعتبار الصغر والكرب 

  قدر املرايا مجالهويبدو على 

فالتجلي بدون شائبة الظلية بعد العرش اجمليد نصيب قلب كمل االنسان 
 أن يعلم ان الظهور العرشي وان كان مربأ عن شائبة )ينبغي(وحاصل غريهم الظلية 

الظلية ولكن الصفات ممتزجة هناك بالذات تعالت وتقدست والشؤن واالعتبارات ثابتة 
 وان مل تكن حجابا للذات يف تلك املرتبة ولكنها يف الذات والشئون والصفات
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 حمبة االحدية اجملردة ىمشاركة يف املشاهدة واالدراك ومسامهة يف احملبة والعالقة واسار
تعالت وتقدست ال يرضون بشركة أمر وحبكم اال هللا الدين اخلالص يطلبون الدين 

 الوحدانية  شركة الصفات على تفاوت الدرجات نصيب اهليئة)وعدم(اخلالص 
االنسانية ونصيب هيئة وحدانية قلب االنسان ونصيب اجلزء االرضي لالنسان وفوق 
كل ذلك هيئة وحدانية لالنسان كائنة مبثابة جزئه االرضي وآخذة حكمه وباجلملة ان 
العمدة يف هذه املعاملة هي اجلزء االرضي وبقية االمور يعين االجزاء كاحملسنات الزائدة 

يئان ليس شئ منهما يف العرش وال نصيب منهما للعامل الكبري فيه جزء ويف االنسان ش
ارضي ليس هو يف العرش وفيه هيئة وحدانية ليست هي يف العامل الكبري والشعور 
املتعلق باهليئة الوحدانية فهو نور على نور وخمصوص بالعامل االصغر فاالنسان اعجوبة 

 عليك من اخلصائص الغريبة ى ما يتل)تمعواس(حصل لياقة اخلالفة وحتمل ثقل االمانة 
االنسانية أن معاملة االنسان تبلغ مرتبة حتصل له قابلية مرآتية االحدية اجملردة ويصري 
مظهراً للذات االحد من غري اقتران الصفات والشؤنات واحلال أن حضرة الذات 
اك تعالت وتقدست مستجمعة جلميع الصفات والشؤنات يف مجيع االوقات ال انفك

 ان االنسان الكامل اذا ختلص من اسر ما )وبيانه(بينهما اصال يف وقت من االوقات 
 الذات االحدية تعالت وتقدست حيصل له التعلق بالذات االحد وال يكون شئ ىسو

من الصفات والشؤن ملحوظا ومنظورا ومقصودا او مطلوبا له وحبكم املرء مع من 
الكيفية حبضرة االحدية اجملردة وذلك التعلق احب حيصل له نوع من االتصال اجملهول 

الذي كان له بالذات االحد يثبت له نسبة القرب اجملهولة الكيفية بالذات املرتهة عن 
الكيف فيكون االنسان الكامل يف ذلك الوقت مرآة للذات االحد حبيث ال يكون شئ 

عالت وتقدست من الصفات والشؤنات مشهودا ومرئيا فيه بل تكون االحدية اجملردة ت
ظاهرة ومتجلية فيه سبحان اهللا العظيم ان الذات اليت مل يكن من شأهنا االنفكاك عن 
 الصفات اصال كانت ظاهرة ومتجلية يف مرآة مثل هذا االنسان الكامل حبيثية التجرد
وصار احلسن الذايت متميزاً عن احلسن الصفايت ومل تتيسر هذه املرآتية الحد غري 
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ومل تكن حضرة الذات تعالت وتقدست متجلية يف شئ غري االنسان االنسان الكامل 
الكامل بال اقتران الصفات والشؤنات والعرش اجمليد امنا كان مظهر احلضرة الذات 
املستجمعة جلميع الصفات يف العامل الكبري واالنسان الكامل صار مظهراً للذات االحد 

ملرآتية من أعجوبات االنسان واهللا اجملردة عن االعتبارات يف العامل الصغري وهذه ا
 على من اتبع اهلدى و السالمسبحانه املعطي ال مانع ملا اعطاه وال معطي ملا منعه 

  .ى العلو التسليماتوالتزم متابعة املصطفى عليه و على آله وأصحابه الصلوات 

  

 املكتوب الثاين عشر اىل أخيه احلقيقي امليان غالم حممد يف بيان ان امللك وان
كان مشاهدا لالصل وشهود االنسان يف مرآة االنفس ولكن جعلت تلك 

  الدولة فيه كاجلزء منه وترتب البقاء عليه وما يناسبه

ان املالئكة الكرام على نبينا ) اعلم(على عباده الذين اصطفى و سالم احلمد هللا 
 الظلية  مشاهدون لالصل ومتوجهون اليه ومتعلقون به وشائبةو السالموعليهم الصالة 

مفقودة يف حقهم واالنسان املسكني العاجز قلما يضع قدمه يف خارج الظلية يف هذه 
النشأة وحيصل شهودا دائمّيا بدون وساطة مرايا اآلفاق واالنفس وبعد الوصول اىل 
االصل يتجلي يف مرآة قلبه ملعة من تشعشع انوار االصل ويرجع اىل العامل وحيال فيه 

ويف هذا الرجوع تربية نفسه وتربية غريه فان تلك اللمعة اليت عليه تربية الناقصني 
منصبغة بصبغها يف مدة رجوعه ومتلونة بلوهنا اآلخر جعلت كاجلزء منه جتعل اجزاءه 

كما انه خيرج غريه من مضيق النقص اىل فضاء الكمال ويدهلم من الغيب اىل الشهود 
هر فيه شوق االصل ويقوم من فاذا متت مدة الدعوة والرجوع وبلغ الكتاب اجله يظ

 وينقل محوله من الغيب اىل  ويتخلص من تعلقات شىتىباطنه نداء الرفيق االعل
الشهادة وخترج معاملته من املراسلة اىل املعانقة ويصدق هنا املوت جسر يوصل احلبيب 

 ان يعلم ان امللك وان كان مشاهد االصل وشهود االنسان يف مرآة )ينبغي(اىل احلبيب 



- ٣٦ -  

س ولكن جعلت تلك الدولة يف االنسان كاجلزء منه واعطي البقاء هبا وجعل فناال
متحققا هبا خبالف امللك فان تلك الدولة ما جعلت فيه كاجلزء منه بل هلم النظارة من 
اخلارج وليس هلم بقاء وحتقق هبا وليس فيهم ذلك االنصباغ والتلون بلون االصل الذي 

صل للفرشيني ليس هو للقدسيني فان تفاوت ما تيسر لالنسان واالختصاص الذي ح
بني الباطن واخلارج كثري وان كانت الدولة الباطنية كاجلزء والدولة اخلارجية كالكل 
ولكن الباطن باطن واخلارج خارج كالمنا أشارة وبشارة وهلذا صارت خواص البشر 

ص برمحته أفضل من خواص املالئكة ومع مجيع ذلك حصل استحقاق اخلالفة واهللا خيت
  :)شعر(من يشاء واهللا ذالفضل العظيم 

  تهس انداخ پ زمني وزمانرا *آمسان تاخته زمني زاده بر

  :)ترمجة(

   وخلف خلفه زمنا وأرضا *عال فوق السماء وليد أرض

وهذه الدولة امنا تيسرت لالنسان بواسطة جزئه االرضي والقلب الذي صار 
لذي جامع للكل ومركز دائرة االمكان نعم امنا عرش اهللا امنا هو بدولة العنصر الترايب ا

نالت االرض كل هذا العلو والرفعة من الضعة وعدم الترفع وجعلها التواضع عالية من 
تواضع هللا سبحانه رفعه اهللا فاذا رجع االنسان اىل االصل بعد متام مدة رجوعه ودعوته 

ني ان االختصاص وبعد انصباغه بصبغ االصل وصار متوجها اىل جناب القدس فاليق
واالنبساط الذي يتيسر له هناك ال يكون هو لغريه وقرب املرتلة الذي حيصل له فيه 
ليس لغريه فانه صار واصال فانيا وحصل له البقاء باالصل وصار منصبغا بصبغ االصل 
فاين اجملال لغريه حىت يدعون املساواة له فان انصباغ الغري وان كان العتبار التجرد 

كمل وامت ولكنه ناٍش من خارج فحكمه حكم عارضي وحيث كان انصباغ والترته ا
االنسان باطنيا كان حكمه حكم الذايت شتان ما بينهما وهذا الكمال خمصوص 
باالنبياء صلوات اهللا تعاىل وتسليماته عليهم امجعني وهم املرادون خبواص البشر ومن 

ول هذه الدولة يف اصحاب يبشر هبذه الدولة العظمى بالوراثة والتبعية وكان حص
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 بربكة الصحبة اكثر وازيد ويشرف هبا غري االصحاب و السالماالنبياء عليهم الصالة 
  :)شعر(أيضا وان كان قليال بل أقل 

  ا اياك يا صاح ونتف سبالك * باب العجوز خليفةىواذا أت

سلني ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا انك على كل شٍئ قدير حبرمة سيد املر
  .و التسليماتعليه وعليهم الصلوات والتحيات 

  

املكتوب الثالث عشر اىل املرزا مشس الدين يف جواب كتابه وبيان ان نصيب 
علماء الظاهر ونصيب الصوفية العلية ونصيب العلماء الراسخني الذين هم 

  ورثة االنبياء ما هو وما يناسب ذلك

ان الصحيفة الشريفة الصادرة على بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم 
وجه الكرم قد بلغها اخي االعز الشيخ حممد طاهر فحصل بورودها الفرح والسرور 

 )أيها املخدوم(وقد اندرج فيها التماس النصائح بواسطة املكاتيب اىل زمن املالقاة 
املكرم ان النصيحة هي الدين ومتابعة سيد املرسيلن عليه و على آله من الصلوات 

فضلها ومن التحيات أكملها ونصيب علماء الظاهر من الدين ومتابعة سيد املرسلني أ
 ذلك العلم ونصيب مبقتضىبعد تصحيح العقائد هو علم الشرائع واالحكام والعمل 

الصوفية مع ما هو للعلماء االحوال واملواجيد والعلوم واملعارف ونصيب العلماء 
 مع ما هو لعلماء الظاهر ومع و السالمم الصالة الراسخني الذين هم ورثة االنبياء عليه

 الرمز واالشارة اليها يف املتشاهبات ىما امتاز به الصوفية هو االسرار والدقائق اليت جر
القرآنية واندرجت فيها على سبيل التأويل فهم الكاملون يف املتابعة واملتحققون بالوراثة 

اصة هبم وحمارم املخدع اخلاص فال جرم وهم شركاء يف دولة االنبياء عليهم السالم اخل
تشرفوا بشرف علماء أميت كأنبياء بين اسرائيل فعليكم مبتابعة سيد املرسلني وحبيب 
رب العاملني عليه و على مجيع االنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني وأهل الطاعة أمجعني 
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ول الوراثة اليت الصلوات والتحيات علما وعمال ووجدا وحاال لتكون وسيلة اىل حص
  .هي هناية درجات السعادة

  

املكتوب الرابع عشر اىل موالنا امحد الربكي يف جواب استفساره ان صاحب 
ال وعن سبب عدم االطالع على  املنصب هل يكون صاحب علم ألبتة او
  االحوال

سالم على عباده الذين اصطفى وصلت  هللا و ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد
لصحيفتان متتابعتني وقد كتبت خرب املصيبة انا هللا وانا اليه راجعون ليكرر االصحاب ا

واالحباب كلمة الِ اله اال اهللا سبعني الف مرة لروح املرحوم خواجه حممد صادق 
وسبعني الف مرة لروح اخته املرحومة ام كلثوم وليهدوا ثواب كل منهما لروحانية 

 ايضا انه )وكتبت(االحباب والفاحتة مسئولة منهم كل منهما فان الدعاء مأمول من 
 ان قطب )ايها املخدوم(قد ذكر يف املكتوبات ان صاحب املنصب صاحب علم 

االقطاب صاحب علم يعين مبنصبه واقطاب البقعات كاجزائه ويده ورجله يكون 
 مل  أيضا ان الفناء يف اهللا والبقاء باهللا)وكتبت(لبعضهم العلم مبداريته ولبعضهم ال 

حيصال اىل اآلن ماذا نفعل كنت انت يف الصحبة قليال ومل متكث مقدار ما نطلعك 
على حصول بعض أحوالك وأنا اآلن اشاهد من بالد اهلند فناءك وبقاءك وأحس هذين 
الكمالني املذكورين فيك وأنت تنكر ذلك وبيننا مسافة بعيدة ومامل تتيسر املالقاة 

 املكنونة متعسر وما تكلم به املشايخ يف الفناء والبقاء الصورية فاالطالع على االحوال
كله رمز واشارة فماذا جيد االنسان من قبل نفسه وال يعطي احلق سبحانه الكل علما 

به ويربط اجلمع به فيبلغهم  مقتدى وأحواال بل يعطي الشخص علما باحواله وجيعله
  :)شعر(مرتبة الكمال والتكميل 

  ان جيمع العامل يف واحد  *ليس على اهللا مبستنكر
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ياليتين كنت امسكت الشيخ حسنا اياما أخر وأطلعته على بعض احوالكم مث 
ارسلته اىل خدمتكم وجميئك مشكل فياحبذا لو جاء من أصحابك شخص رشيد قابل 

م واقام هنا اياما حىت خنربه باخبار ضرورية واملقصود هو حصول االحوال يفه
و آخر والباقي عند التالقي ان شاء اهللا تعاىل الباقي واالطالع على االحوال هو امر 

 والنصيحة اليت ال بد منها هي ان جتتهد يف الدرس من غري فتور وان ال تسَمَح السالم
نفسك بتركه فان امكنك إستغراق مجيع اوقاتك بالدرس ال هتوسن يف الذكر والفكر 

بالدرس والتعلم وال فان ساعات الليايل كافية للذكر وليشتغل الشيخ حسن ايضا 
تتركنه معطال وحيث كانت تلك احلدود قليلة النصيب من العلم كان احياء العلوم 
الشرعية فيها ضروريا وماذا أبالغ ازيد من ذلك ووصلت االوراق املندرج فيها بيان 
احوال اخلواجه ويس ونظرت يف أكثر مواضعها فوجدهتا مبشرات فليكن راجيا من 

  .و السالمرج من القوة اىل الفعل احلق سبحانه حىت خت

  

املكتوب اخلامس عشر اىل سادات بلدة سامانه وقضاهتا ومواليها وسائر اهاليها 
 وتقريعهم ىيف ذم خطيب ترك ذكر اخللفاء الراشدين يف خطبة عيد االضح

  على استماعها وما يناسب ذلك

 ذوي على عباده الذين اصطفى الباعث على تصديع خدامو سالم احلمد هللا 
االحترام السادات العظام والقضاة واالهايل واملوايل الكرام يف بلدة سامانه هو انا مسعنا 
ان خطيب ذلك املقام ترك ذكر اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم يف خطبة عيد 

 ومل يذكر أساميهم املتربكة ومسعنا أيضا انه ملا تعرض له مجاعة من احلاضرين ىاالضح
 يعتذر عن نسيانه وذنبه بل قابلهم بالتمرد والعناد وقال أي شٍئ مل يعترف بسهوه ومل

يلزم ان مل يذكر اسامي اخللفاء الراشدين ومسعنا ايضا ان أكابر ذلك املقام واهاليه 
تساهلوا يف هذا الباب ومل يقابلوا ذلك اخلطيب عدمي االنصاف واآلداب بالشدة 



- ٤٠ -  

  ):ع(والغلظة 

  دون مرة انتهى فآها ألف

لفاء الراشدين وان مل يكن من شرائط اخلطبة ولكنه من شعائر أهل وذكر اخل
 من قلبه مريض وباطنه اهللا تعاىل سعيهم ال يتركه عمدا ومتردا االّ السنة واجلماعة شكر

 فرضنا انه مل يترك بالتعصب والعناد فماذا يقول يف جواب وعيد من )ولئن(خبيث 
تهم وقد ورد اتقوا مواضع التهم فان تشبه بقوم فهو منهم وكيف يتخلص من مظان ال

كان متوقفا يف تقدمي الشيخني وتفضيلهما فهو رافض لطريق اهل السنة واجلماعة وان 
كان مترددا يف حمبة اخلتنني فهو أيضا خارج من زمرة اهل احلق وال يبعد ان يأخذ 
 ذلك اخلطيب الذي ال حقيقة له املنسوب اىل كشمرية هذا اخلبث من مبتدعي كشمري
فينبغي تعليمه وتفهيمه ان افضلية الشيخني ثابتة بامجاع الصحابة والتابعني كما نقله 
مجاعة من اكابر أئمة الدين واحد منهم االمام الشافعي رضي اهللا عنه قال الشيخ االمام 
ابو احلسن االشعري ان تفضيل ايب بكر مث عمر على بقية االمة قطعي وقد تواتر عن 

 خالفته وكرسي مملكته وبني اجلم الغفري من شيعته ان ابا بكر اهللا عنه يفعلي رضي 
اهللا عنه نيف ومثانون نفسا علي رضي وعمر افضل االمة قال الذهيب مث قال رواه عن 

 البخاري الذي كتابه ىوعد منهم مجاعة مث قال فقبح اهللا الرافضة ما اجهلهم ورو
نه انه قال خري الناس بعد النيب اهللا ععلي رضي اصح الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل عن 

 ابو بكر مث عمر مث رجل آخر فقال ابنه حممد ابن احلنفية مث انت و السالمعليه الصالة 
فقال امنا أنا رجل من املسلمني وأمثال ذلك عنه وعن غريه من أكابر الصحابة 

نخلع عن جاهل او معاند وينبغي ان يقول لذلك امل والتابعني كثرية شهرية ال ينكرها اال
لباس االنصاف إننا مؤمورون مبحبة مجيع اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 

بة ومن اقاربه عليه اوممنوعون عن بغضهم وايذائهم وحضرات اخلتنني من اكابر الصح
 فيكونان احق باحملبة واملودة قال اهللا تعاىل قل ال اسئلكم عليه أجراً اال و السالمالصالة 

 اهللا اهللا يف اصحايب ال و السالم وقال النيب عليه و على آله الصالة لقرىباملودة يف ا
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تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحيب احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم 
 اهللا فيوشك ان يؤخذ ومثل ى اهللا ومن آذىومن آذاهم فقد آذاين ومن آذاين فقد آذ

بالد اهلند من ابتداء االسالم اىل هذا الوقت هذا الزهر الكريه الرائحة مل يعلم تفتقه يف 
ويكاد يتهم مجيع اهل البلد من هذه املعاملة بل يكاد يرتفع االعتماد من مجيع بالد 
اهلند وسلطان الوقت نصره اهللا على مجيع اعداء االسالم من اهل السنة وحنفي املذهب 

 يف احلقيقة وخروج من وابتداع مثل هذا االمر يف زمانه هناية اجلرأة بل هو منازعته
طاعة اويل األمر والعجب من سكوت املخادمي العظام الكائنني يف ذلك املقام يف هذه 

يف ذم اهل  و تعاىل باركالواقعة ومساهلتهم مع صدور مجيع املذكورات قال اهللا ت
ال ينهاهم الربانيون واالحبار عن قوهلم االمث واكلهم السحت لبئس ما كانوا الكتاب لو

ون وقال تعاىل ايضا كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يصنع
واختيار التغافل يف مثل هذه الواقعة موجب جلسارة املبتدعني وتوهني للدين ومن مثل 
هذه املساهالت تدعو اجلماعة املهدوية مأل اهل احلق هناك اىل باطلهم وخيتطفون امثال 

قليلة من ايدي الثعالب وماذا اكتب ازيد من ذلك اب واحدا واثنني يف مدة ئالذ
لعرقي الفاروقي  كاحمر  املوحش باعثا على االضطراب ووحيث كان استماع هذا اخلرب

 و السالمصرت مضطرا اىل االقدام على حترير كلمات واملرجو مساحمتكم وعذركم 
و له الصلوات عليكم و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آ

  . والتحيات والربكاتالتسليمات

  

املكتوب السادس عشر اىل الشيخ بديع الدين السهارنفوري يف جواب 
استفساراته ويف بيان عجائب احوال الربزخ الصغري وغرائبها وفضيلة املوت 

  بالطاعون

على عباده الذين اصطفى قد وصلت الصحيفة الشريفة وقد و سالم هللا  احلمد
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ا انه قد ظهرت يف هذه احلدود حوادث قوية االوىل الطاعون والثانية القحط اندرج فيه
اعاذنا اهللا سبحانه وأياكم عن البليات وحررت ايضا انه مع وجود هذه الفنت يصرف 
الليل والنهار يف العبادة واملراقبة والباطن معمور هللا سبحانه احلمد واملنة على ذلك 

قرأ يف السنن يف أكثر االوقات قل يا أيها الكافرون  االسئلة املندرجة فيها ي)وجواب(
وقل هو اهللا أحد واملعوذتان والكفن املسنون للرجال ثالثة أثواب والعمامة زائدة 
فنقتصر على املسنون وال نكتب اجلواب نامه الحتمال التلوث بالقاذروات ومل يثبت 

ص املتربك بدل بسند صحيح وعمل علماء ما وراء النهر على ذلك فان جعل القمي
 الصديق االكرب رضي اهللا عنه ىقميص الكفن جاز واكفان الشهداء هي اثواهبم ووص

بتكفينه يف ثوبه حيث قال كفنوين يف ثويب هذين وملا كان الربزخ الصغري من مواطن 
الدنيا من وجه جاز ان يكون فيه جمال للترقي وأحوال هذا املوطن فيها تفاوت فاحش 

متفاوتة ولعلك مسعت ان االنبياء يصلون يف القبور وملا مر نبينا بالنظر اىل اشخاص 
 يصلي يف قربه وملا ]١[سالم ليلة املعراج رآهال عليه اموسى بقرب و السالمعليه الصالة 

رقي اىل السماء يف تلك اللحظة وجد الكليم هناك ويف معاملة هذا املوطن عجائب 
م اىل ذلك املوطن من اجل املرحوم ولدي وغرائب وحيث اننا نكثر النظر يف هذه االيا

االعظم تظهر فيه اسرار غريبة حبيث ان ذكرت نبذة منها تكون باعثة على الفنت 
وسقف اجلنة وان كان عرشا جميدا ولكن القرب ايضا روضة من رياض اجلنة وان كان 
العقل القاصر عاجزا عن تصويره والناظر اىل تلك االعجوبات هو عني أخرى وجمرد 

 ولكن رفع الكلمة الطيبة مربوط بالعمل الصاحل  بعد اللتيا و الىتالميان وان كان منجياا
 ومات اوالفرار من املوت كبرية كالفرار يوم الزحف ومن ثبت يف ارض الوباء صرب

  :)شعر( ومأمون من فتنة القرب والذي صرب ومل ميت فهو من الغزاة ءفهو من الشهدا

   وقلت لداعي املوت أهال ومرحبا *ةفان قال يل مت مت مسعا وطاع

                                                 
 اسري يب مررت مبوسى أخرج ابن مردوية عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ملا) 1(

  .وهو قائم يصلي يف قربه منه عفي عنه
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وقد اعجزين البلغم والسعال منذ ايام وبلغ ضعف البدن هنايته فاقتصرنا على 
  .و السالماالجوبة بالضرورة 

  

حسان الدين امحد يف بيان ان مصيبات هذا  ااملكتوب السابع عشر اىل املرز
وباعثة لترقيات العامل وان كانت يف الظاهر جراحات ولكنها مراهم يف احلقيقة 
  كثرية ويف فضيلة موت الطاعون وما يناسب ذلك

وبعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم ان الصحيفة الشريفة املرسلة مع 
الشيخ مصطفى يف باب التعزية واملصيبات قد تشرفت مبالحظة مضموهنا انا هللا وانا اليه 

هم يف احلقيقة وموجبة راجعون وهذه املصيبات جراحات يف الظاهر ولكنها مرا
للترقيات والثمرات والنتائج املرتبة عليها بعناية اهللا تعاىل عشر عشري تلك الثمرات 

فوجود االوالد عني الرمحة حيث ان يف اآلخرة املتوقعة املأمولة بعناية اهللا تعاىل يف 
 حميي ]١[حياهتم منافع وفوائد ويف مماهتم ايضا ترتب الثمرات والنتائج ذكر االمام االجل

 بن الزبري رضي اهللا عنهما ثالثة عبد اهللالسنة يف حلية االبرار انه وقع الطاعون يف زمن 
أيام ومات يف ذلك الطاعون ثالثة ومثانون ابنا النس رضي اهللا عنه خادم نبينا عليه و 

 وقد دعا له النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بالربكة ومات و التسليماتعلى آله الصلوات 
رمحن ابن ايب بكر رضي اهللا عنهم فاذا عومل باصحاب خري االنام عبد البعون إبناً لار

 هذه املعاملة فاي حساب المثالنا العاصني وقد ورد و السالمعليه و على آله الصالة 
يف اخلرب ان الطاعون كان عذابا لالمم السابقة وهو شهادة هلذه االمة واحلق ان الذين 

يذهبون حاضرين متوجهني على وجه يقضي منه العجب حىت ميوتون يف هذا الوباء 
 االنسان اللحاق يف هذه االيام هبؤالء اجلماعة ارباب البالء ونقل احلمول من يتمىن

                                                 
يعين النووي يف االذكار وان كان املشهور ان يقال له حميي الدين ولكن وجد يف نسخ املكتوبات هكذا وهو ) 1(

  .صحيح حبسب املعين منه عفي عنه
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وهذا البالء يف هذه االمة غضب يف الظاهر رمحة يف الباطن وقال اآلخرة الدنيا اىل 
ن مل ميت يف هذه االيام الشيخ طاهر رأيت شخصا يف الهور يف أيام الطاعون يقول م

فهو متحسر نعم اذا اجيل النظر يف احوال هؤالء املاضني تشاهد احوال غريبة 
ومعامالت عجيبة ال ميتاز هبذه اخلصائص غري الشهداء يف سبيل اهللا يعين ال يناهلا غريهم 

 املخدوم ان مفارقة ولدي االعز قدس سره من أعظم املصائب ال يعلم كون )ايها(
ا مبثل هذه املصيبة وأما الصرب والشكر اللذان رزقهما اهللا سبحانه هلذا شخص مصاب

واسأل اهللا  و تعاىل الضعيف يف هذه املصيبة فمن اجل احسانه وأعظم انعامه سبحانه
هلا وأن ال يظهر شئ  وأن يكون معدااآلخرة سبحانه أن يؤخر جزاء هذه املصيبة اىل 
سألة من ضيق الصدر واال فهو تعاىل واسع منه يف الدنيا وان كنت أعلم ان هذه امل

واالوىل املسئول من االخوان االمداد واالعانة ودعاء سالمة اخلامتة اآلخرة ه الرمحة فللّ
والعفو عن الزالت الالزمة للبشرية والتجاوز عن التقصريات الناشئة من البشرية ربنا 

 عليكم و على و السالمكافرين اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امرنا وانصرنا على القوم ال
  .ىسائر من اتبع اهلد

  

املكتوب الثامن عشر اىل الشيخ مجال الدين الناكوري يف بيان نصيب علماء 
  الظاهر ونصيب العلماء الراسخني ونصيب الصوفية وجواب التماسه

على عباده الذين اصطفى العلماء ورثة االنبياء كاف يف مدحة و سالم احلمد هللا 
و  من االنبياء عليهم الصلوات ىوعلم الوراثة هو علم الشريعة فانه هو الذي بقالعلماء 

 ولعلم الشريعة صورة وحقيقة وصورته هي نصيب علماء الظاهر شكر اهللا التسليمات
تعاىل سعيهم وهي اليت تتعلق مبحكمات الكتاب والسنة وحقيقته هي نصيب العلماء 

 تتعلق مبتشاهبات الكتاب والسنة واحملكمات الراسخني رضي اهللا تعاىل عنهم وهي اليت
وان كن أم الكتاب ولكن مثراته ونتائجه املتشاهبات اليت هن مقاصد الكتاب وليست 
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 ات واهب ان تكن وسائل حلصول النتائج فكان لب الكتاب املتشىاالمهات سو
ف ذلك اللب واملتشاهبات هي اليت تبني االصل بالرمز واالشارة وتكش احملكمات قشر

عن وجه حقيقة تلك املعاملة والعلماء الراسخون مجعوا بني القشر واللب وحازوا 
جمموع صورة الشريعة وحقيقتها والكرباء تصوروا الشريعة كشخص يكون قشره ولبه 

ع صورة الشريعة وعلم ئمن صورة الشريعة وحقيقتها ووجدوا علم احكام الشرا
ة مفتونة بصورة الشريعة وانكروا ق واالسرار حقيقة الشريعة وصارت طائفئاحلقا

زدوي وطائفة أخرى پ به غري اهلداية والىحقيقتها ومل يعرفوا النفسهم شيخا ومقتد
وان حصلت هلم عالقة بتلك احلقيقة ولكنهم ملا مل يعرفوها حقيقة الشريعة بل زعموا 
الشريعة مقصورة على الصورة وظنوها قشرا فقط وتصوروا اللب وراءها فال جرم مل 
يدركوا حقيقة تلك احلقيقة ومل ينالوا نصيبا من املتشاهبات والعلماء الراسخون هم 

 )مث ان أخي(الوارثون يف احلقيقة جعلنا اهللا سبحانه واياكم من حمبيهم ومقتفي آثارهم 
الشيخ ميان نور حممد اظهر من جانبكم بانكم قلتم ان لنا اجازات من مشائخ 

 املكرم ان )أيها املخدوم(لنقشبندية أيضا اجازة ونريد من جانب ااآلخر السالسل 
املشيخة واملريدية يف الطريقة النقشبندية العلية بتعليم الطريقة وتعلمها ال بالكاله 

خر وطريق هؤالء االكابر صحبة وتربيتهم أوالشجرة كما هو متعارف يف سالسل 
 أقرب الطرق انعكاسية فال جرم اندرجت يف بدايتهم هناية اآلخرين وصار طريقهم

  :)شعر(ونظرهم شفاء االمراض القلبية وتوجههم دافع العلل املعنوية 

   ميشون بالركب خمفيني للحرم *ما أحسن النقشبنديني سريهتم

  ):ع(واملرجو مساحمتكم 

  .و السالم  *والعذر عند كرام الناس مقبول

  

ة السنية املكتوب التاسع عشر اىل املري حمب اهللا يف التحريض على اتباع السن
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  والتحذير من ارتكاب البدعة الغري املرضية وما يناسب ذلك

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم أخي االعز السيد حمب اهللا ان 
احوال فقراء هذه احلدود واوضاعهم مستوجبة للحمد واملسئول من اهللا سبحانه 

وال فقراء تلك احلدود سالمتكم وثباتكم واستقامتكم ومل يطلع يف هذه املدة على اح
فان بعد املسافة من املوانع النصيحة هي الدين ومتابعة سيد املرسلني عليه وعليهم 

سالم واتيان السنة السنية واالجتناب عن البدعة الغري املرضية وان كانت لا الصالة و
فاء البدعة ترى مثل فلق الصبح لكنها ال نور هلا يف احلقيقة وال ضياء وال للعليل منها ش

وال للداء منها دواء كيف والبدعة اما رافعة للسنة او ساكتة عنها والساكتة ال بد وأن 
تكون زائدة على السنة فتكون ناسخة هلا يف احلقيقة أيضا الن الزيادة على النص نسخ 
له فالبدعة كيف كانت تكون رافعة للسنة نقيضة هلا فال خري فيها وال حسن فيا ليت 

 حبسن البدعة احملدثة يف الدين الكامل واالسالم املرضي بعد إمتام شعري من اين حكموا
رضاء مبعزل عن ث بعد االكمال واالمتام وحصول الالنعمة او مل يعلموا ان االحدا

احلسن فماذا بعد احلق اال الضالل ولو علموا ان احلكم حبسن احملدث يف الدين الكامل 
مة ملا اجترأوا عليه ربنا ال تؤاخذنا ان مستلزم لعدم كماله ومنبئ عن عدم متام النع

  . عليكم و على من لديكمو السالمنسينا أو اخطأنا 

  

املكتوب العشرون اىل موالنا حممد طاهر البدخشي يف فضائل الصالة 
والتحريض على تعديل االركان وتكميل الشرائط واآلداب كما ينبغي وما 

  يناسب ذلك

صطفى وصل املكتوب الشريف املرسل من على عباده الذين او سالم احلمد هللا 
نواحي جونفور وحيث كان متضمنا خلرب الضعف صار باعثا على االضطراب 
والتشويش فنحن اآلن مترصدون خلرب الصحة فارسلوه مع الواردين واكتبوا كيفيات 
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اآلخرة  ان هذه الدار ملا كانت دار العمل ودار اجلزاء هي دار )أيها احملب(االحوال 
لسعي يف اتيان االعمال الصاحلة وأفضل االعمال وأحسن العبادات هي اقامة ينبغي ا

الصالة اليت هي عماد الدين ومعراج املؤمنني فينبغي رعاية جانب االهتمام التام يف 
 فيها حىت يؤدي كل واحد من اركاهنا وشرائطها وسننها وآداهبا كما االحتياطادائها و

ة يف رعاية الطمأنينة وتعديل االركان واحملافظة عليها ينبغي ويليق وينبغي املبالغة مكرر
حمافظة كاملة فان اكثر الناس قد أضاعوا الصالة بتضييع الطمأنينة وتعديل االركان 
وورد يف حق هؤالء اجلماعة وعيد كثري وهتديد شديد فاذا صحت الصالة وكملت 

بلغ معراج العروج فقد تيسر رجاء عظيم الجل النجاة الن الدين كان قائما حينئذ و
  :)شعر(على التمام 

   على رغم ذوي السوداء *كر يا أهل صفراسوعليكم بال

 عليه و على ى عليكم و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفو السالم
  .ى العلو التسليماتآله الصلوات 

  

ان املكتوب احلادي والعشرون اىل الشيخ حممد صديق امللقب باهلداية يف بيان 
املراد بالقلب الواقع يف احلديث القدسي ال يسعين ارضي اخل هو املضغة ال 
  احلقيقة اجلامعة اليت اخرب بعض املشائخ عن وسعتها وما يتعلق بذلك

على عباده الذين اصطفى قد كتبت و سالم  احلمد هللاِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم 
ر القليب ملعة من الظهور العرشي بانك ذكرت يف مكتوباتك ورسائلك بان الظهو

ي ال يسعين ارضي والفضل الكلي امنا هو للظهور العرشي وقد ورد يف احلديث القدس
سعين قلب عبدي املؤمن ويلزم من هذا احلديث ان يكون الظهور يوال مسائي ولكن 

 ان حل هذا السؤال مبين على مقدمة اعلم )أيها احملب(القليب امت وان يكون الفضل له 
ان ارباب الوالية يقولون قلبا ويريدون به احلقيقة اجلامعة االنسانية اليت هي من عامل 
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 والتحية عبارة عن املضغة و السالماالمر والقلب يف لسان النبوة على صاحبها الصالة 
اليت صالح البدن مربوط بصالحها وفساد البدن منوط بفسادها كما ورد يف احلديث 

 ان يف جسد ابن آدم ملضغة اذا صلحت و التسليماتالصلوات النبوي عليه و على آله 
صلح اجلسد كله واذا فسدت فسد اجلسد كله اال وهي القلب ووسعة القلب الزم 
الطالق االول ومن ههنا أخرب أبو يزيد واجلنيد عن وسعة القلب وظنوا العرش وما فيه 

يق القلب يف هذا حمقرا يف جنب عظمة القلب وضيق القلب الزم الطالق الثاين وض
 الذي هو أحقر االشياء وأصغرها ىاملقام على هنج ال جمال فيه للجزء الذي ال يتجز

 وقيس عليه يظهر ىواذا نسب ضيق القلب يف بعض االوقات اىل اجلزء الذي ال يتجز
ذلك اجلزء احملقر يف النظر مثل طبقات السموات واالرض وهذه املعاملة وراء طور نظر 

 هذه املقدمة فاعلم ان الظهور الذي هو )فاذا علمت( من املمترين هذا العقل فال تكن
العرشي التام والفضل  شك انه ملعة بالنسبة اىل الظهور مربوط باحلقيقة اجلامعة ال

الكلي يف هذا املقام للعرش وما قال الشيخ أبو يزيد والشيخ جنيد من أن القلب اوسع 
قرا يف جنبه فهو من قبيل اشتباه الشئ بأمنوذج  العرش وما فيه شيئا حممن الكل وختيال

الشئ حيث اهنما ملا رأيا امنوذجات العرش وما فيه حمقرا يف جنب جامعية القلب 
حكموا على حقائق العرش وما فيه وقد كتب هذا الفقري منشأ هذا االشتباه يف كتبه 

و م الصالة ورسائله مكررا وما ورد يف احلديث القدسي موافق للسان االنبياء عليه
 واملراد به هو املضغة وال شك ان الظهور االمت هو هنا ومرآتية احدية الذات السالم

 وان كان له من الظهور التام الذي هو ظهور االصل نصيب شاجملردة مسلمة له والعر
وافر ولكن يف ذلك املوطن امتزاج الصفات وحيث كانت الصفات ظالل حضرة 

ك الظهور خاليا عن شائبة الظلية ومن ههنا للعرش الذات يف احلقيقة ال يكون ذل
توقعات من الظهور االنساين الذي يتعلق باالصل الصرف ومركز هذه املعاملة هو 

انه ضيق جدا  املفهوم من احلديث وسعة القلب وأنت تقول )فان قيل(االنسان 
سعته  احلق سبحانه ووى امنا هو باعتبار عدم اتساعه ملا سو ان كونه ضيقا)اجيب(
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باعتبار ظهور انوار القدم فيه فال منافاة وهذا الفقري عرب عن ذلك القلب يف بعض 
 ان )فان قيل(رسائله هبذه العبارة الضيق االوسع البسيط االبسط واالقل االكثر 

املستحق للفضيلة هو احلقيقة اجلامعة لكوهنا من عامل االمر واملضغة من عامل اخللق 
 ان لعامل اخللق مزية على عامل )اجيب(ن نال هذه الفضيلة ومركب من العناصر فمن أي

االمر يقصر عن ادراكها افهام العوام بل ال يدركها أكثر اخلواص وهذا الفقري قد 
أوضح هذا املعىن يف املكتوب الذي حرر لولدي االعظم املرحوم يف بيان الطريق فان 

قيقة هذه املضغة واعلم اهنا  اآلن بيان ح)واستمع(بقي تردد فليطلب التشفي من هناك 
خص اخلواص مضغة ب العناصر االربعة وللخواص بل الللعوام مضغة حاصلة من ترك

مصورة من تركب االجزاء العشرة بعد السلوك واجلذبة وبعد التصفية والتزكية وبعد 
متكني القلب واطمئنان النفس بل مبحض فضل احلق سبحانه وكرمه جل سلطانه أربعة 

عناصر وواحد من النفس املطمئنة ومخسة أجزاء من عامل االمر ومع وجود أجزاء من ال
التضاد والتباين بني تلك االجزاء زالت صورة التضاد والتباين من بينها بقدرة واجب 
الوجود تعاىل وتقدس واجتمعت وحصلت من اجتماعها هيئة وحدانية اعجوبة واجلزء 

وهذه اهليئة الوحدانية ايضا تشاهبت اجلزء االعظم يف هذه املعاملة هو العنصر الترايب 
  :)شعر(االرضي واستقرت يف التراب 

   فان الورد منبته التراب *ينبت فيك وردلكن أرضا  و

 ان يد أرباب الوالية ال تصل اىل هذه العلوم واملعارف فاهنا مقتبسة )ايها االخ(
ك فضل اهللا يؤتيه من  والتحية ذلو السالممن مشكاة أنوار النبوة على صاحبها الصالة 

و يشاء واهللا ذو الفضل العظيم والقلب الذي سأل اخلليل على نبينا وعليه الّصالة 
 اطمئنانه هي هذه املضغة وان حقيقته اجلامعة كانت متمكنة ونفسه مطمئنة ان السالم

التمكني واالطمئنان حيصالن يف مرتبة الوالية اليت هي مدرجة النبوة على أرباهبا الصالة 
 والتحية واملناسب لشأن النبوة هو تقلب املضغة واضطراهبا ال تقلب احلقيقة و السالم

و اجلامعة فانه نصيب العوام واملراد بثبات القلب الذي طلبه خامت الرسالة عليه الصالة 
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 يا مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك هو ثبات هذه ]١[ حيث قال اللهمالسالم
لب الوارد يف بعض االحاديث يف باب تقلب القلب معىن املضغة وجيوز ان يراد بالق

 ان هذه املضغة اذا )فان قيل(شامل للحقيقة اجلامعة واملضغة نظرا اىل أحوال االمة 
تشرفت بشرف يسعين قلب عبدي املؤمن واستحقت مرآتية حضرة الذات تعالت 

ان  حتتاج اىل االطمئنيئش الييف يتصور فيها التقلب واالضطراب وتقدست ك
 ان الظهور كلما كان أمت وختلص عن شائبة الشئون والصفات يكون اجلهل )اجيب(

هذا الظهور ومع هذه واحلرية أكثر وعدم االدراك والوجدان أزيد وأوفر ومع وجود 
ما يطلب الدليل على وجود الصانع من كمال اجلهل واحلرية حبيث ال ا الوسعة كثري

تدالل والتقليد كالعوام فيكون التقلب حيصل اليقني بوجود الصانع بدون االس
واالضطراب مناسبا حلاهلا وطلب االطمئنان ضروريا يف شأهنا وهذا الفقري قد كتب يف 
بعض رسائله ان العارف صاحب اليقني حيتاج اىل االستدالل بعد الرجوع وقد علم يف 

افق حلال هذا املقام انه حيتاج اىل الدليل يف عني احلصول والوصول وهذا املقام مو
 والتحية وذلك املقام مناسب حلال و السالمكماالت مرتبة النبوة على صاحبها الصالة 

الوالية فاذا وقع لصاحب هذا القلب رجوع اىل العامل للدعوة يكون قلق قلبه 
واضطرابه وتقلبه وتلونه أزيد واكثر فاذا كان يف عني الوصول حمتاجا اىل الدليل 

ن يف زمان الفرقة حمتاجا اىل االستدالل باالوىل ليحصل بواسطة اجلهل واحلرية يكو
بواسطة االستدالل اطمئنانا يف اجلملة او نقول انه ملا اختفت عنه الدولة أياما واتسم 
بسمة فرقتها حق له أن يكون قلقا ومضطربا دائما وان يكون مغموما وحمزونا على 

احلزن دائم الفكر ولنبني بعض الدوام كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم متواصل 
ان احلقيقة ) اعلم(الوجوه الفارقة بني هذين االطالقني ينبغي استماعه بسمع العقل 

اجلامعة اليت هي من عامل االمر يتيسر هلا بعد التزكية والتصفية متكني تام بوصف الدوام 
واس ال خبالف املضغة فان اطميناهنا مربوط بادراك احلواس وما مل تدرك الشئ باحل

                                                 
  . عفي عنهاخرج الترمذي وابن ماجه عن انس بلفظ يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك) 1(
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 ي رب ارين كيف حتيو السالمخترج من القلق ولذا قال اخلليل على نبينا وعليه الصالة 
املويت والفارق الثاين هو ان احلقيقة اجلامعة تتأثر بالذكر واذا بلغ الذكر كماله تتحد 

 وعرب بالذكر وتتجوهر به قال صاحب العوارف قدس سره هلذا املقام املقصد االسنىي
ات تعالت خبالف املضغة فانه ال سبيل اليها للذكر فاين التأثر وأين عنه بذكر الذ

التجوهر بعد بل فيها ظهور املذكور باالصالة ال بالظلية وهناية عروج الذكر اىل دهليز 
 الثالث ان احلقيقة اجلامعة اذا بلغت هناية النهاية ونالت من الوالية )والفرق(املذكور 

حينئذ مرآتية للمطلوب يكون الظاهر فيها ظل اخلاصة نصيبا وافرا فان حصلت 
املطلوب ال عينه كاملرآة الظاهرة فان الظاهر فيها شبح الشخص ال عينه خبالف املضغة 
فان الظاهر فيها عني املطلوب ال ظله على خالف املرآة الظاهرة وهلذا قال يسعين قلب 

احللول والتمكن هنا فانه عبدي املؤمن وهذه املعاملة وراء طور نظر الفكر واياك وختيل 
كفر و زندقة وان مل يصدق عقل املعاش بان عني شئ يظهر يف شيئ وال يكون له فيه 
حلول وال متكن وهذا من قصور العقل وقياس الغائب على الشاهد فال تكن من 

 الرابع ان احلقيقة اجلامعة من عامل االمر واملضغة من عامل اخللق بل )والفرق(القاصرين 
امل اخلق واالمر جزئيها اخللق جزؤها االعظم واالمر جزؤها االصغر ومن كل من ع

اجتماع هذين اجلزئني حصلت هلا هيئة وحدانية وصارت اعجوبة الدهر وهذه 
االعجوبة وان كانت مغايرة لعامل اخلق واالمر وليس هلا تناسب وتشابه بواحد منهما 

خللق الن اجلزء االرضي هو العمدة يف بواسطة اهليئة التركيبية ولكنها معدودة من عامل ا
 ان وسعة احلقيقة )والفرق اخلامس(هذه املعاملة وتواضع التراب باعث على رفعته 

اجلامعة باعتبار ظهور صور االشياء فيها ووسعة املضغة اليت تنكشف بعد تضيقها 
ا باعتبار سعتها للمطلوب الذي هو غري حمدود وغري متناه وذلك التضيق دهليز تضيقه

 املطلوب حىت ال يترك الذكر ان يدخل يف سرادقات ىحيث انه مانع لدخول ما سو
 ان وسعة )و أيضاً(شائبة الظلية ان حتوم حول ذلك احلرمي املقدس  يبقى املذكور وال

لالكيفي وحيث كان للثانية ئبة الكيف ال تليق ان تكون مرآة االوىل ملا كانت فيها شا
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كيفي والعجب انه يطرأ على هذا القلب بعد الرجوع نصيب من الالكيفي ال تسع ال
 و التسليمات ومن هنا قال سيد البشر عليه و على آله الصلوات نبللدعوة ظلمة وغ

 اياك )ايها االخ( ابني الفرق ما للتراب ورب االرباب  مىتانه ليغان على قليب واىل
زونة فيها خزائن عامل وختيل هذه املضغة قطعة حلم ال يعبأ هبا فاهنا جوهرة نفسية خم

 مع زيادة معاملة خاصة منوطة اخللق واسراره ومدفونة فيها دفائن عامل االمر وخفاياه
ها العشرة اوال بالتصفية والتزكية واجلذبة والسلوك ؤتها الوحدانية جعلت اجزائهبي

 مثال ختلص القلب ىوالفناء والبقاء مزكاة ومطهرة وحررت عن دنس التعلقات بالسو
تقلب وبلغ مرتبة التمكني وخرجت النفس من ان تكون امارة اىل فضاء من ال

االطمئنان وامتنع اجلزء الناري من البغي والعناد والطغيان وارتفع العنصر الترايب من 
الضعة وخسة الفطرة و على هذا القياس ختلص كل جزء من اجزائها من صفة االفراط 

عد ذلك كله ركبت تلك اجلزاء مباء والتفريط وحصل له وصف االعتدال والتوسط وب
حمض الفضل والكرم وجعلت شخصا معينا ومسي ذلك الشخص انسانا كامال وعرب 
عن قلب ذلك الشخص الذي هو خالصة مركز وجوده باملضغة هذا هو حقيقة املضغة 

 )فان قال(ظهرت يف كسوة القيل والقال على مقياس العبارة واالمر اىل اهللا سبحانه 
 انسان مركب من هذه االجزاء العشرة وان له هيئة وحدانية من تركب ناقص ان كل
 نعم انه مركب من تلك االجزاء ولكن تلك االجزاء مل تكن )نقول(تلك االجزاء 

 اجلذبة والسلوك خبالف اجزاء ىمزكاة ومطهرة ومل تتخلص عن دنس تعلقات السو
ء كما مر وحيث كانت تلك االنسان الكامل فاهنا صارت طاهرة ونظيفة بالفناء والبقا

 متمايزة يف كل انسان ولكل جزء منها اجزاء متمايزة واحوال متغايرة  واجلزاء متباينة
ال يكون له نصيب من اهليئة الوحدانية بالضرورة فان كانت له هيئة فهي اعتبارية ال 
حقيقية خبالف أجزاء االنسان الكامل فاهنا صارت ممتزجة وخمتلطة بعدما خرجت من 

صف التمايز والتباين وتقررت على حكم واحد بعد ما زالت عنها األحكام املتمايزة و
واالحوال املتغايرة فتكون اهليئة الواحدانية فيه حقيقة بالضرورة ال اعتبارية كمعجون 
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جيعل من االدوية املختلفة فانه بعد سحق اجزائه وخلط بعضه ببعض تثبت له هيئة 
املتباينة ويعرض له حكم واحد فافهم واهللا سبحانه أعلم واحدانية وتزول عنه االحكام 

 ان كل هذه الكماالت اليت اثبتت للمضغة امنا هي يف مقام قاب قوسني )ايها االخ(
وقد يتوهم هنا يف الظاهر وصف من املظهر وان كان الظاهر هنا هو االصل ال الظل 

 عن وصف املرآة إربالذي هو الصورة ولكن الشخص الظاهر يف املرآة ليس بطاهر وم
 وهو الذي مل يأخذ فيه الظاهر وصفا من فيثبت القوسان ووراء هذا املقام مقام او أدىن

املظهر وال يتخيل هناك امر زائد فيكون القوسان فيه مفقودين وال يتصور فيه غري 
معاملة هذا املقام مغايرة ملعاملة مقام قاب ادىن وصف واحد فانه املناسب ملقام او 

  حىت حيمل احلمول من قاب قوسني اىل او ادىن]١[ ينبغي تقليب متام االوراققوسني
منا اشارات ورموز وبشارات وكنوز واهللا امللهم و صلى اهللا تعاىل على سيدنا كال

  .حممد وصحبه وسلم وبارك

  

املكتوب الثاين والعشرون اىل موالنا حممد صادق الكشمريي يف بيان تشرف 
 الشيخ سلمه اهللا وفضيلتها على اكثر البالد بلدة سرهند بربكة حضرة

ومشاهدة نور مل يتطرق اليه غبار من الصفة يف ارض هو ساكن فيها وكون 
  ذلك االرض مدفنا للمخدوم االعظم املرحوم اخلواجه حممد صادق قدس سره

على عباده الذين اصطفى اعلم ان بلدة سرهند كاهنا ارض و سالم احلمد هللا 
 سلّم  على آله وهللا سبحانه والطاف حبيبه االكرم صلّى اهللا عليه واحييتها بعناية ا

وكأن البئر العميقة املظلمة ملئت وجعلت صفة عالية يل وصارت مرتفعة من اكثر 
البالد والبقاع واودع يف تلك االرض نور مقتبس من نور ال وصفي وال كيفي كنور 

                                                 
 منه عفي قوس الوجوب وهو مقام او أدىن  بعده االىيعين اوراق عامل االمكان الذي هو احد القوسني فال يبق) 1(
  .عنه
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نور هلذا الدرويش قبل ارحتال ساطع المع من ارض حرم اهللا املقدسة وقد ظهر ذلك ال
ولدي االعظم املرحوم بأشهر وبدا بزاوية ارض فيها مسكن الفقري وكان نورا ساطعا 
مل يتطرق اليه غبار من الصفة والشأن وكان مربأ ومرتها عن الكيفيات وكان متمناي 
ان تكون تلك البقعة مدفنا يل وان يكون ذلك النور المعا على رأس قربي واظهرت 

املعىن لولدي االعظم الذي كان صاحب سري واطلعته على ذلك النور والتمين هذا 
 ولدي املرحوم اىل هذه الدولة اتفاقا وصار مستغرقا يف حبر النور وراء ]١[فسبقين

  :)شعر(حجاب التراب 

   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هنيأ الرباب النعيم نعيمها

ل ولدي االعظم الذي هو من اكابر ومن شرافة هذه البلدة املعظمة دفن فيها مث
اولياء اهللا تعاىل واستراح مث ظهر بعد مدة ان ذلك النور املودع فيها ملعة من انوار قلب 
هذا الفقري اودع فيها مقتبسا من هنا كسراج يشتعل من مشعلة قل كل من عنداهللا اهللا 

سلني على املرو سالم نور السموات واالرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
  .واحلمد هللا رب العاملني

  

 سلمه اهللا عبد اهللان اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد واملكتوب الثالث والعشر
تعاىل وأبقاه واوصله اىل غاية ما يتمناه يف بيان ان عمدة االمر هي اتباع السنة 
السنية واالجتناب عن البدعة الغري املرضية وبيان ان مزية الطريقة النقشبندية 

لية على سالسل أخرى امنا هي بسبب اتباع صاحب الشريعة عليه و على الع
آله الصالة والتحية والعمل بالعزمية ويف مدح هذه الطريقة العلية وما يناسب 

  ذلك
                                                 

فيه اشارة اىل انه سيلحقه بعده وحيصل متمناه وصار كذلك فانه قدس سره دفن فيه وكذلك اوالده واحفاده ) 1(
  ).عفي عنه(االجماد منه 
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على عباده الذين اصطفى اعلم ان و سالم ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا 
ه اهللا سبحانه وصانه عما ال يليق جبنابه وسائر النصيحة اليت انصح هبا ولدي االعز سلم

 والتحية واالجتناب عن البدعة و السالماحبابه اتباع السنة السنية على صاحبها الصالة 
الغري املرضية وحيث طرأت الغربة على االسالم يف هذه االوان وصار املسلمون غرباء 

جه االرض من يقول اهللا على و يبقى وكذلك تزيد غربتهم مع مرور الزمان اىل ان ال
وتقوم الساعة على شرار الناس فالسعيد من حييي سنة من السنن املتروكة ومييت بدعة 

و  من بعثة خري البشر عليه و على آله الصالة ىمن البدع املستعملة وهذا زمان قد مض
 ألف سنة وظهرت من عالمات القيامة واشراط الساعة امارات واستترت السنة السالم
  و اىل باز ينصر السنةيجحتة بعد عهد النبوة وجلت البدعة بعلة فشو الكذب وابواسط

يهزم البدعة ترويج البدعة موجب لتخريب الدين وتعظيم املبتدع باعث على هدم 
 وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم االسالم فينبغي ]١[االسالم ولعلك مسعت من

 من السنن ورفع بدعة من البدع واقامة التوجه جبميع اهلمة ومتام النهمة لترويج سنة
مراسم االسالم يف مجيع االوقات خصوصا يف هذه االوان اليت فيها ضعف االسالم 
منوطة بترويج السنة وختريب البدعة وكأن السابقني رأوا احلسن يف البدعة حيث 

حد  يف فرد واىاستحسنوا بعض افرادها ولكن الفقري ال يوافقهم يف هذه املسئلة وال ار
من افراد البدعة حسنا وال أحس فيها شيئا غري الظلمة والكدورة قال عليه و على آله 

 كل بدعة ضاللة واجد السالمة يف هذه الغربة وضعف االسالم و السالمالصالة 
 البدعة ىمنوطة باتيان السنة واهلالك مربوطا بتحصيل البدعة اية بدعة كانت وار

 واجد السنة مثل كوكب مشرق يهتدي به يف دجيور كِمْعَوٍل يهدم به مباين االسالم
الضاللة وفق احلق سبحانه علماء الوقت لعدم التفوه حبسن بدعة اصال ولعدم االفتاء 
باتياهنا وان كانت تلك البدعة جلية يف نظرهم مثل فلق الصبح فان لتسويالت الشيطان 

زمنة املاضية حتمل سلطانا عظيماً فيما وراء السنة وحيث كان لالسالم قوة يف اال

                                                 
  .يف شعب االميان عن ابراهيم بن ميسرة مرسالرواه البيهقي ) 1(
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ظلمات البدع بالضرورة ولعل بعض تلك الظلمات خيل نورانيا يف تشعشع نور 
االسالم وصار ذلك التخيل باعثا على احلكم حبسنه وان مل يكن له يف احلقيقة نورانية 
وحسن اصال خبالف هذا الوقت فانه وقت ضعف االسالم ال يتصور فيه حتمل ظلمات 

 املتقدمني واملتأخرين فان لكل وقت احكاما على حدة ىشية فتوالبدع وال ينبغي هنا مت
ويظهر العامل يف النظر يف هذا الوقت من كثرة ظهور البدعة مثل حبر الظلمة وحيس نور 
السنة من غربتها وندرهتا مثل املشاعل يف ذلك البحر وعمل البدعة يزيد تلك الظلمة 

تقليل تلك الظلمة وتكثري ذلك النور ويقلل نور السنة وعمل السنة يكون باعثا على 
فمن شاء فليكثر ظلمة البدعة ومن شاء فليكثر نور السنة ومن شاء فليكثر حزب 
الشيطان اال ان حزب الشيطان هم اخلاسررن ومن شاء فليكثر حزب اهللا اال ان حزب 

انصف صوفية الوقت والحظوا ضعف االسالم وفشو الكذب  )ولو(اهللا هم الغالبون 
ان ال يقلدوا شيوخهم فيما وراء السنة وان ال جيعلوا االمور املخترعة بعذر عمل لزمهم 

شيوخهم هبا ديدهنم فان اتباع السنة منج البتة ومثمر للخريات والربكات ويف تقليد 
 اهللا سبحانه عنا اشياخنا ىغري السنة خطر يف خطر وما على الرسول اال البالغ جز

نا العاجزين على اتيان االمور املبتدعة ومل يلقونا يف خري اجلزاء حيث مل يدلوا امثال
ظلمات مهلكة بتقليدهم ومل يهدونا اىل ما دون متابعة السنة وغري اتباع صاحب 

 العمل بالعزمية فال جرم ى والتحية وسوو السالمالشريعة عليه و على آله الصالة 
ء ومشرق النرباس كانت دعائم طريقتهم حمكمة االساس وايوان وصوهلم مرتفع البنا

 الرقص والسماع حتت ارجلهم وشقوا الوجد والتواجد نصفني اوهم الذين جعلو
 ىخرين ومشهودهم داخل عند هؤالء االكابر يف السوتهم ومكشوف اآلبحمبس

واالغيار ومعلومهم ومتخيلهم قابل ومستحق للنفي ال لالشهار ومعاملة هؤالء االكابر 
فيما وراء املعلومات واملتخيالت وفيما وراء التجليات فيما وراء املشاهدة واالدراك و

والظهورات وفيما وراء املكاشفات واملعاينات اهتمام اآلخرين يف االثبات وهم هؤالء 
 واآلخرون يكررون كلمة النفي واالثبات لتوسيع دائرة االثبات ىاالكابر يف نفي السو
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نوان احلقية والعينية فريون الكل ولينكشف هلم العامل الذي هو ظاهر بعنوان الغريية بع
وجيدونه حقا تعاىل وتقدس خبالف هؤالء الكرباء فان مقصودهم من تكرار الكلمة 
الطيبة ال اله اال اهللا هو اتساع دائرة النفي ليكون مجيع املكشوفات واملشهودات 
واملعلومات داخلة حتت كلمة ال ويف جانب االثبات ال يكون شئ منظورا وملحوظا 

امر يف جانب االثبات ينبغي ارجاعه اىل النفي وال يكون يف جانب  ظهر فرضافان 
 فيكون ذكر النفي واالثبات يف طرق االثبات نصيب اصال غري التكلم بكلمة املستثىن

اآلخرين مناسبا حلال املبتدئني وذكر اهللا الذي هو كلمة االثبات احملض يكون مناسبا 
ت استقرار واستمرار للمثبت املكشوف خبالف بعد ذلك ليحصل بتكرار كلمة االثبا

طريق هؤالء االكابر فانه على عكس ذلك الن فيه اثباتا اوال ونفي ذلك االثبات ثانيا 
فيكون ذكر اسم اهللا يف هذا الطريق مناسبا يف االبتداء مث يستعمل بعده النفي واالثبات 

ق نصيب من مقام  ناقص على هذا التقدير ال يكون الكابر هذا الطري)فان قال(
 ان اثبات اآلخرين حاصل يف اوائل )اجيب(االثبات وال يكون بضاعتهم غري النفي 

حال هؤالء االكابر ولكنهم من علو اهلمة ال يلتفتون اليه بل يرونه متسحقا للنفي 
فينفونه ويعتقدون املطلوب املثبت ورائه فاثبات اآلخرين ميسر هلم ونفي ذلك االثبات 

 ملقام الكربياء ايضا حاصل هلم ال سبيل لكل ناقص اىل اشغاهلم الذي هو مناسب
واحواهلم وال شعور لكل مهوس حبقيقة معاملتهم وافعاهلم ومجيع ما ذكر هو نبذة من 
عدم حصول هؤالء االكابر الذي هو عني احلصول يف ذلك املوطن فان بني حصول 

علم الف بامثل املبتدئني ون تنتهىاكابر االكابر للحق اخلواص بالعوام واختار امل
  :)شعر(االصاغر 

   حديث عجيب من بديع الغرائب *خليلي ما هذا هبزل وامنا

ومراقبة الذات اليت اختارها اآلخرون ساقطة عندهم عن حيز االعتبار وداخلة 
فيما ال حاصل فيه وليست املراقبة هناك لغري ظل من الظالل تعاىل اهللا عما يقولون 

ه تعاىل وتقدس بل امساؤه وصفاته سبحانه خارجة عن حيطة فكرنا علوا كبريا فان ذات
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ومراقبتنا ال نصيب من هذا املقام غري اجلهل واحلرية وليس املراد هبذا اجلهل واحلرية ما 
يعرفه الناس جهال وحرية فاهنما مذمومان بل جهل هذا املوطن وحريته عني املعرفة 

طمئنان ما يدخل يف حيطة فهم االنسان فانه واالطمئنان وليس املراد هبذه املعرفة واال
 شئ نثبته يف ذلك املوطن يكون الكيفي وكلمن مقولة الكيف ال نصيب له من ال

 ان توجه هؤالء )و أيضاً(فة من مل يذقه مل يدر ركيفيا سواء عربنا عنه باجلهل او باملعال
 الذات تعالت الكرباء اىل االحدية تعالت وتقدست ال يريدون من االسم والصفة غري

وتقدست وال يرتلون من الذات اىل الصفات كغريهم وال يقعون من الذروة اىل 
اختاروا ذكر اسم اهللا مث مل يكتفوا به بل  احلضيض والعجب ان مجعا من هذه الطائفة

ترتلوا اىل الصفات وصاروا يالحظون السميع والبصري والعليم مث يذهبون من العليم 
اسم اهللا على سبيل العروج مل ال يكتفون باسم اهللا وحده والبصري والسميع اىل 

وجيعلون قبلة التوجه غري احدية الذات تعالت وتقدست اليس اهللا بكاف عبده نص 
 ان نظر مهم اكابر )وباجلملة( وقل اهللا مث ذرهم مؤيد هلذا املعىن ىقاطع يف هذا املدع

هلذا صارت هناية اآلخرين نسبة لكل زراق ورقاص اليهم و هذه الطريقة عال جدا ال
خر وتقرر سفرهم يف أ طرق منتهى طريقتهم حكم امندرجة يف بدايتهم ونال مبتدؤ

الوطن من إبتداء االمر وحصلت هلم اخللوة يف اجللوة وكان دوام احلضور نقد وقتهم 
ورأس بضاعتهم وهم الذين صارت تربية الطالبني مربوطة بصحبتهم العلية وكان 

هتم الشريفة نظرهم شفاء االمراض القلبية والتفاهتم دافع وجهامنوطا بتتكميل الناقصني 
ة من االربعني والتفاهتم الواحد يساوي ائللعلل املعنوية ويعمل توجههم الواحد عمل م

  :)شعر(رياضة السنني 

   ميشون بالركب خمفيني للحرم *ما أحسن النقشبنديني سريهتم

بيان ان هذه االوصاف والشمائل ال يتوهم احد من هذا ال )أيها السعيد(
حاصلة جلميع اساتذة الطريقة النقشبندية العلية وتالمذهتم كال بل هذه الشمائل 

 االمر اىل هناية النهاية واملبتدؤن اخمصوصة باكابر اكابر هذه الطريقة العلية الذين بلغو
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 آداهبم الراشدون الذين صححوا نسبة االرادة واالنتساب اىل هؤالء االكابر وراعوا
 الذي وصل اىل شيخ ناقص من ئفاندراج النهاية يف البداية ثابت يف حقهم واما املتبد

هذا الطريق فاندراج النهاية غري متصور يف حقه فان شيخه مل يصل بعد اىل النهاية 
  ):ع( ئفكيف تتصور النهاية يف حق املتبد

  وكل اناء بالذي فيه ينضح

يق هؤالء االكابر طريق االصحاب الكرام  الطالب لطريق النجاة ان طر)أيها(
عليهم الرضوان وهذا االندراج اعين اندراج النهاية يف البداية اثر ذلك االندراج الذي 

 فانه كان يتيسر و السالمكان يتيسر هلم يف صحبة خري البشر عليه و على آله الصالة 
 لغريهم يف االنتهاء هلم يف صحبته صلّى اهللا عليه و سلّم و على آله وسلم ما ال حيصل

اال قليل وهذه الفيوضات والربكات هو عني تلك الفيوض والربكات اليت ظهرت يف 
بعيدا من االول يف الظاهر بالنسبة اىل الوسط ولكن االمر اآلخر القرن االول وان كان 

اقرب اليه من الوسط ومنصبغ بصبغه يصدقه املتوسطون اآلخر بالعكس يف احلقيقة فان 
 عليكم و على من و السالم ال يعلم ادراك اكثر املتأخرين حقيقة هذه املعاملة او ال بل

  .ى العلو التسليماتاتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات 

  

  املكتوب الرابع والعشرون اىل احلاج حممد الفركيت يف جواب كتابه

رود املكتوب الشريف على عباده الذي اصطفى قد صار وو سالم احلمد هللا 
املرسل من كمال االخالص واملودة موجبا لفرح كثري وجتعلك نسبة الرابطة مع 
صاحب الرابطة دائما وتكون واسطة للفيوضات االنعكاسية ينبغي اداء شكر هذه 

كالمها جناحا الطريان يف هذا الطريق ال  القبض غي والبسط والنعمة العظمى كما ينب
يزايل يف د متنيت حصول مشاهدة اجلمال الاللفرح للبسط ولقينبغي احلزن للقبض وا

 احملب ما للعبد وللتمين فان متمناه ال بد وان يكون قاصرا على )ايها(مجيع الذرات 
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مقدار فهمه ومشاهدة اجلمال الاليزايل يف مرآة الذرات من قصور النظر فان الذرات 
هد يف مرايا الذرات إمنا هو ظل من اين هلا جمال ان تكون مرايا ذلك اجلمال وما يشا

من ظالل ذلك اجلمال اليت ال هناية هلا ينبغي ان يطلبه تعاىل وراء الوراء وان يلتمسه 
سبحانه يف خارج دائرة اآلفاق واالنفس والنسبة اليت هي فيك اآلن فوق ما تتمناه 

 احلضيض واياك وامليل اىل االسفل تقليداً للناس واحذر من متين الرتول من االوج اىل
فان معاملة االكابر عالية ان اهللا سبحانه حيب معايل اهلمم املسؤل من اهللا سبحانه 

  .و السالممجعيتكم الصورية واملعنوية 

  

واجه شرف الدين حسني يف بيان ان كل املكتوب اخلامس والعشرون اىل اخل
  عمل يصدر على وفق الشريعة الغراء فهو داخل يف الذكر

على عباده الذين اصطفى قد وصلت الصحيفة الشريفة اليت و سالم احلمد هللا 
رشيد وموالنا جان حممد ووصل مبلغ النذر عبد الارسلها ولدي االعز صحبة موالنا 

 )أيها الولد(ايضا جزاكم اهللا سبحانه خريا قد اورث مساع خرب صحتكم فرحا وافرا 
ت اىل الذكر االهلي ان الفرصة غنمية والصحة والفراغ مغتنمان فينبغي صرف االوقا

جل شأنه على الدوام وكل عمل يصدر على وفق الشريعة الغراء فهو داخل يف الذكر 
وان كان بيعا وشراء فينبغي مراعاة االحكام الشرعية يف مجيع احلركات والسكنات 

 حصلت مراعاة االوامر لتصري كلها ذكرا فان الذكر عبارة عن طرد الغفلة ومىت
فعال فقد تيسرت النجاة من اسر الغفلة عن اآلمر باالوامر والناهي والنواهي يف مجيع اال

عن املناهي وحصل دوام ذكره تعاىل وهذا الذي ذكرناه من دوام الذكر وراء 
 خواجكان قدس اهللا اسرارهم فانه مقصور على الباطن وهذا متمش يف تيادداش

مبتابعة صاحب الشريعة عليه و الظاهر ايضا وان كان ُمتَعسِّراً وفقنا اهللا سبحانه واياكم 
  . والتحيةو السالمعلى آله الصالة 
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املكتوب السادس والعشرون اىل معدن العرفان املرزا حسام الدين امحد يف 
جواب كتابه الذي تفوح عنه رائحة العصبية وبيان ان تلقني الذكر مثل تعليم 

   للصبيانباءالف

على عباده الذين اصطفى وبعد فقد و سالم هللا ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد ا
تشرفت مبطالعة الصحيفة املكرمة املرسلة صحبة قاصد كشمري وحيث كانت متضمنة 
خبرب خريية حضرات تلك احلدود أورثت فرحا وافرا جزاكم اهللا سبحانه خريا وقد 
ى اندرج فيها ان املخدوم زاده االعظم واخلواجه مجال الدين حسني ال يقدران عل

 ال يزال )أيها املخدوم( إۤله داد الوصول هناك بواسطة االستحياء من تلقني الشيخ ميان
يفوح من مثل هذا الكالم رائحة العصبية ويفهم من هذا الوضع والطرح املباينة 
واملخالفة انا هللا وانا اليه راجعون وكان ينبغي للمخدوم زاده االعظم ان يستحي من 

د واحلياء من التوجه واالفادة الواقعان يف حضوره بأمره اليهما خمالفة وصية والده املاج
مع وجود دعوى االنقياد للشيخ ان ال جيترئ على هذا  إۤله داد وكان ينبغي للشيخ

االمر وان يالحظ الوصية وسبقة االفادة والذي كتبتموه ال بد وان يكون حقا وصوابا 
ع اخيه االعز كان متضمنا لكمال ولكن املكتوب الذي ارسله املخدوم زاده االعظم م

التواضع ومشتمال على فرط الطلب والشوق والعبارات اليت اختارها يف ذلك املكتوب 
ال يتصور ايرادها بدون جنون الطلب ولعله تطرق اليه احنراف بعد ارساله املكتوب 
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك أنت الوهاب ولكن 

فقري يعلم ان وصيته ال تكون بال حكمة وارجو ان يكون هلا عاقبة حممودة ولكين ال
اتأسف على ضياع مثل ذلك الطلب الذي فهمت نبذة منه من مكتوبه ويقعد ضده 

مت بذلك ا ايف حمله وهذا املعىن ثقيل على االحباب الناصحني جدا حبيث يتم عليهم امل
قني فمبارك وعند الفقري تلقني الذكر كتعليم الف  ان مت االمر مبجرد التل)أيها املكرم(
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مللكة املولوية فأي مضايقة فيه واملتوقع فان كان جمرد ذلك التعليم حمصال با للصبيان 
من كرم التفاتكم هو ان تتركوا كفة العصبية وان جتعلوا حمبتكم ومودتكم جلميع 

  .و السالماالخوان على السوية وماذا أبالغ ازيد من ذلك 

  

كتوب السابع والعشرون اىل موالنا حممد طاهر البدخشي يف جواب امل
   اجلونفوري يف املكتوب االولعبد العزيزتشكيكات الشيخ 

 بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان املكتوب الذي )املرسل اليه(
 ومزينا ىارسلتموه بعد مدة مديدة اوجب الفرح بوصوله جعلكم اهللا سبحانه حمل

ة الظاهر والباطن على الدوام والفقري قد كتبت اليكم يف هذه املدة ثالثة مكاتيب جبمعي
ووصل منها اليكم مكتوب واحد وبعد املسافة عذر مانع ووصل ايضا مع مكتوبكم 

 واتضح ما اندرج فيه ومما اندرج فيه انه لو عبد العزيزاملكتوب الذي كتبه الشيخ 
مية العدمات اليت هي اضداد الصفات يلزم كانت حقايق املمكنات اليت هي صور عل

حصول تلك العدمات يف الذات تعالت وتقدست وهو سبحانه مرته عن ذلك وهذه 
شبهة عجيبة امل يعلم ان احلق سبحانه يعلم االشياء الشريفة والكثيفة وليس لشئ منها 
حصول يف حضرة الذات تعالت وال اتصاف للذات بشئ منها فمن اين جاء احلصول 

عدمية  هذه الصورة ومنه ان حقائق املمكنات ينبغي ان تكون وجودية وثبوتية اليف 
فان احلقائق عبارة عن ارواح املمكنات ونفوسها نعم ان هلا وجودا وثبوتا علميني 
وهذا هو القدر الالزم يف احلقائق وكان ينبغي له ان يعترض هبذا االعتراض اوال على 

ه قال االعيان ما مشت رائحة الوجود والعجب انه الشيخ حميي الدين ابن العريب الن
 االعيان الثابتة ]١[جعل احلقائق هنا عبارة عن ارواح املمكنات ونفوسها وترك

                                                 
 انه عبارة عن ىادع  اوال ان احلقائق عبارة عن الصور العلمية اليت هي االعيان الثابتة فتركه هنا وىيعين انه ادع) 1(

  .االرواح عفي عنه
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 واالولياء عليهم و السالم ان االنبياء عليهم الصالة )ومنه(ومعلومات اهللا تعاىل 
دمات يكون الرضوان وسائر افراد االنسان من املمكنات فلو كانت حقائق هؤالء ع

 يكون مسلوبا )كيف(لوبا عن هؤالء الزمرة العلية والكمال فيهم معدوما سالشرف م
ومعدوما فان احلق سبحانه جعل تلك العدمات حبكمته البالغة وقدرته الكاملة وحبسن 

 حبلية ىتربيته مرايا عكوس امسائه وصفاته وشرف بشرف النبوة والوالية وجعل حمل
ا ومكرما كما انه سبحانه خلق االنسان من ماء مهني وبلغه ظالل كماالته وصري معزز

 والعجب اهنم يالحظون شرف االنسان وكرامته ويضيعون ترتيه ىالدرجات العل
الواجب وتقديسه تعاىل وتقدس ويقولون الكل هو ويزعمون االشياء اخلسيسة الرذيلة 

وزون لالنسان عني احلق تعاىل وتقدس وال يتحاشون عن امثال تلك املقولة وال جي
 انه ال ميكن رفع )ومنه(حقائق عدمية ويتحاشون عنه اعطاهم اهللا سبحانه االنصاف 

 الكالم املبتدع القول بان الكل هو ال القول بان ى نر)حنن(الكالم اجملمع عليه باملبتدع 
الكل منه فانه مما امجع عليه العلماء وامنا تتوجه املالمة والشناعة اىل صاحب الفصوص 

 هذا الزمان بواسطة قوله الكل هو وحاصل معارف الفقري اليت كتبتها الكل منه اىل
 الشيخ )مث كتب(وهو مقبول شرعا وعقال وكيف اذا كان مؤيدا بالكشف واالهلام 

بعد ذكر االعتراضات ترتال اىل مقام الشفقة انه لو اريد حبقائق املمكنات االرواح 
 اي صنف أراد من اجلمهور فانه مل يسمع اىل )ومل ادر(االنسانية فموافق للمجمهور 

اآلن ان احدا قال بان حقائق املمكنات هي االرواح االنسانية والعجب من الشيخ كل 
العجب حيث ختيل ان كل احد يقول ما يقول بالقياس والتخمني وينسجه بالتفكر 

دون  وتكتب بال كشف واهلام او حترر وتقرر بىوالتخيل كال ان املعارف اليت متل
شهود ومشاهدة فهي هبتان وافتراء خصوصا اذا كانت خمالفة ملا ذهب اليه القوم ومل 
ادر ماذا اعتقد الشيخ املشار اليه ومن اي قبيل فهم هذه املعارف ربنا اغفر لنا ذنوبنا 

  . و السالمواسرافنا يف امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
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اىل موالنا حممد صادق الكشمريي يف جواب املكتوب الثامن والعشرون 
  استفساراته

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان املكتوب الشريف قد وصل 
وحيث كان متضمنا الحوال شريفة مقبولة صار موجبا للفرح وكتبت فيه ان املعاملة 

التكلف يف الدراية بلغت مبلغا ال اقدر محل الصفات على الذات تعالت وتقدست اال ب
هذا احلمل بالتكلف  يبقى  ان احلق سبحانه وراء الكل ينبغي السعي اىل ان الىوار

 انه نقل يف الرشحات عن بابا آبريز انه )سئلت و(ايضا وينجر االمر اىل احلرية الصرفة 
قال ملا عجن احلق سبحانه طينة آدم يف االزل صببت املاء يف ذلك الطني فما يكون 

 كان و السالمان املالئكة الكرام على نبينا وعليهم الصالة ) اعلم(تأويل هذا الكالم 
م كذلك جيوز ان يكون لروح املذكور دخل  السالهليهلم دخل يف خدمة طينة آدم ع

يف تلك اخلدمة وان يفوض اليه خدمة صب املاء وان يكون مطلعا من عامل الغيب على 
ز ان يعطي احلق سبحانه لالرواح هذا املعىن بعد نشأته العنصرية بل بعد كماله وجيو

اجملردة قدرة تصدر هبا افعال االجسام ومن هذا القبيل ما اخرب بعض الكرباء عن افعاله 
الشاقة الصادرة عنه قبل وجوده العنصري بقرون متطاولة وكان صدور تلك االفعال 
قع عن ارواحهم اجملردة وحصل هلم االطالع على هذا املعىن بعد وجوده العنصري واو

صدور هذه االفعال مجاعة يف توهم التناسخ معاذ اهللا من توهم تعلق تلك االرواح 
بابدان أخرى والروح اجملردة هي اليت تفعل افعال البدن باقدار اهللا جل سلطانه وتوقع 
ارباب الزيغ يف الضاللة وجمال الكالم يف هذا املقام كثري وقد فاضت حتقيقات عجيبة 

 ايضا انه قد )وسألت(ل ان شاء اهللا تعاىل واآلن مل يساعد الوقت فان وفقنا نثبتها يف حم
ذكر يف الرشحات ان اخلواجه عالء الدين العطار قدس سره ملا تأذي خاطره من 
موالنا نظام الدين اخلاموش قدس سره اراد ان يسلب عنه نسبته فالتجأ موالنا يف ذلك 

 فوصل اخلطاب منه صلّى اهللا و السالم عليه و على آله الصالة الوقت اىل روحانية النيب
عليه و سلّم اىل حضرة اخلواجه ان نظام الدين منا ليس الحد جمال التصرف فيه وذكر 
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يف حمل آخر من هذا الكتاب ان اخلواجه احرار قدس سره سلب نسبة موالنا حني 
صريورته شيخا كبريا فقال موالنا ان اخلواجه وجدنا شيخا فاخذ كلما كنت نلته 

عته وصريين مفلسا يف آخر االمر كيف يتصرف اخلواجه احرار قدس سره فيمن ومج
قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يف حقه انه منا ليس الحد جمال التصرف فيه 

ان حضرة شيخنا قدس سره كان ال يستحسن هذا النقل وكان يتوقف يف ) اعلم(
رمحن عبد المل يثبت من موالنا تصديق سلب نسبة موالنا وكان يقول ان هذا النقل 

اجلامي وغريه من مريدي موالنا سعدالدين الكاشغري الذي هو مريد موالنا نظام 
الدين ومل ينقل عن احد منهم بالرد والقبول وهم مجاعة كثريون فمن اين مسعه موالنا 

له  وكتبه فان كان هذا اخلرب صادقا لنقل بالتواتر لتوفر الدواعي على نقيفخرالدين عل
وحيث مل ينقل بالتواتر وتقرر على خرب الواحد علم ان يف صدقه ترددا وبعض النقول 
اليت ينقلها صاحب الرشحات غري هذا ايضا بعيد عن الصدق والهل هذه السلسلة 
العلية ترددات يف صدق تلك النقول وهو سبحانه اعلم وايضا كان حضرة شيخنا 

 االميان اعاذنا اهللا سبحانه منه وجتويز  سلب]١[قدس سره يقول ان التفليس يدل على
هذا املعىن مشكل جدا ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك 

  .انت الوهاب

  

ق الدهلوي يف عبد احلاملكتوب التاسع والعشرون اىل معدن الفضيلة الشيخ 
ه املائدة  نعم هذالنشأة احلزن والغم واهىنبيان ان افضل االمتعة يف هذه 

  املصيبة واالمل

على عباده الذين اصطفى ايها املخدوم املكرم ان اآلالم و سالم احلمد هللا 

                                                 
ان واملريد امنا يذكر قلت املراد بالتفليس هو سلب نسبة الطريقة بل التصرفات اليت كانت له اوال ال سلب االمي) 1(

  .مناقب شيخه فال يلزم من عدم ذكرهم كذبه وال غريه من احملذورات واهللا سبحانه اعلم منه عفي عنه
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 ولكن فيها رجاء الكرامات وافضل ىواملصائب وان كانت ثقيلة حيث اهنا حتمل االذ
 نعيم هذه املائدة املصيبة واالمل قد جعل هذا امتعة هذه النشأة احلزن والغم واهىن

الف رقيق من دواء مر وفتح طريق االبتالء هبذه احليلة نظر السعداء اىل السكر يف غ
حالوة ذلك السكر وصاروا يبلعون ذلك املر مثل السكر ووجدوا املرارة حلوا على 
عكس الصفراوي حيث ال جيده حلوا فان افعال احملبوب كلها حلوة وامنا جيدها مرا 

دة جيدون يف ايالم احملبوب من احلالوة  واهل السعاىمن كان عليال بعلة التعلق بالسو
ال يتصور وجدان مثله يف االنعام فانه وان كان كالمها من احملبوب ولكن ال أواللذة م

  مدخل يف االيالم لنفس احملب ويف االنعام قيام مبراد النفس

   الرباب النعيم نعيمهائاهني

غربة االسالم اللهم ال حترمنا اجرهم وال تفتنا بعدهم ووجودكم الشريف وقت 
  .و السالممغتنم الهل االسالم سلمكم اهللا سبحانه وأبقاكم 

  

املكتوب الثالثون اىل اخلواجه حممد اشرف واحلاج حممد الفركيت يف جواب 
  عن الفتور يف املشغوليةاآلخر سؤاليهما احدمها عن دوام نسبة الرابطة و

على عباده الذين اصطفى وصلت و سالم هللا   احلمديِمِح الرَِّنَمْح الرَّ اِهللاِمْسِب
الصحيفة اليت ارسلها االخ االعز االشرف واتضحت الكيفيات املندرج فيها بياهنا 
كتب اخلواجه حممد اشرف عن دوام نسبة الرابطة باهنا قد استولت على حد اراها يف 

 احملب ان هذه الدولة هي )ايها(الصالة مسجودة يل فان نفيتها فرضا ال تنتفي اصال 
 الطالب وال يعطاها اال واحد من الوف وصاحب هذه املعاملة مستعد تام ىنمتم

 ىبه وكيف تنف املقتدى املناسبة حيتمل ان جيذب مجيع الكماالت بقليل من صحبة
 احملارب واملساجد وظهور مثل ىالرابطة فاهنا مسجود اليها ال مسجود هلا ومل ال تنف

صاحب الرابطة واسطته يف مجيع االحوال هذه الدولة امنا يتيسر للسعداء حىت يعلم 
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وليكون متوجها اليه يف مجيع االوقات ال جلماعة حرموا الدولة وزعموا انفسهم 
مستغنني وحيرفون قبلة توجههم عن شيخهم ويضيعون معاملتهم وكتبت ايضا خرب 

ة يف اثناء فوت والدة االوالد فقلنا انا هللا وانا اليه راجعون وقرأنا الفاحتة وفهم اثر االجاب
القراءة وذكر موالنا احلاج حممد انه قد طرأ الفتور يف املشغولية منذ شهرين ومل يبق 

 احملب ال غم اذا مل يطرأ الفتور )ايها(شئ من الذوق واحلالوة اللذين كانا من قبل 
 والتحية و السالمعلى شيئني احدمها متابعة صاحب الشريعة عليه و على آله الصالة 

الص واحملبة لشيخه فلو طرأ الوف من الظلمة مع وجود هذين االمرين ال الثاين االخ
يضر وال خياف عليه من الضياع ولو ظهر النقصان عياذا باهللا سبحانه يف واحد من 
هذين االمرين فخسران يف خسران وان كان يف حضور ومجعية فانه استدراج وله سوء 

 واالبتهال الثبات على هذين االمرين العاقبة ينبغي ان يطلب من احلق سبحانه بالتضرع
 عليكم و السالموان يسأله سبحانه االستقامة عليهما فاهنما مالك االمر ومدار النجاة 

  .غفور السمرقنديعبد الو على سائر االخوان خصوصا على احملب القدمي موالنا 

  

املكتوب احلادي والثالثون اىل اخلواجه شرف الدين حسني يف الوعظ 
  والنصيحة

 الولد االعز ان الفرصة )ايها(على عباده الذين اصطفى و سالم احلمد هللا 
مغتنمة فينبغي ان ال يصرف متام العمر يف امور ال طائل فيها بل ينبغي ان يصرف متامه 

 الصلوات اخلمس باجلمعية واجلماعة مع ىيف مراضي احلق جل وعال ينبغي ان يؤد
 التهجد وان ال تضيع االستغفار يف االسحار تعديل االركان وينبغي ان ال تترك صالة

جمانا وان ال يغتر مبنام االرنب وان ال ينخدع باحلظوظ العاجلة وان جيعل تذكر املوت 
نصب العني وباجلملة ينبغي ان يكون معرضا عن الدنيا ومقبال على اآلخرة واهوال 
االشتغال بامور وان يشتغل بالدنيا بقدر الضرورة وان يعمر سائر االوقات باآلخرة 
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 وان ىوحاصل الكالم هو انه ينبغي ان يتخلص القلب عن رقية االغيار والسواآلخرة 
  ):ع( باالحكام الشرعية ىيكون الظاهر مزينا وحمل

  هذا هو االمر والباقي خياالت

  .و السالموبقية االحوال باخلري 

  

 اليت كتبها يف املكتوب الثاين والثالثون اىل املرزا قليج اهللا يف جواب عريضته
  الشكاية من عدم مجعية الباطن وما يناسب ذلك

بعد احلمد هللا والصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان الصحيفة الشريفة املكتوبة يف 
باب التعزية قد وصلت انا هللا وانا اليه راجعون حنن رضينا بقضاء اهللا تعاىل بتوفيقه 

 تكونوا معاونني وممدين بالدعاء سبحانه وينبغي لكم ايضا ان تكونوا راضني به وان
والفاحتة وصار خرب خالصكم باعثا على املسرة والفرح وسكن به احد االملني هللا 

 شكاية عن فقدان مجعية الباطن نعم ان )وكتبت(سبحانه احلمد واملنة على ذلك 
لتشتت الظاهر تأثريا عظيما يف تصرف الباطن فاذا وجدت الكدورة يف الباطن ينبغي 

ا بالتوبة واالستغفار واذا ظهرت صورة هائلة ينبغي دفعها بكلمة التمجيد ال تداركه
حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم وتكرار املعوذتني مغتنم يف ذلك الوقت وبقية 
االحوال مستوجبة للحمد هللا سبحانه احلمد واملنة دائماً و على كل حال واعوذ باهللا 

فقري اثر الضعف وهلذا صرفت النظر عن حترير تفصيل سبحانه من حال اهل النار ويف ال
االحوال رزقنا اهللا سبحانه واياكم االستقامة على جادة الشريعة املصطفوية على 

  .و السالم والتحية و السالمصاحبها الصالة 

  

املكتوب الثالث والثالثون اىل موالنا حممد صاحل الكواليب يف بيان ان احملبوب 
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على كل حال سواء صدر عنه االنعام او االيالم بل حمبوب يف نظر احملب 
االيالم عند االقلني موجب الزدياد احملبة اكثر من انعامه وبيان مزية احلمد 

  على الشكر وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى وبعد فليعلم االخ االعز موالنا حممد و سالم احلمد هللا 
 نفس االمر يف مجيع الوقت ويف مجيع صاحل ان احملبوب حمبوب يف نظر احملب بل يف

احلال سواء آمل او انعم فهو حمبوب على كال احلالني وعند أكثر الناس الذين تشرفوا 
بدولة احملبة ان ازدياد حمبة احملبوب يف وقت االنعام اكثر منه يف وقت ايالمه او هو 

زدياد احملبة  عكس هذه املعاملة يعين ايالمه موجب ال)وعند االقل(مساو يف الوقتني 
اكثر من انعامه ومقدمة هذه الدولة العظمى حسن ظن باحملبوب حىت ان احملبوب لو امر 

لعلم احملب ذلك عني اآلخر السكني على حلقوم احملب ومزق كل عضو منه وفرقه من 
صالحه ويتصوره عني فالحه فاذا ارتفعت كراهة فعل احملبوب عن نظر احملب حيصول 

ف بدولة احملبة الذاتية اليت هي معراة عن مجيع النسب هذا الظن احلسن تشر
 و التسليماتواالعتبارات وخمصوصة حببيب رب العاملني عليه و على آله الصلوات 

ووجد االلتذاذ والفرح يف االيالم اكثر منهما يف االنعام وأظن ان هذا املقام فوق مقام 
ا االلتذاذ بذلك الفعل فان اجلفاء الرضاء فان يف الرضاء دفع كراهة امل فعل احملبوب وهن
 والسرور من جانب احملب ازيد كلما كان من جانب احملبوب أجل وأكثر يكون الفرح

شتان ما بينهما وحيث كان احملبوب حمبوبا يف نظر احملب بل يف نفس االمر يف  فرواو
وال مجيع االوقات ومجيع االحوال ال جرم يكون احملبوب يف مجيع االوقات ومجيع االح

احملب يف وقت ايالمه وانعامه و يكون بل يف الواقع ونفس االمر حممودا وممدوحا ايضا 
 مادحا له ومثنيا عليه فحينئذ يصدق هلذا احملب الصادق ان يقال صادقا ومصدوقا و

هللا رب العاملني على كل حال ويصري هذا احملب من احلامدين له سبحانه يف  احلمد
به ان تكون مزية احلمد على الشكر من جهة ان يف الشكر السراء والضراء حقيقة ويش

مالحظة انعام املنعم فيكون راجعا اىل الصفة بل اىل الفعل وامللحوظ يف احلمد حسن 
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احملمود ومجاله سواء كان ذاتيا او وصفيا او فعليا وسواء كان انعاما او ايالما فان 
يف الثناء وامجع ملراتب احلسن ايالمه سبحانه حسن كانعامه تعاىل فيكون احلمد ابلغ 

 يف حاليت السراء والضراء خبالف الشكر فانه مع قصوره سريع الزوال ىواجلمال وابق
 انت كتبت يف بعض )فان قيل(على شرف اهلالك بزوال االنعام وهالك االحسان 

مكتوباتك ان مقام الرضاء فوق مقام احملبة ومقام احلب وهنا تكتب ان مقام هذه احملبة 
 ان هذا املقام اعين مقام )اجيب(ق مقام الرضاء فكيف التوفيق بني هذين الكالمني فو

احملبة املذكورة هنا وراء ذلك املقام اعين مقام احملبة واحلب هناك فان ذلك املقام 
مشتمل على النسب واالعتبارات امجاال وتفصيال فانه وان قالوا لتلك احملبة ذاتية 

ا ولكنه ليس فيه قطع النظر عن الشئون واالعتبارات وتصوروا ذلك احلب حبا ذاتي
 عن النسب واالضافات كما مر وما اندرج يف بعض ىخبالف هذا املقام فانه معر

املكتوبات من انه ال جمال للقدم فوق مقام الرضاء اال خلامت الرسل عليه و على آله 
رسل عليه و على آله  كأنه عبارة عن هذا املقام فانه خمصوص خبامت الو السالمالصالة 
 ان يعلم ان كراهة الظاهر )ينبغي( واهللا أعلم حبقائق االمور كلها و السالمالصالة 

ليست مبنافية لرضا الباطن ومرارة الصورة ليست مبنافية حلالوة احلقيقة فان ظاهر 
العارف الكامل وصورته متروكان على ما مها عليه من الصفات البشرية ليكونا قبابا 

ه وليحصل له االبتالء واالمتحان وليكون احملق ممزوجا باملبطل وينبغي ان لكماالت
يتصور نسبة ظاهر العارف الكامل وصورته اىل باطنه وحقيقته كنسبة ثوب اىل 
شخص البس لذلك الثوب ومعلوم انه ما مقدار الثوب وقدره بالنسبة اىل الشخص 

 البصر مطموسو ان مكفوفووكذلك قدر صورة العارف بالنظر اىل حقيقته ورمبا يظ
البصرية صورة العارف مثل اجلبل ويتخيلوهنا مثل صورهم اليت ال حقائق هلا فال جرم 

 على من اتبع اهلدى والتزم و السالميكونون يف مقام االنكار ويكتسبون احلرمان 
  .متابعة املصطفى
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 كتبها املكتوب الرابع والثالثون اىل نور حممد التناري يف جواب عريضته اليت
  لبيان توارد االحوال

على عباده الذين اصطفى وبعد فقد وصل املكتوب الشريف و سالم احلمد هللا 
واتضح ما حرر فيه من توارد االحوال اعلم ان احلق سبحانه كما انه ليس داخل العامل 
كذلك ليس خارج العامل وكما انه ليس مبنفصل عن العامل ليس مبتصل بالعامل وهو 

د ولكن مجيع تلك الصفات اعين الدخول واخلروج واالتصال سبحانه موجو
واالنفصال مسلوبة عنه سبحانه ينبغي ان يطلبه تعاىل خاليا عن هذه الصفات االربعة 
وان جيده سبحانه يف خارج هذه الصفات فان امتزج لون من هذه الصفات فليس 

عاىل بصفة ال كيفية وال احلاصل حينئذ غري التعلق بالظالل واملثال بل ينبغي ان يطلبه ت
مثلية مرتهة عن غبار الظلية وان حيصل اتصاال ال كيفيا بتلك املرتبة وهذه الدولة نتيجة 
الصحبة ال حتصل بالتكلم والكتابة ولئن كتبت فمن يفهمها ومن يدركها فينبغي 

و املداومة على املشغولية بالشوق والذوق وكتابة كيفيات االحوال اىل حني املالقاة 
  .لسالما

  

 سلمه اهللا عبد اهللاملكتوب اخلامس والثالثون اىل شيخ زاده اخلواجه حممد 
  تعاىل يف جواب استفساراته عن التوحيد وعني اليقني وما يناسب ذلك

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني اىل جناب 
وصلت وحصل الفرح الوافر مبطالعتها واندرج خمدوم زاده ان الصحيفة الشريفة قد 

فيها بيان مشول نسبة احلضور واستيالئها فحسن ومبارك وهذه الدولة اليت تيسرت لكم 
يف مدة ثالثة اشهر ان تيسر هي يف سالسل أخرى يف مدة عشر سنني ليعدوهنا نعمة 

يث اين عظيمة ويتصوروهنا امرا عظيما ينبغي اداء شكر هذه النعمة كما ينبغي وح
اعرف ان فطرتكم عالية ومربأة عن حصول شائبة العجب بتحسني مثل هذه االحوال 
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اظهرنا هذه النعمة لئن شكرمت الزيدنكم نص قاطع وكتبتم ان مقدمة التوحيد يعين 
الوجودي اخذت يف الظهور فيبارك لكم هذه الدولة ايضا ينبغي قبول هذا الوارد 

لشرعية يف غلبة هذا احلال حق رعايتها واداء باالدب ولكن ينبغي رعاية اآلداب ا
حقوق العبدية حق ادائها وان يعلم بان هذه الشعبذة على تقدير صحتها وصدقها 
ناشئة بواسطة استيالء حمبة احملبوب حيث ان احملب اذا ابصر شيئا وادركه ال يبصر وال 

ويف هذه يدرك غري حمبوبه واذا حصلت له لذة وذوق من احد ينسبها اىل حمبوبه 
الصورة مشهود احملب هو الكثرة لكن بعنوان الوحدة فال يتحقق الفناء يف هذا املوطن 
فان يف الفناء دفع شهود الكثرة بالكلية بواسطة استيالء شهود الواحد وامنا قيل لذلك 
ايضا فناء بالنسبة اىل عدم شهود كثرة املمكنات وحقيقة الفناء امنا تتحقق اذا اختفت 

اء والصفات والشئون واالعتبارات بتمامها ايضا عن النظر ومل يكن شئ غري كثرة االمس
احدية الذات اجملردة تعالت ملحوظا ومنظوراً اصال وحقيقة متامية السري اىل اهللا جتتلي 
يف هذا املقام وفيه يتصور التخلص عن التعلق بالظالل بالكلية ويف هذا الوقت تقع 

من الدال اىل املدلول وحيصل الترقي والعروج من املعاملة يف اصل االصول وتتحول 
العلم اىل العني ومن املراسلة اىل املعانقة ويتحقق الوصل العريان وكذا وكذا مث كذا 
وكذا ال ميكن التكلم واالنباء عن ذلك املوطن بغري الرمز واالشارة وهو ايضا مبهم 

حصوله يف العلم وهذا امر طلب خمدوم زاده منا بيان عني اليقني واراد ) وقد(ومستور 
 من كرم خمدوم ىمشكل ماذا اصنع وماذا اقول وكيف ابينه واكشف عنه وافهمه فريج

زاده ان يعذرين وان مييل من طلب العلم اىل طلب احلال والسؤالن الصادران عن 
املخدوم انبأ كل منهما عن علو الفطرة احدمها عن بيان عني اليقني بطور خاص كما 

عن بيان تأويل املتشاهبات القرآنية اليت علمها نصيب العلماء الراسخني مر وثانيهما 
 منه وأليق باالستتار ىوجواب السؤال الثاين ادق من جواب السؤال االول واخف

ومناف للظهور واالظهار وعلم تأويل املتشاهبات كناية عن املعاملة اليت هي خمصوصة 
ل قليل من االمم نبذا يسريا من هذا  ومينح اقو التسليماتبالرسل عليهم الصلوات 
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العلم بالتبعية والوراثة وال يرفع الربقع عن مجاهلا هلم يف هذه النشأة ولكن املرجو ان 
جم غفري من االمم ايضا بطريق التبعية والقدر اآلخرة يشرف هبذه الدولة يف النشأة 

الدولة يف هذه وراء ذلك االقل هبذه اآلخر املمكن كتابته انه يصح ان يشرف البعض 
 له العلم حبقيقة املعاملة وال ينكشف له التأويل وباجلملة ىالنشأة ايضا ولكن ال يعط

جيوز ان حيصل تأويل املتشاهبات لذلك البعض ولكنه ال يدري ما حاصله فان 
املتشاهبات كناية عن املعامالت ويصح ان تكون املعاملة حاصلة وال حيصل العلم بتلك 

 وماذا حيصل لآلخرين وسؤالكم ا املعىن يف فرد من املنتسبني ايلّهذاملعاملة وشاهدت 
و اوقع يف الرجاء من هذه املعاملة ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير 

  . السالم

  

املكتوب السادس والثالثون اىل اخلواجه حممد التقي يف بيان حبث االمامة 
الفيهم وان اهل السنة متوسطون بني وحقيقة مذهب اهل السنة واجلماعة وخم

االفراط والتفريط اللذين اختارمها الروافض واخلوارج ومدح اهل بيت 
  الرسول صلى اهللا عليه و على آله وسلم وما يناسب ذلك

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان حمبة 
فة معهم والرغبة يف استماع كلمات هذه الطائفة العلية الفقراء واالرتباط هبم واالل

وامليل اىل اوضاع هذه الطبقة السنية واطوارهم من اجل نعم اهللا جل سلطانه واعظم 
 املرء مع من أحب و السالمعناياته تعاىل قال املخرب الصادق عليه و على آله الصالة 

 ان ولدي اخلواجه شرف )قايها املوف(فمحبهم معهم ويف حرم حرمي القرب طفيليهم 
 الدين حسني قد اخرب ان هذه االوصاف احلميدة جمتمعة فيه مع وجود تعلقات شىت
وهذه املعاين املستحسنة املقبولة ملتئمة فيه مع وجود اشغاالت ال طائل فيها هللا سبحانه 
احلمد واملنة على ذلك فان صالحكم موجب لصالح جم غفري وفالحكم مستلزم 
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ري واظهر املشار اليه بانه حمب لكالمك وراغب يف استماع علومك فان لفالح مجع كث
كتبت اىل جنابه كلمات لكان افضل واحسن فاردت ان اكتب كلمات اجابة 

وكل شخص ينسج  للملتمس وحيث كان يف هذه االيام ذكر حبث االمامة اكثر
را الكالم يف هذا الباب بالظن والتخمني اردت ان اكتب يف هذا املبحث سطو

 )ايها(بالضرورة وان ابني حقيقة مذهب اهل السنة واجلماعة ومذهب املخالفني 
خني وحمبة اخلتنني يالطالب للنجاة ان من عالمات اهل السنة واجلماعة تفضيل الش

واجتماع تفضيل الشيخني مع حمبة اخلتنني من خصائص اهل السنة واجلماعة وتفضيل 
ني كما نقله اكابر االئمة احدهم االمام الشافعي الشيخني ثابت بامجاع الصحابة والتابع

قال الشيخ ابو احلسن االشعري تفضيل ايب بكر وعمر رضي اهللا عنهم على  و رمحه اهللا
سائر االمة قطعي و قد ثبت عن علي كرم اهللا وجهه بالتواتر يف زمن خالفته وكرسي 

 االمة كما ذكره عمر افضل هذه مملكته وبني اجلم الغفري من شيعته ان ابا بكر و
 عنه االمام البخاري انه قال افضل الناس بعد الرسول صلّى اهللا عليه و ىالذهيب ورو

 سلّم ابو بكر مث عمر مث رجل آخر فقال ابنه حممد بن احلنفية مث انت فقال ما أنا اال
 ان تفضيل الشيخني قد بلغ من كثرة الرواة الثقات حد )وباجلملة(رجل من املسلمني 

رزاق الذي عبد الة والتواتر فانكاره اما من اجلهل واما من التعصب وملا مل جيد الضرور
هو من اكابر الشيعة جماال لالنكار قال بتفضيل الشيخني من غري اختيار وقال حيث 

 الشيخني على نفسه افضلهما انا ايضا عليه لتفضيله ولوال انه فضلهما على يفضل عل
 مث اخالفه وملا كثر يف زمان خالفة ّي ان ادعي حمبة علّينفسه ملا فضلتهما عليه وبال عل

 اخلتنني ظهور الفنت واالختالل يف امور الناس وحصلت من هذه اجلهة كدورة غري
حمصورة يف قلوب الناس واستولت العداوة والبغضاء فيما بني املسلمني عدت حمبة 

اجلماعة لئال اخلتنني ايضا بالضرورة من مجلة شرائط كون شخص من اهل السنة و
و يسئ اجلاهل الظن من هذه احليثية باصحاب خري البشر عليه و على آله الصالة 

 ولئال يضمر البغض والعداوة لنواب رسول اهللا وقائمي مقامه عليه وعليهم السالم
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 كرم اهللا وجهه شرطا للتسنن ومن ليست فيه هذه  فكانت حمبة علّيو السالمالصالة 
 خارجيا والذي اختار طرف االفراط يف حمبة ىل السنة ويسمرخارجا عن اه احملبة صا

 ووقع منه الزيادة على القدر الالئق واظهر الغلو يف تلك احملبة واطال اللسان بسب ّيعل
 وترك طريق الصحابة والتابعني و السالماصحاب خري البشر عليه وعليهم الصالة 

 رافضيا فاهل السنة والسلف الصاحلني رضوان اهللا عليهم امجعني ورفضه مسي
تارمها خ كرم اهللا وجهه وبني التفريط فيها اللذين امتوسطون بني االفراط يف حمبة علّي

الروافض واخلوارج وال شك ان احلق يف الوسط واالفراط والتفريط كالمها مذمومان 
 انه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ّياالمام امحد بن حنبل عن عل روى كما
 حىت انزلوه مرتلة ليس ىعاداه اليهود حىت هبتوا امه واحبه النصار عيسى ك مثل منفي

 اثنان املفرط يف حمبيت حىت يثبت يل ما  هلك يفّيهو فيها يعين قالوا انه ابن اهللا فقال عل
 بالعداوة فشبه حال اخلوارج حبال اليهود ي والثاين من يعاديين ويفتري علليس يفّ

النصاري و كالمها وقعا من احلق الوسط يف الطرفني وما اجهل وحال الروافض حبال 
 ويزعم حمبته خمتصة بالرفضة وليست حمبة ّيمن ال يعد اهل السنة واجلماعة من حميب عل

 من الرفض وامنا الرفض التربي من اخللفاء الثالثة والتربي من االصحاب الكرام ّيعل
  :)شعر(ضي اهللا عنه مذموم وصاحبه عليه ملوم قال االمام الشافعي ر

   فليشهد الثقالن اين رافض *لو كان رفضا حب آل حممد

يعين ان حب آل حممد ليس برفض كما يزعمونه فان قالوا هلذا احلب رفضا 
فليس برفض مذموم فان ذم الرفض امنا جاء من جهة التربي عن اآلخرين ورفضهم ال 

 تل اهللا عليه وعليهم الصلوامن جهة حمبتهم يعين آل حممد فيكون حمبوا اهل بيت رسو
 من اهل السنة واجلماعة وهم شيعة اهل البيت يف احلقيقة والشيعة الذين و التسليمات

يدعون حمبة اهل البيت ويعدون انفسهم من شيعتهم فان مل يقتصروا حمبتهم على اهل 
و البيت ومل يتربوا من اآلخرين وعظموا مجيع اصحاب النيب عليه و على آله الصالة 

 ووقروهم حق تعظيمهم وتوقريهم ومحلوا مشاجراهتم على حمامل حسنة فهم السالم
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داخلون يف اهل السنة واجلماعة وخارجون عن اخلوارج والروافض فان عدم حمبة اهل 
البيت خروج والتربي عن االصحاب رفض وحمبة اهل البيت مع تعظيم مجيع 

 على حب مصاحبيه عليه  التسنن ان مبىن)وباجلملة(وتوقريهم تسنن االصحاب 
 والعاقل املنصف ال خيتار بغض االصحاب الكرام على حبهم و السالموعليهم الصالة 

و اصال بل حيب مجيعهم حبب النيب عليه وعليهم الصلوات والتحيات قال عليه الصالة 
اىل اصل ) ولنرجع( من احبهم فبحيب احبهم ومن ابضغهم فببغضي ابغضهم السالم

يف يظن عدم حمبة اهل البيت يف حق اهل السنة واجلماعة واحلال ان الكالم ونقول ك
حمبتهم عندهم جزء االميان وسالمة اخلامتة مربوطة عندهم برسوخ تلك احملبة وكان 
والد هذا الفقري املاجد يرغب يف اكثر االوقات يف حمبة اهل البيت وكان عاملا بالعلم 

خال عظيما يف سالمة اخلامتة ينبغي ان الظاهري والباطين وكان يقول ان حملبتهم مد
يراعيها كمال رعايتها وكان هذا الفقري حاضرا يف مرض موته وملا انتهت معاملته اىل 

 الشعور هبذا العامل قليال ذكرته بكالمه يف ذلك الوقت واستفسرته عن ىآخرها وبق
احلق عز وجل دي شكر ؤتلك احملبة فقال يف تلك احلالة اين غريق يف حمبة اهل البيت فأ

يف ذلك الوقت وحمبة اهل البيت رأس مال اهل السنة واملخالفون غافلون عن هذا املعىن 
وجاهلون مبحبتهم املتوسطة اختاروا النفسهم جانب االفراط وظنوا وراء االفراط 
تفريطا وحكموا باخلروج وزعموه مذهب اخلوارج ومل يعلموا ان بني االفراط 

ز احلق وموطن الصدق الذي صار نصيبا الهل السنة والتفريط حدا وسطا هو مرك
واجلماعة شكر اهللا سعيهم والعجب ان اهل السنة هم الذين قتلوا اخلوارج واستأصلوا 
اعداء اهل البيت ومل يكن من الرفضة يف ذلك الوقت اسم وال رسم فان كان كان له 

يلوا اهل السنة حكم العدم وكاهنم تصوروا حميب اهل البيت بزعمهم الفاسد رفضة وخت
بتلك العالقة روافض يا هلا من معاملة عجيبة حيث يعدون أهل السنة احيانا من 
اخلوارج لعدم افراط احملبة ويزعموهنم احيانا روافض ملا حيسون فيهم من نفس احملبة 
وهلذا تراهم يزعمون من جهالتهم االولياء العظام من اهل السنة الذين يذكرون حمبة 
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هرون حب آل حممد صلّى اهللا عليه و سلّم روافض ويظنون كثريا من اهل البيت ويظ
كبار علماء اهل السنة الذين مينعون من افراط تلك احملبة وحيرضون على تعظيم اخللفاء 

من جراءهتم الغري املناسبة اعاذنا اهللا سبحانه  انتهى الثالثة وتوقريهم خوارج فآه ألف
 التربي من ياشترطوا يف حتقق حمبة عل فراط احملبةمن افراط تلك احملبة وتفريطها ومن ا

اخللفاء الثالثة وغريهم ينبغي االنصاف ما معىن احملبة اليت يشترط يف حصوهلا التربي من 
 قائمي مقامه وسب اصحاب خري البشر وطعنهم  ونواب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم

اىل حمبة اهل البيت توقري رضوان اهللا عليهم امجعني وذنب اهل السنة امنا هو ضمهم 
مجيع اصحابه صلّى اهللا عليه و سلّم وتعظيمهم ومجعهم ايامها معا حبيث ال يذكرون 
احدا منهم بسوء مع وجود املنازعات واملخالفات فيما بينهم ويرتهوهنم عن االهواء 
النفسانية والتعصبات البشرية من جهة تعظيم صحبة النيب وتكرمي مصاحبيه عليه 

 ومع ذلك يقولون للمحق حمقا وللمبطل مبطال ولكن مع و السالمالصالة وعليهم 
 الروافض عن ى واهلوس واحالته على الرأي واالجتهاد وامنا يرضىترتيه بطالنه من اهلو

اهل السنة واجلماعة اذاهم تربوا عن سائر االصحاب الكرام مثلهم وأساؤا ظنهم هبؤالء 
ربوط بعداوة اهل البيت ومنوط ببغض آل حممد االكابر كما ان رضاء اخلوارج عنهم م

عليه وعليهم الصلوات والربكات ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
اكابر   اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم عند)وكان(رمحة انك انت الوهاب 

ث فرق فرقة اهل السنة واجلماعة شكر اهللا سعيهم يف وقت منازعة بعضهم بعضا ثال
 أخرى وجدوا ايضا بالدليل )ومجاعة( بالدليل واالجتهاد يعرفوا حقية جانب عل

 ثالثة كانوا متوقفني مل يرجحوا جانبا واحدا )وطائفة(واالجتهاد حقية جانب آخر 
 )ولزمت( اجتهادهم مبقتضى ي الطائفة االوىل نصرة جانب عل)فلزمت(بالدليل 

 الطائفة الثالثة التوقف )ولزم( اجتهادهم ىفيه على مؤدالطائفة الثانية نصرة جانب خمال
 كل فرقة من هذه الفرق )فعمل(وكان ترجيح احديهما على األخرى خطأ يف حقهم 

 اجتهادهم وادوا ما هو الواجب والالزم على ذمتهم فكيف يكون مبقتضىالثالث 
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 ونقل عن عمر للمالمة جمال فيهم وكيف يكون الطعن مناسبا هلم وقال االمام الشافعي
 تلك دماء طهر اهللا عنها ايدينا فلنطهر عنها السنتنا ابن عبد العزيز ايضا رضي اهللا عنهم

ويفهم من هذه العبارة انه ال ينبغي حتريك الشفتني ايضا حبقية احديهما وختطئة 
األخرى وان ال يذكر كلهم بغري اخلري وكذلك ورد يف احلديث النبوي حيث قال النيب 

 عليه و سلّم اذا ذكر اصحايب فامسكوا يعين اذا ذكر اصحايب ومنازعاهتم صلّى اهللا
اهل السنة ذاهبون ملا  ولكن مجهوراآلخر فامتنعوا عن ذلك وال ختتاروا احدهم على 

ظهر هلم بدليل اىل ان احلق يف جانب علي كرم اهللا وجهه وخمالفوه سالكون طريق 
ا بعد عن املالمة والطعن وترته عن التحقري اخلطأ ولكن ملا كان هذا اخلطأ خطأ اجتهادي

اهللا عنه انه قال اخواننا بغوا علينا ال هم كفار علي رضي وتربأ من التشنيع ونقل عن 
 السنة والرافضة كالمها )فاهل(وال فساق فان هلم تأويال مينع عنهم الكفر والفسق 

هل السنة الزيادة على  وكالمها يقولون حبقية جانبه ولكن ال جيوز ايخيطئون حماريب عل
 الناشئ عن التأويل يف حق حماربيه وحيفظون اللسان من طعنهم إاطالق لفظ اخلط

 قال رسول و السالموتشنيعهم ويراعون حق صحبة خري البشر عليه وعليهم الصالة 
اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اهللا اهللا يف اصحايب ال تتخذوهم غرضا بعدي وكرر لفظ 

د وقال ايضا اصحايب كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وورد احاديث اجلاللة للتأكي
أخرى كثرية يف باب تعظيم االصحاب وتوقريهم امجعني فينبغي اعزازهم وتكرميهم 
مجيعا ومحل زالهتم على حمامل حسنة وهذا هو مذهب اهل السنة يف هذه املسئلة 

يلوثون السنتهم بانواع  ويوالروافض يغالون يف هذا الباب حىت يكفرون حماريب عل
 حماريبه إ واظهار خطيالطعن واقسام الشتم فان كان املقصود ظهور حقية جانب عل

فما اختاره اهل السنة كاف فيه و على حد االعتدال والطعن يف اكابر الدين بعيد عن 
الديانة والتدين كما اختاره الرافضة وزعموا شتم اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 

دينهم وامياهنم ما اقبحه من دين حيث ان جزءه االعظم سب نواب النيب وشتم سلّم 
 واختار كل واحدة من طوائف املبتدعة بدعة و السالمخلفائه عليه وعليهم الصالة 



- ٧٩ -  

وامتاز هبا عن اهل السنة واجلماعة ولكن فرقة اخلوارج والروافض من بني مجيع هؤالء 
اذا كان سب اكابر الدين ولعنهم جزء اعظم الطوائف بعيدة عن احلق والصواب جدا ف

من امياهنم كيف يكون هلم نصيب من احلق وافترقت الروافض على اثنيت عشرة فرقة 
 يعتقدون سب اخللفاء الراشدين  وكلهم يكفرون اصحاب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم

عبادة وهذه اجلماعة يتحاشون عن اطالق لفظ الرفض على انفسهم ويزعمون 
وا عن وافض غريهم ملا ورد يف االحاديث وعيد شديد يف حق الرفضة فيا ليتهم اجتنبالر

 وهنود و السالم عن اصحاب النيب عليه وعليهم الصالة اؤمعىن الرفضة ايضا ومل يترب
بالد اهلند يعين جموسهم ايضا يقولون النفسهم هنودا ويتحاشون عن الكفر وال 

لكفار هم سكان دار احلرب وغلطوا يف هذا يعتقدون انفسهم كفارا ويزعمون ان ا
الفهم بل كال الصنفني كفار ومتحققون حبقيقة الكفر وكاهنم زعموا ان أهل بيت النيب 

 مثلهم وختيلوهم ايضا اعداء ايب بكر وعمر رضي اهللا و السالمعليه وعليهم الصالة 
ا منافقني عنهما وهذه الطائفة يظنون أكابر اهل البيت حبكم التقاة اليت يزعموهن

وخمادعني ويزعمون ان عليا كرم اهللا وجهه صحب اخللفاء الراشدين ثالثني سنة حبكم 
التقاة صحبة نفاق وعظمهم ووقرهم من غري حق واستحقاق ما احسن هذه املعاملة 
وما امجلها فان كانت حمبة اهل بيت رسول اهللا بواسطة حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ن يكونوا ايضا اعداء العداء رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم وعليهم وسلم ينبغي ا
وان يسبوهم ويلعنوهم اكثر من سب اعداء اهل البيت ولعنهم ومل يسمع من احد من 
هذه الطائفة انه سب ابا جهل ولعنه مع انه اشد اعداء رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 

واجلفاء ومل حيرك احد منهم لسانه بذكر واذاه صلّى اهللا عليه و سلّم بانواع االذية 
 الرجال اىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و ]١[مساويه وابو بكر الصديق الذي هو احب
 الهل البيت ويطيلون السنتهم بسبه وطعنه سلّم يزعمونه بزعمهم الفاسد عدواً

                                                 
 بن العاص انه سأل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اي الناس احب اليك قال واخرج البخاري عن عمر) 1(

  .عائشة فقال من الرجال قال ابوها منه عفي عنه
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نه كون وينسبون اليه امورا غري مناسبة به فاي تدين هذا واي ديانة ال قدر اهللا سبحا
يهم الصالة عل  و عليهايب بكر وعمر وسائر الصحابة الكرام اعداء اهل بيت رسول اهللا

دين آلل حممد صلّى اهللا عليه و سلّم وليت هؤالء العارين عن  ومبغضني ومعاو السالم
لباس االنصاف يسبون اعداء اهل البيت من غري تعيني أسامي اكابر الصحابة رضوان 

من غري اظهار سوء ظن باكابر الدين فترتفع حينئذ خمالفتهم يف هذا اهللا عليهم امجعني و
الباب الهل السنة فان اهل السنة ايضا يعادون اعداء اهل البيت ويقولون بطعنهم 
وتشنيعهم ومن حسن اهل السنة اهنم ال يقولون لشخص معني مبتلي متلبس بانواع 

اسالمه وتوبته يف آخر أمره وامنا الكفر جهنميا وال جيوزون اطالق اللعن عليه الحتمال 
جيوزون إطالق اللعن على الكافرين مطلقا دون تعيني شخص منهم ما مل يعلم سوء 
خامتته بدليل قطعي والروافض يلعنون أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما بال حتاش 
 ويسبون اكابر الصحابة ويطعنون فيهم من غري اكتراث هداهم اهللا اىل سواء الصراط

 )املقام( املبحث اختالف عظيم بني اهل السنة وبني خمالفيهم يف مقامني )ذاويف ه(
االول هو ان اهل السنة قائلون حبقية خالفة اخللفاء االربع ويقولون لكل واحد من 
هؤالء االربع خليفة حقا ألنه قد ورد يف احلديث الصحيح بطريق االخبار عن 

 هذا بمقتضى فياملدة متت خبالفة عل اخلالفة بعدي ثالثون سنة وهذه ]١[املغيبات
ترتيب اخلالفة على احلق واملخالفون و يكون ليفة خاحلديث يكون كل من االربعة 

ينكرون حقية خالفة اخللفاء الثالثة ويسبون خالفتهم اىل التعصب والتغلب 
 للخلفاء ي اماما على احلق وحيملون البيعة الواقعة من عليواليعتقدون احدا غري عل

ثة على التقاة ويظنون الصحبة الواقعة فيما بني االصحاب الكرام صحبة نفاق الثال
 قد صحبوا يف زعم هؤالء يويتصورون املداراة الكائنة فيهم خمادعة فان موافقي عل

الفرقة مع خمالفيه حبكم التقاة صحبة نفاق واظهروا بلساهنم خالف ما يف قلوهبم 
لطائفة أعداءه وأعداء موافقيه واحبابه كانوا  ملا كانوا يف زعم هؤالء ايوخمالفوا عل

                                                 
  . وابن حبان عن سفينة بلفظ اخلالفة بعدي من اميت ثالثون سنة منه عفي عنهىاخرج امحد والترمذي وابو يعل) 1(
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احبابا هلم على سبيل النفاق واظهروا املعاداة يف صورة املواالة فيكون مجيع اصحاب 
رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم على زعمهم املفاسد منافقني وخمادعني ومظهرين 

لفرقة هم بظواهرهم خالف ما يف بواطنهم فيكون شرار هذه االمة عند هؤالء ا
الصحبات واخبثها صحبة خري البشر عليه و على آله  شرو يكون االصحاب الكرام 

شر القرون و يكون  حيث نشأت منها امثال هذه االخالق الذميمة و السالمالصالة 
 من النفاق والعداوة والبغضاء واحلقد وقد قال اهللا يف وءقرن االصحاب لكونه ممل

ينهم اعاذنا اهللا سبحانه من اعتقاداهتم السوء فاذا جعلوا كالمه اجمليد يف حقهم رمحاء ب
سابقي هذه االمة متصفني هبذه االخالق الذميمة فكيف توجد اخلريية يف الالحقني 

 القرآنية واآلحاديث النبوية الواردة يف فضل صحبة اآلياتوكأن هذه الطائفة مل يروا 
رأوها  كرام وخرية هذه االمة اوخري البشر صلّى اهللا عليه و سلّم وفضيلة اصحابه ال

 هبا ومل يصدقوها وامنا وصل القرآن واالحاديث الينا بتبليغ اولكنهم مل يؤمنو
ألصحاب مطعونا فيهم يكون الدين الواصل الينا ااالصحاب الكرام فاذا كان 

 مقصود )ولعل(بواسطتهم ومن طرقهم ايضا مطعونا فيه بالضرورة نعوذ باهللا من ذلك 
 ففي ظاهر الصورة و السالمة ابطال الدين وانكار شريعته عليه الصالة هذه الطائف

يظهرون حمبة اهل بيت رسول اهللا ويف احلقيقة يبطلون شريعته صلّى اهللا عليه و سلّم 
وليتهم يتركون علّيا وموافقيه مسلما فيهم ومل جيعلوهم متسمني بسمة التقاة اليت هي 

 او خمالفيه حيث يكون يف مجاعة من موافقي علمن مسة اهل املكر والنفاق واي خري ي
صحب بعضهم بعضا ثالثني سنة بالنفاق وعاشروا باملكر واخلداع وكيف يستحقون 

 يطعنون يف ايب هريرة رضي اهللا عنه وال يعلمون ان يف طعنه )وهؤالء(االعتماد عليهم 
 االحكام ثالثة طعنا يف نصف االحكام الشرعية وذلك ان العلماء احملققني قالوا ورد يف

آالف حديث يعين ثبت ثالثة آالف حكم من االحكام الشرعية بالسنة وثبت ألف 
ومخسمائة منها برواية ايب هريرة فيكون الطعن فيه طعنا يف نصف االحكام الشرعية 
وقال االمام البخاري ان رواة ايب هريرة ازيد من مثامنائة من االصحاب الكرام والتابعني 
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 عنه ابن عمر ايضا وكذلك جابر ىهم ابن عباس رضي اهللا عنهما وروالعظام واحد من
 وانس بن مالك من رواته واحلديث الذي ينقلون عن علي كرم اهللا وجهه عبد اهللابن 

يف الطعن يف ايب هريرة رضي اهللا عنه فهو حديث مفتري كما حققه العلماء وحديث 
عنه بالفهم معروف بني العلماء قال دعائه صلّى اهللا عليه و سلّم اليب هريرة رضي اهللا 

 فقال من ]١[ابو هريرة رضي اهللا عنه حضرت جملسا لرسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم
ينساه فبسطت بردة كانت  يبسط منكم رداءه حىت افيض فيه مقاليت فيضمها اليه مث ال

ما نيست  فافاض رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم مقالته فضممتها اىل صدري فيَّعل
 مبجرد الزعم وجتويز فاعقتاد شخص عظيم من أكابر الدين عدوا لعلّي شيئا بعد ذلك

السب والطعن واللعن يف حقه بعيد عن االنصاف وهذه كلها من آفات افراط احملبة 
حىت كادوا خيرجون رؤسهم من ربقة االميان فلئن جوزت التقاة فرضا يف حق علي 

 اقواله اليت نقلت عنه بالتواتر يف أفضلية الشيخني كرم اهللا وجهه فماذا يقولون يف
وكذلك يف كلماته القدسية اليت صدرت عنه يف عني خالفته وكرسي مملكته يف حقية 

حقية خالفته وعدم اظهار بطالن خالفة  خالفة اخللفاء الثالثة فان التقاة امنا تكون بستر
ثة وبيان افضلية الشيخني فامر على ة خالفة اخللفاء الثالوأّما اظهار حقياخللفاء الثالثة 

حدة وراء تلك التقاة ال حممل له غري الصدق والصواب وال يتصور رفعها بالتقاة وايضا 
قد وردت االحاديث الصحيحة يف فضائل اخللفاء الثالثة وغريهم وبلغت حد الشهرة 

حاديث بل حد التواتر يف املعىن وبشرت مجاعة منهم باجلنة فماذا يقولون يف هذه اال
 فان التبليغ الزم و السالمفان التقاة ال جتوز يف حق النيب عليه و على آله الصالة 

 وايضا قد نزلت يف هذا الباب آيات قرآنية وال يتصور و السالملالنبياء عليهم الصالة 
 عند ارباب العقول ان التقاة من )ومعلوم(فيها التقاة رزقهم اهللا سبحانه االنصاف 

نسبتها اىل اسد اهللا غري مناسبة وان جوزت التقاة حبكم البشرية ساعة صفات اجلبان ف
اهللا مدة ثلثني سنة  سد فله مساغ وجمال واما اثباهتا الاو ساعتني ويوما او يومني

                                                 
  اصله يف البخاري يف كتاب العلم منه عفي عنه) 1(
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والقول باصراره على التقاة يف تلك املدة فمستكره جدا وقد قال العلماء االصرار على 
على صفة من صفات ارباب الشقاق والنفاق الصغرية كبرية فما يكون حكم االصرار 

 تقدمي الشيخني لكونه مستلزما  امنا هربوا من)وهم(يا ليتهم يفهمون قباحة هذا االمر 
 وتنقيصه يعين يف زعمهم الفاسد واختاروا اثبات التقاة له ومل يفهموا يهانة علال

اهون االمرين شناعة هذه الصفة فلو فهموا شناعتها ملا جوزوها له اصال والختاروا 
 ال اهانة لعلي يف تقدمي الشيخني فان حقية خالفته باقية على حاهلا ودرجة )بل اقول(

هي عليها ويف اثبات التقاة يلزم  واليته ورتبة هدايته ومرتلة ارشاده ايضا باقية على ما
التنقيص والتوهني لكوهنا من خصائص ارباب النفاق ولوازم اصحاب املكر واخلداع 

 هو ان اهل السنة واجلماعة شكر اهللا سعيهم حيملون مشاجرات ) الثاينواملقام(
 ومنازعاهتم على حمامل حسنة و التسليماتاصحاب خري البشر عليه وعليهم الصلوات 

 والتعصب فان نفوسهم صارت مزكاة يف صحبة خري ىويعتقدوهنا بعيدة عن اهلو
رة نظيفة من العداوة والغل  وساحة صدورهم طاهو السالمالبشر عليه وعليهم الصالة 

واحلقد غاية ما يف الباب انه ملا كان لكل واحد منهم رأيا واجتهادا وكان العمل لكل 
جمتهد على وفق اجتهاده واجبا لزمت املشاجرة واملخالفة يف بعض االمور بسبب خمالفة 

تهم  نفسه صوابا فكانت خمالتهم مثل موافقىاآلراء بالضرورة وكان اتباع كل منهم رأ
 ي يكفرون خمالفي عل)والروافض( واهلوس واتباع النفس االمارة ىالجل احلق ال للهو

وحماربيه وجيوزون يف حقهم انواع الطعن والتشنيع فاذا صدرت خمالفة االصحاب 
الكرام للنيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف بعض االمور االجتهادية وحكمهم خبالف 

ن خمالتهم هذه مذمومة ومل يكونوا ملومني  تك وملو السالم عليه الصالة ]١[حكمه
عليها ومل جيئ منعهم عنها مع وجود نزول الوحي يف ذلك الوقت فكيف تكون 
خمالتهم لعلي يف االمور االجتهادية كفرا ومل يكون املخالفون مطعونا فيهم وملومني 

                                                 
 بدر وغزوة اخلندق حني اراد النيب صلّى اهللا عليه و سلّم اعطاء ثلث حمصول املدينة لغطفان ىكما وقع يف اسار) 1(

  ض به االنصار كما هو مشهور بني اربابه منه عفي عنهفلم ير
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 كيف فان املخالفني جم غفري من اهل االسالم ومن أجلة االصحاب الكرام وبعض
منهم مبشر باجلنة وليس تكفريهم وتشنيعهم امرا يسريا كربت كلمة خترج من افوافهم 
فاهنم كادوا يكونون هم الذين بلغوا قريبا من نصف الدين والشريعة فاذا كانوا مطعونا 

 يكون هؤالء االكابر مطعونا فيهم فانه مل )كيف(فيهم يزول االعتماد عن شطر الدين 
 ان صحيح البخاري اصح )و أيضاً( وال غريه ي اصال ال عليرد احد رواية احد منهم

الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل ويعترف به الشيعة ايضا ومسع هذا الفقري امحد التبيت الذي 
كان من اكابر الشيعة يقول ان كتاب البخاري اصح الكتب بعد كتاب اهللا وفيه 

حان وعدمه مبنيا على  وروايات من خمالفيه ومل جيعل الرجيروايات من موافقي عل
 يروي عن معاوية فلو كان يف معاوية ويف ياملوافقة واملخالفة فكما انه يروي عن عل

روايته شائبة الطعن ملا ادرج روايته يف كتابه اصال وكذلك مل يفرق هبذا الوجه يف 
 منشأ للطعن يرواية احلديث احد من نقاد االحاديث من السلف ومل جيعل خمالفة عل

يف مجيع االمور  اهللا عنه حمقاعلي رضي  ان يعلم انه ال يلزم ان يكون )نبغيمما ي و(
وان كان احلق يف امر احملاربة يف إاخلالفية وال يقطع به وان يكون خمالفوه على اخلط

جانبه فان علماء الصدر االول من التابعني واالئمة اجملتهدين اختاروا مذهب غريه يف 
 حيكموا مبذهبه فان كان احلق متعينا يف جانبه ملا كانوا كثري من االحكام اخلالفية ومل

حيكمون خبالفه وكان القاضي شريح من التابعني وصاحب اجتهاد ومل حيكم مبذهب 
 ومل يقبل شهادة ابنه احلسن عليهما الرضوان له بواسطة نسبة البنوة وعمل يعل

واختيار االقوال اليت اجملتهدون بقول شريح واخذوا به ومل جيوزوا شهادة االبن لالب 
 على املتتبع ىختالف رأي علي كرم اهللا وجهه كثري يف مسائل أخرى ايضا ال خيف

املنصف وتفصيله يستدعي تطويال فال يكون يف خمالفة علي كرم اهللا وجهه جمال 
 عائشة الصديقة رضي )وكانت(لالعتراض وال يكون خمالفوه مطعونا فيهم وملومني 

ة حبيب رب العاملني ومقبولته ومنظورة اليه صلّى اهللا عليه و سلّم اهللا تعاىل عنها حبيب
كان صلّى اهللا عليه و سلّم مقيما يف حجرهتا يف مرض موته وقبض  و اىل شفري اللحد
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روحه الشريفة يف حجرها وبني سحرها وحنرها ودفن يف حجرهتا املطهرة ومع ذلك 
 ]١[ال النيب صلّى اهللا عليه و سلّمالشرف كله كانت رضي اهللا عنها عاملة وجمتهدة واح

بيان شطر الدين عليها ورجع االصحاب الكرام يف مشكالت االحكام اليها ووجدوا 
 ونسبة يحل املغلقات منها فالطعن يف مثل هذه الصديقة اجملتهدة بواسطة خمالفة عل

هللا عليه و اليها غري مناسبة جداو بعيدة عن االميان بالنيب صلّى ا االشياء الغري الالئقة
سلّم فان كان علي كرم اهللا وجهه ختنه وابن عمه فالصديقة زوجته املطهرة وحبيبته 

 دأب الفقري قبل هذا )وكان( و السالماملقبولة عليه و على مجيع اهل بيته الصالة 
بسنني اذا طبخ طعام كنت اجعل حصة منه خمصوصة بروحانيات اهل العباء نبينا صلّى 

 وفاطمة واالمامني يعين السبطني رضوان اهللا عليهم امجعني ي علاهللا عليه و سلّم و
فرأيت النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف املنام فسلمت عليه وهو صلّى اهللا عليه و سلّم ال 
يكون متوجها اىل الفقري بل يتوجه اىل جانب آخر وقال يف تلك االثناء للفقري انا آكل 

 فلريسله اىل بيت عائشة فتيقن الفقري لطعام ايلّالطعام يف بيت عائشة فكل من يرسل ا
يف ذلك الوقت ان سبب عدم توجهه الشريف هو عدم تشريك الفقري الصديقة يف 
الطعام فبعد ذلك كنت اجعل الصديقة بل سائر االزواج املطهرات الاليت كلهن من 

 اللذان أهل البيت شركاء يف الطعام وكنت اتوسل جبميع اهل البيت فاجلفاء وااليذاء
 من جهة الصديقة ازيد من اجلفاء و السالميصيبان النيب عليه و على آله الصالة 

 وهذا املعىن غري خمفي على يوااليذاء اللذين يصيبانه صلّى اهللا عليه و سلّم من جهة عل
تعظيمه بواسطة   ويان هذا على تقدير كون حمبة عل) نعم(العقالء أصحاب االنصاف 

 وبواسطة قرابته صلّى اهللا عليه و السالمه عليه و على آله الصالة حمبة الرسول وتعظيم
 استقالال ومل جيعل حلب النيب فيها مدخال فهو يحمبة عل  من اختار)واما(و سلّم 

                                                 
جاء من النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بالفاظ خمتلفة خذوا شطر دينكم عن احلمرياء ويف رواية خذوا ثلث دينكم ) 1(

 خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة قال القاري بعد ذكره ما للحديث وما عليه لكن ىخرأمن بيت احلمرياء ويف 
  .صحيح فان عندها من شطر الدين أستنادا يقتضي اعتماداً انتهى  منه عفي عنهمعناه 



- ٨٦ -  

خارج عن املبحث وغري قابل للمخاطبة غرضه ابطال الدين وهدم الشريعة يريد ان 
 ويرغب عن حممد يف و السالمة يتخذ سبيال بدون توسط النيب عليه و على آله الصال

 وهو حمض الكفر وعني الزندقة و علي كرم اهللا وجهه برئ منه ومتأذ من صنيعه يعل
  والصالة و السالمفان حب اصحابه واختانه صلّى اهللا عليه و سلّم بواسطة حبه عليه 

و ة تعظيمهم وتكرميهم بواسطة تعظيمه وتكرميه صلّى اهللا عليه و سلّم قال عليه الصال
 من أحبهم فبحيب احبهم وكذلك من كان مبغضا اياهم فامنا يكون ذلك ببغضه السالم

 ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم و السالمصلّى اهللا عليه و سلّم كما قال عليه الصالة 
يعين ان احملبة اليت تتعلق باصحايب عني احملبة اليت تتعلق يب وكذلك بغضهم هو عني 

 رضي اهللا عنهما من كبار االصحاب ومن )حة وزبريوطل(ذي يتعلق يب البغض ال
العشرة املبشرة باجلنة فالطعن فيهما وتشنيعهما غري مناسب ولعنهما وطردمها عائدان 
 ىاىل الالعن والطارد ومها اللذان جعلهما الفاروق من الستة اليت ترك اخلالفة شور

نصيب اخلالفة عن بينهم ملا مل جيد دليال واضخا لترجيح بعضهم على بعض فتركا 
انفسهما باختيارمها وقال كل منهما تركت حظي وطلحة هو الذي قتل اباه بواسطة 

سوء ادب عنه يف حقه صلّى اهللا عليه و سلّم وجاءه برأسه وورد ثناؤه على  صدور
فعله هذا يف القرآن اجمليد والزبري هو الذي أخرب املخرب الصادق عليه و على آله الصالة 

قاتل الزبري يف جهنم  ن قاتله يف جهنم حيث قال صلّى اهللا عليه و سلّم بكوو السالم
عنه وقاتله متساويان فاحلذر مث احلذر مث احلذر من عن الزبري ليس بادون من قتله فالول

الطعن يف اكابر الدين وذم كرباء االسالم الذين بذلوا جهدهم يف اعالء كلمة االسالم 
م لتأييد الدين بالليل والنهار ويف السر واجلهار وتركوا ونصرة سيد االنام وانفقوا امواهل

حلب الرسول عشائرهم وقبائلهم واوالدهم وازواجهم واوطاهنم ومساكنهم وعيوهنم 
وزروعهم واشجارهم واهنارهم وآثروا نفس الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم على 

 الذين نالوا شرف انفسهم واختاروا حمبته على حمبتهم وحمبة امواهلم وذرياهتم وهم
الصحبة وفازوا يف صحبته بربكات النبوة وشاهدوا الوحي يعين نزوله وتشرفوا حبضور 
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 اخلوارق واملعجزات حىت صار غيبهم شهادة وعلمهم عينا واعطوا من اامللك ورأو
ال يعطي احد من بعدهم حىت ال يبلغ انفاق غريهم مثل احد ذهباً انفاقهم مد  اليقني ما

 اهللا تعاىل عليهم يف القرآن اجمليد ورضي عنهم وهم يفه وهم الذين اثىنشعري وال نص
رضوا عنه ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف االجنيل كزرع اخرج شطأه فآزره 

 اهللا الغائظ هبم ى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار مسىفاستغلظ فاستو
 الذين )اجلماعة و(ملوفق كفارا فليحذر عن غيظهم كما حيذر عن الكفر واهللا ا

صححوا مثل هذه النسبة برسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم وصاروا مقبولني لديه 
ومنظورين اليه صلّى اهللا عليه و سلّم اذا خالف بعضهم بعضا يف بعض االمور 

 اليه رأيهم واجتهادهم ال يكون جمال للطعن فيهم وال ىوتشاجروا وعملوا مبا اد
يعهم بل احلق والصواب يف ذلك املوطن هو عني االختالف وعدم لالعتراض على صن

تقليد رأي غريه أال ترى ان تقليد االمام ايب يوسف ابا حنيفة رضي اهللا عنهما بعد 
وصوله اىل درجة االجتهاد خطأ والصواب امنا هو تقليد رأي نفسه حىت ان االمام 

ن سواء كان صديقا او الشافعي رضي اهللا عنه ال يقدم قول صحايب اي صحايب كا
الصواب يف العمل برأيه وان كان خمالفا لقول صحايب فاذا كان  يرى عليا على رأيه بل

جملتهد من االمة غري صحايب جمال يف خمالفة آراء االصحاب كيف يكون االصحاب 
 ان االصحاب الكرام قد خالفوا )مع انا نقول(مطعونا فيهم اذا خالف بعضهم بعضا 

جتهادية رأي رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ومل يرد الذم على خالفهم يف االمور اال
ذلك مع وجود نزول الوحي ومل يرد املنع عن اختالفهم ذلك كما مر فان كان 
اختالفهم ذلك غري مرضي وغري مقبول عند احلق جل شأنه لكان يرد املنع عنه ويرتل 

 رفع الصوت حني رفع مجاعة الوعيد على املخالفني اال ترى كيف جاء املنع من
 وترتب عليه الوعيد قال اهللا و السالماصواهتم فوق صوت النيب عليه و على آله الصالة 

يا ايها الذين آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النيب اآلية ووقع يف  و تعاىل تبارك
 ى بدر اختالف عظيم حيث حكم عمر الفاروق وسعد بن معاذ بقتل االسارىاسار
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م اآلخرون بالتخليص والفدية وكان الرأي املقبول عنده صلّى اهللا عليه و سلّم وحك
 )ومن هذا القبيل(احلكم بالتخليص والفدية وسائر مواضع االختالفات كثرية 

 شيئا اختالفهم يف اتيان القرطاس حني طلب النيب يف مرض موته قرطاساً ليكتب هلم
كان الفاروق من الذين مل يرضوا باتيان فاراد مجع إتيان القرطاس ومنعه اآلخرون و

القرطاس وقال حسبنا كتاب اهللا فاكب الطاعنون من هذه اجلهة على الفاروق وأطالوا 
لسان الطعن والتشنيع عليه وليس هذا يف احلقيقة حمال للطعن فان الفاروق قد علم ان 

ت االحكام زمان الوحي صار منقطعا واالحكام السماوية قد متت ومل يبق جمال الثبا
غري الرأي واالجتهاد وكلما يكتب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يكون من االمور 
االجتهادية اليت فيها شركة لآلخرين بقوله تعاىل فاعتربوا يا أويل االبصار فرأي 
الصواب يف ان ال يصدع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم عند غلبة وجعه وان يكتفي برأي 

ا كتاب اهللا يعين القرآن اجمليد مأخذ القياس واالجتهاد وكاف غريه واجتهاده حسبن
للمستنبطني فيستنبط منه االحكام وختصيص الكتاب بالذكر ميكن ان يكون انه علم 
بالقرائن ان تلك االحكام اليت هو صلّى اهللا عليه و سلّم يف صدد كتابتها مأخذها 

ن جهة الشفقة واملرمحة لئال الكتاب ال السنة حىت يذكر السنة فكان منع الفاروق م
يصدع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بشئ يف شدة الوجع وكان امره صلّى اهللا عليه و 
سلّم باتيان القرطاس لالستحسان ال للوجوب ليكون غريه مسترحيني من مشقة 
استنباطه فلو كان امر ائتوين للوجوب لبالغ النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فيه وملا كان 

 قد قال الفاروق يف ذلك الوقت اهجر )فان قيل(رض عنه جملرد االختالف يع
 لعل الفاروق فهم يف ذلك الوقت ان هذا )اجيب(استفهموه فما يكون املراد منه 

الكالم امنا صدر عنه صلّى اهللا عليه و سلّم بواسطة الوجع من غري قصد واختيار كما 
أصال وايضا  شيئا لّم كان اميا مل يكتبيتوهم من لفظ اكتب فانه صلّى اهللا عليه و س

 انه قال لن تضلوا بعدي فاذا كان الدين كامال وصارت النعمة متاما وحصل رضا املوىل
به كيف تتصور الضاللة بعد ذلك وماذا يقدر يكتب يف ساعة واحدة حىت تندفع به 
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الضاللة أمل يكف الذي كتب يف مدة ثالث وعشرين سنة ومل تندفع به الضاللة 
ويكتب يف ساعة واحدة شئ مع وجود شدة املرض تندفع به الضاللة فعلم الفاروق 

 على لسانه الشريف من غري قصد منه بناء على البشرية ىمن هنا ان هذا الكالم جر
فقال حققوا هذا املعىن باالستفسار منه ثانيا فارتفع الكلمات يف اثناء االختالف فقال 

موا وال ختتلفوا فانه ال يستحسن الرتاع عند نيب ومل يقل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قو
 أن يعلم أن االختالف )ينبغي(ثانياً من هذه املقولة شيئاً ومل يذكر دواتا وال قرطاساً 

الواقع من االصحاب الكرام يف بعض االمور االجتهادية بالنسبة اىل النيب عليه وعليهم 
 والتعصب الجنر ذلك اىل ىنه فيه شائبة اهلو لو كان عياذا باهللا سبحاو السالمالصالة 

اللحوق بزمرة اهل االرتداد واخراج الرأس من ربقة االسالم فان سوء االدب وسوء 
املعاشرة معه صلّى اهللا عليه و سلّم كفر أعاذنا اهللا سبحانه منه بل كان هذا االختالف 

اجتهاد غريه ورأيه يف بناء على أمر فاعتربوا فان من كان فيه رتبة االجتهاد فتقليده 
االمور االجتهادية خطأ ومنهي عنه نعم ال جمال يف االحكام املرتلة اليت ال مدخل فيها 

هاد لغري التقليد واالميان واالنقياد واجب فيها غاية ما يف الباب ان تللرأي واالج
اصحاب القرن االول كانوا برآء من التكلفات ومستغنني عن حتسني العبارات وامنا 

ن اهتمامهم يف اصالح الباطن وكان ظاهرهم مطروحا عن نظرهم وغري ملحوظ كا
أصال وكانت مراعاة اآلداب يف ذلك القرن باعتبار احلقيقة واملعىن ال باعتبار الظاهر 
والصورة فقط وكان حاهلم امتثال امر الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم ومعاملتهم 

 عليه و سلّم جعلوا آباءهم وامهاهتم االجتناب عما ليس مبرضي عنده صلّى اهللا
 ومن كمال اعتقادهم واخالصهم و السالمواوالدهم وازواجهم فداء له عليه الصالة 

مل يتركوا بزاق النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ليقع يف االرض بل كانوا يأخذونه 
لّم وميسحونه ابداهنم ووجوههم مثل ماء احلياة وقصدهم شرب دمه صلّى اهللا عليه و س

بعد الفصد من كمال االخالص مشهور ومعروف فان صدرت عن هؤالء االكابر 
عبارة مومهة لسوء االدب بالنسبة اليه صلّى اهللا عليه و سلّم عند اهل هذه القرون اليت 
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هي مآلنة من الكذب واخلداع ينبغي ان حيملها على حممل حسن وان يذهب اىل 
اي قسم كانت وهذا هو طريق السالمة حاصل العبارة وان ال يالحظ االلفاظ من 

 كيف يكون إ اذا كان يف االمور االجتهادية جمال اخلط)فان قيل(واهللا سبحانه املوفق 
 ان )اجيب( و السالمالوثوق جبميع االحكام الشرعية املنقولة عنه عليه الصالة 

رير االنبياء ل وثاين احلال أحكاما مرتلة مساوية فان تقآاالحكام االجتهادية صارت يف امل
 غري جائز فيرتل يف االحكام االجتهادية بعد ثبوت اجتهاد املستنبطني اخلطإعلى 

 ومييز احملق اخلطإهم حكم من عند احلق جل وعال يفرق الصواب من ائرآواختالف 
من املبطل فكانت االحكام االجتهادية يف زمانه صلّى اهللا عليه و سلّم بعد نزول 

 فجميع اخلطإ أيضا قطعي الثبوت مل يبق فيها احتمال اخلطإالوحي ومتيز الصواب من 
 الهنا اخلطإقطعي حمفوظ عن احتمال  االحكام اليت ثبتت يف زمنه صلّى اهللا عليه و سلّم

ثبتت بوحي قطعي ابتداء وانتهاء وكان املقصود من االجتهاد يف استنباط هذه االحكام 
اية وارتفاع درجات الكرامة وينال هو ان حيصل للمجتهدين واملستنبطني انواع العن

املصيب واملخطئ ثوابا على تفاوت الدرجات ففي االحكام االجتهادية ارتفاع 
ادية بعد انقراض زمان هدرجات اجملتهدين وقطعية تلك االحكام نعم ان االحكام االجت

النبوة ظنيات مفيدة للعمل ال مثبتة لالعتقاد حىت يكون منكرها كافرا اال ان ينعقد 
ولنختم املكتوب (امجاع اجملتهدين على حكم فيكون حينئذ مثبتا لالعتقاد أيضا 

و  يف فضائل اهل بيت الرسول عليه و على آله واصحابه الصالة )باخلامتة احلسنة
 من أحب عليا فقد و السالمرب أنه قال عليه و على آله الصالة عبد الابن  روى السالم

 اهللا ى عليا فقد آذاين ومن آذاين فقد آذىمن آذاحبين ومن ابغض عليا فقد ابغضين و
واخرج الترمذي واحلاكم وصححه عن بريدة قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 
 يسلّم ان اهللا أمرين حبب اربعة واخربين أنه حيبهم قيل يا رسول اهللا مسهم لنا قال عل

واحلاكم عن ابن منهم يقول ذلك ثالثا وأبو ذر واملقداد وسلمان اخرج الطرباين 
 عبادة يمسعود رضي اهللا عنه أنه قال قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم النظر اىل عل



- ٩١ -  

اسناده حسن واخرج الشيخان عن الرباء رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 
 وأخرج  فأحبهواحلسن على عاتقه وهو صلّى اهللا عليه و سلّم يقول اللهم اين أحبه

بكر قال مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم على املنرب واحلسن البخاري عن ايب 
اىل جنبه ينظر اىل الناس مرة واليه مرة ويقول ان ابين هذا لسيد ولعل اهللا ان يصلح به 
بني فئتني من املسلمني اخرج الترمذي عن أسامة بن زيد قال رأيت النيب صلّى اهللا عليه 

ل هذان ابناي وابنا بنيت اللهم اين احبهما و سلّم وحسن وحسني على وركه فقا
وأحب من حيبهما اخرج الترمذي عن أنس قال سئل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 

 املسور ابن خمرمة ان رسول اهللا ىاي اهل بيتك احب اليلك قال احلسن واحلسني ورو
اية يريبين ما صلّى اهللا عليه و سلّم قال فاطمة بضعة مين فمن ابغضها ابغضين ويف رو

أراهبا ويؤذيين ما آذاها واخرج احلاكم عن أيب هريرة ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
 منها وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ّي منك وأنت أعز علقال لعلي فاطمة أحب ايلّ

ان الناس كانوا يتحرون هبداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول اهللا صلّى اهللا 
 سلّم وقالت ان نساء رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم كن حزبني فحزب فيه عليه و

ام سلمة وسائر نساء رسول اهللا صلّى اآلخر عائشة وحفصة وصفية وسودة واحلزب 
اهللا عليه و سلّم فكلم حزب ام سلمة فقلن هلا كلمي رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فليهد اليه يكلم الناس فيقول من أراد ان يهدي اىل
حيث كان فكلمته فقال هلا ال تؤذيين فان الوحي مل يأتين وانا يف ثوب امرأة اال عائشة 
فقالت أتوب اىل اهللا سبحانه من أذاك يا رسول اهللا مث اهنن دعون فاطمة فارسلن اىل 

 قال ىأال حتبني ما أحب قالت بل ةرسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فكلمته فقال يابنّي
فأحيب هذه وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما غرت على احد من نساء رسول اهللا 
صلّى اهللا عليه و سلّم ما غرت على خدجية وما رأيتها ولكن يكثر ذكرها ورمبا ذبح 
يا شاة مث يقطعها اعضاء مث يبعثها يف صدائق خدجية فرمبا قلت له كأنه مل يكون يف الدن

امرأة اال خدجية فيقول اهنا كانت وكانت وكان يل منها ولد وعن ابن عباس رضي اهللا 
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تعاىل عنهما انه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم العباس مين وانا منه واخرج 
الديلمي عن ايب سعيد ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال اشتد غضب اهللا على 

 واخرج احلاكم عن ايب هريرة رضي اهللا عنه ان رسول اهللا صلّى اهللا من آذاين يف عتريت
عليه و سلّم قال خريكم خريكم الهلي من بعدي اخرج ابن عساكر عن علي كرم اهللا 
وجهه ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال من صنع اىل اهل بييت يدا اكافئه عليها 

اهللا عنه ان رسول اهللا صلّى اهللا ي رضي عليوم القيامة اخرج ابن عدي والديلمي عن 
  :)شعر(عليه و سلّم قال اثبتكم على الصراط اشدكم حبا الهل بييت والصحايب 

   خامته كه بر قول اميان كىن * فاطمة حبق بىنىاهل

  دامان آل رسول دست و  من و *قبول  ورر دعومت رد كىنگا

اء واملرسلني واملالئكة الكرام صلّى اهللا عليه و سلّم و على مجيع اخوانه من االنبي
  .املقربني و على سائر عباد اهللا الصاحلني أمجعني

  

 الذي هو جامع هذه عبد احلياملكتوب السابع والثالثون اىل الفقري احلقري 
 ال اله اال اهللا وما يناسب املكتوبات الشريفة يف بيان فضائل الكلمة الطيبة

  ذلك

 ال اله اال اهللا ال شئ أنفع من هذه الكلمة الطيبة يف ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم
تسكني غضب الرب جل سلطانه وعال برهانه فاذا كانت هذه الكلمة سببا لتسيكن 

خر بالطريق االوىل فاهنا دون ذلك أغضب دخول النار تكون سببا لتسكني غضبات 
تكرار هذه  نافيا له بىكيف ال تكون سببا للتسكني فان العبد قد اعرض عن السو

الكلمة الطيبة وجعل قبلة توجهه املعبود على احلق وكان منشأ الغضب هو التوجهات 
 اليت كان العبد مبتال هبا وليس فليس وشاهد هذا املعىن يف عامل اجملاز هو ان الشىت

 عن مملوكه وغضب عليه فحينئذ لو اعرض اململوك حبسن التدبري ىشخصا اذا تأذ
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 وتوجه اىل مالكه بكليته تظهر الشفقة واملرمحة يف املالك يف  مالكهىالذي فيه عما سو
 واجد هذه الكلمة الطيبة مفتاح ىحق اململوك بالضرورة ويرتفع عنه الغضب واالذ

واعلم انه ال شئ اشفع اآلخرة خزينة تسع وتسعني رمحة اعين ما جعلت ذخرية الجل 
رك ومن صدق مبضمون من هذه الكلمة الطيبة يف دفع ظلمات الكفر وكدورات الش

هذه الكلمة وحصل ذرة من االميان ومع ذلك كان مبتال برسوم الكفر ورذائل الشرك 
نرجو ان خيرج من العذاب بشفاعة هذه الكلمة الطيبة وان ينجو من اخللود يف النار 
كما ان شفاعة حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم انفع يف دفع عقوبات سائر 

ة وادخل فيه وامنا قلت كبائر هذه االمة فان ارتكاب الكبائر يف سائر كبائر هذه االم
االمم السابقة اقل منه يف هذه االمة بل امتزاج رسوم الكفر ورذائل الشرك ايضا اقل 
فيهم واالحوج اىل الشفاعة هو هذه االمة ويف االمم السابقة كان مجع مصرا على 

وامر قد هلكت هذه االمة الكثرية الكفر وكان مجع آخر مؤمنا خالصا ممتثال لال
الذنوب لوال ان يكون شفيعهم مثل الكلمة الطيبة وشافعهم مثل خامت الرسل عليه 

 والتحيات امة مذنبة ورب غفور والذي تناله هذه االمة من عفوه اتوعليهم الصلو
ن وغفرانه سبحانه ال يعلم نيل مجيع االمم املاضية هذا القدر وكأن التسعة والتسعني م

  ):ع(الرمحة ادخرت هلذه االمة املستغرقة يف الذنوب 

  أحق الناس بالكرم العصاة

حيب العفو واملغفرة وال شئ من املادة الجل  و تعاىل وملا كان احلق سبحانه
العفو واملغفرة مساويا هلذه االمة ال جرم صارت هذه االمة خري االمم والكلمة الطيبة 

خطاب  شفيعهم سيد االنبياء  نبيهم الذي هواليت هي شفيعتهم افضل الذكر ونال
اولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات وكان اهللا غفورا رحيما نعم هكذا يكون ارحم 

  ):ع(الرامحني وهكذا يفعل اكرم االكرمني 

  ال عسر يف أمر مع الكرام

وكان ذلك على اهللا يسريا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امرنا وثبت اقدامنا 
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ا على القوم الكافرين وامسع ايضا من فضائل هذه الكلمة الطيبة قال رسول اهللا وانصرن
صلّى اهللا عليه و سلّم وبارك وكرم من قال ال اله اال اهللا دخل اجلنة ويتعجب 
القاصرون كيف يتيسر دخول اجلنة بان يقول ال اله اال اهللا مرة واحدة وهذا لكوهنم 

لطيبة وقد صار مكشوفا للفقري انه لو غفر ذنوب غري واقفني على بركات هذه الكلمة ا
 اجلنة لساغ وكان مشهودا امجيع العامل بتكلم هذه الكلمة الطيبة مرة واحدة وادخلو

 لكفت اجلميع اىل ابد أيضا انه لو قسمت بركات هذه الكلمة املقدسة بني متام العامل
قدسة حممد رسول اهللا روت الكل فكيف اذا اجتمعت هبذه الكلمة الطيبة املاآلباد وأل

وانتظم التبليغ بالتوحيد واقترنت الرسالة بالوالية وجمموعة هاتني الكلمتني جامعة 
جلميع كماالت الوالية والنبوة وهادي سبيل كال هاتني السعادتني من طهر الوالية من 
ظلمات الظالل واوصل النبوة اىل الدرجة العليا اللهم ال حترمنا من بركات هذه الكلمة 
العلية وثبتنا عليها وامتنا على تصديقها واحشرنا مع املصدقني هلا وادخلنا اجلنة حبرمتها 

 والربكات وأيضا اذا عجز النظر و التسليمات توحرمة مبلغيها عليهم الصالة والتحيا
 ووقعت املعاملة على الغيب الصرف ال ميكن ىوالقدم واخنفض جناح اهلمة وترخ

اهللا وال ميكن قطع تلك  رسول  قدم ال اله اال اهللا حممدالسري يف ذلك املوطن بغري
املسافة اال يف كنف تلك الكلمة املقدسة وكلما قال السائر يف ذلك املوطن هذه 
الكلمة الطيبة مرة واحدة يقطع هبا وبامداد حقيقة هذه الكلمة املقدسة واعانتها خطوة 

احلق سبحانه وكل جزء من واحدة من تلك املسافة ويقع بعيدا عن نفسه وقريبا من 
تلك املسافة ازيد من متام دائرة عامل االمكان بزيادة مضاعفة فينبغي ان يعلم فضيلة هذا 
الذكر من ههنا حيث ال مقدار لتمام الدنيا يف جنبه وال احساس ليت هلا حكم القطرة 

ا كانت بالنسبة اىل البحر احمليط وعظمة هذه الكلمة الطيبة باعتبار درجات قائلها كلم
  :)شعر( تكون تلك العظمة اكثر وأوىل ىدرجة القائل ازيد واعل

   اذا ما زدته نظرا *يزيدك وجهه حسنا

وال يعلم يف الدنيا متن يساوي لتمين ان يقعد االنسان يف زاوية ملتذاً وحمتظا 
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سر مجيع التمنيات وال بد من الغفلة يبتكرار هذه الكلمة الطيبة ولكن ما نفعل ال يت
تالط باخللق ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير سبحان ربك واالخ

  .على املرسلني واحلمد اهللا رب العاملنيو سالم رب العزة عما يصفون 

  

 الثامن والثالثون اىل احلاج يوسف الكشمريي يف بيان انه ال تعلق املكتوب
ظاهر بالدنيا واسباهبا وما لباطن اهل اهللا بالدنيا مقدار خردلة وان تشبثوا يف ال

  يناسب ذلك 

على عباده الذين اصطفى تكون معرفة اهللا جل سلطانه حراما و سالم احلمد هللا 
على شخص يكون يف باطنه مقدار خردلة من حمبة الدنيا او من التعلق بالدنيا او خطر 

 مبراحل يف باطنه هذا املقدار من خواطر الدنيا بقي ظاهره الذي وقع بعيداً من باطنه
اىل الدنيا واختلط بالناس حلصول املناسبة املشروطة يف االفادة اآلخرة وجاء من 

له ذلك وساغ وال  واالستفادة فان تكلم من الدنيا وتشبث باالسباب الدنيوية جاز
يكون مذموما اصال بل يكون حممودا لئال تتعطل حقوق العباد وكيال ينسد طريق 

 الشخص افضل من ظاهره وحكمه حكم بائع حنطة االفادة واالستفادة فباطن هذا
فسهم مثل بايعي نأالذين نظرهم مقصور على رؤية الظاهر حيسبونه ك و تشبه الشعري

نفسه يف  يرى شعري يشبه احلنطة ويعتقدون ظاهره افضل من باطنه ويتخيلون انه
ق وانت خري الظاهر عدمي التعلق وانه متعلق يف الباطن ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحل

و  على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصالة و السالمالفاحتني 
  .السالم

  

بوري يف بيان گباقي السارنعبد الاملكتوب التاسع والثالثون اىل السيد 
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  اصحاب اليمني واصحاب الشمال والسابقني وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى اعلم و سالم هللا  حلمدِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم ا
ارشدك اهللا تعاىل ان اصحاب الشمال هم اصحاب احلجب الظلمانية واصحاب اليمني 
ارباب احلجب النورانية والسابقون هم الذين ختلصوا من هذه احلجب وتلك احلجب 

م  قدميهىوحازوا قصب السبق على اقراهنم ووصلوا اىل ميدان االصل واضعني احد
على الشمال واألخرى على اليمني وترقوا من الظالل االمكاين والظالل الوجويب ومل 
يروا من االسم والصفة والشأن واالعتبار غري الذات تعالت وتقدست اصحاب الشمال 
ارباب الكفر والشقاوة واصحاب اليمني اهل االسالم وارباب الوالية والسابقون 

 وبالتبعية كل من يشرف هبذه الدولة و التسليماتاة وباالصالة هم االنبياء عليهم الصل
 ويف غري و السالموهذه الدولة بالتبعية اكثر يف اكابر اصحاب االنبياء عليهم الصالة 

 ]١[االصحاب ايضا متحققة على سبيل القلة والندرة وهذا الشخص ايضا من زمرة
 وكان التسليماتو اة واالصحاب يف احلقيقة وملحق بكماالت االنبياء عليهم الصل
 اوهلم خري ام آخرهم وان ىالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال يف حقه حيث قال ال يدر

قال صلّى اهللا عليه و سلّم خري القرون قرين قال هذا باعتبار القرون وذاك باعتبار 
االشخاص واهللا سبحانه اعلم ولكن امجاع اهل السنة على افضلية الشيخني وال احد 

 وهو اسبق سابقي هذه االمة واقدم و السالم بعد االنبياء عليهم الصالة يسبق أبابكر
 بتوسطه فوق ىقدماء ارباب هذه امللة وتشرف الفاروق بتوسله بدولة االفضلية وترق

اآلخرين ومن ههنا قالوا للفاروق خليفة الصديق وقرأوا يف اخلطبة خليفة خليفة رسول 
ان هذه املعاملة هو الصديق والفاروق رديفه اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم وفارس ميد

اىل اصل ) ولنرجع(وحبذا الرديف حيث رافق الفارس وشاركه يف اخص اوصافه 
الكالم ونقول ان السابقني خارجون من احكام اليمني والشمال ومتفوقون من 
 معامالت الظلمانية والنورانية كتاهبم وراء كتاب اليمني والشمال وحماسبتهم وراء وراء

                                                 
  .أي يف نيله تلك الفضيلة فقط ال يف مجيع الفضيلة فتبصر عفي عنه) 1(
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حماسبة اصحاب اليمني والشمال اشغاهلم واحواهلم على حدة وغنجهم ودالهلم ممتاز 
ماذا يدرك اصحاب اليمني مثل اصحاب الشمال من كماالهتم وماذا ينال ارباب 
الوالية كعامة املؤمنني من اسرارهم حروف املقطعات القرآنية رموز اسرارهم 

علهم الوصول اىل االصل فارغني من واملتشاهبات الفرقانية كنوز مدارج وصوهلم وج
الظل وابعد ارباب الظالل عن حرميهم اخلاص هبم وهم املقربون والروح والرحيان 
نصيبهم وهم الذين ال حيزهنم الفزع االكرب وال يتحركون من حملهم من اهوال يوم 
 القيامة يف احملشر كغريهم اللهم اجعلنا من حمبيهم فان املرء مع من احب حبرمة سيد

  . والتحيات والربكاتو التسليماتاملرسلني عليه و على آله الصلوات 

  

املكتوب االربعون اىل موالنا بدرالدين يف بيان ان خرق احلجب باعتبار 
  الشهود ال باعتبار الوجود وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى ان خرق حجب االمساء والصفات و سالم احلمد هللا 
من حضرة الذات تعالت وتقدست على قسمني خرق باعتبار والشئون واالعتبارات 

الشهود وخرق باعتبار الوجود فاخلرق الوجودي ممتنع واخلرق الشهودي ممكن بل 
واقع وان كان نصيب اقل قليل واخص خواص وما ورد يف اخلرب من قوله عليه السالم 

ما حرقت سبحات وجهه ظلمة لو كشفت ال و ان هللا سبعني ألف حجاب من نور
انتهى اليه بصره من خلقه فاملراد من هذا الكشف واخلرق الوجودي املمتنع وما كتب 
هذا الفقري يف بعض رسائله من خرق مجيع احلجب من حضرة الذات تعالت وتقدست 

هبا  يرى فاملراد منه اخلرق الشهودي كما ان احلق سبحانه يكرم شخصا ببصارة
حلجب واالستار هنا باعتبار الشهود فكذا االشياء من وراء احلجب واالستار وخرق ا

هذا فعلم ان ما كتبه الفقري من جواز خرق احلجب ليس مبناف خلرب عدم جواز خرق 
 على من اتبع و السالمرق فال تكن من املمترين احلجب فان ذلك اخلرق غري هذا اخل
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  .و السالماهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصالة 

  

حلادي واالربعون اىل الشيخ فريد التهانيسري يف بيان ان يف مراتب املكتوب ا
هناية النهاية تظهر مرتبة كل ذرة من ذلك املوطن ازيد من متام دائرة االمكان 

  باضعاف مضاعفة وما يناسب ذلك

اهللا سبحانه وحرمة حبيبه  قد يظهر وقت العروج اىل مراتب هناية النهاية بعناية
 مرتبة كل ذرة من ذلك املوطن ازيد من متام دائرة و السالمة عليه و على آله الصال

االمكان باضعاف مضاعفة فاذا قطع مسافة مقدار ذرة من ذلك املوطن بالسلوك كأنه 
تيسر قطع زيادة اضعاف دائرة االمكان فكيف اذا طوي شخص مسافة طويلة من تلك 

مرتبة الوجوب فما فوقها يا ليت املرتبة فعلم انه ال مقدار لدائرة االمكان بالنسبة اىل 
احمليط فبالضرورة ال ميكن وصول احد اىل مرتل  هلا حكم القطرة بالنسبة اىل البحر

  .مطاياه قدر رؤيته ببصر نفسه ال حيمل عطايا امللك االياحلبيب بقوة قدمه وال 

  

املكتوب الثاين واالربعون اىل اخلواجه مجال الدين احلسني ولد املرزا حسام 
ن امحد يف بيان حصر الصوفية السري يف اآلفاق واألنفس واثباهتم التخلية الدي

والتحلية يف ذلك السري ومنعه هو قدس سره هذا املعىن وإثباته هناية النهاية 
  فيما وراء االنفس واآلفاق بعناية اهللا سبحانه

 على سيد مو السالِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا رب العاملني والصالة 
 ايها الولد العزيز اسعدك  *املرسلني و على آله الكرام واصحابه العظام اىل يوم القيامة

اهللا تعاىل امسع بسمع العقل ان السالك اذا اشتغل بالذكر االهلي جل سلطانه بعد 
تصحيح النية وختليصها وقدم الرياضات الشاقة واجملاهدات الشديدة وحصل التزكية 
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لرذيلة باالوصاف احلسنة وتيسرت له التوبة واالنابة وزال حب الدنيا وبدل االوصاف ا
عن قلبه وحصل له الصرب والتوكل والرضا وشاهد هذه املعاين احلاصلة له يف عامل املثال 

دورات البشرية والصفات ك نفسه طاهرا ومصفي عن الىبالتدريج والترتيب ورأ
 وقرروا االحتياطتار طائفة يف هذا املقام الرذيلة لكان قد امت السري اآلفاقي ألبتة واخ

االمر على متثل كل لطيفة من اللطائف السبعة االنسانية يف عامل املثال بصورة نور من 
وا عالمة صفاء كل لطيفة ظهور نور من تلك االنوار املثالية لاالنوار املناسبة هلا وجع

 ىرتيب اىل اللطيفة االخفوابتدؤا هذا السري من لطيفة القلب و اوصلوه بالتدريج والت
 اللطائف وجعلوا عالمة صفاء قلب السالك مثال ظهور ذلك القلب يف منتهىاليت هي 

عامل املثال بصورة النور االمحر وجعلوا عالمة صفاء الروح ظهوره بصورة النور 
فه ااالصفر و على هذا القياس فكان حاصل السري اآلفاقي ان يشاهد السالك تبدل اوص

قه يف مرايا عامل املثال وان حيس زوال ظلماته وكدوراته يف ذلك العامل حىت اخال وتغري
حيصل له اليقني بصفائه ويثبت العلم بتزكيته وملا كان السالك يف هذا السري يشاهد 

 فيه انتقاله ىاحواله واطواره ساعة فساعة يف عامل املثال الذي هو من مجلة اآلفاق ورأ
كان يف اآلفاق وان كان هذا السري يف احلقيقة سريا يف من هيئة اىل هيئة كأن سريه 

نفس السالك وكانت احلركة حركة كيفية يف اخالقه واوصافه ولكن ملا كان سطح 
نظره بعيدا يف رؤيته كان ذلك آفاقا ال انفسا وصار السري ايضا منتسبا اىل اآلفاق 

 اآلفاق وجلعوا الفناء مربوطا وقالوا بتمام السري اىل اهللا عند متام هذا السري املنسوب اىل
هبذا السري وعربوا عن هذا السري بالسلوك فاذا وقع السري بعد ذلك يسمونه سرياً انفسيا 
ويقال له ايضا السري يف اهللا ويثبتون البقاء باهللا يف هذا املوطن ويرون يف هذا املقام 

 االول حصول اجلذبة بعد السلوك وملا حصلت التزكية للطائف السالك يف السري
وختلصت عن الكدورات البشرية حصلت هلا قابلية ظهور ظالل االسم اجلامع الذي 
هو رب السالك وعكوس ذلك االسم يف مرايا تلك اللطائف وتكون تلك اللطائف 
موارد جتليات جزئيات ذلك االسم اجلامع وظهوراهتا وامنا يسمون هذا السري بالسري 
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ل االمساء وعكوسها ال ان سري السالك يف االنفسي الن االنفس صارت مرايا ظال
االنفس كما مر يف السري اآلفاقي من انه قيل سريا آفاقيا باعتبار املرآتية ال لكون السري 
يف اآلفاق وهذا السري يف احلقيقة سري يف ظالل االمساء يف مرايا االنفس وهلذا قيل هلذا 

  :)شعر(السري سري املعشوق يف العاشق 

   لكنها انطبعت هبا لصفائها *من حركاهتاما صورة املرآة 

ميكن ان يقال هلذا السري السري يف اهللا باعتبار اهنم قالوا ان السالك يتخلق يف 
هذا السري باخالق اهللا وينتقل من خلق اىل خلق فان للمظهر نصيبا من بعض اوصاف 

 حتقيق هذا املقام  لو يف اجلملة فكأنه حتقق السري يف امساء اهللا تعاىل هذا هناية والظاهر
  ماذا كان حال صاحب املقام واي شئ كان مرادىوتصحيح هذا الكالم وال يدر

املتكلم من الكالم كل شخص يقول شيئا على مقدار فهمه ووجدانه يريد املتكلم من 
كالمه معىن ويفهم السامع من ذلك الكالم معىن آخر وهم يقولون للسري االنفسي 

 ويسمونه بقاء باهللا بال حتاش ويزعمونه مقام الوصال سريا يف اهللا من غري تكلف
واالتصال وهذه االطالقات تثقل على الفقري جدا فال جرم يرتكب يف توجيهها 
وتصحيحها التمحل والتكلف بعض ذلك التمحل مأخوذ من كالمهم وبعضه وارد من 

 ويف السري فاقي كأنه حصلت التخلية من الرذائلق االفاضة واالهلام ويف السري اآلطري
االنفسي التحلي باالخالق احلميدة فان التخلية مناسبة ملقام الفناء والتحلية مناسبة ملقام 

 هناية وحكموا بعدم انقطاعه وان تيسر العمر يالبقاء ومل يثبتوا هلذا السري االنفس
االبدي وقالوا ال هناية لشمائل احملبوب واوصافه فال يزال تتجلي صفة من صفاته يف 

 السالك املتخلق ويظهر كمال من كماالته فأين يكون االنقطاع وكيف جتوز مرآة
  :)شعر(النهاية قالوا 

   خريا وشرا جتد يف نفسها اكتمنا *ولو سعت ذرة يف عمرها طلبا

وهبذا الفناء والبقاء الذين حصال بالسري اآلفاقي واالنفسي يطلقون اسم الوالية 
السري بعد ذلك فهو سري رجوعي عندهم الذي ويرون هناية الكمال اىل هنا فان وقع 
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 يف االشياء باهللا اهو معرب بالسري عن اهللا باهللا وكذلك السري الرابع الذي قالوه سري
 السريين الجل التكميل واالرشاد كما ان ذينك ينيتعلق بالرتول ايضا وقرروا هذ

 الف  ان سبعني)وقال مجع(السريين حلصول نفس الوالية والكمال واالسترشاد 
حجاب الذي ورد يف اخلرب ان هللا سبعني الف حجاب من نور وظلمة خيرق يف السري 
اآلفاقي فانه خيرق يف كل لطيفة من اللطائف السبع عشرة آالف حجاب فاذا بلغ ذلك 
السري متامه ارتفعت احلجب بتمامها وحتقق السالك بالسري يف اهللا وبلغ مقام الوصل 

 وسلوكهم ونسخة كماهلم وتكميلهم اجلامعة وما ظهر هذا حاصل سري ارباب الوالية
هلذا الفقري مبحض فضل احلق سبحانه وكرمه يف هذا الباب وما سلك هو فيه حيرره 

ارشدك اهللا وهداك ) اعلم(إظهاراً للنعمة وشكرا على العطية فاعتربوا يا اويل االبصار 
ل والشبه وما يقع يف سواء الصراط ان احلق سبحانه الذي هو مرته عن الكيف واملثا

اخليال كما انه وراء اآلفاق كذلك هو سبحانه وراء االنفس ايضا فال يكون لتسيمة 
السري اآلفاقي بالسري باهللا والسري االنفسي بالسري يف اهللا معىن بل كال السريين اآلفاقي 

فس واالنفسي داخالن يف السري اىل اهللا والسري يف اهللا هو سري بعيد عن اآلفاق واالن
مبراحل ووراء ورائهما والعجب اهنم قرروا السري يف اهللا يف السري االنفسي وقالوا بعدم 
هناية ذلك السري ومل جيوزوا انقطاعه يف العمر االبدي كما مر وحيث كانت االنفس 

 هذا التقدير ال ميكن قطع دائرة االمكان فال ىكاآلفاق من مجلة دائرة االمكان فعل
ئما واخلسران سرمدا وال يتحقق الفناء ابدا وال يتصور البقاء جرم يكون احلرمان دا
 الكرباء ى اهللا اذا اكتفالتصال وكيف القرب والكمال سبحانحينئذ فكيف الوصل وا

من الشراب بالسراب وزعموا اىل اهللا يف اهللا وتصوروا االمكان وجوبا وعربوا عن 
صغار ووضيعي الفطرة اي املثلي والكيفي بالالمثلي والالكيفي كيف نشتكي من ال

بالء وقع باي اعتبار قالوا لالنفس حقا جل وعال وظنوا سريها غري متناه مع وجود 
حدها وهنايتها وظهور امساء الواجب جل سلطانه وصفاته يف مرآة السالك الذي قرروه 
يف هذا السري االنفسي هو ظهور ظل من ظالل االمساء والصفات ال ظهور عني االمساء 
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 كما حيرر حتقيق هذا املعىن يف آخر هذا املكتوب ان شاء اهللا تعاىل ماذا افعل والصفات
 االدب هذا مع جناب قدسه تعاىل مع وجود العلم والتمييز وكيف وءوكيف اجوز س

وان اعتقدت ان حقوق هؤالء االكابر قدس اهللا  و تعاىل اشرك غريه يف ملكه سبحانه
اع تربيتهم ولكن حقوق واجب الوجود جل اسرارهم ثابتة يف ذميت فاين مريب بانو

سلطانه فوق مجيع حقوقهم وتربيته سبحانه فوق تربية اآلخرين ولقد جنوت حبسن 
تربيته تعاىل من هذه الورطة ومل اشرك يف ملكه تعاىل غريه سبحانه احلمد هللا الذي 

شبه واملثال هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا وهو تعاىل مرته عن الكيف وال
وكلما هو متسم بسمة الكيف والكم فهو مسلوب عن جنابه تعاىل فال يكون له 
سبحانه جمال يف مرايا اآلفاق وجمايل االنفس وكلما يظهر يف هؤالء يكون كاملظاهر 
كيفيا وكمياً فينبغي ان يتجاوز اآلفاق واالنفس وان يطلبه سبحانه يف ما ورائهما 

يا كانت او انفسيا كما انه ال جمال لذاته سبحانه فيها ال وكذلك دائرة االمكان آفاق
جمال ايضا المسائه وصفاته سبحانه فيها بل كلما هو ظاهر فيها فهو ظالل االمساء 
والصفات تعالت وتقدست وشبحها ومثاهلا بل ظلية االمساء والصفات ومثاليتها ايضا 

القدرة ملن الظهور واين التجلي يف خارج اآلفاق واالنفس ليس هنا غري التعبية وانتقاش 
فان امسائه وصفاته سبحانه كذاته تعاىل مرتهة عن الكيف والشبه واملثال فمامل خترج 
اىل ما وراء اآلفاق واالنفس ال تعلم معىن ظلية امسائه وصفاته تعاىل فكيف الوصول اىل 
 االمساء والصفات تعالت وتقدست واعجب من هذه املعاملة فاين ان تكلمت من
مكشوفايت ومعلومايت اليقنية ال تكون موافقة ملذاق املشائخ ومطابقة ملكشوفاهتم فمن 

 جموزا اللتباس احلق بالباطل يصدقها مين ومن يقبل وان مل اتكلم بل اسكت اكن
طالق ما ال جيوز اطالقه على احلق تعاىل وتقدس فاظهر بالضرورة ما هو احلق وال

ما ليس مبناسب جلناب قدسه تعاىل وال ابايل من والالئق جبناب قدسه تعاىل واسلب 
خالف اآلخرين وال اغتم به وامنا يتحقق اخلوف من خمالفة اآلخرين اذا كان يف 
معامليت تذبذب ويف مكشويف اشتباه فاذا انكشفت حقيقة االمر مثل فلق الصبح 
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تقيت واتضحت معاملة االصل كالقمر ليلة البدر وجتاوزت مراتب الظالل بالتمام وار
 حضرة شيخنا قدس )قال (من الشبه واملثال اين يكون االشتباه وملن يعرض التذبذب

االحوال حصول اليقني على الكمال وايضا كيف يتصور االشتباه  سره عالمة صحة
والتذبذب فانه قد تيسر االطالع بعنايته تعاىل اليت ال غاية هلا على تفصيل احوال هؤالء 

معارف التوحيد واالحتاد واسرار االحاطة والسريان االكابر املقررة وانكشفت 
وحصلت حقيقة مكشوفهم ومشهودهم واتضحت دقائق علومهم ومعارفهم واخترت 
االقامة مدة مديدة يف هذا املقام وادركت قليلهم وكثريهم اال ما شاء اهللا تعاىل فظهر 

لشبه واملثال آخر االمر بفضل اهللا جل سلطانه ان هذه كلها شعبذات الظالل وشغف با
 هذه فال جرم صرت متوجها اىل ىواملطلوب فيما وراء وراء ذلك واملقصود ما سو

جناب قدس الالمثلي معرضا عن الكل وتربأت عن كل ما هو متسم بسمة الكم 
والكيف اين وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض حنيفا وما انا من املشركني 

فيت على خالف املشائخ وملا اظهرت خمالفتهم فلو مل تكن املعاملة هكذا ملا حركت ش
 الواجب وصفاته جل بالظن والتخمني وايضا ان هذا اخلالف لو مل يتعلق بذات

 وقع اظهار خالف مكشوف ن الكالم من تقديسه وترتيهه تعاىل ملامل يك سلطانه و
د قيطفي عناتالفة علومهم فاين اقل مقكابر ألبتة ومل حيصل الكالم من خمهؤالء اال

رياض دوهلم و ارذل ملتقطي كسرات خوان نعمهم واظهر مكررا اهنم هم الذين 
ربوين بانواع التربية ونفعوين بأضعاف الكرم واالحسان والترقية ولكن ماذا نفعل فان 

وقع البحث يف ذاته وصفاته تعاىل وعلم ان  حقوق احلق سبحانه فوق حقوقهم فاذا
بالئق فالسكوت يف هذا املوطن خوفا من اطالق بعض االمور على جناب قدسه ليس 

خالف اآلخرين بعيد عن الدين والديانة ال يطيقه مقام العبودية واالطاعة خالف 
العلماء مع املشائخ رمحهم اهللا تعاىل يف االمور اخلالفية كمسئلة التوحيد وغريها من 

الكشف  يف هذه االمور من طريق ماالستدالل وخالف هذا الفقري معه و طريق النظر
والشهود والعلماء قائلون بقبح هذه االمور وهذا الفقري قائل حبسن هذه االمور بشرط 
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العبور وخالف الشيخ عالء الدولة يف مسئلة وحدة الوجود يفهم على طور العلماء 
قبحها وينظر اىل قبحها وان دخل فيها بطريق الكشف فان صاحب الكشف ال يقول ب

ل غريبة ومشتملة على معارف عجيبة غاية ما يف الباب حوافان هذه املسئلة متضمنة ال
فان (مستحسن واالكتفاء هبذه االحوال ليس حبسن  ان دوام االقامة يف هذا املوطن غري

احلق ما وراء مكشوفهم و يكون  هذا التقدير يكون املشائخ على الباطل ى فعل)قيل
صدق وفيما حنن فيه  ان الباطل هو الذي ال يكون له حممل من ال)اجيب(ومشهودهم 

منشأ هذه االحوال واملعارف غلبة حمبة احلق سبحانه واستيالء حبه تعاىل على هنج ال 
يترك يف نظر بصريهتم امساً وال رمساً مما سواه تعاىل وجيعل اسم الغري والغريية ورمسها 

 بواسطة السكر وغلبة احلال ىممحوا ومتالشياً ففي هذا الوقت يعلمون االغيار والسو
لباطل هنا وأين البطالن بل  ااممعدومة بالضرورة وال يرون موجودا غري احلق تعاىل ف

يف هذا املوطن استيالء احلق وبطالن الباطل وهؤالء االكابر باعوا انفسهم وغريهم يف 
حمبة احلق جلّ وعال ومل يتركوا من انفسهم وغريهم امسا وال رمسا يكاد الباطل يفر من 

جل احلق ماذا ينال العلماء الذين نظرهم مقصور على الظاهر ظلهم وهنا كله حق وال
من حقيقتهم وماذا يفهمون غري املخالفة الصورية وماذا يأخذون من كماالهتم والكالم 

خر حكم هذه االحوال واملعارف أيف ان فيما وراء هذه االحوال واملعارف كماالت 
  :)شعر(البحر احمليط بالنسبة اىل تلك الكماالت كحكم القطرة بالنسبة اىل 

   وما اعاله ان قسنا بارض * قسنا السماء بالعرش ينحطمىت

اىل أصل الكالم ونقول وما قالوا يف خرق احلجب من انه ترتفع يف ) ولنرجع(
السري اآلفاقي احلجب الظلمانية والنورانية بتمامها كما مر فهذا الكالم عند هذا الفقري 

 خرق احلجب الظلمانية منوط بطي مجيع هد انوش حمل خدشة بل ثبت خالفه و
مراتب االمكان وهو امنا يتيسر بالسري اآلفاقي والسري االنفسي وخرق احلجب النورانية 

يف نظره اسم  يبقى مربوط بسري االمساء والصفات الواجبية تعالت وتقدست حىت ال
ها  يتيسر له خرق احلجب النورانية بتمامينئذن وال اعتبار فحأوال صفة وال ش
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ويتشرف بالوصل العريان وان كان هذا الوصل اقل حصوال وهذا الوصل أعز وجودا 
 نصف احلجب الظلمانية ام ال فكيف يتصور هناك أخترقففي السري اآلفاقي ال يعلم انه 

خرق احلجب النورانية غاية ما يف الباب ان املراتب يف احلجب الظلمانية متفاوتة 
اه فان احلجب النفسانية فوق احلجب القلبية يف فيكون ذلك التفاوت سببا لالشتب

الظلمة مثال وان ظهر قليل الظلمة نفسه بعنوان النورانية النسبية وخيل الظلماين نورانيا 
ولكن الظلماين ظلماين يف احلقيقة والنوراين نوراين ال خيلط حديد البصر احدمها 

اه ذلك فضل اهللا يؤتيه من وال حيكم على الظلمة بالنور لوجدانه منشأ االشتباآلخر ب
يشاء واهللا ذو الفضل العظيم والطريق الذي شرف هذا الفقري بتسليكه جامع للجذبة 

وكل واحد من التصفية اآلخر والسلوك وكل واحد من التخلية والتحلية جمتمع مع 
السري االنفسي متضمن يف ذلك املقام للسري  واآلخر والتزكية مقترن يف ذلك املوطن ب

ي ففي عني التصفية تزكية ويف عني التخلية حتلية ونفس اجلذبة حمصلة للسلوك اآلفاق
واالنفس شاملة لآلفاق ولكن التقدم الذايت للتخلية واجلذبة وللتصفية سبقة ذاتية على 
التزكية وملحوظ النظر االنفس ال اآلفاق فال جرم كان هذا الطريق اقرب يف الوصول 

بتة واحتمال عدم الوصول مفقود فيه ينبغي ان يسأل بل اقول ان هذا الطريق موصل أل
 قلت ان هذا الطريق )و امنا(احلق سبحانه االستقامة وان يطلب منه تعاىل الفرصة 

موصل ألبتة فان اول قدم هذا الطريق اجلذبة اليت هي دهليز الوصول ومواقع التوقفات 
سلوك وكال املانعني اما منازل السلوك او مواطن اجلذبات اليت ال تكون متضمنة لل

مرتفعان يف هذا الطريق فان السلوك طفيلي حيصل يف ضمن اجلذبة فههنا ليس سلوك 
خالص وال جذبة ابتر حىت يكون الطريق مسدودا وهذا الطريق طريق االنبياء عليهم 

 وهؤالء االكابر وصلوا اىل منازل الوصول على تفاوت درجاهتم من و السالمالصالة 
فيما وراء اآلخر ووضعوا اقدامهم  وا اآلفاق واالنفس خبطوة واحدةهذا الطريق وقطع

اآلفاق واالنفس ورقوا املعاملة فوق السلوك واجلذبة فان هناية السلوك اىل هناية السري 
اآلفاقي وهناية اجلذبة اىل هناية السري االنفسي فاذا بلغ السري اآلفاقي واالنفسي هنايته 
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ة وبعد ذلك ال سلوك وال جذبة وهذا املعىن ليس مما فقد متت معاملة السلوك واجلذب
جيئ يف حوصلة كل جمذوب سالك وسالك جمذوب فان عندهم ال جمال للقدم فيما 
وراء اآلفاق واالنفس فلو نالوا عمرا ابدياً بالفرض والتقدير لصرفوه يف السري االنفسي 

  :)شعر(مث ال يظنونه متاما قال واحد من العظماء 

  و شرا تنل يف نفسها اكتمنا ا خري *ايف عمرها طلبولو سعت ذرة 

والتجلي من الذات ال يكون اال بصورة املتجلي له اآلخر كما مر وقال 
 ان يعلم ان )ينبغي( غري صورته يف مرآة احلق وال ميكن ان يراه ى له ما رأىفاملتجل

توسلهم شيوخي وهدايت وادالئي اىل اهللا تعاىل الذين فتحت عيين يف هذا الطريق ب
منهم   الطريقةء يفبتوسطهم واخذت درس ألف با وحركت شفيت مبثل هذه املقالة

وحصلت ملكة املولوية من توجهاهتم الشريفة فان كان يل علم فهو بتطفلهم وان 
كانت معرفة فهي ايضا اثر التفاهتم وتعلمت طريق اندراج النهاية يف البداية من هؤالء 

اىل جهة القيومية ايضا منهم ورأيت بنظرهم الواحد ما االكابر واخذت نسبة االجنذاب 
ال جيده اآلخرون يف السنني  ال يراه الناس يف االربعني ووجدت بكالمهم الواحد ما

  :)شعر(

   باختالء االربعني وعشرةأ ز *من نال نظرة مشس تربيز ليه

  :)شعر(ولقد اجاد من قال 

   للحرم ميشون بالركب خمفيني *اعجب من النقشبنديني اهنم

ومن علو الفطرة ومسو اهلمة قرروا ابتداء الطريقة من السري االنفسي وقطعوا 
السري اآلفاقي يف ضمنه والسفر يف الوطن يف عباراهتم كناية عن هذا السري واملسافة يف 
طريق هؤالء االكابر قريبة واقرب اىل الوصول هناية سري اآلخرين بداية سريهم وهلذا 

هاية يف البداية وباجلملة ان طريق هؤالء االكابر فيما بني سائر طرق قالوا حنن ندرج الن
املشائخ قدس اهللا اسرار مجيعهم عال جدا وحضورهم وشعورهم ميكن ان يقال اهنما 
فوق شعور أكثرهم ومن هنا قالوا ان نسبتنا فوق مجيع النسب وارادوا بالنسبة احلضور 
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 واالنفس ووراء السلوك واجلذبة جمال لقدم والشعور ولكن ملا مل يكن فيما وراء اآلفاق
والية االولياء وممر مل خيرب هؤالء االكابر ايضا بالضرورة عن خارج اآلفاق واالنفس 
ومل يتكلموا فيما وراء السلوك واجلذبة ويقولون مبقياس كماالت الوالية ان اهل اهللا 

 يعرفونه يف انفسهم كلما يرونه بعد الفناء والبقاء يرونه يف انفسهم وكلما يعرفون
واحلرية فيهم يف وجود انفسهم ويف انفسكم افال تبصرون هللا سبحانه احلمد واملنة ان 
هؤالء االكابر وان مل خيربوا عن خارج االنفس ولكنهم ليسوا مببتلني ومفتونني 
باالنفس ايضا بل يريدون ان جيعلوا االنفس حتت كلمة ال كاآلفاق وان ينفوها بعلة 

ويسمع ويعلم فهو غريه تعاىل ينبغي  يرى ل اخلواجه االعظم قدس سره كلماالغريية قا
  :)شعر(نفيه حبقيقة كلمة ال 

   يف كل آن بنقش عز عن شبه *ما غرهم نقش ذا من نقش ذا بل اتوا

ينبغي ان يعلم ان نفي الغريية غري انتفاء الغريية شتان ما بينهما وامنا قلت ان 
ارج اجلذبة والسلوك واآلفاق واالنفس فان ما وراء هذه ليس للوالية جمال القدم يف خ

ويد الوالية قاصرة عن تلك  كماالت النبوة ومقدماهتامبادئ االركان االربعة للوالية 
 اىل هذه الدولة االكثرون من اصحاب االنبياء عليهم ىالشجرة العالية الرفيعة وقد اهتد

 االنبياء ووراثتهم عليهم الصلوات  واالقلون من سائر االمم بتبعيةو السالمالصالة 
والتحيات وقطعوا هبذا الطريق اجلامع للجذبة والسلوك منازل البعد ووضعوا اقدامهم 
فيما وراء السلوك واجلذبة وخرجوا من دائرة الظالل بالتمام وخلفوا االنفس كاآلفاق 

هم دائمي وراءهم ويف هذا املقام التجلي الذايت الربقي الذي هو كالربق اخلاطف لغري
هلم بل معاملة هؤالء االكابر فوق التجلي برقيا او غريه فان التجلي يستدعي حنوا من 
الظلية والنقطة من الظلية جبل عظيم هلؤالء الكرباء وبداية امر هؤالء العظماء اجلذب 
واحملبة االهلية جل سلطانه فاذا زادت تلك احملبة بعناية اهللا جل سلطانه وعظم شأنه اليت 

غاية هلا واستولت ساعة فساعة وقويت وغلبت تشرع حمبة ما سواه تعاىل بالضرورة ال 
درجة فدرجة يف الزوال ويرتفع التعلق باالغيار بالتدريج فاذا زالت حمبة ما سواه تعاىل 
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عن صاحب دولة باستيالء حمبته جل سلطانه بالكلية وصار حملها التعلق واحملبة جبناب 
 باالخالق ىوصافه الرذيلة وأخالقه الرديئة بالتمام وصار حملقدسه تعاىل ارتفعت عنه أ

احلميدة وحتقق باملقامات العشرة وما كان له تعلق بالسري اآلفاقي تيسر بال مؤنة 
اطاعة قتضى السلوك التفصيلي وبال رياضات شاقة وجماهدات شديدة فان احملبة ت

 وحيث حصلت االطاعة على احملبوب فاذا بلغت احملبة كماهلا حصلت االطاعة بتمامها
الوجه االمت مبقياس القوة البشرية تيسرت املقامات العشرة وهبذا السري احملبويب كما 
حصل السري اآلفاقي مت به السري االنفسي ايضا فانه قال املخرب الصادق عليه و على آله 

غي  املرء مع من احب وحيث كان احملبوب وراء اآلفاق واالنفس ينبو السالمالصالة 
للمحب ايضا ان يتجاوز اآلفاق واالنفس حبكم املعية فيخلف السري اال نفسي ايضا 
وراءه بالضرورة وحيصل دولة املعية فهؤالء االكابر ال شغل هلم باآلفاق وال باالنفس 
بربكة دولة احملبة بل اآلفاق واالنفس تابعة ألمرهم والسلوك واجلذبة متطفالن 

 االكابر احملبة اليت اطاعة احملبوب الزمة هلا واطاعة مبعامالهتم ورأس بضاعة هؤالء
 والتحية اليت هي الدين و السالماحملبوب مربوطة باتيان الشريعة على صاحبها الصالة 

املرضي هللا تعاىل فعالمة كمال احملبة كمال اتيان الشريعة واتيان الشريعة بكماهلا منوط 
 يف مجيع االقوال واالعمال ومجيع بالعلم والعمل واالخالص واالخالص الذي يتصور

احلركات والسكنات هو نصيب املخلصني بفتح الالم واملخلصني املكسوري الالم ماذا 
اىل اصل ) ولنرجع( لعلك مسعت واملخلصون على خطر عظيم ىيدركون من هذا املعم

الكالم فنقول ان املقصود من السلوك واجلذبة والتصفية تطهري النفس من االخالق 
ية واالوصاف الرذيلة ورأس مجيع تلك الذمائم التعلق بالنفس وحتصيل مراداهتا الرد

 ال يكون بد من السري االنفسي وال مندوحة من االنتقال من الصفات ينئذفح وهواها
الذميمة اىل االخالق احلميدة والسري اآلفاقي خارج عن املقصود وال تعلق به لغرض 

طة العالئق االنفسية فان كلما حيبه االنسان امنا حيبه معتد به فان العالئق اآلفاقية بواس
حلب نفسه فاذا احب االوالد واالموال امنا حيب الجل استمتاعه وانتفاعه فاذا زالت 



- ١٠٩ -  

يف السري االنفسي حمبته لنفسه بواسطة استيالء حمبة احلق جل وعال زالت يف ضمنه 
 ويتيسر السري اآلفاقي بالتطفل حمبته الوالده وامواله ايضا فكان السري االنفسي ضروريا

يف ضمنه وهلذا كان سري االنبياء عليهم الصلوات والتحيات مقصورا على السري 
االنفسي وقطع السري اآلفاقي يف ضمنه طفيليا نعم السري اآلفاقي ايضا حسن لو وجدت 
الفرصة لقطعه وتيسر امتامه من غري ختلل التوقفات فلو مل توجد الفرصة لقطعه ووقع 

البتالء بالتوقفات يكاد يعد السري اآلفاقي داخال فيما ال يعين وحيسب من موانع ا
حصول املطلوب والسري االنفسي كلما يقطع فهو مغتنم فانه انتقال من السيئة اىل 
احلسنة يا هلا من نعمة عظيمة لو امت السالك هبذا السري وتبختر يف خارج دائرة االنفس 

تلوينات االنفس يف مرآة اآلفاق وان يعاين تغرياته والي شئ يلزم ان يشاهد شخص 
ر  ذلك الصفاء بصورة النور االمحىفيها كما يعلم صفاء قلبه مثال يف مرآة املثال وير

يل صفاءه على فراسته ما حاجة من بلغ اثنيت عشرة فلم ال يستعمل وجدانه ومل ال حي
واله بوجدانه الصحيح سنة اىل الطبيب مثل مشهور فانه ميكن ان يدرك تلوينات اح

وان يعلم بتفرسه الصريح صحته وسقمه نعم ان السري اآلفاقي فيه علوم ومعارف 
وجتليات وظهورات كثرية ولكن كلها راجعة اىل الظالل وتسل بالشبه واملثال فاذا 

 يلزم ان يكون مكاتيىب كان السري االنفسي متعلقا بالظالل كما حققته يف رسائلي و
 ان )ينبغي(تعلقا بظل الظل فان اآلفاق كالظل لالنفس ومرآة لظهورها السري اآلفاقي م

يعلم ان مثل من يشاهد احوال االنفس يف مرآة اآلفاق ويعلم الصفاء والتخلية منها 
نفسه فيه نفسه يف املنام او يف الواقعة يف عامل املثال سلطاناً او يشاهد  يرى كمثل من

ن وال قطب الوقت فان السلطان والقطب من قطب الوقت فهو يف احلقيقة ليس بسلطا
يف اخلارج مبنصب السلطنة او القطبية غاية ما يف الباب انه يعلم من هذا  يكون مشرفا

املنام او الواقعة استعداد السلطنة وقابلية القطبية ينبغي بذل الروح حىت خترج املعاملة 
لية حيه ايضا التزكية والتا حنن فمن القوة اىل الفعل وتنتقل من املراسلة اىل املعانقة وفيم

فاقي فهو استعداد التزكية وقابلية التحلية  منوطة بالسري االنفسي و ما رآه يف السري اال
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 ى ومطهرا يف اخلارج بالسري االنفسي ومل يدرك نفسه مصفىفما مل ير نفسه مزك
ت ومل بوجدانه فليس له نصيب من الفناء يف احلقيقة والحظ له من التحقق باملقاما

حيصل من االطوار السبعة غري القشر فكان السري االنفسي داخال يف السري اىل اهللا 
بالضرورة وكانت متامية السري اىل اهللا اليت هي مقام الفناء مربوطة بالسري االنفسي 

  :)شعر(والسري يف اهللا يتصور بعد السري االنفسي مبراحل 

  وهنن خيوف قلل اجلبال ود *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

 ان التعلق العلمي واحليب الذي كان منسوبا اىل ذات السالك اذا )ايها السعيد(
زال يف السري االنفسي يرتفع التعلق الذي كان بنفسه ويزول تعلقه باالغيار ايضا يف 
ضمن زوال تعلقه بنفسه فان عالئقه باالغيار امنا هي بواسطة عالقته بنفسه كما تقدم 

 السالك هبذا السري ىقطع يف ضمن السري االنفسي وجنيقي ري اآلفاحتقيقه فصح ان الس
الواحد من عالئق االغيار ومن عالئق نفسه ايضا فبمقياس ذلك التحقيق صح معىن 
السري االنفسي والسري اآلفاقي من غري تكلف فان السري يف احلقيقة يف االنفس ويف 

 االنفس وقطع التعلقات اآلفاقية اآلفاق ايضا فان قطع تعلقات االنفس بالتدريج سري يف
الذي هو حيصل يف ضمن السري االنفسي سري يف اآلفاق خبالف السري اآلفاقي والسري 
االنفسي بطور اآلخرين فانه حيتاج فيهما اىل التكلف كما مر نعم ان كل حمل فيه 

جب  ان ظهور امساء الوا)امسع امسع(حقيقة فهو حمرر عن التكلف واهللا سبحانه املوفق 
وصفاته جل سلطانه يف مرآة السالك الذي اثبتوه يف السري االنفسي وظنوه حتلية بعد 
ختلية ليس ذلك الظهور يف احلقيقة ظهور االمساء والصفات وال هو حتلية بعد ختلية بل 
هو ظهور ظل من ظالل االمساء والصفات وحمصل للتحلية ومسهل للتزكية والتصفية 

الطرف الهنا مناسبة للمبدئية فيحصل اوال ظهور ظل من  ان السبقة من ذلك )بيانه(
ظالل املطلوب يف مرآة الطالب حىت يزيل ظلماته وكدوراته وحتصل له التزكية 
والتصفية وبعد زوال الظلمات وحصول التزكية والتصفية الذي هو مربوط بتمامية 

ومستحقا السري االنفسي تتصور التخلية وحيصل االستعداد للتحلية ويصري حقيقا 
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لظهور امساء الواجب وصفاته جل سلطانه ففي السري االنفسي حتصل التخلية الذي هو 
منوط بالتزكية والتصفية والتخلية اليت كانت متومهة يف السري اآلفاقي فهي صورة 
 التخلية ال حقيقتها حىت يتصور يف السري االنفسي حصول التحلية وظهور االمساء و

 من هذا البيان ان االتصال بالظل مقدم على )فلزم(وا ة كما قاليالصفات الواجب
االنقطاع واالنفصال فانه ما مل ينعكس ظل من ظالل املطلوب يف مرآة السالك ال 
يتصور االنقطاع عن غري املطلوب واما االتصال باالصل فهو بعد حصول االنقطاع 

 بالظل ومن قدم واالنفصال فمن قدم من املشائخ االتصال ينبغي ان يراد به االتصال
االنفصال على االتصال ينبغي ان يراد به االتصال باالصل حىت يكون نزاع الفريقني 
راجعا اىل اللفظ والشيخ أبو سعيد اخلراز قدس سره متوقف يف هذا املقام يقول ما مل 
تتخلص مل تنل وما مل تنل مل تتخلص وال ادري ايهما اقدم واسبق وقد علم ان نيل 

 التخلص ونيل االصل بعد التخلص فال اشتباه كما ان وقت الصبح الظل مقدم على
قبل طلوع الشمس ظهور ظالل اشعة الشمس حىت خيلي العامل عن الظلمات ويورثه 
الصفاء وبعد زوال الظلمات وحصول الصفاء طلوع نفس الشمس فظهور ظل 

حقة الشمس من زوال الظلمات السابقة وطلوع نفس الشمس من زوال الظلمات الال
واملناسب لطلوع السالطني ان يكون بعد التخلية والتصفية وان مل تتصور التخلية 
والتصفية بدون مقدمة طلوعهم فظهر احلق وارتفع الرتاع وزال االشتباه واهللا سبحانه 

  .امللهم للصواب

  

املكتوب الثالث واالربعون اىل موالنا حممد افضل يف بيان معىن قوهلم ان ما هو 
الك يف حق حضرة احلق سبحانه امنا هو ذوق الوجدان ال الوجدان امليسر للس

وحتقيق معىن اندراج النهاية يف البداية الذي هو من خاصة هذه الطريقة العلية 
  وبيان افضلية هذه الطريقة على سائر الطرق وما يناسب ذلك
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على عباده الذين اصطفى قد وقع يف عبارات مشائخ هذه و سالم  احلمد هللا
قة العلية قدس اهللا اسرارهم السنية ان امليسر للسالك يف حق حضرة احلق جل الطري

سلطانه ذوق الوجدان ال الوجدان وهذا الكالم مناسب ملقام اندراج النهاية يف البداية 
الذي هو موطن اجلذبة اخلاصة هبؤالء االكابر وليس يف هذا املقام حقيقة الوجدان فاهنا 

 مزجوا ودرجوا ذوقا وطعما من النهاية يف البداية خمصوصة باالنتهاء ولكن حيث
فذوق الوجدان ميسر فيه فاذا ترقت املعاملة من اجلذبة وبلغت من االبتداء اىل االنتهاء 
يشرع ذوق الوجدان ايضا كالوجدان يف االنعدام فال يكون فيه وجدان وال ذوق 

جدان وحيث كان ذوق الوجدان فاذا بلغ االمر هنايته يتيسر الوجدان ويفقد ذوق الو
الوجدان مفقودا يف املنتهى يكون االلتذاذ واحلالوة اقل يف حقه فان املنتهى قد ترك 
الذوق واحلالوة يف القدم االول وصار آخرا خممول زاوية عدم احلالوة والذوق كان 

اذا تيسر  )فان قيل(رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم متواصل احلزن دائم الفكر 
 من ئ فلم ال يتيسر ذوق الوجدان فيه وحيث ال نصيب ملبتدمنتهىطلوب للوجدان امل

 ان دولة الوجدان نصيب باطن املنتهى )اجيب( الوجدان من اين وجد ذوق الوجدان
 تعلق ىفانه تشرف هبذه الدولة بعد انقطاع تعلقه الذي كان منه بظاهره وحيث بق

خذ الظاهر ذوقا أ بالضرورة وال يباطنه بظاهره قليال ال تسري نسبة باطنه يف ظاهره
من وجدان الباطن وال يكون ملتذا به فيكون وجدان املطلوب حاصال يف باطن املنتهى 

 ذوق الباطن الذي الوجدان نصيبه ىوال يكون يف ظاهره ذوق ذلك الوجدان بق
مثلي يكون ذوق ذلك الوجدان أيضاً من عامل حيث ان الباطن نال نصيبا من الالو

ال حيصل يف درك الظاهر الذي هو مثلي من القدم اىل الرأس فكثريا ما ينفي الالمثلي 
الظاهر الذوق من الباطن ويزعم الباطن ايضا مثل نفسه فاقد احلالوة فان ذوق املثلي 
غري ذوق الالمثلي ال مناسبة بينهما فاذا مل يكن لظاهر املنتهى خرب عن ذوق باطنه 

ر على الظاهر خرب عن باطن املنتهى وماذا كيف يكون للعوام الذين نظرهم مقصو
ذوق الظاهر الذي هو من  يكون نصيبهم غري االنكار والذوق الذي جيئ يف فهمهم هو
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عامل املثل ومن ههنا كان السماع والرقص والصيحة واالضطراب وامثاهلا مما هو من 
عتقدون احوال الظاهر واذواق الصورة عزيزة الوجود وعظيمة القدر عندهم بل رمبا ي

احنصار االذواق واملواجيد يف هذه االمور وال يظنون كماالت الوالية يف غريها هداهم 
اهللا سبحانه سواء الصراط وحكم احوال الظاهر بالنسبة اىل احوال الباطن كحكم 
املثلي بالنسبة اىل الالمثلي فثبت ان لباطن املنتهى وجدان وذوق الوجدان غاية ما يف 

 ملا كان له نصيب من عامل الالمثلي وال جيئ يف درك ظاهره بل الباب ان ذلك الذوق
الظاهر حاكم بنفيه وان كان الظاهر مطلعا على وجدان الباطن ولكنه ال ميكن ان 
يدرك ذوق ذلك الوجدان أمكن ان يقال بالنظر اىل الظاهر ان الوجدان موجود يف 

 الرشيد من هذا ىان يف املبتداملنتهى وذوق الوجدان مفقود فيه وامنا يثبتون ذوق الوجد
الطريق العايل مع فقدان الوجدان وذلك الن هؤالء االكابر يدرجون يف االبتداء طعماً 

 الرشيد بطريق االنعكاس ىوذوقا من االنتهاء ويلقون ظال من النهاية يف باطن املبتد
ة فال جرم  مرتبطا بباطنه وقوة التعلق بني الظاهر والباطن ثابتىوحيث كان ظاهر املبتد

يسري ظل تلك النهاية وذوق الوالية من باطن املبتدي اىل ظاهره وجيعل ظاهره 
منصبغاً بلون باطنه ويظهر ذوق الوجدان يف ظاهره من غري اختيار فصح ان حقيقة 

 هذا البيان يعلم علو )ومن( و ذوق الوجدان حاصل فيه ىالوجدان مفقودة يف املبتد
هللا تعاىل اسرارهم ورفعة نسبتهم العلية ويفهم منه حسن النقشبندية قدس ا طريق اكابر

تربية هؤالء االكابر وكمال اهتمامهم يف حق املريدين والطالبني واهنم يعطون للمريد 
الرشيد والطالب الصادق على مقدار حوصلته يف اول القدم ما هو فيهم ويرمونه 

ض مشايخ السالسل بعالقة حبية وارتباط معنوي بطريق االلتفات واالنعكاس وبع
قدس اهللا اسرارهم يف اشتباه من كلمة اندراج النهاية يف البداية اليت صدرت عن اآلخر 

 هذا الطريق ئهؤالء االكابر وله تردد يف حقية هذا الكالم وال جيوز ان يكون مبتد
 نتهى هذا الطريق ملى طريق آخر والعجب انه من اين فهم مساواة مبتدنتهىمساوياً مل
ى ومل يصدر عن هؤالء االكابر غري اندراج النهاية يف البداية وليست يف طرق أخر
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هذه العبارة داللة على املساواة ومقصودهم منها ان الشيخ املنتهى يف هذا الطريق 
 بالتوجه والتصرف ذوقا من دولة هنايته ملبتد رشيد بطريق االنعكاس وميزج يف ىيعط

ل االشتباه واين اجملال للتردد يف حقيته وهذا بدايته ملح هنايته فاين املساواة وما حم
 هذا الطريق وان مل يكن له حكم املنتهى ولكنه ئاالندراج دولة عظيمة جدا ومبتد

 فرصة قطع طريق ى ال يعطئليس حمروماً عن دولة النهاية ولو فرضنا ان هذا املتبد
لك الذرة من الوصول وطي منازله ولكنه ال يذهب حمروما عن دولة النهاية وجتعل ت

خر فاهنم بعيدون عن معاملة أملح النهاية كليته مليحة ومملوحة خبالف مبتدئ طرق 
النهاية وعاجزون عن قطع املنازل وطي املسافات فيا ويلهم الف ويل لو مل يقطعوا 

 هذا الطريق ومبتدئي يتدئبفرصة قطع املنازل وطي املسافات فاذا اتضح الفرق بني م
 على سائر ارباب البداية ينبغي ان يعلم ان هذا ى ذلك املتبدطرق اخر والحت مزية

 طرق أخر وهذه املزية متحققة بينهما بل منتهى هذا الطريق ومنتهىالفرق ثابت بني 
هناية هذه الطريقة العلية وراء هنايات سائر طرق املشائخ يصدقون هذا الكالم مين ام ال 

لنهاية اليت بدايتها ممتزجة بالنهاية فان سلكوا طريق االنصاف لعلهم يصدقون فان ا
  ):ع(يكون هلا امتياز عن هنايات اآلخرين ألبتة وتكون هناية تلك النهايات ألبتة 

  وعام الرخص يعلم من ربيعه

ومجاعة من متعصيب سالسل أخرى يقولون لنا ان هنايتنا وصول اىل احلق 
ق وما يكون هنايتكم وراء  اين تذهبون من احلسبحانه وأنتم تقولون اهنا بدايتكم فاىل

 نذهب من احلق اىل احلق جل سلطانه وهنرب من شائبة الظلية ونقصد )قلنا(احلق 
اصل االصل ونعرض عن التجليات ونطلب املتجلي وخنلف الظهورات خلف ظهورنا 
ونلتمس الظاهر يف أبطن البطون وحيث كانت مراتب االبطنية متفاوتة نذهب من 

 ونضع القدم من ابطنية أخرى اىل ابطنية ثالثة ومنها اىل ما شاء ابطنية اىل ابطنية أخرى
اهللا تعاىل وحضرة احلق سبحانه وان كان بسيطاً حقيقياً ولكنه تعاىل واسع ايضا ال 
بالوسعة اليت هلا طول وعرض فاهنا من أمارات االمكان وعالمات احلدوث بل وسعته 
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ثال والسري الواقع يف تلك الوسعة تعاىل كذاته سبحانه مرتهة عن الكيف والشبه وامل
ايضاً ال مثلي وال كيفي وصاحب السري مع وجود كونه كميا وكيفيا يقطع تلك 
املنازل الالمثلية بقوة ال كيفية وال مثلية ويرغب عن املثلي يف الالمثلي ماذا يدرك 

 عامل العاجزون املفلسون عن حقيقة املعاملة وأي خرب يعرف املتعلقون بعامل املثلي عن
  :)شعر(الالمثلي يزعمون قصورهم اعتراضا ويتباهون جبهاالهتم 

   استحسن العيب زعما انه حسن *كم من بليد غفول عن معايبه

 بل هناية خامت الرسل صلّى و السالمامل يفهموا ان هناية االنبياء عليهم الصالة 
يست متحدة بنهاية اهللا عليه و سلّم أيضا وصول اىل احلق سبحانه وهناية هذه الطائفة ل

هؤالء االكابر بل ال مناسبة بينهما اصال فيمكن ان تتيسر جلماعة هناية تكون وراء 
هناية هذه الطائفة ودون هناية هؤالء الكرباء عليهم الصلوات والتحيات فصح ان هناية 
الكل هو الوصول اىل احلق سبحانه والتفاوت فيما بني الطوائف ثابت على تفاوت 

نقول ان الكل يزعم ان هنايته الوصول اىل احلق سبحانه لكن كثري من درجاهتم او 
الناس يظن الظالل وظهورات احلق احلق تعاىل وتقدس مع وجود تفاوت درجات تلك 
الظالل والظهورات فلم تكن هنايات مجيع ارباب النهايات يف نفس االمر الوصول اىل 

حبسب زعمه فحينئذ اذا كان  كل واحد احلق سبحانه منتهىاحلق تعاىل وتقدس بل 
بزعم احلقانية تكون اآلخر ابتداء شخص ظالل احلق وظهوراته سبحانه اليت هي هناية 

هناية ذلك الشخص الوصول اىل احلق تعاىل الذي هو سبحانه وراء تلك الظالل 
  :)شعر(والظهورات فلم يكون مستبعدا وكيف يكون حمل اشتباه 

  زهت ساحتهم عن افحش الكلم ن *لو عاهبم قاصر طعنا هبم سفها

   قيدت هبا أسد الدنيا باسرهم *هل يقطع الثعلب احملتال سلسلة

ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم 
  .الكافرين
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املكتوب الرابع واالربعون اىل حممد صادق ولد احلاج حممد مؤمن يف جواب 
تطبيقها على العلوم الشرعية وعن سؤاله عن استفساره عن وحدة الوجود و

  حديث اذا أحب اهللا عبدا اخل وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى قد سألت ان الصوفية قائلون و سالم احلمد هللا 
بوحدة الوجود ويعتقد العلماء هذا القول كفرا وزندقة وكلتا الطائفتني من الفرقة 

 ان هذا الفقري قد كتب حتقيق هذا )أيها احملب(ك الناجية فما حقيقة هذه املعاملة عند
ا اىل اللفظ ومع املبحث يف مكتوباته ورسائله بالتفصيل وجعل نزاع الفريقني راجع

بد للسؤال من اجلواب فلنكتب كلمات بالضرورة اعلم ان كل من ذلك ملا سألت ال
 وحيكم بان  االشياء عني احلق سبحانهىيقول من الصوفية العلية بوحدة الوجود وير

الكل هو ليس مراده ان االشياء متحدة باحلق جل وعال وان الترتيه صار تشبيها مترتال 
وكان الواجب ممكنا وانقلب الالمثلي مثليا فان هذه كلها كفر واحلاد وضاللة وزندقة 
ليس هناك احتاد وال عينية وال ترتل وال تشبه فهو سبحانه اآلن كما كان فسبحان من 

اته وال بصفاته وال بأمسائه حبدوث األكوان وهو سبحانه على صرافة اطالقه ال يتغري بذ
ما مال من اوج الوجوب اىل حضيض االمكان بل معىن الكل هو ان االشياء معدومة 
واملوجود هو تعاىل وتقدس وليس مراد احلسني بن منصور احلالج من قوله انا احلق 

بل معىن قوله باين معدوم واملوجود هو باين حق ومتحد باحلق فانه كفر وموجب لقتله 
احلق سبحانه غاية ما يف الباب ان الصوفية يرون االشياء مرايا ظهورات احلق تعاىل 
وتقدس ويظنوهنا جمايل امسائه وصفاته سبحانه من غري شائبة الترتل وبال مظنة التغري 
ك والتبدل كما اذا امتد ظل شخص ال ميكن ان يقال ان ذلك الظل متحد بذل

الشخص وله نسبة العينية معه أو ان ذلك الشخص ترتل فظهر يف صورة الظل بل ذلك 
 ىالشخص على صرافة اصالته ووجد الظل منه من غري شائبة الترتل والتغري وان اختف

وجود الظل يف بعض االوقات عن نظر مجاعة بواسطة كمال حمبتهم بوجود الشخص 
لعلهم يقولون ان الظل عني  فحينئذ صالغري الشخص ا شيئا حبيث ال يكون مشهودهم
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الشخص يعين الظل معدوم واملوجود هو ذلك الشخص فقط فلزم من هذا التحقيق ان 
االشياء عند الصوفية مرايا ظهورات احلق ال عينه تعاىل وتقدس فتكون االشياء من 
احلق ال احلق جل شأنه فيكون معىن كالمهم الكل هو الكل منه وهو خمتار العلماء 
الكرام فال يكون الرتاع بني العلماء الكرام والصوفية العظام كثرهم اهللا سبحانه اىل يوم 

مآل القولني واحداً وامنا الفرق ان الصوفية يقولون ان و يكون القيام ثابتا يف احلقيقة 
االشياء مرايا ظهورات احلق تعاىل والعلماء يتحاشون من هذا اللفظ ايضا من جهة 

 ان الصوفية مع وجود قوهلم بظهورات )فان قيل(احللول واالحتاد التحرز من توهم 
االشياء يروهنا معدومة خارجية وال يقولون مبوجود يف اخلارج غري احلق سبحانه 

 أن )اجيب(والعلماء يقولون بوجود االشياء يف اخلارج فثبت نزاع الفريقني يف املعىن 
كنهم يثبتون له وجودا ومهيا يف الصوفية وان كانوا يرون العامل معدوما خارجيا ل

اخلارج ويقولون باراءة خارجية وال ينكرون الكثرة الومهية اخلارجية ومع ذلك يقولون 
ان هذا الوجود الومهي الذي حصل اراءة يف اخلارج ليس من املوجودات الومهية اليت 
ك ترتفع بارتفاع الوهم وليس له قرار وثبات بل ملا كان هذا الوجود الومهي وتل

االراءة اخليالية بصنع احلق سبحانه وانتقاش قدرته الكاملة كان حمفوظا من الزوال 
ومصونا من اخللل ومعاملة هذه النشأة وتلك النشأة مربوطة به والسوفسطائية الذين 
يظنون العامل اوهاما وخياالت ويزعمون ارتفاعه بارتفاع الوهم واخليال يقولون ان 

نا ليس له حتقق يف نفس األمر فان اعتقدنا السماء ارضا وجود االشياء تابع العتقاد
فارض واالرض باعتقادنا مساء واذا ختيلنا احللو مرا فمر واملر باعتقادنا حلو وباجلملة ان 
هؤالء اجملانني ينكرون اجياد الصانع املختار جل سلطانه وال يسندون االشياء اليه تعاىل 

يف اخلارج وجودا ومهيا له ثبات واستقرار ال ضلوا فاضلوا فالصوفية يثبتون لالشياء 
يرتفع بارتفاع الوهم وجيعلون معاملة هذه النشأة وتلك النشأة اليت هي خملدة ومؤبدة 
مربوطة بذلك الوجود والعلماء يعتقدون االشياء موجودة يف اخلارج ويعتقدون ترتب 

شياء يف جنب االحكام اخلارجية االبدية على االشياء ومع ذلك يتصورون وجود اال
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وجود احلق جل وعال ضعيفا وحنيفا ويعتقدون وجود املمكن بالنسبة اىل وجود 
الواجب تعاىل وتقدس هالكا فثبت لالشياء وجود يف اخلارج عند الفريقني وكانت 
احكام هذه النشأة وتلك النشأة مربوطة به وانه غري مرتفع بارتفاع الوهم واخليال 

غاية ما يف الباب ان الصوفية يقولون لذلك الوجود ومهيا فارتفع الرتاع وزال اخلالف 
يف نظرهم  يبقى بواسطة ان وجود االشياء يصري خمتفيا عن نظرهم وقت العروج وال

غري وجود احلق جل شأنه والعلماء يتحاشون عن اطالق لفظ الوهم على ذلك الوجود 
ر الثواب والعذاب وال يقولون وجودا ومهيا لئال حيكم قاصر النظر بارتفاعه فينك

 ان مقصود الصوفية من اثبات الوجود الومهي لالشياء هو ان هذا )فان قيل(االبديني 
الوجود مع وجود الثبات واالستقرار ليس هو يف نفس االمر ويف غري الوهم وال نصيب 
له عن االراءة والعلماء يقولون بوجود االشياء يف اخلارج ونفس األمر فالرتاع باق 

 الوجود الومهي واالراءة اخليالية ملا مل يرتفع بارتفاع الوهم واخليال كان يف  ان)اجيب(
نفس االمر فانا لو فرضنا زوال وهم مجيع الوامهني يكون هذا الوجود ثابتا ال يزول 
بزوال االوهام وال معىن للواقع ونفس االمر اال هذا ولكن فرق بني نفس االمر الذي 

س االمر الذي هو ثابت يف وجود الواجب تعاىل فان يثبت يف وجود املمكن وبني نف
االول له حكم الالشئ يف جنب الثاين حىت يكاد يعد من املوهومات واملتخيالت مثل 
اجزاء الكلي املشكك حيث ان بينها تفاوتا فاحشا كما ان وجود املمكن له حكم 

 يف احلقيقة الالشئ بالنسبة اىل وجود الواجب حبيث يكاد يعد من العدمات فال نزاع
 اذا كان وجود مجيع االشياء يف نفس االمر لزم ان تكون املوجودات )فان قيل(

متعددة يف نفس االمر ال موجودا واحدا وهذا مناف لوحدة الوجود اليت هي مقررة 
 كالمها مطابقان لنفس االمر تعدد املوجودات ووحدة )اجيب(ومسلمة عند الصوفية 

ا كان اجلهة واالعتبار خمتلفان ارتفع توهم اجتماع الوجود يف نفس االمر ولكن مل
 هذا املبحث مبثال وهو ان صورة زيد مثال مرئية يف املرآة وال )وليتضح(النقيضني 

صورة يف املرآة يف نفس االمر اصال فان تلك الصورة املرئية ليست حتت املرآة وال يف 
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 هلا حصول يف املرآة غري وجهها بل وجود تلك الصورة يف املرآة باعتبار التوهم ليس
االراءة اخليالية وهذا الوجود الومهي واالراءة اخليالية اللذان عرضا للصورة يف املرآة 
أيضا كائنان يف نفس االمر وهلذا لو قال شخص رأيت صورة زيد يف املرآة يصدق يف 

 االميان على العرف لو حلف كالمه هذا عقال وعرفا ويعد حمقا وحيث كان مبىن
ان يقول واهللا رأيت صورة زيد يف املرآة ينبغي ان ال حينث به ففي هذه شخص ب

الصورة عدم حصول صورة زيد يف املرآة وحصوهلا فيها باعتبار التوهم والتخيل 
كالمها يف نفس األمر والواقع ولكن االول حبسب نفس االمر مطلقا والثاين بتوسط 

خيل الذي هو مناف لنفس األمر  ان اعتبار التوهم والت)و العجب(الوهم والتخيل 
 الثاين النقطة )و املثال(صار هنا حمال لنفس االمر اذ لواله ملا حصل مثة نفس االمر 

اجلوالة اليت تعرض هلا صورة الدائرة يف اخلارج حبسب التوهم والتخيل فههنا عدم 
نفس حصول الدائرة يف اخلارج وحصوهلا ايضا فيه باعتبار التوهم والتخيل كالمها يف 

االمر ولكن عدم حصول الدائرة يف نفس االمر مطلقا وحصوهلا فيه حبسب التوهم 
والتخيل فاالول مطلق والثاين مقيد ففيما حنن فيه تكون وحدة الوجود حبسب نفس 
االمر مطلقا وتعدد الوجود يف نفس االمر باعتبار التوهم والتخيل فبمالحظة االطالق 

اقضني حبسب نفس االمر تناقض وال يثبت اجتماع والتقييد ال يكون بني كون املتن
 اذا فرض زوال وهم مجيع الوامهني كيف يكون الوجود الومهي )فان قيل(النقيضني 

 ان هذا الوجود الومهي مل حيصل مبجرد اختراع الوهم )اجيب(واالراءة اخليالية ثابتا 
وهم وحصل له حىت يزول بزوال الوهم بل هو حاصل بصنع احلق جل وعال يف مرتبة ال

االتقان فال يتطرق عليه اخللل بزوال الوهم بالضرورة وامنا يقال له وجودا ومهياً باعتبار 
ان احلق سبحانه خلقه يف مرتبة احلس والوهم وحيث كان خلقه تعاىل فهو حمفوظ عن 
الزوال واخللل يف اي مرتبة كان وحيث ان احلق سبحانه خلقه كان يف نفس االمر 

ن تلك املرتبة نفس االمر بل جمرد اعتبار ولكن  تكي مرتبة خلقه وان ملبالضرورة يف ا
املخلوق يف تلك املرتبة منسوب اىل نفس االمر وما قلت ان احلق سبحانه خلقه يف 
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مرتبة احلس والوهم يعين انه تعاىل خلق االشياء يف مرتبة ليس هلا يف تلك املرتبة حصول 
 شيئا اهل الشعبذة اشياء غري واقعية ويرونى  يروال ثبوت إال يف احلس والوهم كما

واحدا عشرة اشياء وليس هلذه االشياء العشرة حصول اال يف احلس والوهم وليس 
املوجود يف نفس االمر غري ذلك الشئ الواحد فاذا عرض هلذه االشياء العشرة بقدرة 
 يف احلق جل سلطانه ثبات واستقرار وصارت حمفوظة عن اخللل وسرعة الزوال تصري

نفس االمر فهذه االشياء العشرة موجودة يف نفس االمر ومعدومة فيه ايضا لكن 
باعتبارين فانه اذا قطع النظر عن مرتبة احلس والوهم فمعدومة وبال مالحظة احلس 
والوهم موجودة ومن القصص املشهورة ان ارباب الشعبذة يف بلد من بالد اهلند 

سالطني ففي ذلك االثناء اظهروا يف نظر الناس اسسوا بنيان الشعبذة عند واحد من ال
 وأروا يف ذلك اجمللس ان تلك االشجار كربت هبالطلسم والشعبذة بستان اشجار أنب

وامثرت واكل اهل اجمللس من مثارها فامر السلطان يف ذلك الوقت بقتل ارباب الشعبذة 
 تلك الشعبذة ىالنه كان قد مسع انه اذا قتل صاحب الشعبذة بعد ظهور الشعبذة تبق

على حاهلا بقدرة احلق جل سلطانه فلما قتلوهم بقيت تلك االشجار بقدرة اهللا جل 
سلطانه ومسعت اهنا باقية اىل اآلن والناس يأكلون من مثارها وما ذلك على اهللا بعزيز 
ففي الصورة املتنازع فيها اظهر احلق سبحانه الذي ال موجود غريه يف اخلارج ونفس 

 امسائه وصفاته بقدرته الكاملة يف حجب صور املمكنات يف مرتبة احلس االمر كماالت
 تلك الكماالت يف جمايل االشياء بوجود ومهي وثبوت خيايل يعين اوجد ىوالوهم واجل

االشياء على طبق تلك الكماالت يف مرتبة احلس والوهم فوجود االشياء باعتبار االراءة 
 ىتلك االراءة االستقرار والثبات وراعتعاىل  و اخليالية ولكن ملا منح احلق سبحانه

االتقان يف صنع االشياء وجعل املعاملة االبدية مربوطة هبا صار وجودها الومهي وثبوهتا 
اخليايل ايضا يف نفس االمر وكانت حمفوظة عن اخللل فيمكن ان يقال ان االشياء هلا يف 

ل حضرة والد هذا الفقري اخلارج ونفس االمر وجود وليس هلا وجود كما مر مكررا قا
قدس سره وكان من العلماء احملققني سألين القاضي جالل الدين االكري الذي كان 
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من العلماء املتبحرين هل الواقع الوحدة او الكثرة فان كان وحدة تصري الشريعة اليت 
 مبناها على االحكام املتباينة واملتمايزة باطلة وان كان كثرة يبطل قول الصوفية الذين
يقولون بوحدة الوجود قال حضرة شيخنا يف جوابه كلتامها مطابقتان لنفس االمر 
وواقعتان فيه وبني ذلك ومل يبق يف خاطر الفقري ما قال يف بيانه وما افيض على خاطر 
الفقري يف هذا الوقت اورده يف قيد الكتابة واالمر اىل اهللا سبحانه فالصوفية الذين 

 والعلماء الذين حيكمون بالكثرة ايضا حمقون واملناسب يقولون بوحدة الوجود حمقون
حوال العلماء الكثرة فان مبين الشرائع على الكثرة حوال الصوفية الوحدة واملناسب الال

 والتنعيم و السالموتغاير االحكام مربوط بالكثرة ودعوة االنبياء عليهم الصالة 
 سبحانه يريد الكثرة وحيب والتعذيب اآلخرويني كله متعلق بالكثرة وحيث ان احلق

الظهور كما قال تعاىل فأحببت ان اعرف فبقاء هذه املرتبة ايضا ضروري فان ترتيب 
ن من اخلدم أهذه املرتبة مرضي رب العاملني وحمبوبه تعاىل فانه ال بد لسلطان ذي ش

واحلشم والذل واالفتقار واالنكسار الزم لعظمته وكربيائه ومعاملة وحدة الوجود وان 
انت كاحلقيقة ومعاملة الكثرة بالنسبة اليه كاجملاز وهلذا يقال لذلك العامل عامل احلقيقة ك

 االشياء ىوهلذا العامل عامل اجملاز ولكن ملا كانت الظهورات حمبوب رب العاملني واعط
البقاء األبدي واورد القدرة يف لباس احلكمة وجعل االسباب نقاب أفعاله كانت تلك 

رة وصار هذا اجملاز متعارفاً والنقطة اجلوالة وان كانت كاحلقيقة احلقيقة كاملهجو
والدائرة الناشئة من تلك النقطة كاجملاز ولكن احلقيقة مهجورة هناك وما هو املتعارف 
جماز وسألت عن معىن هذا القول اذا احب اهللا عبدا مل يضره ذنب اعلم انه اذا احب 

حلق جل وعال حمفوظون عن ارتكاب الذنب اهللا عبدا ال يصدر عنه ذنب فان اولياء ا
 فاهنم و التسليماتوان جاز صدور الذنب عنهم خبالف االنبياء عليهم الصالة 

معصومون عن الذنوب وجواز صدور الذنب عنهم ايضا مسلوب فاذا مل يصدر الذنب 
عن االولياء ال يكون فيهم ضرر الذنب ففي صورة عدم صدور الذنب يصدق ال 

 على ارباب العلم وميكن ان يكون املراد من الذنب الذنب ى خيفيضره ذنب كماال
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 ما كان السابق الذي صدر عنه قبل الوصول اىل درجة الوالية فان االسالم جيّب
 و السالم وحقيقة األمر عند اهللا سبحانه ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ]١[قبله

و  املصطفى عليه و على آله الصالة عليكم و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة
  .ى والتحيات العلالسالم

  

املكتوب اخلامس واالربعون اىل منبع احلقائق ومعدن املعارف اخلواجه حسام 
الدين امحد يف بيان ان العامل بتمامه جمايل االمساء والصفات الواجبية خبالف 

رض كله مل الذات فانه ال نصيب للممكن منها وليس له قيام بنفسه بل هو ع
  يشم رائحة من اجلوهرية وما يناسب ذلك

  ):ع( املكرم )أيها املخدوم(على عباده الذين اصطفى و سالم احلمد هللا 

   حديث االحبةىواحسن ما مي

حيرر من املعارف الغريبة ينبغي استماعها ويبني طريق مراقبة أخص اخلواص 
تمامه جمايل االمساء ومظاهر  ان يعلم ان العامل ب)ينبغي(فليتوجه اليه بتوجه بليغ 

الصفات الواجبية تعالت وتقدست فان كان يف املمكن حياة فهي مرآة حلياة الواجب 
تعاىل وتقدس وان كان فيه علم فمرآة علمه تعاىل وان كان قدرة فمرآة قدرته تعاىل و 

اىل بل ال مناسبة لذاته تع على هذا القياس وليس لذاته تعاىل مظهر يف العامل وال مرآة
بالعامل اصال وال اشتراك هلا به يف شئ قطعا وان كانت تلك املناسبة يف االسم وتلك 
املشاركة يف الصورة ان اهللا لغين عن العاملني خبالف االمساء والصفات فان هلا مع العامل 
مناسبة امسية ومشاركة صورية كما ان يف الواجب تعاىل علما يف املمكن ايضا صورة 

ان هناك قدرة هنا ايضا صورة تلك القدرة خبالف الذات فان املمكن ذلك العلم وكما 
                                                 

واالقرب ان معين ال يضره ذنب انه كلما صدر عنه ذنب يوفق للتوبة حاال قبل كتابة كاتب الشمال فال يضره ) 1(
  هذنب اصال منه عفي عن
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ال نصيب له من تلك الدولة ومل مينح القيام بنفسه بل املمكن حيث كان خملوق على 
صور امسائه وصفاته تعاىل فهو عرض بتمامه مل يشم رائحة من اجلوهرية وقيامه بذات 

مل اىل اجلوهر والعرض فهو من كون الواجب تعاىل وتقدس وتقسيم ارباب املعقول العا
نظرهم مقصورا على الظاهر وما ثبت من قيام بعض املمكن ببعض آخر فهو من قبيل 
قيام العرض بالعرض ال من قبيل قيام العرض باجلوهر بل قيام ذينك العرضني يف احلقيقة 
ىل بذات الواجب تعاىل وتقدس مل يثبت بينهما جوهرية وقيوم مجيع املمكنات هو تعا

وتقدس فليس للممكن يف احلقيقة ذات تكون صفاته قائمة بتلك الذات بل الذات 
للواجب تعاىل وتقدس هبا قامت صفاته تعاىل وكذلك مجيع املمكنات واالشارة الواقعة 

يف احلقيقة اىل تلك الذات االحد  من كل أحد اىل ذاته بلفظ أنا فتلك االشارة راجعة
شري اوال وان مل تكن ذاته تعاىل مشاراً اليها باشارة ومتحدة اليت قيام الكل هبا يعرفه امل

بشئ اصال وال خيلط القاصرون هذه املعارف الغامضة مبعارف التوحيد الوجودي ال 
يظنون اليد واجليب متحداً بعضه ببعض فان ارباب التوحيد الوجودي ال يقولون 

اته تعاىل ايضا مبوجود غري الذات االحد تعالت وتقدست ويزعمون امساءه وصف
اعتبارات علمية ويقولون يف حقائق املمكنات ما وصلت اليها رائحة من الوجود 
واالعيان ما مشت رائحة الوجود من كالمهم وهذا الفقري يعتقد ان صفاته تعاىل ايضا 
موجودة بوجود زائد على الذات كما قال علماء اهل احلق ويثبت للممكنات اليت هي 

ات ايضا وجودا غاية ما يف الباب انه ال يعلم املمكنات غري جمايل االمساء والصف
االعراض اليت ال قيام هلا بنفسها وال يثبت اجلوهرية اليت هلا قيام بذاته يف املمكنات بل 

 يعلم من هذا التحقيق ان ذات املمكن عني ذات )فان قيل(يتيقن قيام الكل بذاته تعاىل 
ب جل شأنه وهذا حمال الستلزامه قلب الواجب تعاىل وان املمكن متحد بالواج

 ان ذات املمكن يعين ماهيته وحقيقته هي عني تلك االعراض املتعددة )اجيب(احلقائق 
املخصوصة اليت هي جمايل امساء الواجب وصفاته تعاىل وال عينية لتلك االعراض مع 
 ذات الواجب تعاىل وتقدس اصال وال احتاد بينهما بوجه ما قطعا حىت يلزم قلب
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احلقائق وليس هناك غري قيام تلك االعراض بالذات تعالت وتقدست وقيوميته تعاىل 
 ملا رجعت اشارة كل احد اىل ذاته بلفظ انا اىل ذات الواجب )فان قيل(جبميع االشياء 

تعاىل لزم ان تكون ذات املمكن يعين ماهيته وحقيقته عني ذات الواجب تعاىل فان 
هيته وحقيقته وهذا مستلزم لقلب احلقيقة وعني كالم اشارة كل احد بلفظ انا اىل ما

 نعم وان كان اشارة كل احد بلفظ انا اىل حقيقته )اجيب(ارباب التوحيد الوجودي 
عراض ولكن ملا كانت حقيقته اعراضا جمتمعة ليست فيها قابلية هذه االشارة فان اال

بل حقيقته هذه االشارة ة باالستقالل وباالصالة وملا مل تقليست بقابلة لالشارة احلسي
صارت االشارة راجعة اىل مقوم تلك احلقيقة فماهية املمكن هي عني تلك االعراض 
اجملتمعة وان كانت االشارة بواسطة عدم قابلية حقيقته راجعة اىل مقومها الذي هو 
ذات الواجب تعاىل وتقدس فلم يكن قلب احلقيقة وما صار املمكن واجبا تعاىل 

 ان انا )و العجب(م مغايرا لكالم ارباب التوحيد الوجودي وتقدس وكان الكال
 املمكن ممكنا على حاله وال يتكلم بقول ىالصادر من املمكن يرجع اىل الواجب ويبق

 ان قيام املمكن )فان قيل(سبحاين وانا احلق بل ال يقدر ان يقول لكونه صاحب متيز 
 ان امتناع )اجيب(ىل وهو ممتنع بذات الواجب تعاىل مستلزم لقيام احلوادث بذاته تعا

قيام احلوادث مبعىن حلول احلوادث يف ذاته تعاىل وهو حمال ولكن القيام ليس هنا مبعىن 
احللول بل مبعىن الثبوت والتقرر يعين ان ثبوت املمكن وتقرره بذات الواجب تعاىل 

له   بد اذا كان ثبوت املمكن بذات الواجب وقد تقرر انه عرض بتمامه فال)فان قيل(
من حمل يقوم به وما ذاك احملل ليس هو ذات الواجب تعاىل وكذلك ال يكون املمتنع 

ال يكون له قيام بذاته بل يقوم بغريه وملا مل يفهم ارباب   ان العرض ما)اجيب(حمال له 
املعقول يف قيام العرض غري احللول اثبتوا للعرض حمال بالضرورة واستحالوا ثبوته من 

ظهر للقيام معىن آخر كما مر ال يلزم احملل اصال وحمسوسنا ومشاهدتنا غري حمل فاذا 
ان قيام مجيع االشياء بذات الواجب تعاىل من غري ان يكون يف البني حلول وحمل اصال 
يصدقه ارباب املعقول او ال وتشكيكهم ال يكون مصادما لبداهتنا وال يزول يقيننا 
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مياء يرون ياب الطلسم واصحاب الس هذا املبحث مبثال ان ارب)ولنوضح(بشكهم 
ويظهرون االشياء من جنس االجسام الغريبة واالعراض العجيبة ويف هذه الصورة 
يعرف كل شخص ان هذه االجسام ليس هلا قيام بنفسها كاالعراض بل قيام كليهما 
بذات صاحب الطلسم وال حمل هلما اصال ويعرفون ايضا ان ليس يف هذا القيام شائبة 

واحمللية بل ثبوت تلك االجسام واالعراض بذات صاحب الطلسم من غري توهم احلالية 
حلول وفيما حنن فيه ايضا عني هذا التصوير فان احلق سبحانه خلق االشياء يف مرتبة 

 االتقان واالحكام يف صنعها وجعل املعاملة االبدية والتنعيم ىاحلس والوهم وراع
م هلذه االشياء بذاهتا بل هي قائمة بذاته تعاىل والتعذيب السرمديني مربوطة هبا فال قيا

صورة جبل او صورة مساء اآلخر من غري شائبة احللول وبال مظنة احلال واحملل والتمثيل 
تظهر يف املرآة اي أبله تزعم تلك الصور اجساما وجواهر وتظن اهنا قائمة بنفسها فان 

ا حماال بعلة العرضية وطلب هل زعم فرضا شخص تلك الصور اعراضا وقائمة بالغري
عّد ثبوهتا من غري حمال حماال فهذا الشخص ايضا سفيه فانه ينكر بداهة نفسه بتقليد يو

الناس الن كل من عنده متييز يعرف بالبداهة ان ليس لتلك الصور حمال اصال بل ال 
 هلا اىل احملال وهكذا مجيع املمكنات عند ارباب الكشف والشهود وليست غري احتياج
اتقن تلك الصور  و تعاىل اثيل مثل هذه الصور غاية ما يف الباب ان احلق سبحانهالتم

 اخللل وحمفوظة من نملة واحكم على هنج صارت مصونة عوالتماثيل بقدرته الكا
الزوال واملعاملة االخروية االبدية مربوطة هبا كما مر غري مرة وقال النظام من املتكلمني 

ة من غري رام العامل اعراض جممتعة وظنه خاليا من اجلواهر ومن علماء املعتزلة حبكم رمي
نعم ان الكذوب قد يصدق وملا مل يقل بقيام هذه االعراض بذات واجب الوجود جل 
سلطانه من قصور نظره صار موردا لطعن العقالء وتشنيعهم فان العرض ال بد له من 

ندا اليه ومن الصوفية اعتقد قيام بالغري وال هو قائل بوجود اجلوهر حىت جيعل قيامه مست
صاحب الفتوحات املكية العامل اعراضا جمتمعة يف عني واحد وجعل العني الواحد 
عبارة عن ذات احدية جل سلطانه ولكنه حكم بعدم بقاء هذه االعراض يف زمانني 
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وقال ان العامل ينعدم يف كل آن ويتجدد مثله و عند الفقري هذه املعاملة شهودية ال 
للسالك يف  يرى ما حقق هذا املبحث يف حواشي شرح الرباعيات انه قدوجودية ك

توسط االحوال قبل ان ترتفع االغيار عن نظره مطلقا يف آن ان العامل صار معدوما ويف 
ان العامل موجود ويف آن ثالث جيده ايضا معدوما ويف آن رابع موجودا  يرى آن ثان

عدوما دائما ففي هذا الوقت العامل مستمر اىل ان يشرف بالفناء املطلق وجيد العامل م
العدم يف شهوده وهكذا حني توسط حصول البقاء والرجوع اىل العامل يظهر العامل يف 
النظر تارة وخيتفي أخرى ومن هناك ايضا يتوهم حالة جتدد االمثال فاذا متت هلذا 

رشاد يظهر العارف معاملة البقاء والرجوع اىل العامل واستند يف مقام التكميل واال
الوجود فصارت هذه املعاملة راجعة اىل شهود  وجيد العامل مستمر العامل يف نظره ايضا

السالك ال اىل وجود العامل فان وجوده ما زال على وترية واحدة فان كان تذبذب 
 واهللا سبحانه امللهم للصواب واحلكم بعدم بقاء االعراض يف زمانني دفهو يف الشهو

لمني مدخول فيه مل يبلغ مرتبة الثبوت واالدلة اليت اوردوها يف كما قال بعض املتك
عدم بقاء االعراض غري تامة وهذه املعارف الغامضة كاهنا درس الكثر االصحاب هناك 
ينبغي اعطاء نقلها لكل من له شوق اليها وملا كان يف الفقري نوع مرض مل يكتب لكل 

 عليكم و على من و السالم فقط واحد من االصحاب على حدة واكتفي هبذه املعارف
  .لديكم

  

ايل يف فضائل الكلمة الطيبة گاملكتوب السادس واالربعون اىل الشيخ محيد البن
اليت هي متضمنة للطريقة واحلقيقة والشريعة وبيان ان ال مقدار لكماالت 

الوالية يف جنب كماالت النبوة اصال وبيان ان الوالية ال بد هلا من الشريعة 
  ب ذلكوما يناس

ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا هذه الكلمة الطيبة متضمنة للطريقة واحلقيقة 
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والشريعة وما دام السالك يف مقام النفي فهو يف مقام الطريقة فاذا فرغ من النفي 
 مجيع االغيار عن نظره وأمت الطريقة ووصل اىل مقام الفناء وجاء اىل ىبالتمام وانتف

 ومال من السلوك اىل اجلذبة فقد حتقق مبرتبة احلقيقة واتصف مقام االثبات بعد النفي
بالبقاء وهبذا النفي واالثبات وهبذه الطريقة واحلقيقة وهبذا الفناء والبقاء وهبذا السلوك 
واجلذبة يصدق اسم الوالية ومتيل النفس من ان تكون امارة اىل االطمئنان وتصري 

ة باجلزء االول من هذه الكلمة الطيبة مزكاة ومطهرة فكماالت الوالية صارت مربوط
 اجلزء الثاين من هذه الكلمة املقدسة الذي هو مثبت ىالذي هو النفي واالثبات وبق

 وهذا اجلزء االخري حمصل و التسليماترسالة خامت الرسل عليه و على آله الصالة 
 للشريعة ومكمل هلا وما كان حاصال يف االبتداء والوسط من الشريعة فهو صورة
الشريعة وامسها ورمسها وحصول حقيقة الشرعية امنا هو يف هذا املوطن الذي حيصل 
بعد حصول مرتبة الوالية وكماالت النبوة اليت حتصل لكمل تابعي االنبياء عليهم 

 بتبعيتهم ووراثتهم فهي ايضا يف هذا املوطن والطريقة واحلقيقة اللتان و السالمالصالة 
ا من الشرائط لتحصيل حقيقة الشريعة وحتصيل كماالت هنمأمها حمصلتان للوالية ك

 ان يعقتد الوالية مثل الطهارة والشريعة كالصالة وكأن يف الطريقة ازالة )ينبغي(النبوة 
النجاسات احلقيقية ويف احلقيقة ازالة النجاسات احلكمية وبعد الطهارة الكاملة يستحق 

ة اليت هي هناية مراتب القرب وعماد ء الصالااتيان االحكام الشرعية وحيصل قابلية اد
الدين ومعراج املؤمن ولقد وجدت اجلزء االخري من هذه الكلمة املقدسة حبرا ال هناية 
له وشوهد اجلزء االول يف جنبه كالقطرة نعم ال مقدار لكماالت الوالية يف جنب 
ة كماالت النبوة اصال وما يكون مقدار ذرة يف جنب الشمس سبحان اهللا زعم مجاع

من اعوجاج النظر ان الوالية افضل من النبوة وظنوا الشريعة اليت هي لب اللباب قشرا 
وماذا يفعلون فان نظرهم مقصور على صورة الشريعة ومل حيصلوا من اللب شيئا غري 
القشر وظنوا النبوة بعلة التوجه اىل اخللق قاصرة وزعموا هذا التوجه مثل توجه العوام 

والية الذي هو اىل احلق على ذلك التوجه وقالوا ان الوالية ناقصا ورجحوا توجه ال
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افضل من النبوة ومل يدروا ان التوجه يف كماالت النبوة ايضا اىل احلق يف وقت العروج 
كما يف مرتبة الوالية بل يف مرتبة الوالية صورة تلك الكماالت العروجية اليت حصلت 

ق كالوالية ليف وقت نزول النبوة اىل اخليف مقام النبوة كما ستذكر منه نبذة والتوجه 
وامنا الفرق ان الظاهر يف الوالية متوجه اىل اخللق والباطن اىل احلق سبحانه ويف نزول 

 اخللق اىل احلق بكليته ا متوجهان اىل اخللق وصاحبه يدعوالنبوة الظاهر والباطن كالمه
 ورسائلي وتوجهه هذا وهذا الرتول امت واكمل من نزول الوالية كما حققته يف كتيب

اىل اخللق ليس كتوجه العوام كما زعموا فان توجه العوام اىل اخللق من جهة تعلقهم 
باالغيار وتوجه اخص اخلواص اىل اخللق ليس هو بواسطة تعلقهم باالغيار فان هؤالء 
االكابر ودعوا التعلق باالغيار يف اول القدم وحصلوا التعلق خبالق اخللق جل سلطانه 

ه بل توجه هؤالء االكابر اىل اخللق هلدايتهم وارشادهم ليدلوهم على خالق اخللق مكان
جل وعال ولريشدوهم اىل مراضي موالهم تعاىل وتقدس وال شك ان مثل هذا التوجه 
اىل اخللق الذي مقصودهم منه ختليصهم عن رقية ما سواه تعاىل افضل من ذلك التوجه 

ا كان شخص مشغوال بذكر اهللا تعاىل فظهر يف اىل احلق سبحانه الجل نفسه مثال اذ
ذلك االثناء ضرير ويف طريقه بئر حبيث لو رفع قدمه لوقع فيها ففي هذه الصورة هل 
االفضل هلذا الشخص الذكر او ختليص الضرير من البئر وال شك ان ختليص الضرير 

ع الضرر افضل من الذكر فان اهللا تعاىل غين عنه وعن ذكره والضرير عبد حمتاج ودف
عنه ضروري خصوصا اذا كان مأمورا هبذا التخليص ففي هذا الوقت ختليصه عني 

 جل شأنه ويف ء حق واحد وهو حق املوىلاالذكر لكونه امتثال امره يف الذكر اد
ء حقني حق العبد وحق املويل تعاىل بل يكاد يدخل الذكر يف ذلك اختليص املأمور به اد

يس مبستحسن يف محيع االوقات بل يف بعض االوقات الوقت يف املعصية فان الذكر ل
يستحسن عدم الذكر كما ان االفطار يف االيام املنهية وترك الصالة يف االوقات 

 ان يعلم ان الذكر عبارة عن طرد الغفلة )ينبغي(كروهة افضل من الصوم والصالة امل
أو على تكرار بأي وجه يتيسر ال ان الذكر مقصور على تكرار كلمة النفي واالثبات 



- ١٢٩ -  

اسم الذات كما زعم فكلما هو من امتثال االوامر واالنتهاء عن النواهي كله داخل يف 
الذكر والبيع والشراء مع مراعات الشروط ذكر وكذلك النكاح والطالق مع مراعات 
شروطهما ذكر فان اآلمر والناهي جل سلطانه حني مباشرة هذه االمور مع مراعات 

رها فال يكون فيها جمال للغفلة ولكن الذكر الواقع باسم شروطها نصب عني مبارش
املذكور وصفته سريع التأثري ومورث حملبة املذكور وقريب االيصال اليه خبالف الذكر 
الواقع من طريق امتثال االوامر واالنتهاء عن النواهي فانه قليل النصيب من هذه 

رهم بامتثال االوامر الصفات وان وجدت هذه الصفات يف بعض االفراد الذين ذك
واالنتهاء عن املناهي الشرعية على سبيل الندرة قال حضرة اخلواجه النقشبند قدس 
سره ان حضرة موالنا زين الدين التايبادي قدس سره وصل اىل احلق سبحانه من طريق 

الذي حيصل  العلم وايضا ان الذكر الذي يقع باسم املذكور وصفته وسيلة للذكر
الشرعية فان مراعات االحكام الشرعية يف مجيع االمور غري ميسرة مبراعات احلدود 

امسه وصفته تعاىل فال  بدون حمبة تامة لناصب الشرع وهذه احملبة التامة مربوطة بذكر
بد اوال من ذلك الذكر حىت حيصل بسببه هذا الذكر ومعاملة العناية امر آخر ليس 

اىل اصل الكالم فنقول ان ) ولنرجع(هناك شرط وال وسيلة اهللا جيتيب اليه من يشاء 
وراء هذه املعامالت الثالث الطريقة واحلقيقة والشريعة معاملة أخرى خمتصة باآلخرين 
ميكن ان يقال ان ال اعتداد بتلك املعامالت يف جنب هذه املعاملة وال اعتبار وما حصل 

 املعاملة حقيقة تلك يف مرتبة احلقيقة مما له تعلق باالثبات فهو صورة هذه املعاملة وهذه
الصورة مثل صورة شريعة حاصلة يف االبتداء ملرتبة العوام وبعد حصول الطريقة 

 التخيل والتأمل اذا كانت معاملة صورهتا )ينبغي(واحلقيقة تتيسر حقيقة تلك الصورة 
حقيقة معاملة ومقدمتها والية كيف يسعها القيل والقال وكيف يفي هبا البيان ولو 

ن يدركها وماذا يدرك وهذه املعاملة وراثة االنبياء اويل العزم عليهم بينت فرضا م
 والتحيات والربكات اليت هي نصيب اقل قليل فانه اذا كان و التسليماتالصلوات 

 لزم من هذه املعارف )فان قيل(اصول هذه املعاملة قليلة تكون فروعها اقل بالضرورة 



- ١٣٠ -  

الشريعة ويعرج اىل ما وراء الشريعة ان العارف يضع قدمه يف بعض املراتب خارج 
 ان الشرعية اعمال الظاهر وهذه املعاملة متعلقة يف هذه النشأة بالباطن )اجيب(

والظاهر مكلف بالشريعة دائما والباطن مشغوف بتلك املعاملة وحيث ان هذه النشأة 
ام دار عمل فللباطن من اعمال الظاهر مدد عظيم وترقيات الباطن مربوطة باتيان احك

الشريعة اليت متعلقة بالظاهر فال بد للظاهر والباطن يف هذه النشأة من الشريعة يف مجيع 
االوقات فشغل الظاهر العمل مبوجب الشريعة ونصيب الباطن نتائج ذلك العمل ومثراته 
فالشريعة ام كل الكماالت واصل مجيع املقامات ونتائج الشريعة ومثراهتا ليست 

نيوية فان الكماالت االخروية والتنعمات السرمدية ايضا من مقصورة على النشأة الد
مثرات الشريعة ونتائجها فكانت الشريعة شجرة طيبة ينتفع العامل من مثراهتا وفواكهها 

 يلزم من هذا )فان قيل(يف هذه النشأة ويف تلك النشأة ومنها تؤخذ فوائد الدارين 
اهر اىل اخللق يف كماالت النبوة ايضا البيان كون الباطن متوجها اىل احلق سبحانه والظ

وقد كتبت يف مكتوباتك ورسائلك ومر يف هذا املكتوب ايضا ان التوجه يف مقام 
 ان تلك املعاملة )اجيب(النبوة الذي هو حمل الدعوة اىل اخللق بالتمام فما وجه التوفيق 

كون الباطن املذكورة تتعلق بالعروج ومقام الدعوة مربوط باهلبوط ففي وقت العروج ي
 تأدية حقوقهم على وفق الشريعة الغراء ىمع احلق سبحانه والظاهر مع اخللق حىت تتأت

ويف وقت اهلبوط يكون متوجها اىل اخللق بالتمام ويدهلم على احلق سبحانه بكليته فال 
 هذا املقام هو ان التوجه اىل اخللق عني التوجه اىل احلق سبحانه فاينما )حتقيق و(منافاة 
 و تعاىل وا فثم وجه اهللا ال مبعىن ان املمكن عني الواجب او مرآة الواجب سبحانهتول

وما مقدار املمكن احلقري حىت يكون عني الواجب تعاىل او يكون قابال ملرآتيته سبحانه 
بل ميكن ان يقال ان الواجب تعاىل مرآة املمكن ويتوهم االشياء يف مرآة الواجب تعاىل 

 الصورة فكما انه ليس لتك الصور حلول وسريان يف مرآة كصور االشياء يف مرآة
الصورة كذلك ال حلول وال سريان لالشياء يف مرآة الواجب تعاىل وكيف يتصور 
احللول فانه ال وجود للصور يف مرتبة املرآة ووجود الصور امنا هو يف مرتبة التوهم 
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لذي فيه الصور على املرآة والتخيل فقط فاحملل الذي فيه املرآة ليس فيه الصور واحملل ا
منه الف عار فانه ال ثبوت للصور غري االراءة اخليالية وال وجود هلا غري التحقق الومهي 
فان كان هلا حمل فهو يف مرتبة التوهم وان كان هلا زمان فهو يف مرتبة التخيل ولكن 
ن حيث كانت تلك االراءة اخليالية لالشياء بصنع احلق جل سلطانه فهي مصنونة م

اخللل وحمفوظة من سرعة الزوال واملعاملة االبدية مربوطة هبا والعذاب واملثوبات 
 ان امللحوظ اوال يف مرآة الصورة هو الصور وااللتفات )واعلم(يها ب ةالسرمدية منوط

الثاين امنا هو لشهود املرآة وامللحوظ اوال يف مرآة الواجب هو املرآة نفسها وااللتفات 
هود االشياء وايضا يف مرآة الصورة الصور ايضا مرايا احكام املرآة الثاين امنا هو لش

وآثارها فان كانت املرآة طوالنية تظهر الصور ايضا طوالنية فتصري االشياء مرايا لطول 
املرآة وكذلك اذا كانت املرآة صغرية يظهر صغرها يف مرايا الصور خبالف مرآة ذات 

يا الحكامها وآثارها فانه ال حكم على تلك الواجب تعاىل فان االشياء ال تكون مرا
 وال أثر بل مجيع النسب مسلوب عنها فيها فان كانت االشياء مرايا ماذا ااملرتبة العلي

يظهر فيها نعم جيوز ان يكون االشياء مرايا لصور احكام الواجب يف مراتب الترتل 
ال اليت هي ظاهرة ء والصفات فان السمع والبصر والعلم والقدرة مثاالذي موطن االمس

يف مرايا االشياء صور السمع والبصر والعلم والقدرة الثابتة يف مرتبة الوجوب اليت هي 
مرآة تلك االشياء الظاهرة وما قلت ان امللحوظ اوال يف مرآة الواجب تعاىل هو نفس 
ل املرآة وااللتفات الثاين امنا هو لشهود االشياء اليت هي كالصور يف تلك املرآة فهو حا

ابتداء الرجوع الذي تظهر الصور فيه للنظر بعد ان كانت مرتفعة وخمتفية عن النظر 
بالتمام فاذا انتهت معاملة الرجوع اىل آخرها ووقع السري يف االشياء طوهلا وعرضها 

 بالغيب بالضرورة ينئذح وتيسر االستقرار يف مركز دائرة االمكان يتبدل الشهود
ا غيبيا واذا متت معاملة الدعوة وقرعت مقرعة الرحيل ويصري االميان الشهودي اميان

الغيب وال يكون فيه غري الشهود ولكن هذا الشهود يكون  يبقى ففي ذلك الوقت ال
امت واكمل من ذاك الشهود الذي كان حاصال قبيل الرجوع فان الشهود الذي يتعلق 
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  :أكمل من الشهود الذي يتعلق بالدنيا شعراآلخرة ب

   وللعاشق املسكني ما يتجرع *يمهاالنعيم نعهنيئا الرباب 

 ان يعلم انه قد الح من التحقيق السابق ان صورة الشئ اليت تظهر يف )ينبغي(
املرآة ال ثبوت هلا يف غري التخيل واملرآة على صرافة جتردها من حصول تلك الصورة 

قال ان املرآة فيها وميكن ان يقال لتلك الصورة ان املرآة قريبة منها وايضا ميكن ان ي
حميطة هبا واهنا معها وهذا القرب واالحاطة واملعية ليست من قبيل قرب اجلسم 
واجلوهر واحاطتهما بالعرض بل هناك قرب واحاطة العقل عاجز عن تصورمها وقاصر 
عن ادراك كيفيتهما ففي هذه الصورة ثبتت االحاطة والقرب واملعية ومل تعلم كيفيتها 

ك احاطته ومعيته  وهكذا القرب الذي للحق مع العامل وكذلىلاصال وهللا املثل االع
نية جمهولة الكيفية نؤمن انه تعاىل قريب من العامل وحميط به ومعه تعاىل معلومة اآل

ولكن ال نعلم كيفية قربه واحاطته ومعيته تعاىل اهنا ما هي فان هذه الصفات مغايرة 
 وان اورد تنظريها وتشبيهها يف لصفات االشياء ومربأة عن سيما االمكان واحلدوث

 اليها باملرآة والصورة ليجتهد حديدوا البصر ئعامل اجملاز الذي هو قنطرة احلقيقة واوم
 على من اتبع و السالم احلقيقة وليميلوا من الصورة اىل املعىن اىل يف اخلروج من اجملاز

  .ىاهلد

  

ي يف النصيحة املكتوب السابع واالربعون اىل اخلواجه حممد قاسم البدخش
  والتنبيه

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم بعد احلمد والصالة وتبليغ الدعوات اهني انه يفهم من 
كلمة ذاك االخ وكالمه حرارة الطلب وتفوح رائحة اجلمعية هللا سبحانه احلمد واملنة 
 ال على ذلك ويشبه ان تكون هذه الدولة اثر قرب الصحبة ومل تترككم التعلقات اليت

طائل فيها ان تكونوا يف الصحبة مجعة واحدة وال ادري انه هل بلغ جمموع ايام 



- ١٣٣ -  

صحبتكم عشرة اوال ينبغي ان يستحي من اهللا تعاىل حيث ال ينتخب له تعاىل يوما 
واحدا من الف ايام وال جيمع نفسه من تعلقات شيت وقد متت عليكم احلجة ووجدت 

 افضل من اربعينات اجملاهدة ومع ذلك بوجدانك ان ساعة واحدة من هذه الصحبة
تفرون من هذه الصحبة وترمون انفسكم بعيدا عنها باحليل جوهر استعدادكم نفيس 
ولكن ما الفائدة النه مل خيرج من القوة اىل الفعل استعدادكم عال ولكن مهتكم 

  :)شعر(وضيعة حيث قنعت عن اجلوهر النفيس بقطعات خزف خسيس مثل االطفال 

   حقيقة من هويته يف الظالم *ح يعلم كالنهاروحني الصب

وما فاتت الفرصة اآلن ينبغي الفكر يف االصل وعمدة هذا االمر صحبة ارباب 
اجلمعية فان مل تتيسر هذه الدولة ينبغي صرف االوقات يف االشتغال بالذكر االهلي جل 

ن نه املأخوذ من صاحب دولة واالجتناب من كل شئ ينايف الذكر وينبغي حسأش
 يف احلل واحلرمة الشرعيني من غري مساهلة وعليكم بالتزام اجلماعة يف االحتياط

الصلوات اخلمس ورعاية السعي البليغ يف تعديل االركان واحملافظة على اداء الصلوات 
  .يف أوقاهتا ا املستحبة ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير

  

اخلواجه حممد طالب البدخشي يف الترغيب يف املكتوب الثامن واالربعون اىل 
  مقام الرضا

على عباده الذين اصطفى ليكن و سالم هللا  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد
اخلواجه حممد طالب دائما طالب مطلوب قد كتبت خرب فوت قرة العني حممد صديق 

اعز عند املؤمنني  و تعاىل نه االعز ان احلق سبحا)ايها االخ(انا هللا وانا إليه راجعون 
من كل شئ واحب سواء كان امواال او انفسا واالحياء واالماتة فعله تعاىل ال مدخل 
فيهما لغريه فيكون فعله تعاىل ايضا احب واعز بالضرورة حيق للمحبني ان يلتذوا من 
فعل احملبوب وان يفرحوا وكيف ادل على الصرب فان فيه امياء اىل الكراهة ومقام 



- ١٣٤ -  

  :)اشعار(لرضاء وان كان خيرب عن الرغبة والسرور ولكن مرتبة االلتذاذ أمر آخر ا

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

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

   مل يبق غري إهلنا اخلالق *ىبشراك يا عشق قد احترق الور

  . اهلدى من اتبع علىو السالم

  

 قدم ىدا يف بيان ان نسيان السوگاملكتوب التاسع واالربعون اىل اخلواجه 
  اول يف هذه الطريقة فينبغي السعي حىت ال يقع القصور يف ذلك

حنمده ونصلي على نبيه ونسلم عليه و على آله الكرام والنصيحة لالخ اخلواجه 
يان االحكام الفقهية هي املدوامة على دا بعد تصحيح العقائد الكالمية وبعد اتگحممد 

ال يترك  الذكر االهلي جل سلطانه على هنج حفظه وينبغي ان يستويل الذكر على حد
 املذكور فحينئذ حيصل ىيف الباطن غري املذكور ويزيل التعلق العلمي واحليب مبا سو

ذكر السالك فارغاً عن رؤية الغري وادراكه حبيث لو و يكون  ىللقلب نسيان السو
باالشياء بالتكلف والتعمل ال يتذكر وال يعرف بل يكون مستهلكا ومستغرقا يف 

 خطوة يف هذا الطريق ينبغي ىاملطلوب دائما فاذا انتهت املعاملة اىل هنا يكون قد خط
يف اسر رؤية الغري وعلمه  يبقى السعي يف ان ال يقصر يف اخلطوة الواحدة وان ال

  :)شعر(

   اذ خلت عن كل مانع *و السعادةهلموا ايها االبطال حن

وتعلقاتكم ترى يف الظاهر قليلة ولكنكم جتعلون أنفسكم من مجلة ارباب التعلق 
  .و السالمبشوق التعلق الراضي بالضرر ال يستحق النظر مسئلة مقررة 
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املكتوب اخلمسون اىل املرزا مشس الدين يف بيان ان للشريعة صورة وحقيقة 
يف االبتداء واالنتهاء وبيان متكني القلب واطمئنان وانه ال بد من الشريعة 

  النفس واعتدال القالب اليت يف مرتبة النبوة وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى اعلم ان للشريعة صورة وحقيقة و سالم احلمد هللا 
فصورة الشريعة عبارة عن اتيان االحكام الشريعة بعد االميان باهللا وسوله ومبا جاء من 

 اهللا سبحانه واالميان مع وجود منازعة النفس األمارة وابائها وطغياهنا وانكارها عند
املودعة يف جبلتها هو صورة االميان وكذلك الصالة والصوم مع وجود صفاهتا هذه 
صورة الصالة والصوم و على هذا القياس سائر االحكام الشرعية فان النفس اليت هي 

كل فرد بقوله انا على كفرها وانكارها فكيف عمدة االنسان وهي املشار اليها ل
قبوله  و تعاىل يتصور منها حقيقة االميان وحقيقة االعمال الصاحلة ومن رمحته سبحانه

جل شأنه جمرد الصورة وبشارته بدخول اجلنة اليت هي حمل رضائه ورمحته ومن احسانه 
عان النفس نعم تعاىل وتقدس اكتفاؤه يف نفس االميان بتصديق القلب ومل يكلف باذ

للجنة ايضا صورة وحقيقة حيتظ اصحاب الصورة بصورة اجلنة وارباب احلقيقة حبقيقة 
فواكه من اجلنة وكل من اصحاب الصورة وارباب احلقيقة يتناول من فاكهة واحدة 

اجلنة فيجد صاحب الصورة منها لذة وصاحب احلقيقة لذة أخرى وتكون االزواج 
 يف جنة واحدة و السالم النيب عليه و على آله الصالة املطهرات امهات املؤمنني مع

ويأكلون معه من فاكهة واحدة ولكن التذاذ كل واحد وتنعمه على حدة واال يلزم 
 ويلزم ايضا ان عليه الصالة و السالمفضل امهات املؤمنني على مجيع بين آدم بعد نبينا 

الزوجة ممتزجة كل من يكون افضل من شخص تكون زوجته ايضا افضل منه فان 
وخمتلطة بالزوج وصورة الشريعة بشرط االستقامة موجبة للفالح ومستلزمة للنجاة 
األخرويني ومصححة لدخول اجلنة كما مر فاذا صحت صورة الشريعة فقد حصلت 

و يف هذا الوقت صار السالك مستعدا الن يضع ة العامة واهللا ويل الذين آمنوا الوالي
ي اىل الوالية اخلاصة وان جير نفسه بالتدريج من وصف قدمه يف الطريقة وان يتخط
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االمارية اىل صفة االطمئنان ولكن ينبغي ان يعلم ان منازل الوصل اىل تلك الوالية 
ايضا مربوط باعمال الشريعة والذكر االهلي جل شأنه الذي هو العمدة يف هذا الطريق 

ضا من ضروريات هذا الطريق أمورات الشرعية واالجتناب عن املناهي الشرعية ايمن امل
واداء الفرائض من املقربات وطلب شيخ عارف بالطريق وهاد اليه الذي يستحق ان 
يكون وسيلة ايضا من املأمورات الشرعية قال اهللا تعاىل وابتغوا اليه الوسيلة وباجلملة ال 
 بد من الشريعة صورة وحقيقة فان امهات مجيع كماالت الوالية والنبوة هي االحكام
الشرعية كماالت الوالية نتائج صورة الشريعة وكماالت النبوة مثرات حقيقة الشريعة 

 الوالية هي الطريقة اليت نفي ما سواه تعاىل )ومقدمة(كما سيجي انشاء اهللا تعاىل 
مطلوب فيها ورفع الغري والغريية مقصود منها فاذا صار ما سواه تعاىل بفضله جل شأنه 

 ومل يبق اسم وال رسم من رؤية االغيار فقد حصل الفناء وبلغ مرتفعا عن النظر بالكية
مقام الطريقة هنايته ومت السري اىل اهللا والشروع بعد ذلك يف مقام االثبات املعرب عنه 

 من ىهي املقصد االقص بالسري يف اهللا وهذا هو مقام البقاء الذي هو موطن احلقيقة اليت
صدق اسم الوالية وتصري ي مها الفناء والبقاء الوالية وبتلك الطريقة واحلقيقة اللتني

 املوىلو يكون ة وترجع عن كفرها وانكارها وتصري راضية عن موالها ئاالمارة مطمن
جل سلطانه ايضا راضياً عنها وتزول الكراهة اليت كانت يف جبلتها قالوا ان النفس وان 

  :)شعر(وصلت اىل مقام االطمئنان ال ترجع عن بغيها وطغياهنا 

   لكنها ال تنتهي عن غيها *هناناوان انتهت نفس اىل اطمئ

 رجعنا من عليه الصالة و السالموجعلوا املراد من اجلهاد االكرب الواقع يف قوله 
اجلهاد االصغر اىل اجلهاد االكرب اجلهاد مع النفس وما ظهر يف كشف الفقري ووجده 

س بعد حصول االطمئنان بوجدانه خالف هذا احلكم املتعارف فاين ال اجد يف النف
عنادا وطغيانا اصال بل اراها متمكنة يف مقام االنقياد بل اجدها كالقلب املتمكن الذي 

 فارغة عن رؤية الغري والغريية وعلمهما ومتخلصة عن حب اجلاه ى السوىنس
والرياسة واللذة واالمل فأين املخالفة ومبن العناد فان اثبتوا هلا قبل حصول االطمئنان 
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ئ من املعاندة والطغيان وان كان تفاوت احواهلا وتلوهنا مقدار شعرة فله املساغ كل ش
طالع  وليس لنا فيه نزاع ولكن بعد حصول االطمئنان ال جمال للمخالفة والطغيان ولقد

 لكونه خمالفا ملا تقرر عند ىالفقري يف هذا الباب بامعان النظر وتأمل يف حل هذا املعم
ولكن بعناية اهللا سبحانه مل جيد يف النفس املطمئنة مقدار شعرة القوم وتعمق يف الفكر 

من املخالفة واملعاندة ومل ير فيها شيئاً غري االستهالك واالضمحالل فاذا جعلت النفس 
نفسها فداًء ملوالها كيف يكون فيها جمال املخالفة وحيث كانت النفس راضية عن 

 كيف يتصور عنها الطغيان الذي هو حضرة احلق تعاىل وكان احلق تعاىل راضيا عنها
 ومرضي احلق جل سلطانه ال يصري غري مرضي اصال وميكن ان يكون ىمناف للرض

املراد من اجلهاد االكرب واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال اجلهاد مع القالب الذي هو 
ال مركب من الطبائع املختلفة اليت كل طبيعة منها مقتضية المر ومتنفرة عن امر فان ك

من القوة الشهوية والغضبية ناشئة عن القالب اال ترى ان سائر احليوانات اليت ليست 
هلا النفس الناطقة هذه الصفات الرذيلة كائنة فيها وكلها متصفة بالشهوة والغضب 
والشرة واحلرص وهذا اجلهاد كائن دائما ال يسكنه اطمئنان النفس وال يرفعه متكني 

د فوائد كثرية متضمنة لتنقية القالب وتطهريه حىت تكون القلب ويف بقاء هذا اجلها
مربوطة به باالصالة فان يف كماالت هذه النشأة اآلخرة كماالت هذه النشأة ومعاملة 

القالب تابع والقلب متبوع ويف كماالتتلك النشأة االمر بالعكس القلب تابع والقالب 
ة ينقضي هذا اجلهاد أك النشمتبوع فاذا وقع اخللل يف هذه النشأة وظهرت مقدمة تل

ويرتفع هذا القتال فاذا بلغت النفس بفضل اهللا سبحانه مقام االطمئنان وصارت منقادة 
 وحصلت حقيقة االميان وكلما احلقيقينه فقد تيسر االسالم أللحكم االهلي جل ش

يعمل بعد ذلك يكون حقيقة فاذا اديت الصالة تكون حقيقة وان كان صوما فحقيقة 
ان حجا فحقيقة احلج على هذا القياس اتيان سائر االحكام الشرعية فصار كل الصوم و

 فمن مل يشرف بالوالية تهاعة وحقيقيمن الطريقة واحلقيقة متوسطة بني صورة الشر
اخلاصة ال يصل من االسالم اجملازي اىل االسالم احلقيقي فاذا كان بفضل اهللا سبحانه 
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احلقيقي صار مستعدا الن ينال حظا وافرا ونصيباً  الشريعة وتيسر االسالم ة حبقيقىحمل
 وكما ان و السالمتاما من كماالت النبوة بتبعية االنبياء ووراثتهم عليهم الصالة 

طيبة لكماالت الوالية وهي كثمراهتا كذلك حقيقة الشريعة  صورة الشريعة كشجرة
ماالت ايضا كشجرة مباركة لكماالت النبوة اليت هي كثمراهتا وحيث كانت ك

 حقيقة تلك الصوة تكون كماالت تالوالية مثرات الصورة وكماالت النبوة مثرا
 ان يعلم )ينبغي(لكماالت النبوة اليت هي حقائق تلك الصور  الوالية بالضرورة صورا
ريعة وحقيقتها كان ناشئنا من جهة النفس حيث كان للنفس ان الفرق بني صورة الش

على انكارها وصارت مطمنئنة يف احلقيقة ومسلمة االمارة طغيان يف الصورة وكانت 
وكذلك الفرق بني كماالت الوالية اليت هي كالصور وبني كماالت النبوة اليت 

ة وراجعة عن منتهىكاحلقائق ناش من جهة القالب فان اجزاء القالب ما كانت 
النفس ه الناري مع وجود اطمئنان ؤطغياهنا وعنادها يف مقام الوالية مثال مل يرجع جز

عن دعوى اخلريية وتكربها وكذلك مل يتندم جزؤه االرضي عن اخلسة والدنائة و على 
هذا القياس سائر االجزاء ويف مقام كماالت النبوة جاءت اجزاء القالب ايضا اىل حد 
االعتدال وامتنعت عن االفراط والتفريط وميكن ان يكون من ههنا قال النيب صلّى اهللا 

طاين فكما ان يف اآلفاق شيطانا يف االنفس ايضا شيطان وهو عليه و سلّم اسلم شي
اجلزء الناري الذي هو مدع خلرييته ومقتض لتكربه وترفعه وكل هذه اردأ الصفات 
الرذيلة واسالمه كناية عن زوال تلك الصفات اليت هي ارذل الرذائل ففي كماالت 

ويف الوالية متكني القلب النبوة متكني القلب واطمئنان النفس واعتدال اجزاء القالب 
وبعد اللتيا والليت اطمئنان النفس وامنا قلنا بعد اللتيا والليت فان إطمئنان النفس على 
وجه الكمال من غري تكلف امنا هو بعد اعتدال اجزاء القالب وهلذا جوز ارباب الوالية 

يف اول ب كما مر الية بواسطة عدم اعتدال اجزاء القرجوع املطمئنة اىل صفات البشر
املبحث واالطمئنان الذي حيصل للنفس بعد اعتدال اجزاء القالب فهو مأمون ومربأ من 
الرجوع اىل صفات البشرية فاالختالف يف رجوع النفس اىل الرذائل وعدم رجوعها 
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مبين على اختالف مقامات النفس واالنظار كل شخص اخرب عن مقامه وتكلم عن 
القالب اىل حد االعتدال وامتنعت عن املعاندة  اذا جائت اجزاء )فان قيل(وجدانه 

 فرق بني املطمئنة )اجيب( هاد معها بل يرتفع اجلهاد عنهاوالطغيان كيف يتصور اجل
وبني هذه االجزاء فان املطمئنة صاحبة استهالك واضمحالل وملحقة بعامل االمر 

االستهالك ومتصفة بكمال االستهالك والسكر وهذه االجزاء ال مناسبة هلا بالسكر و
بواسطة اتيان االحكام الشرعية الذي مبناه على الصحو وال جمال يف املستهلك 
للمخالفة وما فيه صحو فان صدرت عنه صورة املخالفة يف بعض االمور بواسطة بعض 
منافعه ومصاحله فانه جيوز ولكن املرجو ان ال تكون تلك املخالفة بفضل اهللا جل 

ه ال تزيد على ارتكاب الكراهة الترتيهية فيكون سلطانه فوق ترك االستحباب وان
و  ايف املطمئنة ال يكون اجلهاد جموزيف مرتبة القالب مع اعتدال اجزائه متصورا و اجلهاد

حتقيق هذا املبحث مندرج يف مكتوب من اجلد االول احملرر يف بيان الطريق احملرر باسم 
اجع هناك فان انتهت كماالت  فيه فلريإولدي االعظم املرحوم بالتفصيل فان بقي خف

النبوة اليت هي نتائج حقيقة الشريعة ومثراهتا بفضل اهللا جل سلطانه اىل آخرها يعين 
حصلت بتمامها ال تكون الترقيات هناك منوطة باالعمال بل املعاملة يف ذلك املوطن 
 مربوطة مبحض فضل اهللا واحسانه سبحانه ال اثر لالعتقاد هناك وال حكم فيه للعلم
والعمل بل فيه فضل يف فضل وكرم يف كرم وهذا املقام بالنسبة اىل املقامات السابقة 

ن اثر منها يف املقامات السابقة وهذا املقام وله وسعة تامة ونورانية مل يك عال جدا
 وبالتبعية والوراثة و التسليماتخمصوص باالصالة باالنبياء اويل العزم عليهم الصالة 

  ):ع(ن ادركته العناية يشرف به ومينح كل م

  ال عسر يف امر مع الكرام

 هنا شخص فيقول انه قد حصل يف هذا املوطن االستغناء عن )وال يغلطن(
 اىل اتيان االحكام الشرعية النا نقول ان حتياجاال  يبقصورة الشريعة وحقيقتها ومل

ل البنيان عة اصل هذا االمر واساس هذه املعاملة وكلما يتعاىل الشجر او يتطاويالشر
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 فوقه القصور وااليوان ال يستغنيان عن االصل واالساس وال يزول عنهما ويبىن
 ال يكون له بد من البيت ى الذايت فان البيت العلو مثال كلما كان ارفع واعلحتياجاال

ه عنه اصال فان طرأ اخللل يف السفل فرضا يؤثر ذلك اخللل يف احتياجالسفل وال يزول 
م زوال السفل زوال العلو فالشريعة الزمة يف مجيع احلال ومجيع العلو ايضا ويستلز

الوقت وكل شخص حمتاج اىل اتيان احكامها فاذا ترقت املعاملة عن هذا املوطن ايضا 
 مقام عال جدا مر من التفضل اىل احملبة يستقبلبفضل اهللا جل سلطانه وحتول اال

 ويشرف به بالتبعية التسليماتو خمصوص باالصالة خبامت الرسل عليه وعليهم الصالة 
والوراثة كل من اريد له ذلك وذلك القصر الذي يظهر يف النظر من غاية الرفعة ضيقا 
اجد حضرة الصديق داخال فيه بطريق الوراثة اىل سرته وحضرة الفاروق ايضا مهتد اىل 

 بعالقة و السالم فيه معه عليه و على آله الصالة ىهذه الدولة ومن امهات املؤمنني ار
االزدواج حضرة اخلدجية وحضرة الصديقة رضي اهللا عنهما واالمر اىل اهللا سبحانه وملا 

 الذي كان يف الصحبة سنني متوجها اىل عبد احليكان االخ االعز ذواملعارف الشيخ 
ا على احوال املشار اليه ق به كتبنا سطورا بالضرورة واطلعوطنه وكان لذلك املقام تعل

ان ويف عني ذلك  مغتنم يف اي مكان كان وبشارة لسكان ذلك املكووجود اهل اهللا
 االعز الشيخ نور حممد ويصرف اوقاته بالفقر وفقدان املراد ويغبط املقام يقيم االخ

و ذلك املقام حيث اجتمع فيه اثنان من اهل اهللا امثاهلما وحتقق فيه قران السعدين 
  .السالم

  

  ه حممد صديقاملكتوب احلادي واخلمسون اىل اخلواج

على عباده الذين اصطفى اعلم ايها االخ الصديق ان كالمه و سالم  احلمد هللا
و سبحانه مع البشر قد يكون شفاها وذلك الفراد من االنبياء عليهم الصالة 

 وقد يكون لبعض الكمل من متابعيهم بالتبعية والوراثة ايضا واذا كثر هذا التسليمات
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  عنهني عمر رضي اهللانم مسي حمدثا كما كان امري املؤالقسم من الكالم مع واحد منه
وهذا غري االهلام وغري االلقاء يف الروع وغري الكالم الذي مع امللك امنا خياطب هبذا 
الكالم االنسان الكامل اجلامع بني عاملي االمر واخللق والروح والنفس والعقل واخليال 

يم وال يلزم من كون الكالم شفاها ان واهللا خيتص برمحته من يشاء واهللا ذوالفضل العظ
يكون املتكلم مرئيا للسامع جلواز ان يكون السامع ضعيف البصر ال يتحمل شعشعات 

 يف جواب سؤال الرؤية عنه و التسليماتانواره كما قال عليه و على آله الصلوات 
لم نوراين اراه والن يف الشفاه خرق احلجب الشهودية فافهم فان هذه معرفة قلما تك

  .ى على من اتبع اهلدو السالمهبا احد 

  

 الكشمريي يف ياملكتوب الثاين واخلمسون اىل اخلواجه حممد مهدي عل
  الترغيب يف طريقة هذه الطائفة العلية

على عباده الذين اصطفى وصلت الصحيفة الشريفة اليت و سالم احلمد هللا 
االستقامة على  و تعاىل نهصدرت من كمال احملبة واالخالص مع اهلدايا رزق اهللا سبحا

 جليسهم وال حيرم انيسهم وال خييب ىحمبة هذه الطائفة وحشر معهم وهم قوم ال يشق
جليسهم وهم جلساء اهللا وهم اذا رأوا ذكر اهللا وهم من عرفهم وجد اهللا نظرهم دواء 

 ى ظاهرهم خاب وخسر ومن رأىوكالمهم شفاء وصحبتهم ضياء وهباء من رأ
 ونعم ما قيل اهلي ما هذا الذي جعلت اولياءك حبيث من عرفهم  وافلحىباطنهم جن

وجدك وما مل جيدك مل يعرفهم يعين ان معرفتهم ووجدانك ليس احدمها منفكا عن 
والتقدم الذايت باعتبار للمعرفة وباعتبار للوجدان وخمتار القائل تقدم ذلك اآلخر 

  .عليكم و على من لديكم و السالم ىالطرف النه املبدأ فمنه البداية أوىل واحر
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املكتوب الثالث واخلمسون اىل واحد من مشائخ النواحي يف جواب استفساره 
باين لو عبدت اهللا حيصل للنفس االستغناء وان صدرت مين زلة وخالف 

  الشرع تظهر الندامة واالنكسار

على عباده الذين اصطفى قد سألت انه اذا جعلت نفسي يف و سالم هللا  احلمد
رياضة يعين اشتغلت هبا يظهر يف النفس االستغناء وتزعم ان ال صاحل مثلي وان مقام ال

 )ايها(صدر شئ من خالف الشرع تتخيل نفسها حمتاجة ومسكينة فما عالج ذلك 
 واملسكنة الصادر يف الشق الثاين الذي ينبئ عن الندم نعمة عظيمة حتياجاملوفق ان اال

 امة اليت هي من شعب التوبة بعد ارتكاب احملظوروالعياذ باهللا سبحانه لو مل تظهر الند
الشرعي وكانت النفس ملتذة وحمظوظة باتيان الذنب فان االلتذاذ بالذنب اصرار على 
الذنب فان كان االصرار على السيئة الصغرية فهو يوصل اىل الكبرية واالصرار على 

زدياد الندم فيمنع الكبرية دهليز الكفر ينبغي اداء شكر هذه النعمة العظمى ليحصل ا
لئن شكرمت الزيدنكم وحاصل  و تعاىل عن ارتكاب خالف الشريعة قال اهللا سبحانه

الشق االول حصول العجب بعد اتيان االعمال الصاحلة وهذا العجب سم قاتل ومرض 
 يرى مهلك يبطل االعمال الصاحلة كما يأكل النار احلطب ومنشأ العجب هو ان

تحسنة يف نظر العامل واملعاجلة باالضداد فينبغي اهتام االعمال الصاحلة مزينة ومس
احلسنات وان يظهر قبائحها يف النظر وان ينسب االنسان نفسه واعماله اىل القصور 

 رب قارئ و التسليماتبل جيد مستحقا للطرد واللعن قال عليه و على آله الصالة 
مأ واجلوع وال يتخيل امه اال الظللقرآن والقرآن يلعنه وكم من صائم ليس له من صي

ان ال قبح حلسنه بل لو توجه اليه قليال لوجد بعناية اهللا سبحانه كله قبيحا وال حيس 
رائحة من احلسن فأين العجب وملن االستغناء بل يكون من علة استيالء رؤية القصور 

فاذا حصل و مستغنيا يف االعمال منفعال ومستحيا من اتيان االعمال احلسنة ال معجبا 
ية القصور يف االعمال تزيد قيمة االعمال وتكون حقيقة بالقبول وينبغي السعي رؤ

صل هذه الرؤية فيتخلص من العجب ودونه خرط القتاد اال ان يشاء اهللا وطائفة حيحىت 
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القصور يف االعمال على وجه الكمال يظنون ان كاتب  من الذين تيسرت هلم رؤية
ب الشمال يف الشغل دائما وان فعله كله اليمني معطل وانه ال حسن له يكتب وكات

  ):ع(قبيح وسيئ فاذا انتهت معاملة العارف اىل هذا احلد عومل معه ما عومل 

  بلغ الرياع اىل هنا فتكسرا

  .ىالسالم على من اتبع اهلد و

  

املكتوب الرابع واخلمسون اىل السيد شاه حممد يف بيان ان ملتابعة النيب صلّى 
ب ودرجات وهي سبع درجات وبيان تفصيل كل درجة اهللا عليه و سلّم مرات

  وما يناسب ذلك

عليه و على ان ملتابعة النيب ) اعلم(على عباده الذين اصطفى و سالم هللا  احلمد
الدرجة ( اليت هي رأس كل سعادة دينية ودنيوية درجات ومراتب آله الصالة و السالم

ة ومتابعة السنة السنية بعد تصديق  لعوام أهل االسالم من اتيان االحكام الشرعي)االوىل
القلب وقبل اطمئنان النفس الذي هو مربوط بدرجة الوالية وعلماء الظاهر والعباد 
والزهاد والذين مل تبلغ معاملتهم مرتبة اطمئنان النفس كلهم شركاء يف هذه الدرجة 

ص يف من املتابعة وكلهم متساوية االقدام يف صورة االتباع وحيث ان النفس مل تتخل
هذا املقام من كفره وانكاره ال جرم تكون هذه الدرجة خمصوصة بصورة املتابعة 

ومنجية من عذاب اآلخرة وصورة املتابعة هذه كحقيقة املتابعة موجبة للفالح وجناة 
 ىالنار ومبشرة بدخول اجلنة ومن كمال كرمه سبحانه مل يعترب انكار النفس بل اكتف

  :)شعر(بوطة بذلك التصديق بتصديق القلب وجعل النجاة مر

   لؤلؤا من قطرة االمطارُقلُ  *ْخولعل يقبل ادمعي من كان َي

عليه و على آله الصالة و  من املتابعة اتباع اقواله واعماله )والدرجة الثانية(
االمراض   اليت تتعلق بالباطن من هتذيب االخالق ورفع رذائل الصفات وازالةالسالم
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ة مما يتعلق مبقام الطريقة وهذه الدرجة من االتباع خمصوصة الباطنية والعلل املعنوي
بأرباب السلوك الذين يقطعون بوادي السري اىل اهللا ومفاوزه آخذين طريقة الصوفية 

عليه و  من املتابعة اتباع احواله واذواقه ومواجيده )والدرجة الثالثة( مقتدى من شيخ
الية اخلاصة وهذه الدرجة خمصوصة  اليت تتعلق مبقام الوعلى آله الصالة و السالم

بأرباب الوالية سواء كان جمذوبا سالكا او سالكا جمذوبا فاذا انتهت مرتبة الوالية اىل 
آخرها فقد صارت النفس مطمئنة وامتنعت من املعاندة والطغيان وانتقلت من االنكار 

كون حقيقة اىل االقرار ومن الكفر اىل االسالم فكلما جتتهد بعد ذلك يف املتابعة ت
 حقيقة املتابعة يعين يف اداء الصالة ويف الصوم والزكاة ى الصالة فقد ادىاملتابعة فان اد

ئنة يف اتيان مجيع االحكام اايضا هذا احلكم و على هذا القياس حقيقة املتابعة ك
 ما معىن حقيقة الصالة والصوم والصالة والصوم كل منهما عبارة )فان قيل(الشرعية 

صوصة فان أديت تلك االفعال على وجه أمر به فقد أديت احلقيقة فما عن أفعال خم
 النفس االمارة اليت ئ ملا كان للمبتد)اجيب(تكون الصورة وما تكون احلقيقة وراءها 

هي منكرة لالحكام السماوية بالذات كان اتيان االحكام الشرعية منه باعتبار الصورة 
حكام الشرعية بالرضا والرغبة كان اتيان وملا صارت نفس املنتهى مطمئنة وقبلت اال

االحكام منه باعتبار احلقيقة مثال املنافق واملسلم كالمها يؤديان الصالة وحيث كان يف 
املنافق انكار الباطن ال يصدر عنه اال اداء صورة الصالة واملسلم بواسطة انقياده الباطين 

والدرجة (كار الباطن واقراره  فالصورة واحلقيقة باعتبار ان]١[ حبقيقة الصالةىمتحل
 درجة من املتابعة وكانت يف الدرجة االوىل صورة هذه املتابعة وهنا حقيقة )الرابعة

اهللا تعاىل  االتباع وهذه الدرجة الرابعة من االتباع خمصوصة بالعلماء الراسخني شكر
ئنان سعيهم فاهنم يتحققون بدولة املتابعة بعد اطمئنان النفس وان حصل حنو من اطم

النفس لالولياء قدس اهللا تعاىل اسرارهم بعد متكني القلب ولكن كمال االطمئنان 
حيصل للنفس يف حتصيل كماالت النبوة اليت للعلماء منها نصيب بطريق الوراثة فيكون 

                                                 
  يعين بالنسبة اىل املنافق منه عفي عنه) 1(
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عة اليت هي حقيقة االتباع بواسطة كمال يالعلماء الراسخون متحققني حبقيقة الشر
 الكمال يف غريهم يتلبسون احيانا بصورة الشريعة اطمئنان النفس وحيث فقد هذا
علماء الراسخني لئال يدعي كل عامل لل عالمة )ولنبني(وآونة يتحققون حبقيقة الشريعة 

بالظاهر دعوى الرسوخ وال يزعم امارته مطمئنة العامل الراسخ هو شخص له نصيب 
اليت يف اوائل من تأويل متشاهبات الكتاب والسنة وحظ من اسرار مقطعات احلروف 

السور القرآنية وتأويل املتشاهبات من مجلة االسرار الغامضة وال تتخيل انه مثل تأويل 
اليد بالقدرة والوجه بالذات فانه ناش من علم الظاهر ال مساس له باالسرار واصحاب 

 وهذه الرموزات اشارات اىل و السالمهم االنبياء عليهم الصالة  هذه االسرار
رف هبذه الدولة العظمى بتبعية هؤالء االكابر ووراثتهم كل من اريد له معامالهتم ويش

ذلك وحصول هذه الدرجة من املتابعة اليت هي منوطة باطمئنان النفس ووصول اىل 
 يتيسر احيانا بدون و السالمحقيقة متابعة صاحب الشريعة عليه و على آله الصالة 

ة وميكن ان ال يكون يف البني شئ من توسط الفناء والبقاء وبال توسل السلوك واجلذب
االحوال واملواجيد والتجليات والظهورات وتكون تلك الدولة نقد الوقت ولكن 
الوصول اىل هذه الدولة من طريق الوالية اقرب من الوصول اليها من طريق آخر وهذا 

 لسالمو ازعم الفقري هو التزام متابعة السنة السنية على صاحبها الصالة باآلخر الطريق 
والتحية واالجتناب عن اسم البدعة ورمسها ومن مل حيترز عن البدعة احلسنة احترازه 
عن البدعة السيئة ال تصل اىل مشام روحه رائحة من هذه الدولة وهذا املعىن متعسر 
يف هذا اليوم فان العامل مستغرق اليوم يف جلة حبر البدعة ومطمئن بظلماهتا ملن اجملال يف 

ع البدعة واحياء السنة اكثر علماء هذا الوقت يروجون البدعة وميحون التكلم يف رف
السنة ويفتون جبواز بدعات واسعة بل باستحساهنا بعلة تعامل اخللق ويدلون الناس 
عليها ليت شعري ماذا يقولون لو شاعت الضاللة وصار الباطل متعارفا تكون تعامال 

حسان والتعامل املعترب امنا هو ما جاء أما يعلمون ان كل التعامل ليس هو دليل االست
ية قال شيخ ث الغياالفتاوىمن الصدر االول وحصل بامجاع مجيع الناس كما ذكر يف 
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االسالم الشهيد رمحه اهللا سبحانه ال نأخذ باستحسان مشايخ بلخ وامنا نأخذ بقول 
واز وامنا يدل أصحابنا املتقدمني رمحهم اهللا سبحانه الن التعامل يف بلدة ال يدل على اجل

على اجلواز ما يكون على االستمرار من الصدر االول ليكون دليال على تقرير النيب 
عليه و على آله  اياهم على ذلك فيكون شرعا له عليه و على آله الصالة و السالم

اال اذا كان ذلك من   وأما اذا مل يكون كذلك ال يكون فعلهم حجةالصالة و السالم
لدان كلها ليكون امجاعا واالمجاع حجة اال ترى اهنم لو تعاملوا على الناس كافة يف الب

تعامل كافة االنام والوقوف ب باحلل وال شك ان العلم بيع اخلمر و على الربا ال يفىت
 والبلدان خارج عن حيطة قوة البشر بقي تعامل الصدر االول ىعلى عمل مجيع القر

 و سلّم وراجع اىل سنته فاين البدعة واين الذي هو يف احلقيقة تقريره صلّى اهللا عليه
 كافية يف حصول عليه و على آله الصالة و السالمحسنها وكانت صحبة خري البشر 

مجيع الكماالت لالصحاب الكرام عليهم الرضوان وكل من تشرف من علماء السلف 
بدولة الرسوخ بدون اختيار طريق الصوفية وبال قطع مسافة بالسلوك واجلذبة كان 

 والتحية و السالملك بواسطة التزام متابعة السنة السنية على صاحبها الصالة ذ
واالجتناب عن بدعة غري مرضية اللهم ثبتنا على متابعة السنة وجنبنا عن ارتكاب 

 من )الدرجة اخلامسة( و السالمالبدعة حبرمة صاحب السنة عليه و على آله الصالة 
 وال مدخل للعلم والعمل يف و السالمله الصالة املتابعة اتباع كماالته عليه و على آ

 جل سلطانه حصول تلك الكماالت بل حصوهلا مربوطة مبحض فضل احلق واحسانه
مساس للدرجات السابقة هلا وهذه الكماالت خمصوصة  ال اوهذه الدرجة عالية جد

ك باالنبياء اويل العزم باالصالة ويشرف هبا بالتبعية والوراثة كل من اريد له ذل
 يف كمال عليه و على آله الصالة و السالم من املتابعة اتباعه )والدرجة السادسة(

 وكما ان افاضة الكماالت يف و السالمخمصوص مبقام حمبوبيته عليه و على آله الصالة 
الدرجة اخلامسة كانت مبجرد الفضل واالحسان كذلك يف الدرجة السادسة افاضة 

 التفضل واالحسان ومن هذه الدرجة ايضا نصيب القل كماالهتا مبجرد احملبة اليت فوق
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قليل وهذه الدرجات اخلمس من درجات املتابعة غري الدرجة االوىل وكلها تتعلق 
 متابعة تتعلق بالرتول )والدرجة السابعة(مبقامات العروج وحصوهلا مربوط بالصعود 

عين موطن يوطن واهلبوط وهذه الدرجة جامعة جلميع الدرجات السابقة فان يف هذا امل
الرتول تصديق القلب ومتكينه واطمئنان النفس واعتدال اجزاء القالب المتناعها 
وانتهائها عن الطغيان والعناد وكأن الدرجات السابقة كانت اجزاء هذه املتابعة وهذه 
الدرجة كالكل لتلك االجزاء وحيصل للتابع يف هذا املقام شباهة باملتبوع على هنج كانه 

بوع ويتوهم ان التابع كلما يأخذ تلتابع وامل اسم التبعية من البني وزال امتياز اقد ارتفع
ان من عني واحد وكليهما يف عناق ب كأن كليهما يشر ويأخذه من االصل كاملتبوع

ن التابع ومن املتبوع وملن التبعية فانه ال جمال يواحد وخمدة واحدة وكاهنما لنب وسكر ا
والعجب انه كلما يطالع يف هذا املقام بامعان النظر ال تكون للتغاير يف احتاد النسبة 

نسبة التبعية ملحوظة ومنظورة اصال وال يكون امتياز التابعية واملتبوعية مشهودا قطعا 
والذي يدرك ويدري ان التابع يعرف نفسه طفيليا ووارث نبيه عليه و على آله الصالة 

وان كان الكل يف سلك التبعية والظاهر  وكان التابع غري الطفيلي والوارث و السالم
ان حيلولة املتبوع الزمة يف التابع واما يف الطفيلي والوارث فليس بالزمة اصال التابع 
آكل حصته والطفيلي جليس ضمين وباجلملة ان كل دولة جاءت يف عرصة الوجود 

ك الدولة  ومن سعادة االمم احتظاظهم من تلو السالمفامنا هي لالنبياء عليهم الصالة 
  :)شعر( وتناوهلم من حصتهم و التسليماتبتطفل االنبياء عليهم الصلوات 

   نداهه فيكفي مساعي من ورا *علمت باين لست أحلق ركبه

 هبذه الدرجات السبع من املتابعة والذي له ىوالتابع الكامل من يكون متحل
ت وعلماء الظاهر متابعة يف البعض دون البعض فهو تابع يف اجلملة على تفاوت الدرجا

مسرورون بالدرجة االوىل وليتهم يتمون تلك الدرجة ايضا وهم جعلوا املتابعة 
اطريقة الصوفية اليت  ووظنوا ما وراءها امراً آخر وتصورمقصورة على صورة الشريعة 

 لنفسه ىفريا ومل يعرف اكثرهم شيخا ومقتد شيئا هي وسيلة حلصول درجات املتابعة
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  :)شعر( ]١[ويزدپغري اهلداية وال

   سواها مسوات لديه وال ارض *وليس لشئ كامن جوف صخرة

و حققنا اهللا سبحانه واياكم حبقيقة املتابعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
 والتحية و على مجيع اخوانه من االنبياء الكرام واملالئكة العظام و على مجيع السالم

  .اتباعهم اىل يوم القيام

  

خلمسون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد واملخدوم املكتوب اخلامس وا
هما اهللا تعاىل يف بيان ان القرآن جامع جلميع مزاده اخلواجه حممد معصوم سل

االحكام الشرعية ويف مناقب االمام االعظم ايب حنيفة رضي اهللا عنه وبيان ان 
  اصل هذا االمر هو الشريعة ومدح الصوفية العلية وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى اعلم ان و سالم ِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا ِبْس
القرآن اجمليد جامع جلميع االحكام الشرعية بل جامع جلميع الشرايع املتقدمة غاية ما 
يف الباب ان بعض احكام هذه الشريعة يفهم بعبارة النص واشارة النص وداللة النص 

اخلواص من اهل اللغة متساوية االقدام يف هذا الفهم والقسم واقتضاء النص والعوام و
هم من االحكام من قبيل ما يفهم بتوسط االجتهاد واالستنباط وهذا الفاآلخر 

 كان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم على قول اجلمهور او خمصوص باالئمة اجملتهدين سواء
لكن يه الصالة و السالم علاصحابه الكرام عليهم الرضوان او سائر جمتهدي امته 

 والصواب إ مل تكن مترددة بني اخلطعليه الصالة و السالماالحكام االجتهادية يف زمنه 
 املخطي بالوحي القطعي ومل إلكونه اوان الوحي بل كان يتمز صواب احلق من خط

يبق احلق ممتزجا بالباطل فان تقرير النيب وتثبيته على الباطل غري جموز خبالف االحكام 
                                                 

 اجملرد فانا هللا ىهذا يف عصره قدس سره واال ففي زماننا هذا مقتدى أكثرهم الفقه الكيداين واحلليب أو الدعو) 1(
  .وانا اليه راجعون منه عفي عنه
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 إاحلاصلة بطريق استنباط اجملتهدين بعد انقراض زمان الوحي فاهنا مترددة بني اخلط
والصواب وهلذا كان االحكام االجتهادية اليت صارت مقررة يف زمن الوحي موجبة 
لليقني املفيد للعمل واالعتقاد وبعد زمان الوحي تكون موجبة للظن املفيد للعمل ال 

ام القرآن مما يعجز عن فهمه الطاقة البشرية وما مل االعتقاد والقسم الثالث من احك
هم تلك االحكام ل االحكام جل سلطانه ال يتصور فحيصل االعالم من جانب مرت

 ال حيصل لغريه و السالموحصول ذلك االعالم خمصوص بالنيب عليه و على آله الصالة 
نا عليه و وهذه االحكام وان كانت مأخوذة من الكتاب ولكن ملا كان مظهرها نبي

 نسبت هذه االحكام اىل السنة بالضرورة كما نسبت و السالمله الصالة آعلى 
االحكام االجتهادية اىل القياس باعتبار ان القياس مظهر تلك االحكام فيكون كل من 
السنة والقياس مظهرا لالحكام وان كان بني هذين املظهرين فرقا كثريا حيث ان 

 والثاين مؤيد باعالم احلق جل وعال الذي إفيه جمال اخلطاحدمها مستند اىل الرأي الذي 
 ويف القسم االخري كمال الشباهة باالصل وكأنه مثبت لالحكام وان إال جمال فيه للخط

 ان يعلم ان )ينبغي(كان مثبت مجيع االحكام يف احلقيقة هو الكتاب العزيز فحسب 
 يف االحكام االجتهادية و السالملغري النيب جمال اخلالف للنيب عليه و على آله الصالة 

ان بلغ هذا الغري مرتبة االجتهاد واالحكام اليت ثبتت بعبارة النص واشارة النص وداللة 
النص وكذلك االحكام اليت مظهرها السنة ال جمال ملخالفة احد فيها بل اتباع تلك 

االحكام االحكام الزم جلميع االمة فمتابعة رأي النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف 
 الصواب يف ذلك املوطن هو متابعة رأي ]١[االجتهادية ليست بالزمة جملتهدي االمة بل

 دقيقة ينبغي ان يعلم ان االنبياء الذين يتبعون شرائع االنبياء اويل العزم )وههنا(نفسه 
 الواجب عليهم هو اتباع االحكام اليت ثبتت بالعبارة واالشارة و السالمعليهم الصالة 

لة من كتبهم وصحفهم ال اتباع االحكام اليت ظهرت باجتهادهم وسننهم فانه والدال

                                                 
نفا آا باعالم اهللا تعاىل كما مر به يقين نقال يعين يف عصره صلّى اهللا عليه و سلّم واال فال جيوز ذلك قطعا ال) 1(

  .فثبت منه عفي عنه
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اذا مل يلزم املتابعة على جمتهدي االمة يف االحكام االجتهادية كما مر كيف يلزم املتابعة 
على النيب املتابع واالحكام اليت مظهرها سنة كما اهنا حاصلة الويل العزم باالعالم 

ويل العزم ايضا باعالمه تعاىل فما يكون املتابعة بل ال جمال كذلك هي ثابتة لنيب غري ا
للمتابعة فان على مقدار كل وقت ومناسبة كل طائفة احكاما على حدة تارة يناسب 
احلل وتارة يناسب احلرمة كان االعالم لنيب من اويل العزم حبلية امر ولنيب آخر من غري 

أخوذ من صحف مرتلة كما ان اويل العزم حبرمته وكل من هذا احلل واحلرمة م
اآلخر اجملتهدين يأخذان من مأخذ واحد حكمني خمتلفني يفهم منه احدمها احلل و

 هذا االختالف له جمال يف االجتهاد لكون مداره على الرأي الذي )فان قيل(احلرمة 
 ولكن ال جمال هلذا املعىن يف اعالمه تعاىل ألن كونه مترددا إفيه احتمال الصواب واخلط

والصواب غري جائز بل احلكم عند احلق جل وعال واحد فان كان حال ال  اخلطإ نيب
 جيوز ان يكون بالنسبة اىل قوم )اجيب(جمال للحرمة وان كان حرمة ال جمال للحل 

حال وبالنسبة اىل قوم آخر حرمة فيكون حكم اهللا تعاىل متعددا يف واقعة واحدة 
هذا املعىن ال يصح يف امة خامت الرسل عليه و بالنسبة اىل تعدد القوم وال حمذور نعم 

 فان كافة االنام حمكوم عليهم يف هذه الشريعة حبكم واحد و السالمعلى آله الصالة 
 اذا حكم نيب من االنبياء اويل )فان قيل(ليس هللا سبحانه فيها حكمان يف واقعة واحدة 

زم ان يكون احلكم الثاين العزم حبل امر وحكم نيب آخر متابع باحلرمة يف ذلك االمر يل
ناسخا للحكم االول وهذا غري جائز فان النسخ خمصوص باويل العزم ال يكون غريه 

 ان النسخ امنا يلزم اذا كان احلكم الثاين عاما بالنسبة اىل كافة االنام )اجيب(ناسخا 
ل فريفع احلكم االول الذي كان بالنسبة اىل قوم خمصوص واحلكم الثاين ليس بعام هنا ب

هو حكم باحلرمة مثال بالنسبة اىل قوم خمصوص فال منافاة بينه وبني احلكم االول اال 
ترى ان جمتهداً حيكم يف واقعة باحللية وحيكم جمتهد آخر يف عني تلك الواقعة باحلرمة 
وال نسخ فيه اصال وان كان بني هذا وبني ذاك تفاوتا فاحشا فان هنا رأي وهناك 

تعدد احلكم ويف االعالم ال جمال للتعدد ولكن تعدد القوم جييز اعالم ويف الرأي جمال ل
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 الشرائع املتقدمة املفهومة من كتب االنبياء اويل العزم )فاحكام(ذلك كما مر 
وصحفهم حبسب اللغة ال جمال للمخالفة فيها ايضا لالنبياء املتابعني بل وردت تلك 

 اي قوم ارسل واي قوم يدعوا ال االحكام بالنسبة اىل كافة االنام فكل نيب متابع اىل
 اجلميع اىل ان يبعث نيب ىيبلغهم خالف تلك االحكام فان حال فللكل وان حرمة فعل

آخر من اويل العزم فريفع هذا احلكم ففي هذا الوقت يتصور النسخ فالنسخ امنا هو 
باعتبار االحكام املأخوذة من الصحف املرتلة حبسب اللغة واالحكام اليت ثبتت 

جتهاد واالعالم ونسبت اىل القياس والسنة فالنسخ غري متصور فيها فان هذه باال
االحكام امنا هي بالنسبة اىل بعض دون بعض فاجتهاد نيب وكذلك سنته ال يكونان 

ه فان ذاك بالنسبة اىل قوم وهذا بالنسبة اىل قوم آخرين ترافعني الجتهاد نيب آخر وسن
 كافة االنام او بالنسبة اىل قوم واحد فهو نسخ فان كان اختالف احلكمني بالنسبة اىل

البتة كما ان احلكم يف شريعتنا بالنسبة اىل كافة االنام واحلكم الثاين ناسخ للحكم 
 الالحقة تكون ناسخة لسنته و التسليماتاالول فسنة نبينا عليه و على آله الصلوات 

و نا و على الصالة على نبي عيسى السابقة وال جيوز نسخ هذه الشريعة بعد نزول
 ينكر )يكاد( عليه الصالة و السالم ومتابعته هلذه الشريعة واتباعه لسنة نبينا السالم

 من كمال الدقة وغموض و السالمعلماء الظاهر جملتهداته على نبينا وعليه الصالة 
املأخذ ويزعموهنا خمالفة للكتاب والسنة ومثل روح اهللا مثل االمام االعظم الكويف فانه 

 ا وبدولة متابعة السنة نال يف االجتهاد واالستنباط درجة عليىبربكة الورع والتقو
حبيث يعجز اآلخرون عن فهمه ويزعمون جمتهداته بواسطة دقة املعاين خمالفة للكتاب 
والسنة ويظنونه واصحابه اصحاب الرأي كل ذلك لعدم الوصول اىل حقيقة علمه 

سته اال ان االمام الشافعي وجد نبذة من دقة ودرايته وعدم االطالع على فهمه وفرا
فقاهته عليهما الرضوان حيث قال الناس كلهم عيال يف الفقه اليب حنيفة فويل 

  :)شعر(لقاصري النظر على جرائتهم حيث ينسبون قصورهم اىل الغري 

   برأت ساحتهم عن افحش الكلم *لو عاهبم قاصر طعنا هبم سفها
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   قيدت هبا اسد الدنيا بأسرهم *ةهل يقطع الثعلب احملتال سلسل

 قدس سره يف الفصول الستة من حممد پارساوميكن ان يكون ما قاله اخلواجه 
 يعمل بعد الرتول مبذهب االمام ايب حنيفة و السالمعلى نبينا وعليه الصالة  عيسى ان

تهاد بواسطة هذه املناسبة اليت له رضي اهللا عنه حبضرة روح اهللا عليه السالم يعين ان اج
روح اهللا يكون موافقا الجتهاد االمام االعظم ال انه يقلد مذهبه فان شأنه عليه السالم 

 وأجل من ان يقلد علماء االمة ونقول من غري شائبة تكلف وتعصب ان نورانية ىأعل
 وسائر املذاهب تظهر ]١[املذهب احلنفي ترى وتظهر يف النظر الكشفي كالبحر العظيم

 واذا لوحظ يف الظاهر ايضا يوجد السواد االعظم من اهل مثل احلياض واجلداول
االسالم متابعني اليب حنيفة عليه الرمحة والرضوان وهذا املذهب مع كثرة متابعيه ممتاز 
عن سائر املذاهب يف االصول والفروع وله يف االستنباط طريق على حدة وهذا املعىن 

اسبق قدما من الكل يف تقليد السنة  ان االمام ابا حنيفة )و العجب(منبئ عن احلقيقة 
ويعتقدون االحاديث املرسلة كاالحاديث املسندة مستحقة للمتابعة ويقدمها على رأيه 
وكذلك يقدم قول الصحابة على رأيه بواسطة نيلهم شرف صحبة خري البشر عليه 

 واآلخرون ليسوا كذلك ومع ذلك يزعمه املخالفون و التسليماتوعليهم الصلوات 
ان الكل معترفون لكمال أي وينسبون اليه الفاظا تنبئ عن سوء االدب مع صاحب ر
 ورئيس  رأس الدينورعه وتقواه رزقهم اهللا سبحانه التوفيق لئال يؤذوا رعلمه ووفو

اهل االسالم والسواد االعظم من املسلمني يريدون ان يطفؤا نور اهللا بأفواههم والذين 
فان اعتقدوا اهنم حيكمون برأيهم ال يتبعون يقولون هلؤالء االكابر اصحاب الرأي 

الكتاب والسنة يكون السواد االعظم من اهل االسالم بزعمهم الفاسد ضالني مبتدعني 
د ذلك االجاهل ليس له خرب عن تقعارجني من زمرة اهل االسالم وال يبل يكونون خ

ث جهله او زنديق مقصوده ابطال شطر الدين وما اعظم جهالة ناقص مجع احادي
عة منحصرة فيها وطفق ينفي ما وراء معلومه وجيعل ما مل يمعدودة وجعل احكام الشر

                                                 
  .هذا قريب مما ذكره الشعراين يف أوائل ميزانه منه  عفي عنه) 1(
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  :)شعر(يثبت عنده منفيا 

   سواها مسوات لديه وال ارض *من جوف صخرةليس لشئ كا و

ويل هلم الف مرة على تعصباهتم الباردة وانظارهم الفاسدة فان باين الفقه هو 
ك الباقون يف الربع الباقي وهو رباع الفقه واشترا له يف ثالثة أابو حنيفة وقد سلمو

صاحب البيت يف الفقه وغريه كلهم عيال له ومع وجود التزام هذا املذهب كان يل مع 
ل النافلة االمام الشافعي حمبة ذاتية واعتقده عظيما وهلذا اقلد مذهبه يف بعض االعما

وجود وفور العلم خرين يف جنب االمام ايب حنيفة مع ولكن ماذا اصنع اجد اآل
اىل اصل الكالم ) ولنرجع( كاالطفال واالمر اىل اهللا سبحانه املتعال ىوكمال التقو

لنسخ وان صدر ذلك لفنقول قد سبق ان اختالف االحكام االجتهادية ليست مبستلزمة 
االختالف من نيب خبالف االختالف الواقع يف احكام الكتاب والسنة فانه موجب 

ه ايضا فتقرر ان املعترب يف اثبات االحكام الشرعية هو الكتاب للنسخ كما مر حتقيق
والسنة وقياس اجملتهدين وامجاع االمة ايضا مثبتان لالحكام وبعد هذه االدلة االربعة 
الشرعية ال يكون شئ من الدليل مثبتا لالحكام اصال ال يكون االهلام مثبتا للحل 

وارباب الوالية اخلاصة مساوية لعامة واحلرمة وال كشف ارباب الباطن للفرض والسنة 
املؤمنني يف تقليد اجملتهدين ال يوجبهم الكشوف واالهلامات مزية على غريهم يف ذلك 
وال خيرجهم عن ربقة التقليد فيما هنالك وذو النون والبسطامي واجلنيد والشبلي 

هدين يف  وبكر وخالد الذين هم من عوام املؤمنني يف تقليد اجملتومساوون لزيد وعمر
االحكام االجتهادية نعم ان مزية هؤالء االكابر يف امور أخرى وهم اصحاب 
الكشوف واملشاهدات وهم ايضا ارباب التجليات والظهورات قد انقطعوا بواسطة 

 عما سواه جل سلطانه وعتقوا عن رؤية الغري وادراك ياستيالء حمبة احملبوب احلقيق
اليه تعاىل وهم يف فحانه وان كانوا واصلني الغريية فان كان هلم حاصل فهو هو سب

العامل بال عامل ومع انفسهم بال انفسهم فان عاشوا يعيشون الجله وان ماتوا ميوتون 
الجله ومبتديهم يشاهد املطلوب بواسطة غلبة احملبة يف مرآة كل ذرة من ذرات العامل 
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 من عالمات ىدوجيد كل ذرة جامعا جلميع الكماالت االمسائية والصفاتية فما اب
 فما اظهر من قدمهم الثاين فانه ىهيهم فاهنم ال عالمة هلم واول قدمهم نسيان السوتمن

فاق واالنفس واالهلام هلم والكالم معهم اكابرهم يأخذون العلوم يف خارج اآل
واالسرار من االصل بال توسط وكما ان اجملتهد تابع لرأيه واجتهاده هم ايضا تابعون 

 قدس سره حممد پارساواجيد الهلامهم وفراستهم كتب حضرة اخلواجه يف املعارف وامل
 متوسطة يف افاضة العلوم اللدنية و السالمان روحانية اخلضر على نبينا وعليه الصالة 

والظاهر ان هذا الكالم بالنسبة اىل االبتداء والتوسط ومعاملة املنتهى شئ آخر كما 
قادر اجليالين عبد القيق ما نقل عن الشيخ  هذا التح)ويؤيد(يشهد به الكشف الصريح 

قدس اهللا تعاىل سره من انه كان يوما يبني العلوم واملعارف على رأس املنرب فمر عليه 
 يفهم ]١[ امسع كالم احملمديل له الشيخ أيها االسرائيلي تعالاخلضر يف ذلك االثناء فقا

لل السابقة فاذا كان من عبارة الشيخ هذه ان اخلضر ليس من احملمديني بل من امل
ان العلوم واملعارف شئ آخر ما ) حققتف(كذلك كيف يكون واسطة للمحمديني 

وراء االحكام الشرعية واهل اهللا خمصوصون هبا وان كانت تلك املعارف مثرات هذه 
 من غرس االشجار حصول الثمار وما دامت االشجار )املقصود و(االحكام ونتائجها 

ذا تطرق اخللل اىل أصل االشجار فقد انعدم االمثار وما أعظم قائمة الثمار متوقعة فا
توقع الثمر وكلما حيسن تربية االشجار حيصل منها جيد يمحاقة من يقلع الشجر و

 ان يقيس )فينبغي(االمثار أكثر واوفر والثمرة وان كانت مقصودة ولكنها فرع شجرة 
عة فهو يلذي فيه التزام الشرعة واملداهن يف الشريعة على هذا املعىن فايملتزم الشر

 ال نصاحب معرفة وكلما كان االلتزام أكثر تكون املعرفة أوفر والذي هو مداه
نصيب له من املعرفة وما فيه منها بزعمه الفاسد بالفرض وان مل يكن شيئا يف احلقيقة 
فهو من قبيل االستدراج الذي فيه شركة للجوكية والربامهة كل حقيقة ردته الشريعة 

                                                 
نقل أن اخلضر جاء مرتل املظهر الشهيد وقال له ماذا تريد فقال له املظهر الشهيد ال حاجة يل اليك فان شيخي ) 1(

  السيد يكفيين يف كلما أريد منه عفي عنه
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 زندقة واحلاد فيجوز ان يفهم خواص اهل اهللا يف معارف تتعلق بذاته وصفاته فهي
وافعاله تعاىل بعض االسرار والدقايق اليت ظاهر الشريعة ساكت عنها وان جيدوا االذن 
وعدم االذن منه تعاىل يف احلركات والسكنات وان يعرفوا مرضيه وغري مرضيه سبحانه 

ة النافلة غري مرضي ويكونون مأذونني بتركه وكثريا ما جيدون اداء بعض العباد
ويفهمون أحياناً اولوية النوم من اليقظة االحكام الشرعية موقتة باالوقات واالحكام 
االهلامية ثابتة يف مجيع االوقات فاذا كان حركات هؤالء االكابر وسكناهتم مربوطة 

 نفل بالنسبة اىل باالذن تكون النوافل عند غريهم فرائض عندهم مثال الفعل الواحد
شخص حبكم الشريعة وفرض بالنسبة اىل شخص آخر حبكم االهلام فاآلخرون يؤدون 
النوافل احيانا ويرتكبون االمور املباحة احيانا وهؤالء االكابر لصدور افعاهلم بامر 

 واذنه تكون افعاهلم كلها من الفرائض واملستحب واملباح عند غريهم فرض املوىل
شأن هؤالء االكابر من ههنا وعلماء الظاهر خيصون االخبارات عندهم ليدرك علو 

 ال يشركون غريهم يف تلك و التسليماتالغيبة يف امور الدنيا باالنبياء عليهم الصلوات 
االخبارات وهذا املعىن مناف للوراثة ونفي لكثري من العلوم واملعارف الصحيحة اليت 

ربوطة باالدلة االربعة ال جمال فيها لالهلام تتعلق بالدين املتني نعم االحكام الشرعية م
كن ميولكن األمور الدينية وراء االحكام الشرعية كثرية واالصل اخلامس فيها اهلام بل 

ان يقال االصل الثالث اهلام وبعد الكتاب والسنة هذا االصل قائم وثابت اىل انقراض 
العبادة عن اآلخرين وتكون العامل فما تكون نسبة اآلخرين هلؤالء االكابر ورمبا تصدر 

ذلك الترك و يكون غري مرضية وهؤالء االكابر يتركون العبادة يف بعض االحيان 
مرضيا فكانت تركهم أفضل عند احلق جل وعال من فعل غريهم والعوام حاكمون 

 ملا كان الدين كامال )فان قيل(خبالف ذلك يعتقدون ذلك عابدا وهذا مكارا ومعطال 
فما احلاجة بعد الكمال اىل االهلام واي نقصان بقي حىت يتكامل بالكتاب والسنة 

 االهلام مظهر الكماالت اخلفية للدين ال مثبت الكماالت الزائدة يف )اجيب(باالهلما 
الدين كما ان االجتهاد مظهر لالحكام واالهلام مظهر للدقائق واالسرار اليت فهم أكثر 
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االهلام فرق واضح لكون ذلك مستندا اىل الناس قاصر عنها وان كان بني االجتهاد و
الرأي وهذا اىل خالق الرأي جل سلطانه فظهر يف االهلام قسم من االصالة ليس هو يف 
االجتهاد واالهلام شبيه باعالم النيب الذي هو مأخذ السنة كما مر وان كان االهلام ظنيا 

 على من و السالم  رشداواالعالم قطعيا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا
  اتبع اهلدي

  

قادر االنبايل يف بيان ان معاملة عبد الاملكتوب السادس واخلمسون اىل موالنا 
  العارف تبلغ مرتبة يكون حكم سيئات اآلخرين بالنسبة اليه حسنات

ولئك يبدل اهللا سيئاهتم اتعاىل  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم قال اهللا تبارك و
 مرتبة  عليه الصالة السالمعاملة العارف بعناية اهللا سبحانه وحرمة حبيبةحسنات تبلغ م

 غريه محيدة تصري سيئات اآلخرين يف حقه حسنات وتكون الصفة الرذيلة بالنسبة اىل
 من رذائل االوصاف يعرض هلما يف  وبالنسبة اليه مثال الرياء والسمعة من السيئات
فان ذلك الدرويش قد سلب عن نفسه حقه احلسن وتأخذ ان حكم احلمد والشكر 

مجيع اقسام العظمة والكربياء ونسبها اىل جناب قدس احلق جل سلطانه وابعد عن 
تعاىل ال جيد  نفسه مجيع انواع احلسن واجلمال واخلري والكمال وخصصها به سبحانه و

 يف نفسه غري ذل وافتقار وانكسار فان كان فرد من افراد ة يرنفسه غري شر ونقص وال
 منها اىل فوق ويصل اىل جناب يليق ى يترقةالكمال فرضا متوجها يف الظاهر جيده مرقا

 بالعظمة والكربياء وهكذا حال احلسن واجلمال واخلري والكمال ليس له نصيب منها
اجعة اىل اهل االمانات ففي صورة رلترقيه واالمانات غري ان تكون هذه االشياء مراقي 

 احلق ه االشتهار واالفتخار والرفعة والعظمة بل اظهار نعمةالرياء والسمعة ليس مقصود
اليه فكان الرياء والسمعة عني محد احلق وشكره تعاىل  و تعاىل انهواعالم احسانه سبح

وتقدس وخرجا من الرذالة اىل احملمدة و على هذا القياس سائر الصفات اولئك يبدل 
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  .المو الساهللا سيئاهتم حسنات وكان اهللا غفورا رحيما 

  

املكتوب السابع واخلمسون اىل املال غازي النائب يف بيان ان ذكر احلق جل 
 و السالموعال أوىل من الصلوات على خري البشر عليه و على آله الصالة 

وما  مقتدى  من شيخىمتلق لكن بشرط ان يكون الذكر حقيقا بالقبول و
  يناسب ذلك

 و السالم على آله الصالة قد كنت اوقاتا مشغوال بصالة خري البشر عليه و
بأنواعها واقسامها ووجدهتا تترتب عليها نتائج ومثرات عاجلة واهتديت هبا الدقائق 

 والتحية واسرارها وملا مضت و السالمالوالية اخلاصة احملمدية على صاحبها الصالة 
ووقع مدة على هذا العمل وقع الفتور يف هذا االشتغال اتفاقا وزال توفيق املواظبة عليه 

بيح ت االشتغال بالتساالقتصار على صلوات موقتة واستحسن يل يف هذا الوق
والتقديس والتهليل بدل الصلوات فقلت ولعل يف هذا األمر حكمة انظر ماذا يظهر 
فعلم اخريا بعناية اهللا تعاىل ان الذكر يف هذا الوقت أفضل من الصلوات يف حق من 

هني احدمها ما ورد يف احلديث القدسي  عليه وذلك من وجىيصلي ويف حق من يصل
من شغله ذكري عن مسئليت اعطيته أفضل ما أعطي السائلني والوجه الثاين هو ان 
الذكر مأخوذ من النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فكما ان ثواب ذلك الذكر يصل اىل 

الة و عليه الصالذاكر يصل اليه صلّى اهللا عليه و سلّم ايضا مثل ذلك الثواب قال عليه 
 من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل هبا وكذلك كل عمل صاحل السالم

 النيب حاصل من االمة كما ان اجره يصل اىل العامل يصل ايضا مقدار ذلك األجر اىل
رعه من غري ان ينقص من اجر العامل شئ وال يلزم اشالذي هو واضع ذلك العمل و

طاء احلق جل سلطانه ال صنع للعامل فيه نعم ان ان يعمل العامل عمله بنية النيب فانه ع
وجدت النية للنيب ايضا من العامل يكون باعثا على ازدياد اجر العامل وهذه الزيادة 
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ايضا تعود اىل النيب ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وال شك ان 
فيلي له ويف الصالة طاملقصود االصلي من الذكر هو تذكر احلق سبحانه وطلب األجر 

ي هو طلب احلاجة شتان ما بينهما فالفيوض اليت تصل اىل النيب صلّى لصاملقصود اال
اهللا عليه و سلّم من طريق الذكر تكون زائدة باضعاف على الربكات اليت تصل اليه 

 ان يعلم ان هذه الرتبة ليست هي )ينبغي(صلّى اهللا عليه و سلّم من طريق الصلوات 
ل هي خمصوصة بالذكر الذي حقيق بالقبول والذكر الذي ليس كذلك لكل ذكر ب

فللصالة مزية عليه ووصول الربكات منها حينئذ اكثر توقعا ولكن الذكر الذي اخذه 
وم عليه بشرائط الطريقة افضل من الصالة فان هذا االطالب عن شيخ كامل مكمل ود

صل اىل ذلك الذكر ومن ههنا الذكر وسيلة ذاك الذكر وما مل يشتغل هبذا الذكر ال ي
 بغري الذكر وأمروه ئمل جيوز مشائخ الطريقة قدس اهللا تعاىل اسرارهم اشتغال املبتد

 من )والح(وه من االمور النافلة عباالقتصار على الفرائض والسنن يعين الرواتب ومن
اواة هذا البيان انه ال حتصل لفرد من افراد االمة وان بلغ يف الكماالت درجة عليا مس

لنبيه فان مجيع تلك الكماالت اليت حصلت له امنا هي بواسطة متابعته لشريعة ذلك 
اآلخر النيب فتكون هذه الكماالت كلها ايضا ثابتة لذلك النيب مع كماالت متابعيه 

كذلك ال يصل هذا الفرد الكامل   وعليه الصالة و السالمومع كماالته املخصوصة به 
 يتبع هلذا النيب احد ومل يقبل دعوته فان كل نيب صاحب اىل مرتبة نيب اصال وان مل

عة وال يستلزم انكار االمم قصورا يف الدعوة يدعورة باالصالة ومأمور بتبليغ الشر
والتبليغ ومن البني الظاهر انه ال يبلغ كمال اصال مرتبة الدعوة والتبليغ فان احب عباد 

 اهللا وهو الداعي واملبلغ ولعلك مسعت اهللا من احب اهللا اىل عباده واحب عباد اهللا اىل
مة بدم الشهداء يف سبيل اهللا فيترجح اما ورد يف اخلرب انه يوزن مداد العلماء يوم القي

مداد العلماء على دم الشهداء وهذه الدولة مل تتيسر لالمة وما هو حاصل فيهم فهو 
 اعيان هذه طفيلي وضمين االصل اصل والفرع مستنبط ينبغي ان يدرك من ههنا فضل

االمة ومبلغيهم وان كان يف الدعوة والتبليغ درجات واالعيان واملبلغون متفاوتون يف 
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 خمصوصون بتبليغ الظاهر والصوفية يهتمون بالباطن والذي هو )العلماء(الدرجات 
عامل صويف كربيت امحر ومستحق للدعوة والتبليغ ظاهرا وباطنا ونائب النيب ووارثه 

 واعتقد مجاعة ان حمدثي هذه االمة الذين يبلغون و السالمالة عليه و على آله اص
 افضل هذه االمة فان اعتقدوا اهنم افضل مطلقا و السالماالحاديث النبوية عليه الصالة 

فمحل خدشة وان اعتقدوا ذلك بالنسبة اىل مبلغي الظاهر فله مساغ والفضل املطلق 
اطن والدعوة الظاهرة والباطنة الن يف امنا هو للمبلغ اجلامع بني تبليغ الظاهر والب

ان الظاهر ) نعم(االقتصار قصورا ينايف اطالق الفضل فافهم وال تكن من القاصرين 
وان كان عمدة ومناطا للنجاة وكثري الربكة وعميم املنفعة ولكن كماله مربوط بالباطن 

ني الظاهر والظاهر بال باطن غري تام والباطن بال ظاهر غري معتد به والذي جيمع ب
 و السالموالباطن كربيت أمحر ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير 

  .ىعلى من اتبع اهلد

  

املكتوب الثامن واخلمسون اىل اخلواجه حممد التقي يف جواب استفساره عن 
عامل املثال ويف رد مجاعة يقولون بالتناسخ وبيان الكمون والربوز وما يناسب 

  ذلك

 على سيد و السالم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا رب العاملني والصالة ِبْسِم
ة الصحيفة الصادرة من حسن النشأة وعلو عاملرسيلن وآله الطاهرين قد تشرفنا مبطال

طرة على وجه االلتفات سلمكم اهللا تعاىل وكتبتم فيها انه نقل الشيخ حميي الدين فال
 فتوحاته املكية ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال ان اهللا  سره حديثا يفسابن العريب قد

خلق مائة الف آدم وأورد حكاية يف بعض مشاهدات عامل املثال انه قد ظهر يف وقت 
عرفهم وانشدوا يف اثناء اطواف الكعبة املعظمة ان مجعا يطوفون بالبيت وانا ال 

  :)شعر(الطواف بيتني عربيني احد هذين البيتني هذا 
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   هبذا البيت طرا امجعينا *لقد طفنا كما طفتم سنينا

وملا مسعت هذا البيت وقع يف اخلاطر ان هؤالء من عامل املثال فنظر احدهم اىل 
 من فوتك ىجانيب مقارنا هلذا اخلطور وقال انا من مجلة اجدادك فسألته انه كم مض

ن إبتداء خلقة آدم قال ازيد من اربعني الف سنة فقلت على وجه التعجب انه مل يتم م
 اىل اآلن سبعة آالف سنة قال من اي آدم و السالم الصالة يهايب البشر على نبينا و عل

تقول ان هذا هو ذاك آدم الذي خلق يف اول دور سبعة آالف قال الشيخ فوقع يف 
أيها (اخلاطر يف ذلك الوقت ان احلديث النبوي الذي سبق ذكره مؤيد هلذا القول 

 ان ما ظهر هلذا الفقري يف هذه املسئلة بعناية اهللا سبحانه هو ان مجيع )املخدوم املكرم
 كان و السالماالوادم الذين مضوا قبل وجود حضرة آدم على نبينا وعليه الصالة 

وجودهم يف عامل املثال ال يف عامل الشهادة والذي وجد يف عامل الشهادة ونال اخلالفة 
رة آدم ابو البشر فحسب غاية ما يف الباب يف االرض وصار مسجود املالئكة هو حض

ان آدم ملا كان خملوقا على صفة اجلامعية وله يف حقيقته لطائف واوصاف كثرية كان 
يوجد صفة من صفاته او لطيفة من لطائفه يف كل وقت من االوقات قبل وجوده 

 بامسه وكان ىبشخصه بقرون متطاولة باجياد احلق سبحانه وتظهر بصورة آدم وتسم
قع منها ما سيقع من آدم املنتظر حىت ظهر منها توالد وتناسل مناسب لعامل املثال ي

ونالت كماالت صورية ومعنوية مناسبة لذلك العامل وصارت مستحقة للثواب 
والعقاب بل قامت القيامة يف حقها وذهب اجلنيت اىل اجلنة واجلهنمي اىل جهنم مث 

 سبحانه صفة أخرى من صفاته او ظهرت بعد ذلك يف وقت من االوقات مبشية اهللا
 يف ذلك العامل وظهر منها ما و السالمفه على نبينا وعليه الصالة ئلطيفة أخرى من لطا

ظهر من االوىل وملا مت دورها ايضا ظهر ظهور ثالث من صفاته ولطائفه على نبينا 
 اىل ما  وملا امت ذلك الظهور ايضا دوره ظهر ظهور رابع وهكذاو السالموعليه الصالة 

شاء اهللا تعاىل وملا متت دوائر ظهوراته املثالية اليت تتعلق بصفاته ولطائفه وجدت آخر 
األمر هذه النسخة اجلامعة يف عامل الشهادة باجياد اهللا جل سلطانه وصارت معززة 
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ومكرمة بعنايته تعاىل فان وجد مائة ألف آدم فليسوا اال أجزاء آدم هذا ومواده 
 ازيد من اربعني ته من فوى الشيخ االكرب الذي مضجّد اديه وومقدمات وجوده ومب

الف سنة كان لطيفة يف عامل املثال من لطائف جده فان الشيخ الذي كان له وجود 
 ايضا صورة  املعظمةيف عامل الشهادة طاف بالبيت وقتئذ يف عامل املثال فان للكعبة

سلت نظري يف هذا الباب بعيدا  ذلك العامل والفقري ارألهلوشبها يف املثال هي قبلة 
خر يف عامل الشهادة ومل اجد غري آبعيدا وتعمقت فيه كثريا فلم يقع نظري اىل آدم 

 من ى اجدادك ومضةشعابذة عامل املثال وما قاله البدن املثايل اعين قوله انا من مجل
ة ادل دليل على ان االوادم الذين كان وجودهم قبل سن ازيد من اربعني الف تىفو

وجود آدم ابو البشر عليه السالم كانوا من ظهورات صفات آدم ولطائفه عليه السالم 
ال انه كانت هلم خلقة على حدة مباينة خللقة آدم هذا فانه ما نسبة املباين آلدم هذا 
وكيف يكون جد الشيخ فانه مل يتم سبعة آالف سنة بعد من خلقة آدم فاين املساغ 

لوهبم مرض يفهمون من هذه احلكاية تناسخا ويكادون الربعني الف سنة والذين يف ق
وبعض املالحدة الذين جلسوا يف مسند الكربى مة ايقولون بقدم العامل وينكرون القي

الشيخوخة بالباطل حيكمون جبواز التناسخ ويزعمون ان النفس ما مل تبلغ حد كماهلا 
لكمال فقد فرغت من ال بد هلا من التقلب يف االبدان ويقولون اهنا اذا بلغت حد ا

التقلب يف االبدان بل من التعلق باالبدان واملقصود من خلقتها كماهلا فاذا تيسر كماهلا 
ر فانه تالتوابفقد حصل املقصود وهذا القول كفر صريح وانكار على ما ثبت من الدين 

ملن تكون جهنم ومن يكون معذبا وقوهلم اآلخر اذا بلغت كل النفوس حد الكمال يف 
انكار جلهنم وانكار للعذاب االخروي وانكار ايضا حلشر االجساد فانه مل يبق هذا 

االهتا حىت حتشر االجساد ملة لكآ اىل اجلسد الذي هو احتياجللنفس بزعمهم الفاسد 
واعتقاد هذه اجلماعة موافق العتقاد الفالسفة فاهنم ينكرون حشر االجساد ويقولون 

قادهم اسوء من اعتقاد الفالسفة فاهنم ينكرون بالثواب والعذاب الروحانيني بل اعت
التناسخ ويردون قول من يقول به ويثبتون العذاب الروحاين وهؤالء يثبتون التناسخ 
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وينكرون العذاب االخروي والعذاب عند هؤالء هو عذاب الدنيا وامنا يثبتونه الجل 
ه وبعض اولياء  قد نقل عن امري املؤمنني علي كرم اهللا وجه)فان قيل(هتذيب النفس 

اهللا ايضا غريه انه وقع عنهم بعض اعمال غريبة وافعال عجيبة قبل وجودهم العنصري 
 ان )اجيب(بقرون متطاولة يف عامل الشهادة فكيف يصح ذلك بدون جتويز التناسخ 

صدور هذه االعمال واالفعال امنا هو من ارواح هؤالء االكابر صارت متجسدة 
خر تعلقت أ وباشرت االفعال العجيبة ال من اجساد باالجساد مبشيئة اهللا تعاىل

 هو تعلق روح قبل تعلقه هبذا البدن ببدن آخر مباين ومغاير )التناسخ و(ارواحهم هبا 
هلذا البدن فاذا جتسدت الروح بنفسه كيف يكون تناسخا اال ترى ان اجلن يتشكل 

 اعمال عجيبة مناسبة باشكال خمتلفة ويتجسد باجساد متباينة ويقع عنهم يف هذا احلال
لتلك االشكال واالجساد وال تناسخ فيه اصال وال حلول فاذا كان يف اجلن باقدار اهللا 

ع االعمال الغريبة منهم كيف يكون اعطاء تلك ووقو تعاىل قدرة التشكل باالشكال 
القدرة الرواح الكمل حمل تعجب وما احلاجة اىل بدن آخر ومن هذا القبيل ما نقل 

لياء اهللا تعاىل من اهنم حيضرون يف امكنة متعددة يف ساعة واحدة ويقع عن بعض او
عنهم امور متباينة وههنا ايضا لطائفهم متشكلة باشكال متباينة ومتجسدة باجساد 
خمتلفة وكذلك حال من هو متوطن يف اهلند من االعزة ومل خيرج من وطنه فجاء مجاعة 

 يف حرم مكة املكرمة مشريين اىل ذلك من مكة املعظمة وقالوا رأينا الشيخ الفالين
 بيننا وبينه كيت وكيت وقالت مجاعة أخرى حنن رأيناه ىالشخص من االعزة وجر

ذلك الشيخ باشكال لم ورآه طائفة أخرى يف بغداد كل ذلك تشكل لطائف وريف ال
خمتلفة ورمبا ال يكون ذلك الشيخ اطالع على هذه التشكالت وهلذا يقول يف جواب 

ماعات احيانا كل ذلك هتمة على انا مل اخرج من البيت ومل ار حرم مكة وال هذه اجل
أعرف الروم وبغداد وال ادري من انتم وكذا ارباب احلاجات يستمدون من االعزة 
االحياء واالموات يف املخاوف واملهالك ويرون ان صور هؤالء االعزة قد حضرت 

  ):ع(ة اطالع على ذلك وأحياناً ال ودفعت عنهم البلية فأحياناً يكون هلؤالء االعز
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   نسبىئ سويلكم ش فهل لنا و

هذا ايضا تشكل لطائف هؤالء االعزة وهذا التشكل يكون احياناً يف عامل  و
الشهادة وأحيانا يف عامل املثال كما ان ألف انسان يرون النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف 

نه صلّى اهللا عليه و سلّم أشياء هذا كله املنام يف ليلة واحدة بصورة خمتلفة ويستفيدون م
تشكل صفاته ولطائفه صلّى اهللا عليه و سلّم وكذلك املريدون يستفيدون من صور 

 اللذان نقال عن بعض املشائخ الربوزالشيوخ املثالية اشياء وحيلون املشكالت والكمون 
ا هو لثبوت احلياة ال مساس هلما بالتناسخ فان تعلق الروح بالبدن الثاين يف التناسخ امن

والجل حصول احلس واحلركة لذلك البدن ويف الربوز ليس تعلق النفس ببدن آخر 
الجل حصول الغرض بل املقصود من هذا التعلق هو حصول الكماالت لذلك البدن 
ووصوله اىل الدرجات كما ان جنيا اذا تعلق بفرد من افراد االنسان وبرز يف شخصه 

 احلياة لذلك الفرد فانه حي وحساس ومتحرك قبل ليس ذلك التعلق الجل حصول
ذلك التعلق والذي حيدث فيه من هذا التعلق هو ظهور صفات ذلك اجلين وحركاته 

 و ال يرمون الربوز  االحوال ال يتفوهون بعبارة الكمون واوسكناته واملشائخ املستقيمو
 اصال بل لو  و الربوزكمون يف البالء و الفتنة ال حاجة عند الفقري اىل النيصبه الناق

اراد كامل ان يريب ناقصا ينبغي ان جيعل باقدار اهللا تعاىل صفاته الكاملة منعكسة يف 
املريد الناقص وان جيعل ذلك االنعكاس ثابتاً ومستقرا ليخرج املريد الناقص من النقص 
ني اىل الكمال ومييل من الصفات الرذيلة اىل الصفات احلميدة من غري ان يكون يف الب

 بعض )وقال( واهللا ذوالفضل العظيم ءكمون وبروز اصال ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشا
آخر بنقل االرواح يقولون انه حيصل للروح بعد الكمال قدرة حبيث تترك بدهنا لو شاء 
وتدخل يف بدن آخر نقل ان واحداً من االعزة الذي كان له هذا الكمال وهذه القدرة 

ك بدن نفسه الذي كان قد ادرك سن الشيخوخة ودخل يف ملا تويف يف جواره شاب تر
بدن ذلك الشاب فصار بدنه االول ميتا وبدن الشاب حيا وهذا القول مستلزم للتناسخ 
الن تعلق الروح بالبدن الثاين على هذا التقدير امنا هو حلصول احلياة لذلك البدن وامنا 
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م بنقص النفس ويثبت التناسخ الفرق بني هذا وبني التناسخ ان القائل بالتناسخ حاك
الجل تكميلها والذي هو قائل بنقل الروح يعتقد الروح كامال ويثبت االنتقال بعد 
كمال الروح وعند الفقري القول بانتقال الروح اسقط من القول بالتناسخ فان القائل 
ال بالتناسخ اعترب التناسخ الجل تكميل النفوس وان كان هذا االعتبار باطال وزعم انتق

ن كمال اصال فاذا تقرر كون تبدل االبدان الروح بعد حصول الكمال وان مل يك
الجل حتصيل الكماالت فالي شئ يكون االنتقال اىل بدن آخر بعد حصول الكمال 
واهل الكمال ليسوا بارباب اهلوس بل مهتهم بعد حصول الكمال التجرد عن االبدان 

قصود من التعلق وايضا ان يف انتقال الروح ال التعلق باالبدان فانه قد حصل ما هو امل
اماتة البدن االول واحياء البدن الثاين فال بد للبدن االول من حصول احكام الربزخ 
كعذاب القرب وثوابه والبدن الثاين ملا اثبتوا له احلياة الثانية ثبت يف حقه احلشر يف الدنيا 

 وثوابه وال يعتقدون احلشر  الروح ال يقولون بعذاب القرب انتقالواظن ان معتقدي
حيث ان امثال هؤالء البطالني جلسوا يف مسند الشيخوخة  انتهى والنشر فآه ألف

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا . هبم الهل االسالم ضلوا فأضلوا مقتدى وصاروا
و وهب لنا من لدنك رمحة انك أنت الوهاب حبرمة سيد املرسلني عليه وعليهم الصالة 

  مالسال

 ان يعلم )ينبغي( يف بيان بعض العلوم واملعارف اليت تتعلق بعامل املثال )تذييل(
ان عامل املثال اوسع من مجيع العوامل وكلما هو يف مجيع العوامل له صورة يف عامل املثال 
وللمعقوالت واملعاين كلها صورة فيه قيل ان احلق سبحانه ليس له مثل ولكن له مثال 

 وقد كتب هذا الفقري يف مكاتيبه كما ان ال مثل له تعاىل يف مرتبة ىوهللا املثل االعل
الترتيه الصرف ليس له سبحانه مثال ايضا فال تضربوا هللا االمثال وامنوذج عامل املثال يف 
 العامل الصغري هو اخليال فان صورة مجيع االشياء متصورة يف اخليال واخليال هو الذي

ته بالتصوير وجيعله من ارباب العلم فلو مل يكن كيفيات احوال السالك ومقامايرى 
اخليال او كان قاصرا لزم اجلهل ومن ههنا ليس فوق مرتبة الظالل غري اجلهل واحلرية 
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فان جوالن اخليال امنا هو يف مراتب الظالل وحيث ال ظالل فيه ال جمال للخيال فيه 
هي يف اخليال الذي هو فاذا مل تكن الصورة الترتيهية يف املثال كما مر كيف تتصور 

ظل املثال فال جرم ال يكون مثة اال اجلهل واحلرية وكل حمل ليس فيه علم ليس فيه قيل 
وقال من عرف اهللا كل لسانه عالمة ذلك وكل حمل فيه علم فيه قيل وقال من عرف 
اهللا طال لسانه بيان ما هنالك فيكون طول اللسان يف مقام الظالل وكل اللسان فوق 

 وكلما هو منحوت اخليال فهو ىلظالل فعال كان او صفة امسا كان او مسممراتب ا
من الظالل وكلما هو من الظالل فهو معلول وبعلة اجلعل جمعول وليس هو غري ان 
يكون من آثار املطلوب وعالماته املفيدة لعلم اليقني وعني اليقني وحق اليقني كالمها 

ال امنا يتسري اذا ترك السري االنفسي ايضا ت اخليحنوراء الظالل واخليال واخلالص من 
كالسري اآلفاقي وراء الظهر وجال يف ما وراء االنفس واآلفاق وهذا املعىن يتيسر الكثر 

سر لالقلني من ياالولياء بعد املوت وما دامت احلياة باقية فاخليال متشبث باذياهلم ويت
ع وجود احلياة الدنيوية االكابر يف هذه النشأة فيخرجون من تصرف سلطان اخليال م

ت اخليال وجعله ففي هذا الوقت يصري التجلي الربقي دائميا حنويعانقون املطلوب بال 
  :)شعر(الوصل العريان مبادئ يف حقهم وتظهر 

   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هنيئا الرباب النعيم نعيمها

يال اهنم صاروا مجاعة يف الواقعات واملنامات يف املثال او اخل يرى  قد)فان قيل(
سالطني ويعاينون خدمهم وحشمهم او يرون اهنم صاروا اقطابا وتوجه اليهم مجيع 
العامل ويف عامل اليقظة واالفاقة الذي هو عامل الشهادة ال يظهر شئ من تلك الكماالت 

 ان هلذه الرؤية حمال من )اجيب(فهل هلذه الرؤية وجه من الصدق او باطل حمض 
 معىن السلطنة والقطبية كائن يف تلك اجلماعة ولكنه ضعيف فيهم الصدق بيانه هو ان

غري الئق الن يظهر يف عامل الشهادة مث بعد ذلك ال خيلو عن احد احلالني اما ان حتدث 
صري الئقا الن يظهر يف عامل الشهادة فيصريون يهلذا املعىن بعناية اهللا سبحانه قوة و

ما ان ال حتدث له قوة الظهور يف عامل الشهادة بقدرة اهللا سبحانه سالطني او اقطابا وا
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فيكتفي بذلك الظهور املثايل الذي هو اضعف الظهورات ويظهر فيه على قدر قوته 
 هذا القبيل ما يراه طالبوا هذا الطريق من الواقعات حيث جيدون انفسهم يف )ومن(

ملعىن يف مقامات عالية ويرون اهنم تشرفوا مبناصب ارباب الوالية فان ظهر هذا ا
 بظهوره يف املثال فال حاصل فيه بل هو ىالشهادة ايضا فهو دولة عظيمة وان اكتف

نفسه يف املنام سلطانا وليس له حاصل غري  يرى مصيبة فان كل حائك وحجام
سر يف الشهادة فهو الغنيمة ياخلسارة والندامة فال ينبغي اعتبار الواقعات وكلما يت

  :)شعر(

   حديثهىيل ولليل فارو  وما *من الشمس ى غالم الشمس اروواىن

من ههنا مل يعترب اكابر النقشبندية الواقعات وال يتوجهون اىل توجيه وقائع  و
 وامنا املعترب عندهم ما تيسر يف االفاقة واليقظة ىالطالبني وتعبريها لكوهنا قليل اجلدو

ر الذي يقتفيه وهلذا اعتربوا دوام الشهود واعتقدوا الدولة استمرار احلضور واحلضو
 اهللا ىالغيبة ساقط عن حيز االعتبار عند هؤالء االكابر ومن ههنا صار نسيان ما سو

تعاىل دائميا يف حقهم وحضور الغري يف قلبهم منفيا يف مجيع االوقات نعم اذا كانت 
النهاية مندرجة يف بداية شخص كيف يستبعد عنه هذه الكماالت ربنا اغفر لنا ذنوبنا 

  .و السالم أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واسرافنا يف

  

 ولد شيخه سلمه اهللا يف عبد اهللاملكتوب التاسع واخلمسون اىل اخلواجه حممد 
 وما ىبيان ان املعقول واملوهوم واملكشوف واملشهود كلها داخلة يف السو

  يناسب ذلك

فة الشريفة اليت على عباده الذين اصطفى وصلت الصحيو سالم احلمد هللا 
أرسلها قرة العني وقد اندرج فيها ان تلك الشعابذة قد زالت وارتفعت بكرم اهللا 

ومل يبق منها شئ واهلمة مصروفة يف ان ال حيصل شئ من االثبات  و تعاىل سبحانه
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واملعقول واملوهوم كله داخل حتت كلمة ال كذا وكذا وكتبتم ان هذا املعىن حاصل 
 ان املعقول واملوهوم )أيها النجيب(يكون نصيبا من غري تكلف بالتلكف واملرجو ان 

 ومن مجلة اللهو واللعب ىبل املكشوف واملشهود آفاقيا او انفسيا كله داخل يف السو
وليس التعلق به غري التعلق بالشعابذة وزوال هذه التعلقات لو كان بالتكلف فهو داخل 

ه الدولة بعد اللتيا واليت بال تكلف يف الطريقة ومن مجلة علم اليقني فان تيسرت هذ
 بانتفائه بنفسه فقد خرج من مضيق الطريقة ىوتبدل حال التكلف يف نفي السو

وسكة العلم وتشرف بالفناء وهذا املعىن يسري يف التكلم وعسري حبسب الوصول اليه 
د اي عسري اال من يسره اهللا سبحانه واالمور اليت تتعلق باحلقيقة فهي يف االمام وبع

املرور من النفي بل بعد جماوزة مقام االنتفاء مقام االثبات وما وراء العلم والعني 
للنفي بالنسبة اىل االثبات  انه ال اعتداد بالطريقة يف جنب احلقيقة وال اعتبار) اعلم(

 يرى اصال فان متعلق النفي هو املمكنات ومتعلق االثبات هو الواجب سبحانه والنفي
الثبات كقطرة يف جنب البحر احمليط وحبصول هذا النفي وذاك يف النظر يف جنب ا
والية اخلاصة وبعد حصول الوالية اخلاصة اما العروج واما الرتول لاالثبات يوصل اىل ا

وان كان الرتول لذلك العروج الزما ايضا ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا انك على 
اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه ر من ئ و على سامكل شئ قدير السالم عليك

  .و السالمالصالة 

  

املكتوب الستون اىل حممد تقي يف بيان ان الالزم صرف العنان عن فضوليات 
  الدين واالشتغال بضروريات الدين وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى قد تشرفت مبطاعلة الصحيفة و سالم احلمد هللا 
 الدالئل اليت وفقتم القامتها وترتيبها يف باب خالفة الصديق الشريفة وقد اندرجت فيها

رضي اهللا عنه اليت ثبتت بامجاع اهل احلل والعقد من الصدر االول الذي هو خري 
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فضلية اخللفاء الراشدين رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني اليت هي على االقرون ويف باب 
ن منازعات اصحاب خري البشر ترتيب خالفتهم ونعتها ويف باب مالزمة السكوت ع

 فاورث ذلك فرحا وافرا وهذا االعتقاد و السالمومشاجراهتم عليه وعليهم الصالة 
كاف يف حبث االمامة وموافق العتقاد اهل السنة واجلماعة شكر اهللا تعاىل سعيهم 

 املخدوم املشفق ان حبث االمامة من فروع الدين ال من اصوله وضروريات )ايها(
ذلك الذي يتعلق باالعتقاد والعمل مما تكفل علم الكالم وعلم الفقه ببيانه الدين غري 

واالشتغال بالفضوليات بترك الضروريات صرف العمر فيما ال يعين وقد ورد يف اخلرب 
عالمة اعراضه تعاىل عن العبد اشتغاله مبا ال يعنيه فلو كان حبث االمامة من ضروريات 

لشيعة لكان ينبغي ان يعني احلق تعاىل يف كتابه الدين واصول الشريعة كما زعمت ا
اجمليد من يستحق االستخالف وان يشخص اخلليفة وان يأمر النيب صلّى اهللا عليه و 
سلّم ايضا خبالفة واحد وان جيعل الواحد خليفة بالتنصيص والتصريح وملا مل يفهم 

فضول الدين ال من االهتمام يف هذا االمر من الكتاب والسنة علم ان حبث االمامة من 
اصوله والفضويل يشتغل بالفضول مع ان امامه كثريا من ضروريات الدين حبيث لو 
اشتغل هبا ملا وصلت النوبة اىل الفضول اوال ال بد من تصحيح االعتقاد الذي يتعلق 
بذات الواجب وصفاته وافعاله تعاىل وينبغي االعتقاد ايضا ان ما جاء به النيب صلّى اهللا 

سلّم من عند احلق جل وعال وما علم من الدين بالضرورة والتواتر من احلشر عليه و 
شئ والنشر والعذاب والثواب االخرويني الدائمني وسائر السمعيات كله حق ليس يف 

ن هذا االعتقاد فال جناة وثانيا ال بد من اتيان االحكام منها احتمال التخلف فان مل يك
لواجبات بل من اداء السنن واملستحبات ينبغي حسن ء الفرائض وااالفقهية ايضا من اد

 الفالح ى يف حفظ حدود الشريعة حىت يرجاالحتياطرعاية احلل واحلرمة الشرعيني و
بة اىل الدخول يف وفاذا صحح االعتقاد والعمل وصلت الناآلخرة واخلالص من عذاب 

 ضروريات طريق الصوفية ورجاء حصول كماالت الوالية وحبث االمامة بالنسبة اىل
الدين كاملطروح يف الطريق غاية ما يف الباب ان املخالفني ملا غالوا يف هذا الباب 
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 يورد يف ردهم و التسليماتوطعنوا يف اصحاب خري البشر عليه وعليهم الصلوات 
بالضرورة مقدمات طويلة الذيل لكون دفع لزوم الفساد من الدين املتني من ضروريات 

  .و السالمالدين 

  

توب احلادي والستون يف تعزية اصحاب املرحوم موالنا امحد الربكي ويف املك
  نصيحتهم وجعل موالنا احلسن رئيس حلقتهم وما يناسب ذلك

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان وجود 
ان للمسلمني آية من آيات املرحوم املغفور له موالنا امحد عليه الرمحة يف هذا الوقت ك

مداد  حترمنا أجره وال تفتنا بعده االاهللا جل وعال ورمحة من رمحاته تعاىل اللهم ال
واالعانة للماضني مأمول ومسئول من االصحاب واالحباب وخدمة اوالد املرحوم 
ومتعلقاته واستمالة قلوهبم وتسلية خواطرهم واجبة على احملبني فينبغي سعيهم يف ان 

اوالد املرحوم وان يكونوا متحلني بالعلوم الشرعية وليكافئوا احسان املرحوم يقرأ 
باالحسان اىل اوالده هل جزاء االحسان اال االحسان وينبغي رعاية اطوار املرحوم 
واوضاعه واحواله واوقاته وان تشتغلوا بالذكر واحللقة لئال يقع الفتور وان يقعد 

ليظهر اثر الصحبة وقد كتب هذا الفقري اآلخر االصحاب جمتمعني فانيا كل واحد يف 
قبل ذلك على سبيل االنفاق بان موالنا لو اختار سفرا ينبغي ان ينصب الشيخ احلسن 
مكانه فكان املراد منه على وفق القضاء هذا السفر واآلن ايضا االحظ يف هذا االمر 

 على بعض يثقل هذا املعىن مكررا واجد الشيخ احلسن متعينا يف هذا االمر وال
االصحاب فانه ليس باختيارنا وال باختيارهم واالنقياد الزم ولطريق الشيخ احلسن 

لشيخ لاآلخر مناسبة كثرية بطريق موالنا والنسبة اليت أخذها موالنا من هذا اجلانب يف 
احلسن شركة معه فيها واالصحاب الباقون قليلوا النصيب منها وان حصل هلم كشف 

 بالتوحيد واالحتاد ولكن هذه الدولة امر آخر ال يشترون وصاروا متحلني وشهود
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الكشوف والشهود هناك على شعرية ويستغفرون من ذلك التوحيد واالحتاد وباجلملة 
ينبغي ان ال يتوقف االصحاب يف تقدمي الشيخ احلسن وان يشتغلوا بامرهم جاعلني اياه 

صحاب وليدهلم على رئيس حلقتهم وليفهم اخونا اخلواجه اويس هذا املعىن لال
االشتغال بعقد احللقة والصحبة ويرغبهم يف الشيخ احلسن وينبغي للشيخ احلسن ايضا 
حفظ خواطر الشركاء والرفقاء وأداء حقوق االخوة وان ال يفارق مطالعة الكتب 
الفقهية وان جيتهد يف نشر االحكام الشرعية وان يرغب يف متابعة السنة السنية وان 

 الشنيعة وان ال يعدل عن طريق االلتجاء والتضرع واالنكسار لئال حيذر عن البدعة
يلقي النفس االمارة من جهة الرياسة والتقدم على االقران يف املهلكة واحلالة السيئة 
وليعتقد نفسه يف مجيع االوقات وسائر احلاالت قاصرا وناقصا وليكن طالبا لكماله 

 خاسراً  و خيرجان من الطريق خائباوالنفس والشيطان عدوان قويان يف الكمني فال
  :)شعر(

  لكم  جنومت واال فافعلوا ما بدا *وذلك من نصحي لكم ان قبلتموا

وبالد اهلند بعيد عنكم والقافلة ترد وتذهب باالخبار يف سنة مرة واحدة فينبغي 
كتابة االحوال فان مل تقدروا على الوصول فال تغفلوا عن الكتابة والشيخ يوسف 

 وكان هنا مدة واخذ فوائد مجة واطلع على حقيقة الفناء ورجع اىل وطنه قريب منا
مبيعاد اجملئ ثانيا وهو رجل مستعد وصادق االخالص واهللا سبحانه املوفق وحيث نأيتم 
عنا يبالغ يف النصيحة تيقظوا وتنبهوا واعتقدوا الرياسة بالء الروح وكونوا خائفني 

لرياسة فتنجر اىل اهلالك االبدي ربنا اغفر ووجلني مشفقني من حدوث لذة يف هذه ا
لنا ذنوبنا واسرافنا يف امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك 

  .على املرسلني واحلمد هللا رب العاملنيو سالم رب العزة عما يصفون 

  

املكتوب الثاين والستون اىل خاخنانان يف بيان ان االنسان مدين الطبع جمبول 
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على التمدن وحمتاج اىل بين نوعه يف تعيشه وحسن االنسان ايضا يف هذا 
  . وما يناسب ذلكحتياجاال

ترقياتكم  و تعاىل ل اهللا سبحانهأعلى عباده الذين اصطفى نسو سالم احلمد هللا 
الصورية واملعنوية فان خرييتكم وصالحكم متضمنة جلمعية مجيع املسلمني ورفاهيتهم 

ميع املسلمني سلمكم اهللا سبحانه عما ال يليق جبنابكم حبرمة سيد والدعاء لكم دعاء جل
املرسلني عليه وعليهم و على آل كل من الصلوات افضلها ومن التسليمات أكملها 
وحيث اعلم ان نسبة حمبتكم وارادتكم واخالصكم الكابر النقشبندية العلية قدس اهللا 

 ذلك نصري باعثا على تصديعكم تعاىل اسرارهم على وجه االمت واالكمل فبناء على
 املخدوم املكرم ان اهل هذه السلسلة العلية وقعوا يف هذه الديار غرباء ومناسبة )ايها(

اهل هذه الديار لطريقة هؤالء االكابر الذين هم ملتزمون للسنة بواسطة شيوع البدعة 
 نظره يف هذه الديار قليلة ومن ههنا اخترع بعض اهايل هذه السلسلة بواسطة قصور

يف هذه الطريقة العلية ايضا بدعات وجذب قلوب الناس بعالقة ارتكاب تلك البدعات 
اىل جانبه وظن هذا العمل بزعمه تكميال هلذه الطريقة العلية حاشاها من ذلك وكال 
بل هؤالء اجلماعة جيتهدون يف ختريب الطريقة وتضييعها ومل يدركوا حقيقة معاملة 

اهللا سبحانه سواء الصراط وحيث ان اهل هذه السلسلة اكابر هذه الطائفة هداهم 
العلية عزيزوا الوجود يف هذه الديار ينبغي ملريدي هذه السلسلة وحمبيهم امداد هؤالء 

كابر وطلبة هذا الطريق واعانتهم فان االنسان مدين الطبع جمبول على التمدن حمتاج األ
آ اَيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اُهللا َوِمَن اتََّبَعَك َي( و تعاىل يف تعيشه اىل بين نوعه قال اهللا تبارك

فاذا كان يف كفاية مهمات خري البشر عليه و على آله  )٦٤: االنفال * ِمَن الُْمْؤِمِنَني
ء هذا ا دخل للمؤمني فما املضايقة على اآلخرين وأكثر أغنيو التسليماتالصلوات 

 ذايت جلميع حتياجذلك فان اال وليس كحتياجالوقت يزعمون الدروشة يف عدم اال
 وذل العبودية ناش من هذه اجلهة حتياجاملمكنات بل حسن االنسان هو يف هذا اال

 فرضا عن االنسان وحصل له االستغناء ال يكون فيه غري العصيان حتياجفانه لو زال اال
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 )٧-٦: العلق * ْسَتْغَنى اَنْ َرآُه ا*ِانَّ اِْالْنَسانَ لََيطَْغى (والعناد والطغيان قال اهللا تعاىل 
 اىل حتياجغاية ما يف الباب ان الفقراء لتخلصهم عن التعلق باالغيار حييلون اال

االسباب على مسبب االسباب ويرون الدولة املبذولة العامة من خوان نعمته تعاىل 
ويعتقدون ان املانع واملعطي يف احلقيقة هو اهللا تعاىل وحيث اوردت االسباب يف البني 

سطة حكم ومصاحل ونسب احلسن والقبح اليها جيعل هؤالء االكابر ايضا الشكر بوا
والشكاية راجعني اليها ويرون احلسنة والسيئة منها فاهنم لو مل يعتربوا االسباب ألبطلوا 

 ووجود )١٩٠: آل عمران * َربَنا َما َخلَقَْت ٰهذَا َباِطالً ُسْبَحاَنَك(معاملة عظيمة 
رف اخي االعز السيد مري حممد نعمان مغتنم يف تلك احلدود معدن احلقائق واملعا

ودعاؤه وتوجهه كربيت أمحر وأظن ان بركات توجهاته وفيوضها قوائم دولتكم 
وأجده يف احلضور والغيبة ممدكم ومعاونكم وقد كتب املرقوم قبل هذا بسنة من 

 فيه انه قد حماسنكم اىل الفقري وادرج فيما كتب حمبتكم واخالصكم للفقراء واظهر
فوض تولية هذه الوالية اىل آخر فهذا الوقت وقت التوجه واملدد فحصل للفقري يف اثناء 
مطالعة ذلك املكتوب توجه يف هذا الباب فوجدتكم يف ذلك الوقت رفيع القدر 
والظاهر انه قد كان يف تلك الساعة شخص متوجها اىل تلك اجلهة فكتبت يف جواب 

 ان خاخنانان يظهر يف النظر رفيع القدر واالمر عند اهللا ذلك املكتوب هذه العبارة
  .سبحانه

  

الستون اىل نورحممد االنبايل يف جواب استفساره بانه اذا  املكتوب الثالث و
عال عند شيخ آخر مع وجود شيخه هل  حضر الطالب لطلب احلق جل و

  ال جيوز له ذلك او

الصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم بعد احلمد و
املكتوب املرسل قد وصل وسألت انه مع وجود حياة الشيخ اذا حضر الطالب عند 
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شيخ آخر لطلب احلق جل وعال هل جيوز له ذلك او ال اعلم ان املقصود هو احلق 
 الطالب رشده عند ىسبحانه والشيخ وسيلة الوصول اىل جناب احلق تعاىل فان رأ

قلبه يف صحبته حاضرا مع احلق جيوز ان حيضر عنده يف حياة شيخه شيخ آخر ووجد 
االول بال اذنه ويطلب منه رشده ولكن ينبغي ان ال ينكر شيخه االول وال يذكره اال 
خبري خصوصا يف هذا الوقت فانه مل يبق فيه املريدية والشيخوخة غري الرسم والعادة 

ال يقدرون ان يفرقوا بني االميان فاذا مل يكن لشيوخ هذا الوقت خرب عن انفسهم و
  :)شعر(والكفر فكيف يكون هلم خرب عن اهللا عز وجل و على اي طريق يدلون املريد 

   ال يقدر االخبار عن هذا وذا *ن ذا خربة عن نفسهمن مل يك

يا ويح مريد يقعد عند مثل هذا الشيخ معتقدا له وال يرجع اىل غريه وال يعرف 
من اخلطرات الشيطانية الواردة من جهة الشيخ الناقص ملنع طريق احلق جل وعال وهذا 

 الطالب رشده ومجعية قلبه فيه ينبغي ىالطالب عن طلب احلق سبحانه كل موضع رأ
  .ستعيذ من الوساوس الشيطانيةيالرجوع فيه بال توقف وان 

  

املكتوب الرابع والستون اىل حممد مؤمن ولد املرحوم اخلواجه عليجان يف بيان 
ينبغي ان ال يضيق الصدر عن تلون االحوال وعدم حصول اآلمال انه 

  الدنياوية الدنية

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيِم سلمكم اهللا سبحانه عما ال يليق حبالكم اعلموا أن 
مل واملصيبة وال ينبغي ن هو الوجع واالالدنيا سجن املؤمن واملناسب حلال السج

فَِانَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا (ال وعدم حصول اآلمال التضجر واجلزع من تلون االحو
 فقرن اهللا سبحانه بعسر واحد )٦-٥: حاالنشرا * ِانَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا) ٩٤/٥(

  ):ع(اآلخرة يسرين ويشبه ان يكون املراد منهما يسري الدنيا و

  ال عسر يف امر مع الكرام
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املشار اليه  لباقي باملشافهة وا بينها السيد عبديباقي احوال هذه احلدود  و
  .اشفاقا عليكم متوجه ملالقاتكم مراعاة حلقوقكم و

  

املكتوب اخلامس والستون اىل موالنا حممد هاشم اخلادم يف التحذير عن 
  االشتغال بامور ال طائل فيها

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني انكم ما 
تم يف هذه املدة عن احوالكم الباطنية خربا معتدا به حىت يكون باعثا على الفرح كتب

ا هتايوامور الدنيا مما ال طائل فيها وال قدر للدنيا وما فيها حىت يشتغل االنسان حبشو
وان كانت نيتكم نية خري ولكنكم قد مسعتم ان حسنات اآلخرة تاركا لتذكر احوال 

لى كل حال ينبغي التوجه اىل االحوال واالشتغال بالطفيلي االبرار سيئات املقربني و ع
بقدر الضرورة فان الضرورة تقدر بقدرها هللا سبحانه احلمد واملنة ان فقراء هذه 
احلدود وان مل يكن هلم رزق معلوم ولكنهم يصرفون االوقات بالفراغة والوسعة من 

لى قدر الكفاف والرزق غري سعي يف امر الرزق وال اجتهاد ونصيبهم يصيبهم زيادة ع
هو نقد الوقت وباقي احوال هذه احلدود مستوجب للحمد ويف هذه االشهر عاد 
الوباء ثانياً ومات من جاء اجله وقد ارتفع اآلن هللا سبحانه احلمد واملنة على مجيع 

  .و السالمالنعماء 

  

املكتوب السادس والستون اىل خاخنانان يف بيان التوبة واالنابة والورع 
  وما يناسب ذلكلتقوى او

على عباده الذين اصطفى وحيث و سالم هللا  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد
صرفنا العمر العزيز يف املعاصي والزالت والتقصريات واهلفوات يستحسن ان نتكلم من 
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 املؤمنون وتوبوا اىل اهللا مجيعا ايها و تعاىل قال اهللا تباركالتقوى التوبة واالنابة والورع و
ربكم  عسى لعلكم تفلحون وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا توبوا اىل اهللا توبة نصوحا

 جتري من حتتها االهنار وقال تعاىل وذروا تان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنا
ظاهر االمث وباطنه فالتوبة من الذنوب واجبة وفرض عني يف حق كل شخص ال يتصور 

 مل يستغنوا عن و السالم البشر كيف واالنبياء عليهم الصالة ان يستغين عنها احد من
التوبة قال خامتهم وسيدهم عليه وعليهم صلوات اهللا وحتياته انه ليغان على قليب واين 

 فان كانت املعاصي تتعلق حبق اهللا تعاىل وال ]١[الستغفر اهللا يف اليوم والليلة سبعني مرة
نا وشرب اخلمر ومساع املالهي والنظر اىل غري حمرم تتعلق حبقوق العباد من املظامل كالز

ومس املصحف بغري وضوء واعتقاد بدعة فالتوبة عنها بالندم واالستغفار والتحسر 
واالعتذار اىل اهللا عز وجل ولو ترك فرض من الفرائض ال بد يف التوبة من ادائه وان 

م واالستحالل منهم كانت املعاصي تتعلق مبظامل العباد فتوبتها برد املظامل اليه
واالحسان اليهم والدعاء هلم وان كان صاحب املال والعرض ميتا فاالستغفار 
واالحسان ورد املال اىل اوالده وورثته وان مل يعلم له وارث يتصدق بقدر املال 
واجلناية على الفقراء واملساكني بنية صاحب املال والذي اوذي بغري حق قال علي كرم 

ا بكر رضي اهللا عنه يقول وهو الصادق قال رسول اهللا صلّى اهللا اهللا وجهه مسعت اب
واستغفر اهللا من ذنبه اال كان  و صلى عليه و سلّم ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتوضأ

 النه يقول جل وعال ومن يعمل سوء او يظلم نفسه مث ]٢[حقا على اهللا ان يغفر له
 يف حديث و السالمعلى آله الصالة يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما وقال عليه و 

آخر من أذنب ذنبا مث ندم عليه فهو كفارة ويف اخلرب ان الرجل اذا قال استغفرك 

                                                 
  رواه مسلم عن االغر املزين منه عفي عنه) 1(
  .رواه اصحاب السنن بالفاظ خمتلفة منه عفي عنه) 2(
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 ويف ]١[واتوب اليك مث عاد مث قاهلا مث عاد ثالث مرات كتب يف الرابعة من الكبائر
سوف  هلك املسوفون يقولون و السالماحلديث النبوي انه قال عليه و على آله الصالة 

 لقمان احلكيم البنه يا بين ال تؤخر التوبة اىل غد فان املوت يأتيك بغتة ىنتوب اوص
 بن املبارك رمحه عبد اهللا فهو من الظاملني قال ىقال جماهد من مل يتب اذا اصبح وامس

اهللا سبحانه رد فلس من احلرام أفضل من مائة فلس يتصدق به وقيل رد دانق من فضة 
تمائة حجة مربورة ربنا ظلمنا أنفسنا وان مل تغفر لنا وترمحنا افضل عند اهللا من س

لنكونن من اخلاسرين عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم انه قال ان اهللا تعاىل يقول عبدي 
اّد ما افترضت عليك تكن أعبد الناس وانته عما هنيتك عنه تكن من اورع الناس واقنع 

 اهللا عليه و سلّم اليب هريرة رضي اهللا عنه  وقال صلّى]٢[ الناسمبا رزقتك تكن اغىن
 وقال احلسن البصري رمحه اهللا مثقال ذرة من الورع خري ]٣[كن ورعا تكن اعبد الناس

من الف مثقال من الصوم والصالة وقال ابو هريرة رضي اهللا عنه جلساء اهللا غدا اهل 
 ال يتقرب ايلّ المو السصالة  على نبينا وعليه الموسى اهللا اىل ىالورع والزهد اوح

عشرة اشياء  يرى  ال انااملتقربون مبثل الورع قال بعض العلماء باهللا ال يتم الورع
فريضة على نفسه اوهلا حفظ اللسان عن الغيبة والثاين االجتناب عن السخرية والثالث 
االجتناب عن سوء الظن والرابع غض النظر عن احملارم واخلامس صدق اللسان 

ف منة اهللا كيال يعجب بنفسه والسابع ان ينفق ماله يف احلق وال والسادس ان يعر
ينفقه يف الباطل والثامن ان ال يطلب لنفسه العلو والكرب والتاسع احملافظة على الصلوات 
والعاشر االستقامة على السنة واجلماعة ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ 

                                                 
قال املخرج مل يوجد هبذا اللفظ ولكن اخرج ابن ايب الدنيا والبيهقي من حديث ابن عباس املستغفر من الذنب ) 1(

 استغفاره مبجرد اللسان فال ينايف قوله  بربه قال العراقي سنده ضعيف قلت هذا اذا كانئوهو مصر عليه كاملستهز
  .عليه الصالة والسالم خياركم املفتنت التواب فان هذا ما كان باجلنان منه عفي عنه

 اخرج امحد والترمذي عن ايب هريرة مرفوعا بلفظ اتق احملارم تكن اعبد الناس وارض مبا قسم اهللا لك تكن اغىن) 2(
  .الناس احلديث منه عفي عنه

  .البيهقي عنه منه عفي عنهرواه ) 3(
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ق االكرم إن تيسرت التوبة عن مجيع الذنوب وحصل  املكرم املشف)ايها املخدوم(قدير 
 واال ىمن مجيع احملرمات واملشتبهات فذلك نعمة عظيمة ودولة قصوالتقوى  الورع و

فالتوبة من بعض الذنوب والورع من بعض احملرمات ايضا مغتنمة ولعل بركات ذلك 
 من سائر ويتيسر التوفيق للتوبة والورعاآلخر البعض وانواره تسري يف االبعاض 

املعاصي ايضا وما ال يدرك كله ال يترك كله اللهم وفقنا ملرضاتك وثبتنا على دينك و 
على طاعتك حبرمة سيد املرسلني وقائد الغر احملجلني عليه وعليهم و على آل كل من 

  .الصلوات افضلها ومن التسليمات اكملها

  

لسنة واجلماعة املكتوب السابع والستون اىل خاجنهان يف بيان عقائد اهل ا
رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني مع بيان االركان اخلمسة االسالمية والتحريض 

  على امساع الكلمة احلقة يعين كلمة االسالم على مسع سلطان الوقت

على عباده الذين اصطفى وصلت و سالم ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيِم احلمد هللا 
الفقراء املنقطعني على وجه الكرم وااللتفات محدا هللا الصحيفة الشريفة املرسلة باسم 

سبحانه على حصول االلتفات والتواضع لالغنياء ذوي السعادة يف مثل هذا الزمان 
 من الشبه واالشتباه اىل الفقراء الذين ال حاصل هلم مع عدم املناسبة وحصول ءاململو

ا من نعمة عظيمة حيث مل االميان هلم من حسن النشأة الذي فيهم هبذه الطائفة يا هل
 مانعة عن حصول هذه الدولة ومل يعاوق التوجهات املتفرقة عن تكن التعلقات الشىت

 ءحمبة هؤالء القوم ينبغي اداء شكر هذه النعمة العظمى كما حقه وان يكون راجيا املر
 السعيد النجيب ال )ايها( و السالممع من احب حديث نبوي عليه و على آله الصالة 

لالنسان من حتصيح العقائد مبوجب آراء الفرقة الناجية اهل السنة واجلماعة رضوان بد 
اهللا تعاىل عليهم امجعني الذين هم السواد االعظم واجلم الغفري حىت يتصور الفالح 
األخروي والنجاة االبدية وخبث االعتقاد الذي هو خمالفة معتقدات اهل السنة سم 
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لعذاب السرمدي واملداهنة يف العمل واملساهلة فيه قاتل موصل اىل املوت االبدي وا
 فيها املغفرة واما املداهنة يف االعتقاد فال جمال فيها للمغفرة ان اهللا ال يغفر ان ىيرج

 معتقدات اهل السنة بلسان االجياز )ولنورد(يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء 
احلق سبحانه بالتضرع واالختصار ينبغي تصحيح االعتقاد مبقتضاها وان يسأل 

ان اهللا تعاىل موجود بذاته القدمية وسائر ) اعلم(واالبتهال االستقامة على هذه الدولة 
االشياء صارت موجودة باجياده سبحانه وخرجت من العدم اىل الوجود بتخليقه وهو 
تعاىل قدمي ازيل واالشياء كلها حادثة وموجودة بعد ان مل تكن وكلما هو قدمي ازيل 

باق وأبدي وكلما هو حادث ومسبوق بالعدم فهو فان ومستهلك يعين يف شرف فهو 
الزوال وهو سبحانه واحد ال شريك له ال يف وجوب الوجود وال يف استحقاق العبادة 
ال يليق وجوب الوجود لغريه تعاىل وال يتسحق العبادة سواه سبحانه وله تعاىل صفات 

رادة والسمع والبصر والكالم والتكوين كلها كاملة فمنها احلياة والعلم والقدرة واال
متصفة بالقدم واالزلية وقائمة حبضرة الذات تعالت وتقدست والتعلقات احلادثة ال 
تورث خلال يف قدم الصفات وحدوث املتعلق ال يصري مانعا الزليتها واستدلت 
ى الفالسفة من نقصان عقوهلم واملعتزلة من عمايتهم وغوايتهم حبدوث املتعلق عل

حدوث املتعلق ونفوا الصفات الكاملة وعلمه تعاىل باجلزئيات الستلزامه التغري الذي 
هو من أمارات احلدوث ومل يعلموا ان الصفات تكون ازلية وتكون تعلقاهتا باملتعلقات 
احلادثة حادثة ونقائص الصفات مسلوبة عن جناب قدسه تعاىل وهو تعاىل مرته عن 

عراض ولوازمها ال جمال للزمان واملكان واجلهة يف صفات اجلواهر واالجسام واال
حضرته تعاىل وهذه كلها خملوقاته تعاىل وزعم مجاعة ممن ال خرب هلم انه تعاىل فوق 

 وما سواه مما حواه كلها حادثة شالعرش واثبتوا له سبحانه جهة الفوق والعر
خالق القدمي وخملوقاته تعاىل وكيف يكون للمخلوق احلادث جمال ان يكون مكانا لل

ومقرا له ولكن العرش اشرف خملوقاته والنورانية والصفاء أزيد فيه منها يف غريه من 
املمكنات فال جرم له حكم املرآتية الن يظهر عظمة اخلالق وكربياؤه جل وعال فيه 



- ١٧٩ -  

ظهورا بينا وبعالقة هذا الظهور يقال له عرش اهللا واال فالعرش وغريه كله متساو 
ىل وكله خملوقه تعاىل ولكن للعرش قابلية االراءة وليست هي لغريه أال بالنسبة إليه تعا

ترى ان املرآة اليت ترى صورة انسان ال يقال ان ذلك االنسان يف املرآة بل نسبة هذا 
االنسان اىل املرآة ونسبته اىل غريه من االشياء املتقابلة اليه متساوية وامنا التفاوت من 

ن يف املرآة قابلية انطباع الصورة وليست هذه القابلية يف جهة القابلية وعدمها حيث ا
غريها وهو تعاىل ليس جبسم وال جسماين وال جوهر وال عرض وال حمدود وال متناه 
وال طويل وال عريض وال قصري وال ضيق بل واسع ال بالوسعة اليت تدرك بافهامنا 

قرب الذي يتعقل بعقولنا وحميط ال باالحاطة اليت تكون مدركا بادراكنا وقريب ال بال
وهو تعاىل معنا ال باملعية املتعارفة نؤمن بانه تعاىل واسع وحميط وقريب وانه معنا ولكن 
ال نعرف كيفيات هذه الصفات ما هي وكلما نعرف من كيفيات هذه الصفات 
نعرف ان له قدما يف مذهب اجملسمة وهو تعاىل ال يتحد بشئ اصال وال يتحد معه شئ 

ه تعاىل شئ قطعا وال يكون هو تعاىل حاال يف شئ والتجزي والتبعض وال حيل في
حماالن يف جناب قدسه تعاىل والتركيب والتحليل ممنوعان يف حضرته تعاىل وليس له 
تعاىل كفؤ وال مثل وال صاحبة له وال ولد وهو تعاىل مرته يف ذاته وصفاته عن الكيف 

 الكاملة اليت وجود وباالمساء والصفاتوالشبه واملثال ومبلغ علمنا فيه انه تعاىل م
 موصوف ولكن كلما يدرك منها بافهامنا وادراكنا ويتصور وصف هبا نفسه واثىن

  :)شعر(بعقولنا فهو تعاىل مرته عنه ومتعال كما مر ال تدركه االبصار 

   انه املوجود ال رب غريهى سو * مباى واحلجىوما فاه ارباب النه

اهللا تعاىل توقيفية يعين ان اطالقها عليه تعاىل موقوف  ان يعلم ان امساء )ينبغي(
على السماع من صاحب الشرع كل اسم ورد اطالقه يف الشرع على حضرة احلق 
سبحانه جيوز اطالقه عليه تعاىل وما ال فال وان كان معىن الكمال مندرجا يف ذلك 

عدم وروده االسم فيجوز اطالق اجلواد لوروده يف الشرع وال جيوز اطالق السخي ل
 متلبسا و السالم كالم اهللا تعاىل انزل على نبينا عليه و على آله الصالة )والقرآن(
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بلباس احلرف والصوت وامر به عباده وهناهم فكما حنن نظهر كالمنا النفسي بتوسط 
الفم واللسان يف لباس احلروف واالصوات نورد به مقاصدنا اخلفية يف عرصة الظهور 

ظهر كالمه النفسي لعباده يف لباس احلرف والصوت بقدرته كذلك احلق سبحانه ا
 اوامره ونواهيه اخلفية يف ضمن احلرف والصوت ىالكاملة بال توسط فم ولسان واجل

على منصة الظهور فكال قسمي الكالم كالم احلق جل وعال يعين النفسي واللفظي 
 كالمنا النفسي واطالق الكالم على كال القسمني بطريق احلقيقة كما ان كال قسمي

واللفظي كالم بطريق احلقيقة ال ان القسم االول حقيقة والثاين جماز فان نفي اجملاز 
جائز ونفي الكالم اللفظي وانكار كونه كالم اهللا تعاىل كفر وكذلك سائر الكتب 

و والصحف األخرى اليت انزلت اىل االنبياء املتقدمني على نبينا وعليهم الصلوات 
 كالم اهللا سبحانه وكلما اندرج يف القرآن ويف تلك الكتب والصحف  كلهاالتسليمات

 املؤمنني احلق )ورؤية(احكام اهللا تعاىل كلف هبا عباده على وفق االوقات واالزمان 
سبحانه يف اجلنة من غري جهة ومقابلة وبال كيف واحاطة حق نؤمن بتلك الرؤية 

 كيفية ال يظهر الرباب الكيف واملثال االخروية وال نشتغل بكيفيتها فان رؤيته تعاىل ال
يف هذه النشأة من حقيقتها شئ وال نصيب هلم منها غري االميان هبا فيا خسارة 
الفالسفة واملعتزلة وسائر الفرق املبتدعة حيث ينكرون الرؤية االخروية من العمي 

 انه واحلرمان ويقيسون الغائب على الشاهد وال يشرفون باالميان هبا وهو تعاىل كما
خالق العباد كذلك هو تعاىل خالق افعاهلم ايضا خريا كان فعلهم او شرا وكلها بتقدير 

ومشيئته  اهللا تعاىل ولكنه راض عن اخلري غري راض عن الشر وان كان كالمها بارادته
ان ال يقول  لكن ينبغي ان ال ينسب الشر وحده اليه تعاىل بواسطة االدب و تعاىل و

ان يقول خالق اخلري والشر كما قال العلماء ينبغي ان يقول انه خالق الشر بل ينبغي 
تعاىل خالق كل شئ وال ينبغي ان يقول خالق القاذورات واخلنازير لرعاية ادب جناب 
قدسه تعاىل واملعتزلة من الثنوية اليت فيهم يزعمون ان خالق افعال العباد هو العباد 

قل يكذباهنم نعم قد جعل علماء احلق وينسبون فعل اخلري والشر اليهم والشرع والع
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دخال لقدرة العبد يف فعله واثتبوا فيه الكسب فان الفرق بني حركة املرتعش وحركة 
املختار واضح النه ال مدخل للقدرة والكسب يف حركة االرتعاش ويف حركة االختيار 

عقاب مدخل هلما وهذا القدر من الفرق يكون باعثا على املؤاخذة ومثبتا للثواب وال
واكثر الناس مترددون يف وجود القدرة والكسب واالختيار يف العبد ويزعمون العبد 
مضطرا وعاجزا وهم مل يفهموا مراد العلماء فان إثبات القدرة واالختيار يف العبد ال 
مبعىن انه يفعل كلما يريد وال يفعل كلما ال يريد فان التقول بذلك بعيد عن العبودية 

 يقدر ان خيرج عن عهدة مجيع ما أمر به مثال أنه يقدر ان يؤدي بل مبعىن ان العبد
الصلوات اخلمس ويقدر اعطاء الزكاة واحدا من االربعني ويقدر صوم شهر من اثين 
عشر شهرا ويقدر ان حيج مرة واحدة يف عمره مع االستطاعة اىل الزاد والراحلة و على 

بحانه فيها من كمال الرأفة  احلق سىهذا القياس باقي االحكام الشرعية قد راع
السهولة واليسر لضعف العبد وقلة اقتداره قال اهللا تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد 
بكم العسر وقال تعاىل ايضا يريد اهللا ان خيفف عنكم وخلق االنسان ضعيفا يعين يريد 

ات  عن الشهوربان خيفف عنكم ثقل التكليفات الشاقة وخلق االنسان ضعيفا ال يص
 رسل و التسليماتان يتحمل التكليفات الشاقة واالنبياء عليهم الصلوات  وال يقدر

احلق سبحانه اىل اخللق ليدعوهم اليه تعاىل ويدلوهم من الضاللة على طريق اهلداية كل 
من يقبل دعوهتم يبشرونه باجلنة وكل من ينكر يهددونه بعذاب جهنم وما بلغوه من 

به كله حق وصدق ليس فيه شائبة التخلف وخامت االنبياء طرف احلق سبحانه واعلموا 
حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ودينه ناسخ جلميع االديان السابقة وكتابه افضل 

على نبينا  عيسى الكتب املتقدمة وال ناسخ لشريعته بل هي قائمة اىل قيام القيامة ويرتل
من مجلة امته وما اخرب به صلّى اهللا ن و يكو ويعمل بشريعته و السالموعليه الصالة 

كله حق من عذاب القرب وضغطة اللحد وسؤال منكر اآلخرة عليه و سلّم من احوال 
ونكري فيه وفناء العامل وانشقاق السموات وانتثار الكواكب وزوال االرض واجلبال 
مة اواندكاكها واحلشر والنشر واعادة الروح اىل اجلسد وزلزلة الساعة واهوال القي
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وحماسبة االعمال وشهادة اجلوارح باالعمال املكتسبة واتيان دفاتر احلسنات والسيئات 
مييناً ومشاال ووضع امليزان ليوزن به احلسنات والسيئات ليعرف نقصان احلسنة والسيئة 
وزيادهتما فان ثقلت كفة احلسنات فعالمة النجاة وان خفت فعالمة اخلسران والشقاوة 

 وخفته على خالف ثقل ميزان الدنيا وخفته فان الكفة املرتفعة هي وثقل ذلك امليزان
و  األنبياء والصلحاء عليهم الصالة )وشفاعة(الثقيلة هناك واملتسفلة هي اخلفيفة 

 اوال وثانيا لعصاة املؤمنني باذن مالك يوم الدين جل سلطانه ثابتة قال عليه التسليمات
 الكبائر من اميت والصراط يوضع على منت  شفاعيت الهلو السالمو على آله الصالة 

جهنم فيمر منه املؤمنون ويذهبون اىل اجلنة ويزلق منه اقدام الكافرين فيسقطون يف 
جهنم واجلنة اليت اعدت لتنعم املؤمنني وجهنم اليت اعدت لتعذيب الكافرين كلتامها 

ن اجلنة بعد احملاسبة خملوقتان اآلن وتبقيان اىل ابد اآلباد وال تفنيان فاذا دخل املؤمنو
نار يدومون فيها يعذبون يدومون فيها ال خيرجون منها وكذلك الكفار اذا دخلوا ال

 اآلباد وختفيف العذاب عنهم غري جائز قال تعاىل ال خيفف عنهم العذاب وال فيها ابد
هم ينظرون ومن كان يف قلبه مثقال ذرة من االميان فان ادخل النار بسبب افراطه يف 

صي يعذب بقدر عصيانه مث خيرج من النار اخريا وال يسود وجهه كما يسود وجه املعا
 )واملالئكة(الكفار وال جيعل فيه االغالل والسالسل حلرمة اميانه كما جتعل للكفار 

عباد اهللا سبحانه املكرمون ال يعصون اهللا ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون مربأون من 
والتناسل مفقود يف حقهم اصطفى اهللا سبحانه صفات الذكورة واالنوثة والتوالد 

بعضهم للرسالة وشرفه بتبليغ الوحي وهم الذين بلغوا الكتب والصحف االنبياء عليهم 
واخللل ومعصومون عن كيد العدو  اخلطإ  وهم حمفوظون عنو التسليماتالصلوات 

بة كله صدق وصواب ليس فيه شائ و تعاىل ومكره وما بلغوه من عند احلق سبحانه
واالشبتاه وهؤالء الكرباء خائفون من عظمة احلق وجالله سبحانه ال  اخلطإ احتمال

 تصديق بالقلب واقرار باللسان مبا بلغنا )االميان و(شغل هلم غري امتثال اوامره تعاىل 
من الدين بالتواتر والضرورة امجاال وتفصيال واعمال اجلوارح خارجة من نفس االميان 
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 يف االميان وتورث فيه احلسن قال االمام االعظم الكويف عليه ولكنها تزيد الكمال
الرمحة االميان ال يقبل الزيادة والنقصان فان التصديق القليب عبارة عن يقني القلب 
واذعانه وال جمال فيه للتفاوت بالزيادة والنقصان وما يقبل التفاوت فهو داخل يف دائرة 

تبار الطاعات واحلسنات كلما زادت الطاعة الظن والوهم وكمال االميان ونقصانه باع
و زاد كمال االميان فال يكون اميان عامة املؤمنني مثل اميان االنبياء عليهم الصلوات 

الكمال بواسطة اقتران الطاعات واميان العوام مبراحل   فان امياهنم بلغ ذروةالتسليمات
ركني يف نفس عن نفس الكمال فضال عن ذروته وان كان اميان كل منهما متشا

التصديق ولكن اميان االنبياء عرض له بواسطة طوق الطاعات حقيقة أخرى وكأن 
اميان العوام ليس فردا من ذلك االميان واملماثلة واملشاركة مفقوة بينهما اال ترى ان 

 يف نفس االنسانية ولكن و السالمعوام الناس وان كانوا شركاء لالنبياء عليهم الصالة 
لالنبياء بلغتهم الدرجات العليا واثبتت هلم حقيقة أخرى وكأهنم ر اآلخالكماالت 

خارجون عن احلقيقة املشتركة بل هم الناس والعوام هلم حكم النسناس قال االمام 
االعظم عليه الرمحة انا مؤمن حقا وقال االمام الشافعي عليه الرمحة انا مؤمن ان شاء 

ان يقال انا مؤمن حقا وباعتبار اخلامتة واملآل اهللا تعاىل ولكل وجهة باعتبار احلال جيوز 
يصح ان يقال انا مؤمن ان شاء اهللا ولكن االجتناب عن صورة االستثناء أفضل باي 

ال يدخل يف ة و املؤمن بارتكاب املعاصي من االميان ولو كبري)وال خيرج(وجه قال 
لماء فجاء شخص دائرة الكفر نقل ان االمام االعظم كان يوماً جالسا مع مجع من الع

فقال ما تقولون يف حق مؤمن فاسق قتل اباه بغري حق وقطع رأسه وشرب اخلمر يف 
مؤمن او كافر فتكلم كل واحد من العلماء يف حقه مبا   بامه هل هوكأس رأسه مث زىن

ليس بصواب ووقعوا يف غلط فقال االمام االعظم يف ذلك االثناء انه مؤمن مل خيرج 
 من االميان فثقل قول االمام هذا على العلماء فأطالوا لسان بارتكاب هذه الكبائر

الطعن فيه والتشنيع عليه ولكن ملا كان قول االمام حقا قبله كلهم اخريا واعترفوا بانه 
 له جناة عظيمة لوعد قبول توبته العاصي للتوبة قبل الغرغرة فنرجواحلق فلو وفق املؤمن 
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 اىل اهللا سبحانه فان شاء عفا وادخله اجلنة وان وان مل يتشرف بالتوبة واالنابة فامره
شاء عذبه بقدر معصيته بالنار او بغري النار ولكن آخر امره النجاة ومآله اجلنة فان 

خمصوص باهل الكفر واما من فيه ذرة من االميان اآلخرة احلرمان من رمحة اهللا تعاىل يف 
البتداء بواسطة علة املعصية فهو مستحق للرمحة والغفران وان مل تبلغه الرمحة يف ا

ولكنها تشمله اخريا بعناية اهللا سبحانه ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من 
ن عند اهل السنة  االمامة واخلالفة وان مل يك)حبثو(  *ك انت الوهابّنإلدنك رمحة 

يعة يف شكر اهللا تعاىل سعيهم من اصول الدين ومتعلقا باالعتقاد ولكن ملا غالت الش
هذا الباب وافرطوا فيه وفرطوا احلق اهل احلق رضي اهللا عنهم هذا املبحث بعلم الكالم 
بالضرورة وبينوا حقيقة احلال واالمام على احلق واخلليفة على االطالق بعد خامت 

 أبو بكر الصديق مث عمر الفاروق مث عثمان و السالمالرسل عليه وعليهم الصالة 
يب طالب رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني وافضليتهم على ترتيب ا علي بن ذوالنورين مث

خالفتهم وافضلية الشيخني ثابتة بامجاع الصحابة والتابعني كما نقله اكابر االئمة 
واحد منهم االمام الشافعي قال رئيس اهل السنة الشيخ ابو احلسن االشعري ان افضلية 

جاهل او متعصب قال علي كرم اهللا الشيخني على باقي االمة قطعية ال ينكرها اال 
وجهه من فضلين على ايب بكر وعمر فهو مفتر اضربه بالسوط كما يضرب املفترون 

قادر اجليالين قدس سره يف كتابه الغنية نقال عن النيب صلّى اهللا عليه عبد القال الشيخ 
 ن بعديو سلّم انه قال ملا عرج يب اىل السماء سألت اهللا سبحانه ان جتعل اخلليفة م

ايب طالب فقال املالئكة يا حممد كلما يشاء اهللا يكن اخلليفة بعدك ابو بكر علي بن 
وقال حضرة الشيخ ايضا قال علي كرم اهللا وجهه ما خرج رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 

 عهداً على ان ابا بكر يلي من بعدي مث عمر مث عثمان ّيلَسلّم من الدنيا حىت اخذ َع
من بعده رضي اهللا تعاىل عنهم امجعني واالمام احلسن افضل من االمام من بعده مث انت 

احلسني رضي اهللا عنه وعلماء اهل السنة يفضلون عائشة رضي اهللا عنها على فاطمة 
قادر اجليالين قدس سره يقدم عائشة عبد الرضي اهللا عنها يف العلم واالجتهاد والشيخ 
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ة وما هو معتقد الفقري ان عائشة اسبق قدما ا يف كتابه الغنيمعلى فاطمة رضي اهللا عنه
يف العلم واالجتهاد وفاطمة اقدم يف الزهد واالنقطاع وهلذا قيل لفاطمة بتوال وهو 

 الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم ىصيغة املبالغة يف االنقطاع وعائشة هي مرجع فتاو
العلم اال كان حله امجعني ما وقع على اصحاب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مشكل يف 

عند عائشة رضي اهللا عنها واحملاربات واملنازعات اليت وقعت بني االصحاب الكرام 
عليهم الرضوان مثل حماربة اجلمل وحماربة الصفني ينبغي ان حيملها على حمامل صحيحة 

 والتعصب فان نفوس هؤالء االكابر كانت مزكاة عن ىحسنة وان يبعدهم عن اهلو
و طهرة عن احلقد واحلرص يف صحبة خري البشر عليه وعليهم الصالة  واهلوس ومىاهلو

 فان وقعت عنهم مصاحلة فهي الجل احلق وان ظهرت منهم منازعة ومشاجرة السالم
 اجتهادهم ودفعوا املخالف عن مبقتضىفهي ايضا للحق سبحانه كل فرقة منهم عملوا 

ه فله درجتان من  وتعصب فكل من هو مصيب يف اجتهادىانفسهم بال شائبة هو
الثواب ويف قول عشر درجات ومن هو خمطئ فله درجة واحدة من الثواب فاملخطئ 
كاملصيب بعيد عن املالمة بل يتوقع له درجة من درجات الثواب قال العلماء ان احلق 

 كرم اهللا وجهه وكان املخالفون يف طرف من يف تلك احملاربات كان يف جانب علّي
 مبوارد للطعن وال جمال للمالمة فيهم فضال عن ان ينسب الصواب ومع ذلك ليسوا

 كرم اهللا تعاىل وجهه اخواننا بغوا علينا ليسوا بكفار وال اليهم الكفر والفسق قال علّي
فساق فان هلم تأويال مينع عنهم الكفر والفسق قال نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم اياكم 

اب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم وان وما شجر بني اصحايب فينبغي تعظيم مجيع اصح
منازعتهم افضل من مصاحلة  يرى يذكر مجيعهم خبري وان ال يسئ الظن باحد منهم وان

غريهم هذا هو طريق النجاة والفالح فان حب االصحاب الكرام بواسطة حب النيب 
  قال واحد من الكرباء ما آمنو السالموبغضهم ينجر اىل بغضه عليه وعليهم الصالة 

مة اليت اخرب ا القي)وعالمات(برسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم من مل يوقر اصحابه 
عنها املخرب الصادق صلّى اهللا عليه و سلّم كلها حق ليس فيها احتمال التخلف 
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هدي عليه الرضوان املكطلوع الشمس من جانب املغرب على خالف العادة وظهور 
 وخروج دجال وظهور يأجوج و السالمة ونزول روح اهللا على نبينا وعليه الصال

ومأجوج وخروج دابة االرض ودخان يظهر من السماء يغشي الناس كلهم ويعذهبم 
بعذاب اليم ويقول الناس من االضطراب ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون وآخر 

 املهدوية ىالعالمات نار خترج من عدن وزعم مجاعة من اجلهالة ان الشخص الذي ادع
 بزعمهم وفات ويقولون ان قربه يف ىل اهلند هو املهدي املوعود فاملهدي قد مضمن اه

فره ويف االحاديث الصحيحة اليت بلغت حد الشهرة بل حد التواتر املعنوي ما يكذب 
هذه الطائفة فانه صلّى اهللا عليه و سلّم بني للمهدي عالمات وتلك العالمات مفقودة 

ا ورد يف االحاديث النبوية انه خيرج املهدي و يف ذلك الشخص الذي يعتقدونه مهدي
على رأسه قطعة سحاب فيها ملك ينادي ان هذا الشخص مهدي فاتبعوه وقال صلّى 
اهللا عليه و سلّم ملك مجيع االرض اربعة اثنان من املؤمنني واثنان من الكافرين 

رض ذوالقرنني وسليمان من املؤمنني ومنرود وخبت نصر من الكافرين وسيملك اال
خامس من اهل بييت يعين املهدي وقال صلّى اهللا عليه و سلّم ال تزول الدنيا حىت يبعث 

 االرض قسطا ي واسم ابيه يوافق اسم ايب فيمألاهللا رجال من اهل بييت امسه يوافق امس
وعدال كما ملئت جورا وظلما وورد يف احلديث أيضا ان اصحاب الكهف يكونون 

  يف زمانه وهو يوافقو السالمعلى نبينا وعليه الصالة ى  عيس ويرتل]١[اعوان املهدي
عليه السالم يف قتال الدجال ويف زمان ظهور سلطنته تنكسف الشمس يف عيسى 

الرابع عشر من رمضان وينخسف القمر يف اول ذلك الشهر على خالف العادة 
 وخالف حساب املنجمني ينبغي ان ينظر بنظر االنصاف هل كانت هذه العالمات يف

ال وله عالمات اخر كثرية اخرب هبا املخرب الصادق عليه و على  ذلك الشخص امليت او
 وكتب الشيخ ابن حجر رسالة يف بيان عالمات املهدي املنتظر و السالمآله الصالة 

                                                 
اخرج ابن عساكر يف تارخيه وابن مردويه يف تفسريه عن ابن عباس مرفوعاً أصحاب الكهف أعوان املهدي ) 1(

  .عفي عنه
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يت عالمة وبقاء مجاعة يف ضاللة مع وضوح امر املهدي املوعود من هناية اجلهالة ائتبلغ م
 الصراط قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ان بين اسرائيل ءآهداهم اهللا سبحانه سو

تفرقت على اثنني وسبعني فرقة كلهم يف النار اال واحدة منها وستفترق اميت على 
ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار اال فرقة واحدة قالوا ومن هذه الفرقة الناجية يا 

ذه الفرقة الناجية اهل السنة واجلماعة رسول اهللا قال هم على ما انا عليه واصحايب وه
 اللهم و التسليماتفاهنم هم امللتزمون متابعته ومتابعة اصحابه عليه وعليهم الصلوات 

ثبتنا على معتقدات اهل السنة واجلماعة وامتنا يف زمرهتم واحشرنا معهم ربنا ال تزغ 
 تصحيح )عدوب(قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك انت الوهاب 

االعتقاد ال بد من امتثال االوامر واالنتهاء عن املناهي الشرعيتني املتعلقتني بالعمل 
ينبغي ادآء الصلوات اخلمس من غري فتور مع تعديل االركان واجلماعة والفارق بني 
االسالم والكفر هو هذه الصالة فاذا تيسر اداء الصالة على الوجه املسنون فقد حصل 

حلبل املتني من الدين فان الصالة هي االصل الثاين من االصول اخلمسة االستمساك با
االسالمية االصل االول االميان باهللا وبرسوله سبحانه واالصل الثاين الصالة والثالث 
اداء الزكاة والرابع صوم شهر رمضان واخلامس حج بيت اهللا االصل االول يتعلق 

 باالعمال وأمجع مجيع العبادات وأفضلها باالعتقاد واالصول االربعة الباقية تتعلق
من الصالة فاذا مت امر الصالة متضي حماسبة  القيامة ابتدآء احملاسبة يومو يكون الصالة 

األخرى بعناية اهللا سبحانه بالسهولة وينبغي االجتناب عن احملظورات الشرعية مهما 
 مواد التقصريات  سبحانه مساً مهلكا وان جيعلما ال يرضاه املوىل يرى أمكن وأن

نصب العني وان يكون خجال ومنفعال من ارتكاهبا وان يكون متندما ومتحسرا على 
 عنه ىال يرضأفعلها واقترافها هذا هو طريق العبودية واهللا املوفق والذي يرتكب م

جال ومنفعال عن ذلك العمل فهو مارد متمرد ويكاد خاش وال يكون مواله بال حت
سه عن ربقة االسالم ويدخله يف دائرة االعداء ربنا آتنا من خيرج اصراره ومترده رأ

ئ لنا من أمرنا رشدا والدولة اليت جعلك اهللا سبحانه ممتازا هبا وأكثر يلدنك رمحة وه
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الناس غافلون عنها بل تكاد ال تدركها أنت ايضا هي ان سلطان الوقت مسلم من 
ض طلبة العلوم بشؤم الطمع جده السابع ومن اهل السنة وحنفي املذهب وان تقرب بع

مة وبعد اسنني يف هذه االوان اليت هي اوان قرب القي الناشئ من خبث الباطن من منذ
العهد من زمان النبوة اىل االمراء والسالطني وداخلوهم من طريق املطايبة واملداهنة 
 واوقعوا يف الدين املتني تشكيكات واظهروا فيه شبهات واضلوا االغبياء عن الطريق
ولكن ملا كان مثل هذا السلطان عظيم الشأن مصغياً اىل قولكم حبسن االستماع 

أن يبلغ الكلمة احلقة يعين  ومتلقيا اياه بالقبول كان الالزم أن يعد ذلك دولة عظيمة و
كلمة االسالم املوافقة ملعتقدات أهل السنة شكر اهللا تعاىل سعيهم صراحة او اشارة اىل 

اليه كالم اهل احلق بقدر االمكان بل ينبغي ان يترصد مسع السلطان وأن يعرض 
ني حىت تظهر حقيقة االسالم وينتظر دائما فرصة ال يراد كالم اهل املذهب احلق يف الب

 بطالن الكفر وشناعته والكفر هو ظاهر البطالن ال يستحسنه عاقل اصال ينبغي ويبدو
غري توقف وان يثبت االله احلق ان يظهر بطالنه بال حتاش وان ينفي آهلتهم الباطلة من 

الذي هو خالق السموات واالرض بال تردد هل كان مسموعاً اصالً ان آهلتهم الباطلة 
خلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له كلهم بل لو قرصهم الذباب وآذاهم ال يقدرون حفظ 

 لشناعة هذا االمر اًانفسهم منه فضال عن حفظ غريهم وكأن الكفرة قالوا مالحظ
 ومل يدر هؤالء اجملانني انه ليس هلذه ىفعاؤنا عند اهللا واهنم ليقربونا اىل اهللا زلفهؤالء ش

اجلمادات جمال الشفاعة وان احلق سبحانه ال يقبل شفاعة الشركاء الذين هم يف 
احلقيقة اعداؤه تعاىل يف حق عبدة اعدائه مثل قيم بستان خرج على سلطان فجاء 

عم انه يشفعهم عند السلطان وقت املضايقة واهنم مجاعة من البلهاء ميدون القيم بز
عظم محاقتهم حيث خيدمون القيم ويطلبون العفو ايتقربون اىل السلطان بالتوسل به ما 

مون السلطان على احلق ويكسرون اعته ويتقربون اليه به مل ال خيدمن السلطان بشف
ن وهؤالء اجملانني القيم حىت يكونوا من اهل القرب واهل احلق ويكونوا يف أمن وأما

ينحتون احلجر بايديهم ويعبدونه سنني ويطمعون منه توقعات وباجلملة الكفر ظاهر 
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 ىالبطالن والذين بعدوا عن الطريق احلق والصراط املستقيم من املسلمني هم اهل اهلو
والبدعة وذلك الطريق املستقيم هو طريق النيب وطريق خلفائه الراشدين عليه وعليهم 

قادر اجليالين قدس سره يف كتابه الغنية ان عبد ال قال الشيخ  التسليماتوالصلوات 
اديان املبتدعة الذين اصوهلم تسعة طوائف اخلوارج والشيعة واملعتزلة واملرجئة واملشبهة 
واجلهمية والضرارية والنجارية والكالبية مل تكن يف زمن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 

اهللا عنهم امجعني ايضا  رضي علّير وعمر وعثمان و وال يف زمان خالفة ايب بك
واختالف هذه الطوائف وتفرقهم امنا حدث بعد سنني من موت الصحابة والتابعني 
وموت الفقهاء السبعة رضي اهللا عنهم امجعني قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم انه من 

راشدين من بعدي  اختالفا كثرياً فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الىيعش منكم فسري
ومتسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ واياكم وحمدثات االمور فان كل حمدثة بدعة وكل 
بدعة ضاللة وكل ما حدث بعدي فهو رد فاملذهب الذي حدث بعد زمان النيب 

 ساقط عن حيز االعتبار ليس و التسليماتوخلفائه الراشدين عليه وعليهم الصلوات 
نعمة احلق سبحانه العظمى حيث جعلنا من كمال كرمه بالئق به ينبغي اداء شكر 

وفضله داخلني يف الفرقة الناجية الذين هم اهل السنة واجلماعة ومل جيعلنا من فرق اهل 
 والبدعة ومل يبتلنا باعتقادهم الفاسد ومل جيعلنا من الذين يشركون العبد باهللا يف ىاهلو

هو العبد وينكرون الرؤية االخروية اخص صفاته تعاىل ويزعمون ان خالق افعال العبد 
اليت هي رأس بضاعة السعادات الدنيوية واالخروية وينفون الصفات الكاملة عن 
الواجب تعاىل ومل جيعلنا ايضا من الطائفتني اللتني يبغضون اصحاب خري البشر عليه 

 ويسيؤن الظن بأكابر الدين ويزعمون اهنم كانوا و التسليماتوعليهم الصلوات 
 و تعاىل ون بعضهم بعضا ويتهموهنم بالبغض املضمر واحلقد املبطن واهللا سبحانهيعاد

يقول يف حقهم رمحاء بينهم وهاتان الطائفتان يكذبون كالم احلق جل وعال ويثبتون 
بينهم العداوة والبغضاء واحلقد زرقهم اهللا سبحانه التوفيق وبصرهم الصراط املستقيم 

ون اجلهة واملكان للحق تعاىل ويزعمونه جسما وجسمانيا ومل جيعلنا ايضا من الذين يثبت



- ١٩٠ -  

ويثبتون يف الواجب القدمي جل شأنه امارات احلدوث واالمكان ولنرجع اىل اصل 
الكالم فنقول معلومكم ان السلطان كالروح وسائر الناس كاجلسد فان كانت الروح 

والسعي يف صاحلة فالبدن صاحل وان كانت الروح فاسدة فالبدن فاسد فاالجتهاد 
اصالح السلطان اجتهاد وسعي يف اصالح مجيع بين آدم واالصالح يف اظهار كلمة 
االسالم باي طرز كان يساعده الوقت وبعد اظهار كلمة االسالم ينبغي ان يوصل 
مسعه معتقدات اهل السنة واجلماعة ايضا يف بعض االحيان وان يرد مذهب املخالف 

و لوراثة العظمى من االنبياء عليهم الصلوات فان تيسرت هذه الدولة فقد حصلت ا
 وهذه الدولة قد حصلت لكم جمانا فينبغي ان يعرف قدرها وماذا أبالغ أزيد من السالم

  .ذلك وان كانت املبالغة مستحسنة واهللا سبحانه املوفق

  

املكتوب الثامن والستون اىل اخلواجه شرف الدين احلسني يف بيان العمود 
 ذنب طلع من جانب املشرق ويف عالمات القيامة النوراين وكوكب ذي

  واشراط الساعة وما يناسب ذلك

ما كنا لنهتدي لوال ان  هللا الذي هدانا هلذا و ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد
ة ت رسل ربنا باحلق عليهم الصلوات والتحيات قد سرت الصحيفَءهدانا اهللا لقد جا

االعز صحبة موالنا ايب احلسن بوصوهلا وقد استفسرمت شريفة اليت ارسلها الولد ال
مكررا عن العمود النوراين الذي طلع من جانب املشرق اعلم انه قد ورد يف اخلرب انه 
اذا بلغ امللك العباّسي الذي هو من مقدمات ظهور املهدي املوعود عليه الرضوان 

ية يعين يكون  وكتب يف احلاش]١[خراسان يطلع يف جانب املشرق قرن ذو سنني

                                                 
قال املخرج مل يثبت يف خروج العباسي شئ ومل اجد لطلوع النجم عند ظهور املهدي ما يشرح له صدري ) 1(

اهللا عليه و سلّم فقد ثبت عن زبري بن باطا من يهود املدينة أنه قال جلماعة من واما طلوعه وقت والدة نبينا صلّى 
بين قريظة انه قد طلع كوكب امحر وال يطلع اال خلروج نيب ومل يبق احد من االنبياء اال امحد وهذا مهاجره اخرجه 
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للعمود املذكور رأسان وكان اول طلوعه يف زمان هالك قوم نوح على نبينا وعليه 
 حني و السالم وطلع ايضا يف زمان ابراهيم على نبينا وعليه الصالة و السالمالصالة 

 على نبينا وعليه حيىيرموه يف النار وظهر ايضا وقت هالك فرعون وقومه وحني قتل 
يستعذ باهللا سبحانه من شر الفنت وهذا البياض الذي حدث يف السالم فمن رآه فل

 جانب املشرق كان اوال يف صورة العمود املنور مث عرض له اعوجاج وشباهة بالقرن و
ان كال من طرفيه صار دقيقا شبيها بالسن  ميكن ان يكون اطالق الرأسني له باعتبار

ن طرفيه دقيقا يعترب كل منهما فاعترب كل من طرفيه رأسا كما ان الرمح اذا كان كل م
رأسا جاء أخي الشيخ حممد طاهر البدخشي من جونفور وهو يقول ان هذا العمود 
كان له يف طرف الفوق ايضا رأسان شبيهان بسنني وكانت بينهما فاصلة يسرية حصل 
تشخيص هذا املعىن يف الصحراء واخرب مجع آخر ايضا مبثل ذلك وهذا الطلوع غري ذاك 

 واآلن قد  رأس مائةلذي حيدث حني ظهور املهدي فان ظهوره يكون علىالطلوع ا
 من املائة مثان وعشرون سنة وورد ايضا يف اخلرب يف عالمات املهدي انه يطلع يف ىمض

جانب املشرق كوكب له ذنب يضئ وهذا الكوكب ايضا قد طلع هل هو ذاك او 
قالوا ان سري الثوابت من مثله وميكن ان يكون اطالق ذي ذنب على هذا الكوكب ملا 

املغرب اىل املشرق فوجه ذلك الكوكب حبسب سريه حنو املشرق وظهره حنو املغرب 
 ذنبا وارتفاعه يف كل يوم من ىفهذا البياض الطويل وراء ظهره فناسب ان يسم

ري املربوط بسري الفلك االعظم واهللا سبحانه ساملشرق اىل املغرب امنا هو بسريه الق
احلال وباجلملة ان وقت ظهور املهدي قريب وكم من مقدمات ومباد اعلم حبقيقة 

تظهر اىل رأس املأة الذي هو اوان ظهوره ومقدمات ظهوره عليه الرضوان ومباديه مثل 
 اليت ظهرت قبل ظهور نبوته عليه و السالمارهاصات نبينا عليه و على آله الصالة 

ورة حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و  اليت كانت صعبد اهللالسالم كما قالوا ان نطفة 

                                                                                                                        
 يف خصائصه انتهى منه عفي  السيوطي احاديث هذا الباب وقد استوىفي اهللا عنهابو نعيم عن ايب سعيد اخلدري رض

  .عنه
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سلّم ملا استقرت يف رحم آمنة سقط مجيع االصنام يف وجه االرض على وجهها وامتنع 
مجيع الشياطني عن شغلها وقلب املالئكة ختت ابليس ظهرا لبطن ورموه يف البحر 

طت  وسقى ايوان كسرو السالموعذبوه اربعني يوما وتزلزل ليلة والدته عليه الصالة 
 من ايقادها ألف سنة مل تنطف ىمنه اربعة عشر شرافات وانطفت نار جموس وقد مض

يف تلك املدة قط وحيث ان املهدي يكون عظيماً وحيصل بسببه لالسالم واملسلمني 
صاحب و يكون لواليته تصرف عظيم يف الظاهر والباطن و يكون تقوية عظيمة 

جيبة جيوز ان يظهر قبل وجوده اشياء خوارق وكرامات كثرية وتظهر يف زمانه آيات ع
 ئمباد وتكون من عليه الصالة و السالمخوارق للعادات مثل ارهاصات النيب 

ظهوراته كما يفهم ذلك من االحاديث واعلم انه قد ورد يف اخلرب ان املهدي ال يظهر 
ر حىت يستويل الكفر وجتري احكامه على املأل فاملتوقع يف هذا الوقت هو استيالء الكف

وقوته وضعف االسالم واملسلمني وهو ذاك الوقت الذي قال النيب صلّى اهللا عليه و 
 و السالمسلّم يف حق غرباء اهل االسالم فيه طوىب هلم وبشرهم وقال عليه الصالة 

 ومعلومكم ان العساكر اذا صدرت عنهم وقت استيالء العبادة يف اهلرج كهجرة ايلّ
 قليلة حيصل هلم اعتبار كثري ويف وقت تسكني الفتنة ة يسرية حركةأالفتنة والفساد جر

ال اعتبار هلم ولو صدرت عنهم حركات كثرية فوقت العمل ووقوعه موقع القبول هو 
غري  شيئا وقت الفنت فينبغي بذل النفس بالتمام يف مرضيات اهللا تعاىل وان ال خيتار

و اردمت ان حتشروا من  والتحية لو السالممتابعة السنة السنية على صاحبها الصالة 
 هبجرة واحدة وأنتم من الكهف بلغوا درجة عليااملقبولني أال ترى ان اصحاب 

احملمديني وداخلون يف زمرة امته خري االمم فال تضيعوا اوقاتكم باللهو واللعب وال 
  :)شعر(تغتروا باجلوز واملوز مثل االطفال 

   حتاول لعلك ان حتظي به ان *وابديت من كرت املرام عالمة

والعمود النوراين الذي طلع قبل ظهور هذا الكوكب ذي الذنب مل ير فيه ظلمة 
وكدورة ومل يظهر يف النظر غري اخلري وأما الكوكب ذو الذنب فقد كانت فيه شائبة 
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الكدورة ال بل النافع والضار هو اهللا سبحانه ال مدخل لشئ من الكواكب يف موت 
الكالم اجمليد ان االغراض اليت تتعلق بالنجوم شخص وحياته ووالدته وما يفهم من 

ثالثة قال تعاىل بالنجم هم يهتدون يعين يهتدون هبا اىل الطريق يف اسفار الرب والبحر 
وقال تعاىل ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياطني والغرض 

هذه االغراض الثالثة الثالث هو رجم الشياطني لئال يسترقوا السمع وكلما قيل ورآء 
بل نقول  شيئا فليس بثابت بل داخل يف االوهام واخلياالت ان الظن ال يغين من احلق

ان بعض الظن امث ويكتب للولد االعز مكررا انه قد جاء وقت التوبة واالنابة وزمان 
التبتل واالنقطاع فان هذا الزمان زمان ورود الفنت يكاد يصب الفنت مثل مطر النيسان 

و شي مجيع العامل قال سيدنا ونبينا الصادق املصدوق عليه و على آله الصالة وتغ
 ان بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي السالم

كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خري من القائم واملاشي فيها خري من 
فيها اوتاركم واضربوا سيوفكم باحلجارة فان الساعي فكسروا فيها قسيكم واقطعوا 
رنا فقال كونوا مبين آدم ويف رواية قالوا فما تأا دخل على احد منكم فليكن كخري

 ان كفار اجالس بيوتكم ويف رواية والزموا فيها اجواف بيوتكم ولعله كان معلومكم
ء يف هذه كوت ماذا فعلوا على املسلمني من اجلور واجلفادار احلرب يف نواحي نكر

االيام وماذا صنعوا يف بالد االسالم واية اهانة اصابتهم منه خذهلم اهللا سبحانه ومثل 
 ثبتنا اهللا سبحانه واياكم ]١[ آخر الزمانمبقتضىهذا الورد كريه الرائحة يتفتق كثريا 

ني على متابعة سيد املرسلني عليه وعليهم وآل كل و على املالئكة املقربني نومجيع املؤم
  .و السالمالة الص

  

املكتوب التاسع والستون اىل حممد مراد البدخشي يف بيان تعديل اركان 

                                                 
  . املسلمون اال كربة منه عفي عنهىشدة وال ير وقد وقع كل ذلك وال يزال يقع وال يزيد االمر اال) 1(
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الصالة والطمأنينة وتسوية الصفوف ولزوم تصحيح النية عند الذهاب اىل 
   يف اللقمة وما يتعلق بهاالحتياطحماربة الكفار واالمر بصالة التهجد و

سالم على عباده الذين اصطفى وصلت   وِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيِم احلمد هللا
الصحيفة الشريفة اليت ارسلتموها وملا كانت متضمنة لثبات االصحاب واستقامتهم 
اورثت فرحا وافرا زادكم اهللا سبحانه ثباتا واستقامة واندرج فيها ان االمر الذي كنا 

دي  نؤ ومأمورين به نداوم عليه مع مجع من االصحاب الذين دخلوا يف الطريقة
الصلوات اخلمس جبماعة مشتملة على مخسني او ستني نفرا محدا هللا سبحانه على ذلك 
 ىيا هلا من نعمة عظمية اذا كان الباطن معمورا بالذكر االهلي جل شأنه والظاهر متحل

باالحكام الشرعية وملا كان اكثر الناس يف هذه االيام يتساهلون يف اداء الصالة وال 
تعديل االركان اردت ان اكتب يف هذا الباب بالتأكيد واملبالغة يتقيدون بالطمأنينة و

 أ اسوو السالمبالضرورة فينبغي االستماع واالصغاء قال املخرب الصادق عليه الصالة 
 الناس سرقة الذي يسرق من صالته قالوا يا رسول اهللا وكيف يسرق من صالته قال ال

 ايضا ال ينظر اهللا اىل و السالمصالة يتم ركوعها وال سجودها وقال عليه و على آله ال
صالة عبد ال يقيم فيها صلبه بني خشوعها وسجودها ورأي النيب عليه و على آله 

مت على   رجال يصلي وال يتم ركوعه وال سجوده فقال اما ختاف لوو السالمالصالة 
الة  ال تتم صو السالمذلك ملت على غري دين حممد وايضا قال عليه و على آله الصالة 

احدكم حىت يقوم بعد ركوعها بالتمام ويثبت صلبه ويستقر كل عضو منه يف حمله 
 ما مل يقعد بني السجدتني ومل يقم صلبه ويثبت ال و السالموكذلك قال عليه الصالة 

يتم صالته ومر النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بواحد من املصلني فرآه ال يتم أحكام 
 لسة فقال لو مت على ذلك ال يقال لك من اميت يومالصالة وأركاهنا والقومة واجل

وقال يف حمل آخر لو مت على ذلك مت على غري دين حممد قال ابو هريرة القيامة 
هو   وني سنة وال تقبل واحدة من صلواتهرضي اهللا عنه يكون شخص يصلي ست

 زيد بن وهب رجال يصلي وال يتم ىشخص ال يتم ركوعه وال سجوده قيل رأ
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والسجود فدعاه وقال منذ كم سنة تصلي هكذا قال منذ اربعني سنة قال ما الركوع 
املؤمن  صلى صليت يف هذه االربعني سنة لو مت ملت على غري سنة حممد نقل انه اذا

كة ئواحسن صالته وامت ركوعه وسجوده يكون لصالته بشاشة ونور فتعرج هبا املال
هللا كما حفظتين فان مل حيسن اداء اىل السماء وتدعو الصالة للمصلي وتقول حفظك ا

الصالة تكون تلك الصالة ظلمانية فتكرهها املالئكة وال يعرجون هبا اىل السماء فتدعو 
الصالة على املصلي دعاء الشر وتقول ضيعك اهللا تعاىل كما ضيعتين فينبغي امتام اداء 

ايضاً على امتام الصالة وتعديل االركان ورعاية القومة واجللسة وينبغي داللة اآلخرين 
مون من هذه الدولة وهذا العمل والصالة بالطمأنينة وتعديل االركان واكثر الناس حمر

صار متروكا بالكلية واحياؤه من أهم مهمات االسالم قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 
 واعلم ايضا انه ينبغي تسوية ]١[سلّم من أحيا سنيت بعد ان أميتت فله ثواب مائة شهيد

فوف يف صالة اجلماعة من غري ان يتقدم احد من املصلني وال يتأخر بل ينبغي الص
السعي يف تسوية الكل كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اوال يسوي الصفوف مث 
يشرع يف الصالة وقال صلّى اهللا عليه و سلّم تسوية الصفوف من اقامة الصالة ربنا آتنا 

 السعيد العمل امنا يصح بالنية وحيث ذهبتم )ايها(من لدنك رمحة انك انت الوهاب 
اىل اجلهاد مع كفار دار احلرب ينبغي اوال تصحيح النية حىت يترتب عليه النتيجة ينبغي 
ان يكون املقصود من هذا احلرب واجلدال اعالء كلمة اهللا وتوهني اعداء الدين 

فال تبطلوا نياتكم وختريبهم فانا مأمورون بذلك املقصود من مجيع اجلهاد هو هذا 
بامور اخر وعلوفة الغزاة مقررة ومتعينة من بيت املال ليست مبنافية للجهاد يف سبيل 
اهللا وال توجب النقصان يف اجرة الغزاة وامنا يبطل العمل النيات الفاسدة فينبغي 
تصحيح النية واخذ العلوفة من بيت املال واجلهاد مع الكفار وتوقع اجر الغزاة 

حنن نغبط حالكم حيث انكم مشغولون يف الباطن باحلق سبحانه ويف والشهداء و

                                                 
 سنة أميتت فله اجرها واجر من عمل هبا ومن متسك بسنيت عند فساد اميت فله اجر مائة شهيد امن أحي) 1(

  .مشكاة
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الظاهر تؤدون الصالة مع مجاعة كثرية ومع ذلك تشرفتم باجلهاد مع الكفار فمن سلم 
فهو غاز ومن هلك فهو شهيد ولكن كل ذلك امنا يتصور بعد تصحيح النية فان مل 

لتجئا ومتضرعا اىل اهللا تعاىل تتحقق حقيقة النية ينبغي حتصيلها بالتكلف وان يكون م
حة يلتتيسر حقيقة النية ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير والنص

األخرى اليت انصح هبا التزام صالة التهجد فاهنا من ضروريات الطريق وقد قيل لكم يف 
اد ينبغي ان سر االنتباه على خالف املعتياحلضور ايضا اذا تعسر عليكم هذا املعىن ومل يت

كم وقت التهجد طوعا او كرها وال  االمر مجعا من املتعلقني ليوقظويوكل هلذا
 ان تتيسر املداومة على ذلك من ىيتركوكم على نوم الغفلة فاذا فعلتم ذلك اياما يرج

 يف اللقمة ال ينبغي لالنسان ان يأكل كلما االحتياطحة األخرى يغري تكلف والنص
من غري مالحظة احللية واحلرمة الشرعيتني فان االنسان مل يترك التقاه من اي حمل كان 

 جل شأنه كلفه باالمر والنهي وبني مرضاه  حىت يفعل كلما يريد بل له موىلىسد
 الذين هم رمحات للعاملني و التسليماتوغري مرضاه بتوسط االنبياء عليهم الصلوات 

رف يف ملكه وملكوته بال خالف مرضي مواله ويتصقتضى واحملروم من السعادة من ي
اذنه ينبغي االستحياء حيث يراعون رضا الصاحب اجملازي وال يريدون فوت دقيقة يف 
هذا الباب وموالهم احلقيقي قد هناهم عن األمور الغري املرضية بالتأكيد واملبالغة 
وزجرهم زجرا بليغا وهم ال يلتفتون اليه اصال فهذا هل هو اسالم او كفر فليتفكروا 

راً جيدا وما فاتت الفرصة ميكن ان يتدارك ما سبق التائب من الذنب كمن ال تفك
اصر شخص على الذنب مع وجود ذلك وفرح به فهو  ذنب له بشارة للمقصرين فلو

منافق ال ترفع صورة اسالمه عقوبته وال متنع عنه العذاب وماذا ابالغ زيادة على ذلك 
 املخاويف وحمال استيالء االعداء جمربة العاقل تكفيه االشارة وقراءة سورة قريش يف

 عشرة مرة ال أقل من ذلك وورد ىلألمن والرفاهية فينبغي قراءهتا يف اليوم والليلة احد
 ان من نزل مرتال مث قال اعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما وييف احلديث املصطف

  .ىهلد على من اتبع او السالمخلق ال يضره شئ حىت ارحتل من مرتله ذلك 
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املكتوب السبعون اىل موالنا عبد الواحد الالهوري يف بيان االسرار واحلقائق 
املتعلقة بالكعبة املعظمة وكما ان يف االنسان امنوذج العرش فيه امنوذج الكعبة 

  ايضا وما يناسب ذلك

اعلم كما ان قلب االنسان امنوذج عرش الرمحن جل سلطانه والظهور القليب فيه 
لعرشي كذلك من بيت اهللا ايضا يف االنسان عالمة حيث انه معتدل وعن مثل الظهور ا

اليمني والشمال ممتاز ومعتزل وحبسن الصفة متفرد ومتجمل وارباب هذه الدولة 
 ويشرف هبا من اممهم بتبعية هوالء و السالمالعظيمة باالصالة االنبياء عليهم الصالة 

ذه الدولة يف اصحاب االنبياء عليهم االكابر ووراثتهم كل من اريد له ذلك وكانت ه
الصالة والتحيات بربكة صحبة االنبياء عليهم السالم اكثر وازيد وقلت بعد زمان 
االصحاب حبيث لو تشرف هبا احد بعد قرون متطاولة بالتبعية والوراثة كانت مغتنمة 

  ومن]١[وكربيتا امحر وهذا الشخص داخل يف زمرة االصحاب الكرام عليهم الرضوان
مجلة السابقني وصاحب هذه النسبة العلية ممتاز بدولة مركز املطلوب وإن كان يف 
 ىنفس املركز ايضا مراتب ولكنه مشرف بدولة السبقة وما اكشف من هذا املعم

زيادة على ذلك وما اشرح بغري هذه الرموز فاذا ظهرت هذه النسبة العلية بفضل اهللا 
منها اسم وال رسم سواء كانت نسبة بقى  يسبحانه تزول النسب السابقة كلها ال

عالمة ذلك املوطن واصحاب هذه  عيسى القلب او غريها اذا جاء هنر اهللا بطل هنر
الدولة على الصراط املستقيم الذي وقع حماذيا بوصول املطلوب والذي هو من هذا 
الصراط على ميني ومشال فوصوله اىل ظل من الظالل وان كانت املراتب يف الظالل 

  :)شعر(يضا متفاوتة ولكن كلها متسمة بسمة الظلية ا

   قليال ونصف الشعر يف العني ضائر *اوما قل هجران احلبيب وان غد
                                                 

  قط ال من مجيع الوجوه عفي عنهيعين يف حصول هذه الفضيلة ف) 1(
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 عنه ويتباعد ىومن فارق الصراط املستقيم مقدار خردلة فكلما ميشي ويسري ينأ
  :)شعر(عن الوصول اىل املطلوب 

  متشي اىل اخلنت ان الطريق الذي  *لن تبلغ الكعبة العلياء يا بدوي

  .ى على من اتبع اهلدو السالمثبتنا اهللا سبحانه واياكم على الصراط املستقيم 

  

املكتوب احلادي والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده جامع العلوم العقلية 
  والنقلية اخلواجه حممد سعيد سلمه اهللا تعاىل

 مرتبة الذات تعالت  متضمنة الثبات حممد رسول اهللا الكلمة االوىل اال اهللاال اله
وتقدست ظهور مرتبة الوجوب يف الصورة املثالية بصورة النقطة يشاهد اقرب من 
ظهور تلك املرتبة بصورة الطول والعرض وان مل يكن يف تلك املرتبة جمال للنقطة وال 
للدائرة وال للطول وال للعرض وال للعمق فال جرم ترى الكلمة املثبتة يف الصورة 

طة وكلمة حممد رسول اهللا ملا كانت منبئة عن دعوة اخللق اليت تتعلق الكشفية كالنق
باالجسام واجلواهر وللطول والبسط فيها قدم راسخ فال جرم تظهر صورة هذا املقام 
املثالية يف النظر الكشفي طويلة عريضة ويف هذا املقام جيد السالك الكلمة الثانية 

لمة االوىل كالنقطة يف جنب ذلك البحر بواسطة بقية السكر فيه كالبحر ويتخيل الك
ومن ههنا حكم هذا الفقري بواسطة بقية السكر فيه وكتب ان الكلمة الثانية حبر 
والكلمة االوىل كالنقطة يف جنبه وقال صاحب الفتوحات املكية ايضا يف هذا املقام ان 

وجوب اجلمع احملمدي امجع من اجلمع االهلي الالمتناهي فاذا بدت وسعة مرتبة ال
الالكيفية تعالت وتقدست بعناية اهللا سبحانه وظهرت احاطة تلك املرتبة املقدسة 
الالكيفية ايضا وصار حكم العامل بالتمام هبذا الطول والعرض حكم اجلزء الذي ال 

 الذي وجده اوال ه جيد السالك يف ذلك الوقت الشيئ بالنسبة اىل حبر ال هناية لىيتجز
 )وال يظنن( ى البحر احمليط اصغر من اجلزء الذي ال يتجزىيرنقطة حبرا ال هناية له و
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احد هنا ان الوالية افضل من النبوة لكون الوالية مناسبة للكلمة االوىل والنبوة مالئمة 
 نقول ان النبوة عبارة عن حمصول كلتا الكلمتني املقدستني عروج )النا(للكلمة الثانية 

بالكلمة الثانية فيكون جمموع الكلمتني حاصل مقام النبوة يتعلق بالكلمة االوىل ونزوهلا 
النبوة ال ان الكلمة الثانية فقط حاصل النبوة كما ظن البعض وزعم ان الكلمة االوىل 
خمصوصة بالوالية وليس كذلك بل كلتا الكلمتني حاصل مقام الوالية باعتبار العروج 

رتول غاية ما يف الباب ان والرتول وحاصل مقام النبوة ايضا كذلك باعتبار العروج وال
مقام الوالية ظل مقام النبوة وكماالت الوالية ظالل لكماالت النبوة وكلما يقال يف 
مقام السكر معذور ومعفو عنه وهذا الفقري ايضا شريك هلم يف السكريات وهلذا كتب 
قام يف بعض مكاتيبه ان الكلمة االوىل مناسبة ملقام الوالية والكلمة الثانية مناسبة مل

 ان تيسر اخلروج منه اىل الصحو ومن كفر الطريقة ىالنبوة والسكر ايضا نعمة عظم
نا او أخطأنا حبرمة حبيبك عليه و على آله ياىل اسالم احلقيقة ربنا ال تؤاخذنا ان نس

  . ويرحم اهللا عبدا قال آميناو السالمالصالة 

  

معصوم يف بيان ان املكتوب الثاين والسبعون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد 
معاملة بيت اهللا املقدس املطهر فوق التجليات والظهورات وفوق الظهور 

العرشي ويف بيان اللحاق والوصول اىل حقيقة الكعبة وشوق الصورة اىل زيارة 
  صورة الكعبة املعظمة

على عباده الذين اصطفى الظهور العرشي وان كان فوق و سالم احلمد هللا 
املعاملة املربوطة بيت اهللا املقدس املطهر فوق الظهورات مجيع الظهورات ولكن 

والتجليات حىت ان ذكر اسم الظهور والتجلي عار يف ذاك احملل والتجليات 
والظهورات حكمها حكم حميط الدائرة وهذه املعاملة يف حكم مركز تلك الدائرة وال 

ركز هي اليت شك ان حميط الدائرة مع وجود وسعته ظل مركز الدائرة فان نقطة امل
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وسعت ظلها وظهرت يف صفة مائة نقطة وصارت حميط الدائرة والتعبري بالنقطة فيما 
حنن فيه من قبيل التعبري عن الشئ باقرب االشياء اليه واال فالنقطة ايضا هناك كالدائرة 
مفقودة ال جمال هناك للظاهر وال للمظهر وال مساغ لألصل وال للظل فان األصل 

  :)الشعر(وصول اىل قصر تلك الدولة كالظل طريق من الايضا باق يف ال

   مثل عنقاء وهامهى وأضح *وما أبديك من طريي عالمه

   وليست السم طريي استدامه *وللعنقاء بني الناس اسم

 اليت هي صخرة بيت املقدس و السالمئيل عليهم الصالة اوكعبة انبياء بين اسر
ىل كماالت هذه الكعبة املعظمة وتكون ااآلخر يكون رجوع كماالهتا وظهوراهتا يف 

تلك الكماالت ملحقة هبذه الكماالت فانه ال بد لالطراف من اللحوق باملركز وما مل 
يتصل الطرف باملركز الذي هو الطريق املستقيم ال جيد سبيال اىل املطلب واشوقاه اىل 

لذي ببكة مباركا ان أول بيت وضع للناس ل و تعاىل لقاء الكعبة املعظمة قال اهللا تبارك
 للعاملني فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس حج ىوهد

البيت من استطاع اليه سبيال ومن كفر فان اهللا غين عن العاملني وان تيسر اللحاق 
حبقيقة الكعبة بفضل اهللا سبحانه وحصل بعد اللحاق هبا ترقيات بال هناية ولكن شوق 

صورة اىل الصورة موجود وقد صار احلج فرضا وحتقق امن الطريق ايضا بغلبة مالقاة ال
السالمة والشوق ازيد واكمل ايضا من فرضية احلج ومع ذلك تسويف يف تسويف ال 
تساعد االستخارة على السفر كلما كنت متوجها حبسن التوجه ال ينكشف املسري يف 

ماذا نصنع وكل هذه االعذار ال جتدي الطريق وال يظهر الوصول اىل الكعبة يف النظر و
يف تأخري اداء الفرض ينبغي ان خنرج من البيت بقصد اداء فرض احلج بتوفيق اهللا تعاىل 

 وان بقينا ىعلى اي حال كان وان نسري لقطع املراحل فان تيسر الوصول فنعمة عظم
  شئ قدير ويف الطريق فالرجاء نقد الوقت ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل

  . اهللا تعاىل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلمىصلّ
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املكتوب الثالث والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده جمد الدين اخلواجه حممد 
  معصوم سلمه اهللا يف بيان ظاهر االنسان الكامل وباطنه وما يناسب ذلك

ن جمموع على عباده الذين اصطفى اعلم ان االنسان عبارة عو سالم احلمد هللا 
ق هو صورة االنسان وظاهره وعامل االمر هو حقيقة لعامل االمر وعامل اخللق عامل اخل

االنسان وباطنه وامنا قالوا لالعيان الثابتة حقائق املمكنات باعتبار ان املمكنات ظالل 
تلك االعيان وتلك االعيان اصوهلا فان حقيقة املمكنات وماهيتها هي نفس ظالل تلك 

 املمكنات صارت ممكنات بتلك الظالل وحصل هلا هبا وجود ظلي خبالف االعيان الن
االعيان اليت يثبتون فيها تعينات وجوبية ويروهنا فوق مراتب االمكان فان تعني الوحدة 
وتعني الواحدية اللذين مها يف مرتبة االعيان الثابتة قالوا ان كال منهما تعني وجويب 

ة اعين التعني الروحي والتعني املثايل والتعني اجلسمي واعتقدوا التعينات الثالثة الباقي
كون التعني الوجويب حقيقة للتعني االمكاين على سبيل التجوز بتعينات امكانية فالقول 

الن احلقيقة االمكانية امنا تكون من عامل االمكان ال من مرتبة الوجوب وكأن اصل 
 بائن يعين بظاهره مع اخللق كائن الشئ هو حقيقة الشيئ فما قالوا من ان الصويف

 وبباطنه يوبباطنه مفارق عنهم وكائن مع احلق سبحانه وأرادوا بظاهره عامله اخللق
عامله األمري وقالوا يف حق هذا املقام الذي هو مقام اجلمع بني التوجهني انه عال جدا 

وطن واعتقدوه مقام التكميل واالرشاد وظنوه مرتبة الدعوة وهلذا الفقري يف ذلك امل
جمموع عامل اخللق و يكون معرفة خاصة وهي انه يكون شخص من اخص اخلواص 

واألمر بالنسبة اليه صورة وظاهرا وتكون حقيقته وباطنه االسم الذي هو مبدأ تعينه مع 
امساء وشئونات اخر هي كاالصل لذلك االسم حىت تنتهي اىل حضرة الذات اجملردة 

التام املعرفة اذا تيسر له الوصول اىل االسم عن الشئون واالعتبارات وهذا العارف 
الذي هو قيومه بعد طيه مجيع املراتب االمكانية وصار قوله انا منقلعا عن املراتب 
االمكانية ومنطبقا على ذلك االسم وانطبق على مراتب فوق ذلك االسم اليت هي 

نمط مرتبة كاالصول لذلك االسم آنا فآنا بالترتيب على سبيل العروج وبلغ هبذا ال
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عامله و يكون االحدية اجملردة تصري تلك املراتب اليت انطبق عليها قوله انا كلها حقيقته 
االمري كعامله اخللقي صورة تلك احلقيقة وتلك الصورة مثل الكسوة لتلك احلقيقة 
وهي كالشخص الالبس لتلك الكسوة وحيث كان اطالق أنا يف اآلخرين مقصورا 

 ال جرم تكون صورهتم وحقيقتهم عني عامل اخللق واالمر على عامل اخللق واالمر
 ان )فان قيل(تعيناهتم ليست غري ان تكون قيومات هلم  ئمبادواالمساء اليت هي 

العارف وان حصل كمال املعرفة من مجلة املمكنات ال خيرج من االمكان وال يتصف 
ه ؤته وجزبالوجوب فاالسم الذي هو قيومه ومن مرتبة الوجوب كيف يكون حقيق

 ان هذه احلقيقة باعتبار الشهود ال باعتبار الوجود حىت يلزم احملذور كما قالوا )اجيب(
  :)شعر(البقاء باهللا وهذا الشهود ليس جمرد ختيل بل تتفرع عليه مثرات ونتائج 

   حديث عجيب من بديع الغرائب *انه خليلي ما هذا هبزل و

خرين صورة هذا العارف اليت هي فتحقق ان ما هو جمموع الصورة واحلقيقة لآل
بالنسبة اىل احلقيقة كالثوب العدمي نظريه بالنسبة اىل شخص البس اياه فماذا يدرك 
اآلخرون من حقيقته وماذا يفهمون وماذا يتصورون غري كونه مماثال هلم يف صورهم 

وا ذكر اهللا ؤوحقائقهم ومعرفة مثل هذا العارف مستلزمة ملعرفة احلق سبحانه اذا ر
سبحانه عالمتهم اهلي ما هذا الذي جعلت اولياءك حبيث من عرفهم وجدك ومن مل 
جيدك مل يعرفهم وما كتبه الفقري يف بعض كتبه ورسائله من ان العارف التام املعرفة 
يكون بعد رجوعه للدعوة متوجها بكليته اىل العامل الن ظاهره مع اخللق وباطنه مع 

ية عامليه اخللقي واالمري كما هو متعارف القوم يعين احلق سبحانه فاملراد من تلك الكل
انه يكون متوجها للدعوة بعامل اخللق وعامل االمر كليهما وأما تلك احلقيقة والباطن 
اللذان كتبهما هذا الفقري فيما سبق مرادا هبما االسم القيوم وما فوقه فال معىن لتوجهه 

 كل تقدير توجه العارف ىر فعلاىل احلق جل وعال فاهنما من عامل الوجوب كما م
الكامل اىل جانب اخللق بالتمام والذي له وجه اىل اخللق ووجه آخر اىل احلق جل 

 من الشخص الذي توجهه اىل احلق جل وعال ىوعال فهو يف توسط السري ولكنه اعل
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بالتمام فان هذا الشخص ناقص يف اداء حقوق العباد وذلك يكمل اداء كل من حق 
ملخلوق مهما أمكن ويدعوا اخللق اىل جانب احلق سبحانه فيكون أكمل اخلالق وحق ا
 أن يعلم ان التوجه اىل احلق جل سلطانه يستدعي بعدا والبعد يف )ينبغي(بالنسبة اليه 

حق هذا العارف صار نصيب اآلخرين الذين حيتاجون اىل التوجه هل رأيت احدا 
فسه فانه ال يتصور توجهه اليه يكون متوجها اىل نفسه فكيف اىل شئ هو اقرب من ن

وعدم التوجه هذا من خصائص كماالت هذا العارف يكاد القاصرون يظنونه نقصا 
ويزعمون التوجه كماال بالنسبة اىل عدم التوجه رزقهم اهللا سبحانه االنصاف حىت ال 

  .حيكموا جبهلهم املركب وال يزعموا احلسن عيبا

  

هاشم يف تأويل قوله تعاىل فمنهم ظامل املكتوب الرابع والسبعون اىل اخلواجه 
وات اآلية وبيان النفسه اآلية وبيان قوله تعاىل انا عرضنا االمانة على السم

خالفة االنسان الكامل وان معاملته تبلغ مبلغا جيعل قيوما جلميع االشياء وهو 
ظامل لنفسه وعرب عن املقتصد بالندمي واخلليل وعن السابق باحملب واحملبوب 

  حلقتهم حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّمورأس 

 من عبادنا فمنهم ظامل اصطفيناقال اهللا تعاىل وتعاظم مث اورثنا الكتاب الذين 
لنفسه اآلية وقال تعاىل انا عرضنا االمانة على السموات واالرض اآلية املراد من اآليتني 

ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او وحنن نأوهلما مبا ظهر لنا  و تعاىل ما اراده اهللا سبحانه
 أن يعلم ان اهللا تعاىل خلق آدم على صورته وهو تعاىل مرته عن )ينبغي(اخطأنا 

الصورة ومتعال فيمكن ان يكون معىن خلق آدم على صورته سبحانه انه لو فرض 
ملرتبة الترتيه صورة يف عامل املثال لكانت تلك الصورة جامعة واالنسان اجلامع صار 

لى تلك الصورة وليست لصور آخر قابلية الن تكون متثاال لتلك املرتبة موجودا ع
املقدسة ومرآة هلا ومن ههنا صار االنسان مستحقا خلالفته تعاىل فان الشئ ما مل خيلق 
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على صورة شئ ال يكون مستحقا خلالفة ذلك الشئ فان خالفة الشئ خلف ذلك 
ن تعني بالضرورة لتحمل ثقل االمانة الشئ ونائب منابه وملا صار االنسان خليفة الرمح

ال حيمل عطايا امللك اال مطاياه من اين ينال السموات واالرضون واجلبال اجلامعية 
تكونوا مستحقني خلالفته وتتحملوا ثقل امانته  لحىت ختلقوا على صورته تعاىل و

سبحانه وقد حيس انه لو احيلت ثقلة هذه االمانة على السموات واالرضني لصرن 
طعا قطعا ومل يبق منهن اثر اصال وتلك االمانة بزعم هذا احلقري قيومية مجيع االشياء ق

على سبيل النيابة اليت هي خمصوصة بكمل افراد االنسان يعين ان معاملة االنسان 
الكامل تبلغ مبلغا جيعل قيوما جلميع االشياء حبكم اخلالفة وحتصل افاضة الوجود وبقاء 

ة والباطنية للكل بتوسطه فان كان ملك فبه متوسل وان كان سائر الكماالت الظاهري
انس اوجن فبه متشبث ويف احلقيقة توجه مجيع االشياء اىل جانبه والكل مائل اليه 

من  يبقى ال انه كان ظلوما جهوال كثري الظلم على نفسه حبيث ال عرفوا هذا املعىن او
لم نفسه مبثل هذا ال يكون وجوده وال من توابع وجوده اثرا وال حكما وما مل يظ

اجلهل حبيث ال يكون له علم وال ادراك  مستحقا لتحمل ثقل االمانة جهوال كثري
باملطلوب بل عجز عن االدراك وجهل عن العلم باملقصود وهذا العجز واجلهل يف ذلك 
املوطن كمال املعرفة الن اجهلهم اعرفهم مثة وال شك ان اعرفهم أليق حبمل االمانة 

لوصفان كأهنما علتان حلمل ثقل االمانة وهذا العارف الذي تشرف مبنصب وهذان ا
قيومية االشياء حكمه حكم الوزير حيث فوضت كفاية مهمات املخلوقات اليه 
واالنعامات وان كانت يف احلقيقة من السلطان ولكن وصوهلا اىل ارباهبا مربوط 

 و السالمنبينا وعليه الصالة بتوسط الوزير ورئيس اهل هذه الدولة ابو البشر آدم على 
وهذا املنصب خمصوص باألنبياء اويل العزم عليهم الصالة والتحيات اصالة ويشرف به 

  ):ع(بتبعية هؤالء االكابر ووراثتهم كل من اريد له ذلك 

  ال عسر يف امر مع الكرام

والطائفة االوىل من وارثي الكتاب الذين هم املصطفون من عباده تعاىل هم 
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 من )والطائفة الثانية(لظاملون النفسهم الذين تشرفوا مبنصب الوزارة والقيومية هؤالء ا
 الذين عرب اهللا تعاىل عنهم باملقتصد من تشرفوا بدولة اخللة وصاروا نياملصطف هؤالء

اصحاب سر ومشورة ومعاملة امللك والسلطنة وان كانت مربوطة بالوزير ولكن 
جل فرح نفسه وذاك الجل مهمات اآلخرين اخلليل ندمي وصاحب انس والفة هذا ال

شتان ما بينهما ورأس ارباب هذا املقام العايل ابراهيم خليل الرمحن على نبينا وعليه 
 ويشرف به كل من اريد له ذلك وفوق مقام اخللة مقام احملبة الذي و السالمالصالة 

ق بني االصحاب تشرف به الطائفة الثالثة الذين هم السابقون باخلريات باذن اهللا وفر
والندمي واحملب واحملبوب واالسرار واملعامالت اليت متر ومتضي على احملب واحملبوب ال 
مدخل فيها لالحباب والندمي وان كان ميكن ايراد اسرار حقيقة احملبة يف البني يف وقت 
كمال االنس وااللفة مع اخلليل اجلليل القدر وميكن ان جيعله حمرما السرار احملب 

 ورئيس زمرة و السالمبوب ورئيس حلقة احملبني كليم اهللا على نبينا وعليه الصالة واحمل
 ويشرف هبذين و التسليماتاحملبوبني خامت الرسل عليه وعليهم الصلوات والتحيات 

املقامني بتبعية اصحاب هاتني الدولتني ووراثتهم كل من اريد له ذلك واملقامات اليت 
مكتوب من مكتوبات اجللد الثاين للفقري والصدارة فيها فوق مقام احملبة قد ذكرت يف 

د رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم وكلها داخلة يف مقام السابقني الذي هو ّمايضا حمل
نصيب الفرقة الثالثة من وارثي الكتاب ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا 

  . اهلدى على من اتبعو السالمرشدا 

  

 والسبعون اىل املرزا مظفر يف بيان ان احملن والبليات كفارات املكتوب اخلامس
لزالت االحباب وانه ينبغي طلب العفو والعافية بالتضرع واالبتهال اىل اهللا 

  املتعال

سلمكم اهللا سبحانه عما ال يليق جبنابكم ان االمل واحملن والبليات يف االحباب 
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ناب قدسه تعاىل بالتضرع واالبتهال و والعافية من جفكفارات لزالهتم ينبغي طلب الع
وااللتجاء واالنكسار اىل ان يفهم أثر االجابة ويعلم تسكني الفنت وان كان االحباب 
والناصحون يف هذا االمر ولكن صاحب املعاملة احق به فان شرب الدواء واالحتماء 
الة شغل صاحب املرض واآلخرون من االخوان ليسوا غري ان يكونوا من االعوان يف از

املرض وحقيقة املعاملة هي ان كلما يصيب من احملبوب احلقيقي ينبغي ان يقبله ببشاشة 
الوجه وانشراح الصدر بل ينبغي ان يتلذذ به وحصول العار الذي هو مراد احملبوب 

ن هذا املعىن حاصال يف احملب اله الذي هو مراد نفسه فان مل يكافضل عند احملب من زو
  :)شعر(ل كاذب فيها فهو ناقص يف احملبة ب

   وان هلكت نفسيى مبا يرضى وارض * ملا قد هويتهىواترك ما أهو

وملا رجع جناب مرجع الشريعة من اخلدمة بني احوال السفر وضيق احوال 
املسافرين فقرأنا الفاحتة لسالمتهم وعافيتهم ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا 

ى الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وال حتمل علينا اصرا كما محلته عل
واعف عنا واغفر لنا وارمحنا انت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك 

  .على املرسلني واحلمد هللا رب العاملنيو سالم رب العزة عما يصفون 

  

املكتوب السادس والسبعون اىل موالنا فرخ حسني يف بيان حقيقة العرش 
ذي هو برزخ بني عامل اخللق وعامل االمر وله وصف من كليهما وليس من ال

  جنس االرض والسماء وبيان الكرسي ووسعته

على عباده الذين اصطفى اعلم ان العرش اجمليد من عجائب و سالم احلمد هللا 
مصنوعات احلق سبحانه وبرزخ بني عامل اخللق وعامل االمر يف العامل الكبري وفيه 

 ووصف من ذاك وعامل اخللق الذي خلق يف ستة ايام واالرض وصف من هذا
والسموات واجلبال اليت وقع ذكرها يف قوله تعاىل خلق االرض يف يومني اآلية اجياد 
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هو الذي خلق السموات  و تعاىل العرش مقدم على خلق هذه كما قال اهللا تبارك
 من هذه اآلية ايضا واالرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء بل يفهم تقدم خلقه

فالعرش اجمليد كما انه ليس من جنس االرض ليس من جنس السموات ايضا فان له 
حظا وافرا من عامل االمر ايضا ليس شئ منها هلؤالء غاية ما يف الباب ان مناسبته 
للسموات أزيد منها لألرض فال جرم عد من السموات واال فكما انه ليس من االرض 

احلقيقة فال جرم تكون آثار االرض والسموات واحكامهما ليس من السموات يف 
مغايرة آلثار العرش واحكامها بقيت معاملة الكرسي والذي يفهم من قوله تعاىل وسع 
كرسيه السموات واالرض ان الكرسي ايضا مغاير للسموات واالرض واوسع منهما 

عاملة عامل االمر وال شك ان الكرسي ليس من عامل االمر فانه قيل انه حتت العرش وم
فوق العرش فاذا كان من عامل اخللق يكون خلقه مغايرا خللق السموات وينبغي ان 
يكون خلقه يف ما وراء االيام الستة وال يلزم من هذا املعىن حمذور اصال فانه تعاىل مل 
ة خيلق متام عامل اخللق يف هذه االيام الستة فان خلق املاء كان فيما وراء هذه االيام الست

ينبغي اخرنا  ومقدما عليها كما مر وملا مل تكن معاملة الكرسي مكشوفة لنا كما
حتقيقه اىل وقت آخر راجيا من كرم احلق جل وعال رب زدين علما ومن هذا التحقيق 
ارتفع اعتراضان قويان احدمها انه اذا مل تكن السموات واالرض من اين كان تعيني 

 يوم االحد من يوم االثنني وكيف امتاز يوم االيام الستة وتشخيصها وكيف افترق
الثالثاء من يوم االربعاء وبأي وجه صار يوم اخلميس متميزا من يوم اجلمعة وملا علم 
سبقة خلق العرش على خلق االرض والسموات صار حصول الزمان متصورا واتضح 
وع ثبوت االيام واندفع االعتراض ومن اين يلزم كون امتياز االيام خمصوصا بطل

الشمس وغروهبا اال ترى ان اجلنة ليس فيها طلوع وال غروب وامتياز االيام ثابت كما 
ورد يف االخبار واالعتراض الثاين الذي اندفع خمصوص بعلوم الفقري وهو انه قد ورد يف 
احلديث القدسي ال يسعين ارضي وال مسائي ولكن يسعين قلب عبدي املؤمن فانه يفهم 

هور االمت خمصوص بقلب املؤمن وان هذه الدولة غري ميسرة من هذا احلديث ان الظ
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لغريه وانت قد كتبت يف مكتوباتك خالفه حيث قلت ان الظهور االمت للعرش اجمليد 
والظهور القليب ملعة من الظهور العرشي وعلم من التحقيق السابق من ان آثار العرش 

يف االرض والسموات ويف اجمليد واحكامه مغايرة الحكام االرض والسموات ال وسعة 
العرش وسعة نعم ان االرض والسموات مع ما فيهن ليست هلن قابلية الوسعة غري قلب 
املؤمن فانه مستعد هلذه الدولة فكان حصر الوسعة على القلب باعتبار االرض 
والسموات ال بالنسبة اىل مجيع املصنوعات اليت تكون شاملة للعرش اجمليد ايضا حىت 

 ان يعلم )ينبغي(فهوم احلديث القدسي فاندفع االعتراض الثاين ايضا يتصور خالف م
ان العرش اجمليد الذي هو حمل الظهور التام اذا رمينا االرض والسموات مع ما فيهما يف 

اثر منها اصال اال القلب االنساين  يبقى مقابلته تكون متالشية ومضمحلة بال توقف وال
 يكون متالشيا حمضا وكذلك الظهور يف جانب وال يبقى الذي هو منصبغ بلونه فانه

الفوق الذي يتعلق مبا وراء العرش الذي هو من عامل االمر الصرف حكم العرش 
بالنسبة اىل تلك املرتبة حكم االرض والسموات بالنسبة اىل العرش وهكذا حكم كل 

 متام هذه فوق بالنسبة اىل ما حتته هو هذا احلكم بعينه اىل ان ينتهي عامل االمر وبعد
الدائرة تنجر املعاملة اىل اجلهل واحلرية فان كانت معرفة فهي ايضا جمهولة الكيفية 
ليست مما حيصل يف حوصلة العقل احلادث ولنبني مشة من الكماالت االنسانية والقلب 

  :)شعر(االنساين ايضا 

   فبني حسنه أيضا *وقد اطنبت يف عيبه

 ولكن ليس فيه علم حبصول هذه الدولة العرش اجمليد وان كان اوسع ومظهرا امت
وال شعور له هبذا الكمال خبالف القلب االنساين فانه صاحب شعور وبالعلم واملعرفة 
معمور واملزية األخرى للقلب هي ما نبينه ينبغي ان يستمع كمال االستماع ان جمموع 

 ولكن له هيئة االنسان الذي يسمونه عاملا صغريا وان كان مركبا من عامل اخللق واالمر
ة والعامل الكبري ليست له تلك اهليئة ئوحدانية حقيقة واآلثار واالحكام مترتبة لتلك اهلي

فان كانت فهي اعتبارية فالفيوض اليت ترد من جهة هذه اهليئة الوحدانية على االنسان 
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 وبتوسطه على قلب االنسان ال حيصل منها للعامل الكبري والعرش اجمليد الذي هو مبثابة
 الرتر اليسري فاهنما قليال النصيب من تلك الفيوض والربكات ىالقلب للعامل الكبري سو

وايضا ان اجلزء االرضي الذي هو يف احلقيقة خالصة املوجودات ومع وجود بعده 
أقرب الظهورات قد سرت كماالته يف جمموعة عامل الصغري وملا مل تكن تلك اجملموعة 

فقدت فيه هذه السراية فلقلب االنسان هذه الكماالت ايضا يف العامل الكبري يف احلقيقة 
ها يف ه الفضائل والكماالت اليت اثبتنا ان يعلم ان هذ)ينبغي(خبالف العرش اجمليد 

القلب اذا الحظنا مالحظة جيدة جندها داخلة يف فضل جزئي والفضل الكلي امنا هو 
ورت مجيع الرباري للظهور العرشي وجند مثل العرش والقلب كمثل نار وسيعة ن

 وأوقدت من تلك النار مشعلة حصلت له بواسطة حلوق بعض االمور ىوالصحار
نورانية أخرى ليست هي يف تلك النار وال شك ان تلك الزيادة ال يثبت هلا غري الفضل 
اجلزئي واهللا سبحانه اعلم حبقائق االمور كلها ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على 

 سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني وبارك على مجيع ىصلى اهللا علكل شئ قدير و 
  .االنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني أمجعني

  

املكتوب السابع والسبعون اىل موالنا احلسن الربكي يف جواب عريضته اليت 
اعترض فيها على كلمات الصوفية باعتراضات كثرية وسائر استفساراته 

  اليت كتبهااآلخر 

سالم على عباده الذين اصطفى قد وصلت الصحيفة الشريفة من   هللا واحلمد
اخينا الشيخ حسن أحسن اهللا حاله وملا كانت فيها رائحة من التشرع واالستقامة 
اورثت الفرح واملسرة وكتبتم ان السلوك الذي هو مشهور ومعتقد للسالكني حبسب 

 القلب بالذكر مث اىل ان ىجر ان يشتغل بالذكر اىل ان ئفهمنا هو انه ينبغي للمبتد
حمال لالهلامات والتجليات وان يصل السالك اىل مقام الفناء و يكون يتوقف عن الذكر 
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الذي هو اول قدم يف الوالية وقالوا ان الفناء هو ان يزول عن نظر السالك وعلمه ما 
الة يف نظره وعلمه غري الواجب تعاىل وتقدس وقيل هلذا احل يبقى  بالغري والىهو مسم

 بالغري ىاملسم يرى احلق تعاىل بزعمه وال يرى شهودا ومشاهدة وغريمها واملقصود انه
ويسمون رأي االثنني مشرك الطريقة وكتبتم ان هذه املعارف وامثاهلا تزعزع الفقري 

احلق جل وعال يف الدنيا بالبصر او بالبصرية  يرى عن حمله فانه لو كان مقصودهم انه
ذا الشهود والرؤية فهم ايضا مشركوا الطريقة وان مل يكن هلم فان كان هلم شعور هب

شعور هبذا املعىن فمن اي شئ خيربون ومن خيرب وكتبتم ان كلما يرونه بكل وجه من 
الوجوه سواء كان جتليا صوريا او معنويا او نوريا او غري ذلك ويعقتدون ذلك املرئي 

 بالغري ظهوره تعاىل عند ىمذات احلق جل وعال من حيث هي ويعتقدون ما هو املس
هذا الفقري الذي ال حاصل له بعيد عن املعاملة وخالف نص ليس كمثله شئ وآية ال 
تدركه االبصار شاهدة هلذا املعىن فهذا القوم ماذا يرون وماذا يدركون حيث يقولون 

 غري احلق جل وعال وال ندري وعربوا عنها بالشهود واملشاهدة وهذه االفكار ىال نر
وتنبه ان ) اعلم(ال  تدبري انفسهم وتدبري االهل والعيال هل هي موسومة بالغري اويف 

كل ذلك النفي واالعتراضات الطويلة الغري املالئمة على مشائخ الطريقة قدس اهللا تعاىل 
اسرارهم العلية منشأها عدم االطالع على مراد هؤالء االكابر والتوحيد الشهودي 

 من ضروريات طريقة هؤالء الكرباء وما ىط بنيسان السوالذي هو رؤية الواحد ومربو
مل حيصل ذلك ال يتيسر اخلالص عن التعلق باالغيار وأنتم تسخرون هبذه الدولة 
وبارباب هذه الدولة والشهود والرؤية اللذان وقعا يف عبارة اكابر املشائج قدس اهللا 

 اخلارج عن هرتبة الترتياسرارهم كنايتان عن حضوره تعاىل وتقدس الالكيفي املناسب مل
حيطة االدراك الذي هو من عامل الكيف وخصصوا دولة هذا احلضور يف الدنيا بالباطن 
وال بد للظاهر من رؤية االثنني يف مجيع االوقات وهلذا قالوا كما ان يف العامل الكبري 
 مشركا وموحدا يف العامل الصغري ايضا املشرك جمتمع باملوحد باطن الكامل موحد يف
مجيع الوقت وظاهره مشرك فيكون باطنه باهللا جل وعال وظاهره يف تدبري االهل 
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والعيال وال يلزم حمذور اصال واالعتراض من عدم الفهم واياكم وامثال هذه الكلمات 
واحذروا من غرية احلق جل سلطانه والظاهر ان مدعي هذا الوقت هم الذين 

كابر فاهنا ضرورية فان تتكلموا يف يوردونكم على ذلك ال بد من مالحظة جانب اال
حمدثات املدعيني وخمترعاهتم فله مساغ واما ما هو مقرر عند القوم وال بد منه فالتكلم 
فيه غري مناسب ولقد رأيتم يف رسائل الفقري ومكتوباته كم كتب من التوحيد 

ن تستفسروا عن هذا الشهودي وقرره من ضروريات الطريق وكان الالزم عليكم ا
لوا حبسن االدب وهذا زهر تفتق من مفارقة املرحوم موالنا أمحد عليه عىن وان تسامل

الرمحة ومل يظهر منكم مثل هذا الكالم يف حياة موالنا اصال وقد وقعت كتابتكم هذه 
موقع احلسن حيث وجدمت التنبيه وكلما يقع بعد ذلك ينبغي ان تكتبوه من غري 

 يكون باعثا للمسرة وان كان سقيما مالحظة صحته وسقمه فانه لو كان صحيحا
يكون سببا لالنتباه و على كل حال ينبغي ان ال نتقاعد عن الكتابة وكتابكم امنا جيئ 
بعد سنة مع القافلة والنصائح الضرورية ضرورية يف كل سنة مرة واحدة وما مل تكتبوا 

ان القلب من ذاك الطرف ومل تسلوا عن أشياء ال ينفتح طريق القيل والقال وسألتم 
هل هو من مجلة الظاهر او هو من مجلة الباطن وقد بينت ظاهر العارف وباطنه يف 

 بارسال نقله اليكم فتراجعوا فيه وسألتم ايضا عبد احليمكتوب بالتفصيل وآمر املال 
 الذي يكون من غري جتليات وكشفيات ما طريق معرفة املتوسط واآلخر ان الطريق 

السالك الذي ال علم له باحواله اذا كان يف خدمة شيخ كامل املنتهى فيه اعلم ان هذا 
ومكمل عامل بالطريق وبصري به فعلم ذلك الشيخ حباله كاف له يعرف التوسط 
واالنتهاء باعالمه وايضا اذا اجازه الشيخ بارشاد اخللق نوع اجازة تكون احوال 

عرفة االنتهاء هي ان مريديه مرايا كماالته ويطالع منها نقصه وكماله وعالمة أخرى مل
اصالً وأن يكون صدره خالياً  و تعاىل غري احلق سبحانهقتضى يف السالك م يبقى ال

 وللنهاية مراتب كثرية بعضها فوق بعض ىوصافياً من مجيع املقتضيات املتعلقة بالسو
والقدم االول يف النهاية هو الذي ذكر واهللا سبحانه املوفق وكتبتم ان املعارف اليت 



- ٢١٢ -  

هذا الفقري القليل البضاعة هي املعارف الشرعية وكأن كل حكم من االحكام تسلي 
الشرعية طريق موصل اىل مرتل املقصود وعالمة من امللك الذي ليست له عالمة وهذا 

  :)شعر(البيت نصب العني 

  اومريومي كزمهه عامل وراست  ما بر *ر استگشاما بسفر مريومي عزم متا

الية ومورثة للرجاء وقد جعلين مطالعة هذه ومعرفتكم هذه اصلية جدا وع
اىل  و تعاىل املعرفة حمظوظا جدا وأزالت عدم مالمية صدر املكتوب اوصل اهللا سبحانه

املقصود من هذا الطريق وسألتم انه قد جيئ بعض الرجال والنساء ويلتمسون الطريقة 
ال  لطريقة اوولكن ال حيترزون من االكل واللبس احلاصلني من الرباء هل نعلمهم ا

 ان يعلمهم الطريقة وان يرغبهم يف )ينبغي(ويقولون حنن نصلح باحليل الشرعية 
االجتناب من احملرم ولعلهم يتخلصون من ذلك االشبتاه بربكة الطريقة واستفسرت 

من جانب املشرق وقد كتب اآلخر ايضا عن العلمني اللذين ظهر كل منهما عقيب 
 بارسال نقله ايضا عبد احلياستفسار االصحاب نأمر املال الفقري مكتوبا يف هذا الباب ب

اليكم ان شاء اهللا تعاىل وسألتم ايضا انه هل االفضل اهداء ثواب ختم القرآن واداء 
صالة النفل واالشتغال بالتسبيح والتهليل اىل الوالدين او اىل االستاذ او االخوان او 

ه نفع للغري ونفع للعامل ويف عدم عدم االعطاء الحد فاعلم ان االفضل االهداء فان
 ثوابه بربكة ى يف االهداء قبول العمل املهدىاالهداء النفع خمصوص بالعامل وايضا يرج

  .و السالماآلخرين 

  

املكتوب الثامن والسبعون اىل داراب خان يف بيان ان حمبة هذه الطائفة العلية 
  ب ذلكواخالصهم وسيلة الفناء يف اهللا والبقاء باهللا وما يناس

سالم على عباده الذين اصطفى قد حيس يف طائفتكم دولة هنيئة  احلمد هللا و
وهي التواضع للفقراء واخلدمة هلذه الطبقة العليا مع وجود اسباب الغناء وحصول مواد 
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االستغناء وهذا منبئ عن حمبة هذه الطائفة العلية واالخالص هلم ومشعر مبودة هذه 
م وحديث املرء مع من احب كاف الن تكون بشارة الفرقة الناجية واالختصاص هب

 جليسهم واف ملسرة جلساء هذه الطبقة ىحمليب هذه الطائفة وحديث وهم قوم ال يشق
فاذا استولت هذه احملبة بعناية اهللا سبحانه وغلبت على هنج ال تترك غريه يف القلب 

 هي اطاعة احملبوب عن القلب بالتمام وظهرت لوازم احملبة اليتاآلخر وزالت التعلقات 
والقيام مبراده والتخلق باخالقه واوصافه فحينئذ حيصل الفناء يف احملبوب شبيه الفناء يف 
الشيخ الذي هو الدرجة االوىل يف هذا الطريق وهذا الفناء يعين الفناء يف الشيخ بصري 

الية وباجلملة ثانيا وسيلة اىل الفناء يف اهللا الذي البقاء باهللا مترتب عليه وهو احملصل للو
اذا تيسرت حمبة احملبوب احلقيقي يف االبتداء من غري توسط احد فهي دولة عظيمة 
حمصلة للفناء والبقاء واال ال بد من توسط كامل مكمل فينبغي اوال ان جيعل مجيع 
مراداته تابعة ملرادات شيخه وان يصري فانيا فيه ليكون ذلك الفناء وسيلة اىل الفناء يف 

  :)شعر( بالتمام وليوصله اىل درجات الوالية ىصه من تعلقات السواهللا وليخل

   على رغم ذوي السوداء *وعليكم بالسكر يا أهل صفراء

وأمثال هذه الكلمات امنا تورد لترغيب الطالبني واملهوسني وتشويقهم واهللا 
د سبحانه املوفق للصواب بقية املرام ان رافع رقيمة دعاء الفقراء حممد قاسم من اوال

الكبار وكان يف خدمة الفقراء ولكنه كرب يف حجر تربية اخيه االكرب بانواع التربية 
 حمن االيام قليال وفيه شوق مالزمتكم فان جعلتموه داخال يف مالزمي ىوالنعم ورأ

  .و السالماالمراء وراعيتم االلتفات يف حاله ال يكون بعيدا عن الكرم والزيادة تصديع 

  

بعون اىل الشيخ يوسف الربكي يف جواب رسالته اليت املكتوب التاسع والس
كتبها مشتملة على االعراض عن الكفر احلقيقي ومشعرة باالقبال على 

  االسالم احلقيقي وما يناسب ذلك
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على عباده الذين اصطفى ان الرسالة املسطورة اليت احلتموها و سالم احلمد هللا 
احضرها وملا  دة ويوم سافر موالنا بابو لرييها مل يرها يف هذه املعبد احليعلى موالنا 

طالعناها صارت باعثة على الفرح لكوهنا مشتملة على االعراض عن الكفر ومشعرة 
باالقبال على االسالم كما ان االسالم اجملازي افضل من الكفر اجملازي اسالم الطريقة 

حو و ايضا أفضل من كفر الطريقة وكفر الطريقة كله سكر واسالم الطريقة كله ص
كما ان الصحو اجملازي افضل من السكر اجملازي صحو الطريقة ايضا افضل من سكر 
الطريقة مثرة كفر الطريقة تشبيه ونتيجة اسالم الطريقة ترتيه والفرق الذي بني التشبيه 
والترتيه هو فرق ما بني كفر الطريقة واسالم الطريقة والذين اختاروا اجلمع بني التشبيه 

دوه كماال ذاك الترتيه ايضا من مجلة تشبيه رأوه ترتيها واال فاين اجملال والترتيه واعتق
للتشبيه حىت جيتمع مع الترتيه احلقيقي وال يصري مضمحال ومتالشيا يف تشعشع انواره 

  :)شعر(

   االختفاى من حيلة سوى ما للسه * بدت انوار بدر يف الدجاومىت

قيقي بالنيب وآله االجماد عليه حبقيقة االسالم احل و تعاىل شرف اهللا سبحانه
 للسفر وقع االختصار ئا وحيث كان موالنا بابو مهيو التسليماتوعليهم الصلوات 

  . عليكم و على من لديكمو السالمعلى كلمات 

  

املكتوب الثمانون اىل الشيخ حامد النهاري يف جواب سؤاله عن قول عني 
دنا حممد صلّى اهللا عليه و سلّم القضاة يف متهيداته ان الذي تعتقدونه اهلا هو عن

  والذي تعتقدونه حممدا هو عندنا اله جل سلطانه

على عباده الذين اصطفى وصلت الصحيفة الشريفة املرسلة و سالم احلمد هللا 
من كمال احملبة واالخالص ووفور املودة واالختصاص واورثت فرحا وافرا رزق اهللا 

 كل طائفة مع هذه الطائفة املرء مع من سبحانه االستقامة على هذه الدولة فان حمب
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 واستفسرت عن معىن عبارة و السالماحب حديث نبوي عليه و على آله الصالة 
متهيدات عني القضاة انه قال ان الذي تعتقدونه اهلا هو عندنا حممد عليه و على آله 

ل  والذي تعتقدونه حممدا صلّى اهللا عليه و سلّم هو عندنا اله جو السالمالصالة 
 ان امثال هذه العبارة املنبئة عن التوحيد واالحتاد تصدر عن )ايها املخدوم(سلطانه 

املشائخ قدس اهللا اسرارهم يف غلبات السكر اليت هي مرتبة اجلمع واملعربة عنه بكفر 
الطريقة فاهنم الرتفاع االمتياز واالثنينية عن نظرهم جيدون املمكن عني الواجب تعاىل 

يف شهودهم غري الواجب تعاىل فمعىن هذه العبارة  يبقى كن اصال والبل ال جيدون املم
عليه الصالة و على هذا التقدير ان االمتياز احلاصل بني اهللا جل وعال وبني حممد 

 عندكم ليس هذا االمتياز بثابت عندنا وال مغايرة بينهما بل ذاك الواحد الذي السالم
اذا ارتفعت نسبة املغايرة اىل سائر املمكنات فانه اآلخر هو مرته عن الواحدية عني ذاك 

كيف تكون نسبة االمتياز ثابتة حملمد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم الذي هو املظهر 
 السالك من هذا ىاالمت لكماالته تعاىل وهذه الرؤية خمصوصة مبرتبة اجلمع فاذا ترق

 عليه آله الصالة و السالميه و املقام وفتح عينه من افراط السكر جيد حممدا صلّى اهللا عل
عبده ورسوله تعاىل كما وجده يف االبتداء كذلك ولعلك مسعت قوهلم النهاية هي 

 واملنتهى يف الصورة فقط اليت هي ئالرجوع اىل البداية اعلم ان االشتراك بني املبتد
  ):ع(قباب املنتهى واال 

  ما نسبة العرشي للفرشي

 البعيد عن املعاملة ئنتهى كيف تكون للمتبدفاذا مل تكن للمتوسط نسبة مع امل
 عليكم و على و السالمنسبة معه ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير 

  .من لديكم

  

املكتوب احلادي والثمانون اىل حممد مراد القوربيكي يف النصائح والتحذير عن 
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  االغترار مبزخرفات الدنيا الدنية وما يناسب ذلك

 من ان ينخدع االصحاب ىعلى عباده الذين اصطفى اخشو سالم هللا احلمد 
اولو االلباب مثل االطفال مبزخرفات الدنيا الدنية اليت هلا طراوة وحالوة يف الظاهر 
وأخاف ميالهنم من املباح اىل املشتبه ومن املشتبه اىل احملرم فيبقون خجلني منفعلني من 

نابة قدم راسخ وان يعتقد املنهيات الشرعية مسا موالهم ينبغي ان يكون يف التوبة واال
  :)شعر(قاتال 

   كطفل ودنيانا كبيت مزخرف *وهذا لكم نصحي صحايب فانكم

 من يظن كل ىبكرمه دائرة املباح وسيعة فما اشق و تعاىل وقد جعل اهللا سبحانه
هذه الوسعة ضيقة من ضيق صدره ويضع قدمه فيما وراء هذه الدائرة الوسيعة 

ز احلدود الشرعية ويقع يف املشتبه واحملرم ينبغي للعاقل ان يلتزم احلدود الشرعية ويتجاو
وان ال يتجاوزها مقدار شعرة املصلون والصائمون حبسب الرسم والعادة كثري ولكن 
املتقون املتورعون احملافظون على احلدود الشرعية اقل قليل والفارق املميز بني احملق 

والتورع فان الصوم والصالة حبسب الصورة يصدران من واملبطل هو هذا االتقاء 
عليه  مالك دينكم الورع وقال ايضا و السالمكليهما قال عليه و على آله الصالة 

واالصحاب وان كانوا يأكلون أطعمة لذيذة  شيئا  ال تعدل بالرعةالصالة و السالم
ولباسهم ذلك للملوك ويلبسون ألبسة مجيلة ولكن االلتذاذ واالنتفاع يف طعام الفقراء 

 جل سلطانه وهذا وهذا للصعلوك والفرق بينهما كثري فان ذاك بعيد عن رضي املوىل
قريب من رضاه تعاىل وايضا حماسبة ذاك ثقيلة وحماسبة هذا خفيفة ربنا آتنا من لدنك 

وظ سلطان مراد للتوبة واالنابة واخذ ظرمحة وهئ لنا من أمرنا رشدا وقد وفق احمل
 عليكم و على سائر و السالمملسؤل من اهللا سبحانه الثبات واالستقامة الطريقة وا
  .االخوان
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املكتوب الثاين والثمانون اىل اخلواجه شرف الدين احلسني يف التحذير عن 
  الدنيا الدنية والتحريض على الشريعة الغراء وما يناسب ذلك

بك حممد عليه و على بنا حبرمة حبيويف قولاآلخرة اللهم صغر الدنيا باعيننا وكرب 
 أيها الولد العزيز صاحب التميز اياك والرغبة يف زخارف الدنيا و السالمآله الصالة 

 الشريعة الغراء يف ىالدنية واالخنداع بالشوكة الفانية وعليك بالسعي يف العمل مبقتض
مجيع احلركات والسكنات واملعيشة على وفق امللة الزهراء فال بد اوال من تصحيح 

 ارآء علماء أهل السنة واجلماعة شكر اهللا تعاىل سعيهم فانه ضروري ىتقاد مبقتضاالع
وبعد ذلك يصرف عنان اهلمة اىل اتيان االحكام الفقهية العملية فينبغي االهتمام التام 

 يف احلل واحلرمة والعبادات النافلة يف جنب الفرائض االحتياطيف أداء الفرائض و
اس يف هذا الوقت يف ترويج نعن االعتبار واكثر الكاملطروح يف الطريق وساقطة 

النوافل وختريب الفرائض يهتمون يف اتيان نوافل العبادات ويعدون الفرائض حقرية 
وعدمية االعتبار يعطون مبلغا كليا للمستحق وغري املستحق بتقريب وبغري تقريب 

اعطاء فلس ولكن اعطاء فلس يف ادآء الزكاة للمصرف متعسر عليهم وال يدرون ان 
من الزكاة للمصرف خري هلم من اعطاء الوف صدقة نافلة فان يف اعطاء الزكاة جمرد 

 جل سلطانه ويف الصدقة النافلة كثري ما يكون املنشأ اهلواء النفساين امتثال امر املوىل
وهلذا ال مساغ للرياء يف الفرض واما النفل ففيه جمال للرياء ومن ههنا كان االوىل يف 

زكاة االظهار لنفي التهمة ويف الصدقة النافلة االخفاء لكونه أليق بالقبول أداء ال
وباجلملة ال بد من التزام االحكام الشرعية حىت يتصور اخلالص من مضرة الدنيا فان مل 
تتيسر حقيقة ترك الدنيا ينبغي ان ال يقصر يف الترك احلكمي وهو التزام الشريعة يف 

  .ى على من اتبع اهلدو السالماملوفق نه االقوال واالفعال واهللا سبحا

  

املكتوب الثالث والثمانون اىل املريماه حممود يف بيان ان حمبة هذه الطائفة العلية 
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  رأس بضاعة مجيع السعادات وما يناسب ذلك

 احوال فقراء هذه احلدود ىذين اصطفعلى عباده الو سالم احلمد هللا 
 سبحانه سالمتكم وعافتيكم وثباتكم واوضاعهم مستوجبة للحمد واملسؤل من اهللا

 والربكة و السالمواستقامتكم على جادة الشريعة املصطفوية على صاحبها الصالة 
والتحية الطريقة اليت اخذها األخ االعز االرشد من هذا الفقري وان مل تترتب على ذلك 

مثرات االخذ بواسطة قلة نيل الصحبة اليت هي اصل عظيم عند هؤالء االكابر بركات و
الئقة ولكن اذا بقيت مشة من االرتباط احلّبي الذي هو من لوازم تعليم الطريقة فهي 
 ئدولة عظيمة الن املرء مع من احب والربكة االوىل اليت حتصل يف اول صحبة ملبتد

رشيد من هذه الطريقة العلية دوام توجه القلب اىل املطلوب احلقيقي جل سلطانه 
 عمر السالك  فرصة يسرية اىل نسيان السوي حبيث لو وىفودوام التوجه هذا يوصل يف

 له ىفرضا الف سنة ال خيطر على قلبه غري احلق سبحانه بواسطة حصول نسيان السو
 بالتكلف والتعمل ال يكاد يتذكر فاذا حصلت هذه النسبة فقد ىبل لو ذكروه بالسو

والرابع اىل ما شاء اهللا وضع قدم اول يف الطريقة فماذا اكتب من القدم الثاين والثالث 
تعاىل القليل يدل على الكثري والقطرة تنبئ عن الغدير املقصود ترغيب االحبة نفع اهللا 

العظيم ببيان حمبتكم واالخبار عن  عز وجل واوردنا يف هذا القيل والقال امليان عبد
و اخالصكم السالم عليكم و على سائر من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه 

  .و السالمعلى آله الصالة 

  

  ايلگاملكتوب الرابع والثمانون اىل الشيخ محيد البن

على عباده الذين اصطفى قد اختار و سالم  احلمد هللاِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم 
 ايضا قليل و السالماخي الشيخ ميان محيد انزواء عجيبا حبيث ان اجملال فيه للكالم 

سبع سنني او مثاين سنني من جانبكم اال كتاب واحد وهو ايضا حىت مل يصل يف مدة 
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ال وملا كان  غري تام وال يعلم انه هل تصل املكاتيب املرسلة من هذا اجلانب اليكم او
 يف صدد التوجه اىل وطنه امرته ان يوصل نفسه اليكم وان عبد احلياخي االعز الشيخ 

دمة قريبا من مخس سنني وكان اكثر  كان يف اخلعبد احلييطلع على احوالكم والشيخ 
 معارفه وخبري باحوال السلوك  وخدمات احلضور متعلقا به وهو ريان من علوم الفقري

واجلذبة وامرت املشار اليه بأن يقيم يف مرتلكم اياما وان يورد يف البني ما يناسب 
حوالكم الوقت واحلال من العلوم واملعارف وينبغي لكم ان تطلعوا املشار اليه على ا

املاضية وما هو نقد الوقت من االحوال واملواجيد كلها وان تقبلوا كلما ينصح به 
 عليكم و على سائر من و السالموباقي االحوال يبينه املشار اليه لكم ان شاء اهللا تعاىل 

  . اهلدىاتبع

  

  املكتوب اخلامس والثمانون اىل الشيخ نور حممد

صطفى احوال فقراء هذه احلدود على عباده الذين او سالم احلمد هللا 
واوضاعهم مستوجبة للحمد واملسؤل من اهللا سبحانه استقامتكم واخي الشيخ ميان 

 من بالدكم ونازل يف جواركم وهو نسخة العلوم واملعارف الغريبة عبد احلي
وضروريات هذا الطريق مودعة عنده ومالقاته مغتنمة لالصحاب النائني فانه قريب 

تصحب معه اشياء جديدة وعنده عالمة من الفناء والبقاء وبيان من عهد بالصحبة واس
السلوك واجلذبة بل هو خبري من ما وراء الفناء والبقاء املتعارفني واجلذبة والسلوك 
املقررين بل ميكن ان يقال ان له ممرا فيها واكثر معارف املكتوبات الغريبة قد قرعت 

 سبحانه املوفق ويعلم االحوال من املشار مسعه وادركها باالستفسار مهما امكن واهللا
  .و السالماليه بالتفصيل فال نشتغل بالزوائد 
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  املكتوب السادس والثمانون اىل الشيخ طاهر البدخشي يف جواب كتابه

سالم على عباده الذين اصطفى وصلت الصحيفة الشريفة من االخ  هللا و احلمد
واملعارف واورث السرور والفرح ما االعز واتضح ما اندرج فيها من بيان االحوال 

اعظم دولة توجه احملبني واملخلصني اىل جناب قدسه تعاىل نافضني ايديهم من الكل 
 بأرجلهم وباقي كيفيات هذه احلدود ىواقباهلم عليه سبحانه بكليتهم ضاربني السو

 هذا  يبينها والعلوم اللسانية واملعارف الكتابية كثرية عندعبد احليلعل االخ الشيخ 
املشار اليه وهلذا مل نكتب شيئا من تلك املقولة جعل اهللا عواقب مجيع االمور باخلري 

  . والتحيةو السالمبالنيب وآله االجماد عليه وعليهم الصالة 

  

  املكتوب السابع والثمانون اىل الفتح خان االفغاين يف النصائح

ريف املنبئ عن على عباده الذين اصطفى وصل املكتوب الشو سالم احلمد هللا 
كمال حمبة الفقراء واخالصهم رزق اهللا سبحانه االستقامة على حمبة هؤالء الفقراء 
والنصحية اليت انصح هبا االحبة ذوي السعادة اتباع السنة السنية على صاحبها الصالة 

 سنة من السنن اليت  والتحية واالجتناب عن البدعة الغري املرضية فان من أحىيو السالم
 فرضا من الفرائض او تروكة العمل هبا فله ثواب مائة شهيد فكيف من احىيصارت م

واجبا من الواجبات فتعديل االركان يف الصالة الذي هو واجب عند أكثر العلماء 
احلنفية وفرض عند االمام ايب يوسف واالمام الشافعي وسنة عند بعض العلماء احلنفية 

ذا العمل الواحد يكون ازيد من ثواب مائة صار متروكا عند اكثر الناس فأجر احياء ه
شهيد يف سبيل اهللا و على هذا القياس سائر االحكام الشرعية من احلل واحلرمة 
والكراهة وغريها وقالوا ان رد نصف دانق اىل شخص اخذه عنه ظلما بال وجه شرعي 

يت درهم وقالوا لو كان لشخص من العمل الصاحل مثل عمل ائافضل من ان يتصدق م
 يف ذمته حق شخص مقدار نصف دانق ال يدخل اجلنة حىت يؤدي ذلك ىيب وبقن
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 باتيان االحكام ىوباجلملة ينبغي ان يكون متوجها اىل الباطن بعد جعل الظاهر حمل
الشرعية لئال يكون العمل خمتلطا بالغفلة والتحلي باالحكام الشرعية بدون امداد الباطن 

اهل اهللا العمل واالهتمام يف الباطن مستلزم متعذر وظيفة العلماء االفتاء وشغل 
لالهتمام يف الظاهر والذي يهتم بالباطن ويعجز عن الظاهر فهو ملحد واحواله الباطنية 
استدراجاته وعالمة صحة حال الباطن حتلي الظاهر باالحكام الشرعية وطريق 

  .االستقامة هو هذا واهللا سبحانه املوفق

  

   املال بديع الدين يف بيان الرضاء بالقضاءاملكتوب الثامن والثمانون اىل

سالم على عباده الذين اصطفى العبد املقبول من يكون راضيا بفعل  احلمد هللا و
 سكينا على حلقوم مواله والذي هو تابع لرضاء نفسه فهو عبد نفسه فلو امر املوىل

واله ذلك العبد ينبغي ان يكون العبد مسرورا ومبتسما يف ذلك الوقت وان جيد فعل م
مرضيا لنفسه بل ينبغي ان يكون متلذذا به فلو حصلت له الكراهة من ذاك الفعل عياذا 
 باهللا سبحانه وضاق منه صدره فهو بعيد عن دائرة العبودية ومطرود عن قرب املوىل

ينبغي ان يعده مراد نفسه وان  و تعاىل ومهجور وحيث كان الطاعون مراده سبحانه
ا وان ال يكون عبوسا وضيق الصدر من استيالء الطاعون بل يكون مسرورا به ومتبسم

 ال احتمال فيه ىينبغي ان يكون متلذذا به لكونه فعل احملبوب ولكل احد اجل مسم
للزيادة والنقصان فما معىن االضطراب وغاية ما يف الباب ينبغي ان يطلب العافية من 

 يف دعاء العبد وسؤاله قال البلية وااللتجاء اليه سبحانه من السخط فان رضاه تعاىل
رشيد وبني احوال تلك البقعة عافاكم عبد الربكم ادعوين استجب لكم جاء موالنا 
  .اهللا سبحانه عن البليات الظاهرة والباطنة
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  املكتوب التاسع والثمانون اىل السيد مري حمب اهللا يف النصيحة

بيبه سيد االنام عليه ثبتنا اهللا سبحانه واياكم على جادة آبائكم الكرام حبرمة ح
هللا   احوال فقراء هذه احلدود واوضاعهم مستوجبة للحمدو السالموعليهم الصالة 

 سرمدا واملسؤل من اهللا سبحانه و السالمسبحانه احلمد واملنة دائما و على نبيه الصالة 
 املخدوم املكرم املشفق قد متضي )ايها(سالمتكم وعافيتكم وثباتكم واستقامتكم 

 فلو ىالشتغال بالعمل كلما مير آن ينقص شيئ من العمر ويقرب االجل املسماوقات ا
مل حيصل التنبه اليوم ال يكون نقد الوقت غدا غري احلسرة والندامة ينبغي االهتمام يف 
املعاملة على وفق الشريعة الغراء يف هذه االيام املعدودة حىت تتصور النجاة وهذا الوقت 

فان الراحة اليت هي مثرة العمل امامنا واالستراحة يف وقت وقت العمل ال وقت الراحة 
العمل تضييع للزراعة ومنع هلا عن الثمرات والزيادة على ذلك تصديع نسأل اهللا 

  .سبحانه حصول الدولة الصورية واملعنوية

  

  املكتوب التسعون اىل املرزا عرب خان يف تفويض شخص

اقية واالنفسية وجناكم عن البليات أيدكم اهللا سبحانه ونصركم على االعداء اآلف
الصورية واملعنوية قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اخللق عيال اهللا وأحب اخللق 
اىل اهللا من احسن اىل عياله وقد تكفل احلق سبحانه بارزاق اخلالئق فتكون اخلالئق 

لعيال  عيال شخص وحتمل ثقله يكون حمبوب صاحب اىمبرتلة عياله تعاىل ومن واس
 على التصديع ان احلافظ حامد ه برفع مؤنته بناء على ذلك جنترئألبتة حيث خفف عن

رجل صاحل وتايل القرآن اجمليد وقد يشوشه كثرة العيال وانه ال يقدر اخلروج عن عهدة 
تربيتهم واملسؤل من كرمكم امداد املشار اليه واعانته ويكفي الكرماء للكرم علة 

  .و السالمجزئية 
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توب احلادي والتسعون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد يف بيان املك
  اسرار قاب قوسني أو أدىن

على عباده الذين اصطفى امسع سرا عظيما يف مقام قاب و سالم  احلمد هللا
 ان االنسان الكامل اذا حتقق بالسري يف اهللا بعد السري اىل اهللا وختلق قوسني او ادىن

لسري ايضا بطريق االمجال وامت دوائر ظهور عكوس االمساء باخالق اهللا وأمت هذا ا
والصفات اليت متامها مربوط بالسري يف اهللا يصري الئقا ومستحقا الن يظهر فيه املعشوق 
باالصالة بال شائبة الظلية وبال توهم احلالية واحمللية وحيث ال انفكاك لصفات املعشوق 

ت يف عني العاشق بالضرورة وحيصل الذاتية عن ذاته يكون ظهور الذات مع الصفا
 مقام قاب قوسني الذي ىالقوسان يعين قوس الصفات وقوس الذات وهذا املقام االعل

دق بعناية اهللا اهو متعلق بظهور االصل بال شائبة الظل واذا ظهر يف العاشق الص
من االسم  شيئا سبحانه كمال االرتباط والتعلق بذات املعشوق على حد ال يريد

 ففي هذا الوقت يستتر االسم والصفة بفضل اهللا جل سلطانه عن نظره بالتمام والصفة
غري الذات وان كانت الصفات موجودة ولكنها ال  شيئا ملحوظه ومشهوده يبقى وال

اثر من القوسني فاذا وقع  يبقى  والتكون مشهودة له فيظهر يف هذا احلال سر او ادىن
القدم االول يف عامل اخللق بل جيلس يف عنصر  يقع وضع ىاهلبوط من هذا املقام االعل

التراب وهذا العنصر الطاهر مع وجود بعده عن عامل القدس وكونه مهجورا عنه اقرب 
اىل عامل القدس من الكل واذا نظرنا اىل الرتول واهلبوط جند دولة القرب نصيب عامل 

ائرة يف جانب اخللق بل نصيب عنصر التراب نعم اذا الحظنا النقطة االوىل من الد
العروج جند اقرب النقط اىل ذلك اجلانب النقطة الثانية من تلك الدائرة واذا الحظنا يف 
جانب اهلبوط جند اقرب النقط اىل النقطة االوىل النقطة االخرية مقبلة ومتوجهة اىل 
 النقطة االوىل وشتان ما بني املقبل واملعرض والنقطة الثانية هلا ميل اىل ظهورات النقطة
االوىل والنقطة االخرية خملفة للظهورات وراء ظهرها ومريدة للذات الظاهرة فاين هو 

 على من اتبع و السالممن ذاك ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا رشدا 
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  .ىاهلد

  

املكتوب الثاين والتسعون اىل املري حممد نعمان يف بيان ان الوالية عبارة عن 
ت اخلوارق والكرامات من شرطها وبيان حكم قرب اهلي جل سلطانه وليس

  سجدة التحية للسالطني وما يناسب ذلك

على عباده الذين اصطفى ليطب وقت االخ االعز السيد مري و سالم احلمد هللا 
حممد نعمان وليعلم ان ظهور اخلوارق والكرامات ليس من شرط الوالية وكما ان 

ء ايضا ليسوا مكلفني بظهور اخلوارق العلماء ليسوا مكلفني حبصول اخلوارق االوليا
 ىفان الوالية عبارة عن قرب اهلي جل سلطانه يكرم به اولياؤه بعد نسيان السو

 االطالع على احوال املغيبات واحملدثات وشخص ى هذا القرب وال يعطىشخص يعط
 االطالع ايضا على املغيبات واحملدثات وشخص ثالث ال ى هذا القرب ويعطىثان يعط
 االطالع على املغيبات وهذا الشخص الثالث من اهل ىويعط شيئا ن القربيعطي م

 ية وآ بكشف املغيبات والقاه يف الضاللة وىاالستدراج وجعله صفاء النفس مبتل
حيسبون اهنم على شئ اال اهنم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر اهللا 

خلاسرون عالمة حاهلم والشخص اولئك حزب الشيطان اال ان حزب الشيطان هم ا
االول والشخص الثاين اللذان مشرفان بدولة القرب من اولياء اهللا تعاىل ال يزيد كشف 

من واليتهم والتفاوت بينهم امنا  شيئا يف واليتهم وال ينقص عدم الكشف شيئا املغيبات
هو باعتبار درجات القرب وكثريا ما يكون صاحب عدم كشف الصور الغيبية افضل 
من صاحب كشف تلك الصور واسبق منه قدما بواسطة مزية القرب احلاصل له صرح 
هبذا املعىن صاحب العوارف الذي هو شيخ الشيوخ ومقبول مجيع الطوائف يف كتابه 
العوارف فمن مل يصدق هذا الكالم مين فلرياجع ذلك الكتاب فانه ذكر فيه بعد ذكر 

اىل وقد يكاشف هبا قوم ويعطي وقد الكرامات واخلوارق وكل هذه مواهب اهللا تع
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يكون فوق هؤالء من ال يكون له شئ من هذا الن هذه كلها تقوية اليقني ومن منح 
صرف اليقني ال حاجة له اىل شئ من هذا فكل هذه الكرامات دون ما ذكرناه من 

عبد جتوهر الذكر يف القلب ووجود ذكر الذات انتهى قال امام هذه الطائفة اخلواجه 
االنصاري امللقب بشيخ االسالم يف كتابه منازل السائرين ان الفراسة على نوعني  اهللا

فراسة اهل املعرفة وفراسة أهل اجلوع والرياضة ففراسة اهل املعرفة يف متييزهم من 
يصلح حلضرة اهللا جل وعال ممن ال يصلح ومعرفتهم اهل االستعداد الذين اشتغلوا 

ل الرياضة وارباب اجلوع  اجلمع وفراسة اهووصلوا اىل حضرةبذكر اهللا سبحانه 
خمصوصة بكشف الصور واالخبار عن املغيبات املختصة باملخلوقات وملا كان العامل 
اكثرهم اهل انقطاع عن اهللا سبحانه واشتغال بالدنيا مالت قلوهبم اىل اهل كشف 

 اهللا الصور واالخبار عما غاب من احوال املخلوقات فعظموهم واعتقدوا اهنم من أهل
وخاصته واعرضوا عن كشف اهل احلقيقة واهتموهم فيما خيربون عن اهللا سبحانه 
وقالوا لو كان هؤالء اهل اهللا كما يزعمون ألخربونا عن احوالنا الغيبية وأحوال سائر 
املخلوقات واذا كانوا ال يقدرون على كشف احوال املخلوقات فكيف يقدرون على 

يف فراستهم املتعلقة بذات الواجب وصفاته جل  من هذه وكذبوهم ىكشف امور اعل
 ىوعال هبذا القياس الفاسد وعميت عليهم االنباء الصحيحة ومل يعلموا ان اهللا قد مح

هؤالء عن مالحظة اخللق وخصهم جبناب قدسه وشغلهم عما سواه محاية هلم وغرية 
هى كالمه عليهم ولو كانوا ممن يتعرضون الحوال اخللق ما صلحوا للحق سبحانه انت

وقال كلمات اخر ايضا امثال ذلك وانا مسعت حضرة شيخي قدس سره يقول كتب 
الشيخ حميي الدين بن العريب ان بعض االولياء الكرام الذي ظهرت منه كرامات 
وخوارق كثرية ندم يف آخر النفس من ظهور تلك الكرامات وقال متنيا يا ليت هذه 

 باعتبار كثرة ظهور اخلوارق ال يكون للندامة الكرامات مل تظهر مين فلو كان التفاضل
 اذا مل يكن ظهور اخلوارق شرطا يف الوالية كيف )فان قيل(على ذلك الطور معىن 

 ال يلزم التمييز بل )اجيب(يتميز الويل من غري الويل وكيف يتبني احملق من املبطل 
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نشأة الدنيوية والعلم يكون احملق ممتزجا باملبطل فان اختالط احلق بالباطل الزم هلذه ال
بوالية ويل ليس بالزم اصال وكثري من اولياء اهللا تعاىل ال اطالع هلم على واليتهم 
فكيف يكون االطالع على واليتهم الزما لغريهم ويف النيب ال بد من اخلوارق ليتميز 

ه كفاالنيب من غري النيب فان العلم بنبوة نيب واجب والويل ملا كان داعيا اىل شريعة نبيه 
 اىل ما وراء الشريعة ملا كان له بد من خارق وحيث معجزة نبيه فلو كان الويل يدعو

كانت دعوته خمصوصة بشريعة نيب ال يلزم اخلارق اصال العلماء يدعون اىل ظاهر 
الشريعة واالولياء يدعون اىل ظاهر الشريعة وباطن الشريعة يدلون املريدين والطالبني 

بة ويرغبوهنم يف اتيان االحكام الشرعية ويهدوهنم ثانيا اىل طريق اوال على التوبة واالنا
ذكر احلق جل وعال ويؤكدون يف استغراق مجيع اوقاهتم بالذكر االهلي جل سلطانه اىل 

يف القلب غري املذكور اصال ليحصل النيسان عن مجيع ما  يبقى ان يستويل الذكر وال
كاد يتذكر ومن اليقني انه ال حاجة  املذكور حىت لو كلف بتذكر االشياء ال يىسو

للويل الجل هذه الدعوة اليت تتعلق بظاهر الشريعة وباطنها اىل اخلوارق اصال 
والشيخوخة واملريدية عبارتان عن هذه الدعوة اليت ال تعلق هلا باخلوارق وال مساس هلا 

 اثناء بالكرامة مع انا نقول ان املريد الرشيد والطالب املستعد حيس يف كل ساعة يف
سلوك الطريق خوارق شيخه و كراماته ويستمد منه يف املعاملة الغيبية يف كل زمان 
وجيد منه فيها مدداً وظهور اخلوارق بالنسبة اىل االغيار ليس بالزم واما بالنسبة اىل 
املريدين فكرامات يف كرامات وخوارق يف خوارق وكيف ال حيس املريد خوارق 

قلب امليت واوصل اىل املكاشفة واملشاهدة فاذا كان عند فان الشيخ احيا ال. الشيخ
العوام االحياء اجلسدي عظيم الشان فعند اخلواص االحياء القليب والروحي برهان رفيع 

ارسا قدس سره يف الرسالة القدسية وملا كان االحياء پد مالبنيان كتب اخلواجه حم
تغلوا باالحياء الروحي اجلسدي معتربا عند اكثر الناس اعرض عنه اهل اهللا واش

وتوجهوا اىل احياء القلب امليت واحلق ان االحياء اجلسدي بالنسبة اىل االحياء القليب 
والروحي كاملطروح يف الطريق وداخل يف العبث بالنظر اليه فان هذا االحياء سبب 
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 حياة ايام معدودة وذاك االحياء وسيلة للحياة الدائمية بل نقول ان وجود اهل اهللا يف
احلقيقة كرامة من الكرامات ودعوهتم اخللق اىل احلق جل سلطانه رمحة من رمحات اهللا 

 العظمى وهم أمان اهل االرض وغنائم اآلياتتعاىل واحياؤهم القلوب امليتة آية من 
االيام هبم ميطرون وهبم يرزقون وارد يف شأهنم كالمهم دواء ونظرهم شفاء هم جلساء 

سهم وال خييب انيسهم والعالمة اليت يتميز هبا حمق هذه  جليىاهللا وهم قوم ال يشق
الطائفة من مبطلهم هي انه اذا كان شخص له استقامة على الشريعة وحيصل للقلب 

ويفهم حصول برودة عما سواه تعاىل  و تعاىل يف جملسه ميل وتوجه اىل احلق سبحانه
 مستحق فذلك الشخص شخص حمق والن يعد من االولياء على تفاوت الدرجات

وهذا ايضا بالنظر اىل ارباب املناسبة والذي ال مناسبة له فهو حمض حمروم مطلق 
  :)شعر(

   فشهوده وجه النيب ال ينفعه *من مل يكن يف نفسه ميل اهلدى

وقد اندرجت يف املكتوب الشريف مشة من طلب سلطان الوقت هللا تعاىل من 
 الشرعية فاورثت مطالعة ذلك حسن النشأة ووقع رمز اىل العدالة والتزام االحكام

فرحا وافرا وذوقا كما ان احلق سبحانه نور العامل بنور عدل سلطان الوقت وعدالته 
نصر الشريعة احملمدية واعز امللة املصطفوية ايضا حبسن اهتمامه ايها احملب حبكم 
الشريعة حتت السيف رواج الشريعة الغراء مربوط حبسن اهتمام السالطني العظام وهذا 
املعىن قد طرأ عليه الضعف من منذ اوقات فصار االسالم ضعيفا بالضرورة وطفق 
كفار اهلند يهدمون املساجد بال حتاش ويعمرون يف مواضعها معابدهم كان يف تانيسر 
يف داخل حوض كركيهت مسجد وقرب واحد من االعزة فهدموه وبنوا موضعه ديرا 

املأل كما شاؤا واملسلمون عاجزون عن كبريا وايضا الكفار جيرون مراسم الكفر على 
اجراء احكام االسالم ويوم الكادس للهنود الذين يتركون فيه االكل والشرب يهتمون 
يف ان ال يطبخ وال يبيع احد من املسلمني خبزا يف أسواق بالد املسلمني ويف شهر 
ف رمضان املبارك يطبخون اخلبز والطعام يف املأل ويبيعون وال يقدر احد من ضع
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االسالم على منعه يا أسفا على ذلك مائة الف أسف سلطان الوقت منا وحنن الفقراء 
هبذا الضعف والوهن وقد قوي االسالم باكرام أصحاب الدولة واعزازهم اياه وكان 
العلماء والصوفية معززين وحمترمني وكانوا جيتهدون يف ترويج الشريعة بتقوية هؤالء 

 وكان دراويش ىلرمحة كان يوما مير من بعض ازقة خبارومسعت ان األمري تيمور عليه ا
خانقاه اخلواجه النقشبند ينفضون فرش خانقاه اخلواجه اتفاقا فتوقف االمري يف ذلك 
احملل من حسن نشأته االسالمية حىت جعل غبار اخلانقاه عنربا لنفسه وصندال يتشرف 

 حبسن اخلامتة نقل ان بربكات فيوض الدراويش ولعله هبذا التواضع واالنكسار تشرف
 ]١[اميان يرد و حضرة اخلواجه النقشنبد قدس سره قال بعد وفاة االمري تيمور أمري مرد

يعين مات االمري واستصحب اميانه هل تعلم ما وجه نزول اخلطباء اىل درجة سفلية 
عند ذكر اسامي السالطني يف خطبة اجلمع هو تواضع السالطني العظام بالنسبة اىل 

 ومل جيوزوا ان تذكر اساميهم مع و السالمخلفائه الراشدين عليه وعليهم الصالة نبينا و
 أيها االخ ان )تذييل(اسامي اكابر الدين يف درجة واحدة شكر اهللا تعاىل سعيهم 

السجدة اليت هي عبارة عن وضع اجلبني على االرض متضمنة لنهاية التذلل واالنكسار 
ار وهلذا جعلوا هذا القسم من التواضع خمصوصا ومشتملة على كمال التواضع واالفتق

بعبادة واجب الوجوب جل سلطانه ومل جييزوه لغريه تعاىل نقل ان رسول اهللا صلّى اهللا 
عليه و سلّم كان يوما ميشي على طريق فجاء اعرايب فطلب منه معجزة حىت يؤمن 

 فتحركت فقال له صلّى اهللا عليه و سلّم قل هلذه الشجرة ان رسول اهللا يطلبك
وانقلعت عن حملها وجاءت حىت وقفت بني يدي رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فلما 
شاهد االعرايب هذا احلال أسلم وقال ائذن يل اسجد لك يا رسول اهللا قال ال جتوز 

د الحد المرت املرأة ان تسجد لزوجها سجالسجدة لغري اهللا تعاىل لو أمرت احدا ان ي
زوا سجدة التحية للسالطني ولكن الالئق حبال السالطني وبعض الفقهاء وان جو

                                                 
 وقائله غري اخلواجه النقشبند قدس سره يف احلقيقة فان اخلواجه النقشبند تويف ىهذا هو املشهور بني اهل خبار) 1(

  .قبل موت تيمرلنك بسة عشرة سنة حملرره
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وان ال جيوزوا هناية  و تعاىل العظام ان يتواضعوا يف هذا االمر حلضرة احلق سبحانه
التذلل واالنكسار هذه لغريه تعاىل وقد سخر هلم اهللا سبحانه العامل واحوجهم اليهم 

هذا التواضع املنبئ عن كمال فينبغي اداء شكر هذه النعمة العظمى وان خيصصوا مثل 
العجز واالنكسار جبناب قدسه تعاىل وأن ال جيوزوا الشركة معه تعاىل يف هذا االمر 
وان جوز مجع هذا املعىن ولكن ينبغي حلسن تواضعهم ان ال جيوزوه هل جزاء 
 ىاالحسان اال االحسان وحيث ان سلطان الوقت نزل اىل دار اخلالفة راجعاً من اقص

تمل ان يوصل هذا الفقري نفسه عن قريب اىل دار اخلالفة مبشيئة اهللا تعاىل ممالكه حي
 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على و السالموالباقي عند التالقي 

  .ى العلو التسليماتآله الصالة 

  

مي يف بيان ان شاملكتوب الثالث والتسعون اىل اخلواجه هاشم البدخشي الك
طائف عامل اخللق وعامل االمر ظاهرا وباطنا وحلوق هذا الباطن باسم لكل من ل

هو قيوم العارف وبيان ان العارف يف وقت الرتول اىل القلب متوجه اىل دعوة 
  العباد ظاهرا وباطنا

اعلم ان عامل اخللق وعامل االمر للعارف التام املعرفة وان كان كالمها داخلني يف 
 االسم القيوم الذي هو وجهه اخلاص ويف احلقيقة هو باطنه الظاهر والصورة بالنسبة اىل

وحقيقته كما حرر حتقيقه يف مكتوب ولكن اذا الحظنا هذا الظاهر والصورة حبدة 
 يظهر هنا ايضا ظاهر وباطن النظر اليت هي صارت موهبة مبحض فضل اهللا جل سلطانه

امل االمر باطنا كما ظن  صورة وحقيقة ال انه جند عامل اخللق بالتمام ظاهرا وعوتبدو
مجاعة بل يف كل لطيفة من لطائف عامل اخللق واالمر صورة وحقيقة عنصر التراب له 

 له ظاهر وباطن وهذا الباطن الذي يتعلق بعامل اخللق ىظاهر وباطن وكذلك االخف
وعامل االمر يكون يوما فيوما بتوسط االعمال الصاحلة بل مبحض موهبة اهللا جل 
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 يبقى بذاك الباطن الذي هو مربوط باالسم القيوم شيئا فشيئا اىل حد السلطانه ملحقا 
من هذا الباطن اثر اصال وكلما هو غري الظاهر الصرف يصري خمتفيا وحلاق هذا الباطن 
باالسم القيوم ليس هو مبعىن ان هذا الباطن يكون يف ذلك االسم وانه يتحد معه فان 

ال بصفاته وال بامسائه حبدوث االكوان بل مبعىن ذلك احلاد سبحان من ال يتغري بذاته و
انه حتصل هلذا الباطن نسبة اىل ذلك االسم جمهولة الكيفية تكون مومهة للحلول 
واالحتاد ويف احلقيقة ال حلول وال احتاد فان ذلك مستلزم لقلب حقيقة االمكان اىل 

ك الظاهر حقيقة الوجوب تعالت وتقدست وهو حمال عقلي وزندقة يف الشريعة وذا
وان كان من عامل الشهادة فانه مشهود ومرئي ولكنه منصبغ بلون  يبقى الصرف الذي

الباطن وان كان الباطن خارجا من حيطة الشهود واالدراك وصار ملحقا بالغيب 
لون الالكيفي ومل خيرج من حيطة االدراك الكيفي  واخذ لونه فان الكيفي ما مل يأخذ

اىل الغيب ال ينال نصيبا من الالكيفي احلقيقي وال يكون ومل حيمل محوله من الشهادة 
 ان يعلم ان هذا الظاهر الذي بقي على حاله متميزا )ينبغي(مطلعا على غيب الغيب 

من الباطن وجهه اىل اخللق بالتمام والطاعات والعبادات الشرعية مربوطة به ومعاملة 
ب التكميل سواء كان الدعوة والتكميل ايضا منوطة به وباطن هذا العارف صاح

 اي شئ متعلقا باملراتب االمكانية او باملقامات الوجوبية ايضا متوجه اىل الظاهر واىل
يتوجه الظاهر يتوجه الباطن ايضا اىل تلك اجلهة الجل التكميل والتربية وتتميم العبادة 

ا دار العمل وهذا املوطن موطن الدعوة وحقيقة الشهود واملشاهدة امن فان هذه الدار
ومعاملة الكشف واملعاينة امامنا وعبادة املعبود جل سلطانه يف هذا اآلخرة هي يف 

املوطن افضل من االستغراق يف املعبود تعاىل وانتظار املطلوب الذي هو ناش من احملبة 
خري من االستهالك يف املطلوب يصدق ارباب السكر ذلك اوال وتوجه الظاهر والباطن 

 ىب تكميل اىل جانب اخللق هو اىل بلوغ االجل املسمهذا الذي حصل لعارف صاح
 مقام الدعوة فاذا بلغ االجل يطلع على جسر املوت ويضع قدمه يف منتهىالذي هو 

  :)شعر(مرتل وصال احملبوب ويشرف بدولة الوصل واالتصال بال مزامحة االغيار 
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   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هنيئا الرباب النعيم نعيمها

 والتحية و السالملنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير والصالة ربنا أمتم 
والربكة على خري خلق اهللا و على اخوانه الكرام و على آله وصحبه العظام اىل يوم 

  .القيام

  

قادر االنبايل يف بيان حقيقة الفناء عبد الاملكتوب الرابع والتسعون اىل موالنا 
  العارف وصورته وتكميل نسبة اجملاورةوالبقاء وانفكاك العدم من حقيقة 

 على سيد و السالمِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا رب العاملني والصالة 
املرسلني اعلم ان حقائق املمكنات بعلم هذا الفقري كما كتب يف بعض املكاتيب عبارة 

ة لالمساء عن العدمات اليت هي منشأ مجيع الشر والنقص مع عكوس الصور العلمي
والصفات االهلية جل شأنه اليت ظهرت يف تلك العدمات غاية ما يف الباب ان تلك 
العدمات مثل اهليويل وتلك العكوس كالصورة احلالة يف اهليويل تشخص تلك العدمات 
ومتيزها بتلك العكوس الظاهرة فيها وقيام تلك العكوس بتلك العدمات املتميزة وهذا 

لعرض باجلوهر بل كقيام الصورة باهليويل على ما قالوا ان قيام القيام ليس هو كقيام ا
الصورة باهليويل وتشخيص اهليويل بالصورة فاذا كان السالك متوجها بتوفيق اهللا 
سبحانه اىل جناب قدس احلق جل شأنه بالذكر واملراقبة واعرض عما سواه سبحانه 

ل شأنه يف كل آن قوة ساعة فساعة حتصل لتلك الصور العلمية للصفات الواجبة ج
وغلبة وتستويل على قرينها الذي هو العدمات وتتسلط اال ان حزب اهللا هم الغالبون 
وتبلغ املعاملة مبلغا تشرع العدمات اليت هي كاالصل واهليويل لتلك العكوس يف 

يف نظره غري العكوس  يبقى االستتار بل تكون خمتفية عن نظر السالك بالتمام وال
 االصول بل تكون العكوس اليت هي مرايا اصوهلا خمتفية عن النظر واالصول واصول

فانه ال بد للمرايا من االختفاء وهذا املقام مقام الفناء وعال جدا فان شرف هذا 
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السالك الفاين بالبقاء باهللا وارجع اىل العامل جيد عدمه كاجللد الضيق الذي هو لوقاية 
ته له بقميٍص من شعر وجيده مباينا لنفسه البدن ويكاد يعرب عنه من غاية عدم مناسب

ولكن ما كان العدم مباينا له يف هذا املوطن يف احلقيقة بل هو داخل يف مظان أنانيته 
وباجلملة ان العدم يف هذا املقام جزؤه املغلوب واملستور ومترتل عن احلالة اليت كانت 

مها به وهذا الفقري كان يف له فيما قبل وصار تابعا بل قائما بتلك العكوس اليت كان قيا
ا لنفسه كقميص من شعر وملا كانت عناية اهللا نهذا املقام سنني ووجد عدمه مباي

 ان ذلك اجلزء املغلوب احنل ىسبحانه اليت ال غاية هلا شاملة حلاله بعد اللتيا والليت رأ
من هذا التركيب وفارقه وفقد التشخص الذي كان عارضا له حبصول تلك العكوس 

ه صار ملحقا بالعدم املطلق كصورة جتعل يف قالب وجيعل قيامها به فاذا كملت وكأن
وحصل هلا ثبات ورسوخ يكسر ذلك القالب وخترج الصورة منه وجيعل قائمة بنفسها 
وفيما حنن فيه ايضا العكوس اليت كان قيامها به حصل هلا قيامها بنفسها بل باصوهلا 

غري العكوس واصول تلك العكوس وكان اجلزء ففي هذا الوقت مل يبق اطالق انا على 
العدمي مل يكن له مساس هبا ووجدان حقيقة الفناء امنا حصلت يف هذا املوطن وكأن 
الفناء السابق كان صورة هذا الفناء وملا اخرج اىل البقاء من هذا املقام وارجع اىل 

ة والغلبة وجعل العامل اعيد ذلك العدم الذي كانت له نسبة اجلزئية وكانت له االصال
 جماورا وقريناً له ومباينا عن حقيقته وصورته وابعد عن اطالق لفظ انا عليه والبس هو
اياه كقميص الشعر ثانيا الجل حكم ومصاحل ويف هذه احلالة وان أعيد العدم ولكن مل 
جيعل قيام تلك العكوس مربوطا به بل جعل قيام العدم بتلك العكوس كما مر يف البقاء 

 فاذا كان يف ذلك البقاء هذه النسبة تكون هذه النسبة يف تلك احلالة اليت هي السابق
حقيقة البقاء على الوجه االمت غاية ما يف الباب ان للثوب تأثريا يف صاحب الثوب بعد 
لبسه فانه اذا كان الثوب حارا يتأثر الالبس باحلرارة وان كان باردا يتأثر بالربودة 

 اثره ساريا يف مجيع ىله تأثريا يف نفسه ورأ  بالثوب وجدوكذلك هذا العدم املشابه
بدنه ولكن يعرف ان هذا التأثري والسراية ظاهري ال باطين عرضي ال ذايت حاصل من 
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اجملاور اخلارج ال من اجملانس الداخل وان وجد الشر والنقص اللذان ناشيان من ذلك 
احب هذا املقام وان كان العدم فهما ايضا عرضيان خارجيان ال ذاتيان اصليان وص

مشاركا لسائر الناس يف البشرية ومسامها مع غريه يف صدور الصفات البشرية ولكن 
ظهور الصفات البشرية منه ومن ابناء جنسه عرضي ناش من اجملاور ومن اآلخرين ذايت 
واصلي شتان ما بينهما والعوام يتصورون اخلواص بل اخص اخلواص كأنفسهم 

الصورية ويكونون يف مقام االنكار عليهم وحيرمون بركاهتم قوله مالحظني املشاركة 
تعاىل فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وقوله تعاىل وقالوا ما هلذا الرسول يأكل الطعام 

 يف نفسي من الصفات البشرية أجد بعناية ىوميشي يف االسواق عالمة حاهلم وكلما ار
م اجملاور الذي جري يف كلييت وسري اهللا سبحانه ان حامل تلك الصفات هو ذلك العد

واجد نفسي بالتمام والكمال طاهرا ومربأ من تلك الصفات وال أحس يف نفسي نبذة 
من تلك الصفات هللا سبحانه احلمد واملنة على ذلك وهذه الصفات اليت تظهر بسبب 
اجملاورة كحمرة تظهر من شخص البس لباسا أمحر بسبب محرة اللباس اجملاور 

لعدم متييزهم يظنون محرة جماور شخص محرة ذلك الشخص وينسبون اليه واحلمقاء 
  :)شعر(احكاما خمالفة للواقع 

   وفاز من كان فيه حدة البصر *ذا القبح كاحلسن يرى خاب الذي قد

   يعقوب ماء وذا من أعظم العرب *النيل كان دما للقبط ولبين

و محة انك أنت الوهاب ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر
  .ى على من اتبع اهلدالسالم

  

املكتوب اخلامس والتسعون اىل مقصود على التربيزي يف جواب سؤاله عن 
  الكفر احلقيقي

على عباده الذين اصطفى وصلت و سالم  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا
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صوفية أيها املخدوم وان الصحيفة الشريفة ووقع فيها االستفسار عن بعض كلمات ال
للسؤال من اجلواب فحررت  مل يقتض الوقت واملكان قوال وكتابة ولكن ال بد

بالضرورة كلمات وجممل الكالم يف حل مجيع تلك املسائل هو انه كما ان يف الشريعة 
و اسالم وكما ان كفر الشريعة شر ونقص  كفرا واسالما يف الطريقة ايضا كفر

فر الطريقة ايضا نقص وشر واسالمها كمال وكفر الطريقة واالسالم كمال كذلك ك
ومتيز احلق من الباطل مفقود يف هذا  عبارة عن مقام اجلمع الذي هو حمل االستتار

املوطن فان مشهود السالك فيه يف املرايا اجلميلة والرذيلة هو مجال وحدة احملبوب فال 
حدة وظالهلا فال جرم يكون جيد اخلري والشر والكمال والنقص غري مظاهر لتلك الو

نظر االنكار الذي ناش عن التمييز معدوما يف حقه فبالضرورة يكون مع الكل يف مقام 
الصلح وجيد الكل على صراط مستقيم ويترمن هبذه اآلية الكرمية وما من دابة اال هو 

املظهر عني الظاهر فيظن اخللق  يرى آخذ بناصيتها ان ريب على صراط مستقيم واحيانا
عني احلق واملربوب عني الرب وكل هذه ازهار تتفتق من مرتبة اجلمع قال احلالج يف 

  :)شعر(هذا املقام 

   لدي وعند املسلمني قبيح *كفرت بدين اهللا والكفر واجب

ولكفر الطريقة هذا مناسبة تامة بكفر الشريعة وان كان كافر الشريعة مردودا 
توجبا للدرجات فان هذا الكفر ومستحقا للعذاب وكافر الطريقة مقبوال ومس

واالستتار ناش من غلبة حمبة اجملبوب احلقيقي ونسيان غريه كله فيكون مقبوال وذاك 
الكفر حاصل من استيالء اجلهل والتمرد فيكون مردودا بالضرورة واسالم الطريقة 

 متميزان هنا منعبارة عن مقام الفرق بعد اجلمع الذي هو مقام التمييز واحلق واخلري 
سالم الطريقة هذا مناسبة تامة باسالم الشريعة بل اذا بلغ اسالم الباطل والشر وال

الشريعة كماله حتصل له نسبة االختاذ هبذا االسالم بل كال االسالمني اسالم الشريعة 
والفرق بينهما بظاهر الشريعة وباطن الشريعة وبصورة الشريعة وحقيقة الشريعة ومرتبة 

مرتبة اسالم صورة الشريعة وان كانت أدون بالنسبة اىل اسالم  من ىكفر الطريقة اعل
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  :)شعر(حقيقة الشريعة 

   وما أعاله ان قسنا بارض * قسنا السما بالعرش ينحطمىت

وكل من تكلم من املشائخ قدس اهللا اسرارهم بالشطحيات من الكلمات 
سكر وعدم طن الواملخالفة لظاهر الشريعة كل ذلك يف مقام كفر الطريقة الذي هو م

التمييز والكرباء الذين تشرفوا بدولة اسالم احلقيقة فهم مرتهون ومربأون من امثال هذه 
الكلمات ومقتدون باالنبياء ومتابعون هلم ظاهرا وباطنا فالشخص الذي يتكلم 

يف مقام الصلح مع الكل ويظن اجلميع على صراط مستقيم وال و يكون بالشطحيات 
خللق وال يقول بوجود االثنينية فان وصل هذا الشخص اىل يثبت التمييز بني احلق وا

 فهو مقبول وكلماته ناشئة من السكر ى السوىمقام اجلمع وحتقق بكفر الطريقة ونس
ومصروفة عن الظاهر وان تكلم هبذه الكلمات بدون حصول هذا احلال وبال وصول 

يم ومل مييز اىل الدرجة االوىل من الكمال وزعم الكل على حق و على صراط مستق
الباطل من احلق فهو من الزنادقة واملالحدة الذين مقصودهم ابطال الشريعة ومطلوهبم 
رفع دعوة االنبياء الذين هم رمحة للعاملني عليهم الصلوات والتحيات فهذه الكلمات 
اخلالفية تصدر من احملق وتصدر من املبطل وهي للمحق ماء احلياة وللمبطل سم قاتل 

كان لبين اسرائيل ماء زالال وللقبط دما ونكاال وهذا املقام من مزلة كماء نيل حيث 
االقدام قد احنرف جم غفري من اهل االسالم عن الصراط املستقيم بتقليد كلمات اكابر 
ارباب السكر ووقعوا يف بوادي الضاللة واخلسارة وجعلوا دينهم هباء منثورا ومل 

ط وهي موجودة يف ارباب السكر يعلموا ان قبول هذا الكالم مشروط بالشرائ
 احلق سبحانه ألذي هو دهليز ىومفقودة يف هؤالء ومعظم هذه الشرائط نسيان ما سو

القبول ومصداق امتياز احملق من املبطل االستقامة على الشريعة وعدم االستقامة عليه 
والذي هو حمق ال يرتكب خالف الشريعة مقدار شعرة مع وجود السكر وعدم التمييز 

ن احلالج مع صدور قول أنا احلق عنه يصلي كل ليلة يف السجن مخسمائة ركعة مع كا
 ال يأكل الطعام الذي مسه يد الظلمة ولو كان من وجه حالل والذي  و كانقيد ثقيل
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هو مبطل يكون اتيان االحكام الشرعية ثقيال عليه مثل جبل قاف كرب على املشركني 
و نا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا رشدا ما تدعوهم اليه عالمة حاهلم ربنا آت

  .ى على من اتبع اهلدالسالم

  

املكتوب السادس والتسعون اىل اخلواجه أيب احلسن هباء البدخشي الكشمي يف 
يف حل منع الفاروق اتيان القرطاس حني طلبه النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 

  مرض موته ليكتب شيئا بوجوه شىت

 ان حضرة خامت الرسل )سؤال(عباده الذين اصطفى على و سالم احلمد هللا 
 والتحية طلب قرطاسا يف مرض موته وقال و السالموالرسالة عليه و على آله الصالة 

توين بقرطاس اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ومنع الفاروق مع مجع آخر من يأ
يضا أهجر االصحاب رضوان اهللا عليهم اتيان القرطاس وقال حسبنا كتاب اهللا وقال ا

استفهموه وما قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بطريق الوحي كما قال اهللا تعاىل وما 
 ومنع الوحي ورده كفر كما قال تعاىل ومن مل ى ان هو اال وحي يوحىينطق عن اهلو

حيكم مبا انزل اهللا فأولئك هم الكافرون وأيضا ان جتويز اهلجر واهلذيان للنيب صلّى اهللا 
م مستلزم لرفع االعتماد على االحكام الشرعية وهو كفر واحلاد وزندقة فما عليه و سلّ

أرشدك اهللا وهداك سواء الصراط ان هذه الشبهة ) اعلم(حل هذه الشبهة القوية 
وأمثاهلا اليت يوردها مجاعة على حضرات اخللفاء الثالثة و على سائر الصحابة الكرام 

م لو انصف هوالء اجلماعة وقبلوا  ردهرضي اهللا عنهم ويريدون هبذه التشكيكات
 وعلموا ان نفوسهم كانت و السالمله الصالة آشرف صحبة خري البشر عليه و على 
 واهلوس وصارت صدورهم صافية عن احلقد ىمزكاة يف صحبة خري البشر من اهلو

والعداوة وعلموا اهنم اكابر الدين وكرباء االسالم واهنم بذلوا جهدهم يف اعالء كلمة 
السالم ونصرة سيد االنام وانفقوا امواهلم يف تأييد الدين املتني ليال وهنارا سرا وجهارا ا
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وتركوا يف حمبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم عشائرهم وقبائلهم واوالدهم 
وازواجهم واوطاهنم ومساكنهم وعيوهنم وزروعهم واشجارهم واهنارهم وآثروا نفس 

 سلّم على نفوسهم واختاروا حمبة رسول اهللا على حمبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و
انفسهم وحمبة اوالدهم وامواهلم واهنم الذين شاهدوا الوحي وامللك ورأوا املعجزات 

 اهللا تعاىل عليهم يف واخلوارق حىت صار غيبهم شهادة وعلمهم عينا وهم الذين أثىن
توراة ومثلهم يف االجنيل فاذا القرآن اجمليد رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك مثلهم يف ال

كان مجيع االصحاب الكرام شركاء يف هذه الكرامات فماذا أظهر من جاللة شأن 
 و أكابر االصحاب الذين هم اخللفاء الراشدون والفاروق هو الذي قال اهللا سبحانه

يف شأنه لرسوله يا ايها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني قال ابن عباس تعاىل 
ي اهللا عنهما ان سبب نزول هذه اآلية اسالم عمر رضي اهللا عنه فبعد حصول نظر رض

االنصاف وقبول شرف صحبة خري البشر عليه و على آله الصالة والتحيات وبعد علم 
جاللة شأن اصحابه الكرام وعلو درجاهتم عليهم الرضوان يكاد يتصور املعترضون 

سفسطة املزخرفة ويسقطوهنا عن درجة واملشككون هذه الشبهات مثل املغالطات وال
االعتبار وان مل يشخصوا مادة الغلط يف تلك الشبهات ومل يعينوا حمل السفسطة فال 
اقل من ان يعرفوا جممال ان مؤدي هذه التشكيكات وحاصل هذه الشبهات مما ال 
حاصل له بل هي مصادمة للبداهة والضرورة االسالمية ومردودة بالكتاب والسنة 

ة ومع ذلك نكتب يف جواب هذا السؤال وتعيني مواد تلك الشبهة مقدمات النبوي
 ان حل هذا االشكال على وجه الكمال مبنت على مقدمات )امسع(بعون اهللا تعاىل 

 االوىل مجيع منطوقاته ومقوالته صلّى )املقدمة(وان كان كل مقدمة جوابا على حدة 
 خمصوصة ىوآية وما ينطق عن اهلواهللا عليه و على آله وسلم مل تكن مبوجب الوحي 

بالنطق القرآين كما قاله أهل التفسري وايضا لو كان مجيع منطوقاته صلّى اهللا عليه و 
سلّم مبوجب الوحي ملا ورد االعتراض من عند احلق جل شأنه على بعض مقوالته عليه 

لنبيه صلّى  وملا كان للعفو عنه معىن قال اهللا تعاىل خطابا و السالمو على آله الصالة 
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 الثانية ان االصحاب الكرام )املقدمة و(اهللا عليه و سلّم عفا اهللا عنك مل أذنت هلم 
كان هلم جمال القيل والقال يف االحكام االجتهادية واالمور العقلية مع النيب صلّى اهللا 

 مبوجب قوله تعاىل فاعتربوا يا اويل االبصار وقوله تعاىل وشاروهم يف االمر عليه و سلّم
وكان هلم يف هذه االمور مساغ للرد والتبديل فان االمر باالعتبار واملشورة ال يتصور 

 بدر واخذ الفدية عنهم ىمن غري حصول رد وتبديل وقد وقع االختالف يف قتل اسار
وحكم الفاروق بالقتل فورد الوحي موافقا لرأي فاروق ونزل الخذ الفدية وعيد فقال 

 غري عمر وسعد بن معاذ فان سعدا ىم لو نزل العذاب ملا جنالنيب صلّى اهللا عليه و سلّ
 الثالثة ان السهو والنسيان جائزان للنيب )املقدمة و( ىايضا كان اشار اىل قتل االسار

صلّى اهللا عليه و سلّم بل واقعان وقد ورد يف حديث ذي اليدين انه صلّى اهللا عليه و 
 ذو اليدين اقصرت الصالة ام نسيت سلّم سلم يف رباعي الفرض على ركعتني فقال له

يا رسول اهللا وبعد ثبوت صدق ذي اليدين قام رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّموضم 
اليهما ركعتني اخريني وسجد للسهو فاذا كان السهو والنسيان جائزين يف حالة 

من غري   البشرية فصدور الكالم منه صلّى اهللا عليه و سلّممبقتضىالصحة والفراغة 
 البشرية مل ال يكن جائزا مبقتضىصد واختيار يف مرض املوت ووقت استيالء الوجع ق

ومل يرتفع االعتماد عن االحكام الشرعية فان احلق سبحانه اطلعه صلّى اهللا عليه و سلّم 
على سهوه ونسيانه بالوحي القطعي وميز الصواب من اخلطأ فان تقرير النيب صلّى اهللا 

ليس جبائز لكونه مستلزما لرفع االعتماد عن االحكام الشرعية عليه و سلّم على اخلطأ 
فثبت ان موجب رفع االعتماد ليس نفس السهو والنسيان بل التقرير على السهو 

 الرابعة ان حضرة الفاروق )املقدمة(ان ذلك التقدير ليس مبجوز  والنسيان ومن املقرر
الحاديث الواردة يف باب بشارهتم بل اخللفاء الثالثة مبشرون باجلنة بالكتاب والسنة وا

باجلنة خبصوصها ميكن ان يقال من كثرة الرواة الثقات اهنا بلغت حد الشهرة بل حد 
التواتر املعنوي فانكارها اما من اجلهل او من العناد ورواة االحاديث الصحاح واحلسان 

ملخالفة لو اهل السنة اخذوها من اسانيدهم من التابعني والصحابة ورواة مجيع الفرق ا



- ٢٣٩ -  

 على املتتبع ال كما ال خيفىي مجع كلها ال يعلم اهنم يبلغون عشر عشري اهل السنة او
غم لو  املتفحص املنصف وكتب اهل السنة مشحونة ببشارة هوالء األكابر باجلنة وال

مل ترد هذه البشارة يف كتب األحاديث املخصوصة ببعض الفرق املخالفة فإن عدم 
ل على عدم البشارة وأما ثبوت بشارة هؤالء االكابر باجلنة يف رواية البشارة ال يد

والسابقون االولون من  و تعاىل القرآن اجمليد بآيات متكثرة فكاف قال اهللا تبارك
املهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم 

ال  و تعاىل وز العظيم وقال تباركجنات جتري حتتها االهنار خالدين فيها ابدا ذلك الف
 يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من

 اآلية فاذا كان مجيع الصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا بعد وقاتلوا وكال وعداهللا احلسىن
قون يف قبل الفتح وبعده مبشرين باجلنة فما تقول يف أكابر الصحابة الذين هم االسب

االنفاق واملقاتلة واملهاجرة وماذا نقدر ان نقول وكيف ندرك اعظمية درجاهتم اهنا ما 
هي قال اهل التفسري قوله تعاىل ال يستوي منكم اآلية نزل يف حق الصديق رضي اهللا 

لقد رضي اهللا  و تعاىل عنه الذي هو أسبق السابقني يف االنفاق واملقاتلة وقال سبحانه
السنة يف معامل  حميي ذ يبايعونك حتت الشجرة اآلية نقل االمام البغويعن املؤمنني ا

الترتيل عن جابر رضي اهللا عنه انه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ال يدخل 
النار أحد ممن بايع حتت الشجرة وهذه البيعة يقال هلا بيعة الرضوان الن احلق سبحانه 

ك ان تكفري شخص مبشر بالكتاب والسنة كفر رضي فيها عن هؤالء القوم وال ش
 ان توقف الفاروق يف اتيان القرطاس مل يكن على )املقدمة اخلامسة(ومن أقبح القبائح 

وجه الرد واالنكار عياذا باهللا سبحانه من ذلك كيف يصدر هذا القسم من سوء 
م وندمائه االدب من وزراء النيب صلّى اهللا عليه و سلّم الذي هو متصف باخللق العظي

 الصحابة الذي تشرف بشرف املعىن من ادىنا صلّى اهللا عليه و سلّم بل ال يتوقع هذ
صحبة خري البشر مرة او مرتني بل ال يتوهم مثل هذا الرد واالنكار من عوام امته صلّى 
اهللا عليه و سلّم الذي استسعد بدولة االسالم فكيف يتخيل هذا املعىن فيمن كان من 
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 والندماء ومن أعاظم املهاجرين واالنصار رزقهم اهللا سبحانه االنصاف أكابر الوزراء
خذ بكل كلمة وكالم بال فهم بل كان احىت ال يسيؤا الظن بأكابر الدين وال يؤ

مقصود الفاروق االستفهام واالستفسار كما قال استفهموه يعين لو طلب القرطاس 
دع يف مثل هذا الوقت فانه لو و االهتمام جياء به وان مل يطلب باجلد ال يص باجلد

طلب القرطاس بالوحي واالمر لكان يطلبه باملبالغة والتأكيد ويكتب ما كان مأمورا 
بكتابته فان تبليغ الوحي واجب على النيب صلّى اهللا عليه و سلّم وان مل يكن هذا 
الطلب باالمر والوحي بل اراد انه يكتب شيئا على وجه االجتهاد والفكر فالوقت ال 
يساعد ذلك ومرتبة االجتهاد باقية بعد ارحتاله صلّى اهللا عليه و سلّم واملستنبطون من 
امته يستنبطون االحكام االجتهادية من الكتاب الذي هو اصل اصول الدين فاذا كان 
الستنباط املستنبطني جمال يف حضوره الذي هو اوان نزول الوحي فبعد ارحتاله الذي 

ن استنباط اويل العلم واجتهادهم مقبوال بالطريق االوىل هو زمان انقطاع الوحي يكو
وملا مل يهتم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف هذا الباب ومل جيد بل اعرض عن هذا االمر 
علم انه مل يكن على وجه الوحي والتوقف جملرد االستفسار ليس مبذموم وقد عرض 

وجه خالفة آدم على نبينا وعليه املالئكة الكرام على وجه االستفسار واالستعالم من 
 على امللك العالم بقوهلم أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و السالمالصالة 

 على نبينا وعليهما كريا حني بشر بيحىيزقال  وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك و
 يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا  اىنو السالمالصالة 
 يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا فما  مرمي رضي اهللا تعاىل عنها اىنوقالت

املضايقة لو توقف الفاروق ايضا يف اتيان القرطاس الجل االستفهام واالستفسار واي 
 السادسة ان حصول حسن الظن بصحبة خري البشر )املقدمة(شر واي ضرر فيه 

زم ومعرفة ان خري القرون قرنه صلّى اهللا  الو السالموبأصحابه عليه وعليهم الصالة 
 ايضا و السالمعليه و سلّم وان أصحابه افضل بين آدم بعد االنبياء عليهم الصالة 

الزمة حىت حيصل اليقني بان اجلماعة الذين هم أفضل بين آدم بعد االنبياء عليهم 
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  عليه و سلّمالسالم ال جيتمعون يف خري القرون على عمل باطل بعد ارحتاله صلّى اهللا
واهنم ال جيلسون مكانه صلّى اهللا عليه و سلّم فسقة وال كفرة وامنا قلت ان االصحاب 
أفضل بين آدم فان هذه االمة خري االمم بنص القرآن وهم أفضل هذه االمة النه ال يبلغ 
ويل مرتبة صحايب اصال فينبغي الرجوع اىل االنصاف قليال وان يفهم ان منع اتيان 

 هذه االمة اليت هي ىو كان كفرا من الفاروق ملا نص الصديق الذي هو اتقالقرطاس ل
 عليهم احلق خري االمم بنص القرآن خبالفته وملا بايعه املهاجرون واالنصار الذين اثىن

يف القرآن اجمليد ورضي عنهم ووعدهم باجلنة وملا اجلسوه مكانه صلّى  و تعاىل سبحانه
 الظن بصحبته وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم الذي اهللا عليه و سلّم فاذا حصل حسن

هو مقدمة احملبة فقد تيسر النجاة من مزامحة أمثال هذه الشبهات وحصل حدس بطالن 
هذه التشكيكات فان مل حيصل عياذا باهللا سبحانه حسن الظن بصحبته وباصحابه 

وء منجرا اىل  بل اجنر االمر اىل سوء الظن يكون ذاك الظن السو السالمعليهم الصالة 
 ذاك الصاحب صاحب تلك الصحبة وصاحب االصحاب بالضرورة بل ينجر اىل موىل

ايضا ينبغي وجدان شناعة هذا االمر كما ينبغي ما آمن برسول اهللا من مل يوقر 
 يف شأن اصحابه الكرام عليهم الرضوان و السالمأصحابه قال عليه و على آله الصالة 
غضهم فببغضي ابغضهم فصارت حمبة االصحاب من احبهم فبحيب احبهم ومن اب

 فاذا و السالممستلزمة حملبته وبغض االصحاب مستلزما لبغضه عليه وعليهم الصالة 
علمت هذه املقدمات حصل جواب هذه الشبهة وامثال هذه الشبهة بال تكفل بل 
حصلت اجوبة متعددة فان كل مقدمة من هذه املقدمات ميكن ان يقال اهنا جواب من 

وبة معتد هبا كما مر وجمموع هذه املقدمات حتسم مادة هذه الشبهة بعون اهللا اج
 على الفطن ىسبحانه وخترج دفع هذا التشكيك من النظر اىل احلدس كما ال خيف

املنصف ولفظ احلدس امنا جيري على اللسان مقحماً وإال فأمثال هذه التشكيكات 
 بطالن تلك الشبهات امنا هي من قبيل بديهية البطالن واملقدمات اليت اوردت يف بيان

التنبيهات على تلك البديهة بل امثال هذه الشبهات والتشكيكات عند الفقري كصنعة 
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ذي فنون جاء عند قوم محقاء واخذ حجرا حمسوسا هلم واثبت بالدالئل واملقدمات 
 عاجزين عن دفع تلك املقدمات املموهة ىاملزخرفة انه ذهب وحيث كان هؤالء احلمق

وقاصرين يف تعيني مواد غلط تلك الدالئل يقعون يف االشتباه بل يعتقدون ذهبيته يقينا 
وينسون حسهم بل يتهمونه والذكي ينبغي ان يعتمد على ضرورة احلس وان يتهم 
املقدمات املموهة وفيما حنن فيه ايضا ان جاللة شأن اخللفاء الثالثة وعلو درجاهتم بل 

 الكتاب والسنة مبقتضى و السالم عليه وعليهم الصالة جاللة مجيع اصحاب خري البشر
حمسوسة ومشهودة وقدح القادحني وطعن الطاعنني فيهم بدالئل مموهة كالقدح 
والطعن يف وجود ذلك احلجر ومغالطتهم فيه ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب 

كابر الدين لنا من لدنك رمحة انك انت الوهاب فيا ليت شعري ما محلهم على سب ا
وطعن كرباء االسالم وليس طعن احد وسب شخص من الفسقة والكفرة مما يعد يف 
الشرع عبادة وكرامة وفضيلة ووسيلة اىل النجاة فكيف سب هداة الدين وطعن محاة 

 و السالماالسالم ومل يرد يف الشرع ان سب اعداء الرسول عليه و على آله الصالة 
م مما يعد عبادة وكرامة بل االعراض عنهم وعن كأيب جهل وايب هلب مثال وطعنه

اسلم عن تضييع الوقت واالشتغال مبا ال يعنيه تلك امة قد  انسب و  واحواهلم اوىل
 خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسئلون عما كانوا يعملون قال اهللا سبحانه

م رمحاء بينهم فظن يف القرآن اجمليد يف صفة اصحاب النيب صلّى اهللا عليه و سلّو تعاىل 
العداوة والشحناء يف حق هؤالء االكابر مناف لنص القرآن وايضا ان اثبات العداوة 

يستلزم القدح يف كال الفريقني ويرفع االمان من الطائفتني  واحلقد يف هؤالء االكابر
فيلزم ان يكون كال الفريقني من االصحاب مطعونا فيهم عياذا باهللا سبحانه من ذلك 

أفضل و يكون  شر الناس و السالمأفضل الناس بعد االنبياء عليهم الصالة فيكون 
القرون شر القرون فان اهل ذاك القرن كانوا كلهم متصفني بالعداوة واحلقد وال 

ال جيوز هذا املعىن أي جاللة وأي عظمة وجيترئ على التفوه بذلك أحد من املسلمني 
فيه عداوة مبطنة هلؤالء و يكون ة معادين له لعلي كرم اهللا وجهه يف كون اخللفاء الثالث
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قدح يف الطرفني مل ال يكون بعضهم مع بعض كاللنب مع  احلضرات وما ذاك االّ
السكر وال يكون بعضهم فانياً يف البعض ومل يكن أمر اخلالفة مرغوبا فيه عندهم 

 من ومطلوبا هلم حىت يكون سببا للعداوة واحلقد كيف وقول أقيلوين معروف ومشهور
الصديق وقال الفاروق لو وجدت من يشتري اخلالفة لبعتها على دينار وحماربة علي 
كرم اهللا وجهه مع معاوية ومنازعته معه مل تكن بواسطة امليل اىل أمر اخلالفة والرغبة 

فقاتلوا اليت  و تعاىل فيه بل لكون القتال مع البغاة فرضا ودفعهم ضروريا قال اهللا تبارك
ولني ؤ ملا كانوا باغني مي اىل أمر اهللا غاية ما يف الباب ان حماريب علتبغي حىت تفيئ

واصحاب رأي واجتهاد وان كانوا خمطئني يف هذا االجتهاد كانوا مربئني عن الطعن 
 يف شأهنم اخواننا بغوا علينا ليسوا يواملالمة وبعيدين عن التفسيق والتكفري قال عل

 عبد العزيزل الشافعي وهو منقول عن عمر بن كفرة وال فسقة ملا هلم من التأويل قا
تلك دماء طهر اهللا عنها ايدينا فلنطهر عنها ألسنتنا ربنا اغفر لنا والخواننا الذين 

و سبقونا باالميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم والصالة 
  .لقيام على سيد االنام و على آله واصحابه الكرام اىل يوم االسالم

  

املكتوب السابع والتسعون اىل اخلواجه حممد هاشم الكشمي يف جواب طلبه 
  حل ما يف املكتوب السادس

على عباده الذين اصطفى قد سألتم أنه ما معىن هذه العبارة و سالم احلمد هللا 
الواقعة يف املكتوب السادس اظن ان املقصود من خلقيت هو ان تنصبغ الوالية احملمدية 

 وان يكون حسن مالحة هذه الوالية و السالمة االبراهيمية عليهما الصالة بالوالي
ممتزجا جبمال صباحة تلك الوالية وان يبلغ مقام احملبوبية احملمدية هبذا االنصباغ 

ان منصب الداللة واملشاطة ليس مبمنوع وال حمذور فيه ) اعلم(واالمتزاج درجة علياء 
لة كال من احملبوبني صاحيب اجلمال والكمال اصال والدالل الذي جيعل حبسن الدال
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فعله هذا من كمال خدمته اآلخر وجيعل حسن كل منهما مقترنا حبسن اآلخر خمتلطا ب
وهناية شرفه وسعادته وال يلزم من هذا املعىن نقص وال قصور يف شأهنما اصال وكذلك 

ة أخرى فذلك اذا زاد يف حسنهما ومجاهلما باملشاطة وحصلت هلما بسببه طراوة وزين
  :)شعر(شرافته وسعادته وال يلزم من ذلك نقص وقصور هلما اصال 

  يل يف ذاك الف شرافة  هذا و *يف جمدكم ال يلحق النقصان من

وباجلملة ان حصول االنتفاع واالستفادة الصحاب الدولة من جهة الغلمان 
لنقصان بل واخلدمة ليس مبمنوع وال حمذور فيه اصال النه ليس مبستلزم للقصور وا

كمال اصحاب الدولة يف خدمة الغلمان واخلدمة وقاصر الدولة من ال يكون منتفعاً 
ومتمتعا باخلدمة ويعد االنتفاع والتمتع هبم نقصانا واالستمداد واالستفادة منهم قصورا 

يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني قال ابن عباس  و تعاىل قال اهللا تبارك
 عنهما ان سبب نزول هذه اآلية اسالم الفاروق رضي اهللا عنه ومن البديهي رضي اهللا

االسافل موجبة ملزية مرتبة االكابر واالعايل فمن مل يهتد ألمر  و ان خدمات االصاغر
بديهي فما قصور العبارة اال ترى ان السالطني واألمراء حمتاجون اىل اخلدم واحلشم يف 

هتم مربوطة هبم وال قصور وال نقصان من هذا املعىن التجمل والتسلط ويرون ان كماال
يف مراتبهم اصال كما هو معلوم للوضيع والشريف ومنشأ هذا االشتباه عدم الفرق بني 
التمتع واالنتفاع احلاصل من جانب االصاغر والتمتع واالنتفاع احلاصل من جانب 

صان واالول جموز االعايل وقد تبني ان االول موجب للكمال والثاين يزيد يف النق
والثاين ممتنع واهللا سبحانه امللهم للصواب ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا 

  .ى على من اتبع اهلدو السالمرشدا 

  

املكتوب الثامن والتسعون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد واملخدوم 
  زاده جامع االسرار والعلوم اخلواجه حممد معصوم
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على عباده الذين اصطفى قد سألتم ان العلماء قالوا ان احلق سالم و احلمد هللا 
ال خارج العامل وال متصال بالعامل وال منفصال عن و ليس داخل العامل  و تعاىل سبحانه

العامل فما حتقيق هذا املبحث اجلواب ان حصول نسبة الدخول واخلروج واالتصال 
 ىان احد املوجودين ال خيلو من احدواالنفصال امنا يتصور بالنظر اىل املوجودين ف

وال حتقق للموجودين فيما حنن فيه حىت يتصور حصول اآلخر هذه النسب بالنظر اىل 
نسبة من هذه النسب فانه تعاىل موجود والعامل الذي هو ما سواه تعاىل موهوم 

اتقان واستحكام على هنج ال يرتفع  و تعاىل ومتخيل وان حصل للعامل بصنعه سبحانه
تفاع الوهم واخليال وكانت معاملة التنعيم والتعذيب االبديني مربوطة به ولكن بار

ثبوته يف مرتبة احلس والوهم وال مقر له خارج احلس والوهم ومن كمال قدرته 
اعطي للموهوم املتخيل حكم املوجود يف حق الثبات واالستقرار  و تعاىل سبحانه

ود واملوهوم موهوم وان تصوره من وأجري عليه احكام املوجود ولكن املوجود موج
قصر نظرهم على الظاهر موجودا نظرا اىل ثباته واستقراره وحكموا بأنه موجود 

 فلرياجع حتياجوحتقيق هذا املعىن مكتوب يف كتيب ورسائلي بالتفصيل فان وقع اال
هناك فال شئ يثبت للموجود من هذه النسب بالنسبة اىل موهوم بل ميكن ان يقال ان 

ود ليس داخل املوهوم وال خارجه وال متصال به وال منفصال عنه فان هناك املوج
 هذا )ولنوضح(موجود فقط ال اسم للموهوم وال رسم حىت تتصور النسبة معه 

املبحث مبثال ان النقطة اجلوالة تتوهم من سرعة سريها بصورة الدائرة واملوجود هناك 
 يف غري الوهم واحملل الذي فيه النقطة هو تلك النقطة فقط وصورة الدائرة ال ثبوت هلا

ال اسم فيه من الدائرة املوهومة وال رسم ففي هذه الصورة ال ميكن ان يقال ان النقطة 
يف داخل الدائرة وال اهنا يف خارجها ايضا وكذا ال يتصور بينهما االتصال واالنفصال 

فان (ال مث انقش  دار اوت اجلاثّب ايضا فانه ال دائرة يف تلك املرتبة حىت تتصور النسبة
 ان احلق سبحانه اثبت نسبة قربه واحاطته بالعامل واحلال انه ما نسبة قرب )قيل

املوجود اىل املوهوم وأي احاطة له به فانه ال اسم من املوهوم وال رسم فيما فيه 
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 ان ذاك القرب واالحاطة ليس من قبيل )اجيب(املوجود حىت يتصور احمليط واحملاط به 
م من جسم واحاطة جسم جبسم بل مها من النسب اجملهولة الكيفية واملعلومة قرب جس

اآلنية نثبت القرب واالحاطة له سبحانه ونؤمن هبما ولكن ال نعرف كيفيتهما ما هي 
خبالف النسب االربع اليت نفيناها فيما سبق فاهنا كما أهنا جمهولة الكيفية غري معلومة 

ثبوت هذه النسب حىت نثبتها ونقول اهنا جمهولة الكيفية اآلنية ايضا فان الشرع مل يرد ب
مثل معىن قرب واحاطة ال  و تعاىل وان امكن جتويز معىن اتصال ال كيفي فيه سبحانه

كيفي ولكن ملا مل يرد اطالق لفظ االتصال كما ورد لفظ القرب واالحاطة ال ينبغي 
صال واخلروج والدخول ان يقول متصال وجيوز ان يقول قريبا وحميطا واطالق االنف

ايضا مل يرد مثل اطالق االتصال ويف املثال املذكور ايضا لو اثبتنا للنقطة اجلوالة احاطة 
وقربا ومعية بالنسبة اىل الدائرة املوهومة تكون تلك املذكورات جمهولة الكيفية فانه ال 

 واالنفصال بد للنسبة من املنتسبني وليس املوجود اال النقطة اجلوالة وكذلك االتصال
واخلروج والدخول الالكيفية متصورة فيما حنن فيه وان مل يثبت املنتسبني فان لزوم 
وجود الطرفني امنا هو لنسبة معلومة الكيفية لكوهنا متعارفة ومعتادة وما هو جمهول 
الكيفية فهو خارج عن حيطة العقل واحلكم فيها بلزوم وجود الطرفني من االحكام 

 )تنبيه(اقطة عن حيز االعتبار لكونه قياس الغائب على الشاهد الومهية اليت هي س
وقولنا ان العامل موهوم ومتخيل مبعىن ان العامل واقع يف مرتبة الوهم واخليال ووضعه 
حاصل يف درجة احلس واالراءة كما اذا خلق القادر املتصف بالكمال بصنعه الكامل 

 الوهم واخليال يف مرتبة الوهم واخليال الدائرة املوهومة اليت ال نصيب هلا غري اختراع
وجعلها يف تلك املرتبة متقنة ومستحكمة على هنج لو ارتفع الوهم واخليال بالكلية ال 
يتطرق اخللل اىل ثبوهتا وال يطرأ القصور على بقائها وهذه الدائرة املوهومة وان مل يكن 

ولكن هلا انتساب اىل هلا ثبوت يف اخلارج واملوجود يف اخلارج هو تلك النقطة فقط 
وجود خارجي واستناد اىل موجود خارجي فانه لو مل تكن النقطة من اين تكون 

  :)شعر(الدائرة ناشئة 
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   فاومههى بذكر زينب عن ليل *اين اوري لغريي حني اذكرها

وجيوز ان نقول هلذه الدائرة اهنا نقاب تلك النقطة ويسوغ ايضا ان نقول اهنا 
 قلنا اهنا دليل على تلك النقطة وهاد اليها فله وجه ايضا اطالق مرآة لشهود النقطة ولو

النقاب بالنظر اىل العوام واطالق مرآة الشهود والظهور مناسب ملقام الوالية ومالئم 
لالميان الشهودي واطالق الدليل واهلادي مناسب ملرتبة كماالت النبوة ومالئم لالميان 

الشهودي فانه ال بد يف الشهود من التعلق بالظل الغييب الذي هو امت واكمل من االميان 
ويف الغيب فراغة من هذا التعلق ويف الغيب وان مل يكن حاصل بالفعل ولكن فيه 
وصول وتعلق باالصل ويف الشهود وان كان حاصل ولكن ليس فيه وصول الن فيه 
م تعلقا بالغري وهو ظل االصل وباجلملة ان احلصول نقص والوصول كمال وهذا الكال

ليس مما حيصل يف حوصلة قاصر وناقص بل يكادون يزعمون احلصول افضل من 
الوصول والسوفسطائي يقول من عدم عقله العامل موهوم ومتخيل مبعىن انه ال ثبوت له 

ت اخليال فاذا تبدل الوهم واخليال يتغري ذلك الثبوت حنوال حتقق بغري اختراع الوهم و
م شيئا باحلالوة فهو حلو واذا تصور عني ذلك الشئ والتحقق ايضا مثال اذا تصور الوه

يف وقت آخر باملرارة فهو مر وهؤالء املخذولون غافلون عن خلق اهللا سبحانه وصنعه 
تعاىل بل منكرون وبانتسابه اىل وجود خارجي و استناده اىل موجود خارجي جاهلون 

عامل ودفع العذاب ليريدون هبذه البالهة رفع االحكام اخلارجية اليت هي مربوطة با
 و السالمني الدائميني وقد أخرب عنهما املخرب الصادق عليه الصالة يووالثواب االخر

وال احتمال فيه للتخلف اولئك حزب الشيطان اال ان حزب الشيطان هم اخلاسرون 
 حيث اثبت الثبات واالستقرار للعامل ولو يف مرتبة الوهم واخليال واثبت يف )فان قيل(

 التعذيب والتنعيم االبديني ايضا فلم ال جتوز اطالقات الوجود عليه وال حقه معاملة
فان كما هو مقرر عند املتكلمني  واحلال ان الثبوت والوجود مترادنقول انه موجود

 ان الوجود عند هذه الطائفة العلية اشرف االشياء واكرمها واعزها ويعتقدون )اجيب(
وزون اطالق مثل هذا اجلوهر النفيس على انه مبدأ كل خري ومنشأ كل كمال فال جي
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 احلق سبحانه الذي هو نقص وشر من القدم اىل الرأس وال يرضون باعطاء ىما سو
االشرف اىل االخس ومقتداهم يف هذا االمر الكشف والفراسة وقد صار مكشوفا 

واذا قالوا لغريه تعاىل  و تعاىل وحمسوسا هلم ان الوجود خمصوص حبضرة احلق سبحانه
جود فامنا هو باعتبار ان لذلك الغري نسبة واربتاطا بالوجود وان كانت جمهولة مو

الكفية وانه قائم بذلك الوجود قيام الظل باالصل وايضا ان الثبوت الذي حصل له يف 
مرتبة الوهم واخليال هو ظل من ظالل ذلك الوجود وملا كان ذلك الوجود خارجيا 

ل ملرتبة الوهم بعد صنعه تعاىل واتقانه اهنا ظل واحلق سبحانه موجود يف اخلارج لو قي
من ظالل ذلك اخلارج جلاز ولو قيل هلذا الثبوت الومهي باعتبار هاتني الظليتني ايضا 
وجودا خارجيا لساغ بل لو قيل للعامل باعتبار هذه الظلية ايضا موجودا خارجيا لكان 

الوجود تعاىل وتقدس ما  ان كلما هو يف املمكن مستفاد من حضرة )وباجلملة(جائزا 
جاء بشئ من بيت ابيه والقول بانه موجود خارجي بدون مالحظة الظلية امر عسري 
واشراك له مع احلق تعاىل يف اخص اوصافه تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا وما كتبه 
الفقري يف بعض مكاتيبه ورسائله من ان العامل موجود خارجي ينبغي ارجاعه اىل هذا 

له اىل اعتبار الظلية وما قال املتكلمون من ترادف الوجود للثبوت والتحقق البيان ومح
لعله باعتبار املعىن اللغوي واال فاين الوجود واين الثبوت قال جم غفري من ارباب 
الكشف والشهود ومن اهل النظر واالستدالل يف حق الوجود انه عني حقيقة واجب 

 كما ان الوجود )فائدة(نا هنوية شتان ما بيالوجود تعاىل والثبوت من املعقوالت الثا
مبدأ كل خري وكمال ومنشأ كل حسن ومجال كذلك العدم الذي هو مقابله يكون 
ألبتة مبدأ كل شر ونقص ومنشأ كل قبح وفساد فان كان وبال فمنه ناش وان ضالل 
فمنه كائن ومع ذلك فيه حماسن مودعة وحرف مكنونة فمن حماسنه جعله نفسه يف 

حمضا ومن حرفه املستملحة جعل نفسه وقاية  شيئا ة الوجود عدما مطلقا والمقابل
للوجود واخذه الشرور والنقص لنفسه وايضا اظهاره لكماالت الوجود ومتييزه كل 
واحد من تلك الكماالت من األخرى يف خارج موطن العلم وايراده اياها من االمجال 
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نه قائم خبدمات الوجود وحسن الوجود اىل التفصيل من صفاته املستحسنة وباجلملة ا
ومجاله وكماله ظاهر من قبحه وشره ونقصه واستغناء الوجود من افتقاره وعزه من ذله 
وثبوت العظمة والكربياء للوجود بواسطة تسفله ودنائته وشرافة الوجود من خسته 

  :)شعر(وسيادة الوجود من عبوديته 

   اعتقت مواليالكنين  عبد و *انا الذي جعل االستاذ استاذا

ابليس اللعني الذي هو منشأ كل فساد وضالل شر من العدم ايضا واحلرف  و
اليت هي كائنة يف العدم هذا املخذول حمروم عنها ايضا وصدور قول انا خري منه حسم 
مادة اخلريية منه ودل على شرارته الصرفة وحيث قابل العدم الوجود بال شيئية وعدمية 

وجود وملا عارضه اللعني بوجوده وخرييته كان مردودا ومطرودا فال جرم صار مرآة لل
ية م ان يتعلم حسن التقابل من العدم حيث قابل الوجودية بالعد)ينبغي(بالضرورة 

والكمال بالنقص وحيث وقع على طرف من العزة واجلالل ظهر بذله وانكساره وكأن 
رد اللذين كانا فيه ويتخيل انه اللعني جر مجيع قباحة العدم على نفسه بعلة التكرب والتم

غري اخلري نعم لوال اخلري ملا يكون مرآة ومظهراً للخري ال حيمل  شيئا مل يبق يف العدم
عطايا امللك اال مطاياه مثل مشهور وعلم ان ابليس كان الزما يف هذا املوطن العايل 

ل من طريق ليأخذ مزابل الكل على رأسه بكناسيته وليطهر غريه ولكن ملا جاء املخذو
التكرب والترفع واورد خرييته يف نظره وحبط عمله وحرم االجر كان خسر الدنيا 

عالمة حاله يف احلقيقة خبالف العدم فانه مع وجود الشر والنقص والالشيئية اآلخرة و
 من اين )فان قيل(الذاتيات فيه خرج من احلرمان وشرف مبرآتية حضرة الوجود 

 )اجيب(ن فيما وراء العدم وجودا ومل يتطرق اليه شر نشأت كثرة الشر يف ابليس فا
كما ان العدم مرآة للوجود ومظهر للخري والكمال الوجود ايضا مرآة للعدم ومظهر 
للشر والنقص وابليس عليه اللعنة كما انه اخذ الشر يف جانب العدم من العدم الذي 

ت يف مرآة الوجود من هو موطن الشر اخذ يف جانب الوجود اخلباثة املتومهة اليت ظهر
فني الذايت والعرضي واالصلي هريته للعدم فكان حامال لشر الطرجهة مرآتيته ومظ
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والظلي فبالضرورة جعله ماليخوليا الوجود املشابه بالشر حمروما من العدمية والالشيئية 
اليت من الصفات احلسنة للعدم ومع ذلك كان الشر املتوهم يف جانب الوجود من 

عدم ايضا نصيبه فاوصله بالضرورة اىل اخلسارة االبدية ربنا ال تزغ قلوبنا بعد مرآتيته لل
 على من اتبع اهلدى و السالماذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك انت الوهاب 

  .والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله امت الصالة وأكمل التسليمات

  

  ان يف جواب أسئلتهالتسعون اىل املري حممد نعم املكتوب التاسع و

نفسه  يرى على عباده الذين اصطفى قد سألتم ان السالكو سالم احلمد هللا 
أحيانا يف وقت العروج يف مقامات اصحاب االنبياء عليهم الصلوات والتحيات الذين 

 و السالمهم افضل منه باالمجاع بل رمبا جيد نفسه يف مقامات االنبياء عليهم الصالة 
عاملة وبعض الناس هنا يتومهون مساواة ذلك السالك الرباب تلك فما حقيقة هذه امل

املقامات ويتخيلون شركته يف تلك املقامات مع ارباب تلك املقامات وهبذا التوهم 
والتخيل يردونه ويطعنون فيه ويطيلون يف حقه لسان املالمة والشكاية ينبغي كشف 

فل اىل مقامات االعايل يكون  هو ان وصول االسا)جوابه( ىالغطاء عن وجه هذا املعم
احيانا من قبيل وصول الفقراء واحملتاجني اىل ابواب اصحاب الدول وامكنة ارباب 

لوا من دوهلم ونعمهم جماجة والقاصر أالنعم اخلاصة هبم ليطلبوا من هناك حاجة ويس
يف امره يزعم هذا الوصول مساواة وشركة هلم وكثريا ما يكون هذا الوصول من قبيل 

ارة والترته يف االماكن اخلاصة باالمراء والسالطني بالوسائط والوسائل لينظر بنظر النظ
االعتبار وليحصل له رغبة يف علو االنظار واين اجملال لتوهم املساواة يف هذا الوصول 
وكيف يتصور ختيل الشركة من هذا الترته والنظارة ووصول اخلادمني اىل امكنة خاصة 

اخلدمة حمسوس الوضيع والشريف واالبله يتوهم من هذا باملخدومني الداء حقوق 
الوصول املساواة والشركة وكل فراش وذاب ذباب وسياف قرناء السالطني 
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وحاضرون يف اخص امكنتهم فمن توهم الشركة واملساواة من ههنا فقد كشف عن 
  ):ع(غاية خبطه 

  الم من كل جانببالء ذوي اآل

وخيترعون احليلة لطعنه وتشنيعه رزقهم اهللا الناس يطلبون العلة ملالمة غريب  و
االنصاف وكان الالئق هبم ان يطلبوا حممال لرفع الشرور ودفع املالمة  و تعاىل سبحانه

 عن سالمية وامرهم يف الطعن ال خيلوعن الضعيف وان جيتهدوا يف حفظ عرض اال
اة الرباب أحد احلالني اما ان يعتقدوا ان صاحب هذا احلال معتقد للشركة واملساو

ال فان اعتقدوا ذلك فقد حكموا عليه بالكفر والزندقة واخرجوه من  مات اواتلك املق
و زمرة اهل االسالم فان اعتقاد الشركة لالنبياء واملساواة معهم عليهم الصلوات 

 كفر وكذلك اعتقاد املساواة للشيخني عليهما الرضوان الذين ثبتت التسليمات
 والتابعني كما نقله مجاعة من أكابر االئمة واحد منهم افضليتهما بامجاع الصحابة

االمام الشافعي عليهم الرضوان بل الفضل جلميع الصحابة على باقي االمة فانه ال 
 و السالمالبشر عليه الصالة  تكون فضلية من الفضائل اصال عديلة لفضل صحبة خري

وقت ضعف االسالم والفعل اليسري الذي صدر من االصحاب الكرام عليهم الرضوان 
و وقلة املسلمني لتأييد الدين املتني ونصرة سيد املرسلني عليه وعليهم الصلوات 

 لو صرف غريهم مجيع عمرهم يف الطاعات بالرياضات واجملاهدات ال يبلغ التسليمات
 و السالمذلك مرتبة ذاك الفعل القليل من االصحاب وهلذا قال عليه و على آله الصالة 

م مثل احد ذهبا ال يبلغ مد شعريهم وال نصيفه وافضلية الصديق رضي لو انفق احدك
اهللا تعاىل عنه امنا هي من جهة انه اسبق السابقني يف االميان وانفاق االموال الكثرية 
واخلدمات الالئقة وهلذا نزل يف شأنه قوله تعاىل ال يستوي منكم من انفق من قبل 

 كثرة فضائل غريه ومناقبه وتوقفوا يف الفتح وقاتل اآلية وصرف مجاعة نظرهم اىل
افضليته وال يعلمون ان سبب االفضلية لو كان كثرة الفضائل واملناقب يكون كثري من 
آحاد االمة الذين فيهم هذه الفضائل أفضل من نبيهم الذي ليست فيه هذه الفضائل 
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 االسبقية فما به التفاضل شئ آخر وراء هذه الفضائل واملناقب وهو يف زعم هذا الفقري
يف تأييد الدين واالقدمية يف انفاق االموال وبذل االنفس لنصرة احكام دين رب 
العاملني وحيث كان النيب اسبق من الكل يكون افضل من الكل وكذلك كل من هو 
اسبق يف هذا االمر فهو افضل من املسبوقني وكأن السابق استاذ الالحقني ومعلمهم يف 

سون من انوار السابقني ويستفيدون من بركاهتم وصاحب امر الدين والالحقون يقتب
 الصديق و السالمهذه الدولة العظمى يف هذه االمة بعد نبينا عليه و على آله الصالة 

االكرب رضي اهللا تعاىل عنه فانه اسبق السابقني يف انفاق االموال الكثرية واملقاتلة 
واالشتباه لتأييد الدين املتني واجملاهدة الشديدة وبذل العرض واجلاه ورفع الفساد 

 فاالفضلية على غريه مسلمة اليه و السالمونصرة سيد املرسلني عليه وعليهم الصالة 
 عزة االسالم وغلبته بامداد عمر عليه و على آله الصالة و السالموحيث طلب النيب 

 اهللا  اهللا سبحانه يف نصرة حبيبه يف عامل االسباب به وقال يا ايها النيب حسبكىوكف
ومن اتبعك من املؤمنني قال ابن عباس رضي اهللا عنهما سبب نزول هذه اآلية اسالم 
عمر تتعني االفضلية بعد الصديق رضي اهللا عنه له وهلذا إنعقد امجاع الصحابة والتابعني 
على أفضلية هذين الشيخني املعظمني كما مر وقال علي كرم اهللا وجهه أيضاً ان ابا 

 االئمة فمن فضلين عليهما فهو مفتر أضربه بالسياط كما بكر وعمر أفضل هذه
يضرب املفترون وحتقيق هذا املبحث مندرج يف كتيب ورسائلي بالتفصيل ال جمال 
للزيادة على ذلك يف هذا املقام واالبله من جيعل نفسه عديال الصحاب خري البشر عليه 

 يتصور نفسه من  واجلاهل باالخبار واآلثار منو التسليماتوعليهم الصلوات 
السابقني ولكن ينبغي ان يعلم ان دولة تلك السبقة اليت هي باعثة على االفضلية 
خمصوصة بأهل القرن االول الذين تشرفوا بشرف صحبة خري البشر عليه و على آله 

 وهذا املعىن مفقود يف قرن آخر بل يكون الحقوا بعض القرون و التسليماتالصلوات 
خر بل جيوز ان يكون الالحق يف قرن افضل من السابق يف افضل من سابقي قرون ا

ذلك القرن بصر اهللا سبحانه الطاعنني بشناعة طعن مسلم وطرد مؤمن مبجرد التوهم 
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والتخيل وبقباحة تكفري مسلم وتضليله مبحض التعنت والتعصب فما العالج لو مل يكن 
 والضالل بالضرورة اىل املقول فيه قابال للتكفري ومستحقا للتضليل يرجع ذاك الكفر

 بالكفر اىل الرامي به كما ورد يف احلديث النبوي ىارباب ذاك القول ويتصل من املرم
 ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امرنا وثبت اقدامنا ]١[و السالمعليه و على آله الصالة 

ول لو مل وانصرنا على القوم الكافرين ولنرجع اىل اصل الكالم فنبني الشق الثاين ونق
ىل حد يكن للطاعنني هذا االعتقاد يف حق صاحب هذا احلال وال يوصلون معاملته ا

 من احد احلالني اما ان حيملوا واقعته على الكذب والبهتان الكفر فحاهلم ايضا ال خيلو
ور عنه شرعا واما ان ال حيملوا على الكذب ظفهذا عني سوء الظن باملسلم وهو حم

ه معتقدا للشركة واملساواة فحينئذ ما وجه الطعن واملالمة وما والبهتان وان ال يظنو
سبب تشنيعه وتعييبه فان الالئق بالواقعة الصادقة ان حيمل على حمامل صحيحة ال ان 

 )نقول( ما وجه اظهار مثل هذه الواقعة املوجبة للفتنة )فان قيل(يشنع صاحبها ويقبح 
كثري الوقوع وذلك عادة مستمرة هلم ان ظهور مثل هذه االحوال من مشائخ الطريقة 

وليس هذا اول قارورة كسرت يف االسالم وال يكون بال نيات حقانية وارادة صادقة 
واملقصود من هذه الكتابة احيانا اظهار احواله املوهوبة عند شيخه ليبني صحة حاله 
 وسقمه وليطلعه على تعبريه وتأويله وأحيانا ترغيب الطالب والتالمذة وحتريضهم
وأحيانا ال يكون مقصود من الكتابة ال هذا وال ذاك بل يورده يف هذا القيل والقال 
جمرد السكر وغلبة احلال ليتنفس مما به قليال وليخفف عن نفسه حملة ومن كان مقصوده 
من اظهار امثال هذه االحوال الشهرة وقبول اخللق فهو مدع بطال وهذه االحوال 

خلذالنه وانواع االهوال ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ منة ضاستدراج عليه و وبال ومت
هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك انت الوهاب وما ابرئ نفسي ان النفس المارة 

 ايضا انه ما السبب يف ان )وسألتم(بالسوء اال ما رحم ريب ان ريب لغفور رحيم 

                                                 
ء هبا احدمها منه عفي اخرج الشيخان عن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعاً اميا رجل قال الخيه يا كافر فقد با) 1(
  .عنه
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تلون يف الدنيا باشد  واالولياء عليهم الرضوان يبو التسليماتاالنبياء عليهم الصلوات 
البالء واملصائب واحملن كما قيل ان اشد الناس بالء االنبياء مث األولياء مث االمثل 

يف كتابه اجمليد وما أصابكم من مصيبة فبما  و تعاىل  وقال اهللا سبحانه]١[فاألمثل
كسبت ايديكم ويفهم من هذه اآلية الكرمية ان كل من يكون اكتسابه للسيئات اكثر 

 باشد البالء واملصيبة غري االنبياء عليهم ىموردا للمصيبة يف االكثر فينبغي ان يبتليكون 
 وغري األولياء عليهم الرضوان دون االنبياء واالولياء عليهم و التسليماتالصلوات 

 احلق سبحانه اصالة وتبعا ومن ا وايضا ان هؤالء الكرباء حمبوبوو السالمالصالة 
خواص املقربني صح احالة البليات واحملن اىل احملبوبني وخواص مقربيه تعاىل فكيف ي

هم وكيف يستقيم كون االعداء يف راحة ونعيم واقامة األحباء يف وبأي وجه جيوز اذا
ارشدك اهللا وهداك سواء الصراط ان الدنيا ليست مبوضوعة ) اعلم(بليات وعذاب اليم 

اآلخرة وحيث كان بني الدنيا و اآلخرةللتنعم والتلذذ وامنا املعد للتنعم والتلذذ هي 
نسبة الضدية والنقاضة ورضاء احدامها مستلزم لسخط األخرى يكون التلذذ يف 
احدامها مستلزما للتأمل يف األخرى بالضرورة فمن يكون تلذذه وتنعمه يف الدنيا اوفر 

 اكثر وكذلك من كان ابتالؤه بالبليات واحملن يف الدنيااآلخرة يكون تأمله وتندمه يف 
بالتنعمات والتلذذات ازيد وافور وليت لبقاء اآلخرة اكثر يكون احتظاظه وسروره يف 

حكم القطرة بالنسبة اىل البحر احمليط نعم ماذا تكون اآلخرة الدنيا بالنسبة اىل بقاء 
 الكرم ابتالء األحباب مبحنة مبقتضىنسبة املتناهي اىل غري املتناهي فال جرم كان الالئق 

لدار ليحتظوا ويفرحوا بتنعمات ابدية وكان املناسب مبوجب املكر ايام يف هذه ا
 ان الكافر )فان قيل(واالستدراج احتظاظ االعداء بتلذذات قليلة ليبتلوا بتأملات كثرية 

مل يكن تأمله يف الدنيا مستلزما لتلذذه يف اآلخرة الفقري الذي هو حمروم يف الدنيا و
ر عدو اهللا جل سلطانه ومستحق للعذاب  ان الكاف)نقول(فما وجه ذلك اآلخرة 

                                                 
رواه عن سعد والطرباين عن اخت حذيفة وابو عوانة واحلاكم بسند صحيح عن ايب سعيد اخلدري بالفاظ ) 1(

  .خمتلفة متقاربة منه عفي عنه



- ٢٥٥ -  

الدائمي ورفع العذاب عنه يف الدنيا وتركه على وضعه وحاله عني التلذذ والتنعم ونفس 
االحسان يف حقه وهلذا قيل لنفس الدنيا يف حق الكافر اهنا جنة غاية ما يف الباب ان 

ايضا وبعض  بعض التلذذات األخرى ىبعض الكفار يرفع عنه العذاب يف الدنيا ويعط
آخر يرفع عنه العذاب وال يعطي له شئ من تلذذات أخرى بل يكتفي يف حقه بالتذاذ 

 تعاىل  ان اهللا)فان قيل(اعطاء الفرصة واملهلة ورفع العذاب لكل ذلك حكم ومصاحل 
كرام اوليائه بتلذذات دنياوية وتنعمات اخروية من غري مقتدر ال قادر على كل شئ و

 بوجوه )اجيب(دامها مستلزما للتأمل يف األخرى يف حقهم ان يكون التلذذ يف اح
 اهنم لو مل يذوقوا يف الدنيا بليات ايام قليلة وحمن اويقات يسرية ال يعرفون )االول(

قدر تلذذات وتنعمات ابدية وال يدركون قدر نعمة الصحة والعافية الدائمة كما ينبغي 
 ال يعرف قدر الفراغة وكأن ىكن مبتلنعم من مل جيع بطنه ال جيد لذة الطعام ومن مل ي

املقصود من تأملهم املوقت حتصيلهم لكمال التلذذ الدائمي وظهر اجلمال يف حق هؤالء 
 ان )والثاين(و يهدي به كثريا  االل البتالء العوام يضل به كثرياالكابر بصورة اجل

من اجلميل البليات واحملن وان كانت عند العوام من اسباب التأمل ولكن كلما يصيب 
كابر وهم جيدون من التلذذ  التنعم وااللتذاذ عند هؤالء االاملطلق فهو من أسباب

بالباليا ما جيدون من التنعم بالنعماء بل احتظاظهم من الباليا اكثر لكوهنا خالص مراد 
احملبوب وليس هذا اخللوص يف النعماء فان النفس ايضا مريدة هلا وهاربة من الباليا 

التذاذهم من البالء اكثر من و يكون ء عند هؤالء االكابر أفضل من النعمة فيكون البال
التذاذهم من النعمة وحظهم يف الدنيا من البليات واملصائب فلو مل يكن هذا امللح يف 
الدنيا ملا ساوت عندهم بشعرية ولو مل تكن هذه احلالوة فيها لكانت عبثا يف نظرهم 

  :)شعر(

  اال فاسباب النعيم كثرية  و *ياال ان قصدي من هواك تأمل

ولذهتم هذه اآلخرة فأولياؤه تعاىل متلذذون يف الدنيا وحمتظون ومسرورون يف 
هو غري ذلك مما هو اآلخرة  والتلذذ الذي ينايف حظاآلخرة يف الدنيا ال تنايف حظهم يف 



- ٢٥٦ -  

حاصل للعوام اهلي ما هذا الذي جعلت اولياءك حبيث ان ما هو سبب تأمل اآلخرين 
بب اللتذاذهم وما هو زمحة على اآلخرين رمحة هلؤالء االكابر ونقمة اآلخرين نعمة س

هلم الناس مسرورون يف السرور و مغمومون يف الغم وهؤالء الكرباء مسرورن يف 
السرور وفرحون يف الغم فان نظرهم مصروف عن خصوصيات االفعال اجلميلة 

ذي هو مجيل مطلق وكانت االفعال والرذيلة ومقصور على مجال فاعل تلك االفعال ال
عندهم ايضا حمبوبة حبب الفاعل ومورثة لاللتذاذ كلما يصدر يف العامل مبراد الفاعل 
اجلميل جل سلطانه وان كان من ايالمهم واضرارهم فهو عني مرادهم احملبوب هلم 
وسبب التذاذهم اهلي ما هذا الفضل والكرامة حيث اعطيت مثل هذه الدولة اخلفية 

ة الوليائك خمفيا اياها من نظر االغيار وأقمتهم مبرادك دائما حمتظني ئنعمة اهلنيوال
ومتلذذين ورفعت عنهم الكراهة والتأمل وجعلتها نصيب غريهم وجعلت العار 
والفضيحة اللذين من عيوب اآلخرين مجال هذه الطائفة العلية وكماهلم واودعت 

ذهم وسرورهم العاجلني سببا لزيادة مرادهم يف عني عدم حصول املراد وجعلت التذا
حظوظهم االخروية على عكس اآلخرين ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذوالفضل 

 ان هذه الدار دار ابتالء واحلق ممتزج فيها بالباطل واحملق خمتلط )و الثالث(العظيم 
 االولياء من باملبطل فلو مل يعط االولياء احملن والبالء بل اعطيهما االعداء ملا يتميز

االعداء ولتبطل حكمة االختبار واالمتحان وذلك مناف لالميان بالغيب الذي السعادة 
الدنوية واالخروية مودعة يف ضمنه قوله تعاىل الذين يؤمنون بالغيب وقوله تعاىل وليعلم 
اهللا من ينصره ورسله بالغيب شاهد هلذا املعىن فجعل اهللا سبحانه اولياءه مبتلني بصورة 

 يف عيون االعداء التراب لتتم بذلك حكمة االبتالء واالمتحان ىبالء واحملن ورمال
 البصرية خائبني اوليكون اولياؤه متلذذين يف عني البالء وليكون االعداء مطموسو

وخاسرين غافلني عن هذا االبتالء يضل به كثريا ويهدي به كثريا وكانت معاملة 
حيانا يف هذا اجلانب واحيانا يف ذاك اجلانب كانت االنبياء مع الكفار ان تكون الغلبة ا

النصرة يف البدر يف جانب اهل االسالم وكانت الغلبة يف االحد يف جانب الكفار قال 
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ان ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك االيام نداوهلا بني  و تعاىل اهللا تبارك
ال حيب الظاملني وليمحص اهللا الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا 

را على  كان قادوان و تعاىل  ان احلق سبحانه)والرابع(الذين آمنوا وميحق الكافرين 
كل شئ ومقتدرا على اكرام اوليائه بالتنعم الدنيوي واالخروي ولكن هذا املعىن مناف 

ه وهو تعاىل حيب ان جيعل قدرته مستورة حتت حكمت و تعاىل حلكمته وعادته سبحانه
وعادته وان جيعل العلل واالسباب نقاب جناب قدسه فبحكم النقاضة بني الدنيا 

هنيئة اآلخرة ال بد لالولياء من حمن الدنيا وبليتها حىت تكون هلم تنعمات اآلخرة و
اىل أصل الكالم ) ولنرجع(مريئة وقد مر يف جواب اصل السؤال رمز اىل هذا املعىن 

املصيبة وان كان  البالء و ل ونقول ان سبب االمل وونبني تتمة اجلواب من أصل السؤا
كسب الذنوب والسيئات ولكن البليات مكفرة يف احلقيقة للسيئات واملصيبات مزيلة 
لظلمات الذنوب واخلطيات فالكرم يف زيادة حمن االولياء وبلياهتم لتكون كفارة 

ت األولياء وذنوهبم لسيئاهتم ومزيلة لظلمات ذنوهبم وزالهتم وال ينبغي أن تتصور سيئآ
مثل سيئات االعداء وذنوهبم ولعلكم مسعتم قوهلم حسنات االبرار سيئات املقربني فلو 
صدر عنهم الذنب والعصيان ال يكون ذلك كذنب غريهم وعصيانه بل يكون من 

ولقد  و تعاىل قسم السهو والنسيان بعيدا من العزم واجلد والطغيان قال اهللا تبارك
 قبل فنسي ومل جند له عزما فكثرة اآلالم واملصائب والبليات تدل عهدنا اىل آدم من

 اكثر البالء لالولياء ىعلى كثرة كفارة السيئات ال على كثرة كسب السيئات فيعط
 من حمنة نيليكفر عنهم سيآهتم فيقدمون اىل رهبم طاهرين مطهرين ويكونون حمفوظ

 اهللا عليه و سلّم ظهر فيه قلق  ان يف حني احتضار النيب صلّى)نقل(ومصونني اآلخرة 
لك صارت و سلّم ذواضطراب فلما شاهدت فاطمة رضي اهللا عنها منه صلّى اهللا عليه 

من كمال شفقتها وحتننها لرسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ولقوله صلّى اهللا عليه و 
 ذاك سلّم فاطمة بضعة مين مضطربة ومرتعجة فلما شاهد النيب صلّى اهللا عليه و سلّم

االضطراب واالنزعاج من فاطمة الزهراء يف ذلك الوقت قال لتسليتها رضي اهللا عنها 
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ان حمنة ابيك هي هذه فقط ال مكروه بعد ذلك ما اعظم دولة لو ارتفع العذاب االشد 
واال بقي مبحنة ايام قليلة وامنا يعامل هبذه املعاملة االولياء دون غريهم فان ذنوب 

فيكون االولياء احقاء اآلخرة ما ينبغي بل يؤخر جمازاهتم اىل غريهم ال تكفر هنا ك
بكثرة اآلالم والبليات الدنيوية وليس غريهم مستحقني هلذه الدولة فان ذنوهبم كبرية 
ومشغوليتهم بااللتجاء والتضرع واالستغفار واالنكسار قليلة ونفوسهم على كسب 

لون من التمرد والطغيان املعاصي جسورة يكتسبون الذنوب باجلد والعزم وال خي
والرجم بل يكادون يستهزؤن ويسخرون بآيات اهللا عز وجل واجلزاء على قدر اجلرمية 

 ومتضرعا اىل اهللا تعاىل فهي قابلة للكفارة ئافان كانت اجلرمية خفيفة وصاحبها ملتج
بالبالء الدنوي اما اذا كانت غليظة وصاحب اجلرمية متمرد ومتكرب فهي حرية باجلزاء 
األخروي الذي هو اشد وأدوم وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وكتبتم 
ايضا ان الناس يستهزؤن ويسخرون ويقولون ان احلق سبحانه مل يبتلي اولياءه باحملنة 
والبالء ومل ال جيعلهم يف التلذذ والتنعم دائما ويريدون نفي هذه اجلماعة هبذا القيل 

 امثال هذه الكلمات يف حقه صلّى اهللا عليه و سلّم قال والقال نعم قد قال الكفار
تعاىل وقالوا ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف االسواق لوال انزل عليه ملك 

 او تكون له جنة يأكل منها اآلية ومدار امثال هذه  اليه كرتىفيكون معه نذيرا او يلق
لدائمني و على االعتداد وانكار العذاب والثواب ااآلخرة الكلمات على انكار 

ويذعن بالثواب والعذاب الدائمني ال اآلخرة بالتلذذات الفانية العاجلة والذي يؤمن ب
يورد حمنة ايام قليلة على نظره اصال بل يتصور هذه احملنة املوقتة اليت هي سبب راحة 

نة من مؤبدة عني الراحة ال ينبغي االصغاء اىل قيل الناس وقاهلم واالمل والبالء واحمل
شواهد احملبة فان زعمها مطموس البصرية منافية للمحبة ماذا نصنع ال عالج غري 

 آخر عن اصل السؤال ان )جواب(االعراض عن اجلاهلني ومقالتهم فاصرب صربا مجيال 
 احملبوب وجيعله متوجها ىالبالء سوط احملبوب مينع احملب من االلتفات اىل ما سو

 ااملستحق لألمل والبالء االولياء ليكون هذا البالء مكفربكليته اىل جناب قدسه فيكون 
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لسيئة التفاهتم اىل ما سواه وال يكون غريهم الئقا هبذه الدولة وكيف ال جياء هبم اىل 
جناب احملبوب بال اختيار فان كل من سبقت له العناية االزلية جياء به اىل جانب 

يترك على اختياره فان ادركته احملبوب باجلر والضرب وجيتيب للمحبوبية ومن ال ف
السعادة األبدية يسلك طريق االنابة ويصل اىل املقصد بامداد الفضل والعناية واال فاياه 
وحاله اللهم ال تكلين اىل نفسي طرفة عني فعلم من هذا ان البالء يف املرادين يكون 

 هو رئيس اكثر منه يف املريدين وهلذا قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم الذي
املرادين واحملبوبني ما أوذي نيب مثل ما أوذيت فظهر يف البالء معىن الداللية حيث انه 
أوصل احلبيب اىل احلبيب حبسن داللته وجعله صافيا من االلتفات اىل غري احلبيب 
والعجب ان االولياء لو وجدوا الوفا الشتروا هبا البالء وغريهم يريدون دفع البالء 

 قد يفهم االضطراب والكراهة يف االولياء ايضا وقت اصابة )فان قيل(باعطاء الوف 
 ان ذلك االضطراب صوري )اجيب(االمل والبالء يف بعض االحيان فما وجه ذلك 

 الطينة البشرية ويف ابقائه حكم ومصاحل فان اجلهاد مع مبقتضىيصدر عنهم احيانا 
 واآلخرين عليه و على آله النفس ال يتصور بدونه وقد مسعت ما ظهر من سيد االولني

 من االضطراب والقلق يف سكرات املوت وكان ذلك بقية اجلهاد مع و السالمالصالة 
 على اجلهاد مع اعداء و السالمالنفس ليكون خامتة خامت الرسل عليه وعليهم الصالة 

 اهللا تعاىل وشدة اجملاهدة حتسم مواد الصفات البشرية وتوصل النفس اىل كمال االنقياد
وحقيقة االطمئنان وجتعلها صافية زاكية فصار البالء دالل سوق احملبة ومن ال حمبة له 
ال شغل له بالدالل وال حيتاج اىل الداللية وال يكون هلا عنده قدر وال قيمة ووجه آخر 
لألمل والبالء حصول االمتياز بني احملب الصادق وبني املدعي الكاذب فان من كان 

تظا بالبالء ومن كان مدعيا ال يكون نصيبه من البالء غري التأمل صادقا يكون ملتذا وحم
والكراهة وال يهتدي اىل هذا التمييز اال من كان فيه شائبة من الصدق حىت مييز بني 
حقيقة التأمل وصورته ويفرق بني حقيقة الصفات البشرية وصورهتا الويل يعرف الويل 

 أيضا ان العدم ال )وسألتم(ىل سبيل الرشاد رمز اىل هذا البيان واهللا سبحانه اهلادي ا
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شئ حمض كما قالوا فال يكون له وجود فاذا مل يكن له وجود كيف تكون له آثار 
وترقيات مع الوجود الذي عرض له يف الذهن فان كانت تكون ذهنية فكيف خترج 

مة به  ولكن معاملة االشياء كلها قائئاان العدم وان كان الشي) اعلم(عن دائرة اخليال 
ومنشأ تفصيل االشياء وكثرهتا مرآتيته والصور العلمية لالمساء االهلية جل شأنه اليت 
انعكست يف مرآة العدم جعلته متميزاً واستلزمته ثبوتا علميا فبالضرورة اخرجته ايضا 

 لآلثار واالحكام وهذه اآلثار واالحكام ايضا كائنة ئامن الالشيئية احملضة وصريته منش
طن العلم وثابتة يف مرتبة احلس والوهم وحيث حصل هلا يف تلك املرتبة يف خارج مو

باستحكام صنع اهللا جل شأنه ثبات واستقرار حبيث ال ترتفع بزوال احلس والوهم 
ميكن ان يقال ان هذه اآلثار واالحكام خارجية وانتم كيف تتعجبون من ترقيات العدم 

ينبغي ان يشاهد كمال قدرة اهللا جل شأنه فان مجيع معاملة الكائنات مبتنية على العدم 
حيث وسع دائرة املعاملة هذه كلها من العدم واظهر كماالت الوجود بنقائصه ووجه 
ترقيه يف كمال الوضوح فان الصور العلمية لالمساء االهلية جل سلطانه متمكنة فيه 

 حيس ذلك وكائنة به ومن الصور اىل احلقيقة والظالل اىل االصل طريق سلطاين ومن مل
فهو مطموس البصرية ان هذه تذكرة فمن شاء اختذ اىل ربه سبيال ولفظ الذهن واخليال 
ال يوقعنك يف االشتباه واالحتمال وال جيعلن صدور اآلثار والترقيات عسريا يف نظركم 
فانه ما من معاملة اال وهي يف العلم واخليال ليست خبارجة منهما غاية ما يف الباب ان 

خيال فرقا كثريا فان اخللق يف مرتبة الوهم واخليال غري اختراع الوهم بني خيال و
واخليال فان االول واقعي وكائن يف نفس االمر وميكن ان يقال انه موجود خارجي 

قليل احلظ من الثبات واالستقرار وقد كتبت ة ووالثاين قليل النصيب من هذه الدول
ا املري حمب اهللا فان اردمت االطالع بعض خصائص العدم يف معرفة على حدة واخذ نقله

 ايضا عن الفناء والبقاء وقد كتب هذا الفقري معىن )وسألتم(عليها ينبغي املراجعة اليها 
هاتني الكلمتني يف مواضع كثرية من كتبه ورسائله ومع ذلك لو بقي اخلفاء فيه فعالجه 

رمبا يكون اظهاره احلضور واملشافهة فان متام احلقيقة ال حيصل بالكتابة فان حصل 
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بعيدا عن املصلحة فانه ال يدري ماذا يفهم منه االنسان وماذا يدرك الفناء والبقاء 
  .شهوديان ال وجوديان العبد ال يكون متالشياً ومتحدا باحلق تعاىل

  الرب رب سرمدا  و *اابد العبد عبد

فسه البقاء وجوديني ويظنون ان العبد يرفع عن ن زنادقة من يزعمون الفناء و
تعينات وجوده ويتحد مع اصله الذي مرته عن التعينات والقيودات ويصري مضمحال 
ومتالشيا وباقيا بربه كقطرة تكون فانية عن نفسه وتلحق بالبحر وترفع عن نفسه القيد 
وتتحد باملطلق أعاذنا اهللا سبحانه من معتقداهتم السوء وحقيقة الفناء عبارة عن نسيان 

لتعلق بغريه وتطهري ساحة الصدر عن مجيع مرادات النفس ما سواه تعاىل وعدم ا
ومقتضياهتا الذي هو مناسب ملقام العبودية واملناسب ملقام البقاء هو قيام العبد مبرادات 
مواله جل سلطانه وان جيد مراداته سبحانه عني مرادات نفسه وذلك بعد شهود 

 وراء االنفس والسري يف املراتب  ايضا انه قد اثبتم سريا فيما)وسألتم( األنفسية اآليات
العشرة لعامل اخللق وعامل االمر وسري اهليئة الواحدانية داخل يف السري االنفسي فما 

ان االنفس كاآلفاق ظالل االمساء االهلية جل ) اعلم(يكون السري فيما وراء االنفس 
 متام سلطانه فاذا نسي الظل بفضل اهللا جل سلطانه نفسه وتوجه اىل اصله وحصل له

حمبة االصل فبحكم املرء مع من احب جيد نفسه عني اصله ويصرف لفظ انا الذي 
كان يطلقه على نفسه اليه وكذلك هلذا االصل اصل ايضا فيتوجه من هذا االصل اىل 
ذاك االصل بل جيد نفسه عني ذاك االصل وهلم جرا اىل ان يبلغ الكتاب اجله وهذا 

اق ولكن ينبغي ان يعلم ان مجاعة من القوم قالوا السري سري فيما وراء االنفس واآلف
للسري االنفسي انه سري يف اهللا وذاك السري الذي بيناه آنفا غري هذا السري الذي قاله 
بعض املشائخ فان هذا السري حصويل وذاك السري وصويل والفرق بني احلصول 

 ايضا عن )وسألتم(والوصول مذكور يف مكاتيب متعددة بالتفصيل فليعلم من هناك 
اقربية ذاته وصفاته وافعاله جل سلطانه بيانه ايضا متعلق باحلضور فانه ال مصلحة يف 
كتابته ولئن كتبناه يكون مغلقا ال يعلم انفهامه بل لو فهم بالتقرير يف احلضور فهو 
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 ايضا عن كماالت مرتبة النبوة قائال بان الفناء والبقاء والتجلي )وسألتم(ايضا مغتنم 
 التعني كلها يف مراتب كماالت الواليات الثالثة فبأي كيفية يكون السري يف ومبدأية

ان مراتب العروج مادام بعضها متميزا عن بعض ) اعلم(مراتب كماالت النبوة 
وحيصل السري من اصل اىل اصل فكل كماالت حاصلة فيها داخلة يف دائرة الواليات 

عاملة يف االمجال والبساطة يقع الشروع فاذا زال ذلك التميز وانعدم التفصيل ووقعت امل
يف كماالت مرتبة النبوة وان كان يف تلك املرتبة ايضا وسعة ان اهللا واسع عليهم ولكن 

ذا اكتب زيادة  تلك الوسعة وسعة أخرى فان كان فيها متيز فهو ايضا متيز آخر وما
 )وسألتم(رشدا على ذلك وماذا يفهم منه ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا 

ايضا عن بعض اسرار الصالة فاخرنا جوابه اىل وقت آخر فان الوقت اآلن ضيق جدا 
وامنا نكتب بعض املعارف بسرقة الوقت من يد الزمان واهله ارمحوا الفقري وال جتاسروا 

ستفسار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم اإليف 
الصالة والتحية على رسوله دائما  و ين احلمد هللا رب العاملني اوال وآخراالكافر

  .وسرمدا و على آله الكرام وصحبه العظام اىل يوم القيام

  

  )مت اجلزء الثاين ويليه اجلزء الثالث اوله اما بعد فهذه كلمات اخل(
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  ١............................................. يؤتيه من يشاء و اهللا ذو الفضل العظيمذلك فضل اهللا

  ٢..............................................................ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِم
 مذهب الشيخ حميي الدين بن العريب املكتوب االول اىل الشيخ عبد العزيز اجلونفوري يف بيان حترير

  ٣............قدس سره يف مسئلة وحدة الوجود وما هو خمتار حضرة شيخنا سلمه اهللا تعاىل فيها
ة صفاته املكتوب الثاين اىل املري مشس الدين اخللخايل يف بيان أن مرتبة ذات احلق تعاىل وتقدس ومرتب

  ١١....................................................سبحانه فوق اعتبار الوجود والوجوب
املكتوب الثالث اىل املخدوم زاده معدن احلقائق ومنبع املعارف الالمتناهية ومظهر الفيوضات االهلية 

 واالنفس داخلة يف دائرة الظالل وبيان اخلواجه حممد سعيد سلمه اهللا تعاىل يف بيان أن معاملة اآلفاق
الوالية الصغرى والكربى وكماالت النبوة وحتقيق حقيقة جتلي االفعال الذي ظهر لبعض الصوفية 

  ١٢.....................................................وانه ظل فعل احلق ال عني فعله تعاىل
 يف بيان ان علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني اليت قررها بعض املكتوب الرابع اىل املري حممد نعمان

الصوفية شطران يف احلقيقة من اقسام علم اليقني الثالثة والقسم الثالث منه مل حيصل بعد فضال عن 
  ١٧......................الوصول اىل عني اليقني وبيان ان صاحب هذه العلوم جمدد االلف الثاين

املكتوب اخلامس اىل املري مشس الدين علي اخللخايل يف بيان ان لصفات احلق سبحانه اعتبارين 
  ١٩االول حصوهلا يف أنفسها والثاين قيامها بذات احلق سبحانه وكال االعتبارين متميزان يف اخلارج

املكتوب السادس اىل املخدوم زاده جامع العلوم العقلية والنقلية اخلواجه جمد الدين حممد معصوم يف 
بيان بعض االسرار الغامضة ويفهم منها وجه كونه صلّى اهللا عليه و سلّم مأموراً باتباع ملة ابراهيم 

  ٢٠...................................................................عليه الصالة و السالم
املكتوب السابع اىل الفقري احلقري عبد احلي جامع هذه املكتوبات الشريفة يف بيان مراتب اخلمس 

احملبية واحملبوبية واحملبة واحلب والرضا ومرتبة أخرى فوقها وخصوصية كل واحد منها بنيب من 
  ٢٢................................................................االنبياء وما يناسب ذلك

املكتوب الثامن اىل خان خانان يف بيان الفرق بني اميان اخص اخلواص بالغيب واميان العوام واميان 
  ٢٤.............................................................................املتوسطني

 ال اله اال اهللا وحتقيق مقام الترتيه املكتوب التاسع اىل املال عارف اخلتين يف بيان فضائل الكلمة الطيبة
وبيان أن االميان بالغيب أمنا يتحقق اذا انتهت املعاملة اىل االقربية فان تلك املعاملة خارجة عن 

  ٢٥....................................................................حيطة الوهم واخليال
دود يف بيان ان كل ظهور ال يكون بدون شائبة املكتوب العاشر اىل اخيه احلقيقي ميان حممد مو

  ٢٨..الظلية خبالف ظهور ما فوق العرش وان القلب اذا انتهى اىل هنايته يقتبس ملعة من أنوار العرش
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تناهية ومظهر الفيوضات املكتوب احلادي عشر اىل املخدوم زاده معدن احلقائق واملعارف الالم
االهلية جمدالدين اخلواجه حممد معصوم يف بيان بعض خصائص ظهور ما فوق العرش ومعىن قوله 

تعاىل اهللا نور السموات واالرض التأويلي وبعض خواص كماالت االنسان وفضائل اجلزء االرضي 
  ٢٩....................................................................منه وما يناسب ذلك

املكتوب الثاين عشر اىل أخيه احلقيقي امليان غالم حممد يف بيان ان امللك وان كان مشاهدا لالصل 
وشهود االنسان يف مرآة االنفس ولكن جعلت تلك الدولة فيه كاجلزء منه وترتب البقاء عليه وما 

  ٣٥.................................................................................يناسبه
املكتوب الثالث عشر اىل املرزا مشس الدين يف جواب كتابه وبيان ان نصيب علماء الظاهر ونصيب 

  ٣٧.......الصوفية العلية ونصيب العلماء الراسخني الذين هم ورثة االنبياء ما هو وما يناسب ذلك
اىل موالنا امحد الربكي يف جواب استفساره ان صاحب املنصب هل يكون املكتوب الرابع عشر 

  ٣٨.............................صاحب علم ألبتة او ال وعن سبب عدم االطالع على االحوال
 خطيب ترك املكتوب اخلامس عشر اىل سادات بلدة سامانه وقضاهتا ومواليها وسائر اهاليها يف ذم

  ٣٩......ذكر اخللفاء الراشدين يف خطبة عيد االضحى وتقريعهم على استماعها وما يناسب ذلك
املكتوب السادس عشر اىل الشيخ بديع الدين السهارنفوري يف جواب استفساراته ويف بيان 

  ٤١............................غرائبها وفضيلة املوت بالطاعونعجائب احوال الربزخ الصغري و
املكتوب السابع عشر اىل املرزا حسان الدين امحد يف بيان ان مصيبات هذا العامل وان كانت يف 

اعون وما الظاهر جراحات ولكنها مراهم يف احلقيقة وباعثة لترقيات كثرية ويف فضيلة موت الط
  ٤٣...........................................................................يناسب ذلك

املكتوب الثامن عشر اىل الشيخ مجال الدين الناكوري يف بيان نصيب علماء الظاهر ونصيب العلماء 
  ٤٤..............................................الراسخني ونصيب الصوفية وجواب التماسه

املكتوب التاسع عشر اىل املري حمب اهللا يف التحريض على اتباع السنة السنية والتحذير من ارتكاب 
  ٤٥.....................................................البدعة الغري املرضية وما يناسب ذلك

ل الصالة والتحريض على تعديل املكتوب العشرون اىل موالنا حممد طاهر البدخشي يف فضائ
  ٤٦............................االركان وتكميل الشرائط واآلداب كما ينبغي وما يناسب ذلك

املكتوب احلادي والعشرون اىل الشيخ حممد صديق امللقب باهلداية يف بيان ان املراد بالقلب الواقع 
 يسعين ارضي اخل هو املضغة ال احلقيقة اجلامعة اليت اخرب بعض املشائخ عن يف احلديث القدسي ال
  ٤٧................................................................وسعتها وما يتعلق بذلك

املكتوب الثاين والعشرون اىل موالنا حممد صادق الكشمريي يف بيان تشرف بلدة سرهند بربكة 
اهللا وفضيلتها على اكثر البالد ومشاهدة نور مل يتطرق اليه غبار من الصفة يف حضرة الشيخ سلمه 
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ارض هو ساكن فيها وكون ذلك االرض مدفنا للمخدوم االعظم املرحوم اخلواجه حممد صادق 
  ٥٣.............................................................................قدس سره

وم زاده اخلواجه حممد عبد اهللا سلمه اهللا تعاىل وأبقاه واوصله املكتوب الثالث والعشرون اىل املخد
اىل غاية ما يتمناه يف بيان ان عمدة االمر هي اتباع السنة السنية واالجتناب عن البدعة الغري املرضية 
وبيان ان مزية الطريقة النقشبندية العلية على سالسل أخرى امنا هي بسبب اتباع صاحب الشريعة 

  ٥٤.له الصالة والتحية والعمل بالعزمية ويف مدح هذه الطريقة العلية وما يناسب ذلكعليه و على آ
  ٥٩..........................املكتوب الرابع والعشرون اىل احلاج حممد الفركيت يف جواب كتابه

املكتوب اخلامس والعشرون اىل اخلواجه شرف الدين حسني يف بيان ان كل عمل يصدر على وفق 
  ٦٠.......................................................الشريعة الغراء فهو داخل يف الذكر

كتابه الذي تفوح املكتوب السادس والعشرون اىل معدن العرفان املرزا حسام الدين امحد يف جواب 
  ٦١...........................عنه رائحة العصبية وبيان ان تلقني الذكر مثل تعليم الفباء للصبيان

املكتوب السابع والعشرون اىل موالنا حممد طاهر البدخشي يف جواب تشكيكات الشيخ عبد العزيز 
  ٦٢............................................................اجلونفوري يف املكتوب االول

  ٦٤...........املكتوب الثامن والعشرون اىل موالنا حممد صادق الكشمريي يف جواب استفساراته
لدهلوي يف بيان ان افضل االمتعة يف املكتوب التاسع والعشرون اىل معدن الفضيلة الشيخ عبد احلق ا
  ٦٥................................هذه النشأة احلزن والغم واهىن نعم هذه املائدة املصيبة واالمل

املكتوب الثالثون اىل اخلواجه حممد اشرف واحلاج حممد الفركيت يف جواب سؤاليهما احدمها عن 
  ٦٦..........................................ابطة واآلخر عن الفتور يف املشغوليةدوام نسبة الر

  ٦٧..............املكتوب احلادي والثالثون اىل اخلواجه شرف الدين حسني يف الوعظ والنصيحة
اىل املرزا قليج اهللا يف جواب عريضته اليت كتبها يف الشكاية من عدم مجعية املكتوب الثاين والثالثون 
  ٦٨.................................................................الباطن وما يناسب ذلك

املكتوب الثالث والثالثون اىل موالنا حممد صاحل الكواليب يف بيان ان احملبوب حمبوب يف نظر احملب 
ال سواء صدر عنه االنعام او االيالم بل االيالم عند االقلني موجب الزدياد احملبة اكثر على كل ح

  ٦٨..................................من انعامه وبيان مزية احلمد على الشكر وما يناسب ذلك
ه اليت كتبها لبيان توارد االحوالاملكتوب الرابع والثالثون اىل نور حممد التناري يف جواب عريضت

......................................................................................٧١  
املكتوب اخلامس والثالثون اىل شيخ زاده اخلواجه حممد عبد اهللا سلمه اهللا تعاىل يف جواب 

  ٧١......................................استفساراته عن التوحيد وعني اليقني وما يناسب ذلك
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املكتوب السادس والثالثون اىل اخلواجه حممد التقي يف بيان حبث االمامة وحقيقة مذهب اهل السنة 
واجلماعة وخمالفيهم وان اهل السنة متوسطون بني االفراط والتفريط اللذين اختارمها الروافض 

  ٧٣..........على آله وسلم وما يناسب ذلكواخلوارج ومدح اهل بيت الرسول صلى اهللا عليه و 
املكتوب السابع والثالثون اىل الفقري احلقري عبد احلي الذي هو جامع هذه املكتوبات الشريفة يف 

  ٩٢....................................بيان فضائل الكلمة الطيبة ال اله اال اهللا وما يناسب ذلك
املكتوب الثامن والثالثون اىل احلاج يوسف الكشمريي يف بيان انه ال تعلق لباطن اهل اهللا بالدنيا 

  ٩٥.........................مقدار خردلة وان تشبثوا يف الظاهر بالدنيا واسباهبا وما يناسب ذلك
املكتوب التاسع والثالثون اىل السيد عبد الباقي السارنگبوري يف بيان اصحاب اليمني واصحاب 

  ٩٥......................................................الشمال والسابقني وما يناسب ذلك
د ال باعتبار الوجود املكتوب االربعون اىل موالنا بدرالدين يف بيان ان خرق احلجب باعتبار الشهو

  ٩٧.......................................................................وما يناسب ذلك
املكتوب احلادي واالربعون اىل الشيخ فريد التهانيسري يف بيان ان يف مراتب هناية النهاية تظهر 

  ٩٨.ما يناسب ذلكمرتبة كل ذرة من ذلك املوطن ازيد من متام دائرة االمكان باضعاف مضاعفة و
املكتوب الثاين واالربعون اىل اخلواجه مجال الدين احلسني ولد املرزا حسام الدين امحد يف بيان 

حصر الصوفية السري يف اآلفاق واألنفس واثباهتم التخلية والتحلية يف ذلك السري ومنعه هو قدس 
  ٩٨...............ه هذا املعىن وإثباته هناية النهاية فيما وراء االنفس واآلفاق بعناية اهللا سبحانهسر

املكتوب الثالث واالربعون اىل موالنا حممد افضل يف بيان معىن قوهلم ان ما هو امليسر للسالك يف 
ا هو ذوق الوجدان ال الوجدان وحتقيق معىن اندراج النهاية يف البداية حق حضرة احلق سبحانه امن

الذي هو من خاصة هذه الطريقة العلية وبيان افضلية هذه الطريقة على سائر الطرق وما يناسب 
  ١١١................................................................................ذلك

ق ولد احلاج حممد مؤمن يف جواب استفساره عن وحدة املكتوب الرابع واالربعون اىل حممد صاد
الوجود وتطبيقها على العلوم الشرعية وعن سؤاله عن حديث اذا أحب اهللا عبدا اخل وما يناسب 

  ١١٦................................................................................ذلك
اخلواجه حسام الدين امحد يف بيان ان املكتوب اخلامس واالربعون اىل منبع احلقائق ومعدن املعارف 

العامل بتمامه جمايل االمساء والصفات الواجبية خبالف الذات فانه ال نصيب للممكن منها وليس له 
  ١٢٢.................قيام بنفسه بل هو عرض كله مل يشم رائحة من اجلوهرية وما يناسب ذلك

كتوب السادس واالربعون اىل الشيخ محيد البنگايل يف فضائل الكلمة الطيبة اليت هي متضمنة امل
للطريقة واحلقيقة والشريعة وبيان ان ال مقدار لكماالت الوالية يف جنب كماالت النبوة اصال 

  ١٢٦...................................وبيان ان الوالية ال بد هلا من الشريعة وما يناسب ذلك
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  ١٣٢...........املكتوب السابع واالربعون اىل اخلواجه حممد قاسم البدخشي يف النصيحة والتنبيه
  ١٣٣.....املكتوب الثامن واالربعون اىل اخلواجه حممد طالب البدخشي يف الترغيب يف مقام الرضا

املكتوب التاسع واالربعون اىل اخلواجه گدا يف بيان ان نسيان السوى قدم اول يف هذه الطريقة 
  ١٣٤..............................................فينبغي السعي حىت ال يقع القصور يف ذلك

مسون اىل املرزا مشس الدين يف بيان ان للشريعة صورة وحقيقة وانه ال بد من الشريعة املكتوب اخل
يف االبتداء واالنتهاء وبيان متكني القلب واطمئنان النفس واعتدال القالب اليت يف مرتبة النبوة وما 

  ١٣٥.........................................................................يناسب ذلك
  ١٤٠.................................... احلادي واخلمسون اىل اخلواجه حممد صديقاملكتوب

املكتوب الثاين واخلمسون اىل اخلواجه حممد مهدي علي الكشمريي يف الترغيب يف طريقة هذه 
  ١٤١.........................................................................الطائفة العلية

املكتوب الثالث واخلمسون اىل واحد من مشائخ النواحي يف جواب استفساره باين لو عبدت اهللا 
  ١٤٢.......حيصل للنفس االستغناء وان صدرت مين زلة وخالف الشرع تظهر الندامة واالنكسار

ىل السيد شاه حممد يف بيان ان ملتابعة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مراتب املكتوب الرابع واخلمسون ا
  ١٤٣...................ودرجات وهي سبع درجات وبيان تفصيل كل درجة وما يناسب ذلك

م زاده اخلواجه حممد املكتوب اخلامس واخلمسون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد واملخدو
معصوم سلمهما اهللا تعاىل يف بيان ان القرآن جامع جلميع االحكام الشرعية ويف مناقب االمام 

االعظم ايب حنيفة رضي اهللا عنه وبيان ان اصل هذا االمر هو الشريعة ومدح الصوفية العلية وما 
  ١٤٨.........................................................................يناسب ذلك

املكتوب السادس واخلمسون اىل موالنا عبد القادر االنبايل يف بيان ان معاملة العارف تبلغ مرتبة 
  ١٥٦.......................................يكون حكم سيئات اآلخرين بالنسبة اليه حسنات

 بيان ان ذكر احلق جل وعال أوىل من املكتوب السابع واخلمسون اىل املال غازي النائب يف
الصلوات على خري البشر عليه و على آله الصالة و السالم لكن بشرط ان يكون الذكر حقيقا 

  ١٥٧......................................بالقبول و متلقى من شيخ مقتدى وما يناسب ذلك
اجه حممد التقي يف جواب استفساره عن عامل املثال ويف رد املكتوب الثامن واخلمسون اىل اخلو

  ١٥٩...........................مجاعة يقولون بالتناسخ وبيان الكمون والربوز وما يناسب ذلك
ملعقول املكتوب التاسع واخلمسون اىل اخلواجه حممد عبد اهللا ولد شيخه سلمه اهللا يف بيان ان ا

  ١٦٦....................واملوهوم واملكشوف واملشهود كلها داخلة يف السوى وما يناسب ذلك
املكتوب الستون اىل حممد تقي يف بيان ان الالزم صرف العنان عن فضوليات الدين واالشتغال 

  ١٦٧.....................................................بضروريات الدين وما يناسب ذلك
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املكتوب احلادي والستون يف تعزية اصحاب املرحوم موالنا امحد الربكي ويف نصيحتهم وجعل 
  ١٦٩...........................................موالنا احلسن رئيس حلقتهم وما يناسب ذلك

ستون اىل خاخنانان يف بيان ان االنسان مدين الطبع جمبول على التمدن وحمتاج اىل املكتوب الثاين وال
  ١٧٠................بين نوعه يف تعيشه وحسن االنسان ايضا يف هذا االحتياج وما يناسب ذلك

واب استفساره بانه اذا حضر الطالب لطلب املكتوب الثالث و الستون اىل نورحممد االنبايل يف ج
  ١٧٢...................احلق جل و عال عند شيخ آخر مع وجود شيخه هل جيوز له ذلك او ال

املكتوب الرابع والستون اىل حممد مؤمن ولد املرحوم اخلواجه عليجان يف بيان انه ينبغي ان ال يضيق 
  ١٧٣............................لصدر عن تلون االحوال وعدم حصول اآلمال الدنياوية الدنيةا

املكتوب اخلامس والستون اىل موالنا حممد هاشم اخلادم يف التحذير عن االشتغال بامور ال طائل 
  ١٧٤.................................................................................فيها

املكتوب السادس والستون اىل خاخنانان يف بيان التوبة واالنابة والورع والتقوى وما يناسب ذلك
....................................................................................١٧٤  

 عليهم املكتوب السابع والستون اىل خاجنهان يف بيان عقائد اهل السنة واجلماعة رضوان اهللا تعاىل
امجعني مع بيان االركان اخلمسة االسالمية والتحريض على امساع الكلمة احلقة يعين كلمة االسالم 

  ١٧٧...............................................................على مسع سلطان الوقت
 وكوكب ذي املكتوب الثامن والستون اىل اخلواجه شرف الدين احلسني يف بيان العمود النوراين
  ١٩٠.........ذنب طلع من جانب املشرق ويف عالمات القيامة واشراط الساعة وما يناسب ذلك

املكتوب التاسع والستون اىل حممد مراد البدخشي يف بيان تعديل اركان الصالة والطمأنينة وتسوية 
نية عند الذهاب اىل حماربة الكفار واالمر بصالة التهجد واالحتياط يف الصفوف ولزوم تصحيح ال

  ١٩٣...................................................................اللقمة وما يتعلق به
املكتوب السبعون اىل موالنا عبد الواحد الالهوري يف بيان االسرار واحلقائق املتعلقة بالكعبة 

  ١٩٧........ االنسان امنوذج العرش فيه امنوذج الكعبة ايضا وما يناسب ذلكاملعظمة وكما ان يف
املكتوب احلادي والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده جامع العلوم العقلية والنقلية اخلواجه حممد 

  ١٩٨.................................................................سعيد سلمه اهللا تعاىل
املكتوب الثاين والسبعون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم يف بيان ان معاملة بيت اهللا املقدس 

املطهر فوق التجليات والظهورات وفوق الظهور العرشي ويف بيان اللحاق والوصول اىل حقيقة 
  ١٩٩....................................بة املعظمةالكعبة وشوق الصورة اىل زيارة صورة الكع

املكتوب الثالث والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده جمد الدين اخلواجه حممد معصوم سلمه اهللا يف 
  ٢٠١......................................بيان ظاهر االنسان الكامل وباطنه وما يناسب ذلك
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املكتوب الرابع والسبعون اىل اخلواجه هاشم يف تأويل قوله تعاىل فمنهم ظامل لنفسه اآلية وبيان قوله 
تعاىل انا عرضنا االمانة على السماوات اآلية وبيان خالفة االنسان الكامل وان معاملته تبلغ مبلغا 

قتصد بالندمي واخلليل وعن السابق باحملب جيعل قيوما جلميع االشياء وهو ظامل لنفسه وعرب عن امل
  ٢٠٣............................واحملبوب ورأس حلقتهم حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم

املكتوب اخلامس والسبعون اىل املرزا مظفر يف بيان ان احملن والبليات كفارات لزالت االحباب وانه 
  ٢٠٥...............................غي طلب العفو والعافية بالتضرع واالبتهال اىل اهللا املتعالينب

املكتوب السادس والسبعون اىل موالنا فرخ حسني يف بيان حقيقة العرش الذي هو برزخ بني عامل 
الرض والسماء وبيان الكرسي ووسعتهاخللق وعامل االمر وله وصف من كليهما وليس من جنس ا

....................................................................................٢٠٦  
املكتوب السابع والسبعون اىل موالنا احلسن الربكي يف جواب عريضته اليت اعترض فيها على 

  ٢٠٩....................كلمات الصوفية باعتراضات كثرية وسائر استفساراته اآلخر اليت كتبها
املكتوب الثامن والسبعون اىل داراب خان يف بيان ان حمبة هذه الطائفة العلية واخالصهم وسيلة 

  ٢١٢...............................................الفناء يف اهللا والبقاء باهللا وما يناسب ذلك
لتاسع والسبعون اىل الشيخ يوسف الربكي يف جواب رسالته اليت كتبها مشتملة على املكتوب ا

  ٢١٣.......االعراض عن الكفر احلقيقي ومشعرة باالقبال على االسالم احلقيقي وما يناسب ذلك
جواب سؤاله عن قول عني القضاة يف متهيداته ان املكتوب الثمانون اىل الشيخ حامد النهاري يف 

الذي تعتقدونه اهلا هو عندنا حممد صلّى اهللا عليه و سلّم والذي تعتقدونه حممدا هو عندنا اله جل 
  ٢١٤..............................................................................سلطانه

يف النصائح والتحذير عن االغترار مبزخرفات املكتوب احلادي والثمانون اىل حممد مراد القوربيكي 
  ٢١٥..........................................................الدنيا الدنية وما يناسب ذلك

املكتوب الثاين والثمانون اىل اخلواجه شرف الدين احلسني يف التحذير عن الدنيا الدنية والتحريض 
  ٢١٧...................................................على الشريعة الغراء وما يناسب ذلك

املكتوب الثالث والثمانون اىل املريماه حممود يف بيان ان حمبة هذه الطائفة العلية رأس بضاعة مجيع 
  ٢١٧...........................................................السعادات وما يناسب ذلك

  ٢١٨.......................................رابع والثمانون اىل الشيخ محيد البنگايلاملكتوب ال
  ٢١٩.........................................املكتوب اخلامس والثمانون اىل الشيخ نور حممد

  ٢٢٠....................شي يف جواب كتابهاملكتوب السادس والثمانون اىل الشيخ طاهر البدخ
  ٢٢٠.............................املكتوب السابع والثمانون اىل الفتح خان االفغاين يف النصائح

  ٢٢١......................ن الرضاء بالقضاءاملكتوب الثامن والثمانون اىل املال بديع الدين يف بيا
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  ٢٢٢.............................املكتوب التاسع والثمانون اىل السيد مري حمب اهللا يف النصيحة
  ٢٢٢................................املكتوب التسعون اىل املرزا عرب خان يف تفويض شخص

املكتوب احلادي والتسعون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد يف بيان اسرار قاب قوسني أو 
  ٢٢٣.................................................................................أدىن

مان يف بيان ان الوالية عبارة عن قرب اهلي جل سلطانه املكتوب الثاين والتسعون اىل املري حممد نع
وليست اخلوارق والكرامات من شرطها وبيان حكم سجدة التحية للسالطني وما يناسب ذلك

....................................................................................٢٢٤  
 ان لكل من لطائف عامل املكتوب الثالث والتسعون اىل اخلواجه هاشم البدخشي الكشمي يف بيان

اخللق وعامل االمر ظاهرا وباطنا وحلوق هذا الباطن باسم هو قيوم العارف وبيان ان العارف يف 
  ٢٢٩..............................وقت الرتول اىل القلب متوجه اىل دعوة العباد ظاهرا وباطنا

 موالنا عبد القادر االنبايل يف بيان حقيقة الفناء والبقاء وانفكاك العدم املكتوب الرابع والتسعون اىل
  ٢٣١.......................................من حقيقة العارف وصورته وتكميل نسبة اجملاورة

  ٢٣٣...املكتوب اخلامس والتسعون اىل مقصود على التربيزي يف جواب سؤاله عن الكفر احلقيقي
املكتوب السادس والتسعون اىل اخلواجه أيب احلسن هباء البدخشي الكشمي يف حل منع الفاروق 

  ٢٣٦.اتيان القرطاس حني طلبه النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف مرض موته ليكتب شيئا بوجوه شىت
املكتوب السابع والتسعون اىل اخلواجه حممد هاشم الكشمي يف جواب طلبه حل ما يف املكتوب 

  ٢٤٣.............................................................................السادس
ملخدوم زاده جامع االسرار املكتوب الثامن والتسعون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد وا

  ٢٤٤.........................................................والعلوم اخلواجه حممد معصوم
  ٢٥٠.........................املكتوب التاسع و التسعون اىل املري حممد نعمان يف جواب أسئلته

  


