
  اهللا ذوالفضل العظيم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء و
  اجلزء الثالث من معرب املكتوبات الشريفة املوسوم بالدرر املكنونات

  النفيسة للفقري احملتاج اىل لطف رب العباد حممد مراد املرتلوي

  تولدا املكي توطنا عربتها رجاء ان ينتفع هبا اخوان طريقتنا

  والتركية الفارسية اليت هي اصلهاالذين ال معرفة هلم باللغة 

  اليت هي ترمجتها واسأل اهللا سبحانه ان جيعل

  خالصا لوجهه الكرمي وان جيريين به من

  العذاب األليم انه رؤف

  رحيم حليم
  

  للمؤلف املعرب الالشي
  

   ما قد حوته دفاتريى وسوف أر * اعظمي يف املقابرىيبل أموت و

  فأبقيت تذكارا نتاج خواطري  *دخاراً بعد مويت من الدعاافرمت 
  

   الفاصلة بني اخلطأ والصواب *وهبامشه عطية الوهاب

  للشيخ حممد بك االوزبكي رمحه اهللا تعاىل
  وقف اإلخالص

 

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

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

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

  

  يِمِح الرَِّنَمْح الرَّ اِهللاِمْسِب

 فرجار  كل نقطة منها مركز * وحروف عاليات *اما بعد فهذه كلمات طيبات
 امثال االهنار  * يتفجر منها عيون املعارف واالسرار *القلوب املضطربة العدمية القرار

درة   او *وانسان ابصار نقاد الدقائق * وخال مزين خلدود عروس احلقائق *والبحار
ة ي او النافجة احملي *التاج استخرجها من جلة حبر االحدية يد الباطن الطويل اىل الساحل

 فقراءه هبذا الدر  اهللااء بيداء اهلوية اىل احملافل اغىن هبا بنان البيان من سرة ظبللروح جاء
ون چ زهريك نقطه اش )االشعارالفارسية(اليتيم وروح مشام ارواحهم هبذا الشميم 

ه چ  *ودت در زكام ستبر  آن كز وىل *سر  وصل جانان ميزند مشيم *نافهء تر
 را شيد كنم خور *مي مدح آن سياح غواصسرا  *مشام ست در رگافه اش نداند ت
 كنون نطق أز زبان او  *ون آبچ مهني فرزند فاروقست  *ون ذره رقاصچ

راغ چ  * بزهر منقصت ترياق فاروق *ا نسخهء أخالق فاروق پ سرا *كندرب
  *ائق غواص احلق * غوث اخلالئق *اهش نقشبند اهللا ازدلنگ  *نقشبند هفت حمفل
 دفينة احلكمة مشرف القلوب  * خزينة الرمحة *قبول ال منهاج *معراج الوصول

مشرق الغيوب جلة العمل حجة الكمل حدقة االخيار حديقة االحبار نور الطريقة نور 
احلقيقة زين العاملني عني العاملني ذروة املنا عروة الرجا مرآة االرائة مرقاة احملبة مطلع 

 مصباح بيت  *ح حبر املالحة مال *منبع الكنوز والبشارات *الرموز واالشارات
 مستمسك  * ُمْسَتشِهُد املتكلمني * املصلح بني الفئتني * الصلة بني البحرين *الصباحة
 طليعة املهدي  * وثيقة هذه الوفود * سلطان اخللف * برهان السلف *املتوحدين

 سناء الدين والشرع وارث سيد البشر منور املائة  *املوعود ذكاء االصل والفرع
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  :)شعر( االمام الرباين  *ادية عشر جمدد االلف الثايناحل

  ركاهپ ىدريا از بد ه من درياچ  *اهآگز وصفش خامه  رددگكجا 

   سرامي نغمه وخاموش باشم *وش باشمگمهان هبتركزين بس 

االحد  الشيخ امحد ابن الشيخ عبد عيسى  باالسم الذي بشر بهىمسي املصطف
النقشنبدي مشربا أدام اهللا سبحانه ظالل حياته على الفاروقي نسبا واحلنفي مذهبا و

ن السليمي البال الذين يالعاملني وارواهم من حبار بركاته اىل يوم الدين حبذا حال الناظر
  *يفتحون سواد النظر اىل هذا املداد الذي هو السواد االعظم من االسرار واحلكم

لك السواد تكون سويداء ومن ذ  *فيجدون من هذا املداد باعالم رباين امداد احلضور
 الذين اذا الفت السنتهم  *ل القارئني املستقيمي االحوالا ونعم م *نة بالنورقلوهبم مآل

 ومرحبا  *هبذه املعارف العالية تغيب ارواحهم باهلام سبحاين يف سكر السكر والشكر
هلم احلجاب باملستعدين املستسعدين بصفاء الطبيعة وحسن االعتقاد الذين اذا مل يرتفع 

عن مجال هذه النكات والرموز اليت هي وراء طور العقل من غاية الدقة والغموض 
  ):ع(يعترفون بقصورهم وعدم وجداهنم ويسلمون للكل سالكني طريق صدقنا قائلني 

  وليس يدري سواهم منهم احدا

 على )ويا حسرتا(فيحوزون نقد مثرات السعادات االبدية ذلك ملن خشي ربه 
 الذين اذا وافق من  * والسامعني املهذرين يف الكالم هذرا * الناظرين اليه شزراًالقارئني

هذه امللهمات الغيبية شئ طبعهم وناسب فهمهم حيملونه على مهارة صاحب املقال 
 وما مل جيدوه كذلك يبسطون السنتهم بالسوء من  *ت اخليالحنيف القيل والقال و

 عدوا ملا جهله يزمرون مزامري اجلدال املنحوس االثر ُحبكِم املرء ال يزال  وقصور النظر
 وال يعلمون ان هذه الطائفة العلية ليسوا يف البني يف اظهار هذه االسرار اخلفية *
  :)شعر(

  حلان بل من مطرب  *ليس منهم هذه اال

 واطلعهم على االسرار الغيبية الصادرة  *بصر اهللا سبحانه اخواننا سرائر عيوهبم
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  * ورزقهم خملصا من قيد الكيد وغل الغل للمخلصني *ء بطهارة قلوهبممن اهل الصفا
وما قلت اهنم ليسوا يف البني يف اظهار االسرار ليسمع شاهده ايضا من صاحب هذه 

  ):ع(االسرار 

  حلاله يف حاله برهان و

 اختتم اجللد االول من املكتوبات معدن الفتوحات الذي در املعرفة امسه )ملا و(
تتامه بلغ بعض متعطشي زالل املقال اىل العرض االقدس انه لو وردت وتأريخ اخ

االشارة العالية ِبَجْمِع اهنار االسرار اليت تنبع بعد ذلك من عيون االقالم ليجتمع حبر 
اجللد الثاين فقال حضرة شيخنا يف اجلواب من غاية االنكسار واخلشية اين يف فكرة ان 

ل تكون مقبولة ومرضية ام ال فسكت مترصدا كل هذه العلوم اليت بينت وحررت ه
لالشارة والبشارة مث قال يف غداة ذلك اليوم انه قد هتف يب هاتف باالمس ان هذه 

 على لسانك كلها مقبولة ومرضية وقيل اشارة اىل ما ىالعلوم اليت كتبتها بل ما جر
 يف نظري كتبته ان كل ذلك مقالتنا وبياننا واورد يف ذلك الوقت مجيع تلك العلوم

فنظرت اىل كل واحد منها امجاال وتفصيال سيما اىل العلوم اليت كان يل فيها تردد 
فوجدت كلها داخلة يف ذلك احلكم احلمد هللا على االحسان فشرع يف اجراء اقدام 
االقالم احملترمة بكتابة االسرار وملا بلغ ما حواه ذلك اجللد تسعا وتسعني مكتوبا 

 اختتم على ذلك يف عام تأرخيه ظاهر من نور اخلالئق مث ملا ورد مطابقا لالمساء احلسين
بعض املكاتيب اىل منصة الظهور وجملة السطور التمس االمري النسيب والسيد احلبيب 

  :)شعر(قطب الزمان حرز االمان 

   وجاىنىروح  تن جتريد را * وكاىنىحبر در تفريد را

  هء دل دم او صيقل آئين *ئينه سازد نور زائل آدم از

 گ الشهري مبري بزر االيقان والعرفان حممد نعمان بن مشس الدين حيىينمعد
البدخشاين سلمه اهللا تعاىل وأبقاه وهو من كمل خلفاء حضرة شيخنا مقيم يف صوب 
دكن هبداية الربية وترويج الطريقة العلية بامره العايل نظم تلك الآليل املنثورة ليجعل 
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تمسه مقرونا باالجابة وملا بلغ املكاتيب زهاء ثلثني حالت دفينة اجللد الثالث فصار مل
املهاجرة الصورية الضرورية بني السيد املذكور وبني ذلك اجلناب ومل يرغب خاطر 
حضرة شيخنا ايضا يف حترير املعارف وتقرير املكاشف مدة طويلة اىل ان استسعد هذا 

لد بعد مضي سنني بتأييد الضعيف الذي ذكر امسه يف آخر املكتوب االول من هذا اجل
اهللا وهدايته سبحانه باجللوس على تراب العتبة العلية يف السنة اليت تظهر من خاك نشني 
فشرع حبر نيسان حضرة شيخنا يف التموج بالتقرير وانبوب بنانه يف النبع بالتحرير 

بياض وامتاز هذا الفقري من غاية رمحته وعنايته له جبمع تلك املسودات ونقلها اىل ال
وتشرف بامتام اجللد الثالث يف تلك السنة اليت تظهر ايضا من لفظ ثالث بامداد مبدأ 
الفياض وملا بلغ عدد املكاتيب مائة وثالثة عشر مكتوبا موافقا لعدد حروف باقي 
وكان التقرير على ذلك يف غاية اللياقة باعتبارات ثالثة اختتم عليه يف عام يلوح حسابه 

ملا ظهر بعض املكاتيب بعد ذلك بعلوم جديدة واسرار غريبة امر من كأس الراسخني و
 اوال احلمد هللان جنعله به مسك اخلتام فباحلاقه طابق عدد املكاتيب بعدد سور القرآن 

وآخرا وظاهرا وباطنا رزق اهللا سبحانه للطالب من هذه املائدة قوت االرواح وقوة 
  . سبيل الرشاداالميان اىل يوم التناد حبق احلق اهلادي اىل

  

املكتوب االول اىل السيد املري حممد نعمان يف جواب سؤاله عن اقربية افعال 
  الواجب وصفاته وذاته جل سلطانه

على عباده الذين اصطفى وصلت و سالم ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا 
شكورا وملا الصحيفة الشريفة قد ارتكبتم مشقة كثرية جعل اهللا سبحانه سعيكم م

استفسرمت عن اقربية افعال الواجب وصفاته وذاته جل سلطانه مكررا ووهلتم ببيانه 
ان كل شئ هو ذلك الشئ مباهيته وجعل ) اعلم(اردنا ان نذكر منها قدرا يسريا 

اجلاعل لثبوت املاهية لذلك الشئ ليس بالزم اصال فان ثبوت الشئ لنفسه ضروري 
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 بثابت يف نفس املاهية واملاهية ليست مبجعولة واجلعل امنا ومن ههنا قالوا ان اجلعل ليس
هو التصاف املاهية بالوجود اال ترى ان فعل الصباغ امنا هو يف اتصاف الثوب باللون 
ال انه جيعل الثوب ثوبا واللون لونا فانه حمال لكونه حتصيل احلاصل فلم يكن اجلعل يف 

 هذا  ومباهيته شيئا  الشئ امنا يكوننفس الشئ بل يف اتصاف الشئ بالوجود فثبت ان
املعىن مفقود يف ظل الشئ وعكس الشئ يف النظر الكشفي فان عكس الشئ وظله ليسا 

تهما الظلية والعكسية بل مباهية اصلهما فان الظل ال ماهية له يبظل وعكس مباه
والظاهر به امنا هو ماهية االصل اظهرت نفسها بالظل فيكون االصل اقرب اىل الظل 
من نفسه فان الظل ظل باصله ال بنفسه وحيث ان العامل ظالل افعال الواجب جل 
سلطانه وعكوسها تكون االفعال اليت هي اصوهلا اقرب اىل العامل من العامل بالضرورة 
وكذلك االفعال ظالل صفات الواجب جل شأنه فتكون اقرب اىل العامل من العامل 

صل وحيث ان الصفات ظالل حضرة الذات واصوله اليت هي االفعال لكوهنا اصل اال
اليت هي اصل مجيع االصول فال جرم تكون الذات اقرب اىل العامل من العامل ومن 
االفعال والصفات الواجبية هذا هو بيان اقربيته تعاىل املمكن ايراده يف حيز التحرير فلو 

نه خارج عن انصف العقالء حيتمل اهنم يقبلون هذا املعىن فان مل يقبلوا فال غم ال
املبحث وحيث اندرج يف هذا البيان املقدمات املعقولة لو اشركتم السيد املري مشس 

 يف مطالعة هذا املكتوب لساغ وكتبتم انه قد اردنا الشروع يف مجع اجللد يالدين عل
 يف امر صالحا حيتمل االثالث من املكتوبات فامضوا على ما أردمت فان أهل اهللا اذا رأو

اركا واذا فوضتم هذا االمر اىل املري املشار اليه فليجعل النسخ متعددة ان يكون مب
 اليها والفقري متحري حتياجولريسل نسخة اىل سرهند وليحفظ املسودات ولعلها يقع اال

يف سفركم وقعودكم فمن جهة انه حريص على مالقاتكم ال يقدر ان حيرك شفتيه 
خلوف كون القعود سببا لفوت مصاحل بسفركم وال يقدر ان يدلكم على القعود ايضا 

مجع كثري ولكن اذا سافرمت ارسلوا هنا اخلواجه حممد هاشم ليكون يف الصحبة اياما 
شابا قابال وحيث ان املشار اليه مرباكم  يرى وليأخذ بعض العلوم واملعارف فانه
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و وعارف مبذاقكم ينبغي ان حتيلوا االستفسارات عليه فيستمع اجلواب ويؤديه اليكم 
  .السالم

  

املكتوب الثاين اىل جامع االسرار والعلوم حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد 
االلتجاء اىل جناب  االنقطاع عن اخللق و معصوم سلمه اهللا تعاىل يف املواعظ و

  تعاىل احلق سبحانه و

 رب العاملني يف السراء والضراء ويف اليسر والعسر ويف النعمة والنقمة احلمد هللا
 على من و السالملرمحة والزمحة ويف الشدة والرخاء ويف العطية والبالء والصالة ويف ا

 رسول بنحو ابتالئه هلذا صار رمحة للعاملني وسيد ىما اوذي نيب مثل إيذائه وما ابتل
االولني واآلخرين ايها االوالد الكرام ان وقت االبتالء وان كان مرا كريه الطعم ولكن 

كم اعطيتم الفرصة يف هذا الوقت ينبغي ان تؤدوا محدا هللا الفرصة مغتنمة وحيث ان
جل شأنه وان تتوجهوا اىل امركم من غري ان جتوزوا النفسكم فراغة حملة وحلظة وال 

القراءة الصالة بطول  ءاقرآن اجمليد وادة الينبغي لكم اخللو عن احد امور ثالثة تالو
 بكلمة ال اِلَهةَ أهواء النفس وان يدفع ىينفاله اال اهللا ينبغي ان  وتكرار الكلمة الطيبة ال

املقاصد واملرادات فان طلب االنسان مراده دعوى منه االلوهية ينبغي ان ال يكون يف 
يلة قطعا حىت تتحقق حقيقة خهوس يف املت يبقى ساحة الصدر جمال مراد اصال وان ال

 على ربه وهذا العبودية طلب العبد حصول مراده مستلزم لدفع مراد مواله ومعارضة
املعىن مستلزم لنفي مواله واثبات مولوية نفسه ينبغي ان يدرك قبح هذا االمر وان ينفي 

شئ من االهواء واهلوسات واملرادات غري  يبقى دعوى االلوهية عن نفسه اىل ان ال
 وهذا املعىن نرجو ان يتيسر يف ايام البالء واوقات االبتالء بالسهولة بعناية مراد املوىل

 سبحانه واما يف غري هذه االيام فكل واحد من هذه االهواء واهلوسات كسد اهللا
يأجوج فينبغي االشتغال هبذا االمر قاعدين يف الزوايا فان الفرصة مغتنمة القليل يف ايام 
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الفنت يتقبل بالكثري ويف غري ايام الفنت ال بد من الرياضات واجملاهدات اخلرب شرط يقع 
مراد وال هوس اصال واطلعوا والدتكم ايضا  يبقى يحة هي ان الاملالقاة ام ال والنص

ذا نورد منها  على هذا املعىن ودلوها عليه واحوال هذه النشأة حيث كانت ماضية ما
يف معرض البيان ارمحوا الصغار ورغبوهم يف القراءة وارضوا اهل احلقوق من جانبنا 

ميان ولنكتب مكررا ومؤكدا انه مهما امكن وكونوا ممدين ومعاونني بدعاء سالمة اال
ال تصرفوا هذا الوقت يف امور ال طائل فيها وينبغي ان ال تشتغلوا بشئ غري ذكر اهللا 
جل شأنه وان كان مطالعة الكتب وتعليم الطلبة فان الوقت وقت الذكر واجعلوا 

 مراد ومقصود يف يبقى االهواء النفسانية داخلة حتت ال حىت تكون منتفية بالتمام وال
 بالفعل الذي هو من اهم مقاصدكم ينبغي ان ال يكون مرادا ينالصدر حىت ان ختلص

لكم وارضوا بتقديره وفعله وارادته تعاىل وينبغي ان ال يكون يف جانب االثبات من 
 املتخيالت وهم  والكلمة الطيبة شئ غري غيب اهلوية الذي هو وراء وراء املعلومات

والكتب واشياء اخر سهل ينبغي ان ال يكون شئ مزامحا الدار والقصر والبئر والبستان 
لوقتكم وال يكون شئ غري مرضيات احلق جل وعال مرضيا ومرادا لكم فانا لو ذهبنا 
ذهبت هذه االشياء كلها فلتذهب يف حياتنا ال تتفكروا فيها وقد ترك األولياء هذه 

 ان نكون من ىه فعساالمور باختيارهم فلنتركها حنن باختياره تعاىل ونشكره سبحان
املخلصني بفتح الالم وكل موضع قعدمت فيه ينبغي ان تعتقدوه وطنا ويف اي حمل متر 
حياة ايام قليلة ينبغي ان متر بذكر احلق جل شأنه فان معاملة الدنيا سهلة ينبغي التوجه 

فان قدر اهللا اآلخرة وينبغي ان تسلوا والدتكم وان ترغبوها يف اآلخرة اىل معاملة 
حانه املالقاة يف الدنيا فتتيسر واال فينبغي الرضاء والتسليم بتقدير اهللا تعاىل والدعاء سب

يف دار السالم حميال لتاليف مالقات الدنيا بكرمه تعاىل  و تعاىل الن جيمع اهللا سبحانه
  .احلمد هللا على كل حالاآلخرة على 
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ىن الكلمة الطيبة الِ اله  يف بيان معاملانكپورياملكتوب الثالث اىل املري حمب اهللا 
  اال اهللا

على عباده الذين اصطفى الِ اله اال اهللا ال احد يستحق و سالم احلمد هللا 
االلوهية واملعبودية اال اهللا الذي ال نظري له الواجب الوجود املرته عن مسات النقص 
املربأ عن صفات احلدوث فان املستحق للعبادة اليت هي عبارة عن كمال التذلل 

خلضوع واالنكسار ثبت من له مجيع الكماالت وسلب عنه مجيع النقائص واحتاج وا
اليه مجيع االشياء يف الوجود وتوابع الوجود وهو ليس مبحتاج يف أمر اىل شئ وهو 
الضار النافع ال شئ يقدر ايصال ضرر او نفع اىل احد بال اذنه واملتصف هبذه الصفات 

غي ان يكون فانه لو حتقق غريه تعاىل هبذه الصفات الكاملة ليس اال اهللا تعاىل وال ينب
الكاملة من غري زيادة وال نقصان ال يكون غريه تعاىل الن الغريين متمايزان وال متايز 
مثة فلو اثبتنا الغريية باثبات التمايز يلزم نقصه وهو مناف لاللوهية واملعبودية وذلك النا 

 يلزم نقصه وكذلك لو مل نسلب عنه ثبت له مجيع الكماالت ليحصل التمايزنلو مل 
مجيع النقائص يلزم نقصه ايضا فان مل تكن االشياء حمتاجة اليه فالي شئ يكون 
مستحقا للعبادة فان كان هو حمتاجا اىل شئ من االشياء يف أمر من االمور يكون 

 االشياء اليه ومل يكون احتياجما ذا يكون بناقصا وكذلك لو مل يكن نافعا وضارا ف
حقا لعبادهتم اياه فان قدر احد على ايصال ضر او نفع اىل االشياء بال اذنه يكون مست

مستقحا للعبادة فال يكون اجلامع هلذه الصفات الكاملة اال واحدا ال  يبقى معطال ال
 ان التمايز هبذه الصفات )فان قيل(شريك له وال يستحق للعبادة اال هو الواحد القهار 

على ما بني وهو مناف لاللوهوية واملعبودية ولكن ميكن ان وان كان مستلزما للنقص 
تكون لذاك الغري صفات اخر تكون باعثة على االمتياز ال يلزم نقص اصال وان مل 

 ان هذه الصفات ايضا ال ختلو اما ان تكون )اجيب(هي  تعرف تلك الصفات اهنا ما
ين يلزم احملذور من الصفات الكاملة او من الصفات الناقصة و على كال التقدير

املذكور وان مل نعرف تلك الصفات خبصوصها اهنا ما هي ولكن نعرف اهنا ليست 
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خبارجة من دائرة الكمال او النقصان و على كال التقديرين النقص الزم كما مر 
للمعبودية هو ان اهللا تعاىل  و تعاىل  على عدم استحقاق غري احلق سبحانه)ودليل آخر(

يع ضروريات وجود االشياء وتوابع وجودها وكان نفع االشياء اذا كان كافيا يف مج
 االشياء اليه احتياجوضررها مربوطا به سبحانه يكون غريه تعاىل معطال حمضا ال يقع 

اصال فمن اي جهة حيصل له استحقاق العبادة والي شيئ تتوجه اليه االشياء بالذلة 
وجيعلون  و تعاىل ق سبحانهواخلضوع واالنكسار والكفار االشرار يعبدون غري احل

االصنام املنحوتة معبودهم بزعم اهنا تكون شفعاءهم عند اهللا تعاىل ويتقربون اىل اهللا 
تعاىل بتوسلها ما اعظم محاقتهم من أين علموا ان هلا مرتبة الشفاعة وانه تعاىل يأذن هلا 

 واخلسارة يف الشفاعة واشراك احد يف عبادته جل وعال مبجرد التوهم هناية اخلذالن
العبادة ليست بامر سهل حىت يعبد كل حجر ومجاد ويتصور كل عاجز بل اعجز من 
العابد مستحقا للعبادة فان استحقاق العبادة ال يتصور بدون حتقق معىن االلوهية فمن 
فيه صالحية االلوهية فمستحق للعبادة ومن ال فال وصالحية االلوهية مربوطة بوجوب 

 ما اشد ةوب الوجود ال يليق بااللوهية فال يستحق للعبادالوجود فمن ليس فيه وج
يف وجوب الوجود ومع ذلك يشركون به  شيئا سفاهة من ال يشركون باهللا سبحانه

تعاىل شركاء يف العبادة أمل يعلموا ان وجوب الوجود شرط استحقاق العبادة فان مل 
استحقاق العبادة يكن له شريك يف وجوب الوجود ال يكون له تعاىل ايضا شريك يف 

واالشراك يف استحاق العبادة مستلزم لالشراك يف وجوب الوجود ايضا فينبغي ان ينفي 
بتكرار هذه الكلمة الطيبة شريك وجوب الوجود وشريك استحقاق العبادة بل االهم 
واالحوج اليه واالنفع يف هذا الطريق نفي شريك استحقاق العبادة املخصوص بدعوة 

 فان املخالفني الذين ليسوا مبلتزمني ملة نيب من و التسليماتلصلوات االنبياء عليهم ا
 ايضا ينفون شريك وجوب الوجود بدالئل عقلية و التسليماتاالنبياء عليهم الصلوات 

وال يثبتون غري واحد من واجب الوجود ولكنهم غافلون عن معاملة استحقاق العبادة 
تحاشون من عبادة الغري وال يتكاسلون وفارغون عن نفي شريك استحقاق العبادة ال ي
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من عمارة الدير االنبياء هم الذين يهدمون الدير وينهون عن عبادة الغري واملشرك يف 
لسان هؤالء االكابرمن يكون اسريا لعبادة غري احلق سبحانه وان كان قائال بنفي 

قة  احلق سبحانه املتعلىشريك وجوب الوجود فان اهتمامهم يف نفي عبادة ما سو
بالعمل واملعاملة املستلزم لنفي شريك الوجوب الوجود فمن مل يتحقق بشرائع هؤالء 

 اهللا سبحانه ى املنبئة عن نفي استحقاق ما سوو التسليماتاالكابر عليهم الصلوات 
فاقية واالنفسية نجو من شعب شرك عبادة االهلة االللعبادة ال يتخلص من الشرك وال ي

 هو شرائع االنبياء عليهم الصلوات والتحيات بل املقصود من فان املتكفل هبذا املعىن
بعثتهم هو حتصيل هذه الدولة والنجاة من هذا الشرك غري متيسرة يف غري شرائع هؤالء 
االكابر والتوحيد غري ممكن بدون التزام ملتهم عليهم الصلوات والتحيات قال اهللا 

 املراد من اآلية الكرمية ما اراد اهللا ان اهللا ال يغفر ان يشرك به اآلية و تعاىل تبارك
سبحانه وحيتمل ان يراد ال يغفر ان ال يلتزم بالشرائع الن عدم التزام الشرائع الزم 

 يندفع ما يتوهم من ان الشرك كما ال يغفر ال ينئذللشرك فذكر امللزوم واراد الالزم فح
ون معىن ان يشرك يغفر انكار سائر الشرعيات ايضا فما وجه التخصيص وحيتمل ان يك

به ان يكفر به الن انكار الشرائع كفر باهللا سبحانه فال يغفر والعالقة بني الشرك 
والكفر بالعموم واخلصوص فان الشرك كفر خاص من مطلق الكفر فذكر اخلاص 

 ان يعلم ان عدم استحقاق غري احلق سبحانه للعبادة بديهي فان مل )ينبغي(واراد العام 
ل من ان يكون حدسيا فان من فهم معىن العبادة كما ينبغي وتأمل يكن بديهيا فال اق

غري احلق سبحانه كما هو حقه حيكم بعدم استحقاقه للعبادة بال توقف واملقدمات اليت 
اوردت يف بيان هذا املعىن فهي من قبيل التنبيهات على البديهيات ال جمال اليراد 

وال بد من نور االميان حىت تدرك هذه النقض واملناقضة واملعارضة على هذه املقدمات 
املقدمات بالفراسة وكثري من البديهيات بقي خمفيا على القاصرين واالغبياء وكذلك 
الذين مبتلون مبرض الظاهر وعلة الباطن صارت البديهيات اجللية واخلفية خمفية عليهم 

و مقصودك  قد وقع يف عبارة مشائخ الطريقة قدس اهللا اسرارهم ان كلما ه)فان قيل(
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 ان مقصود )اجيب(فهو معبودك فما معىن هذه العبارة وما احململ هلا من الصدق 
ال يفتر وال يتقاعد  الشخص هو املتوجه اليه لذلك الشخص فما دام ذلك الشخص حيا

عن حتصيل ذلك املقصود وكل ذل وانكسار يصيبه يف حتصيله يتحمله ويهون ذلك 
 مؤدي العبادة لكونه كمال الذل واالنكسار عليه وال يتركه به وهذا املعىن هو

فمقصودية الشئ مستلزمة ملعبوديته فنفي معبودية غري احلق سبحانه امنا يتحقق اذا مل 
 واملناسب حلال السالك يف حتصيل هذه هيبق مقصود غري احلق تعاىل ومل يكن مراد سوا

 مقصود اال اهللا وينبغي ان الدولة ان يالحظ معىن الكلمة الطيبة الِ اله اال اهللا بعنوان ال
من مقصودية الغري اسم وال رسم وال يكون مراد  يبقى يكرر هذه الكلمة اىل ان ال

هلة  يف رفع االهلة املتكثرة ونفي اآلغريه تعاىل ليكون صادقا يف نفي معبودية الغري وحمقاً
ما سبق بيانه املتكثرة هبذا املنوال والتوصل من نفي املقصودية اىل نفي املعبودية على 

باملقال من شرط كمال االميان عند اهل احلال املربوط بالوالية املنوطة بنفي آهلة اال 
هواء النفسانية وما مل تكن النفس مطمئنة ال يتوقع هذا املعىن واطمئنان النفس امنا 

 يف ظاهر الشريعة الغراء الذي هو منبئ )وتوجيهها(يتصور بعد كمال الفناء والبقاء 
سر والسهولة ومشعر برفع احلرج عن العباد الذين خلقوا على الضعف هو ان عن الي

من اخرج رأسه عياذا باهللا سبحانه من ربقة الشريعة يف حتصيل مقصوده وجتاوز 
احلدود الشرعية يف حصوله يكون ذلك املقصود معبوده واهله فان مل يكن ذلك 

الشرعية ال يكون ذلك املقصود كذلك ومل يرتكب يف حتصيله وحصوله املنكرات 
املقصود ممنوعا شرعيا وكأن ذلك املقصود ليس من مقاصده والشئ املطلوب ليس من 
مطالبه بل مقصوده يف احلقيقة هو احلق سبحانه ومطلوبه امره تعاىل وهنيه الشرعيني ومل 

 ميله الطبيعي اليه وهو ايضا مغلوب االحكام ىحيدث لذلك الشئ مقصودية سو
ادة مقصودية الغري مطلوب يف حقيقة الشريعة اليت تدل على كمال الشرعية وحسم م

رمبا تكون تلك املقصودية  و تعاىل االميان فانه لو جوز مقصودية غري احلق سبحانه
بل  و تعاىل  واعانة غلبة اهلوس معارضة ملقصودية احلق سبحانهىبامداد استيالء اهلو
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ق جل وعال فيؤدي اىل اخلسارة كثريا ما خيتار يف حصوهلا على حصول مراضي احل
االبدية فنفي مقصودية الغري كان ضرويا يف كمال االميان مطلقا حىت يكون مأموناً 
وحمفوظا من الزوال والرجوع عنه نعم قد جيعل بعض االولياء صاحب ارادة واختيار 

يار  له االختيار واالرادة الكليان بعد سلب االختىبعد نفي االرادة ورفع االختيار ويعط
واالرادة اجلزئيني عنه وسيجئ حتقيق هذا املعىن يف مكتوب آخر ان شاء اهللا تعاىل ربنا 

 على من اتبع اهلدى والتزم و السالمامتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير 
  .متابعة املصطفى عليه و على مجيع االنبياء امت الصلوات واكمل التسليمات

  

 السيادة والرشادة املري حممد نعمان يف تأويل قوله املكتوب الرابع اىل معدن
  تعاىل ال ميسه اال املطهرون

قال اهللا تعاىل انه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه اال املطهرون املراد من 
والرمز الذي خيطر يف اخلاطر الفاتر ويقع يف  و تعاىل اآلية الكرمية ما اراد اهللا سبحانه

ملقام انه ال ميس االسرار املكنونة القرآنية اال الذين صفت الفهم القاصر يف هذا ا
سرائرهم من لوث التعلقات البشرية فاذا كان نصيب االطهار مساس االسرار القرآنية 
ماذا يصيب لغريهم ورمز آخر ال يقرأ القرآن يعين ال ينبغي ان يقرأ القرآن اال الذين 

هلة جللي واخلفي ومن اآل واهلوس وطهرت عن الشرك اىزكت نفوسهم عن اهلو
 السلوك هو الذكر ونفي ما سوي ىاآلفاقية واالنفسية بيانه ان املناسب حلال مبتد

غري احلق  شيئا شئ مما سواه تعاىل معلوما وال يكون مراده يبقى مذكور على حد ال
سبحانه فان ذكروه باالشياء بالتكليف ال يكاد يتذكر وال يكون مقصوده فاذا صار 

حق ان يقرأ القرآن تالشرك وحمررا من اآلهلة اآلفاقية واالنفسية فحينئذ يسطاهرا من 
 بدولة التالوة وتالوة القرآن قبل حصول هذه احلالة املذكورة داخلة ىبدل الذكر ويترق

يف اعمال االبرار وبعد حصول هذه احلالة داخلة يف اعمال املقربني كما ان الذكر قبل 
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 اعمال املقربني واعمال االبرار من مجلة العبادات حصول هذه النسبة كان من عداد
واعمال املقربني من مجلة التفكرات ولعلكم مسعتم تفكر ساعة خري من عبادة سنة او 
سبعني سنة والتفكر عبارة عن االنتقال من الباطل اىل احلق والفرق بني االبرار واملقربني 

م ان الذكر الذي يكون يف عداد  ان يعل)ينبغي(هو فرق ما بني عبادة ذاك وتفكر هذا 
 هو ما أخذه من الشيخ الكامل املكمل وكان مقصوده ئاعمال املقربني من املبتد

و سلوك الطريقة واال فالذكر ايضا من مجلة اعمال االبرار واهللا سبحانه امللهم للصواب 
اكمل له امت الصلوات آ على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على السالم

  .التسليمات

  

املكتوب اخلامس اىل السيد املري حممد نعمان يف بيان بعض االحوال واالذواق 
  اخلاصة حبضرة شيخنا مد ظله العايل

جل عناية اهللا ن انه ما مل تىعلى عباده الذين اصطفى ال خيفو سالم احلمد هللا 
 قفص السجن مل سبحانه بعنايته تعاىل بصورة جالله وغضبه تعاىل ومل اكن حمبوسا يف

اختلص من مضيق االميان الشهودي بالكلية ومل اخرج من سكك ظالل اخليال واملثال 
يب مطلق العنان ومل احتول من احلضور اىل ببالتمام ومل اتبختر يف طريق االميان الغي

الغيب ومن العني اىل العلم ومن الشهود اىل االستدالل على وجه الكمال ومل اجد 
يوبا وعيوهبم حماسن بالذوق الكامل والوجدان الصادق ومل اذق حماسن اآلخرين ع

زالل الذل واالنكسار ولذائذ مريب احلقارة والفضيحة واالفتقار ومل أحتظ من مجال 
طعن اخللق ومالمتهم ومل التذ حبسن بالء الناس وجفائهم ومل اترك االرادة واالختيار 

 حبال التعلقات اآلفاقية واالنفسية على بالكلية كائنا كامليت بني يدي الغسال ومل اقطع
وجه التمام والكمال ومل احز حقيقة التضرع وااللتجاء واالنابة واالستغفار والذل 

دقات انه الرفيع املرتلة احملفوف بسراواالنكسار ومل اشاهد قسطاس استغناء احلق سبح
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لعاري عن اخلاصية العظمة والكربياء ومل اعتقد نفسي عبدا حقريا ذليال عدمي االعتبار ا
 واالفتقار وما ابرئ نفسي ان النفس المارة بالسوء اال حتياجمفقود االقتدار كامل اال

ما رحم ريب فلو مل يكن تواتر الفيوض والواردات االهلية جل سلطانه وتوايل عطياته 
وانعاماته الالمتناهية يف دار احملنة هذه شامال حلال هذا العبد املكسور البال كادت 

عاملة تنجر اىل اليأس واوشك حبل الرجاء ان ينقطع احلمد هللا الذي عافاين يف عني امل
البالء وكرمين يف نفس اجلفاء واحسن يل يف حالة العناء ووفقين على الشكر يف السراء 
والضراء وجعلين من متابعي االنبياء ومن مقتفي آثار االولياء ومن حميب العلماء 

  .ه وتسليماته على االنبياء اوال و على مصدقهم ثانياوالصلحاء صلوات اهللا سبحان

  

املكتوب السادس اىل صاحب املعارف الشيخ بديع الدين يف بيان ان ايالم 
  احملبوب وجالله احب من انعامه ومجاله

على عباد الذين اصطفى وصلت الصحيفة الشريفة املرسلة و سالم احلمد هللا 
كاية من جفاء اخللق ومالمتهم واحلال اهنا مصحوبة بالشيخ فتح اهللا وقد كتبتم الش

عني مجال هذه الطائفة وصيقل صدائهم فكيف تكون باعثة على القبض والكدورة وملا 
 حمسوسا ان انوار مالمة اخللق ترد  اوائل احلال اىل هذه القلعة صاروصل هذا الفقري يف

املة من احلضيض اىل  املعى والبالد متوالية ومتتابعة كالسحاب النوراين وترقىمن القر
االوج وقد قطعتم املراحل سنني بالتربية اجلمالية فينبغي اآلن ان تقطعوا املسافة بالتربية 
اجلاللية وان تكونوا يف مقام الصرب بل يف مقام الرضاء وان تروا اجلمال واجلالل 
متساويني وكتبتم ايضا ان من وقت ظهور الفتنة مل يبق ذوق وال حال كان ينبغي ان 
يتضاعف الذوق واحلال فان جفاء احملبوب يورث اللذة اكثر من وفائه اي بالء وقع 
حىت يتكلم مثل العوام ويتباعد من احملبة الذاتية ينبغي ان يعتقد اجلالل فوق اجلمال وان 

 فان يف اجلمال واالنعام مراد ىيتصور االيالم افضل من االنعام على خالف ما مض



- ١٦ -  

 ويف اجلالل وااليالم خالص مراد احملبوب وخالف مراد احملبوب مشوب مبراد النفس
النفس والوقت واحلال هنا غري الوقت واحلال السابقني شتان ما بينهما وكتبتم يف حق 

  .زيارة احلرمني الشريفني ال مانع منه حسبنا اهللا ونعم الوكيل

  

تحمل  يف التحريض على الاملانكپورياملكتوب السابع اىل السيد املري حمب اهللا 
  اليذاء اخللق

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني انه قد وصلت الصحيفة الشريفة من 
اخي السيد املري حمب اهللا فاورثت فرحا وافرا ال بد من حتمل ايذاء اخللق وال مهرب 

 فاصرب و السالممرا حلبيبه عليه و على آله الصالة آمن جفاء االقارب قال اهللا تعاىل 
لو العزم من الرسل وال تستعجل هلم وامللح يف سكونة ذاك املقام هو هذا كما صرب او

االيذاء واجلفاء وانتم تريدون الفرار من ذلك امللح نعم ان مألوف السكر ال يطيق امللح 
  :)شعر(ماذا نصنع 

   لو انه حمبوب كل خالئق *ال يستقيم تدلل من عاشق

 يف اله آباد عينوا مرتال حىت واندرج فيها انه لو صدرت االجازة الخترت مرتال
تذهبوا هناك وتتخلصوا من افراط اجلفاء هذا هو طريق الرخصة وطريق العزمية الصرب 
والتحمل على االيذاء وقد غلب الضعف على الفقري يف هذه االيام كما هو معلومكم 

  .و السالموهلذا اقتصرنا على كلمات 

  

مد صديق يف بيان اصالة الغيب املكتوب الثامن اىل صاحب احلقائق موالنا حم
  وظلية الشهود

أيها احملب ان الغيب مقابل الشهود الذي فيه شائبة الظلية والغيب مربأ من ذاك 
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و الشوب فيكون اكمل من الشهود ولكن اذا كان سيد البشر عليه و على آله الصالة 
قات الظالل  مشرفا يف ليلة املعراج بدولة الرؤية اليت هي ما وراء وراء سرادالسالم

واقدس من الشوب بشائبة الظلية ملا يكون الغيب يف حقه صلّى اهللا عليه و سلّم اكمل 
من الرؤية وقد كان االكتفاء بالغيب لرفع الظلية وحيث تيسر رفع الظلية بالكلية يف 
عني احلضور ملاذا حيتاج اىل الغيب هذه دولة خمصوصة بسيد الكونني عليه و على آله 

 ولكمل تابعيه ايضا نصيب من هذا املقام بالتبعية والوراثة كما انه المو السالصالة 
ليس برؤية ليس بشهود ومشاهدة ايضا فالتعبري عنه بالغيب احسن العبارات وتفصيل 
ذاك املقام ال ميكن بالقول بل كل من جيده جيده على مقدار وجدانه وهو وراء ذلك 

  .و السالموال نصيب منه اال القل القليل 

  

ما آتاكم الرسول واملكتوب التاسع اىل السيد حممد نعمان يف بيان قوله تعاىل 
  فخذوه اآلية

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم قال اهللا تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم 
الوامر واالنتهاء عن املناهي لبعد ذكر االمتثال التقوى عنه فانتهوا واتقوا اهللا اآلية ذكر 

وانه هو مالك الدين قال رسول التقوى ارة اىل االهتمام باالنتهاء الذي هو حقيقة اش
صلّى اهللا عليه و سلّم وبارك مالك دينكم الورع وقال صلّى اهللا عليه و سلّم يف مواضع 
اخر ال تعدل بالرعة شيئا والرعة هو الورع والوجه هلذا االهتمام واهللا سبحانه اعلم 

اعم وجودا واكثر نفعا ملا انه يوجد يف ضمن االمتثال ايضا الن بالصواب ان االنتهاء 
االتيان باالمر انتهاء عن ضده وهو ظاهر واما كثرة نفع االنتهاء بغري جهة عمومه فالنه 

حظ للنفس فيه خبالف صور االمتثال فان النفس قد تتلذذ  خمالفة حمضة مع النفس ال
شك انه اكثر نفعا واقرب طرق اىل النجاة فيه وكل ما فيه زيادة خمالفة مع النفس ال 

فان املقصود االصلي من التكليفات الشرعية قهر النفس الهنا انتصبت ملعادات اهللا 
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 ملعادايت فكل طريق من تسبحانه وورد يف احلديث القدسي عاد نفسك فاهنا انتصب
 طرق املشائخ تكون رعاية االحكام الشرعية فيها اكثر يكون اقرب طرق اىل اهللا
سبحانه لوجود كثرة املخالفة مع النفس اال وهو طريق النقشبندية وهلذا قال سيدنا 
وقبلتنا الشيخ االجل هباء الدين املشتهر بنقشبند قدس سره وجدت طريقا اقرب طرق 
اىل اهللا سبحانه لوجود كثرة املخالفة مع النفس واما بيان زيادة رعاية احكام الشريعة 

 على املنصف الفطن اخلائض يف طرق املشائخ ومع ذلك ىخيفيف هذه الطريقة فما ال 
بينته بزيادة االيضاح يف بعض الرسائل واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال وهو سبحانه 

و حسيب ونعم الوكيل و صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم وبارك وكرم 
  .ى على من اتبع اهلدالسالم

  

مد نعمان يف تفسري قوله تعاىل واذا سئلك عبادي املكتوب العاشر اىل السيد حم
  عين اآلية

سالم على عباده الذين اصطفى قال اهللا تعاىل واذا سئلك عبادي  احلمد هللا و
مثليا ولكن للوهم وان كان الكيفيا وال و تعاىل ب احلق سبحانهعين فاين قريب قر

تعاىل وهلذا كان العامل هناك جمال واخلارج من حيطة الوهم ودائرة اخليال هو اقربيته 
بالقرب كثريا والعامل باالقربية اقل قليل وهناية القرب اىل حصول االحتاد وان كان 
االحتاد ايضا جمرد توهم واالقربية امنا هي بعد جماوزة االحتاد وان تصور العقل يف جانب 
القرب من هو اقرب من نفسه بعيدا وذلك من قصور نظر العقل حيث اعتاد رؤية 

  .و السالمبد ومل جيد اقرب من نفسه الع

  

 اخللخايل يف بيان جامعية ياملكتوب احلادي عشر اىل السيد املري مشس الدين عل
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االنسان الذي هو مركب من اجزاء عامل اخللق واالمر وترجيح قلب االنسان 
  على العرش اجمليد

ة على عباده الذين اصطفى اعلم ان االنسان نسخة جامعو سالم احلمد هللا 
مركب من االجزاء العشرة العناصر االربعة والنفس الناطقة والقلب والروح والسر 

 واجلوارح يف االنسان راجعة اىل هذه االجزاء وبني هذه ى وسائر القوىواخلفي واالخف
االجزاء تضاد وتضاد بعض العناصر ببعض آخر ظاهر وكذلك تضاد عامل اخللق بعامل 

جزاء عامل االمر اخلمسة خمصوص بأمر ومنسوب اىل االمر ايضا باهر وكل واحد من ا
كمال والنفس الناطقة هي مقتضية هلواها ال تريد اطاعة احد سواها وقد مجع اهللا 
سبحانه هذه االشياء املتضادة كاسرا سورة كل منها بعنايته الشاملة وقدرته الكاملة 

يئة الوحدانية واعطاها مزاجا خاصا وهيئة وحدانية وبعد حصول املزاج اخلاص واهل
وهب هلا صورة حبكمته البالغة حىت حتفظ اجزاءه املتفرقة املتضادة ومسي هذا اجملموع 
باالنسان وشرفه بشرف استعداد اخلالفة باعتبار جامعيته وحصول اهليئة الوحدانية 
وهذه الدولة مل تتيسر لشئ غري االنسان والعامل الكبري وان كان عظيما ولكنه خال من 

 وال نصيب له من اهليئة الوحدانية وهذه املعاملة جارية يف مجيع افراد االنسان اجلامعية
 ان يعلم ان اشرف اجزاء العامل الكبري )ينبغي(وعوام االنسان مشاركة فيها خلواصه 

فان ذاك التجلي اآلخر هوالعرش اجمليد والتجلي املخصوص به فوق جتليات االجزاء 
ء والصفات الوجوبية تعالت وتقدست وايضا ان جامع وذلك الظهور مستجمع لالمسا

ذاك التجلي دائمي ال جمال فيه لالستتار وقلب االنسان الكامل الذي له مناسبة للعرش 
ويقال له عرش اهللا له نصيب وافر من جتلي العرش وحظ كامل غاية ما يف الباب ان 

ة ليست هي يف ذاك التجلي كلي وهذا التجلي بالنسبة اليه جزئي ولكن يف القلب مزي
العرش وهي الشعور باملتجلي وايضا ان القلب مظهر له تعلق مبا ظهر فيه خبالف 
العرش فانه خال عن هذا التعلق فال جرم امكن الترقي للقلب بواسطة هذا الشعور 
والتعلق بل هو واقع فان القلب حبكم املرء من احب مع من له تعلق به ومفتون مبحبته 
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 والصفات فمع االمساء والصفات وان كان حمبا للذات تعالت فان كان حمبا لالمساء
 من التعلق باالمساء والصفات خبالف العرش ىوتقدست فقد صحح املعية هناك وترق

  .و السالماجمليد فان التجلي اجملرد عن االمساء والصفات غري واقع يف حقه 

  

 التضرع املكتوب الثاين عشر اىل السيد املري حممد نعمان يف بيان فوائد
  واالنكسار والذكر وتالوة القرآن وطول القنوت يف الصالة

على عباده الذين اصطفى وصلت الصحيفة الشريفة من اخي و سالم احلمد هللا 
 السيادة فاورثت سرورا وقد كتبتم فيها انه هل االفضل الدعاء والتضرع نمعد

ه املذكورات ممزوجة واالنكسار ودوام االلتجاء اىل حضرة احلق سبحانه والذكر او هذ
 من الذكر وكل شئ جيتمع معه فهو دولة وقد وضعوا مدار الوصول )ال بد(بالذكر 

 ايضا ان هذه الثلثة افضل )وسألتم(على الذكر واشياء أخرى غريه كثمراته ونتائجه 
النفي واالثبات او تالوة القرآن او الصالة بطول القنوت اعلم ان ذكر النفي واالثبات 

لذي هو شرط الصالة وما مل يوجد الوضوء ال يصح الشروع يف الصالة كالوضوء ا
كذلك ما مل تتم معاملة النفي واالثبات فكل عمل يعمل غري الفرائض والواجبات 
والسنن داخل فيما ال يعين ينبغي اوال ازالة املرض وهي مربوطة بالنفي واالثبات مث 

لغذاء الصاحل للبدن وكل غذاء االشتغال بعد ذلك بعبادات وحسنات اخر مما هو كا
  ):ع(يتناول قبل زوال املرض فهو فاسد ومفسد 

  وكلما اخذ املعلول معلول

متامية هذه املعاملة ال يلزم ان تتعني فان تلك احلالة ناطقة بتماميتها بنفسها  و
 ايضا ان اجللد الثالث يسجل بإسم من والظاهر ان الفقري كنت كتبت قبل )وكتبتم(

ل مسجال بامسكم ويف جواب كتابكم اآلن ايضا الكالم هو هذا ومن ذلك انه جيع
يكون افضل واحق به منكم ميكن ان يقال ان ميالن القلب دائما اىل جانبكم وال يعلم 
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وجه قعودكم يف اكره فانه وان كان يف اجلوار ولكن ملا كان خاليا عن املالقات فهو 
الفقري توجهوا اىل الوطن مفوضني الفقري عار عن االعتبار ال ينبغي اقامتكم هناك الجل 

اىل ارحم الرامحني واجعلوا املشتاقني هناك مسرورين فان كان يف قلبكم وجه آخر 
لقعودكم هناك فهو امر آخر ولتكن والدة حممد أمني موفقة مصحوبة بالعصمة والعفة 
 قد طالعت ما كتبت من واقعاهتا الطويلة العريضة وان كانت فيه اشياء موحشة

ولتكن متنبهة من امثال اآلخر ل كل منها اىل اخلري يف آومكدرة ولكنه خري سينقلب م
هذه الواقعات ومتالفية للتقصريات بالتوبة واالستغفارات ولتعلم ان التمتعات الدنيوية 
واملزخرفات الفانية ال شئ حمض ال يصري العاقل مفتونا ومبتال هبا ينبغي ان تكون 

 وان يكون مشغوال بالذكر والي شئ يلزم حصول لذة نصب العنياآلخرة احوال 
تامة يف الذكر وظهور اشياء يف النظر فان ذلك داخل يف اللهو واللعب بل كلما توجد 
املشقة يف الذكر يكون افضل وانفع ينبغي تعمري االوقات بالذكر االهلي جل شأنه بعد 

ي هلا ان تلتمس رضاكم اداء الصلوات اخلمس دون ان يتعطل بااللتذاذ بالذكر وينبغ
ها وان جتذبوها اىل جانبكم وان تدلومغتنمة خلدمتكم وينبغي لكم ايضا ان ترفقوا هبا 

  .و السالمعلى احلسنات 

  

 يف التحريض على املانكپورياملكتوب الثالث عشر اىل السيد املري حمب اهللا 
ومتابعة  و السالمكمال متابعة صاحب الشريعة الغراء عليه و على آله الصالة 

  شيخ الطريقة

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم وصل املكتوب الشريف من مرجع السيادة اخي املري 
ليأس احمب اهللا واتضحت مقدمات اليأس املندرجة على وجه االضطرار واالضطراب 

 متابعة صاحب الشريعة  غمكفر يلزم ان تكونوا راجني لو كان رسوخ يف امرين فال
 واالعتقاد يف شيخ الطريقة وحمبته ينبغي ان و السالمو على آله الصالة الغراء عليه 
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يقع الفتور يف هذه الدولة وكل شئ سواها  تكونوا واقفني وملتجئني ومتفرغني لئال
سهل كائنا ما كان وتالفيه ممكن وقد كنت كتبت فيما قبل انه اذا كنتم كارهني 

له آباد حيتمل ان يكون مباركا وانتم فهمتم ور ينبغي إختيار الوطن يف اپلالقامة يف مانك
منه العكس ومل يدل لفظ املبارك ايضا على املقصود والكالم اآلن ايضا هو ذاك وقد 

ور اىل اله آباد فاختاروا هناك پظهر الليلة يف النظر انه قد حول رحلكم من مانك
 والتزموا خرابة وعمروا اوقاتكم بالذكر االهلي جل شأنه وال يكون لكم شغل باحد

ذكر النفي واالثبات واخرجوا بتكرار هذه الكلمة الطيبة من ساحة الصدر مجيع 
املرادات حىت ال يكون املقصود واملطلوب واحملبوب غري واحد فان عجز القلب عن 
الذكر فقولوا باللسان بشرط االخفاء فان اجلهر ممنوع يف هذا الطريق وقد علمتم بقية 

ياكم والعدول عن طريق التقليد ما استطعتم فان لتقليد شيخ طرز الطريقة واوضاعها وا
 و السالمالطريقة مثرات ويف اخلالف لطريقه خطرات وماذا اكتب زيادة على ذلك 

له واصحابه امت الصلوات آعلى من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على 
  .وأكمل التحيات

  

 يف جواب سؤاله عن وجود ي علاملكتوب الرابع عشر اىل املري مشس الدين
  واجب الوجود تعاىل

على عباده الذين اصطفى قد صرت حمظوظا وملتذا مبطالعة و سالم احلمد هللا 
الصحيفة الشريفة املرسلة على وجه الكرم والشفقة جزاكم اهللا سبحانه خريا واندرج 

 عينا كان او اذا كانت موجودة مباهيتها ال بالوجود و تعاىل فيها ان ذات احلق سبحانه
زائداً فكيف يتحقق التقابل بني واجب الوجود الذي هو ذات اهللا سبحانه بال اعتبار 
الوجوب والوجود وبني ممتنع الوجود وباي وجه ميكن اطالق واجب الوجود على 
الذات املعراة عن الوجوب والوجود وكيف يثبت استحقاق العبادة الذي هو منوط 
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كون اطالق واجب الوجود على الذات العدمية بوجوب الوجود وبأي اعتبار ي
 ان جواب هذه االسئلة مندرج بالتفصيل يف مكتوب )ايها املخدوم(الوجوب والوجود 

من مكتوبات اجللد الثاين والظاهر انه حمرر باسم واحد من اوالد الفقري فان طالعتموه 
وجودة بنفسها لعلكم حتتظون به وباجلملة ميكن ان تكون ماهية الواجب جل سلطانه م

ال بالوجود واطالق الوجوب على تلك احلضرة يكون من قبيل منتزعات العقل بل هللا 
 وكما ان وجوب الوجود من قبيل املنتزعات امتناع العدم ايضا يف تلك ىاملثل االعل

احلضرة جل سلطاهنا من املنتزعات وكما ان الذات البحت ليست فيها نسبة وجوب 
نسبة امتناع العدم حيث ظهرت نسبة وجوب الوجود الوجود ليست فيها ايضا 

حصلت نسبة امتناع العدم الذي هو مقابله وظهرت نسبة استحقاق العبادة الذي هو 
متفرع على وجوب الوجود كان اهللا ومل يكن معه شئ وان كان من النسب 

  . اوال وآخراو السالمواالعتبارات فاذا ظهرت النسب ظهر التقابل 
  

 عشر اىل املري حممد نعمان يف بيان ان لذة ايالم احملبوب ألذ املكتوب اخلامس
   يف نظر احملب من لذة انعامهىواجل

 اصطفى ليكن معلوم األخ السيد حممد نسالم على عباده الذي احلمد هللا و
نعمان انه صار مفهوما ان االحباب الناصحني كلما اجتهدوا يف التشبث باسباب 

يما صنعه اهللا سبحانه فحدث من هذا االمر نوع حزن اخلالص مل يكن نافعا اخلري ف
 البشرية وظهر ضيق الصدر مث بعد زمان تبدل احلزن وضيق الصدر بفضل اهللا مبقتضى

جل سلطانه بالفرح وشرح الصدر وعلمت بيقني خاص ان مراد هذه اجلماعة الذين يف 
 وضيق الصدر بل صدد االيذاء لو كان موافقا ملراد احلق جل شأنه ال معىن لالستكراه

هو مناف لدعوى احملبة فان ايالم احملبوب مثل انعامه حمبوب للمحب ومرغوب فيه له 
كما ان احملب يلتذ بانعامه يلتذ ايضا بايالمه بل جيد اللذة يف ايالمه اكثر لكونه مربأ من 
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شائبة حظ النفس ومرادها وحيث ان احلق سبحانه مجيل مطلق فاذا اراد ايذاء شخص 
رادته تعاىل بعنايته سبحانه يف نظر ذلك الشخص مجيلة ألبتة بل تكون سببا تكون ا

لاللتذاذ وحيث ان مراد هذه اجلماعة موافق ملراد احلق سبحانه وروزنة ملراده تعاىل 
فمرادهم ايضا مستحسن يف النظر وموجب لاللتذاذ وفعل الشخص الذي هو مظهر 

وذلك الشخص الفاعل ايضا يظهر يف لفعل احملبوب حمبوب ايضا كنفس فعل احملبوب 
نظر احملب هبذه العالقة حمبوبا والعجب ان اجلفاء كلما يتصور من ذلك الشخص ازيد 
يظهر يف نظر احملب احسن واجمد لكون إرائته لصورة غضب احملبوب اكثر وازيد وامر 

  هذا الطريق مقلوب ومعكوس وارادة السوء لذاك الشخص واساءته منافية حملبةىواهل
احملبوب فان ذلك الشخص ليس بازيد يف ذلك من اين يكون مرآة لفعل احملبوب 
والذين هم يف صدد االيذاء يظهرون يف النظر حمبوبني بالنسبة اىل سائر اخلالئق فليزل 
االخوان ضيق الصدر عن انفسهم وال حيقدوا على الذين يف صدد االيذاء بل ينبغي ان 

كنا مأمورين بالدعاء واحلق سبحانه حيب الدعاء يكونوا متلذذين بفعلهم نعم حيث 
وااللتجاء والتضرع واالبتهال ينبغي الدعاء لدفع البلية وسؤال العفو والعافية وامنا قلت 
مرآة صورة الغضب فان حقيقة الغضب نصيب االعداء وصورة الغضب مع االحباء 

هذه ال ميكن عني الرمحة يف احلقيقة وكم من منافع حملب اودعت يف صورة الغضب 
شرحه وايضا يف صورة الغضب اليت اعطيها االحباء هالك املنكرين وهي باعثة على 
ابتالئهم ولعلكم علمتم معىن عبارة الشيخ حميي الدين ابن العريب قدس سره حيث قال 

مهة للعارف يعين ان اهلمة اليت يقصد هبا دفع البلية مسلوبة عن العارف فان العارف  ال
ة من احملبوب وتيقن اهنا مراده كيف يصرف مهته لدفعها وكيف يريد  البليىاذا رأ

 دعاء الدفع على لسانه حبسب الصورة المتثال االمر بالدعاء ىرفعها وانه وان اجر
  .ى على من اتبع اهلدو السالميف احلقيقة بل هو ملتذ بكلما يصيبه  شيئا ولكنه ال يريد
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يبين يف بيان سر عدم اطالع املكتوب السادس عشر اىل موالنا امحد الد
  السالك على احواله ومشاهدهتا يف مرايا املسترشدين

على عباده الذين اصطفى وصل املكتوب الشريف وذكرمت فيه و سالم احلمد هللا 
من احوال هذه الطائفة العلية ومواجيدهم وعلومهم  شيئا بأين ال اجد يف نفسي

 فتأثرا تأثرا كثريا وظهرت منهما ومعارفهم ومع ذلك كنت علمت الطالبني الطريقة
ان االحوال اليت ظهرت من ذينك ) اعلم(احوال غريبة فما يكون وجه ذلك 

الشخصني كانت من عكس احوالكم ظهر يف مرايا استعدادمها وملا كانا صاحيب علم 
عرفا احواهلما ودالكم ايضا على العلم حبصول احلال املستور كمرآة تدل على 

نسان وتظهر حماسنه املكنونة املقصود حصول االحوال والعلم كماالت خفية يف اال
 مجع هذا العلم ومجع آخر ال يعطاه ومع ذلك يكون ىباالحوال دولة أخرى يعط

كالمها من ارباب الوالية ومتساويني يف القرب فمنا من علم ومنا من جهل من كالم 
 باالحوال وينبغي السعي هذه الطائفة ينبغي ان ال يكون حمزونا ومتأملا من عدم العلم

حىت حيصل االحوال بل حىت حيصل الوصول اىل حمول االحوال جتاوزا من االحوال فان 
مل حيصل العلم باالحوال بال توسط املسترشدين ينبغي ان يقنع مبطالعتها يف مراياهم 
وان يكون حمتظا من طريق املظاهر وليحصل االحوال فان مل يتسري العلم باالحوال بال 

 أيضا ان دوام احلضور عبارة عن اي شئ )وكتبتم(سط فعساه أن حيصل بتوسط تو
وكثريا ما حيس ذهول القلب عن هذا احلضور يف بعض املشاغل فنيبغي تشخيص 

ان احلضور عبارة عن حضور الباطن مع جناب قدس ) اعلم(احلضور ودوام احلضور 
 هل مسعت احدا انه غفل احلق جل سلطانه شبيه بالعلم احلضوري الذي الدوام الزمه

عن نفسه يف وقت من االوقات وذهل والغفلة والذهول امنا يتصوران يف العلم احلصويل 
لوجود املغايرة يف البني ويف العلم احلضوري حضور يف حضور دائماً وان كان االبله 
يف جهل من هذا احلضور ونفور وحبصول يف غرور فكان الدوام الزماً للحضور والذي 

م له فهو ميالن اىل املطلوب وله شباهة باحلضور املذكور ودوامه متعذر لكونه ال دوا
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 واطالق ىشبيهاً بالعلم احلصويل الذي هو قليل النصيب من الدوام وهللا املثل االعل
العلم احلصويل والعلم احلضوري بالنسبة اىل جناب قدسه تعاىل امنا هو على سبيل 

ان اقرب اىل االنسان من نفسه يكون خارجا عن التشبيه والتنظري فانه تعاىل اذا ك
حيطة العلم احلضوري والعلم احلصويل وان عجز ارباب املعقول عن تصوره ومل جيدوا 
اقرب من انفسهم ولكن هذا املعىن واضح عند ارباب العلم اللدين وحاصل بالسهولة 

 ان الخي ى ال خيفبعناية اهللا تعاىل ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من امرنا رشدا مث
السيد حقوقا كثرية عليكم وهو متأذ جمليئكم بغري اذنه فينبغي حضوركم يف مالزمته بال 

اليف االيذاء فان جئتم بأذنه فال مضايقة ينبغي ان تعاملوا موافقا ملرضاه وان يتوقف ل
  .جتيئوا باذنه وما أكتب زيادة على ذلك

  

هل االرادة يف بيان العقائد الدينية املكتوب السابع عشر اىل امرأة صاحلة من ا
  والترغيب على العبادات الشرعية

احلمد هللا الذي انعم علينا وهدانا اىل االسالم وجعلنا من امة حممد سيد االنام 
منعم على  و تعاىل  ان يعلم ان احلق سبحانه)ينبغي( و السالمعليه و على آله الصالة 

دسه تعاىل وان بقاء فعطاء من حضرته االطالق فان كان وجود فموهوب من جناب ق
جل سلطانه وان صفات كاملة فمن رمحته الشاملة واحلياة والعلم والقدرة والبصر 
والسمع والنطق كلها مستفادة من حضرته جل شأنه وانواع النعم وصنوف الكرم اليت 
خارجة عن احلد والعد كلها مفاضة من جناب قدسه تعاىل وهو تعاىل يزيل العسر 

دة وجييب الدعوة ويدفع البلية رزاق ال مينع االرزاق عن عباده من كمال رأفته والش
حرمتهم من وفور عفوه وجتاوزه بارتكاب السيئات  بعلة ذنوهبم ستار ال يهتك ستر

وال يفضحهم بعيوهبم حليم ال يستعجل يف مؤاخذهتم وعقوباهتم كرمي ال مينع عموم 
نعم واعظمها واعزها واكرمها الدعوة اىل كرمه عن االحباء واالعداء واجل هذه ال
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االسالم واهلداية اىل دار السالم والداللة على متابعة سيد االنام عليه و على آله الصالة 
 و  سبحانه فان احلياة االبدية والتنعمات السرمدية مربوطة هبذه ورضا املوىلو السالم

 ىىل اظهر من الشمس واجلمنوط هبا وباجلملة ان انعامه واكرامه واحسانه تعاتعاىل 
من القمر وابني من األمس وانعام غريه تعاىل باقداره ومتكينه سبحانه وطلب االحسان 
منهم من قبل االستعارة من املستعري والسؤال من الفقري اجلاهل كالعامل مقر هبذا املعىن 

  :)شعر(والغيب مثل ذكي معترف هبذا االمر 

   يبث الشكر كنت مقصرا لسانا *فلو ان يل يف كل منبت شعرة

وال شك ان بداهة العقل حاكمة بوجوب شكر املنعم ولزوم توقريه وتعظيمه 
الذي هو املنعم احلقيقي واجبا ببديهة العقل وكان  و تعاىل فصار شكر احلق سبحانه

يف كمال الترته  و تعاىل تكرميه وتعظيمه تعاىل الزما وحيث كان احلق سبحانه
ن ة التلوث والتدنس تعذر من كمال عدم املناسبة وجدان اوالتقدس والعباد يف غاي

 و على اي كيفية فان العباد كثريا ما يستحسنون تعظيمه وتكرميه تعاىل يف اي شئ
هو يف احلقيقة مستهجنا عنده و يكون اطالق بعض االمور على جناب قدسه تعاىل 

حتقريا فما مل و يكون  توهينا ويزعمون شيئا تكرمياو يكون تعاىل وخيالون شيئا تعظيما 
يكن تعظيمه وتكرميه تعاىل مستفادا من جناب قدسه ال يكون الئقا باداء الشكر به 
وقابال لعبادته تعاىل فان احلمد الذي يصدر عن العباد من قبلهم رمبا يكون هجوا 
ومدحهم قدحا والتعظيم والتوقري والتكرمي اليت كانت مستفادة من حضرته سبحانه 

 والتحية فان كان تعظيم قليب و السالمتنا احلقة على مصدرها الصالة هي عني شريع
فمبني يف الشريعة احلقة وان ثناء لساين فمربهن هناك واالعمال واالفعال اجلوارحية 
ايضا بينها صاحب الشريعة بالتفصيل فاداء شكره تعاىل صار منحصرا يف اتيان احكام 

تعظيم وعبادة له تعاىل يؤدي مبا وراء الشريعة الشريعة قلبا وقالبا اعتقادا وعمال وكل 
ال يكون قابال لالعتماد بل كثريا ما يكون حمصال لالضداد واحلسنة املتومهة تكون 
سيئة يف احلقيقة فبمالحظة البيان املذكور كان العمل بالشريعة ايضا واجبا بالعقل 
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  هلا جزآن اعتقادي ووكان اداء شكر املنعم تعاىل متعذرا بدون االتيان هبا والشريعة
عملي فاالعتقادي من اصول الدين والعملي من فروع الدين وفاقد االعتقاد ليس من 

غري متصور يف حقه وفاقد العمل امره مفوض اآلخرة اهل النجاة واخلالص من عذاب 
 عنه وان شاء عذبه بقدر ذنبه واخللود يف ىفان شاء عف و تعاىل ته سبحانهئاىل مشي

فاقد االعتقاد ومقصور على منكر ضروريات الدين وفاقد العمل وان النار خمصوص ب
كان معذبا ولكن اخللود يف النار مفقود يف حقه وملا كانت االعتقاديات من اصول 
الدين وضروريات االسالم لزم ان نبينه بالضرورة وحيث كان تفصيل يف العمليات مع 

ن مشة للترغيب يف بعض العمليات وجود فرعياهتا احلنا بياهنا على كتب الفقه مع بيا
 ان اهللا تعاىل موجود بذاته االقدس ووجوده تعاىل بنفسه )االعتقاديات(الضرورية 

دائميا ال سبيل للعدم السابق و يكون سبحانه وكما انه تعاىل موجود كان دائميا 
والعدم الالحق اىل جناب قدسه تعاىل فان وجوب الوجود احقر خدام ذلك اجلناب 

 وسلب العدم اذل كناس ذاك املوطن احملترم وهو تعاىل واحد ال شريك له ال يف املقدس
وجوب الوجود وال يف االلوهية واستحقاق العبادة فان الشريك امنا حيتاج اليه اذا مل 
يكن اهللا تعاىل كافيا ومستقال وذلك نقص مناف لاللوهية فاذا كان كافيا ومستقال 

يضا من عالمة النقص املنايف لاللوهية فصار اثبات يكون الشريك معطال وعبثا ومها ا
الشريك مستلزما لنقص احد الشريكني املنايف للشركة فصار اثبات الشركة مستلزما 

 صفات كاملة من )وله تعاىل(لنفي الشركة وهو حمال فشريك الباري تعاىل ايضا حمال 
ين ويقال هلذه الصفات احلياة والعلم والقدرة واالرادة والسمع والبصر والكالم والتكو

الثمانية صفات حقيقية وهي قدمية موجودة يف اخلارج بوجود زائد على وجود الذات 
تعالت وتقدست كما هو مقرر عند علماء اهل احلق شكر اهللا تعاىل سعيهم ومل يقل 
بوجود الصفات الزائدة احد من الفرق املخالفة غري اهل السنة واجلماعة شكر اهللا 

ىت ان الصوفية املتأخرين من الفرقة الناجية قالوا بعينية الصفات للذات تعاىل سعيهم ح
ووافقوا يف ذلك املخالفني فاهنم وان حتاشوا عن نفي الصفات ولكنه الزم على اصوهلم 
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وتبادر عباراهتم وقد زعم املخالفون الكمال يف نفي الصفات الكاملة وفارقوا النصوص 
 الصفات اما اعتبارية او )وسائر(نه سواء الصراط القرآنية بعقوهلم هداهم اهللا سبحا

سلبيةكالقدم واالزلية وااللوهية كما قالوا وهو تعاىل ليس جبسم وال جسماين وال 
عرض وال جوهر وال مكاين وال زماين وال حال وال حمل وال حمدود وال متناٍه ال جهة 

والندية مفقودة يف له وال نسبة والكفاءة واملثلية مسلوبة عن جناب قدسه والضدية 
حضرة انسه وهو تعاىل مرته ومربأ من والد ووالدة وصاحبة وولد فان هذه كلها من 
امارات احلدوث ومستلزمة للنقص ومجيع الكماالت ثابتة جلناب قدسه ومجيع النقائص 
مسلوبة عن حضرة انسه وباجلملة ينبغي ان يسلب عن جناب قدسه تعاىل مجيع 

ليت هي نقص وشر من القدم اىل الرأس وهو تعاىل عامل صفات االمكان واحلدوث ا
بالكليات واجلزئيات ومطلع على االسرار اخلفيات وال خيرج عن حيطة علمه سبحانه 
يف السموات واالرضني مثقال ذرة حقرية نعم حيث كان خالق مجيع االشياء هو 

م اخلالق به والذين سبحانه ينبغي ان يكون ايضا عاملا جبميعها فان اخللق ال بد له من عل
حرموا السعادة يزعمون ان اهللا تعاىل ليس بعامل باجلزئيات ويظنون ذلك بعقوهلم 
الناقصة كماال كما اهنم يقولون من كمال سخافة عقوهلم انه مل يصدر من واجب 
الوجود جل سلطانه غري شئ واحد وهو ايضا صدر عنه من غري اختيار منه تعاىل 

ما اجهلهم حيث يزعمون اجلهل كماال ويرجحون ويظنون ذلك ايضا كماال 
االضطرار على االختيار ومن اجلهل الذي فيهم يزعمون سائر االشياء مستندة اىل غريه 
تعاىل وينحتون من عند انفسهم عقال فعاال وينسبون االشياء اليه ويزعمون خالق 

هة من هذه السموات واالرضني معطال وعند الفقري مل يوجد يف العامل احد اشد سفا
الطائفة سبحان اهللا وقد زعم مجاعة هؤالء السفهاء ارباب املعقول وينسبون اقواهلم اىل 
احلكمة ولعلهم يظنون احكامهم الكاذبة مطابقة لنفس االمر ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ 

 تعاىل متكلم من االزل اىل )وهو(هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك انت الوهاب 
 واحد فهو آمر ناه خمرب به والتورات واالجنيل والزبور والفرقان وكذلك االبد بكالم
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 كلها دالة على هذا و التسليمات تسائر الصحف املرتلة اىل االنبياء عليهم الصلوا
الكالم الواحد وعالمة له وتفصيل له فاذا كان االزل واالبد هبذه الوسعة واالمتداد آنا 

 واطالق اآلن امنا وقع لضيق العبارة فالكالم الذي واحدا بل ال جمال لآلن ايضا هناك
يصدر يف ذلك اآلن يكون كلمة واحدة بل حرفا واحدا بل نقطة واحدة واطالق 

هناك كاطالق اآلن واقع من ضيق العبارة واال فال جمال للنقطة ايضا هناك  النقطة ايضا
 مربأ مرته بذاته والوسعة يف ذاته وصفاته جل سلطانه ال كيفية وال كمية وهو تعاىل

 سبحانه املؤمنون )ويراه(وصفاته من هذه الوسعة والضيق اللذين من صفات االمكان 
يف اجلنة بعنوان الال كيفي والالمثلي فان الرؤية اليت تتعلق بالالكيفي تكون ال كيفية 
بل ينال الرائي ايضا حظا وافرا من الالكيفي حىت يستطيع رؤية الالكيفي ال حيمل 

خص اخلواص من اوليائه  الىد حل سبحانه اليوم هذا املعممللك اال مطاياه وقعطايا ا
وجعله منكشفا هلم فهذه املسئلة الغامضة حتقيقية عند هؤالء االكابر وتقليدية عند 

حد من الفرق املخالفني مؤمنيهم وكافريهم غري اهل السنة ة اغريهم ومل يقل هبذه املسئل
 املخالفني قياس مستشهد الء االكابر كلهم حماال وويعد رؤية احلق سبحانه عدا هؤ

الغائب على الشاهد البني الفساد وحصول االميان مبثل هذه املسئلة الغامضة بال نور 
:)شعر( والتحية متعذر و السالممتابعة السنة السنية على صاحبها الصالة   

  ىهر خر  بار مسيحا نكشد *ىهر سر دالئق دولت نبو

تسعد حبصول سعادة الرؤية من ال اميان هلم هبا فان والعجب انه كيف يس
نصيب املنكر حرمان وكيف ال يراه من يدخل اجلنة فان املتبادر من الشرع حصول 
دولة الرؤية جلميع اهل اجلنة فانه مل يرد يف الشرع ان بعض اهل اجلنة يراه وبعضهم ال 

 و السالمعليه الصالة  على نبينا وموسىيراه تعاىل واجلواب يف حق هؤالء هو جواب 
لسؤال فرعون قال اهللا تعاىل حاكيا عنهما قال فما بال القرون االوىل قال علمها عند 

 ان يعلم ان اجلنة وما وراء اجلنة كلها )ينبغي( ىريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينس
بالنسبة اىل احلق سبحانه متساوية فان كلها خملوق اهللا تعاىل وليس له سبحانه حلول 
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متكن يف شئ منها ولكن ليس لبعض املخلوقات لياقة ظهور انوار الواجب جل و
ة ظهور الصور قسلطانه خبالف بعض آخر فان فيه هذه اللياقة كما ان املرآة فيها ليا

وليست هذه اللياقة يف احلجر واملدر فالتفاوت يف هذا الطرف مع وجود نسبة املساواة 
  :)شعر( و تعاىل ال يف حضرته سبحانه

نه كل نه ظرف نه مظروف   نه جزو *كه خداست دار آجنا اين قاعده ياد
  است

والرؤية ليست بواقعة يف الدنيا فان هذا احملل ليس فيه لياقة ظهور هذه الدولة 
وكل من قال بوقوع الرؤية يف الدنيا فهو كذاب ومفتر زعم غري احلق حقا سبحانه فلو 

 و السالمم اهللا على نبينا وعليه الصالة تيسرت هذه الدولة يف هذه النشأة كان كلي
 هبذه الدولة مل يكن وقوعها و السالماحق هبا وان تشرف نبينا عليه و على آله الصالة 

 يف الدنيا بل خرج ىال انه رأاآلخرة  فيها وهي من عامل ىيف الدنيا بل دخل اجلنة ورأ
ت واالرضني وخالق  تعاىل خالق السموا)وهو( ىفرأاآلخرة من الدنيا وصار ملحقا ب

اجلبال والبحار وخالق االشجار واالمثار وخالق املعادن والنباتات وكما أنه سبحانه 
زين السماء خبلق النجوم وزين االرض خبلق االنسان فان كان بسيط فكائن باجاده 
تعاىل وان مركب فمخلوق خبلقه تعاىل وباجلملة اخرج سبحانه مجيع االشياء من كتم 

ة الوجود واحدثها بعد ان مل تكن ال يليق القدم بغريه تعاىل وال شئ العدم اىل عرص
بقدمي سواه سبحانه وامجاع مجيع اهل امللل منعقد على حدوث ما سواه سبحانه 
وكلهم متفقون على ان ال قدمي غريه تعاىل وحيكمون بتضليل من يقول بقدم غريه 

 رسالته املنقذ من الضالل وحكم تعاىل بل حيكمون بتكفريه صرح االمام الغزايل هبذا يف
بكفر مجاعة قائلني بقدم غريه تعاىل والذين يقولون بقدم السموات والكواكب وامثاهلا 
يكذهبم القرآن اجمليد كما قال اهللا تعاىل اهللا الذي خلق السموات واالرض وما بينهما 

وسفيه من  القرآنية كثرية اآليات على العرش وامثال هذه من ىيف ستة ايام مث استو
 )وكما(خيالف النصوص القرآنية بعقله الناقص ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 
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ان العباد خملوق احلق سبحانه افعال العباد أيضاً خملوقه تعاىل فان اخللق ال يليق بغريه 
متصف بنقص العلم ال يليق و واجياد ممكن ال جيئ من ممكن فانه متسم بقصور القدرة 

اد واخللق ودخل العبد يف افعاله االختيارية امنا هو بكسبه الواقع بقدرته وارادته باالجي
وخلق الفعل من اهللا سبحانه وكسبه من العبد ففعل العبد االختياري واقع مبجموع 
كسب العبد وخلق احلق جل وعال فلو مل يكن لكسب العبد واختياره مدخل يف فعله 

 حمسوس ومشاهد فانا نعلم بالبداهة ان فعل يكون حكمه حكم فعل املرتعش والفرق
املرتعش غري فعل املختار وهذا القدر من الفرق يكفي ملدخلية كسب العبد يف فعله 
وجعل احلق سبحانه خلقه تابعا لقصد العبد يف فعله من كمال رأفته حيث يوجد الفعل 

 ومعاقبا ومثابا يف العبد بعد تعلق قصد العبد به فيكون العبد بالضرورة ممدوحا وملوما
وقصد العبد واختياره اللذان اعطيهما من قبل احلق سبحانه يتعلقان جبهيت الفعل والترك 
وايضا قد بني احلق سبحانه حسن الفعل والترك وقبحهما بلسان االنبياء عليهم 

 اجلهتني ال بد ى بالتفصيل فمع وجود ذلك لو اختار العبد احدو التسليماتالصلوات 
 العبد من القدرة ىالما او ممدوحا وال شك ان احلق سبحانه اعطمن ان يكون م

واالختيار مقدار ما ميكن له اخلروج من عهدة االوامر والنواهي الشرعيتني وملاذا يلزم 
 مقدار ما حيتاج اليه وانكار املنكرين مصادم ىاعطاء قدرة كاملة واختيار تام وقد اعط

ان االحكام الشرعية كرب على املشركني ما للبداهة وهبم مرض قليب عجزوا به عن اتي
تدعوهم اليه وهذه املسئلة من غوامض املسائل الكالمية وهناية شرحها وغاية بياهنا هي 

 االميان مبا قاله علماء اهل احلق )ينبغي(ما سود يف هذه االوراق واهللا سبحانه املوفق 
  :)شعر(دون ان يقع يف البحث واجلدل 

  بايد انداخنت رپ كه جاها س *تاخنت مركب توان ىنه هر جائ

 رمحات للعاملني بعثهم اهللا سبحانه و التسليمات عليهم الصلوات )االنبياء و(
 عباده بتوسط هؤالء االكابر اىل جناب قدسه وهداهم اىل دار ىهلداية اخللق ودع

ذول من ال جيب دعوة الكرمي وال ينتفع من خالسالم اليت هي حمل رضاه وانسه وامل
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ة دولته وما بلغ هؤالء االكابر من طرف احلق سبحانه كله حق وصدق واالميان مائد
به الزم والعقل وان كان حجة ولكنه ناقص يف احلجية واحلجة البالغة امنا حصلت 

 فاهنا مل تترك حمال للعذر واول االنبياء و التسليماتبعثة االنبياء عليهم الصلوات ب
و هتم حممد رسول اهللا عليه وعليهم الصالة عليهم السالم آدم وآخرهم وخامت نبو

 ينبغي االميان جبميع االنبياء وان يعقتد كلهم معصومني صادقني وعدم االميان السالم
بواحد منهم مستلزم لعدم االميان جبميعهم فان كلمتهم متفقة واصول دينهم واحدة 

سل عليه وعليهم  ويتبع شريعة خامت الرو السالمعلى نبينا وعليه الصالة  عيسى ويرتل
ارسا الذي هو من كمل خلفاء اخلواجه پد م واورد اخلواجه حمو التسليماتالصلوات 

 عيسى النقشبند قدس سرمها وعامل وحمدث نقال معتمدا يف كتابه الفصول الستة ان
عليه السالم يعمل بعد الرتول مبذهب االمام ايب حنيفة رضي اهللا عنه وحيل حالله 

 عباد اهللا تعاىل املكرمون وبدولة الرسالة وتبليغ وحيه تعاىل )ئكةاملال و(وحيرم حرامه 
مشرفون وما هو مأمورون به ممتثلون والعصيان واخلروج عن طاعة اهللا تعاىل مفقود يف 
حقهم ال يأكلون وال يشربون وال يلبسون وال يوصفون بذكورة وال انوثة وليس هلم 

ها نزلت بتوسطهم وبقيت حمفوظة توالد وال تناسل والكتب والصحف االهلية كل
ومصونة بصداقتهم يف اداء امانتهم واالميان هبم ايضا من ضروريات الدين وتصديقهم 
من واجبات االسالم وخواص البشر افضل من خواص امللك عند مجهور اهل احلق فان 
وصول البشر مع وجود العوائق وقرب القدسيني حاصل هلم بال مزامحة االشتغال 

خلالئق وان كان التسبيح والتقديس شغل القدسيني ولكن مجع اجلهاد هبذه وممانعة ا
الدولة شغل كمل االنسيني قال اهللا تعاىل فضل اهللا اجملاهدين بأمواهلم وانفسهم على 

 من و السالمالقاعدين درجة وما أخرب عنه املخرب الصادق عليه و على آله الصالة 
النشر ومن اجلنة والنار كله حق واالميان  واحلشر و القيامة اهوال احوال القرب و

كمنكر الصانع كافر قطعا اآلخرة كاالميان باهللا من ضروريات الدين ومنكر اآلخرة ب
وعذاب القرب من الضغطة وغريها حق واملنكر له وان مل يكن كافرا ولكنه مبتدع 
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يشبه عذابه اآلخرة لكونه منكرا لالحاديث املشهورة وحيث ان القرب برزخ بني الدنيا و
وهو كونه من اآلخرة من وجه بعذاب الدنيا وهو قبوله االنقطاع ومن وجه بعذاب 

 )سؤال و(جنسه واكثر من يبتلي به من ال يسترتهون من البول ومن ميشون بالنميمة 
منكر ونكري يف القرب ايضا حق وهو فتنة عظيمة وابتالء جسيم يف القرب ثبتنا اهللا سبحانه 

يوم القيامة حق واقع ألبتة يومئذ تنشق السموات وتنتثر الكواكب بالقول الثابت و
وتتقطع االرض واجلبال وتكون ملحقة بالعدم كما ان النصوص القرآنية ناطقة هبا 
وامجاع مجيع الفرق االسالمية منعقد عليه واملنكر عليها كافر وان سول كفره 

ئذ عن القرب واحياء العظام مبقدمات موهومة واضل هبا السفهاء عن الطريق والبعث يوم
البالية املتفرقة كله حق وحساب االعمال ووضع امليزان وطريان صحف االعمال 
وجميئ صحف ارباب اليمني من اليمني وصحف اصحاب الشمال من الشمال ايضا 
حق والصراط الذي يوضع على منت جهنم فيمر عليه اجلنيت اىل اجلنة ويسقط اجلهنمي 

 هذه كلها امور ممكنة اخرب املخرب الصادق بوقوعها فينبغي يف جهنم ايضا حق فان
قبوهلا بال توقف من غري ان يتشكك ويتردد مبقدمات ومهية وما آتاكم الرسول فخذوه 
نص قطعي وشفاعة الصلحاء واالخيار يومئذ يف حق العصاة واالشرار باذن الغفار حق 

كبائر من أميت وخلود الكفار بعد قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم شفاعيت الهل ال
احلساب يف النار وعذاهبا ايضا حق وكذلك خلود املؤمنني يف اجلنة وتنعماهتا ايضا حق 
واملؤمن الفاسق وان جاز يف حقه دخول النار وكونه معذبا فيها أياما ولكن اخللود يف 

دا يف النار بل النار مفقود يف حقه ومن كان يف قلبه مثقال ذرة من االميان ال يكون خمل
ما  مآل حاله اىل الرمحة ومرجع امره اىل اجلنة ومدار االميان والكفر على اخلامتة وكثريا

اآلخر يكون االنسان متصفا بواحدة من هاتني الصفتني طول عمره ويتحقق بضدها يف 
 وامنا العربة باخلوامت ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك انت
الوهاب واالميان عبارة عن تصديق قليب مبا علم من الدين بطريق الضرورة والتواتر 
واالقرار به أيضاً ضروري كاالميان بوجود الصانع وتوحيده تعاىل وكذلك االميان حبقية 
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و الكتب والصحف املرتلة واالميان باالنبياء الكرام واملالئكة العظام عليهم الصالة 
من حشر االجساد وخلود العذاب والثواب يف اآلخرة م واالميان ب اىل يوم القياالسالم

النار واجلنة وانشقاق السموات وانتثار الكواكب واندكاك االرض واجلبال وكذلك 
االميان بفرضية الصلوات اخلمس وتعيني اعداد ركعتها وبفرضية زكاة االموال وصوم 

ك االميان حبرمة شرب اخلمر رمضان وحج بيت اهللا احلرام على تقدير االستطاعة وكذل
وقتل النفس بغري حق وعقوق الوالدين والسرقة والزنا واكل مال اليتيم واكل الربا 
وامثاهلا مما ثبت بالتواتر وصار من ضروريات الدين وال خيرج املؤمن بارتكاب الكبرية 
من االميان واستحالل الكبرية كفر وارتكاهبا فسق وينبغي للمؤمن ان يعتقد نفسه 
مؤمنا حقا يعين ينبغي ان يعترف بثبوت اميانه وحتققه وال ينبغي ان جيعل كلمة 
االستثناء يعين كلمة ان شاء اهللا مقرونة باالميان لكوهنا منبئة عن الشك ومنافية لثبوت 
االميان حبسب الصورة وان جعل االستثناء راجعا اىل اخلامتة لكوهنا مبهمة ولكنه ال 

 يف ترك صورة الشك واالشتباه وافضلية االحتياطاحلايل فخيلو من اشتباه الثبوت 
اخللفاء االربعة على ترتيب خالفتهم فان امجاع اهل احلق منعقد على ان افضل البشر 
بعد االنبياء صلوات اهللا تعاىل وتسليماته سبحانه عليهم امجعني ابو بكر الصديق مث 

همه هذا الفقري ليس كثرة عمر الفاروق رضي اهللا عنهما ووجه االفضلية على ما ف
الفضائل واملناقب بل االسبقية يف االميان واالقدمية يف انفاق االموال واالولية يف بذل 
االنفس يف كل حال لتأييد الدين وترويج ملة سيد املرسلني فان السابق كانه استاذ 
ذه الالحق يف امر الدين وكلما ينال الالحق يناله من مائدة دولة السابق وجمموع ه

الصفات الكاملة الثالثة منحصرة يف حضرة الصديق رضي اهللا عنه فان الذي مجع بني 
االسبقية يف االميان وبني انفاق املال وبذل النفس هو هو رضي اهللا عنه وهذه الدولة مل 
تتيسر يف هذه االمة لغريه قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يف مرضه الذي مات 

ن ايب قحافة ولو ب يف نفسه وماله من ايب بكر اّي علاس احد أمّنفيه انه ليس من الن
كنت متخذا من الناس خليال الختذت ابا بكر خليال ولكن اخوة االسالم افضل سدوا 
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 ان اهللا و السالمعين كل خوخة غري خوخة ايب بكر وقال عليه و على آله الصالة 
بنفسه وماله فهل انتم بعثين اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت وواساين 

 لو كان بعدي نيب لكان و السالمتاركون يل صاحيب وقال عليه و على آله الصالة 
اهللا عنه ان ابا بكر وعمر كليهما افضل علي رضي عمر بن اخلطاب وقال امري املؤمنني 

هذه االمة ومن فضلين عليهما فهو مفتر أضربه كما يضرب املفتري وما وقع بني 
 من املنازعات واحملاربات و التسليماتشر عليه وعليهم الصلوات اصحاب خري الب

 واهلوس ومن حب ىينبغي ان حيملها على حمامل حسنة وان يبعدهم عن مظنة اهلو
اجلاه والرياسة ومن طلب الرفعة واملرتلة فان هذه الرذائل من النفس األمارة ونفوس 

 و السالم وعليهم الصالة هؤالء االكابر صافية ومزكاة يف صحبة خري البشر عليه
ولكن احلق كان يف جانب امري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه يف تلك املشاجرات 

 االجتهادي الذي ال إواحملاربات الواقعة يف حق خالفته وخمالفوه كانوا خمطئني باخلط
جمال فيه للمالمة والطعن فضال عن التفسيق فان الصحابة كلهم عدول ومروياهتم 

 وخمالفيه كلها متساوية يف الصدق والوثوق ومل تصر يرويات موافقي عل م ومقبولة
املشاجرة واحملاربة علة جلرح احد فينبغي ان حيب مجيعهم فان حبهم حبب النيب عليه 

 فانه قال من احبهم فبحيب احبهم وينبغي االجتناب عن و التسليماتوعليهم الصلوات 
 عليه و سلّم كما قال ومن ابغضهم بغضهم وعدواهتم فان بغضهم ببغضه صلّى اهللا

الء االكابر وتوقريهم تعظيم خري البشر عليه و على آله ؤفببغضي ابغضهم ويف تعظيم ه
 وتوقريه ويف عدم تعظيمهم عدم تعظيمه فينبغي تعظيم مجيعم من جهة و السالمالصالة 

هللا من مل  قال الشيخ الشبلي ما آمن برسول او السالمتعظيم خري البشر عليه الصالة 
 تصحيح االعتقاد ال بد من اتيان االعمال ايضا قال النيب صلّى اهللا )وبعد(يوقر اصحابه 

عليه و سلّم بين االسالم على مخس شهادة ان الِ اله اال اهللا وان حممدا رسول اهللا وهي 
 عبارة عن االميان واالعتقاد مبا ثبت بتبليغ حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم كما
مر والثاين اداء الصلوات اخلمس اليت هي عماد الدين والثالث اداء زكاة املال والرابع 
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صوم شهر رمضان واخلامس حج بيت اهللا احلرام فالصالة أفضل العبادات بعد االميان 
باهللا ورسوله وحسن لذاته مثل االميان خبالف سائر العبادات فان حسنها ليس بذايت 

 التأمل والتقيد بعد طهارة كاملة كما بني يف كتب الشرع فينبغي اداء الصالة حبسن
 يف القراءة والركوع والسجود والقومة واجللسة وسائر االحتياطمن غري فتور وينبغي 
 على وجه الكمال وينبغي التزام السكونة والطمأنينة يف الركوع ىاالركان حىت تؤد

 وينبغي اداؤها يف أوائل اوقاهتا والسجود والقومة واجللسة وينبغي االحتراز عن املساهلة
من غري ان جيوز التأخري على وجه التكاسل والتجاهل والعبد املقبول من ميتثل امر 
مواله مبجرد امره فان التأخري يف امتثال األمر من التمرد وسوء االدب وينبغي ان 
يستصحب من الكتب الفقهية ما كتب بعبارة فارسية مثل ترغيب الصالة وتيسري 

حكام وامثاهلما يف مجيع االوقات وان يأخذ املسائل الشرعية منها والعمل مبقتضاها اال
وكتاب كلستان ومثله داخل يف فضول يف جنب كتب الفقه الفارسية بل مما ال يعين 
بالنسبة اىل االمور الضرورية وما حيتاج اليه يف الدين ينبغي ان يعده الزما دون ان 

تهجد ايضا كأهنا من ضروريات هذا الطريق فينبغي يلتفت اىل ما ورائه وصالة ال
السعي حىت ال تترك من غري ضرورة فان كان هذا املعىن متعسرا يف االبتداء ومل يتيسر 
التيقظ ينبغي تعيني مجاعة من اخلدام ليوقظوا يف ذلك الوقت بال اختيار وال يتركوا 

 والتعمل ومن اراد ان يقوم يف على النوم وبعد اعتياد القيام اياما ال حتتاج اىل التكلف
آخر الليل ينبغي ان ينام يف اوله بعد العشاء من غري ان يشتغل مبا ال طائل فيه وينبغي 
ان يغتنم االستغفار والتوبة وااللتجاء والتضرع وتذكر املعاصي والذنوب وتفكر 
النقائص والعيوب وخوف العذاب االخروي واالشفاق من االمل الدائمي يف ذلك 

وان يقول هذه الكلمة  و تعاىل قت وان يطلب العفو واملغفرة من احلق سبحانهالو
باللسان متوجها اىل القلب مائة مرة استغفر اهللا العظيم الذي ال اله اال هو احلي القيوم 
واتوب اليه سبحانه وينبغي ان يقول هذه الكلمة بعد اداء العصر ايضا مائة مرة من غري 

 طهارة وقد ورد يف اخلرب طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفار ان يتركها بطهارة او بال
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 ركعتان منها ى ان تيسر دولة عظيمة فينبغي السعي حىت تؤدىكثري واداء صالة الضح
 مبقتضىعلى الدوام واكثر ركعاهتا كصالة التهجد اثتنا عشرة ركعة ومقدار ما يؤدي 

رسي بعد اداء كل فرض فانه قد الوقت واحلال مغتنم وينبغي ان جيتهد لقراءة آية الك
ورد يف اخلرب من قرأ آية الكرسي بعد كل صالة فرض ال مينعه من دخول اجلنة اال 
املوت وايضا ينبغي ان يقول بعد كل صالة من صلوات اخلمس كلمة الترتيه سبحان 
 اهللا ثالثا وثالثني مرة وكلمة التحميد احلمد هللا ثالثا وثالثني مرة وكلمة التكبري اهللا
اكرب ثالثا وثالثني مرة ومرة ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي 

هو على كل قد ير حىت يستمكل العدد مائة ويقول ايضا يف كل يوم وليلة  مييت و و
ة مرة فان فيها ثوابا كثريا ويقول وقت الصبح مرة اللهم ما ائسبحان اهللا وحبمده م
بأحٍد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك احلمد ولك اصبح يب من نعمة أو 

 ويتم وورد يف احلديث النبوي ان من ىالشكر ويقول يف املغرب بدل ما اصبح ما امس
 شكر ى شكر ذلك النهار ومن قرأه يف الليل فقد ادىقرأ هذا الدعاء يف النهار فقد اد

ل ينبغي قراءته يف مجيع ذلك الليل وال يلزم ان يكون قراءة هذا الورد على طهارة ب
 زكاة االموال ايضا من ضروريات الدين فينبغي اداؤها وايصاهلا اىل )واداء(االوقات 

مصارفها بالرغبة وقبول املنة فاذا قال اهللا سبحانه اعطوا الفقراء واملساكني حصة 
واحدة من اربعني حصة من عطييت وانعامي فأعطيكم يف مقابلته اجرا جزيال وجزاء 

 فالتوقف يف اداء هذا اجلزء احملقر والبخل يف اعطائه من غاية عدم االنصاف بل مجيال
من التمرد واالعتساف وامثال هذا التوقف يف امتثال األوامر الشرعية منشؤها مرض 
قليب وعدم يقني باالحكام السماوية وال يكفي جمرد النطق بكلمة الشهادة بدون 

يضا ناطقون هبذه الكلمة وعالمة يقني القلب اتيان تصديق قليب مبضموهنا فان املنافقني ا
األوامر الشرعية بطوع ورغبة واعطاء فلس لفقري بنية اداء الزكاة افضل من انفاق 
ألوف بغري هذه النية فان ذاك اداء فرض وهذا اتيان نفل وال اعتداد التيان النفل بالنسبة 

بالنسبة اىل البحر احمليط ومن اىل اداء الفرض اصال وال اعتبار وليت له حكم القطرة 
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تسويالت الشيطان اللعني منعهم من اداء الفرائض ومحلهم على اداء النوافل وصدهم 
 شهر رمضان املبارك ايضا من واجبات االسالم وضروريات )وصوم(عن اداء الزكاة 

 الدين فينبغي االهتمام يف ادائه ايضا وال ينبغي االفطار باعذار غري مسموعة قال النيب
 والتحية الصوم جنة من نار جهنم فان كان بعض و السالمعليه و على آله الصالة 

االعذار مانعا من الصوم وملجأ اىل االفطار كمرض وركوب منت االسفار ينبغي 
قضاؤه بال مهلة بعد زوال االعذار دون ان يؤخره بالتكاسل اىل مرور اآلصال 

 اوامره مبقتضى ال بد له من املعاشرة ه موىلواالبكار فان العبد ليس له اختيار كلي بل ل
ونواهيه حىت يتصور رجاء النجاة فلو مل يكن كذلك يكون عبدا متمردا جزاؤه انواع 

 اخلامس من اركان االسالم حج البيت احلرام وله شرائط مذكورة )والركن(العقوبات 
ه و سلّم احلج يف كتب الفقه فاذا حتققت شرائطه جيب اداؤه قال النيب صلّى اهللا علي

 يف احلل واحلرمة الشرعيني االحتياطيهدم ما كان قبله من املعاصي وينبغي حسن 
واالمتناع عما منع عنه صاحب الشريعة عليه و على آله الصالة والتحية واحملافظة على 

  مىتحىت  ميتد نوم االرنب و املطلوب السالمة والنجاة اىل مىتاحلدود الشرعية لو كان
 يف الصماخ فان االرنب سيوقظ والقطن سيرتع فال يكون نقد الوقت قطن الغفلة

اآلخرة حينئذ غري الندامة واحلسرة واخلجالة واخلسارة املوت قريب وانواع عذاب 
 مبقتضى ال ينفع والعمل نبغي االنتباه قبل ان ينبه فانهمهيأة من مات فقد قامت قيامته ي

 موجبات العذاب االخروي قال اهللا تعاىل االوامر والنواهي الشرعيتني واالجتناب عن
قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة اآلية وبعد تصحيح االعتقاد واتيان 

 والتحية ينبغي و السالم الشريعة احلقة على صاحبها الصالة مبقتضىاالعمال الصاحلة 
 تعاىل اصال فان تعمري االوقات بالذكر االهلي جل شأنه وان ال يكون فارغا عن ذكره

كان الظاهر مشغوال باخللق ينبغي ان جيعل الباطن باحلق سبحانه وان يكون ملتذا 
بذكره تعاىل وهذه الدولة متيسرة للمبتدئني يف طريقة خواجكان قدس اهللا اسرارهم يف 

ولعله حصل لكم  و تعاىل اول قدم يف صحبة الشيخ الكامل املكمل بعناية اهللا سبحانه
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ا املعىن بل تيسر نصيب منه ولو كان قليال وكلما حصل ينبغي احملافظة عليه االميان هبذ
والقيام بشكره والرجاء يف الزيادة وحيث ان يف طريقة احلضرات النقشبندية اندراج 
النهاية يف البداية فان حصل قليل منها فهو كثري فان السالك له خرب يف البداية من 

تقل ما حصله وان كان كثريا من غري ان يكون النهاية ولكن ينبغي للمبتدئ ان يس
فارغا عن شكره بل ينبغي اداء شكره وطلب الزيادة واملقصود االصلي من الذكر 
زوال التعلق مبا دون احلق سبحانه الذي املرض القليب عبارة عنه وما مل حيصل هذا 

ء االحكام الزوال ال يكون نصيب من حقيقة االميان وال يتيسر اليسر والسهولة يف ادا
  الشرعية 

   صفاء القلوب والغذاء الرواح *انهاال فاذكروا رب الربايا ف

وينبغي ان ال يكون املطلوب من اكل الطعام حظ النفس بل يكون حصول 
القوة واالستطاعة على العبادة فان مل تتيسر هذه النية يف االبتداء ينبغي ان يكون عليها 

ه النية وكذلك ينبغي ان تكون النية يف لبس بالتكلف وان يلتجئ ويتضرع لتتيسر هذ
اللباس التزين للعبادة وأداء الصالة فانه قد ورد يف القرآن اجمليد خذوا زينتكم عند كل 

ة اخللق فاهنا ممنوع عنها ا امسجد وال يكون املقصود من لبس االلبسة املزينة مر
حلركات والسكنات  يف ان يكون املنظور يف مجيع االفعال واىوكذلك ينبغي ان يسع

 شريعته احلقة ففي هذا الوقت يكون كل ى جل سلطانه وان يعمل مبتقضرضي املوىل
من الظاهر والباطن متوجها اىل احلق تعاىل وذاكرا له سبحانه مثال اذا اختار العبد النوم 
الذي هو غفلة من اوله اىل آخره بنية دفع التكاسل يف اداء الطاعة يكون ذلك النوم 

نية عني العبادة فما دام يف ذاك النوم فكأنه يف الطاعة لكونه بنية اداء الطاعة وقد هبذه ال
ورد يف اخلرب نوم العلماء عبادة وان كنت اعلم ان حصول هذا املعىن فيكم اليوم متعذر 
هلجوم املوانع ووجود التزام العادات والرسوم وكون املنظور احلمية واالنفة اليت هي 

راء فان الشريعة واردة لدفع الرسوم والعادات ورفع احلمية اجلاهلية مضادة للشريعة الغ
ة عن النفس االمارة ولكن اذا حصلت املداومة على الذكر القليب واداء الصلوات ئالناش
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 يف احلل واحلرمة االحتياطاخلمس بشرائطها من غري فتور بتوفيق اهللا سبحانه وتيسر 
 آخر )ووجه(ل هذا املعىن وحيصل الرغبة فيه الشرعيني مهما امكن حيتمل ان يظهر مجا

 هذه النصائح فال اقل ىلكتابة امثال هذه النصائح هو انه وان مل حيصل العمل مبتقض
  :)شعر(من ان حيصل االعتراف بالقصور والنقص وهو ايضا دولة عظيمة 

   من فواهتاى ومن ال فيكفيه االس * دولة فوق قدرهىومن نال يلق

ه من حال من ال ينال وال يغتم من عدم نيله وال يعمل وال ونعوذ باهللا سبحان
يتندم من عدم عمله وال يكون ذلك اال جاهال متمردا اخرج رأسه من ربقة العبودية 
ورجله من قيد الرقية ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا رشدا وان مل يقتض 

ت شوقكم ورغبتكم على وجه الوقت واحلال والزمان واملكان حترير شئ ولكن ملا رأي
الكمال كتبنا سطورا بالتكلف وسلمناها اىل كمال الدين حسني رزق اهللا سبحانه 

  .ى على من اتبع اهلدو السالمالعمل مبقتضاها 

  

 احلق ىاملكتوب الثامن عشر اىل املري حممد نعمان يف بيان عدم التعلق مبا سو
  والترغيب يف صحبة طاليب احلق جل وعال

يم دائما على كل حال يف السراء والضراء قد وصلت  رب العاملاحلمد هللا
الصحيفة الشريفة املرسلة مع سليمان مع اهلدية جزاكم اهللا خريا وكتبتم فيها ان 
املقصود من هذا السفر كان حصول بعض املقاصد املتعسر احلصول عليكم بالرجاء 

هللا عنهما لن يغلب عسر فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا قال ابن عباس رضي ا
يسرين وماذا اكتب من احوايل املآلنة باالهوال واشوش هبا خواطر االحباب ومع ذلك 
الشكر هللا ألف ألف مرة على ما رزقنا العافية يف عني البالء فسبحان من مجع بني 
الضدين وقرن بني املتنافيني كنت يوما اتلو القرآن اجمليد فوصلت اىل هذه اآلية قل ان 

 من تالوهتا بكاء عظيم وغلب ّي علن آباؤكم وأبنائكم واخوانكم اآلية فاستوىلكا



- ٤٢ -  

واحد منها حبيث لو باخلوف فطالعت حايل يف تلك االثناء فوجدتين ان ال تعلق يل 
تلف كلها وتالشت ال يقع جتويز امر منكر ومستقبح يف الشريعة وال ختتار تلك االمور 

صحاب حيث كانوا يصحبوننا هللا ينبغي لنا ايضا ان على ذلك االمر بقية املرام ان اال
نكرمهم ونستخرجهم عن احواهلم الظاهرية والباطنية وهذا احلديث القدسي يا داود 
اذا رأيت يل طالبا فكن له خادما مشهور فينبغي التوجه اىل الطالبني بعد ذلك ازيد مما 

 وثانيا ينبغي ان تكتب كان سابقا وان ال جيعل شيمة التغافل وعدم االلتفات منظورة
ال فان كان فبها واال فاكتبوا بتشخيص حمل  انه هل كان مكتوب االقربية معقوال او

التردد وما اكتب زيادة على ذلك املسؤل من اهللا سبحانه سالمتكم وعافيتكم وثباتكم 
  .و السالمتكم قبواستقامتكم ومزيد توفيقكم وحسن عا

  

ري حممد نعمان يف الصرب والرضاء بقضائه املكتوب التاسع عشر اىل السيد امل
  تعاىل

احلمد هللا رب العاملني يف السراء والضراء ويف العافية والبالء فعل احلكيم جل 
 ان تكرهوا شيئا وهو خري ىسلطانه ال خيلو عن حكمة لعل اهللا يريد به الصالح وعس

صربوا على بالئه  ان حتبوا شيئا وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون فاىلكم وعس
واثبتوا على طاعاته واجتنبوا عن معاصيه سبحانه انا هللا  و تعاىل وارضوا بضائه سبحانه

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم  و تعاىل واليه راجعون قال اهللا تبارك
ويعفو عن كثري فتوبوا اىل اهللا سبحانه واستغفروا عما كسبت ايدينا واسئلوا العفو 

 من اهللا سبحانه فانه تعاىل حيب العفو واجتنبوا عن البالء ما استطعتم فان الفراروالعافية 
 وحنن يف عني البالء مع و التسليماتمما ال يطاق من سنن املرسلني عليهم الصلوات 

التزم   وىالسالم عليكم و على سائر من اتبع اهلد املنة و العافية فللّه سبحانه احلمد و
  .ىالتسليمات العل و على آله الصلوات و عليه ىمتابعة املصطف



- ٤٣ -  

  

املكتوب العشرون اىل موالنا أمان اهللا يف التحريض على علو اهلمة وارجاع 
  وصول مجيع النعم اىل شيخه

وصل مكتوب االخ أمان اهللا واتضح ما حرر من بيان احواله ومواجيده واملتوقع 
 وقبول املنة وان يطلب  ينبغي قبوله باالدبىمنكم ازيد من هذه االمور وكلما يعط

الزيادة واملقام الفوقاين بالتضرع واالبتهال وااللتجاء واالنكسار قائال هل من مزيد وان 
 اتيان االحكام الشرعية مراعاة كاملة مصدق االحوال ومصححها االستقامة ىيراع

 اهللا على الشريعة وتعبري الواقعة من عامل املثال اليت حررت قريب من املعاملة واالمر اىل
سبحانه وملا كنتم يف الصحبة كثريا وقع نظركم عاليا ال تغترون باجلوز واملوز مثل 

 يهعلى نبينا و عل عيسى االطفال ان اهللا سبحانه حيب معايل اهلمم وكتبتم واقعة تربية
 نعم ان للحافظ مناسبة كثرية بطريقنا ي الخينا احلافظ مهدي علو السالمالصالة 

 ان الدولة من اي حمل حيصل يف الصورة ينبغي ارجاعها يف احلقيقة ولكن ينبغي ان يعلم
اىل شيخه لئال تتفرق قبلة توجهه وال يتطرق اخللل اىل املعاملة ومن اي حمل حيصل 
الفيض ينبغي ان يراه من شيخه فانه جامع فبأي صورة تظهر تربيته فهي يف احلقيقة منه 

ن يكون واقفا متيقظا حىت ال جيد العدو وهذا املقام من مزال اقدام الطالب ينبغي ا
اللعني سبيال ولعلكم مسعتم ان من كان يف حمل واحد فهو يف كل حمل ومن كان يف 

  .و السالمكل حمل فليس هو يف حمل اصال وبلغوا احلافظ مين الدعاء 

  

املكتوب احلادي والعشرون اىل املري حممد نعمان يف جواب أسئلته عن كونه 
ه بالضمائر وعن فضل الزهاد وعن كيفية علم احلق تعاىل بذاته تعاىل مشارا الي

  جل سلطانه وعم احسانه
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 قد سألتم انه اذا مل تكن االشياء ىاحلمد هللا وسالمه على عباده الذين اصطف
ينبغي أن يكون املشار اليه بلفظ هو وانت وانا  اشياء مباهيتها الظلية بل مباهية اصلها

صدق محل بعض الصفات الغري املالئم لذاك االصل على هو ذاك االصل فحينئذ كيف ي
ان الظل وان كان قائما بأصله ولكن ثبوته ) اعلم(الضمائر كقولنا انا آكل وانا نائم 

 الظلي وان كان يف مرتبة احلس واخليال متحقق دائما واحكامه الظلية دائمة وباقية و
منا هو مبالحظة اعتبار فات على تلك الضمائر اصبد شاهد لذلك ومحل الأللتم قخل

ظليتها ولكل مرتبة من مراتب الوجود حكم على حدة وكلما هو متالش ومضمحل 
يف االله ليس باله جل وعال وسألتم ايضا عن معىن احلديث القدسي الوارد يف فضائل 
الزهاد الكرام معاين الفاظه ظاهرة وليس ببعيد عن فضله وكرمه تعاىل ان خيصص 

ص وان ينعم عليهم بدرجات ومراتب يغبطهم فيها غريهم مجاعة بفضائل وخصائ
وعدم حساب هؤالء ليس مبحمل تردد فان كثريا من امة خري البشر عليه وعليهم 

 يدخلون اجلنة بغري حساب ومن مجلة ذلك ما ورد يف احلديث و التسليماتالصلوات 
سول اهللا قال  حساب فقالوا من هم يا رريالصحيح يدخل اجلنة من اميت سبعون ألفا بغ

الذين ال يكتوون وال يسترقون و على رهبم يتوكلون ويف هذا املقام سر عظيم ال 
كثرين فان اتفقت املالقاة ينبغي ان تذكروا اظهاره لكونه بعيدا عن افهام االمصلحة يف 

ذكر مشة منه مشافهة ورمز من هذا السر مندرج يف مكتوب من مكتوبات اجللد نهبا ف
 ايضا ان علم احلق سبحانه هل يكون )وسألتم(متوه لعلكم جتدونه الثاين فاذا وجد

ان العلم على قسمني ) اعلم(حميطا بكنه ذاته او ال فان كان حميطا يلزم تناهي الذات 
حصويل وحضوري وحمال ان يتعلق العلم احلصويل بكنه ذات الواجب جل سلطانه 

فيجوز ان يتعلق بكنه ذاته تعاىل لكونه مستلزما لالحاطة والتناهي واما العلم احلضوري 
  .و السالموال يلزم منه تناه اصال 
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 التربيزي يف بيان املراد من ياملكتوب الثاين والعشرون اىل املال مقصود عل
  جناسة املشركني خبثهم الباطين واعتقادهم السوء ال كوهنم جنس العني

فق مل يعلم على عباده الذين اصطفى ايها املخدوم املشو سالم احلمد هللا 
املقصود من ارسال التفسري احلسيين وصاحب التفسري بني معىن اآلية الكرمية موافقا 
الئمة احلنفية ويريد من النجاسة الشرك وخبث الباطن وسوء االعتقاد وما قاله بعد 
ذلك من ان هؤالء ال جيتنبون عن النجاسات فهذا املعىن موجود يف اكثر اهل االسالم 

يام والفرق بني عوام اهل االميان وبني الكفار مفقود من هذه احليثية ايضا يف هذه اال
فلو كان عدم االجتناب عن النجاسة سببا لنجاسة الشخص تصري املعاملة ضيقة وال 
حرج يف االسالم وما نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من ان املشركني جنس العني 

 من اكابر الدين وكلها حممولة على مثل الكالب امثال هذا النقل الشاذ وردت كثريا
 قد و السالمالتوجيه والتأويل كيف يكون جنس العني فان النيب عليه و على آله الصالة 

أكل الطعام من بيت يهودي وتوضأ من ظرف مشرك وتوضأ الفاروق رضي اهللا عنه 
جنس  جيوز ان يكون قوله تعاىل امنا املشركون )فان قيل(ايضا من ظرف امرأة نصرانية 
 انه جيوز ان يكون كذلك ال يكفي يف هذا املقام )اجيب(متأخراً وناسخاً للمذكورات 

بل ال بد من اثبات التأخر حىت تصح دعوى النسخ فان اخلصم من وراء املنع ولو سلم 
املراد من النجاسة خبث الباطن النه و يكون انه متأخر ينبغي ان ال يكون مثبتا للحرمة 

ب نيب من االنبياء امرا يكون مآله يف شريعته او يف شريعة غريه من قد نقل انه مل يرتك
وان كان مباحا حني االرتكاب اال اآلخر حمرما يف و يكون االنبياء منجرا اىل احلرمة 

ترى ان اخلمر كان مباحا اوال مث حرم ومل يشربه نيب قط فلو كان مآل أمر املشركني 
 جنس العني ملا كان النيب صلّى اهللا عليه و اىل النجاسة الظاهرة وكانوا مثل الكالب

سلّم الذي هو حمبوب رب العاملني ميس ظروفهم فضال عن اكل طعامهم وايضا ان 
النجس العني جنس عني يف مجيع االوقات ال جمال فيه لالباحة سابقة والحقة فلو كان 

لّى اهللا عليه املشركون جنس عني ينبغي ان يكونوا كذلك يف االبتداء وان يعامل النيب ص
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 ان احلرج مدفوع عن )و أيضاً(و سلّم هبم مبقياسه ومقتضاه يف االول وليس فليس 
الدين ومعلوم ان احلكم بنجاستهم واعتقاد أهنم جنس عني تضييق على املسلمني جدا 
والقاؤهم يف احلرج واملشقة ينبغي ان يقبل املنة من أئمة احلنفية رضي اهللا عنهم حيث 

لمسلمني واخرجوهم من ارتكاب احلرام دون ان يطعن فيهم وزعم هيأوا خملصا ل
حسنهم قبحا وعيبا واين جمال االعتراض على اجملتهد فان خلطائه ايضا درجة من 

 موجب للنجاة واجتناب مجاعة يقولون حبرمة اطعمة ئاالثواب وتقليده وان كان خمط
 يف بالد اهلند فان الكفار واشربتهم عن ارتكاب اكلها وشرهبا حمال عادي خصوصا

 باسهل  فاالوىل ان يفىتىهذا االبتالء اكثر فيها واذا كان يف مسئلة دينية عموم البلو
االمور وايسرها بقول اي جمتهد كان وان مل يكن موافقا ملذهبه قال اهللا تعاىل يريد اهللا 
ان بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقال تعاىل يريد اهللا ان خيفف عنكم وخلق االنس

ضعيفا والتضييق على خلق اهللا وايذاؤهم حرام ومناف لرضا احلق سبحانه والشافعية 
يفتون يف بعض املسائل الذي ضيق فيه االمام الشافعي مبذهب احلنفية ليسهل للخلق 
مثالً يف مصارف الزكاة ينبغي ان تصرف الزكاة عند الشافعي على مجيع اصنافها 

 علماء الشافعية مبذهب فقودون يف هذه االيام فافىتوواحد منها املؤلفة القلوب وهم م
احلنفية باهنا اذا اديت على اي صنف منها يكفي وايضا اذا كان املشركون جنس العني 
ينبغي ان ال يطهروا باالميان ايضا فعلم ان كوهنم جنسا امنا هو بواسطة خبث اعتقادهم 

د وجناسة الباطن ال تنايف القابل للزوال ومقصور على الباطن الذي هو حمل االعتقا
طهارة الظاهر كما هو معلوم للوضيع والشريف وايضا ان قوله تعاىل امنا املشركون 
جنس اخبار عن حال املشركني واالخبار ال يكون ناسخا وال منسوخا فان النسخ يف 
انشاء حكم شرعي ال يف االخبار عن شئ فينبغي ان يكون املشركون جنسا يف مجيع 

املراد من النجس خبث االعتقاد حىت ال تتعارض االدلة وال يكون كون و ياالوقات 
مساسهم حمظورا يف وقت من االوقات ويوم قرأت قوله تعاىل وطعام الذين اوتوا 
الكتاب حل لكم اآلية قلتم يف مقابلته ان املراد من الطعام هنا الرب واحلمص والعدس 
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ولكن ال بد من االنصاف واملقصود ايقة ضفلو قبل هذا التوجيه اهل العرف فما امل
االصلي من هذا التصديع واطالة الكالم هو انه ينبغي ان يرحم اخللق وان ال حيكم 
بعموم جناستهم وان ال يعتقد جناسة اهل االسالم ايضا بواسطة اختالطهم بالكفار 
الذي ال بد منه وال مهرب عنه وان ال جيتنب عن اطعمة املسلمني واشربتهم بعلة 

احلال  و اطاحىتجاسة املتومهة فيحصل التربي من الكل من هذه احلجة ويظن ذلك االن
  :)شعر( وماذا أكتب زيادة على ذلك االحتياط يف ترك هذا االحتياطان 

  .و السالم       متلوا واال فالكالم كثري   *َبثَثُْت لديكم من مهومي وخفت ان

  

 القبادياين يف بيان ان اهللا تعاىل املكتوب الثالث والعشرون اىل اخلواجه ابراهيم
 املرضية ةاخرب بواسطة االنبياء عليهم السالم عن ذاته وصفاته واعمال العباد

  وغري املرضية اليت ال مدخل فيها للعقل

من امة حممد عليه و على  احلمد هللا الذي انعم علينا وهدانا اىل االسالم وجعلنا
بواسطة بعثة  و تعاىل للعاملني أخرب احلق سبحانه ان االنبياء رمحات و السالمآله الصالة 

هؤالء االكابر عن ذاته وصفاته المثالنا ناقصي العقول وقاصري االدراك واطلعنا على 
كماالته الذاتية والصفاتية مبقياس افهامنا وفرق مراضيه عن غري مراضيه وميز منافعنا 

الشريف لكانت العقول الدنيوية واالخروية عن مضارنا فلو مل يكن توسط وجودهم 
البشرية عاجزة يف اثبات الصانع تعاىل وقاصرة يف ادراك كماالته تعاىل وكانت قدماء 
الفالسفة الذين يزعمون انفسهم اكابر ارباب العقول منكرين للصانع عز وجل وكانوا 
ينسبون االشياء اىل الدهر من نقصان عقوهلم وجمادلة النمرود الذي كان سلطان مجيع 

 يف اثبات خالق السموات و السالمالرض مع اخلليل على نبينا وعليه الصالة اهل ا
واالرض مشهورة ويف القرآن اجمليد مذكورة وقال فروعون املخذول ما علمت لكم 

 عليه السالم لئن اختذت اهلا غريي الجعلنك من وسىمن اله غريي وقال ايضا خطابا مل
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 يل صرحا لعلي ابلغ االسباب اسباب  ابنهامان  يااملسجونني وقال ايضا هلامان
 ان العقل قاصر يف اثبات )وباجلملة( واين الظنه كاذبا موسىالسموات فاطلع اىل اله 

 هداية هؤالء االكابر وملا اشتهرت )بدون(هذه الدولة العظمى ال يكاد يهتدي اليها 
والزمان  اىل اهللا الذي هو خالق االرض و التسليماتدعوة االنبياء عليهم الصلوات 

والسموات وتواترت وعلت كلماهتم وارتفعت اطلع سفهاء كل وقت كان هلم تردد 
يف ثبوت الصانع على قبائحهم وقالوا بوجود الصانع بال اختيار وجعلوا االشياء 
مستندة اليه تعاىل وهذا نور مقتبس من انوار االنبياء ونعمة مستفادة من موائدهم 

يوم التناد بل اىل ابد اآلباد وكذلك سائر السمعيات  اىل و التسليماتعليهم الصلوات 
 من وجود صفاته تعاىل الكاملة وبعثة و السالمبلغتنا بتبليغ االنبياء عليهم الصالة 

 عصمة املالئكة عليهم السالم ومن احلشر والنشر ومن وجود اجلنة والنار  واالنبياء
ريعة والعقل قاصر عن ادراكه والتنعيم والتعذيب الدائمني وأمثاهلا مما نطقت به الش

وناقص يف اثباته من غري مساع من هؤالء االكابر ال استقالل له يف شئ منها وكما ان 
يدرك باحلس طور النبوة ايضا  ال طور العقل وراء طور احلس حيث يدرك بالعقل ما

وراء طور العقل يدرك هبا ما ال يدرك بالعقل ومن مل يثبت للمعرفة طريقا وراء طور 
لعقل فهو يف احلقيقة منكر لطور النبوة ومصادم للبداهة فال بد من وجود االنبياء ا

 النعم ليدلوا على كيفية اداء شكر املنعم الذي هو واجب عقال وليظهروا تعظيم موىل
جل وعال املتعلق بالعلم والعمل املتلقي من قبله سبحانه فان التعظيم الذي مل يكن 

يكون الئقا باداء شكره تعاىل فان القوة البشرية عاجزة مستفادا من عنده سبحانه ال 
 عن الشكر اىل اهلجو لعن ادراكه بل كثريا ما يظن غري تعظيمه تعاىل تعظيما فيعد

وطريق استفادة تعظيمه سبحانه من حضرته تعاىل وتقدس مقصور على النبوة ومنحصر 
 لالولياء عليهم السالم  واالهلام الذي هوو السالميف تبليغ االنبياء عليهم الصالة 

مقتبس من انوار النبوة ومستفاض من بركات متابعة االنبياء وفيوضها فلو كان العقل 
كافيا يف هذا االمر ملا بقي فالسفة اليونان الذين جعلوا مقتداهم عقوهلم يف تيه الضاللة 
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صفاته ولعرفوا احلق سبحانه قبل كل الناس واحلال ان اشد الناس جهالة يف ذات احلق و
سبحانه هو هؤالء حيث زعموا احلق سبحانه فارغا ومعطال ومل جيعلوا غري شئ واحد 

توا من عندهم عقال فعاال حن مستندا اليه تعاىل وهو ايضا باالجياب ال باالختيار و
ونسبوا احلوادث اليه مانعني اياها من خالق السموات واالرض وصرفوا االثر عن 

وه اثر منحوهتم فان املعلول عندهم اثر العلة القريبة ال املؤثر احلقيقي جل شأنه وزعم
يرون للعلة البعيدة تأثريا يف حصول املعلول وزعموا عدم استناد االشياء اليه سبحانه 
من جهلهم كماال له سبحانه وظنوا التعطيل تبجيال اياه واحلال ان احلق سبحانه ميدح 

ب املشرق ورب املغرب وال نفسه خبلق السموات واالرض ويقول يف مدح نفسه ر
 هلؤالء السفهاء اىل حضرة احلق سبحانه بزعمهم الفاسد اصال وال التجاء هلم احتياج

 اىل العقل الفعال وان حتياجاليه تعاىل قطعا ينبغي هلم ان يراجعوا وقت االضطرار واال
يطلبوا قضاء حوائجهم منه بل ال يتصور طلب قضاء احلاجة من العقل الفعال ايضا 

 هلم وما هو العقل كونه موجبا ومضطرا غري خمتار يف زعمهم ان الكافرين ال موىلل
الفعال حىت يدبر االشياء وتكون احلوادث مستندة اليه ويف نفس وجوده وثبوته الف 
كالم فان حتققه وحصوله مبنت على املقدمات املموهة الفلسفية اليت هي غري تامة على 

صرف استناد االشياء عن القادر املختار جل شأنه االصول االسالمية واالبله من ي
وجيعلها مستندة اىل مثل هذا االمر املوهوم بل يلحق االشياء الف عار وفضيحة من 
كوهنا مستندة اىل منحوت الفلسفي بل االشياء تكون راضية ومسرورة بعدمها وال 

وف احلرمان متيل اىل الوجود اصال من فضيحة استناد وجودها اىل جمعول الفلسفي وخ
من سعادة االنتساب اىل قدرة القادر املختار جل سلطانه كربت كلمة خترج من 
افواههم ان يقولون اال كذبا وكفار دار احلرب مع وجود عبادة االصنام احسن حاال 
من هذه اجلماعة فاهنم يلتجئون اىل احلق سبحانه يف املضايق وال جيعلون اصنامهم غري 

اىل واعجب من هذا ان مجاعة يسمون هؤالء السفهاء حكماء وسائل الشفاعة عنده تع
  االهليات اليت هي املقصد االسىنوينسبون اقواهلم اىل احلكمة واكثر احكامهم سيما يف
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كاذبة وخمالفة للكتاب والسنة فبأي اعتبار يطلق احلكماء على هؤالء الذين ال نصيب 
 التهكم واالستهزاء او يعد من قبيل هلم غري اجلهل املركب اللهم اال اذا قيل على سبيل

 من هذه السفهاء اختاروا طريق الرياضات )ومجع( ىاطالق البصر على االعم
 بل مبجرد تقليد صوفية و السالمواجملاهدات من غري التزام طريق االنبياء عليهم الصالة 

م اهلية كانوا يف كل عصر من متابعي االنبياء عليهم السالم واغتروا بصفاء اوقاهت
واعتمدوا على مناماهتم وخياالهتم وجعلوا كشوفهم اخليالية مقتداهم يف سائر حاالهتم 

فاء هو صفاء النفس الذي يؤدي اىل طريق صضلوا فاضلوا ومل يعلموا ان ذلك ال
صفاء القلب الذي هو روزنة اهلداية فان صفاء القلب منوط مبتابعة االنبياء  الضاللة ال

 وتزكية النفس مربوطة بصفاء القلب وسياسته اياها اتو التسليمعليهم الصلوات 
وحكم تصفية النفس مع وجود ظلمة القلب الذي هو حمل ظهور انوار القدم كحكم 

 ان طريق )وباجلملة(اسراج سراج لنهب العدو الذي هو يف الكمني وهو ابليس اللعني 
يه اذا كان مقرونا الرياضة واجملاهدة كطريق النظر واالستدالل امنا يعترب ويعتمد عل

 الذين يبلغون االمانة من قبل احلق جل و التسليماتبتصديق االنبياء عليهم الصلوات 
وعال ومؤيدون بتأييده سبحانه ومعاملتهم حمفوظة من كيد اللعني ومكرم برتول 

قتهم وهذه الدولة مل  و املالئكة املعصومني ان عبادي ليس لك عليهم سلطان نقد
ابر  حيصل هلم التخلص من شرك اللعني اال اذا التزم متابعة هؤالء االكتتيسر لغريهم ومل

  :)شعر( و التسليمات على آثارهم عليهم الصلوات ىمش و

  ى يا سعد من غري اتباع املصطف *من احملال املشي يف طرق الصفا و

 سبحان اهللا ان افالطون ى العلو التسليماتعليه و على مجيع اخوانه الصلوات 
 ومل و السالمعلى نبينا وعليه الصالة  عيسى رئيس الفالسفة ادرك دولة بعثةالذي هو 

يصدقه زعما منه جبهالته انه مستغن عنه ومل ينل نصيبا من بركات النبوة ومن مل جيعل 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني  و تعاىل اهللا له نورا فما له من نور قال اهللا تبارك

جندنا هلم الغالبون والعجب ان طور عقول الفالسفة الناقصة اهنم هلم املنصورون وان 
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 ويف املعاد واحكامهم خمالفة الحكام إكأنه واقع على طرف نقيض طور النبوة يف املبد
وقالوا اآلخرة  فاهنم ما صححوا االميان باهللا وال االميان بو السالماالنبياء عليهم الصالة 

 منعقد على حدوث العامل جبميع اجزائه ومل يقولوا بقدم العامل واحلال ان االمجاع املتني
 بانشقاق السموات وانتثار الكواكب واندكاك اجلبال وانفجار البحار املوعودة يف يوم

وينكرون حشر االجساد وخيالفون النصوص القرآنية ومتأخروهم الذين عدوا القيامة 
ية كما هي وقائلون انفسهم داخلني يف زمرة اهل االسالم راسخون يف اصوهلم الفلسف

بقدم السموات والكواكب وامثاهلا وحاكمون بعدم فنائها وهالكها قوهتم تكذيب 
النصوص القرآنية ورزقهم انكار ضروريات الدين واملسائل اليقينية يؤمنون باهللا 

  :)شعر(رسوله فهل تتجاوز السفاهة عن ذلك  وبرسوله وال يقبلون ما أمر اهللا به و

   مجيعه اذ لكل حكم أكثره *اا فكذسفهء أكثر فلسفة جا

الفكري  اخلطإ هذه اجلماعة صرفوا اعمارهم يف تعليم آلة عاصمة للذهن عن و
 يعين مسائل الذات ىملا بلغوا املقصد االقص وتعلمه ودققوا فيها تدقيقات كثرية و

والصفات واالفعال الواجبية جل سلطانه ضيغوا حواسهم واضاعوا اآللة العاصمة 
ئ آالت احلرب سنني مث اذا جاء يبط عشواء وبقوا يف تيه الضاللة كمن يهوخبطوا خ

وقت احلرب يضيع حواسه وال يستعمل اآللة والناس يظنون علوم الفالسفة متسقة 
ومنتظمة ويزعموهنا حمفوظة عن الغلط واخلطأ ومصونة و على تقدير التسليم امنا يكون 

ل واستبداد وهي خارجة عن املبحث هذا احلكم صادقا يف علوم للعقل فيها استقال
اليت هي دائمية والنجاة االخروية ليست اآلخرة وداخلة يف دائرة ما ال يعين ال تعلق هلا ب

مبربوطة هبا فان الكالم امنا هو يف علوم العقل عاجز عن ادراكها وقاصر ومربوطة بطور 
ايل يف رسالته املنقذ عن النبوة والنجاة االخروية منوطة هبا قال حجة االسالم االمام العز

الضالل ان الفالسفة سرقوا علم الطب وعلم النجوم من كتب االنبياء املتقدمني على 
 واقتبسوا خواص االدوية وغريها مما ال سبيل للعقل اىل و السالمنبينا وعليهم الصالة 

ادراكه من الصحف والكتب املرتلة اىل االنبياء عليهم السالم وسرقوا علم هتذيب 
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خالق عن كتب الصوفية املتأهلني املوجودين يف كل عصر ويف امة كل نيب لترويج اال
أباطيلهم فهذه العلوم الثالثة املعتربة لديهم كانت مسروقة وقد ذكرت مشة من خبطهم 
يف العلم االهلي يف مباحث الذات والصفات واالفعال الواجبية ويف االميان باهللا واالميان 

صوص القرآنية فيما سبق فبقي علم اهلندسة ومثله مما له نوع وخمالفتهم الناآلخرة ب
اختصاص به فلو كان متسقا ومنتظما فما لزومه والي شئ حيتاج اليه وأي عذاب 

يبعد به ويدفع عالمة اعراض اهللا تعاىل عن العبد اشتغاله مبا ال يعنيه وكلما هو اآلخرة 
 الذي هو آلة وقالوا انه عاصم عن وعلم املنطق فهو مما ال يعىناآلخرة غري نافع يف 

 كيف ينفع اآلخرين مل ينفعهم ومل خيرجهم عن الغلط واخلطأ يف املقصد االسىن أاخلط
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة  اخلطإ وكيف خيلصهم عن

انك انت الوهاب وبعض الناس الذين هلم رغبة يف العلوم الفلسفية ومفتونون 
سويالت الفلسفية يعتقدون هذه اجلماعة حكماء ويزعموهنم عديل االنبياء عليهم بالت

 بل يكادون يقدمون علومهم الكاذبة بظن اهنا صادقة على شرائع و السالمالصالة 
االنبياء عليهم السالم اعاذنا اهللا سبحانه عن االعتقاد السوء نعم اذ اعتقدوا هؤالء 

يف هذا البالء بالضرورة فان احلكمة عبارة عن حكماء وزعموا علومهم حكمة يقعون 
العلم بالشئ مطابقا لنفس االمر فتكون العلوم اليت ختالفها غري مطابقة لنفس االمر 

 ان تصديق هؤالء وتصديق علومهم مستلزم لتكذيب االنبياء وتكذيب )وباجلملة(
 فتصديق علومهم عليهم الصلوات والتحيات وهذان العلمان واقعان يف طريف النقيض

من شاء فليلتزم ملة االنبياء يكن من حزب اهللا سبحانه اآلخر احدمها مستلزم لتكذيب 
ومن اهل النجاة ومن شاء فليكن فلسفيا يكن من حزب الشيطان وخائبا وخاسرا قال 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظاملني نارا احاط هبم  و تعاىل اهللا تبارك
. تغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاسرادقها وان يس

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على مجيع اخوانه من و السالم
  .و السالماالنبياء الكرام واملالئكة العظام أمت الصلوات وأكمل التسليمات 
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كشمي الذي هو من خدام املكتوب الرابع والعشرون اىل املال حممد مراد ال
املري حممد نعمان يف بيان مناقب اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 

  ورمحتهم ورأفتهم فيما بينهم

حممد رسول اهللا والذين معه اشداء على الكفار رمحاء  و تعاىل قال اهللا تبارك
و م الصالة بينهم اآلية مدح اهللا سبحانه يف هذه اآلية أصحاب خري البشر عليه وعليه

 بكمال رمحة بعضهم لبعض اليت كانوا عليها فان الرحيم الذي هو واحد رمحاء السالم
متضمن للمبالغة يف الرمحة وحيث ان للصفة املشبهة داللة على االستمرار ايضا ينبغي 
ان يكون رمحة بعضهم بعضا على صفة الدوام واالستمرار سواء كان يف حضوره 

و بعد ارحتاله وكلما هو مناف لرمحة بعضهم بعضاً ينبغي ان صلّى اهللا عليه و سلّم ا
يكون مسلوبا عنهم على الدوام و يكون احتمال البغض واحلقد واحلسد وعداوة 
بعضهم لبعض منتفيا عنهم على سبيل االستمرار فاذا كان مجيع الصحابة الكرام 

 صيغ العموم كلمة والذين اليت هي منقتضى متصفني هبذه الصفة املرضية كما هو م
واالستغراق ماذا نقول من اكابر الصحابة فان هذه الصفة تكون فيهم امت واكمل 

 وهلذا قال صلّى اهللا عليه و سلّم ارحم اميت بأميت ابو بكر وقال صلّى اهللا عليه و واوىف
سلّم يف شأن الفاروق رضي اهللا عنه لو كان بعدي نيب لكان عمر يعين ان لوازم النبوة 

 كلها حاصلة يف عمر ولكن ملا ختم منصب النبوة خبامت الرسل عليه و على وكماالهتا
 مل يشرف بدولة منصب النبوة واحد لوازم النبوة كمال الرمحة و السالمآله الصالة 

م االخالق ئوالشفقة على اخللق وايضا ان الرذائل اليت تنايف الشفقة والرمحة ومن ذمام
يف تتصور من قوم تشرفوا بشرف صحبة خري من احلسد والبغض واحلقد والعداوة ك

يت هي خري االمم  فاهنم افضل هذه االمة الو التسليماتالبشر عليه وعليهم الصلوات 
واسبق اهل هذه امللة اليت هي ناسخة جلميع امللل الن قرهنم كان خري القرون 
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ة اليت وصاحبهم كان افضل االنبياء واملرسلني فلو كانوا موصوفني هبذه الصفات الردي
على احقر هذه االمة املرحومة عار منها كيف يكونون افضل هذه االمة وبأي وجه 

ية انفاق واول تكون هذه االمة خري االمم واي مزية واي فضيلة تكون السبقية االميان و
االموال وبذل االنفس واي تأثري يكون خلريية القرن واي اثر يترتب على فضيلة صحبة 

 والذين يكونون يف صحبة اولياء هذه االمة و السالم آله الصالة خري البشر عليه و على
ينجون من هذه الرذائل فكيف تتوهم هذه الذمائم يف حق مجاعة صرفوا اعمارهم يف 

 وبذلوا امواهلم وانفسهم و التسليماتصحبة افضل الرسل عليه وعليهم الصلوات 
ا باهللا سبحانه عظمة خري البشر لتأييد دينه ونصرة ملته واعالء كلمته اال اذا سقط عياذ

 وجاللته عن النظر وتوهم ان صحبته صلّى اهللا عليه و و السالمعليه و على آله الصالة 
سلّم انقص من صحبة ويل االمة نعوذ باهللا سبحانه منه ومن املقرر انه ال يبلغ ويل من 

الشيخ الشبلي اولياء االمة مرتبة صحايب من صحابة تلك االمة فكيف مبرتبة نبيها قال 
 يظنون ان )ومجاعة من الناس(عليه الرمحة ما آمن برسول اهللا من مل يوقر اصحابه 

 كانوا فرقتني فرقة كانت هلم خمالفة مع و السالماصحاب النيب عليه وعليهم الصالة 
اهللا عنه وعنهم وفرقة كانت هلم موافقة به كرم اهللا وجهه وكان يف كل علي رضي 

رقتني عداوة وبغض وحقد يف حق األخرى وبعض منهم بطن واحدة من هاتني الف
صفاته هذه تقية ومالحظة لبعض املصاحل وزعموا ان تلك الرذائل امتدت فيهم اىل قرن 
واحد وما كانوا كانت فيهم هذه الذمامي وهبذه التوهم يذكرون خمالفي علي كرم اهللا 

صف فانه على هذا التقدير وجهه بالشر وينسبون اليهم اشياء غري مناسبة ينبغي ان ين
يكون كال الفريقني موردا للطعن ومتصفني برذائل الصفات ويصري افضل هذه االمة 
شر هذه االمة بل شر مجيع االمم وتتبدل خريية تلك الفرقة بالشرية اي انصاف يف 

 التوهم ونسبة امور غري مناسبة اىل كرباء اذكر الشيخني رضي اهللا عنهما بسوء هبذ
رة الصديق رضي اهللا عنه اتقي هذه االمة حبكم نص القرآن فان املفسرين الدين وحض

 اآلية نزل يف شأن الصديق ىابن عباس وغريه امجعوا على ان قوله تعاىل وسيجنبها االتق
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رضي اهللا عنه واملراد من االتقي هو الصديق رضي اهللا عنه فاذا قال اهللا تعاىل يف حق 
 خري االمم ينبغي ان يتأمل ان تكفريه وتفسيقة  هذه االمة اليت هيىشخص انه اتق

 االمام الفخر الرازي هبذه اآلية )واستدل(وتضليله اىل اي حد من الشناعة يوصل 
الكرمية على افضلية الصديق رضي اهللا عنه فان اكرم هذه االمة املخاطبة بقوله تعاىل ان 

 ىوحيث كان الصديق اتق هذه االمة ىاكرمكم عند اهللا اتقاكم حبكم هذه اآلية هو اتق
 حبكم هذه االمة بنص القرآن ينبغي ان يكون اكرم هذه االمة عند احلق جل و عال

النص الالحق هو الصديق رضي اهللا تعاىل عنه ايضا واثبت اكابر ائمة السلف واحد 
منهم االمام الشافعي رضي اهللا تعاىل عنهم امجاع الصحابة والتابعني على افضلية 

هللا عنهما وحكم علي كرم اهللا وجهه ايضا بافضلية الشيخني قال الشيخني رضي ا
 نيف ومثانون نفرا وعبد الرزاق يذلك عن عل روى الذهيب الذي هو من اكابر احملدثني

الذي هو من اكابر الشيعة حكم بأفضلية الشيخني مبوجب هذا النقل وقال هبذه العبارة 
 يب وزرا ان احبه ى ملا فضلتهما كفافضل الشيخني لتفضيل على ايامها على نفسه واال

مث اخالفه فتنقيص من كانوا افضل هذه االمة اليت هي خري االمم حبكم الكتاب والسنة 
 ايضا وحتقريهم من اي انصاف ومن اي ديانة واي خري يوامجاع االمة وباعتراف عل

 مودع يف ضمنه فلو كان يف سب احد معىن اخلريية والعبادة لكان يف سب ايب جهل
ان حبكم نص القرآن وحلصل يف ضمنه حسنات يب هلب الذين مها ملعونان ومطرودوا

كثرية اي خريية يف السب الذي هو متضمن للفحش والقطيعة خصوصا يف حق 
شخص ال يستحقه وال يكون اهالله ووضع الشئ يف غري موضعه ظلم وفرق بني شئ 

 ذي )وخالفة(عيدا وشئ وتفاوت بني موضع وموضع فيكون بني ظلم وظلم بونا ب
النورين رضي اهللا تعاىل عنه ثابتة بامجاع الصحابة الكرام وباتفاق صغار ذلك القرن 
الذي هو خري القرون وكبارهم وذكورهم واناثهم وهلذا قال العلماء ان االتفاق 
واالمجاع الذي وقع يف خالفة ذي النورين مل يتفق يف خالفة احد من سائر اخللفاء 

 اهل ذلك القرن يف تلك املادة ىا كان يف بدء خالفته نوع تردد راعالثالثة فانه مل
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 ان يعلم ان االصحاب الكرام رضي اهللا تعاىل )ينبغي(اطا كثريا مث اقدموا عليها حىتا
عنهم مبلغوا الكتاب والسنة وكان االمجاع ايضا منوطا بقرهنم فلو كان مجيعهم او 

تماد عن كل الدين او بعضه وتكون فائدة بعضهم متصفني بالضاللة والفسق يرتفع االع
بعثة خامت االنبياء وأفضل الرسل قليلة وجامع القرآن اجمليد هو حضرة عثمان بل حضرة 
الصديق وحضرة الفاروق رضي اهللا تعاىل عنهم فلو كان هؤالء مطعونا فيهم ومسلويب 

ان يتأمل يف على القرآن وباي شئ يكون الدين قائما ينبغي  يبقى العدالة اي اعتماد
شناعة هذا االمر اصحاب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كلهم عدول وكلما بلغنا 

اهللا علي رضي بتبليغهم حق وصدق واملخالفات واملنازعات والواقعة يف زمن خالفة 
 واهلوس وال الجل حب اجلاه والرياسة بل كانت ىتعاىل عنه مل تكن من جهة اهلو
ط وان كان يف اجتهاد واحد منهم خطأ و استنباطه بعيدا على وجه االجتهاد واالستنبا

عن الصواب ومن املقرر عند علماء اهل السنة واجلماعة رضي اهللا تعاىل عنهم ان احملق 
 إيف تلك احملاربات واملشاجرات كان عليا كرم اهللا وجهه وخمالفوهم كانوا على خط

ا عن الطعن واملالمة عليه االجتهاد كان صاحبه بعيد اخلطإ ولكن ملا كان منشأ هذا
 وخطاء جانب خمالفيه واهل السنة قائلون بذلك واللعن يواملقصود حقية جانب عل

الحتمال الضرر فاهنم اصحاب النيب صلّى اهللا عليه لطعن زيادة بال فائدة بل متضمنة وا
و سلّم ورضي عنهم وبعضهم مبشر باجلنة وبدري مغفور له والعذاب االخروي 

ا ورد يف االحاديث الصحاح ان اهللا اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما مرفوع عنه كم
شئتم فاين قد غفرت لكم وبعضهم تشرف ببيعة الرضوان وقد قال النيب صلّى اهللا عليه 
و سلّم ال يدخل النار أحد ممن بايع حتت الشجرة بل قال العلماء يفهم من القرآن 

له تعاىل ال يستوي منكم من أنفق من قبل اجمليد ان مجيع الصحابة من أهل اجلنة لقو
 اهللا احلسىن الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد

 هي اجلنة فكل صحايب انفق وقاتل قبل الفتح وبعده واهللا مبا تعملون خبري واحلسىن
لمدح فان مجيع موعود له باجلنة قالوا ان صفة االنفاق والقتال ليست للتقييد بل ل
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الصحابة كانوا متصفني هباتني الصفتني فكلهم يكونون موعودا هلم باجلنة فينبغي 
املالحظة ان ذكر امثال هؤالء االكابر بشر وسوء الظن هبم فكيف يكون من االنصاف 

 قال مجاعة ان بعض االصحاب الكرام مل يبق بعد ارحتاله صلّى اهللا )فان قيل(والديانة 
لى ذلك الطريق بل احنرف من طريق احلق بواسطة حب اخلالفة وطلب عليه و سلّم ع

اجلاه والرياسة وغصب عن علي كرم اهللا وجهه منصب اخلالفة بل يظنون ان احنرافه 
بلغ حد الكفر والضاللة فيكون هؤالء املذكورون بزعم هذه اجلماعة حمرومني عما 

ق االسالم فاذا كان يف به االصحاب الكرام فان نيل فضيلة الصحبة فرع حتق وعد
 ان اخللفاء الثالثة رضي اهللا عنهم )اجيب(اسالمهم كالم كيف يكون للصحبة تأثري 

مبشرون باجلنة ثبت ذلك باحاديث صحيحة بلغت حدا التواتر املعنوي فاحتمال الكفر 
والضاللة مدفوع عنهم والشيخان من اهل بدر وهم مغفور هلم مطلقا على ما يف 

ح وايضا اهنم من اهل بيعة الرضوان وهم من اهل اجلنة باحاديث االحاديث الصحا
صحيحة كما مر وعثمان مل حيضر بدرا الن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم تركه يف املدينة 

الهل بدر  لتمريض اهله بنت النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قائال بان لك من االجر ما
 عليه و سلّم كان ارسله اىل مكة عند قريش ومل حيضر بيعة الرضوان الن النيب صلّى اهللا

وبايع عنه النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بنفسه كما هو مشهور وايضا ان القرآن اجمليد 
يشهد جباللة شأن هؤالء االكابر وخيرب عن علو درجاهتم فمن أغمض عن الكتاب 

  :)شعر(والسنة فهو خارج عن املبحث قال الشيخ السعدي رمحه اهللا 

   فجوابه ان ال جتيب وتسكتا * يقف عند الكتاب وسنةمن مل

اي بالء وقع لو كان يف الصديق احتمال الكفر والضاللة ملا اجلسه الصحابة مع 
عدالتهم وكثرهتم مكان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ويف تكذيب خالفة الصديق 

 جيوز ذلك تكذيب ثالث وثالثني ألفا من اهل ذلك القرن الذي هو خري القرون وال
يف قرن جيتمع من اهله ثالث وثالثون الفا على الباطل  يبقى  دراية اي خريمن له ادىن

وجيلسون مكان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ضاال ومضال رزق اهللا سبحانه هلؤالء 
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اجلماعة االنصاف حىت يكفوا لساهنم عن الطعن يف اكابر الدين ويراعوا حق صحبة 
 اهللا اهللا يف اصحايب ال و السالمه و سلّم قال عليه و على آله الصالة النيب صلّى اهللا علي

رضا من بعدي من احبهم فبحيب أحبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم غتتخذوهم 
 البديهات والقرآن اجمليد مملوء مبدح ىماذا اكتب زيادة على ذلك وكيف اجلي اجل

الته وفضائله من االحاديث الصديق نزلت فيه سورة الليل وآيات اخر وروي يف كما
 وورد يف كتب االنبياء املتقدمني ذكر مشائله وأوصافه بل ىال يعد وال حيص الصحاح ما

 تعاىل مثلهم يف التوراة ومثلهم يف االجنيل ورأس هذه  اهللاذكر مجيع الصحابة كما قال
ة مبا االمة املرحومة اليت خري االمم ورئيسهم هو الصديق فاذا رموه بالكفر والضالل

يعتذرون يف حق غريه وبأي طريق يتكلمون اللهم فاطر السموات واالرض عامل الغيب 
 على من اتبع اهلدى و السالموالشهادة انت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون 

  .والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله امت الصلوات وأكمل التسليمات

  

ال طاهر البدخشي يف بيان النتائج وترقي املكتوب اخلامس والعشرون اىل امل
  املراتب اليت حتصل من الذكر وتالوة القرآن واداء الصلوة

 الطريق من اسالم على عباده الذين اصطفى ال بد ملبتدئ طلبة هذ هللا و احلمد
الذكر فان ترقيه مربوط بتكرار الذكر بشرط ان يأخذه من الشيخ الكامل املكمل فان 

 ما يكون من قبيل اوراد االبرار اليت نتيجتها الثواب ال ا فكثريمل يكن هبذا الشرط
درجة القرب اليت تتعلق باملقربني وامنا قلت كثريا ما يكون من قبيل اوراد االبرار فانه 

 فضل احلق جل سلطانه الطالب بال توسط شيخ وجيعله تكرار الذكر من جيوز ان يرىب
من اوليائه و يكون من غري تكرار ذكر ايضا املقربني بل جيوز ان يشرف مبراتب القرب 

تعاىل والشرط املذكور امنا هو باعتبار االكثر االغلب و على وفق احلكمة والعادة فاذا 
متت املعاملة اليت كانت مربوطة بالذكر بفضل اهللا سبحانه وتيسر اخلالص من التعلق 
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حكم و يكون الذكر  وصارت األمارة مطمئنة فحينئذ ال حيصل الترقي من ىهلة اهلوآب
الذكر حكم اوراد االبرار وقطع مراتب القرب يف ذلك املوطن مربوط بتالوة القرآن 
واداء الصالة بطول القنوت وما كان يتيسر اوال بالذكر يتيسر بتالوة القرآن خصوصا 
اذا كانت يف الصالة وباجلملة ان الذكر حينئذ يكون حكمه حكم تالوة القرآن يف 

حكم التالوة حكم الذكر يف االبتداء و يكون نه من قبيل اوراد االبرار االبتداء يف كو
والوسط حيث كان من املقربات والعجب ان الذكر اذا كرر يف ذلك الوقت بعنوان 

 القرآنية وشرع فيه باالستعاذة يترتب عليه من اآلياتتالوة القرآن لكونه من كلمات 
 ريكرر بعنوان القرائة يكون مثل عمل االبراالفائدة ما يترتب على تالوة القرآن وان مل 

فكثريا ما  ولكل عمل مقام وموسم فان ادي يف مومسه يكون له حسن ومالحة واال
يكون خطأ وان كان حسنة يف ذاته اال ترى ان قراءة الفاحتة يف التشهد خطأ وان 
كانت ام الكتاب فكان الشيخ يف هذا الطريق من الضروريات وتعليمه من اهم 

  :)شعر(همات وبدونه خرط القتاد قال واحد من االعزة امل

   البد من شيخ يقودك اوالً *من أجل كونك يف البداية احوالً

  .ى على من اتبع اهلدو السالم

  

املكتوب السادس والعشرون اىل السيد حممد نعمان يف بيان ان احلق سبحانه 
الثمانية بذاته كما هو موجود بذاته ال بالوجود حي وعامل وموصوف بالصفات 

  ال بصفات زائدة وما يناسب ذلك

سالم على عباده الذين اصطفى اعلم ان احلق سبحانه كاف بذاته  احلمد هللا و
قدس يف نفس الوجود ويف سائر كماالت الوجود وتوابعه من احلياة والعلم والقدرة األ

ماالت والسمع والبصر واالرادة والكالم والتكوين ليس مبحتاج يف حصول هذه الك
اىل صفات زائدة وان كانت له سبحانه صفات كاملة زائدة ايضا فهو تعاىل كما انه 
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موجود بذاته االقدس ال بالوجود حي بذاته ال باحلياة اليت هي صفته تعاىل عامل بذاته ال 
صري بذاته ال بصفة البصر مسيع بذاته ال بصفة السمع وقادر بذاته ال ببصفة العلم 

 بذاته ال بصفة االرادة ومتكلم بذاته ال بصفة الكالم ومبدأ اجيادبصفة القدرة مريد 
الكائنات بذاته ال بصفة التكوين وان كان وجود العامل بتوسط التكوين وسائر 
الصفات كما سيجئ حتقيق هذا املعىن وهذا التكوين وراء القدرة فان يف القدرة صحة 

 للقدرة تقدم على االرادة الفعل والترك ويف التكوين جانب الفعل متعني وايضاً
والتكوين بعد االرادة وهذا التكوين شبيه باستطاعة العبد اليت قال علماء اهل احلق اهنا 
مقرونة بالفعل ووراء القدرة واالرادة القدرة مصححة لكال طريف الفعل والترك 
 واالرادة مرجحة الحد الطرفني واالجياد يتعلق بالتكوين بعد ترجيح االرادة فلو مل
تثبت القدرة اليت هي مصححة الطرفني يلزم االجياد ولو مل يثبت التكوين يلزم االجياد 

 من من غري مستند فان القدرة مصححة االجياد والتكوين مباشر االجياد فال بد اذاً
 اليه علماء املاتريدية وملا وجد االشاعرة اضافته وتعلقه اىل ىاثبات التكوين وقد اهتد

ه من الصفات االضافية واهللا حيق احلق وهو يهدي السبيل وارجاع االشياء اكثر ظنو
التخليق والترزيق واالحياء واالماتة وامثاهلا اىل صفة التكوين أحسن من القول بكون 
كل منها صفة قدمية برأسها لئال يلزم اثبات قدماء متكثرة من غري ضرورة فالح من 

سبحانه بواسطة الصفات حاصل له تعاىل هذا البيان ان ما يتيسر لغريه تعاىل باجياده 
بذاته من غري توسط الصفات فان ذاته تعاىل جامعة جلميع الكماالت من غري مالحظة 
امر واعتبار بل هي عني كل كمال فان التبعض والتجزي مفقود يف حضرته فهو 
سبحانه عامل بتمام ذاته ومسيع بالتمام وبصري بالتمام على هذا القياس سائر الصفات 

صفات سبعة بل مثانية كما قال هبا علماء اهل احلق شكر  و تعاىل ومع ذلك له سبحانه
اهللا تعاىل سعيهم وهذه الصفات الكاملة القدمية ظالل تلك الكماالت الذاتية 

فان (ومظاهرها وميكن ان يقال اهنا نقاب تلك الكماالت وحجب انوارها املكنونة 
ول مجيع الكماالت فألي شئ تثبت الصفات  اذا كان ذاته تعاىل كافية يف حص)قيل
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 الفالسفة واملعتزلة بالذات وهربوا من القول ىومل يقال بوجود تعدد القدماء وهلذا اكتف
 أن حضرة الذات تعالت وتقدست وان )اجيب(بتعدد القدماء وقالوا بنفي الصفات 

ن كانت كافية يف حصول الكماالت ولكن ال بد يف تكوين االشياء وختليقها م
الصفات الزائدة فان ذاته تعاىل يف هناية الترته والتقدس ويف غاية العظمة وجالل 

 احلكمة مبقتضى الكربياء وكمال الغناء ال مناسبة هلا باالشياء ان اهللا لغين عن العاملني و
ووفق العادة ال بد يف االفادة واالفاضة من املناسبة للمستفيد واملستفيض والصفات قد 

احدة وحصلت ظلية ومناسبة باالشياء ولو يف اجلملة فلو مل يكن توسط ترتلت درجة و
الصفات ملا يتصور حصول شئ من االشياء فانه ال نصيب لالشياء يف سطوة اشعة 
انوار حضرة الذات تعالت وتقدست غري اهلالك والفناء واالمنحاء واالنعدام وال فكر 

 اثبات الصفات وما هو الصادر فيمن ينسب اجياد االشياء اىل الذات البحت من غري
 ان )فان قيل(االول حىت ال يكون مضمحال ومتالشيا يف سبحات وجه ذاته تعاىل 

الفالسفة واملعتزلة وان مل يثبتوا الصفات يف اخلارج ولكنهم قائلون باعتبارات علمية 
 ومثبتون لكماالت ذاتية متمايزة يف العلم فلم يكن اجياد االشياء منسوبا اىل الذات

 ان اجياد العامل يف اخلارج والعامل موجود يف )اجيب(البحت بل بتوسط االعتبارات 
اخلارج فال بد من احلجب اخلارجية حىت ميكن ان تكون وسيلة لوجود االشياء يف 

يف  شيئا اخلارج وحافظة اياها عن االمنحاء واالستهالك واالعتبارات العلمية ال جتدي
حلجاب العلمي يف حمافظة املوجودات اخلارجية وبعض الوجودات اخلارجية وال يكفي ا

الصوفية الذين ال يقولون بوجود العامل يف غري العلم لعل االعتبارات العلمية تنفعهم 
وميكن ان تكون وسيلة لوجودات علمية ولكن العامل موجود يف اخلارج وان كان هذا 

ن احلجب اخلارجية اخلارج ظل ذلك اخلارج وهذا الوجود ظل ذاك الوجود فال بد م
حىت ميكن ان تكون وسيلة لوجود العامل يف اخلارج فينبغي ان تكون الصفات احلقيقية 
موجودة يف اخلارج ومربية لالشياء وجملية للكماالت الذاتية بوساطة نفسها يف مرايا 
العامل وموردة اياها يف منصة الظهور والصفات وان كانت حجبا للذات تعالت ولكن 
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الت الذاتية مربوط بوجودها وحجابية الصفات كحجابية املنظرة اليت هي ظهور الكما
سبب لالراءة وهذا الظهور وان كان ظليا ولكن ماذا نصنع قد جعل وجودنا مربوطا 

  ):ع(بالظل وحتققنا منوطا باحلجاب ما بالذات ال ينفك عن الذات 

  ست گرن كه خود  رودى كيحبش  ازىسياه

  :)شعر(

  امجل  لدي وىما كتمه احظ  و *يدق صفاتهمن بعد هذا ما  و

العبد ال يكون حقا سبحانه ولكن بفضله تعاىل ال ينفك عن احلق جل شأنه 
الشياء ولكن هذه املعية املرء مع من أحب وان كانت له سبحانه نسبة املعية جبميع ا

يث ان ؤها احملبة غري تلك املعية ومن ال حمبة له ال معرفة له بتلك املعية وحاليت منش
الدرجات متفاوتة يف احملبة فالتفاوت ايضا حاصل يف املعية بقدر تفاوت احملبة وهذه 
املعية هي السبب للتخلص عن الظلية والواسطة لالضمحالل بالكلية وهي املزيلة للرقية 
واملثبتة للحرية يف عني العبدية وهي املسقطة لالنانية بل الرافعة لالنانية اىل الدرجات 

 ان يعلم انه سبحانه قال يف املعية العامة باالشياء وهو معكم فاثبت )ينبغي(الكمالية 
املعية يف طرفه سبحانه ويف املعية اخلاصة حبكم املرء مع من احب اثبت املعية يف هذا 

 احملبة شتان ما بني املعيتني فان يف املعية اخلاصة اثبات املعية من الطرفني مبقتضىالطرف 
من ذاك الطرف فقط فيلزمها احلرمان يف عني الوجدان يا حسرتا على ويف املعية العامة 

ما فرطت يف جنب اهللا والعامل وان كان ظالل الصفات وعرض له الوجود والبقاء 
بتوسط الصفات ولكن حمب حضرة الذات تعالت وتقدست بتوسط احملبة الذاتية مع 

كيفي واتصل  الن الصفات اليت هي اصوله بعروج مىحضرة الذات تعالت قد ترق
كيفي فلو مل يترق عن اصله فما له الباصل االصول متجاوزا االصول ولكن اتصا

تكون الفائدة يف جميئه يعين وجوده وما احلاجة اىل احملبة فانه كان له اتصال بأصله يف 
مجيع االوقات وكان الوصل الظلي ميسرا له دائما واالمر هو جعل االصل مرقاة 

ة احملبة اىل ما فوقه وفهم هذا العروج ليس مما حيصل يف حوصلة كالظل والترقي باجنح
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فهم كل احد والترقي عن نفسه تاركا لنفسه ليس مما يكون معقوال الرباب النظر 
والفكر بل الصوفية ايضا يشرف منهم هبذه الدولة واحد من الوف وينكشف له سر 

  :)شعر( ىهذا املعم

   داندىبتراشد قلندر  هركه سر نه *ز مو اينجاست ترهزار نكتهء باريك

 انه ليس بآفاقي وال )اجيب( ان هذا السري هل هو آفاقي او انفسي )فان قيل(
انفسي فان املراد من اآلفاق واالنفس الداخل واخلارج وهذه املعاملة وراء الدخول 
واخلروج وان كانت حماال عند ارباب النظر فانه اذا كان املطلوب اقدس من الدخول 

 تكون النسبة معه ايضا مرتهة عن الدخول واخلروج بالضرورة وهذا السري مع واخلروج
هذا االشكال ومع هذه الدقة معلوم ومتميز عند اربابه ان كان من ارباب العلم كسري 

 ان العامل وان كان ظالل )تنبيه(كره وكل مرتل ممتاز عن مرتل آخر آ وىالدهل
لية درجات ومراتب كل منها الصفات والصفات ظالل حضرة الذات ولكن للظ

حجاب للمطلوب ان هللا سبعني الف حجاب من نور وظلمة وما مل ختترق احلجب 
بالتمام ال يتخلص من الظلية واملراد من خرق احلجاب هنا خرق شهودي وما ورد يف 
آخر هذا اخلرب من منع خرق مجيع احلجب فاملراد منه خرق وجودي وهو ممتنع النه 

ت القدمية وهو حمال ولكن اذا حصلت املعية الغري املتكيفة فلها مستلزم لرفع الصفا
حكم اخلرق الوجودي ومع احلجب كانه ال حجب فان للمعية دقة حبيث ال تطيق 
احلائل ربنا أتتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير احلمد هللا رب العاملني 

  . الطاهرين امجعني على سيد املرسلني وعليهم و على آلهو السالموالصالة 

  

 الكشمي يف بيان ان الالئق بالعبد ان ياملكتوب السابع والعشرون اىل املال عل
مع بيان املرض  و تعاىل خيرج عن مراداته بالتمام وان يكون على مراده سبحانه

  الذايت والعرضي
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ينبغي للعبد ان ال يكون له مراد ومطلوب غري مواله عز وجل وغري مراده اصال 
 يكن كذلك فهو خمرج رأسه عن ربقة العبودية وقدمه عن قيد الرقية والعبد اذا فلو مل

كان يف أسر مرادات نفسه ومنخدعا هبواه وهوسه فهو عبد نفسه ويف اطاعة الشيطان 
اللعني وتلك الدولة املذكورة مربوط حصوهلا حبصول الوالية اخلاصة املربوط حصوهلا 

 رمبا تظهر املرادات واملقتضيات من الكمل ايضا ) قيلفان(بالفناء االمت والبقاء االكمل 
وحيس متنيات حصول مطالب شيت من الكرباء االول وكان امام االنبياء وسلطان 
 ىاالولياء عليه وعليهم امت الصلوات واكمل التسليمات حيب املاء البارد واحللو

امثال هذه وحرصه على هداية االمة مبني يف القرآن اجمليد فما يكون وجه بقاء 
 ان بعض املقتضيات منشاؤها الطبيعة فما دامت )اجيب(املقتضيات يف هؤالء االكابر 

نشأة الطبيعة قائمة فتلك املقتضيات باقية فان الطبيعة مائلة اىل الربودة وقت احلرارة من 
غري اختيار وراغبة اىل احلرارة وقت الربودة باالضطرار ومثل هذا االقتضاء ال ينايف 

 واهلوس فان ضروريات الطبيعة خارجة من دائرة ىية وال هو سبب التعلق باهلوالعبود
 النفس االمارة فان ميالن النفس اما اىل فضول املباح او ىالتكليف وليست هي من هو

اىل املشتبه واحملرم وما هو ضروري ال مدخل فيه للنفس فظهر ان منشأ التعلق والتعوق 
ان كانت من قسم املباح فان لفضول املباح نسبة هو االشتغال بفضوليات االفعال و

قرب اجلوارباحملرم فلو رفع قدمه منه باغواء العدو اللعني ليضع يف احملرم بال اختيار 
فكان االقتصار على املباح ضروريا فانه لو رفع القدم منه يوضع يف فضول املباح 

خارجه ليقع يف احملرم كما ال فانه لو وقع القدم  خبالف ما اذا اقام يف فضول املباح او
 بعض املرادات رمبا يكون بسبب من خارج مع خلوص الشخص يف )وظهور(مر آنفا 

نفسه عن املرادات وهذا السبب اخلارج اما واعظ الرمحن فيلقي اخلريات فان هللا 
سبحانه واعظا يف قلب كل مؤمن او الشيطان فيلقي الشرور والعداوة يعدهم ومينيهم 

طان اال غرورا وهذا الفقري كان يوما بعد صالة الصبح قاعدا بطريق وما يعدهم الشي
السكوت كما هو شيمة اهل هذه الطريقة العلية ايام اقاميت يف القلعة فهجم على 
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اخلاطر متنيات ال طائل فيها وسلبت احلالوة هبجومها ومنعت من اجلمعية مث رجعت 
رأيت ان تلك التمنيات خرجت من اجلمعية بعد حملة بعناية اهللا سبحانه اىل حاهلا ف

اخلاطر وارتفعت كقطع السحاب وخرجت من الباب مع ملقيها وخلت البيت عنها 
فعلم يف ذاك الوقت ان تلك املرادات امنا ظهرت من خارج ال من داخل حىت تنايف 

 ان كل فساد منشاؤه النفس االمارة فهو مرض ذايت وسم قاتل )وباجلملة(العبودية 
العبودية وكل فساد حصل من خارج ولو كان بالقاء الشيطان فهو من ومناف ملقام 

ان كيد الشيطان كان  و تعاىل  العالج قال اهللا تباركاالمراض العارضية الزائلة بأدىن
 ضعيفا وبالؤنا امنا هو انفسنا وعدو ارواحنا مصاحبنا السوء والعدو اخلارجي يستوىل

عانته اليه واشد االشياء جهالة هو النفس االمارة علينا مبدده اياه ويزيلنا عن مرتلتنا با
فاهنا عدو نفسه ومريدة بالسوء اياها ومهتها اهالك نفسها ومتمناها معصية رهبا الذي 

 ان يعلم ان التمييز )ينبغي(هو موالها وويل نعمها واطاعة الشيطان الذي هو عدوها 
جي يف غاية التعذر ورمبا بني املرض الذايت والعرضي ومعرفة الفساد الداخلي واخلار

 يف اخلسارة االبدية ىيظن الناقص نفسه كامال بزعم ان مرضه عارضي ال ذايت فيبق
ومن هذا اخلوف مل اجترئ يف حترير هذا السر ومل استحسن اظهار هذا املعىن وكنت 
يف هذا االشتباه مدة سبعة عشر سنة ووجدت الفساد الذايت خمتلطا بالفساد العارضي 

الوقت ميز احلق سبحانه احلق من الباطل وابان الفساد الذايت من الفساد ويف هذا 
احد اسباب اظهار   هللا سبحانه احلمد واملنة على ذلك و على مجيع نعمائه ويالعارض

امثال هذه االسرار وحكمة من حكمه االشفاق على قاصر النظر لئال يظن الكامل 
خلارجية فيه فيحرم من بركاته وكان ناقصا بوجود امثال هذه التمنيات واملرادات ا

 وجود امثال و السالمسبب حرمان الكفار من دولة تصديق االنبياء عليهم الصالة 
هذه الصفات فيهم فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وما قيل ان احلق سبحانه جيعل العارف 

عناية بعد زوال املرادات واملقتضيات عنه صاحب ارادة واختيار فتفصيله يذكر وحيرر ب
 على من اتبع اهلدى والتزم و السالماهللا تعاىل يف حمل آخر وهذا الوقت ال يساعد ذلك 
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  .)متابعة املصطفى عليه و على آله أمت الصلوات وأكمل التسليمات

  

املكتوب الثامن والعشرون اىل املال صاحل الترك يف بيان كيفية التصدق عن 
  ىارواح املوت

الذين اصطفى وقع يوما يف اخلاطر ان اتصدق عن على عباده و سالم احلمد هللا 
لذلك   فظهر يف ذلك االثناء انه قد حصل الفرح والسرورىارواح بعض االقارب املوت

 و ملا جاء وقت اعطاء اامليت املرحوم مبجرد هذه النية وظهر يف النظر فرحا ومسرور
 و السالمصالة تلك الصدقة قصدت هبا اوال روحانية خامت الرسل عليه و على آله ال

كما كان ذلك عاديت مث روحانية ذلك امليت فاحسست يف ذلك امليت يف ذاك الوقت 
غما وحزنا وظهر بالوحشة والكدورة فحصل يل تعجب تام من مشاهدة هذا احلال 
النه مل يظهر وجه تكدره ووحشته مع انه كان حمسوسا انه قد حصل له من تلك 

اثر فرح وسرور وكذلك نذرت يوما مبلغا الصدقة بركات عظيمة ومل يظهر فيه 
وادخلت يف ذلك النذر سائر االنبياء الكرام على نبينا  لروحانيته صلّى اهللا عليه و سلّم

 فلم يعلم مرضاه صلّى اهللا عليه و سلّم يف ذلك االمر وكذلك و السالموعليهم الصالة 
لوات يف بعض االوقات  يف الصو السالماذا اشركت سائر االنبياء نبينا عليهم الصالة 

ال يظهر رضاه صلّى اهللا عليه و سلّم مع انه قد علم انه اذا تصدقت عن روحانية واحد 
واشركت فيها مجيع املؤمنني يصل ثواهبا اىل الكل من غري ان ينقص شئ من ثواب 
الشخص املنوي عنه ان ربك واسع املغفرة فما يكون وجه التكدر وعدم الرضاء يف 

بقي هذا االشكال مدة فظهر آخر االمر بفضل اهللا سبحانه ان وجه ذلك التقدير و
واحلزن هو ان الصدقة اذا تصدق هبا عن امليت بال شركة حيمل ذلك امليت  التكدر

تلك الصدقة من جانبه اىل مالزمة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بطريق اهلدية ويأخذ عنه 
طتها خبالف ما اذا قصد صاحب الصدقة صلّى اهللا عليه و سلّم فُُيوضاً وبركات بوسا
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 الثواب ففي صورة ى فانه ال نفع حينئذ للميت سوصلى اهللا عليه و سلمبصدقته النيب 
الشركة ان قبلت الصدقة فللميت ثواب تلك الصدقة ويف عدم الشركة ان قبلت ثواب 
ذا الصدقة وبركات احتاف تلك الصدقة وفيوض اهدائها له صلّى اهللا عليه و سلّم وه

املعىن كائن يف كل صدقة يشرك فيها امليت بالغري فان يف صورة الشركة درجة واحدة 
من الثواب ويف صورة عدم الشركة درجتان درجة الصدقة ودرجة محلها من عنده اىل 
ذلك الغري وكذلك صار معلوما ان غريبا اذا محل حتفة وهدية اىل واحد من االكابر 

 اليه يعطيها من ىشركة احد به ولو كان طفيليا واملهداالفضل ان حيملها اليه من غري 
عنده من شاء من اخوانه وغريهم واآلل واالصحاب الذين هم مبثابة عياله عليه وعليهم 

يكون ذلك   فلو جعلهم داخال يف هديته صلّى اهللا عليه و سلّمو التسليماتالصلوات 
واحد من االعزة واشرك به ات اىل  هدّيىمقبوال نعم من املعروف ان من اهد مرضيا و

 اليه خبالف ما اذا اهدي ىفيها اقرانه يكون ذلك بعيدا من االدب والتماس رضا املهد
اىل خدمته بتبعيته فان ذلك يكون مرضيا الن اعزاز خدمة شخص اعزاز ذلك 

 يف افراد الصدقة ال يف االشراك ولكن اذا قصد ىالشخص فعلم ان اكثر رضاء املوت
بنية روحانية النيب صلّى اهللا عليه و سلّم  شيئا ينبغي ان يهدي اوالالتصدق عن ميت 

على حدة مث يتصدق عن امليت فان حقوقه صلّى اهللا عليه و سلّم فوق حقوق سائر 
اخللق وايضا ان يف هذا التقدير احتمال كون الصدقة مقبولة بربكة النيب صلّى اهللا عليه 

 ال جيد ىلنية يف بعض الصدقات عن املوتح او سلّم وهذا الفقري اذا عجز عن تصحي
واجعل ذلك امليت طفيليا  عالجا افضل من ان اتصدق هبا بنيته صلّى اهللا عليه و سلّم

 ان تقبل بربكته صلّى اهللا عليه و سلّم وقد قال العلماء ان الصالة على ىله فانه يرج
صلة اىل النيب صلّى النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مقبولة ولو صدرت رياء ومسعة وهي وا

اهللا عليه و سلّم وان مل حيصل منها ثواب اىل املصلي فان حصول الثواب من االعمال 
 الذي هو حمبوب عليه و سلم صلى اهللا مربوط بتصحيح النية واما وصوهلا اىل النيب

 علة وقوله تعاىل السالم فتكفيه ادىن رب العاملني وكوهنا مقبولة يف حقه عليه الصالة و



- ٦٨ -  

ن فضل اهللا عليك عظيما نازل يف حقه صلّى اهللا عليه و سلّم و على آله و على وكا
  .مجيع اخوانه الكرام من االنبياء واملالئكة العظام اىل يوم القيام

  

املكتوب التاسع والعشرون اىل املري حمب اهللا يف بيان حصول فهم بعض 
   القرآنيةاآلياتالكلمات القدسية من 

يف فهم بعض كلمات القرآن وعجزت عن تطبيقه مل اجد وملا ظهر سابقا تردد 
بعناية اهللا تعاىل يف دفع الوساوس عالجا افضل من ان اقول لنفسي انك تعترف بأن 

ين كالم اهللا عز وجل وتؤمن به اوال فلو مل تؤمن فأنت كافر وخارج آهذا النظم القر
هو كالم خالق عن املبحث فان تؤمن فالقصور يف فهمك ال يف نظم القرآن الذي 

االرض والسموات ومبدع العقول واالدراكات وملا حصل االميان بفضل اهللا جل 
سلطانه حبقيقة كالم اهللا تعاىل صارت تلك الوسوسة مضمحلة ومتالشية وجنوت من 
التردد ويف هذه االوان بلغ االمر بفضل اهللا تعاىل مبلغا اذا كان يل يف حمل من نظم 

ر االدراك صار ذلك احملل باعثا على ازدياد االميان بالقرآن القرآن جمال تردد من قصو
وكان ذاك التردد واسطة لظهور االعجاز يف القرآن وصرت اتصور اغالق ما فيه من 
شعب االعجاز وامحل االشكال على كمال البالغة والفصاحة اليت البشر عاجز عن 

 عدم فهم القرآن ليس هو االجياز واالميان احلاصل يف و فهمها لكوهنا وراء االختصار
يف فهمه فان يف عدم الفهم انكشاف طريق االعجاز وهو مفقود يف صورة الفهم 
سبحان اهللا ان عدم فهم القرآن يكون سببا لضاللة قوم وانكارهم كالم اهللا تعاىل 
ويصري لبعض آخر سببا لكمال االميان بالقرآن ويؤديهم اىل اهلداية يضل به كثريا 

  .و السالم ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا رشدا ويهدي به كثريا
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املكتوب الثالثون اىل املري حممد نعمان يف بيان العروج اىل مراتب االصول 
  ومراتب العبادات

  :)شعر( على سيد املرسلني و السالماحلمد هللا رب العاملني والصالة 

  خرا لذلك عن عز احلضور تأ *ىومرتبة االنسان يف آخر الور

  ى فال شئ حمروم كانس من الور *فلو مل يعد من بعده واغترابه

فاذا وقع له العروج بعناية اهللا تعاىل اىل اصوله اليت هو كالظل هلا يكون له يف 
كل اصل من تلك االصول فناء وبعده بقاء به وهبذا الفناء والبقاء يزول اطالق لفظ انا 

 نفسه عني ىن فانيا فيه وباقيا به ويرعن ذلك الظل ويطلق على ذاك االصل الذي كا
ذاك االصل وكذلك اذا وقع له العروج بكرم احلق جل وعال من ذاك االصل حيصل 
الصله االول فناء وبقاء باالصل الذي هو فوق ذاك االصل وذاك االصل كالظل له 
ويزول اطالق انا من االصل االول ويقع يف االصل الثاين وجيد نفسه عني ذلك االصل 

ثاين واذا وقع العروج من االصل الثاين اىل االصل الثالث يتقرر اطالق انا على االصل ال
الثالث الذي االصل الثاين ظله وهذه النسبة كائنة يف كل اصل حتتاين مع االصل 
الفوقاين الذي االصل التحتاين كالظل له يعين اذا وقع العروج مبحض فضل اهللا سبحانه 

طالق انا من ذلك الظل ويقع على االصل وجيد نفسه عني من الظل اىل االصل يزول ا
ذلك االصل اىل ما شاء اهللا تعاىل على تفاوت درجات االستعداد وتصري تلك االصول 

و تصري الذرة جبالً فاذا كانت هذه  اوالرفعة اجزاءه وجتعل القطرة حبربتلك الكثرة 
كماله و يكون كامل له االصول اجزاءه فال جرم يكون من كماالهتا وبركاهتا نصيب 

جامعا لكماالت تلك االجزاء فينبغي ان يعرف هنا فرق ما بني االنسان الكامل وسائر 
رة فهؤالء كيف يعرفونه وما قافراد االنسان فانه حبر حميط وهؤالء كقطراته احمل

يدركون من كماله ونعم ما قيل اهلي ما هذا الذي جعلت اولياءك حبيث من عرفهم 
جيدك مل يعرفهم وكما ان بني االنسان الكامل واالنسان الناقص تفاوتا وجدك وما مل 

بقلة االجزاء وكثرهتا بني طاعاهتما وحسناهتما ايضا تفاوت بقدرها اذا اعطي شخص 



- ٧٠ -  

مثال مائة لسان فيذكر احلق سبحانه بكل لسان منها اي نسبة تكون له مبن اعطي 
س االميان واملعرفة وسائر الكماالت على لسانا واحدا يذكر اهللا تعاىل به وينبغي ان يقي

هذا املعىن ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير احلمد هللا رب العاملني 
 على رسوله دائما وسرمدا و على آله الكرام وصحبه و السالماوال وآخرا والصالة 
  .العظام اىل يوم القيام

  

 الدين يف حتقيق عامل االرواح وعامل املكتوب احلادي والثالثون اىل املال بدر
  املثال وعامل االجساد

ه قسالم على عباده الذين اصطفى قد كتبتم ان الروح كان قبل تعل احلمد هللا و
بالبدن يف عامل املثال ويذهب بعد مفارقته من البدن ايضا اىل عامل املثال فيكون عذاب 

م يف عامل املثال وكتبتم ان هذا الكالم م حيس به االنسان يف املناأالقرب يف عامل املثال ك
ان امثال هذه اخلياالت ) اعلم(له تشعبات كثرية فان قبلتم نفرع عليه فروعات كثرية 

قليلة النصيب من الصدق خناف من ان تدلكم على طريق غري متعارف فلنكتب يف 
 سبيل حتقيق هذا املبحث كلمات بالضرورة مع وجود املوانع واهللا سبحانه اهلادي اىل

 ان عامل املمكنات منقسمة اىل ثالثة اقسام عامل االرواح وعامل )ايها االخ(الرشال 
املثال وعامل االجساد وقالوا ان عامل املثال برزخ بني عامل االرواح وعامل االجساد 
وقالوا ايضا ان عامل املثال كاملرآة ملعاين العاملني املذكورين وحقائقهما وتظهر معاين 

اح واالجساد يف عامل املثال بصور لطيفة فان لكل معىن وحقيقة هناك صورة عامل االرو
ت ئااهلي منا للصورة وضوهيئة أخرى مناسبة هلما وذلك العامل ليس هو يف حد ذاته مت

واالشكال وامنا ظهرت فيه الصور واالشكال منعكسة من عوامل اخر كاملرآة اليت 
ان كانت فيها صورة فهي حاصلة من ليست هي متضمنة لصورة اصال يف حد ذاهتا ف

خارج فاذا علم هذا الكالم فاعلم ان الروح كان قبل تعلقه بالبدن يف عامله الذي هو 
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فوق عامل املثال فان ترتل بعد التعلق بالبدن فنازل اىل عامل االجساد بعالقة حبية ال 
حواله بعناية اهللا شغل له بعامل املثال ال قبل التعلق وال بعد التعلق وامنا يطالع بعض ا

تعاىل يف مرآة ذلك العامل يف بعض االوقات ويستعلم حسن احواله وقبحها من هناك 
كما ان هذا املعىن واضح والئح يف صور الواقعات واملنامات ورمبا حيس هذا املعىن من 

متوجه اىل فوق وان غري ان يغيب عن احلس وبعد املفارقة عن البدن فان كان علويا ف
سور يف السفل ال شغل له بعامل املثال وعامل املثال امنا هو للمشاهدة  فمأكان سفليا

والرؤية ال للكينونة فيه وحمل الكينونة اما عامل االرواح واما عامل االجساد وعامل املثال 
يف املنام يف عامل املثال امنا هو  يرى امنا هو مرآة هلذين العاملني كما مر واالمل الذي

حها اليت استحقها الرائي ظهرت له للتنبيه وعذاب القرب ليس من صورة العقوبة وشب
هذا القبيل فانه حقيقة العقوبة ال صورهتا وشبحها وايضا ان االمل الذي حيس يف املنام 
لو كان له حقيقة فرضا فهو من قبيل اآلالم الدنيوية وعذاب القرب من مجلة عذاب 

 مقدار له وال اعتبار بالنسبة اىل عذاب شتان ما بينهما فان العذاب الدنيوي الاآلخرة 
حرقت الكل  يف الدنيا شرارة من نار جهنم الاعاذنا اهللا سبحانه فلو وقعتاآلخرة 

وجعلت متالشيا وزعم عذاب القرب كعذاب املنام من عدم االطالع على صورة 
العذاب وحقيقة العذاب وايضا ان منشأ هذا االشتباه هو توهم جمانسة عذاب الدنيا 

 قد يفهم من قوله تعاىل اهللا )فان قيل(وهذا توهم باطل بني البطالن اآلخرة بعذاب 
 االنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها ان تويف االنفس كما هو يف املوت يتوىف

اآلخر كذلك هو يف املنام ايضا فما وجه عد عذاب احدمها من عذاب الدنيا وعذاب 
يف يف املنام من قبيل خروج شخص من وطنه  ان التو)اجيب(اآلخرة من عذاب 

املألوف بالشوق والرغبة للرتاهة والنظارة ليحصل له الفرح والسرور فريجع اىل وطنه 
فرحا ومسرورا ومنتزهه عامل املثال الذي متضمن لعجائب امللك وامللكوت وال كذلك 

ومن ههنا ال التويف حني املوت فان فيه هدم الوطن املألوف وختريب البناء املعمور 
حتصل احملنة والكلفة يف تويف النوم بل هو متضمن للفرح والسرور ويف تويف املوت 
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له من   النومي هو الدنيا وتكون املعاملة اليت تظهرشدة وكلفة فيكون وطن املتوىف
بعد ختريب وطنه املألوف وكانت اآلخرة  املويت منتقل اىل معامالت الدنيا واملتوىف

ولعلكم مسعتم من مات فقد قامت قيامته واياكم اآلخرة معامالت املعاملة معه من 
واالحنراف عن اعتقادات اهل السنة واجلماعة شكر اهللا تعاىل سعيهم اغترارا بالكشف 
اخليالية وظهورالصور املثالية فان النجاة بدون متابعة هذه الفرقة الناجية غري متصورة 

 غاية االمكان تاركني ما ينافيه كائنا ما كان فعليكم باالجتهاد يف اتباع هؤالء االكابر
ما على الرسول اال البالغ وقد اوردين انبساطكم يف العبارة يف توهم ان هذه التخيالت 
تكاد خترجكم من تقليد هؤالء االكابر وجتعلكم ممن يتبع كشفيات نفسه نعوذ باهللا 

 قوي ينبغي لالنسان سبحانه منها ومن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الشيطان عدو
ان يكون واقفا على نفسه حىت ال خيرج من الصراط املستقيم اىل سكك اخر اي بالء 

 والتزام متابعة السنة االحتياطوقع مل تنجر مدة املفارقة اىل سنة حىت وقع الذهول عن 
واهل السنة وحصر النجاة يف تقليد هؤالء االكابر اليت كانت فيكم وجعلتم 

 بسحب يرى اكم وفرعتم عليها فروعات كثرية واحتمال مالقاتنامتخيالتكم مقتد
الظاهر بعيدا جدا فعليكم املعيشة واملعاملة حبيث ال ينقطع حبل الرجاء ربنا آتنا من 

  . اهلدى على من اتبعو السالملدنك رمحة وهيئ لنا من امرنا رشدا 

  

 ان كثرة  يف بيان ان ما قيلياملكتوب الثاين والثالثون اىل املقصود عل
اخلطرات من اسباب الوصل امنا هو على مقدار التجلي ويف حتقيق حقيقة 

  الكثرة الومهية وما يناسب ذلك 

سالم على عباده الذين اصطفى قد كتبتم ان ساري طريق اشتكي  احلمد هللا و
اىل عامل طريق من هجوم اخلطرات فقال حيث ان احاطة املطلوب ومشوله حبكم وهو 

لوم ينبغي ان تعد اخلطرة من اسباب الوصل ال من موجبات الفصل بكل شئ حميط مع
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 الكالم صادق حبسب )هذا(وان جيعل ابواب املشاهدة مفتوحة وروزنة الغفلة مسدودة 
التجلي الصوري الذي هو مقدمة من مقدمات هذا الطريق فان كان يف هذا املوطن 

كانت مشاهدة ولو هي يف وصل فمع كونه يف احلقيقة فصال فهو باعتبار الصورة وان 
الواقع مباعدة فهي ايضا مبالحظة الصورة وهذا التجلي ساقط عن حيز االعتبار عند 
اكابر هذا الطريق النه ليس مبفن لوجود السالك واحملق واملبطل شريكان فيه فان 
جلوكية اهلند وفالسفة اليونان خربا عنه وهم حمظوظون وملتذون بعلومه ومعارفه غاية 

لباب ان حصول هذه الدولة للمحق من طريق صفاء القلب وللمبطل من طريق ما يف ا
صفاء النفس فال جرم ان ذاك يفضي اىل اهلداية وهذا جير اىل الضاللة ولكن كالمها يف 

  :)شعر(اسر الصورة ال خرب هلما عن املعىن 

   حسن املقنع عن مجيع مؤانس *ما يعرف الغفالن عابد صورة

ل النجاة من اسر الصورة واملبطل منهمك يف الصورة فان ولكن يف احملق احتما
و ( حمال و السالماخلالص من اسر الصورة من غري التزام ملة االنبياء عليهم الصالة 

 ان التجلي الصوري داخل يف دائرة العلم ولكن ملا طرح احلال والذوق فيه )أيضاً
لصوري الكثرة لكن بعنوان  ان املشهود يف التجلي ا)و أيضاً(مثل احلال  يرى الشعاع

يف  يبقى املظهرية للوحدة وشهود الكثرة باي عنوان كان وبال يف وبال ينبغي ان ال
رسم وال يكون املشهود غري الواحد  ال نظر الباطن اسم من الكثرة وشهودها و

احلقيقي اصال حىت يتيسر الفناء الذي هو قدم اول يف هذا الطريق فان الفناء عبارة عن 
 احلق سبحانه وزواله من الباطن فكيف يكون للكثرة جمال يف ذلك ىما سونسيان 

 قال القائل من ان اخلطرة من اسباب الوصل )وما(املوطن وما يكون شهود الكثرة فيه 
وابواب املشاهدة فاملراد بذاك الوصل واملشاهدة الوصل واملشاهدة الصوريني ومها عني 

 عند اكابر هذه الطائفة العلية امنا هو يف مقام البقاء املفارقة واملباعدة فان الوصل املعترب
باهللا الذي حيصل بعد الفناء ونيسان مجيع ما سواه تعاىل ووجود اخلطرة مناف لتلك 
الدولة وحصول الوسوسة مانع لتلك املرتلة ويف مقام الفناء الذي هو دهليز ذلك 
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ء ال يتذكر بواسطة الوصل يكون انتفاء اخلواطر على نوع لو كلف بتذكر االشيا
 الذي حصل له وقد كتبتم وهو على كل شئ حميط بيان االحاطة ما ىنسيان السو

جاء هبذه العبارة يشبه ان تكون هذه من كالم املولدين فان تعدية االحاطة بكلمة على 
كثرية الوقوع يف كالم العجم واملتعارف يف العبارة العربية الفصيحة تعدية االحاطة 

وكان اهللا بكل شئ حميطا وقال تعاىل انه بكل شئ حميط  و تعاىل هللا تباركبالباء قال ا
والظاهر ان هذه العبارة امنا اوردت بطريق االستشهاد بتخيل اهنا من القرآن وليس 

 ايضا ان )وكتبتم(كذلك فان بيان هذا املعىن يف الكالم اجمليد بعبارة أخرى كما مر 
د تراكمت على وجه وقع اكثر العلماء يف الغلط الكثرة الومهية والتعدد االعتباري ق

ان الكثرة والتعدد وان كانت ) اعلم(بتوهم تعدد الوجود وقنعوا من اللب بالقشر 
ومهية واعتبارية ولكن ملا صدرت وظهرت بصنع اهللا جل سلطانه صارت متقنة 

ترتبة ومستحكمة وكانت املعاملة الدنيوية واالخروية مربوطة هبا واآلثار اخلارجية م
عليها وارتفاعها ممنوع وان ارتفع الوهم واالعتبار فان العذاب والثواب الدائمني 
االخرويني الذين اخرب عنهما املخرب الصادق منوطان بالكثرة مربوطان بالتعدد واحلكم 
بارتفاع الكثرة والتعدد دخول يف االحلاد والزندقة اعاذنا اهللا سبحانه من ذلك 

ماء الكرام كلهم قائلون بثبوت هذه الكثرة واستمرار هذا التعدد فالصوفية العلية والعل
ويرون املعاملة االخروية الدائمية مربوطة هبا ولكن ملا كان من شأن هذه الكثرة 
االرتفاع من شهود الصوفية وقت العروج جيدوهنا ومهية واعتبارية وحيث اهنا ال ترتفع 

ل العلماء اهنا موجودة فرتاع الفريقني يف نفس االمر وان كانت مرتفعة من الشهود يقو
راجعا اىل اللفظ بعد االتفاق يف املعىن كل من الفريقني حكم مبقياس وجدانه  صار

فالصوفية اعتربوا الشهود وحكموا بالومهية واالعتبارية مبالحظة االرتفاع الشهودي 
هة وقد بني وقال العلماء بوجودها مبالحظة ثبوهتا واستقرارها يف نفس االمر ولكل وج

هذا الفقري هذا املعىن يف مكتوباته ورسائله بالتفصيل وارجع نزاع الفريقني اىل اللفظ 
فان بقي خفاء ينبغي ان يراجع فيها نظر العلماء قريب من الصواب النه مطابق لنفس 
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االمر ونظر الصوفية باعتبار السكر وغلبة احلال أال ترى ان النجوم خمتفية يف النهار 
 نفس االمر وان كانت مستورة عن الشهود فاحلكم بثبوت النجوم اقرب اىل  يفةوثابت

الصواب من احلكم بعدمها مبالحظة عدم شهودها ومقصود العلماء من القول بوجود 
الكثرة ابقاء الشريعة اليت مبناها على التعدد واجراء وعد صاحب الشريعة ووعيده فانه 

ترفون هبذا املعىن وان اطبقوه على الشريعة ال يتصور بدون الكثرة والصوفية ايضا مع
بالتكلف وما قاله العلماء صادق بال تكلف ومطابق بال متحل ال غبار فيه اصال وال 

و يكون كدورة واهنم ال يثبتون وجودا مستقال مستبدا حىت يكون فيه جمال للكالم 
ري كيف جيوز شركة بالواجب تعاىل وامنا يثبتون وجودا ضعيفا مفاضا ومستعارا من الغ

ختطئة العلماء فاهنم اكابر الدين ونسبة الغلط اليهم غلط حمض وحمض الغلط وحنن 
العاجزون املتعوقون اخذنا الدين والشريعة من العلماء واستفدنا املذهب وامللة من 
بركاهتم فلو كانت فيهم جمال للطعن الرتفع االعتماد عن الشريعة وامللة وهلذا قالوا 

ف ضال ومبتدع وعدوا طعنه من أسباب التضليل والتشكيك يف الدين الطاعن يف السل
 اهنم قنعوا من اللب بالقشر يشبه انكم ختيلتم الصور )وكتبتم ايضا(وحكموا ببطالنه 

لبا والترتيه قشرا فان دعوة العلماء وداللتهم اىل الترتيه ومشهود صاحب التجلي 
ايهما متشبث باللب وايهما الصوري ومطلوبه الصور واالشكال ينبغي االنصاف 

 او يف ضالل مبني ربنا آتنا من لدنك رمحة ى هدىمنخدع بالقشر وانا او اياكم لعل
  . اوال وآخراو السالموهئ لنا من أمرنا رشدا 

  

املكتوب الثالث والثالثون اىل املال مشس الدين يف حتقيق كالم الشيخ شرف 
ومل يقطع رأس اخيه ومل يتزوج املنريي من ان السالك ما مل يكفر حيىي الدين 

  بامه ال يكون مسلما

عليكم باالستقامة يا مال مشس قد سئلتم ان شيخ املشايخ الشيخ شرف الدين 
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املنريي كتب يف رسالته ارشاد السالكني ان السالك ما مل يكفر ال يكون مسلما حيىي 
ما فما املراد وما مل يقطع رأس اخيه ال يكون مسلما وما مل يتزوج بامه ال يكون مسل

ان املراد بالكفر كفر الطريقة الذي هو عبارة عن مرتبة اجلمع ) اعلم(هبذه الكلمات 
 الذي هو موطن االستتار ومقام عدم االمتياز بني حسن االسالم وقبح الكفر بل كما

االسالم مستحسنا جيد للكفر ايضا حسنا فيه وجيد كليهما مظهر لالسم اهلادي يرى 
هبما مستلذا وهذا هو ذلك الكفر و يكون نال من كل منهما حظا واالسم املضل وي

  :)شعر(الذي اخرب عنه حسني ابن منصور احلالج وكان فيه ومات عليه وقال 

   وعند املسلمني قبيح لدّي *كفرت بدين اهللا والكفر واجب

 سوي اهللا حلق وقول سبحاين وقول ليس يف جبىتوالشطحيات مثل قول انا ا
شجرة اجلمع الذي منشاؤه استيالء احلب وغلبة حمبة احملبوب احلقيقي مل كلها من امثار 

يبق يف نظر شهودهم غري احملبوب بل صار خمتفيا ومستورا وهذا املقام مقام اجلهل 
 من ىواحلرية ايضا ولكن جهل هذا املقام حممود وحريته ممدوحة فان وقع سري اىل اعل

 ظهر  ولعلم باجلهل واقترنت املعرفة باحلريةمقام اجلمع بعناية اهللا سبحانه واجتمع ا
الفرق والتميز وتبدل السكر بالصحو فحينئذ حيصل االسالم احلقيقي وتتيسر حقيقة 
االميان وهذان االسالم واالميان حمفوظان من الزوال ومأمونان من طريان الكفر 

 عليه و سلّم واالستبدال واملراد مبا ورد يف بعض االدعية املأثورة من قوله صلّى اهللا
اللهم اين اسئلك اميانا ليس بعده كفر هو هذا االميان النه حمفوظ غن الزوال وقوله 
تعاىل اال ان اولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون بيان لعالمة حال اهل هذا 
االميان فان الوالية ال تتصور بدون هذا االميان وان كان ميكن اطالق اسم الوالية يف 

مع ايضا ولكن النقص والقصور الزم تلك املرتبة دائما فان الكمال يف االميان مرتبة اجل
واملعرفة ال يف الكفر واجلهل اي كفر واي جهل كان فصح ما قال الشيخ فانه ما مل 

 قال انه ما مل يقطع رأس اخيه ال )وما(يتحقق بكفر الطريقة ال يشرف باسالم احلقيقة 
قرينه ويدله على الشر و يكون شيطان الذي يولد معه يكون مسلما فاملراد من االخ ال
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 ما من ابن آدم اال و السالموالفساد دائما كما ورد يف احلديث على قائله الصالة 
ومعه قرين من اجلن قالوا ومعك يا رسول اهللا قال نعم ولكن اعانين اهللا عليه فاسلم 

نت الرواية بصيغة املاضي يعين من شره ان كان بصيغة املتكلم او فاسلم شيطاين ان كا
ه ر اسحقا ووهذه الرواية االخرية مشهورة وقتل هذا القرين عبارة عن عدم االنقياد اليه

ن مغلوبا للشيطان ع وجود العقل والفراسة فيه مل يك ان االنسان م)فان قيل(واسترزاله 
لى  ان الشيطان فتنة وبالء سلطه اهللا سبحانه ع)اجيب(ويرتكب غري مرضاته تعاىل 

عباده لالبتالء واالمتحان وجعله مستورا عن نظرهم ومل يطلعهم على احواله وجعله 
 الدم منهم والسعيد من يكون حمفوظا بعناية اهللا تعاىل من ىبصريا باحواهلم واجراه جمر

كيد مثل هذا البالء ومكره ومع ذلك ذكر اهللا سبحانه كيده يف القرآن اجمليد بالضعف 
 نعم ان حكم الشيطان هبذا التسلط مع اعانة اهللا لعبده حكم وجرأ السعداء وشجعهم

  :)شعر(الثعلب وبدون امداد فضله اسد مفترس 

  ان الفيتين قبل ثعلبا  و *سود اال فاعطين قلبا ترى من جسارة اال

ان الشيطان رمبا جيئ من طرق اهواء النفس ويدله على اآلخر  )و اجلواب(
رورة باعانة النفس االمارة اليت هي عدو املرتل املشتبهات فيجد النصرة عليه بالض

وجيعلها منقادة لنفسه وكيد الشيطان ضعيف يف حد ذاته وامنا يفعل ما يفعل باعانة من 
يؤوي العدو اليه وبالؤنا يف احلقيقة هو النفس االمارة اليت هي عدوة ارواحنا ال احد 

 يصنع بامدادها فينبغي اوال عدو لنفسه اال هذه اخلسيسة والعدو اخلارج امنا يصنع ما
ان يقطع رأس النفس وان ميتنع عن االنقياد اليها واالزدراء هبا واهانتها ورأس االخ 
يقطع يف ضمن هذا اجلهاد ويصري حقريا وذليال وحجاب طريق السالك وسده هو 

 اىل الشر من بعد ومن صراط مستقيم اىل  واالخ خارج عن املبحث فانه يدعونفسه
ودفع العدو اخلارجي بعد التخلص من انقياد النفس متصور بامداد اهللا سبل معوجة 

تعاىل باسهل الوجوه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان بشارة للعباد الذين ختلصوا من 
 من انه ما )وما قال(رقية النفس واخلصوا العبادة للمعبود احلقيقي واهللا سبحانه املوفق 
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ان يكون مراده بامه عينه الثابت الذي هو سبب مل يتزوج بأمه ال يكون مسلما ميكن 
ظهور وجوده يف اخلارج وورد التعبري عن العني الثابت باالم يف اصطالح هذه الطائفة 

  :)شعر(قال واحد من االعزة 

  ]١[ ان ذا من عجبات *ولدت امي أباها

ل ذلك أراد باالم عينه الثابت وبأبيها امسا من االمساء االهلية الذي العني الثابت ظ
االسم وعكسه وملا كان ظهور ذلك االسم يف اخلارج بتوسط ذاك العني الثابت عرب 
عن ذلك الظهور بالوالدة وباجلملة يقولون االم ويريدون به العني الثابت ويقال هلذا 
العني الثابت تعينا وجوبيا فان التعينات عند هذه الطائفة العلية مخسة يقال هلا الترتالت 

ات اخلمس ايضا يثبتون منها يف مرتبة الوجوب تعينني وثالثة يف مرتبة اخلمسة واحلضر
 التعينان الوجوبيان مها تعني الوحدة وتعني الواحدية وكالمها يف مرتبة العلم  واالمكان

والفرق باالمجال والتفصيل العلميني والتعينات الثالثة االمكانية هي التعني الروحي 
ي وملا كان العني الثابت يف مرتبة الواحدية يكون تعينه والتعني املثايل والتعني اجلسد

وجوبيا بالضرورة وحيث ان حقيقة املمكن عينه الثابت الذي له وجه اىل التعني 
الوجويب وذلك املمكن كالظل له فيكون ام ذلك املمكن من عامل الوجوب الذي 

كاين يتحد مع تعينه اظهرته يف عامل االمكان والتزوج باالم مبعىن ان تعني املمكن االم
  :)شعر(الوجويب 

   واجبى سوى ال يبق *لو نفض املمكن اغربة االمكان

يعين يكون تعينه االمكاين خمتفيا عن نظره ويطلق لفظ انا على التعني الوجويب 
ال مبعىن ان التعني االمكاين يتحد بالتعني الوجويب يف نفس االمر فانه حمال والقول به 

دقة الن املعاملة هنا حبسب الشهود فان كان زوال تعني فباعتبار مستلزم لالحلاد والزن
  :)شعر(الشهود وان احتاد فبالشهود أيضا

                                                 
  يف حجور املرضعات عفي عنه* وبعده وانا طفل صغري ) 1(
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   وذاكم ال يصري قط هذا *وهذا ال يصري قط ذاكا

فاذا وجد السالك تعينه متحدا بذاك التعني صار مستحقا الن يتخلص عن 
 ان يعلم )ينبغي( ملرتبة الوجوب التلوثات االمكانية وان يشرف بدولة االسالم واالنقياد

ان الترتالت اخلمسة اليت قال هبا الصوفية جمرد اعتبارات يف الوجود وتتعلق بالكشف 
والشهود ال انه يف احلقيقة ترتل هناك وتغري وتبدل فسبحان من ال يتغري بذاته وال 

ء على قدر بصفاته وال يف امسائه حبدوث االكوان ورمبا يورد الصوفية على ألسنتهم اشيا
وجداهنم الذي متضمن للسكر وغلبة احلال فال ينبغي محلها على الظواهر بل ينبغي ان 

 حيمل ويصرف عن ىيصرفها عن الظاهر اىل التأويل والتوجيه فان كالم السكار
الظاهر واهللا سبحانه اعلم حبقائق االمور كلها وملا نقلت هذه الكلمات املوجبة للقلق 

م كتبنا يف حلها اشياء بالضرورة واال فهذا الفقري ال واالضطراب عن شخص عظي
يلتفت اىل امثال هذه الكلمات املشعرة باملخالفة وال حيرك شفتيه بالرد والقبول ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف أمرنا وثبت اقدامنها وانصرنا على القوم الكافرين احلمد هللا 

على رسوله دائما وسرمدا و على آله  و السالمرب العاملني اوال وآخرا والصالة 
  .الكرام وصحبه العظام اىل يوم القيام

  

  املكتوب الرابع والثالثون اىل والدة املري حممد امني يف النصيحة

النصيحة اليت انصح هبا هي تصحيح العقائد اوال مبوجب آراء أهل السنة 
 االحكام مبقتضىل واجلماعة الذين هم الفرقة الناجية شكر اهللا تعاىل سعيهم والعم

الفقهية بعد تصحيح االعتقاد ايضا ضروري ال بد من امتثال ما حنن مأمورون به وال 
مهرب من االنتهاء واالجتناب عما حنن منهيون عنه ينبغي اداء الصلوات اخلمس من 
غري كسل وال فتور مع رعاية الشرائط وتعديل االركان وال بد من اداء الزكاة ايضا 

ل النصاب وعند االمام االعظم رضي اهللا عنه جتب الزكاة يف حلي على تقدير حصو
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النساء ايضا وال ينبغي صرف االوقات يف اللهو واللعب واتالف العمر فيما ال يعين 
فضال عن صرفها يف أمور منهي عنها واياكم والرغبة يف الغناء والنغمة واالخنداع 

جتناب عن الغيبة والنميمة بني الناس بااللتذاذ هبا فاهنا سم مطلي بالعسل وعليكم باال
فانه قد ورد يف ارتكاب هاتني الذميمتني وعيد شديد واالجتناب عن الكذب والبهتان 
ايضا ضروري وهاتان الرذيلتان حرامان يف مجيع االديان ومرتكبهما موعود عليه 
بوعيدات كثرية وستر عيوب اخللق وذنوب اخلالئق والعفو والتجاوز عن زالهتم من 
عزائم االمور وينبغي الشفقة واملرمحة على املماليك واالتباع واالغماض عن تقصرياهتم 

ال وجه وشتمهم وايذاؤهم غري  بخذهم هبا وضرب هؤالء املساكني بوجه وؤادون ان ي
مناسب وغري مالئم ينبغي لالنسان ان ينظر اىل تقصرياته الواقعة يف كل ساعة بالنسبة 

 تعاىل ال يعجل يف املؤاخذة عليها وال مينع الرزق بسببها اىل جناب قدسه تعاىل وهو
وبعد تصحيح االعتقاد واتيان االحكام الفقيهة ينبغي استغراق االوقات بذكر اهللا تعاىل 

  :)شعر(على هنج اخذمتوه وكلما ينافيه ينبغي ان جيتنب عنه 

  سم قاتل  أكل قند فهو *كل شئ غري ذكر اهللا لو

ا انه كلما حيتاط يف االمور الشرعية يزيد يف املشغولية وقد قيل يف احلضور ايض
واذا وقعت املساهلة يف االحكام الشرعية يزول احلالوة وااللتذاذ باملشغولية وما اكتب 

  .زيادة على ذلك واهللا سبحانه اعلم

  

هر يف التعزية والنصيحة واغتنام چمنو املكتوب اخلامس والثالثون اىل املريزا
  الشباب

 يف حقه ىفمجعية ذاك السعيد احملتشم وطيب اوقاته وتال و تعاىل  سبحانهأدام اهللا
ان زمان   الولد)ايها( وفات بأحسن الوجوه وافاض عليه من انعاماته ىحزن ما مض

 واهلوس كذلك هو زمان حتصيل العلم واكتساب ىعنفوان الشباب كما هو اوان اهلو
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 الشريعة الغراء مع وجود قتضىمبالعمل ايضا والعمل الذي يوجد يف هذه االوان 
استيالء املوانع الشهوانية واالعراض النفسانية له اضعاف مزية واعتبار واعتداد على 
العمل الذي يقع يف غري هذه االوان فان وجود املانع الذي هو باعث على املشقة واحملنة 

معاملته اىل ح طر ذي هو مستلزم لعدم الكد والعنارفع شأنه اىل السماء وعدم املانع ال
االرض ومن ههنا كان خواص البشر افضل من خواص املالئكة فان طاعة البشر 
مقرونة باملوانع وعبادة امللك بال مزامحة املوانع اال ترى ان وقت اعتبار العساكر امنا 

حلركتهم اليسرية يف و يكون يكون يف اوان استيالء االعداء الذين هم موانع الدولة 
معلوم  زية واعتبار على حركتهم الكثرية يف غري هذا الوقت وذلك الوقت اضعاف م

 مبقتضى واهلوس مرضي اعداء اهللا تعاىل النفس والشيطان والعلم والعمل ىان اهلو
  واسخاط املوىلالشريعة الغراء مرضي حضرة الرمحن جل سلطانه وارضاء اعداء املوىل

  .سبحانه املوفق النعم بعيد عن الفطانة والذكاوة واهللا  موىلالذي هو

  

املكتوب السادس والثالثون اىل جناب املري حممد نعمان يف رفع شبهات 
  منكري عذاب القرب

على عباده الذين اصطفى اعلم ان جلماعة ترددا يف عذاب و سالم احلمد هللا 
القرب الذي ثبت باحاديث مشهورة صحيحة بل بآيات قرآنية بل يكادون ينكرونه 

 الغري املدفونة من ى هذا االشتباه احساس احوال املوتتداهم يفوجيزمون باستحالته ومق
االستدامة على هنج واحد اليت هي منافية للتعذيب وااليالم الذي من لوازمه التذبذب 
واالضطراب واجلواب يف حل هذا االشكال هو ان حياة عامل الربزخ الذي هو موطن 

االرادية واالحساس كالمها من لوازمها القرب ليست من قبيل احلياة الدنيوية اليت احلركة 
فان انتظام هذه النشأة مربوط هبذين االمرين ويف حياة الربزخ ال حاجة اىل حركة 
اصال بل هي منافية لتلك النشأة الربزخية واالحساس فقط كاف هناك لوجدان أمل 
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 العذاب فحياة الربزخ كاهنا نصف احلياة الدنيوية وتعلق الروح هناك بالبدن نصف
موات الغري املدفونة حيسون أمل العذاب حبياة برزخية التعلق به يف النشأة الدنيوية فاأل

وال يوجد منهم شئ من احلركة واالضطراب بتلك احلياة اصال وما اخرب عنه املخرب 
 )او نقول(الصادق عليه و على آله امت الصلوات واكمل التسليمات يكون صادقا 

اله ان طور النبوة وراء طور العقل والفكر واالمور اليت حسما ملادة هذا االشكال وامث
العقل قاصر يف ادراكها تثبت بطور النبوة فان كان العقل كافيا فالي شئ يكون بعثة 

 والي شئ يكون العذاب االخروي مربوطا ببعثتهم قال و السالماالنبياء عليهم الصالة 
 العقل وان كان حجة ولكنه ليس وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال و تعاىل اهللا تبارك

حبجة بالغة كاملة واحلجة البالغة امنا حتققت ببعثة االنبياء عليهم السالم وهبا انقطعت 
رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس  و تعاىل السنة اعذار املكلفني قال اهللا تبارك

 يف ادراك على اهللا حجة بعد الرسل وكان اهللا عزيزا حكيما فاذا ثبت للعقل قصور
بعض االمور فوزن مجيع االحكام الشرعية مبيزان العقل ال يكون مستحسنا والتزام 
تطبيقها على العقل حكم يف احلقيقة باستقالل العقل وانكار بطور النبوة اعاذنا اهللا 
سبحانه من ذلك ينبغي اوال فكر االميان برسول اهللا وتصديق رسالته صلّى اهللا عليه و 

يف مجيع االحكام وبوساطته يتيسر اخلالص من ظلمات الشكوك سلّم حىت يصدق 
والشبهات ينبغي ان يتعقل االصل حىت يتعقل الفرع بعد ذلك ويعلم من غري تكلف 
وتعقل كل فرع بال اثبات اصل متعسر جداً و اقرب طرق الوصول اىل ذلك التصديق 

اال بذكر اهللا اىل  و تعوحصول اطمئنان القلب ذكر اهللا جل سلطانه قال اهللا تبارك
تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن مآب والوصول اىل 

  :)شعر(هذا املطلب العايل من طريق النظر واالستدالل بعيد جدا 

   وما الذي متكينه يا هلفي *أقدام أهل نظر من خزف

ثبات نبوهتم  بعد او السالمان يعلم ان مقلدي االنبياء عليهم الصالة  )ينبغي(
عني  حينئذ وبعد تصديق رسالتهم من املستدلني وتقليدهم اياهم وتصديق كالمهم
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االستدالل مثال اذا اثبت شخص اصال من االصول باستدالل فجميع الفروع اليت تنشأ 
وتتشعب من هذا االصل تكون مستندة اىل االستدالل وباستدالل االصل يكون 

الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا مستدال يف مجيع فروعه احلمد هللا 
  .ى على من اتبع اهلدو السالملقد جاءت رسل ربنا باحلق 

  

ما  املكتوب السابع والثالثون اىل موالنا حممد طاهر البدخشي يف بيان ان كل
  يصدر عن اجلميل املطلق فهو مجيل مطلقا

م والتوحش والتضجر من احلمد هللا رب العاملني دائما و على كل حال اياك
مساع االخبار املوحشة فان كل ما يصدر عن اجلميل املطلق يكون حسنا ومليحا وان 
كان ظهوره بصورة اجلالل ولكنه يف احلقيقة من اجلمال ال حتملن هذا الكالم على 
ة التقول وال تصرفنه اىل التفوه بل له متام احلقيقة وكمال اللب ال يصح بالتكلم والكتاب

قريبة وبشارة املرء مع من أحب اآلخرة ها واال فمعاملة بفتيسرت املالقاة يف الدنيا فان 
علي  وصلت الصحيفة الشريفة املرسلة مع الدرويش حممد  ومورثة التسلي للمهجورين

 واطلعنا على ما كتبتم وكتبنا يف جوابه ما يسعه الوقت ليكن االوالد الكشمريي
  .ضاء اهللا تعاىلقكاهنم راضني بواالحباب على مجعية ثابتني يف م

  

املكتوب الثامن والثالثون اىل املال ابراهيم يف جواب سؤاله عن معىن حديث 
  ستفترق اميت احلديث ودرجة ارباب الفقر

ينبغي ان يعلم ان املراد من قول النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كلهم يف النار اال 
 وسبعني فرقة دخوهلم يف النار ومكثهم واحدة الواقع يف حديث ستفترق اميت اىل اثنني

يف عذاهبا مدة ال خلودهم يف النار ودوامهم يف عذاهبا فان ذلك مناف لالميان 
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وخمصوص بالكفار غاية ما يف الباب انه ملا كان الباعث على دخوهلم يف النار معتقداهتم 
 الفرقة السوء يدخل كلهم فيها بالضرورة ويعذبون على مقدار خبث إعتقادهم خبالف

الواحدة املستثناة فان اعتقادهم موجب للنجاة من عذاب النار وسبب لفالحهم ولكن 
اذا ارتكب بعض منهم االعمال السيئة ومل يعف عنه بالتوبة او الشفاعة جيوز ان يعذب 
بالنار بقدر ذنبه ويتحقق الدخول يف النار يف حقه فدخول النار يف سائر الفرق شامل 

اخللود ويف حق الفرقة الناجية خمصوص ببعض مرتكب  انتفى جلميع االفراد وان
 وحيث ان هذه الفرق ىللمعصية ويف كلمة كلهم رمز اىل هذا البيان كما ال خيف

املبتدعة من اهل القبلة ال ينبغي اجلرأة يف تكفريهم ما مل ينكروا لضروريات الدين ومل 
 علم جميئه من الدين بالضرورة يردوا ما ثبت من االحكام الشرعية بالتواتر وقبلوا ما

قال العلماء لو وجد يف مسئلة تسعة وتسعون وجها توجب التكفري ووجه واحد ينفيه 
و (ينبغي تصحيح هذا الوجه وان ال حيكم بالكفر واهللا سبحانه اعلم وكلمته احكم 

 ينبغي ان يعلم ان املراد من نصف اليوم الذي يدخل فقراء هذه االمة قبل )أيضاً
ياء بتلك املدة يف اجلنة هو مخسمائة سنة من سين الدنيا فان اليوم عند اهللا تعاىل االغن

الف سنة وان يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون شاهد هلذا املعىن وكيفية تقدير 
تلك املدة مفوضة اىل علم اهللا جل شأنه من غري ان يكون هناك ليل وال هنار وال سنة 

الفقري الفقري الصابر الذي هو ملتزم التيان االحكام وال قمر متعارفة واملراد من 
الشرعية وجمتنب عن املنهيات الشرعية وللفقراء درجات ومراتب بعضها فوق بعض 

 مراتبه امنا يتصور يف مقام الفناء الذي يكون فيه غري احلق سبحانه مضمحال ىوأعل
ق ببعضها دون ومتالشيا ومنسيا ومن هو جامع جلميع مراتب الفقر أفضل ممن يتحق

بعض فمن فيه فقر ظاهر مع وجود الفناء أفضل ممن له الفناء فقط دون الفقر الظاهر 
  .فافهم
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املكتوب التاسع والثالثون اىل اخلواجه حسام الدين امحد يف جواب مشاورته 
  لسفر احلج مع توابعه

على عباده الذين اصطفى وبعد ان احوال فقراء هذه احلدود و سالم احلمد هللا 
م وقد تشرفت كواوضاعهم مستوجبة للحمد املسؤل من اهللا سبحانه سالمتكم وعافيت

طالعة الصحيفة الشريفة املرسلة باسم هذا الفقري على وجه الشفقة واملرمحة وقد مب
 )ايها(أظهرمت اشتياق التوطن يف أحد احلرمني الشريفني مع االهل والعيال واملوت فيه 

 والعيال ال يظهر يف النظر بل يكاد يفهم املنع وذهابكم املخدوم املكرم ان ذهاب االهل
وحدكم يظهر يف النظر مستحسنا ونرجو وصولكم بالسالمة واالمر اىل اهللا سبحانه 

 ايضا يف مادة السيد ان االطباء حاكمون بضرره أيها املشفق انه كلما ميعن )وكتبتم(
لضرر ومل ندر ما وجهها انه حيس ظلمة غري ظلمة ا ديالنظر ال يشاهد فيه الضرر ب

  .و السالموباجلملة ان ضرر االطباء مفقود واهللا سبحانه اعلم 

  

املتكوب االربعون اىل موالنا حممد صادق الكشمريي يف بيان علم اليقني 
  احلاصل للصوفية وعلم اليقني الكائن الرباب املعقول

ارة عند على عباده الذين اصطفى اعلم ان علم اليقني عبو سالم احلمد هللا 
الصوفية عن يقني حاصل من االستدالل باالثر على املؤثر وهذا املعىن ميسر الهل النظر 
واالستدالل فما يكون الفرق بني علم اليقني املخصوص بالصوفية وعلم اليقني احلاصل 
الرباب املعقول ومل يكون علم اليقني املختص بالصوفية داخال يف الكشف والشهود 

 ان يعلم ان شهود االثر )ينبغي(اء خارجا عن مضيق النظر والفكر وال يكون ما للعلم
الزم يف علم كلتا الطائفتني حىت ينتقل منه اىل املؤثر الذي هو غري مشهود غاية ما يف 
الباب انه ملا كان بني االثر واملؤثر ارتباط كان ذلك سببا لالنتقال من وجود االثر اىل 

كشوف ومشهود يف علم اليقني املختص بالصوفية وجود املؤثر وذلك االرتباط ايضا م
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دون ما للعلماء فانه نظري وفكري فيه فيكون االنتقال ايضا نظريا وفكريا بالضرورة 
فيكون يقني الطائفة االوىل داخال يف الكشف والشهود دون يقني الطائفة الثانية فانه ال 

الصوفية مبين على يكون خارجا من مضيق االستدالل واطالق االستدالل على يقني 
منا لالنتقال من االثر اىل املؤثر واال ففي احلقيقة داخل يف ضالظاهر والصورة لكونه مت

الكشف والشهود خبالف يقني العلماء فان فيه حقيقة االستدالل وملا كان هذا الفرق 
يف مرتبة احلرية بالضرورة وأطال مجاعة منهم من  الدقيق خمفيا على االكثرين بقوا

 لسان االعتراض على بعض االعزة الذي فسر علم اليقني املختص بالصوفية قصوره
باالستدالل من االثر اىل املؤثر كل ذلك لعدم االطالع على حقيقة االمر واهللا حيق 

  .ى على من اتبع اهلدو السالماحلق وهو يهدي السبيل 

  

ح املكتوب احلادي واالربعون اىل واحدة من النساء الصاحلات يف النصائ
  الضرورية لطائفة النساء

يا أيها النيب اذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال  و تعاىل قال اهللا تبارك
يشركن باهللا شيئا اآلية نزلت هذه اآلية يوم فتح مكة وملا فرغ رسول اهللا صلّى اهللا 
عليه و سلّم من بيعة الرجال شرع يف بيعة النساء وكانت بيعة النساء مبجرد القول مل 
متس يد النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يد النساء البايعات اصال وملا كانت الذمامي 
واالخالق الردية يف النساء اكثر منها يف الرجال بني يف بيعة النساء شرائط زائدة على 

 النساء عن تلك الذمامي يف ذلك الوقت المتثال امر اهللا تعاىل ىما يف بيعة الرجال وهن
شراك شئ باهللا تعاىل ال يف وجوب الوجود وال يف استحقاق الشرط االول عدم ا

العبادة ومن مل يكن عمله مربأ عن شائبة الرياء والسمعة ومظنة طلب االجر من غري 
اهللا تعاىل ولو بالقول والذكر اجلميل فليس هو خبارج من دائرة الشرك وال هو موحد 

 من دبيب ىك يف اميت اخف الشرو السالمخملص قال عليه و على آله وصحبه الصالة 
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  :)شعر(النملة اليت تدب يف ليلة ظلماء على ضخرة سوداء 

 سياه گسن شب تاريك بر  در * مورىنشان با  مزن كان ازى شركالف ىب
  است ترهان نپ

 واتقوا الشرك االصغر قالوا ما الشرك االصغر قال و السالموقال عليه الصالة 
الكفر كلها قدم راسخ يف الشرك واملصدق الرياء ولتعظيم مراسم الشرك ومواسم 

للدينني من أهل الشرك واملتشبس مبجموع احكام االسالم والكفر مشرك والتربي من 
الكفر شرط االسالم واالجتناب عن شائبة الشرك توحيد واالستمداد من االصنام 
 والطاغوت يف دفع االمراض واالسقام كما هو شائع فيما بني جهلة أهل االسالم عني
الشرك والضاللة وطلب احلوائج من االحجار املنحوتة نفس الكفر وانكار على واجب 
الوجود تعاىل وتقدس قال اهللا تبارك و تعاىل شكاية عن حال بعض اهل الضالل 
يريدون ان يتحاكموا اىل الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم 

ذا االستمداد املمنوع عنه بواسطة كمال اجلهل ضالال بعيدا واكثر النساء مبتليات هب
فيهن يطلنب دفع البلية من هذه االمساء اخلالية عن املسميات ومفتونات باداء مراسم 
الشرك واهل الشرك خصوصا وقت عروض مرض اجلدري املعروف فيما بني نساء 
اهلنود بالستيلة فان ذلك الفعل مشهود وحمسوس من خيارهن وشرارهن يف ذلك 

لوقت حبيث ال تكاد توجد امرأة خالية من دقائق هذا الشرك وتاركة لالقدام عليه ا
برسم من رسومه اال من عصمها اهللا تعاىل وتعظيم االيام املعظمة عند اهلنود واداء 
رسوم االيام املتعارفة عند اليهود مستلزم للشرك ومستوجب للكفر كما أن جهلة اهل 

دون رسوم اهل الكفر يف ايام دوايل الكفار االسالم خصوصا طائفة نسائهم يؤ
واهنم هدايا كهدايا اهل الشرك خوجيعلوهنا عيدهم ويرسلون اىل بيوت بناهتم وا

ويصبغون يف ذلك املوسم ظروفهم مثل الكفار وميلؤهنا باالرز االمحر مث يرسلوهنا هدايا 
 قال اهللا ويعتنون هبذا املوسم كمال االعتناء وكل ذلك شرك وكفر بدين االسالم

وما يؤمن اكثرهم باهللا اال وهم مشركون وما يفعلونه من ذبح  و تعاىل تبارك
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احليوانات املنذورة للمشائخ عند قبور املشائخ املنذورة هلم جعله الفقهاء ايضا يف 
الروايات الفقهية داخال يف الشرك وبالغوا يف هذا الباب واحلقوه جبنس ذبائح اجلن 

داخل يف دائرة الشرك فينبغي االجتناب عن هذا العمل ايضا املمنوع عنها شرعا وال
لكون شائبة الشرك فيه فان وجوه النذر غري ذلك كثرية فالي شيئ يرتكب ذبح 
احليوان وجيعل ملحقا بذبائح اجلن ويتشبه به بعبدة اجلن ومثل ذلك صيام النساء بنية 

صمن بنيتهم ويعني لكل املشايخ وبال بيان وينحنت اكثر أساميهم من عند انفسهن وي
افطار يوم وضعا خمصوصا ويعني االيام ايضا للصيام وجيعلن مطالبهن ومقاصدهن 
مربوطة بتلك الصيام ويطلنب حوائجهن منهم بواسطة تلك الصيام ويزعمن قضاء 
حوائجهن منهم وذلك الفعل اشراك للغري يف عبادة اهللا تعاىل وطلب لقضاء احلوائج عن 

ادة اليه ينبغي ان يعلم شناعة هذا الفعل وقد ورد يف احلديث القدسي الغري بواسطة العب
قال اهللا تعاىل الصوم يل وانا اجزي به يعين ان الصوم خمصوص يب ال شركة للغري يب يف 
الصوم وان مل جيز اشراك احد به تعاىل يف مجيع العبادات ولكن ختصيص الصوم 

ل بعض النساء وقت اظهار شناعة هذا لالهتمام به والتأكيد يف نفي الشركة عنه وقو
الفعل حنن نصوم هذه الصيام هللا تعاىل وامنا هندي ثواهبا الرواح املشائخ حيلة منهن فان 
كن صادقات يف ذلك فالي شئ حيتاج اىل تعيني االيام للصيام وختصيص الطعام 

طار وتعيني اوضاع شنيعة خمتلفة يف االفطار وكثريا ما يرتكنب احملرمات وقت االف
من غري حاجة ويفطرن به ويزعمن قضاء حوائجهن  شيئا ويفطرن بشئ حرام ويسئلن

خمصوصا بارتكاب هذا احملرم وهذا عني الضاللة وتسويل الشيطان اللعني واهللا العاصم 
 الثاين املذكور يف بيعة النساء النهي عن السرقة وهي من كبائر السيئات )و الشرط(

ة يف اكثر افراد النساء حىت ال تكاد توجد امرأة وحيث كانت هذه الذميمة متحقق
خالية عنها جعل النهي عنها من شرائط بيعتهن والاليت يتصرفن يف اموال ازواجهن من 
غري اذهنم ويتلفنها بال حتاش داخالت يف مجلة السارقات وهذا املعىن ميكن ان نقول انه 

فرادهن اال من عصمها اهللا ثابت يف عموم النساء وهذه اخليانة تكاد توجد يف مجيع ا
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سبحانه وليتهن يعددن ذلك سيئة وخيانة وخوف اسحتالل هذه السيئة غالب يف 
حقهن وخوف الكفر من جهة هذا االستحالل ازيد يف شأهنن واحلكيم املطلق جل 

 النساء عن السرقة بعد النهي عن الشرك بعالقة ان هلذه الذميمة قدما راسخا ىشأنه هن
ن وذلك بواسطة شيوع استحالهلن اياها واهنا انكر من سائر كبائر يف الكفر يف حقه

السيئات يف حقهن فاذا حصل للنساء بواسطة تكرر اخذ اموال ازواجهن ملكة اخليانة 
 تصرفهن يف اموال غري ىوزال قبح التصرف يف اموال الغري عن نظرهن ال يبعد ان يتعد

 اش يكاد يكون هذا املعىن واضحا بادىن فيها بال حتّن خيازواجهن فيسرقن اموال الغري و
تامل فتحقق ان هني النساء عن السرقة من اهم مهمات االسالم وتعني كون قبحها بعد 

 قال نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم يوما لالصحاب )تذييل(قبح الشرك بالنسبة اليهن 
 يسرق من أتدرون ما اسوأ السرقة قالوا اهللا ورسوله أعلم قال ان اسوأ السرقة من

صالته يعين ال يكمل اركان صالته وال يؤديها على وجه الكمال واالجتناب عن هذه 
السرقة ايضا ضروري حىت ال يكون من أسوء السارقني فينبغي ان ينوي الصالة حبضور 
القلب فان العمل ال يصح بدون حصول النية وان يقرأ القراءة صحيحة واداء الركوع 

 باالطمئنان يعين ينبغي ان يقوم بعد الركوع قياما كامال والسجود والقومة واجللسة
وان يسكن فيها مقدار تسبيحة وان جيلس بني السجدتني مقدار تسبيحة ايضا حىت 
يتيسر االطمئنان يف القومة واجللسة فمن مل يفعل كذلك فقد أدخل نفسه يف زمرة 

ة النساء النهي عن  الثالث املنصوص يف بيع)و الشرط(السارقني وصار موردا للوعيد 
الزنا وختصيص بيعة النساء هبذا الشرط بواسطة ان حصول الزنا امنا يكون يف االغلب 
بتوسط حصول رضاء النساء هبذا العمل وعرض انفسهن على الرجال فتكون النساء 

و يكون رضاهن معتربا يف حصوله فيكون النهي عنه آكد يف حقهن و يكون اسبق فيه 
اء فيه ومن هنا قدم احلق سبحانه الزانية على الزاين يف كتابه اجمليد الرجال تابعني للنس

وقال تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وهذه الذميمة موجبة 
ابو حذيفة رضي  روى مستنكرة ومستقبحة يف مجيع االديان واآلخرة خلسارة الدنيا و
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م انه قال ايها الناس اتقوا من الزنا فان فيه ستة اهللا عنه عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّ
فأما اليت يف الدنيا االوىل ان الزنا يذهب اآلخرة خصال ثالثة منها يف الدنيا وثالثة يف 

هباء االنسان ونورانيته وصفاءه والثانية انه يورث الفقر والثالثة انه يورث النقصان يف 
 وغضبه تعاىل والثانية سوء احلساب فأحدها سخط اهللاآلخرة العمر وأما اليت يف 

والثالثة عذاب النار اعلم ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال زنا العني النظر اىل 
االجنبيات وزنا اليدين مس االجنبيات وزنا الرجلني املشي حنو االجنبيات قال اهللا 

 هلم ان ى أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكقل للمؤمنني يغضوا من و تعاىل تبارك
اهللا خبري مبا يصنعون وقال تعاىل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن 

 ان يعلم ان القلب تابع للعني وما مل تغمض العني عن احملرمات )ينبغي(فروجهن 
فحفظ القلب مشكل وما دام القلب مشغوال فحفظ الفرج متعسر فكان غض البصر 

 يف القرآن اجمليد النساء عن لني ىج وهنمن احملرمات ضروريا حىت يتيسر حفظ الفر
الكالم مع الرجال األجانب مثل الفاجرات لئال يطمع الذين يف قلوهبم مرض فيهمون 

 إبداءبالسوء بل يقلن قوال معروفا خاليا عن الوهم والطمع وورد النهي ايضا عن 
لضرب النساء زينتهن عند الرجال لئال يظهر فيهم االقتضاء وورد النهي ايضا عن ا

بارجلهن اىل االرض ليعلم ما خيفني من زنيتهن مثل اخللخال وامثاله فيتحرك ويظهر 
 ان كل ما هو منجر اىل )وباجلملة(شنشنته وهي مستلزمة مليل الرجال اىل النساء 

 منه لئال ترتكب مقدمات احملرمات االحتياطالفسق فهو مستقبح ومنهي عنه ينبغي 
ن نفس احملرمات واهللا سبحانه العاصم وما توفيقي اال ومباديها حىت يتيسر السالمة م
 ان املرأة االجنبية كالرجل االجنيب يف حق )ال خيفى(باهللا عليه توكلت واليه أنيب 

النظر اىل املرأة ومسها بشهوة وال جيوز تزيني املرأة نفسها لغري بعلها رجال كان ذلك 
سهم اياه بالشهوة حرام نظر النساء الغري او امرأة وكما ان نظر الرجال اىل االمرد وم

 هذه الدقيقة كمال ىاىل النساء ومسهن اياهن بالشهوة ايضا حرام ينبغي ان يراع
ويف وصول الرجل اىل املرأة تعسر اآلخرة الرعاية فاهنا طريق واسع اىل خسارة الدنيا و
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فانه الحتاد بواسطة التباين بني الصنفني ووجود املوانع خبالف وصول املرأة اىل املرأة 
 يف ذلك اكثر منها فيما االحتياطالصنف يف كمال اليسر والسهولة فينبغي رعاية 

هنالك وينبغي املنع البليغ عن نظر املرأة اىل املرأة ونظر الرجل اىل املرأة ونظر املرأة اىل 
 الرابع املذكور يف بيعة النساء النهي عن قتل االوالد وكان نساء )و الشرط(الرجال 

هلية يقتلن بناهتن خمافة الفقر وهذا العمل الشنيع كما أنه متضمن لقتل النفس اجلا
 اخلامس املذكور يف بيعة النساء )و الشرط(متضمن لقطع الرحم ايضا وهو من الكبائر 

النهي عن البهتان واالفتراء وملا كانت هذه الذميمة يف النساء أكثر خصهن بالنهي عنها 
لصفات قبحا وارذل رذائل االخالق فاهنا متضمنة وهذه الصفة من اشد ذمائم ا

للكذب الذي هو حرام يف مجيع االديان ومستنكر وايضا انه متضمن اليذاء املؤمن 
ور وممنوع عنه وحمرم ومستنكر ظوهو حرام وانه مستلزم للفساد يف االرض وهو حم

 عليه و سلّم  السادس النهي عن معصية النيب وخمالفته صلّى اهللا)و الشرط(بنص القرآن 
يف كل أمر معروف يأمر به وهذا الشرط متضمن المتثال مجيع االوامر واالنتهاء عن 
مجيع املناهي الشرعية من الصالة والصوم والزكاة واحلج وهذه االربعة مما بين االسالم 
عليها بعد االميان باهللا تعاىل ومبا جاء من عنده بالضرورة فينبغي اداء الصلوات اخلمس 

 كسل وفتور باجلد واجلهد وينبغي ايضا اداء الزكاة املالية اىل مصارفها بقبول من غري
ت سنة وينبغي ايضا اداء ئااملنة وينبغي ايضا صيام شهر رمضان الذي هو مكفر لسي

 ما كان قبله حىت يكون احلج الذي قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف حقه احلج جيّب
قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مالك التقوى  ن الورع واالسالم قائما وكذلك ال بد م

دينكم الورع وهو عبارة عن ترك املنهيات الشرعية فينبغي االجتناب عن تناول 
مستنكراً واالجتناب عن الغناء ايضا ضروري  املسكرات وان يعدها كاخلمر حمرما و

اء واالجتناب عن الغيبة فانه داخل يف اللهو واللعب احلرام وورد ان الغناء رقية الزن
والنميمة ايضا الزم فاهنما ممنوع عنهما وايضا االجتناب عن السخرية وايذاء املؤمن 
ضروري فان ايذاء املؤمن بغري حق بأي وجه كان وسخريته منهي عنهما وال ينبغي 
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اعتبار الطرية واعتقاد تأثريها وال ينبغي ايضا اعتقاد تعدي املرض من شخص اىل آخر 
 منع عن كليهما حيث قال ال طرية وال و السالمملخرب الصادق عليه الصالة فان ا
هلما عن االمور الغيبية وال يعتقد أ وال ينبغي اعتبار كالم الكاهن واملنجم وال يسىعدو

معرفتهما باالمور الغيبية فانه قد ورد املنع عن ذلك باملبالغة وينبغي االجتناب عن 
فانه حرام قطعي وله قدم راسخ يف الكفر وال كبرية استعمال السحر مباشرة وامرا 

دقيقة من   عنه حىت ال تصدراالحتياطاقرب اىل الكفر من استعمال السحر ينبغي 
 السحر فاذا زال عنه االميان هدقائقه فانه قد ورد ما دام املسلم مسلماً ال يصدر عن

ميان كأنه نقيض اعاذنا اهللا سبحانه عن ذلك يصدر عنه السحر فكل من السحر واال
االميان فينبغي رعاية هذه الدقيقة لئال يتطرق اخللل يف  يبقى فاذا وقع السحر الاآلخر 

االميان ولئال خيرج االسالم عن اليد بشؤم هذا العمل وباجلملة كلما امر به املخرب 
 وبينه العلماء يف الكتب الشرعية ينبغي و السالمالصادق عليه و على آله الصالة 

اد والسعي البليغ يف امتثاله معتقدا خالفه مسا قاتال موصال اىل املوت االبدي االجته
وموقعاً يف انواع العذاب السرمدي وملا قبلت النساء املبايعات هذه الشرائط كلها 
بايعهن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مبجرد القول واستغفر هلن اهللا بأمره جل وعال 

 رجاء تاما ى صلّى اهللا عليه و سلّم يف حق مجاعة يرجواالستغفار الذي وقع عن النيب
ان يكون مستجابا وان تكون اجلماعة مغفورة هلا وكانت هند زوجة ايب سفيان رضي 
اهللا عنهما داخلة يف املبايعات بل كانت هي رئيستهن وتكلمت من لساهنن ففي هذه 

شرائط وتعمل البيعة واالستغفار رجاء عظيم يف حقها فاي امرأة تعترف هبذه ال
 هلا من بركات ذلك االستغفار ىويرج مبقتضاها تكون داخلة يف هذه البيعة حكما

ما يفعل اهللا بعذابكم ان شكرمت وآمنتم والشكر عبارة عن  و تعاىل وقال اهللا تبارك
قبول االحكام الشرعية والعمل مبقتضاها وطريق النجاة واخلالص هي متابعة صاحب 

 يف االعتقاد والعمل واالستاذ والشيخ امنا مها و السالم الصالة الشريعة عليه و على آله
للداللة على الشريعة وليحصل اليسر والسهولة يف االعتقاديات والعمليات بربكتهما ال 
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الن يفعل املريدون ما ارادوا ويأكلوا ما شاؤا مث يكون الشيخ سترا هلم عن النار ومينع 
ض ال يشفع هناك احد اال باذن اهللا ومن مل يكن عنهم العذاب فان هذا املعىن متين حم

 الشريعة ى اذا كان عامال مبتضىممن ارتضاء ربه ال يشفع فيه أحد وامنا يكون مرتض
 بأي )فان قيل( البشرية فتداركها ميكن بالشفاعة مبقتضىفحينئذ اذا صدرت عنه زلة 

راد مغفرة شخص  ان احلق سبحانه اذا ا)اجيب( ىاعتبار ميكن ان يقال للمذنب مرتض
 يف احلقيقة وان كان مذنبا يف الظاهر واهللا سبحانه ىيبدي وسيلة للعفو عنه فهو مرتض
  .و السالمئ لنا من أمرنا رشدا ّياملوفق ربنا آتنا من لدنك رمحة وه

  

  املكتوب الثاين واالربعون اىل اخلواجه حممد هاشم يف بشارته

الصحيفة الشريفة املرسلة مع املال بعد احلمد والصالة وتبليغ الدعوات اهني ان 
فتح اهللا قد وصلت وحيث كانت متضمنة لبيان احملبة واالخالص واحلرارة واالشتياق 
اورثت فرحا وسرورا وظهر انبساط نورانيتكم يف النواحي وقت مطالعة كتابكم 
ا انبساطا كثريا يف النظر واوقعين ذلك يف الرجاء هللا سبحانه احلمد واملنة على ذلك وم

اكتب زيادة على ذلك ايها احملب انا ما نعلم ما كان الباعث على ترك املري حممد 
نعمان املراسالت فان كان له توهم شئ من هذا اجلانب فليس بواقع اصال بل ينبغي 
تصور كمال الصفاء والفقري مراع لغاية السعي يف حمافظة جانب املري حمافظة الطري 

لطلب فيكون سدا يف طريق السالكني وقد طرأ الضعف لبيضته لئال يقع فتور يف امر ا
على الفقري منذ شهرين وهلذا عجز عن تسويد جواب بعض اسئلته املندرجة يف 
املكتوب السابق فان رزق اهللا سبحانه الصحة والعافية نكتب ان شاء اهللا واال فامللتمس 

ليكم و على سائر  عو السالممن االحباب الدعاء والفاحتة وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
  .اهل اهللا وليكن االوالد الكرام ساملني غامنني حمفوظني
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املكتوب الثالث واالربعون اىل اخلواجه حممد سعيد واخلواجه حممد معصوم 
  سلمهما اهللا تعاىل يف بيان مكاملته الواقعة يف حمفل سلطان الوقت مد ظله

ال هذه احلدود على عباده الذين اصطفى وبعد ان أحوو سالم احلمد هللا 
 و تعاىل واوضاعها مستوجبة للحمد قد متر صحبات عجيبة وغريبة وبعناية اهللا سبحانه

ال يتطرق مقدار شعرة من املساهلة واملداهنة يف هذا القيل والقال اىل االمور الدينية 
واالصول االسالمية ويقع البيان يف هذه املعارك بعني العبارات اليت كانت تصدر يف 

 يف جملس واحد ى واجملالس اخلاصة بتوفيق اهللا سبحانه فان كتبنا ما جراخللوات
يستدعي ان يكون جملدا خصوصا يف البارحة اليت هي الليلة السابعة عشر من شهر 

 وعدم و السالمرمضان قد ذكرت اشياء كثرية من فائدة بعثة االنبياء عليهم الصالة 
اهبا ومن اثبات الرؤية وخامتية خامت الرسل وعذاهبا وثواآلخرة استقالل العقل واالميان ب

ومن جمدد كل مائة ومن االقتداء باخللفاء الراشدين رضي اهللا تعاىل عنهم امجعني وسنية 
التراويح وبطالن التناسخ ومن احوال اجلن ومن عذاهبم وثواهبم وامثال ذلك وصارت 

ل االقطاب مسموعة حبسن االستماع وذكر يف ضمن ذلك ايضا اشياء اخر من احوا
 سبحانه تكونون على ما احلمد هللاواالبدال واالوتاد وبيان خصوصياهتم كذا وكذا 

يف هذه الواقعات واملالقاة مصاحل  و تعاىل أنتم عليه ال يظهر تغري اصال ولعل هللا سبحانه
مستورة واسرار مكنونة احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال ان هدانا اهللا 

ءت رسل ربنا باحلق واوصلت ختم القرآن اىل سورة عنكبوت وكل ليلة لقد جا
انصرف من ذاك اجمللس واجئ اىل حملي اشتغل بالتراويح وفائدة احلفظ اليت هي دولة 

  .عظيمة قد حصلت يف هذه الفترات اليت هي عني اجلمعية احلمد هللا اوال وآخرا

  

بن املري حممد نعمان يف دفع الرمحن  االربعون اىل املري عبد املكتوب الرابع و
  شبهات املنكرين للرؤية األخروية
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ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم االعتراض الذي يوردونه يف مسئلة الرؤية بل الدليل 
حماذاة املرئي ومقابلته قتضى الذي يقيمونه على نفي الرؤية هو ان الرؤية البصرية ت

 لكوهنا مستلزمة للجهة املنجرة اىل االحاطة بالرائي وهي مفقودة يف حق الواجب تعاىل
و (والتحديد والنهاية املستلزمة للنقص املنايف لاللوهية تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

 للبصر الذي هو عبارة عن ى ان القادر على الكمال جل سلطانه اذا اعط)اجلواب
ه النشأة الضعيفة الفانية القطعتني العصبيتني اجملوفتني اخلاليتني عن احلس واحلركة يف هذ

قوة احساس االشياء وابصارها بشرط املقابلة واحملاذاة مل ال ميكن ان يعطي يف النشأة 
القوية الباقية هلاتني القطعتني العصبيتني قوة تبصر هبا املرئي بال مقابلة وحماذاة اآلخرة 

ستبعاد يف سواء كان ذلك املرئي يف مجيع اجلهات او مل يكن يف جهة اصال فما اال
 مرتبة االقتدار وقابل مستعد ىذلك واين احملال فان الفاعل املختار جل سلطانه يف اعل

 يف بعض األمكنة ىالن يتعلق به األحساس واالبصار غاية ما يف الباب انه تعاىل راع
ملصاحل شرط احملاذاة وتعني اجلهة يف احساس االبصار ويف بعض امكنة وأزمنة اخر 

عن حيز االعتبار وقرر من غري هذا الشرط رؤية االبصار وقياس سقط ذلك الشرط ا
موطن على موطن آخر مع وجود كمال االختالف والتضاد بينهما بعيد عن االنصاف 
وقصر النظر على مكشوفات عامل امللك والشهادة وانكار على عجائب عامل امللكوت 

 ومدركا بالبصر وذلك  اذا كان احلق سبحانه مرئيا ينبغي ان يكون حماطا)فان قيل(
 ميكن ان يكون مرئيا وال )اجيب(مستلزم للحد والنهاية تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

يكون حماطا ومدركا بالبصر قال اهللا تعاىل ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار وهو 
م وجيدون باليقني الوجداين اهناآلخرة اللطيف اخلبري واملؤمنون يرون احلق سبحانه يف 

يرونه جل شأنه وجيدون يف أنفسهم االلتذاذ املترتب على الرؤية على وجه الكمال 
ولكن املرئي ال يكون مدركاً هلم اصال وال حيصل هلم شئ منه قطعا غري وجدان 

  :)شعر(الرؤية وغري االلتذاذ هبا 

   واال تكون حامل الفخ دائما *يصطاد عنقاء فاسترح وال أحد
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مفقود يف ذلك   الرؤية من كون املرئي حماطا ومدركاوالنقصان الذي يتوهم يف
نقص  املوطن وجمرد ثبوت الرؤية بال جهة وااللتذاذ احلاصل للرائي من تلك الرؤية ال

وال قصور فيها اصال بل من كمال انعام املرئي واحسانه اجالء مجاله الكامل حملترقي 
رته من غري ان يعود شئ نائرة حمبته وارواؤهم من زالل رؤيته وتشريفهم بوصال حض

من النقص والقصور اىل جناب قدسه تعاىل وبدون ثبوت اجلهة واالحاطة يف حضرة 
  :)شعر(أنسه سبحانه 

  ار من باشدگوزر وزين طرف شرف  *ذيرد كمال او نقصانپن طرف نااز

  :)ترمجة(

   هذا ويل فيه الوف كرامة *يف جمدكم ال يلحق النقصان من

لة واحملاذاة شرطا يف حصول الرؤية ينبغي ان تكون او نقول لو كانت املقاب
يف جانب املرئي فان املقابلة نسبة قائمة  شرطا يف جانب الرائي أيضاً لكوهنا شرطا
احلق سبحانه االشياء وال تكون صفة  يرى باملتقابلني اعين الرائي واملرئي فلزم ان ال

القرآنية قال اهللا تعاىل واهللا رؤية االشياء ثابتة له تعاىل وتقدس وذلك خمالف للنصوص 
 اهللا عملكم وايضا هو نقص وسلب ىهو السميع البصري وسري و مبا تعملون بصري

 ان الرؤية يف الواجب تعاىل عبارة عن العلم )فان قيل(للصفة الكاملة منه تعاىل 
 ال شك ان الرؤية من )اجيب(باالشياء ال أهنا أمر آخر وراء العلم مستلزم للجهة 

 الكاملة ثابتة للواجب سبحانه باالستقالل بنص القرآن وارجاعها اىل العلم الصفات
 ولو سلم اهنا من اقسام العلم ال يلزم منه عدم اشتراط احملاذاة )الظاهر(ارتكاب خالف 

فيها فان العلم على قسمني قسم ال يشترط فيه حماذاة املعلوم وقسم آخر تشترط فيه 
 اقسام العلم يف املمكنات وحاصل يف ىهذا القسم اعل بالرؤية وىاحملاذاة وهو املسم

مرتبة اطمئنان القلب وال أمن يف املعقوالت من معارضة الوهم واخلايل عن تلك 
 و السالماملعارضة امنا هو احملسوس ومن ههنا طلب اخلليل على نبينا وعليه الصالة 

 ان يعلم ان الرؤية )نبغيي( ليطمئن قلبه مع وجود االميان واليقني به ىرؤية احياء املوت
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اليت هي من الصفات الكاملة اذا مل تكن يف الواجب تعاىل من اين جاءت للمكن فان 
كل كمال حاصل للمكن هو عكس الكمال الذي يف مرتبة الواجب تعاىل وتقدس 
وحاشا ان يكون يف املمكن ما ليس للواجب تعاىل فان املمكن هو عني النقص يف حد 

كمال فهو عارية من مرتبة حضرة الوجوب تعالت وتقدست اليت ذاته فان كان فيه 
  :)شعر(هي عني كل خري وكمال 

   اعطيتين ما يب ونفسي بعض ذا *ما جئت من بييت بشئ امنا

 عن أصل السؤال ان هذا االعتراض متمش يف وجود الواجب )وجواب آخر(
اىل فهذا تعاىل وتقدس فكما انه ينفي الرؤية ينفي الوجود من جناب قدسه تع

االعتراض ليس بوارد لكونه مستلزما للمحال العقلي بيانه ان الواجب سبحانه اذا كان 
موجودا يكون ألبتة يف جهة من جهات العامل من فوق وحتت وقدام وخلف وميني 
ومشال وذلك مستلزم لالحاطة والتحديد املستلزم للنقص املنايف لاللوهية تعاىل اهللا 

 ميكن ان يكون يف مجيع جهات العامل فال يلزم االحاطة )فان قيل(وتقدس عن ذلك 
 ان كونه يف مجيع جهات العامل ال ينفي االحاطة والتحديد فانه على )اجيب(والتحديد 

هذا التقدير ايضا يكون وراء العامل ألبتة فان االثنينية الزمة للغريية االثنان متغايران 
 ان طريق التفصي )ال خيفى(لتحديد قضية مقررة عند ارباب املعقول وذلك مستلزم ل

من امثال هذه الشبهات املموهة الغري احلقة التزام الفرق بني احكام الغيبة واحكام 
الشهادة وعدم قياس الغائب على الشاهد فانه ميكن ان يكون بعض االحكام صادقا يف 

كام الشاهد وكاذبا يف الغائب وكماال يف الشاهد ونقصا يف الغائب فان تباين االح
ثابت خصوصا اذا كان بني املواطن بون بعيد ما للتراب ورب االرباب رزقهم اهللا 
سبحانه االنصاف حىت ال ينكروا النصوص القرآنية هبذه التومهات والتخيالت املشتبهة 
وال يكذبوا االحاديث الصحيحة النبوية ينبغي االميان بامثال هذه االحكام املرتلة حميال 

الالكيفي معترفا بقصور االدراك عن معرفتها ال انه ينبغي نفي تلك كيفيتها على العلم 
االحكام بانتفاء االدراك فانه بعيد عن السالمة والصواب فانه ميكن ان تكون اشياء 
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كثرية صادقة يف نفس االمر وتكون مستبعدة عن ادراك عقولنا الناقصة فلو كان العقل 
ارباب املعقول حمقا يف مجيع االحكام ى  مقتد سينا الذي هويكافيا لكان مثل ايب عل

العقلية غري غالط فيها واحلال انه اخطأ يف مسئلة واحدة وهي الواحد اليصدر عنه اال 
الواحد ما هو واضح للناظر املنصف بأدين تأمل وطعن فيه االمام الفخر الرازي يف هذا 

مة عن اخلطأ يف الفكر املقام هبذه العبارة والعجب ممن يفين عمره يف تعليم اآللة العاص
وتعلمها مث اذا جاء اىل هذا املطلب االشرف وقع منه اشياء يضحك منها الصيبان 
وعلماء اهل السنة شكر اهللا تعاىل سعيهم يثبتون مجيع االحكام الشرعية سواء كانت 

ال وال ينفوهنا بعلة عدم ادراك كيفيتها مثل عذاب القرب وسؤال منكر  معقولة املعىن او
 والصراط وامليزان وامثاهلا مما عجزت عقولنا الناقصة عن ادراكه وهؤالء الكرباء ونكري

ها بجعلوا مقتداهم الكتاب والسنة وجعلوا عقوهلم تابعة هلما فان ظفروا بادراكها ف
واال يقبلون االحكام الشرعية وحيملون عدم االدراك على قصور فهمهم ال اهنم 

وهلم ويردون ما يعجز عن ادراكه عقوهلم اال كغريهم يقبلون ما تقبله وتدركه عق
 امنا هي بواسطة قصور العقول عن و السالميعلمون ان بعثة االنبياء عليهم الصالة 
 سبحانه والعقل وان كان حجة ولكنه ليس حبجة ادراك بعض املطالب املرضية للموىل

 قال اهللا تعاىل وما مو السالكاملة واحلجة الكاملة امنا متت ببعثة االنبياء عليهم الصالة 
اىل أصل الكالم فنقول ان املقابلة واحملاذاة ) ولنرجع(كنا معذبني حىت نبعث رسوال 

وان كانت شرطا يف رؤية الشاهد ولكن ميكن ان ال يكون ذلك شرطا يف الغائب كما 
ان الغائب موجود وليس يف جهة من جهات املوجودات اصال فكما انه مرته عن مجيع 

رؤية الرائي ال تكون جهة من اجلهات ثابتة له بعد الرؤية ايضا وتكون اجلهات بال 
املقابلة واحملاذاة مفقودة هناك فأي استبعاد واي استحالة هنا ورؤية الالكيفي ال كيفية 
فانه ال سبيل للكيفي اىل الالكيفي ال حيمل عطايا امللك اال مطاياه وقياس الرؤية املرتهة 

تكيفة بكيف املتعلقة مبرئيات غري مناسب وبعيد عن عن الكيف على الرؤية امل
  .االنصاف واهللا سبحانه املوفق للصواب
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املكتوب اخلامس واالربعون اىل موالنا سلطان السرهندي يف علو شان قلب 
  املؤمن واملنع عن ايذائه نقل باملعين

ا آله امجعني ام السالم على رسوله حممد و الصالة و احلمد هللا رب العاملني و
بعد فاعلموا ان القلب جار اهللا سبحانه وليس شئ اقرب اىل جناب قدسه كالقلب 
 ىاياكم وايذاءه اي قلب كان مؤمنا كان او عاصيا فان اجلار وان كان عاصيا حيم

فاحذروا من ذلك واحذروا فانه ليس بعد الكفر الذي سبب ايذاء اهللا تعاىل ذنب مثل 
 سبحانه والضرب عبيد اهللابحانه واخللق كلهم ايذاء القلب فانه اقرب مايصل اليه س

 الذي هو املالك على واالهانة لعبد اي شخص كان يوجب ايذاء مواله فما شأن املوىل
االطالق فال يتصرف يف خلقه اال بالقدر الذي امر به فانه ليس بداخل يف االيذاء بل 

زاد احد على مائة كان هو امتثال المر اهللا تعاىل مثل الزاين البكر حده مائة سوط فلو 
شرفها وكما ان ظلما وداخال يف االيذاء واعلموا ان القلب افضل املخلوقات وا

مجاله ومجعه ما يف العامل الكبري كذلك القلب جلامعيته ما يف االنسان االنسان افضلها ال
امجاال واكثر مجعية يكون اقرب  وكمال بساطته وامجاليته فانه كلما كان الشئ اشد

ابه تعاىل وان ما يف االنسان اما هو من عامل اخللق او عامل االمر والقلب برزخ اىل جن
بينهما ويف مراتب العروج يعرج مما يتضمنها لطائف االنسان اىل اصوله مثال يكون 
عروجه اوال اىل املاء مث اىل اهلواء مث اىل النار مث اىل اصول اللطائف مث اىل االسم اجلزئي 

 كليه مث اىل ما شاء اهللا تعاىل خبالف القلب فانه ليس له اصل يعرج الذي هو ربه مث اىل
اليه بل يكون العروج منه اوال اىل الذات تعالت وانه باب غيب اهلوية لكن الوصول 

الوصول بعد امتام ذلك  امنا يتيسر من طريق القلب وحده بغري ذلك التفصيل متعسر و
امنا تكون بعد طيه تلك املراتب التفصيلية التفصيل اال ترى ان اجلامعية والوسعة فيه 

  .واملراد من القلب ههنا هو القلب اجلامع البسيط ال املضغة اللحمية
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املكتوب السادس واالربعون اىل حضرة املخدوم زاده حممد سعيد مد ظله 
  العايل يف بيان العروج والرتول نقل باملعىن

ذنوبنا حممد وآله وأصحابه حنمده ونستعينه ونصلي على سيدنا وموالنا وشفيع 
اعلموا ان اهللا سبحانه اظهر يل ان يف الكائنات نقطة هي مركز العامل الظلي وتلك 
النقطة امجال مجيع العامل والعامل بتمامه تفصيل لذلك االمجال وتلك النقطة كالشمس 
يف السماء هبا يتنور ما يف اآلفاق فكل من يصل اليه الفيض منه سبحانه يكون بتوسل 
تلك النقطة وتلك النقطة حماذية لنقطة غيب اهلوية وتلك النقطة كائنة يف مرتبة الرتول 
فما مل يكن الرتول يف هذه املرتبة من اهلبوط واالسفلية ال يكون العروج اىل تلك املرتبة 
املسماة بغيب اهلوية وهذا الرتول يف الدعوة والتكميل ويف ذلك الرتول الذي يكون يف 

نقطة يتخيل كان الوجه اىل العامل والظهر اليه سبحانه وظهر ان هذا مرتبة تلك ال
التوجه اىل العامل واالنقطاع عنه سبحانه امنا هو اىل املوت فاذا جاء وقت الوصال 
انعكس احلال ففي هذه النشأة الفراق والشوق من اجلانبني واملالقاة امنا تكون بعد 

وق االبرار اىل لقائي وانا اليهم الشد طال ش املوت وظهر معىن احلديث القدسي اال
شوقا واعلم انه مع حتقق الرتول يف هذه املرتبة ليس بني السالك وبني اهللا سبحانه 
حجاب بل احلجب كلها مفقودة ولكن التوجه اىل اهللا سبحانه مفقود بل التوجه مثة 

هي مركز دائرة بتمامه اىل اخللق فهذا مقام الدعوة وقد يقع الرتول من تلك النقطة اليت 
العامل الظلي اىل النقطة اليت هي مركز دائرة العدم وهو مقام الكفر باهللا تعاىل واالنكار 

 وآلياته تعاىل ويقع العروج عن تلك النقطة و السالمله سبحانه ولالنبياء عليهم الصالة 
 اليت اىل مركز دائرة االصل اليت هي دائرة مقامات االنبياء عليهم السالم وتلك النقطة

 ذكرناها ظلمانية غاية الظلمة فالرتول يف ذلك املقام لتنويره واشراقه أمر عظيم القدر و
نقطة االسالم وهي النقطة اليت يقع العروج اليها بعد هذا الرتول الظلماين  مقابلها
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  .و السالمومصباح تلك النقطة الظلمانية كلمة ال اله اال اهللا 

  

سلطان الوقت مد ظله يف اسرار الدعاء ومدح املكتوب السابع واالربعون اىل 
  العلماء والصلحاء

 ىجلناب املعلان أقل الداعني امحد يظهر االنكسار والتواضع خلدام ذلك ا
من واالمان اليت هي شاملة حلال اخلواص والعوام ويطلب الفتح ويؤدي شكر نعمة اال

ن اجتماع الفقراء فان والنصرة للعساكر االسالمية يف اوقات مظنة اجابة الدعاء وزما
كل احد خملوق المر وكل ميسر ملا خلق له فان العبث يف افعال اهللا تعاىل ممتنع واالمر 
الذي جعل مربوطا بالعساكر الغزاة اجملاهدين هو تقوية قوائم الدولة القاهرة وتأييد 

ع حتت اركان السلطنة الباهرة اليت ترويج الشريعة الغراء منوط هبا ملا قيل من ان الشر
السيف وهذا االمر جليل القدر ايضا مربوط بعسكر الدعاء الذين هم الفقراء 
واصحاب البالء فان الفتح والنصرة على قسمني قسم جعل مربوطا باالسباب وهو 
صورة الفتح والنصرة املتعلقة بعسكر الغزاء والقسم الثاين حقيقة الفتح والنصرة الكائنة 

اىل وما النصر اال من عند اهللا اشارة اىل ذلك وهي من عند مسبب االسباب وقوله تع
 من ىمتعلقة بعسكر الدعاء فعسكر الدعاء سبق بذله وانكساره عسكر الغزاء وترق

  ):ع(السبب اىل املسبب 

  ىوگان ازين ميدان گبردند شكست

و وايضا ان الدعاء يرد القضاء كما قال املخرب الصادق عليه و على آله الصالة 
 والسيف واجلهاد ليس فيهما قدرة رد القضاء ]١[د القضاء اال الدعاء ال يرالسالم

 من عسكر الغزاء وايضا ان ىفعسكر الدعاء مع وجود الضعف واالنكسار كان اقو
له مبثابة القالب فال بد لعسكر الغزاء من  هو عسكر الدعاء كالروح لعسكر الغزاء و

                                                 
  .قوله ال يرد القضاء اخل أخرجه الترمذي عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه) 1(



- ١٠٢ -  

بل للتأييد والنصرة ومن ههنا قالوا عسكر الدعاء فان القالب اخلايل عن الروح ليس بقا
 مع وجود جند ]١[كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يستفتح بصعاليك املهاجرين

الغزاء واستيالء احملاربني فالفقراء الذين هم جنود الدعاء مع وجود الذلة واملسكنة 
 يف بعض ياجحتسواد الوجه يف الدارين وقع عليهم اال وعدم االعتبار كما قالوا الفقر

املواقع وحصل هلم االعتبار مع عدم اعتبارهم هذا يف الواقع وفاقوا اقراهنم يف امثال هذه 
  يوزن مداد العلماء بدم الشهداء يومو السالماملواضع قال املخرب الصادق عليه الصالة 

ا ذاك املداد وسواد الوجه باعث فيترجح مداد العلماء سبحان اهللا وحبمده قد صارالقيامة 
  ):ع(على عزهتم ورفعتهم وبلغ من احلضيض اىل االوج درجاهتم نعم 

  يف الظلمات من ماء احلياة و

  :)شعر(قال الشاعر 

  ىمن كرد عاقبت كار روى  سياه *ىغالم خوشيتنم خواند الله رخسار

وهذا الفقري وان مل يكن الئقا بان جيعل نفسه يف عداد جنود الدعاء ولكن 
مال اجابة الدعاء ال جيعل نفسه فارغا من دعاء الدولة القاهرة مبجرد اسم الفقر والحت

رطب اللسان بالدعاء والفاحتة بلسان احلال والقال ربنا تقبل منا انك انت و يكون 
  .السميع العليم

  

املكتوب الثامن واالربعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد مد 
بيان ان انكشاف كنه الذات بالعلم ظله العايل يف بيان سر اقربيته تعاىل و

  احلضوري

ان ) اعلم(على عباده الذين اصطفى و سالم ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا 

                                                 
  . أمية بن خالدقوله كان رسول اهللا اخل اخرجه البغوي يف شرح السنة عن) 1(
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أقربيته تعاىل مربوطة بالعلم احلضوري الذي تعلق باصل املعلوم ال بظل من ظالله و 
 ال يكون يف احلقيقة بصورة من صوره فان ذلك نصيب العلم احلصويل فالعلم احلصويل

اجلهل متحققا بالنسبة اىل نفس و يكون علم نفس الشئ بل علم صورة من صوره 
ذلك الشئ سبحان اهللا قد قالوا للجهل بالشئ علماً بذلك الشئ وكأهنم تصوروا 
صورة الشئ وظله عني الشئ وزعموا علم تلك الصورة علم ذلك الشئ وذلك ممنوع 

ان بني الشئ وصورته نسبة االثنينية وكلما ثبتت نسبة ودعوى العينية غري مسموعة ف
ان قضية مقررة من قضايا ارباب املعقول وأيضاً ان ية فالتغاير الزم االثنان متغايراالثنين

م بذلك الشئ كما هو فان صورة الشئ لالعلم بصورة الشئ كيف يكون مستلزما للع
قائق شئ واسراره ليس منها يف متثال ظاهر الشئ ظهر متلبساً بأحكام املرآة وكم من د

  :)شعر(الصورة اسم وال رسم 

  حرييت ما حيليت يف غنجه  وا *لو صور النقاش صورة ذا املنا

الباطن موقوفا و يكون وليت ظاهر الشئ يظهر بصرافته يف صورة الشئ 
ومسكوتا عنه فانه اذا ثبت ان ظاهر الشئ يظهر يف صورة الشئ متلبساً باحكام احملل 

الظاهر على صرافته يقينا بل تعرض له هيئة أخرى فالصورة  يبقى  على ما مر الواملرآة
كما اهنا حمرومة من باطن الشئ حمرومة ايضاً من ظاهره فال يكون علم تلك الصورة 
مستلزماً لعلم ذلك الشئ كما هو بالضرورة وباجلملة ان املعلوم هو ما يكون كائناً يف 

ن الصورة يكون املعلوم ايضا هو تلك الصورة وملا الذهن وملا كان الكائن يف الذه
كانت بني الصورة والشئ نسبة التباين والتغاير ال يكون علم الصورة مستلزماً لعلم 
الشئ كما هو والعلم احلضوري هو الذي يكون احلاضر فيه يف املدركة نفس الشئ من 

ذا العلم هو نفس غري ان يتخلل يف البني شئ من الظل والصورة فيكون املعلوم يف ه
الشئ ال صورة من صوره فيكون العلم احلضوري اشرف بل يكون العلم هو فقط ال 

ما سواه من العلم احلصويل جهال مشتبها بصورة العلم واملتصف باجلهل و يكون غري 
يدي فال يكون للعلم احلصويل اىل ذاته  املركب من يزعم جهله علماً وال يدري بانه ال
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تقدست معلومة  الصفات الواجبية تعالت و ل وال تكون الذات ووصفاته تعاىل سبي
هبذا العلم فان هذا العلم يف احلقيقة علم بصورة املعلوم ال بنفس املعلوم كما مر وال 
سبيل للصورة يف حضرته جل سلطانه حىت يظن العلم بالصورة علماً باالصل وان قال 

ه تعاىل مثال ولكن هذه الصورة البعض ان احلق سبحانه وان مل يكن له مثل ولكن ل
املثالية على تقدير ثبوهتا غري تلك الصورة املنفية اليت يتعلق هبا العلم ميكن ان تكون 

اوسع املخلوقات وال تكون ثابتة يف الذهن وهذا  الصورة كائنة يف املثال الذي هو
ص احلديث القدسي ال يسعين ارضي وال مسائي ولكن يسعين قلب عبدي املؤمن خمصو

بقلب العبد املؤمن الذي معاملته مغايرة ملعاملة سائر الناس لتشرفه بالفناء والبقاء 
وختلصه من احلصول وحتققه باحلضور فان كان هناك التوسع فهو باعتبار احلضور ال 

  ):ع(باعتبار احلصول 

  يف اي مرآة يكون مصورا

فزوال هذا العلم عن  ان يعلم ان يف العلم احلضوري احتاد العامل باملعلوم )ينبغي(
العامل ال جيوز فان املعلوم هو نفسه فال ينفك عنه بل العلم مثة عني العامل وعني املعلوم 
فاين اجملال لألنفكاك ينبغي ان يعلم ان املعلوم ملا كان يف العلم احلضوري نفس الشئ 

لشئ ال صورته ينكشف املعلوم فيه كما هو بالضرورة ويصري معلوما بالكنه فان كنه ا
 نفس الذات ىعن نفس الشئ وملا كان مجيع الوجوه واالعتبارات ساقطة وبق عبارة

احلاضرة عند املدركة صار كنهها معلوما خبالف العلم احلصويل فان املعلوم هناك 
نفسه كما مر فال يكون املعلوم  وجوه الشئ واعتباراته اليت هي صوره واشباحه ال

معلوما بكنهه غاية ما يف الباب ان يف العلم هناك كنه الشئ وال يكون الشئ فيه 
احلصويل انكشاف الشئ ودرك الشئ ويف العلم احلضوري انكشاف الشئ موجود 

 انه اذا ثبت العلم )ال خيفي(ودركه مفقود فكنه املعلوم يصري منكشفاً ال يكون مدركا 
ت احلضوري بالنسبة اىل ذات الواجب جل سلطانه كما مر لزم ان يكون كنه الذا

منكشفا وتكون الذات معلومة كما هي وهذا خالف ما تقرر عند العلماء واقول ان 
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هذا العلم احلضوري الذي تعلق بذات الواجب تعاىل من قبيل الرؤية اليت يثبتوهنا 
بالنسبة اليه تعاىل وهناك االنكشاف موجود والدرك مفقود وكذا هنا االنكشاف 

 بذات الواجب تعاىل مل ال يتعلق هبا العلم موجود والدرك مفقود فاذا تعلقت الرؤية
الذي هو الطف من الرؤية واحملذور امنا هو يف االدراك املستلزم لالحاطة ال يف 

 اذا مل )فان قيل(االنكشاف قال اهللا تعاىل ال تدركه االبصار مل يقل ال تراه االبصار 
هو التذاذ  ان املقصود من االنكشاف )اقول(حيصل الدرك ماذا جيدي االنكشاف 
 ان االنكشاف بال درك كيف يكون )فان قيل(الرائي وهو حاصل حتقق الدرك واال 

ال اونقول ان   ان العلم باالنكشاف كاف حصل الدرك او)اجيب(مستلزما لاللتذاذ 
الدرك ايضا حاصل يف ذاك املوطن ولكنه جمهول الكيفية والدرك املنفي واهللا اعلم هو 

طة املعلوم ال حييطون به علما مناسب للعلم احلصويل فانه ما تعلم كيفيته ويوجب احا
اذا مل يكن الدرك يف العلم احلضوري من اين يكون يف العلم احلصويل فان كلما هو يف 
الظل مستفاد من مرتبة االصل ولكن الدرك يف االصل جمهول الكيفية ويف الظل معلوم 

  .الكيفية

  

 املري حممد نعمان يف بيان ان العلم املكتوب التاسع واالربعون اىل جناب حضرة
  احلضوري للعارف بنفسه يتلعق به تعاىل

على عباده الذين اصطفى ينبغي ان يعلم ان العلم احلصويل هو و سالم احلمد هللا 
بالنسبة اىل اآلفاق والعلم احلضوري بالنسبة اىل االنفس فاذا ظهرت معاملة اقربيته 

 العارف متحليا هبذا املقام العايل يكون حكم تعاىل لعارف تام املعرفة وحصلت وكان
تلك األنفس يف حقه حكم اآلفاق ويتبدل العلم احلضوري املتعلق هبا علما حصوليا 
ويف هذا الوقت يعرض القربيته تعاىل حكم االنفس والعلم احلضوري الذي كان اوال 

فسه عني الواجب متعلقا بتلك االقربية ال مبعىن انه جيد ن حينئذ متعلقا باالنفس يكون
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تعاىل ويظن ان العلم املتعلق بنفسه متعلق بعينه بالواجب سبحانه فان هذا هو بعينه 
معاملة التوحيد ومتعلق مبقامات القرب وهناية القرب هي االحتاد واالقربية غري ذلك 
ومعاملته شئ آخر ينبغي جماوزة االحتاد واالعتراف باالثنينية حىت يتصور االقربية وال 

ة فان ي القاصر من لفظ االثنينية يف التوهم وال يزعمن ان االحتاد فوق االثنينيقعن
االثنينية اليت هي دون االحتاد مقام العوام كاالنعام وهذه االثنينية اليت هلا الوف مزية 

 كما ان الصحو الذي دون و السالمعلى االحتاد مقام االنبياء الكرام عليهم الصالة 
والصحو الذي بعد السكر مقام اخلواص بل اخص اخلواص السكر هو حال العوام 

وكما ان االسالم الذي قبل كفر الطريقة اسالم عوام اهل االسالم واالسالم الذي بعد 
كفر الطريقة اسالم اخص اخلواص والعجب ان العارف وان مل ير نفسه واجبا تعاىل 

علمه بنفسه ون و يكولكن العلم احلضوري املتعلق بنفس العارف يتعلق بالواجب 
  ):ع(الذي هو حضوري حصوليا 

  وكم يف العشق من عجب عجيب

ن قال اجعة اىل مجع الضدي اىل هذه الدقيقة بل جيعلها رىوالعقل املعتقل ال يهتد
واحد من العارفني عرفت ريب جبمع االضداد ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من 

  .ى على من اتبع اهلدو السالمامرنا رشدا 

  

كتوب اخلمسون اىل القاضي نصر اهللا يف بيان الفرق بني استدالل العلماء امل
  الراسخني واستدالل ارباب الظاهر باالثر على املؤثر

ان االستداالل باالثر على املؤثر وباملخلوق على اخلالق جل سلطانه شغل علماء 
و الصالة الظاهر وشغل العلماء الراسخني ايضا الذين هم كمل ورثة االنبياء عليهم 

 علماء الظاهر حيصلون من العلم بوجود املخلوق العلم بوجود اخلالق وجيعلون السالم
وجود االثر دليال على وجود املؤثر وحيصلون االميان واليقني بوجود املؤثر والعلماء 
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الراسخون الذين قطعوا درجات كماالت الوالية وبلغوا مقام الدعوة اليت هي خاصة 
 باالصالة أيضا يستدلون باالثر على املؤثر بعد حصول و السالمصالة االنبياء عليهم ال

التجليات واملشاهدات ويكتسبون هبذا الطريق ايضا اميانا باملؤثر احلقيقي فاهنم يعرفون 
يف آخر االمر ان كلما كان مشهودا ومتجليا هلم كان ظال من ظالل املطلوب متسحقاً 

ان بالالكيفي ال يتيسر يف هذا املوطن من غري المياللنفي وعدم االميان ويتيقنون ان 
 ويطلبون املطلوب بال حيلولة الظالل وملا  فالجرم يقبلون على االستداللاستدالل

كانت هلؤالء الكرباء حمبة قوية جلناب قدسه تعاىل حبيث جعلوا ما سواه فداء له 
ه صلّى اهللا سبحانه فال جرم يصلون اىل املطلوب احلقيقي من طريق االستدالل لقول

عليه و سلّم املرء مع من أحب ويتخلصون من مضيق التجليات والظهورات املشوبة 
بالظالل ويعدون حنو اصل االصل واملقام الذي يبلغ فيه علم علماء الظاهر يصل فيه 
هؤالء االكابر بانفسهم منجذبني جبذبات احملبة وحيصل هلم االتصال الالكيفي وهذا 

يق احملبة فكل من هو حمب منقطع عن غري احملبوب متصل به ومن الفرق امنا نشأ من طر
ليست فيه هذه يكتفي بالعلم ويغتنم ذلك بل رمبا يبلغ هؤالء الكرباء مبلغا ال يبلغ فيه 
علم العلماء وهناية العلم على تقدير الصحة اىل دهليز املطلوب والذي هو واصل اىل 

قيقة ال تكون نصيبا هلم قال واحد من املطلوب فهو مع املطلوب واملعية ال تترك د
  ):ع(الكرباء 

  شكرست  وريش وچبنده باحق مه

 ينبغي ان يكون عبدا وأن يتخلص عن عبدية ما سواه تعاىل ىهللا املثل االعل و
  .واهللا سبحانه املوفق

  

املكتوب احلادي واخلمسون اىل املال شري حممد الالهوري يف بيان الفرق بني 
  تصديق القلب ويقينه
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 قال بعض حمققي املتكلمني )سؤال(سالم على عباده الذين اصطفى  احلمد هللا و
ان حقيقة االميان قبول القلب وانقياده باملؤمن به فما معىن ذلك وهل القبول واالنقياد 

 ان )اجلواب(امر زائد عليهما  عبارة عن نفس التصديق ويقني القلب باملؤمن به او
يكن غري التصديق ولكنه متفرع على اليقني فان القلب ال قبول القلب غري يقينه وان مل 

 احلالتني اما التسليم واالنقياد باملؤمن به او اجلحود ىخيلو بعد حصول اليقني من احد
به واالنكار عليه وعالمة التسليم واالنقياد رضاء القلب باملؤمن به وانشراح الصدر له 

  به وضيق الصدر عليه قال اهللا تباركوعالمة اجلحود واالنكار كراهة القلب باملصدق
فمن يرد اهللا ان يهديه يشرح صدره لالسالم ومن يرد ان يضله جيعل صدره و تعاىل 

ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء اآلية وحصول التسليم واالنقياد للقلب باملؤمن به 
 وبصرف بعد حصول التصديق واليقني به واليقني به مبحض املوهبة االهلية جل سلطانه

كرمه الالمتناهي ومن ههنا قيل ان االميان موهبة اهلية ومنشأ اجلحود واالنكار بعد 
حصول اليقني والتصديق باملصدق به رسوخ الصفات الردية يف النفس االمارة ومترهنا 
فيها لكوهنا جمبولة على حب اجلاه والرياسة ومطبوعة على عدم قبول تبعية احد 

ويقبلها كل احد وهي ال تقلد احدا وال تتبع وال تستسلم وتقليده تريد ان يصدقها 
فردا من االفراد وال تنقاد وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وقد خلص اهللا 
سبحانه طائفة مبحض فضله وكرمه من هذا املرض اجلبلي وشرفهم بشرف تسليم 

نام اىل سبل السالم  الذين هم هداة االو السالماالنبياء وانقيادهم عليهم الصالة 
والصراط املستقيم ووعد هلم جبنات النعيم اليت هي حمل رضائه تعاىل وترك طائفة على 
طورهم ومل خيلصهم من تلك الرذائل جربا وقهرا ومل جيذهبم اىل هذه الدولة ولكن بالغ 
يف بيان الصراط املستقيم وتبشري املصدق املطيع وانذار املكذب العاصي بارسال الرسل 

  .انزال الكتب واقام احلجة على الفريقنيو
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اخلمسون اىل الفقري حممد هاشم الكشيمي يف بيان فناء القلب  املكتوب الثاين و
  احلضوري زوال العلم احلصويل و النفس و و

 احلق سبحانه وما سواه تعاىل على قسمني ىالفناء عبارة عن نسيان ما سو
ال العلم احلصويل بالنسبة اىل اآلفاق آفاقي وانفسي فنسيان اآلفاقي عبارة عن زو

ونيسان االنفسي عبارة عن زوال العلم احلضوري بالنسبة اىل االنفس فان العلم 
احلصويل يتعلق باآلفاق والعلم احلضوري باالنفس وزوال العلم احلصويل باالشياء 
مطلقا وان كان متعسرا لكونه نصيب االولياء ولكن زوال العلم احلضوري مطلقا 

 جدا ونصيب الكمل من االولياء يكاد يكون جتويزه بل تصوره حماال عند اكثر عسري
العقالء لزعمهم عدم حضور املدرك عند املدرك سفسطة فان حضور الشئ عند نفسه 
ضروري عندهم فزوال العلم احلضوري وان كان حملة ال يكون جموزاً عندهم فكيف اذا 

بدا والنسيان االول الذي هو بالنسبة اىل كان زوال هذا العلم مطلقا حبيث ال يعود ا
العلم احلصويل يتعلق بفناء القلب والنسيان الثاين الذي هو بالنسبة اىل العلم احلضوري 
مستلزم لفناء النفس الذي هو امت وأكمل وحقيقة الفناء امنا هي يف هذا املوطن والفناء 

ظل العلم احلضوري يف االول كالصورة هلذا الفناء وكالظل له فان العلم احلصويل 
احلقيقة فيكون فناؤه ظل فناء هذا بالضرورة وحبصول هذا الفناء تستقر النفس يف مقام 
االطمئنان وتصري راضية عن احلق سبحانه ومرضية له تعاىل وبعد البقاء والرجوع تتعلق 

سر اجلهاد والغزا مع طبائع العناصر االربعة يمعاملة التكميل واالرشاد هبا وهلا يت
امرا من االمور غري ما يقتضيه قتضى املختلفة اليت هي اركان البدن وكل واحد منها ي

وهذه الدولة غري متيسرة لواحدة اآلخر ويريد شيئا من االشياء خالف ما يريده اآلخر 
من اللطائف وهي اليت تصلح االنانية االبليسية الناشئة من عنصر النار بسياستها 

وية والغضبية وسائر االوصاف الذميمة اليت فيها شركة وتورث االعتدال للقوة الشه
للبهائم واحليوانات حبسن تربيتها سبحان اهللا قد صار شر اللطائف خريها قال عليه 

 عالمة )تنبيه( خياركم يف اجلاهلية خياركم يف االسالم اذا فقهوا و السالمالصالة 
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وري بنفس العامل انتفاء  عدم حضوره يف القلب وعالمة زوال العلم احلضىنسيان السو
العامل بالكل عينا وأثرا حىت يتصور زوال العلم واملعلوم عنه فان العلم واملعلوم يف ذلك 
املوطن نفس العامل فما مل يزل نفس العامل ال ينتفي العلم واملعلوم والفناء االول هو فناء 

  .اآلفاق والفناء الثاين فناء االنفس الذي هو حقيقة الفناء

  

ب الثالث واخلمسون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم مد املكتو
  ظله يف بيان زوال العني واالثر وجودا وشهودا

 على االنسان حني من الدهر مل ىِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم قال اهللا تعاىل هل ات
شيئا  على االنسان حني من الدهر مل يكن ى يا رب قد أتىيكن شيئاً مذكورا بل

مذكورا ال عينا وال اثرا وال شهودا وال وجوداً مث يصري بعد ذلك ان شئت حيا حبياتك 
وباقيا ببقائك ومتخلقا باخالقك بل صار باقيا بك بفضلك يف عني الفناء وفانيا فيك 

مثله مثل اآلخر يف عني البقاء لتالزم بينهما وحصول كمال كل واحد منهما بوجود 
فشيئا منصبغا باحكام امللح اىل ان صار كله  ح حىت صار شيئاانسان القي يف معدن مل

ملحا ما بقي منه عني وال اثر فال جرم ابيح قتله وقطعه وحل اكله وبيعه وشراؤه فلو 
  :)شعر(بقي منه عني او اثر ملا جاز ذلك ولنعم ما قيل يف الشعر الفارسي 

شور از  رپ ى من اين دريا *ىو اندر رددگم گفتدومنك زار ا  كاندرىگس
  منيدامن منك كمتر

فان قلت انك قد كتبت يف املكاتيب والرسائل ان زوال العني واالثر امنا يكون 
شهوديا ال وجوديا الستلزامه االحلاد والزندقة ورفعه االثنينية الثابتة بني العبودية 

لشئ  انصباغ الشئ با)قلت(والربوبية فما معىن زوال العني واالثر يف الوجود ايضا هنا 
ال يوجب رفع االثنينية اآلخر حبيث يصري احدمها منخلعا عن احكامه ومنصبغا باحكام 

 يف معدن امللح ما احتد مع امللح وما ىعنهما حىت يكون احلادا وزندقة فان االنسان امللق
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زالت االثنينية بل حصل له من جوار امللح وسلطانه فناء عن نفسه وعن صفاته وبقاء 
ع بقاء االثنينية غاية ما يف الباب ان هذه االثنينية شبيهة باثنينية الظل بامللح واحكامه م

مع االصل ال استقالل هلا ويف تلك االثنينية الزائلة نوع استقالل يف نظر العوام فاالثنينية 
باقية بعد فال إحلاد وال زندقة واما منعي يف الكتب والرسائل عن الزوال الوجودي 

عوام فاهنم يفهمون منه رفع االثنينية ويقعون يف االحلاد فمحمول على قصور فهم ال
والزندقة تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا بقي ان الشبح الذي يقع من ذلك 
االنسان بعد صريورته ملحا حكميا هو يف احلقيقة صورة امللح الذي انصبغ ذلك 

حلكمي مبقياس شبح ذلك االنسان بصبغه ال صورة االنسان اال انه قيس ذلك امللح ا
 ذلك الشبح )تنبيه( اثره ىاالنسان وصور بصورته ال انه بقي شبح ذلك االنسان فبق

يف امللح الذي قيس مبقياس صورة االنسان ممكن بل واقع وأما ما حنن بصدده فليس 
 فهو سبحانه ال يتحد مع شئ وال يتحد معه شئ وال يتصل ىكذلك فللّه املثل االعل

 ينفصل عنها واالشياء ايضا غري متصلة به سبحانه وال منفصلة عنه تعاىل باالشياء وال
بذاته وال بصفاته وال يف امسائه حبدوث االكوان فهو سبحانه اآلن  سبحان من ال يتغري

كما كان على صرافة الترتيه والتقديس فهو تعاىل قريب من العامل ومع العامل بالقرب 
ب اجلسم مع اجلسم وال كقرب اجلسم مع العرض واملعية اجملهولة كيفيتهما ال كقر

وباجلملة ان صفات االمكان ومسات احلدوث كلها مسلوبة عن جناب قدسه عروج 
االولياء ال يزيد يف قربه سبحانه للعبد ووصول االصفياء ال حيصل اتصاله مع اهللا والفناء 

ه معىن ال يفهمه إال والبقاء احوال للعرفاء غري ما فهمها العقالء وزوال العني واالثر ل
من رزق ذلك كما سيجئ حتقيقه فاستمع كالم هذه الطائفة حبسن الظن والقبول وال 
تفهم منه مدلوله الظاهري ومدلوله املطابقي فانه رمبا تغلط فيه غلطاً فاحشاً فتضل 

 قد جوزت زوال العني واالثر )فان قلت(وتضل واهللا سبحانه املوفق امللهم للصواب 
 فما تقول فيما جاء يف القرآن اجمليد يف شأن خامت الرسل عليه وعليهم من االنسان
 اىل وما جاء يف احلديث النبوي ى قل امنا انا بشر مثلكم يوحو التسليماتالصلوات 
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 وليس هذا اال لبقاء االثر من االنسانية ]١[امنا انا بشر أغضب كما يغضب البشر
اريد ارجاع االنسان  اال انه ملا ثر ليس كذلك وال داللة فيه على بقاء اال)قلت(

الكامل بعد الفناء والبقاء اىل العامل ودعوة اخللق اىل احلق سبحانه ركبت فيه الصفات 
البشرية واخلصائص االنسانية الزائلة بعد كسر سورة تلك الصفات لتحصل املناسبة 

ه وبني العامل بتلك بينه وبني العامل بعد ما زالت ويفتح اهللا باب االفادة واالستفادة بين
املناسبة واحلكمة األخرى يف ارجاع هذه الصفات البشرية واحلاقها بعد زواهلا ابتالء 
املكلفني واختبار املدعوين ليميز اخليبث من الطيب ويعتزل املكذب من املصدق 
وحيصل االميان بالغيب بعد ما لبس االمر وستر احلال برجوع تلك الصفات قال اهللا 

 )فان قال(ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون ىل  و تعاتبارك
قائل ما معىن زوال العني واالثر من االنسان الكامل واحلال ان ظاهره دائم على 
ة الصفات البشرية يأكل ويشرب وينام ويستريح قال اهللا يف شأن االنبياء عليهم الصال

 الفناء والبقاء من صفات )قلت(طعام  وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الو السالم
الباطن ال تعلق للظاهر هبما باالصالة فان الظاهر دائم على احكامه والباطن ينخلع 

 لطائف الباطن متعددة كلها متحقق بالفناء والبقاء او بعضها فأي )فان قيل(ويتلبس 
قة االنسان  املتحقق هبما امنا هو لطيفة النفس اليت هي يف احلقيقة حقي)قلت(بعض هو 

املشار اليها باشارة قول انا فهي االمارة بالسوء اوال واملطمئنة آخرا والقائمة بعداوة 
 وخري الرمحن جل شأنه ابتداء والراضية به واملرضية عنها انتهاء فهي شر االشرار

 ليس )تنبيه(االخيار زاد شره شر ابليس وزاد خريه على خري اهل التسبيح والتقديس 
 والزوال هو الفناء الوجودي والزوال الوجودي ومعىن البقاء باهللا هو زوال معىن الفناء

االمكان من املمكن رأسا وحصول الوجوب له ثانيا فانه حمال عقلي والقول بذلك 
كفر بل هو خلع ولبس مع بقاء االمكانية مثل خلع ولبس اثبته ارباب املعقول يف 

ا هيوالها ثابتا يف احلالني مع تبدل الصور العناصر بطريق الكون والفساد اال اهنم ابقو
                                                 

  .قوله امنا انا بشر اخل اخرجه مسلم واحلاكم عن جابر رضي اهللا عنه) 1(
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وبته بل نقول ان الفناء والبقاء اعدام واجياد من ب وال بثالنوعية وحنن ال نقول باهليوىل
القادر املختار جل شأنه جاء يف اخلرب لن يلج ملكوت السموات من مل يولد مرتني 

 البقاء باهللا جتوزا وتشبيها لزوال كأنه اشار اىل االجياد الثاين بالوالدة الثانية وامنا قالوا
وجوب تعالت ة الالصفات الرذيلة وحصول االخالق احلميدة كاهنا شبيهة بصفات مرتب

موضع ان ذات املمكن هو العدم ليس اال هو فال معىن  وتقدست وقد حققت يف غري
لزواله فان املمكن ممكن يف مجيع االحوال حال الفناء والبقاء كما كان يف حال 

الدوام ال يلحق جبناب قدسه شئ  و ما والواجب تعاىل واجب على االستمرارعدمه
  :)شعر(وال ينفصل عنه امر ولنعم ما قيل يف الشعر الفارسي 

  نشد واهللا اعلم زگ جدا هر  *سياه روئ ز ممكن دردو عامل

 عليك ان بقاء االمكان يف املمكن ليس عبارة عن بقاء االثر يف )ىوال خيف(
 ثبوته يف مرتبة من مراتب الثبوت فانه مناف للفناء االمت والفاين هبذا الفناء املمكن وبقاء
مانات اىل اهلها ورد الظالل املنعكسة فيه اىل اصلها من الوجود وتوابعه بعد رد األ

كلها من الصفات الكاملة والنعوت الفاضلة حلق هو بالعدم الصرف الكامل يف العدمية 
 نسبة اىل شئ وال اسم وال رسم فان وجود االضافة يف حبيث مل يوجد فيه اضافة وال

  .العدم ينبئ عن ثبوته ولو يف اجلملة

  

املكتوب الرابع واخلمسون اىل خاجنهان يف اتباع الشرع املبني وحماربة اعداء 
  الدين

رزقكم اهللا سبحانه التوفيق على مرضياته وسلمكم وجعلكم معززا وحمترما 
  :)شعر( و التسليماتليهم الصلوات بالنيب وآله االجماد عليه وع

   ما رامها احد ماذا على البطل *ألقوا سعادة دارين مبعركة

ان التلذذات الدنياوية والتنعمات الفانية امنا تكون هنيئة مريئة اذا حصل يف 
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فحكمها حكم  اال واآلخرة  الشريعة الغراء واجتمعت بتنعمات مبقتضىضمنها العمل 
سكر ليغتر به االبله فيا اسفي لو مل تعاجل بترياق احلكيم املطلق السم القاتل املموه بال

ومل تتالف حالوهتا مبرارة االوامر والنواهي الشرعية وباجلملة ان امللك االبدي ميكن 
 سعي وحركة على وفق الشريعة اليت مبناها على السهولة ويزول وخيرج حتصيله بأدىن
تعمال العقل املدرك وان ال يعوض امللك  غفلة وفراغ وكذلك ينبغي اسمن اليد بأدىن

األبدي باجلوز واملوز مثل االطفال وتلك اخلدمة اليت انتم قائمون هبا لو مجعتموها 
 والتحية فقد عملتم و السالمباتيان احكام الشريعة املصطفوية على مصدرها الصالة 

حنن الفقراء لو  ونورمت الدين املتني وعمرمتوه وو السالم الصالة معمل االنبياء عليه
اجتهدنا سنني وعذبنا أرواحنا ال نلحق يف هذا العمل وال ندرك غبار امثالكم البزاة 

  :)شعر(

   ما رامها احد ماذا على البطل *سعادة دارين مبعركة ألقوا

 بقية املرام ان رافعي رقيمة الدعاء الفاضلني اخلواجه ىاللهم وفقنا ملا حتب وترض
اشرف من االصحاب املخصوصني فكلما راعيتم احواهلما حممد سعيد واخلواجه حممد 

  . وشأنكم ارفعىتكون موجبة المتنان الفقراء امركم اعل

  

املكتوب اخلامس واخلمسون اىل ممريزخان افغان يف ذم الرجوع من الفقر اىل 
  الغنا

سالم على عباده الذين اصطفى ان االخ ميان ممريزخان هرب من  هللا و احلمد
تجأ اىل االغنياء ورغب يف تنعمات الغنا وتلذذاته انا هللا وانا اليه راجعون ضيق الفقر وال

ما أبعده عن الفهم فان حصل يف صحبة االغنياء غاية الترقي يف الدنيا يصري هزاريا فان 
بلغتم فرضا منصب املانكسنكي تفكروا اذا ما حيصل لكم منه واي حشمة تكتسبون 

 أيضا واآلن تأكلون لقمة أمسن منها فذاك فات به ولقمة اخلبز كانت تصل يف الفقر
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تأملوا اي أمر يضيع وخيرج من يدكم وتصريون  وهذا ايضا يفوت ولكن تفكروا و
 الراضي بالضرر ال يستحق النظر وحيث إبتليتم بذلك فعليكم السعي حىت ىأفلس الور

 شغل ال خيرج طريق االستقامة والتزام الشريعة من يدكم وال يقع الفتور ايضا يف
الباطن وان كان مجعه بالدنيا مشكال لكونه مجع الضدين ولكن ملا إخترمت هذا الوضع 
عليكم باختيار خدمة دروبان ان صحت نيتكم فهي داخلة يف الغزو وعمل حسن 
ولكن تصحيح النية مشكل واليوم انتم يف هذه اخلدمة اليت هلا حسن يف اجلملة ولعل 

ني الوبال وباجلملة االمر مشكل ينبغي التيقظ ما غدا يأمرونكم خبدمة أخرى تكون ع
  .و السالمعلى الرسول اال البالغ 

  

 ابن شيخ عبد اهللاملكتوب السادس واخلمسون اىل جناب اخلواجه حممد 
حضرة شيخنا واخلواجه مجال الدين احلسني بن اخلواجه حسام الدين امحد يف 

  ار جديدة وما يناسب ذلكالتأسف على فوت الصحبة املاضية واالمياء اىل اسر

 واخلواجه مجال الدين عبد اهللاليكن قرة العينني ومسرة االذنني اخلواجه حممد 
احلسني متحليني جبمعية صورية ومعنوية والعجب اهنما قد اختارا تغافال ال تغافل مثله 

ال عن أوعدم الرأفة واملرمحة حيث مل يصال اىل سرهند مع وجود قرب اجلوار ومل يس
ذا الغريب ومل يؤديا حقوق املودة وماذا اقول خلواجه حممد افضل فانه يعد حال ه

نفسه ابعد عنهما يف املودة مبراحل بل هو خائف من مودتنا وما أقول للمري منصور 
فانه يتمين الصبح دائما ولكن ال خيرج متنيه من القوة اىل الفعل ومن قول الفقهاء 

 العسكر وان كان حبر الظلمات ولكنه متضمن العظام الراضي بالضرر ال يستحق النظر
ملاء احلياة وهنا بعناية اهللا سبحانه حيصل من اجلواهر ولو على سبيل الندرة ما لو حصل 

سر له ييف مواضع أخرى شبحه لكان مغتنما وكل مبارز اكتسب قدرا وقيمة امنا يت
لة الغزو ة وان كانت يف الزاوية ولكن دوو السالمالء االعداء ياذلك حني إست
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 الزاوية امنا هي مناسبة الهل الستر وارباب الضعف وقد ورد  ووالشهادة يف املعركة
يف احلديث املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف وحال الرجال االقوياء املبارزة يف 

 سبيال وملا كنت ىقل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم مبن هو اهدالكربى املعركة 
بعد مضي مدة الرخصة واالذن تركت ولدي حممد سعيد يف متوجها اىل العسكر 

البيت بالضرورة وملا تفكرت يف الفيوض والربكات والعلوم واملعارف احلاصلة بعد 
مفارقته ندمت على مفارقته وطلبته مغتنما للفرصة فجاء الصغار والكبار كلهم رجاء 

يف زمرة القلندرية مع  وةان ينالوا من هذه الربكات والعجب كأين من طائفة املالمتي
اين ممتاز من الفريقني ومغاير هلما ويل معاملة على حدة امسعوا مشة من العلوم اجلديدة 

 على االنسان حني من الدهر مل يكن يشئا ىوهذا عنوان مكتوب قال اهللا تعاىل هل ات
 على االنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا ال عينا ىمذكورا بلي يا رب قد ات

ال اثرا وال شهودا وال جودا اىل آخره وانتم قد رأيتم يف بعض املكاتيب اين جعلت و
القول بالزوال الوجودي من قبيل االحلاد والزندقة وههنا كتبت هبذه العبارة وعاجلت 

  ):ع( و تعاىل ذلك بكرم اهللا سبحانه

  وقس من حال بستاين ربيعي

 ملا وجدت تلك ربنا امتم وهذه الدول كلها من بركات هذه الواقعات لوالها
لنا نورنا و اغفر لنا انك على كل شئ قدير وملا كان موالنا حممد مراد متوجها اىل 

  .تلك احلدود كتبنا كلمتني العاقبة باخلري

  

 السابع واخلمسون اىل موالنا محيد االمحدي يف بيان حدوث العامل ورد املكتوب
  عبيد العقل الفعال

 على سيد املرسلني ان اهللا تعاىل موجود و السالملصالة احلمد هللا رب العاملني وا
على ذلك و يكون بذاته ووجوده سبحانه بنفسه وهو تعاىل قد كان على ما عليه اآلن 
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اىل ابد اآلباد وال سبيل للعدم السابق والعدم الالحق اىل جناب قدسه تعاىل فان 
 كناسي ذاك احلرمي وجوب الوجود احقر خدام ذلك اجلناب املقدس وسلب العدم اذل

احملترم وما سواه تعاىل املسمي بالعامل من العناصر واالفالك والعقول والنفوس والبسائط 
واملركبات كلها موجودة باجياد اهللا تعاىل وخمرجة من العدم اىل الوجود والقدم الذايت 

كائن والقدم الزماين كالمها ثابتان جلناب قدسه تعاىل فقط واحلدوث الذايت والزماين 
لغريه تعاىل كما انه خلق االرض يف يومني أخرج السموات والكواكب بعد خلق 
االرض من العدم اىل الوجود يف يومني قوله تعاىل خلق االرض وقوله تعاىل فقضاهن 
سبع مسوات يف يومني مصداق هذا الكالم سفيه بل منكر لنص القرآن من يتفوه بقدم 

ائط العناصر والعقول والنفوس وقد انعقد امجاع بعض ما سواه كاالفالك وما فيها وبس
املليني اىل حدوث ما سواه تعاىل وحكموا بوجوده بعد العدم السابق باالتفاق كما 
صرح به االمام حجة االسالم الغزايل يف رسالته املنقذ عن الضالل وكفر مجاعة قالوا 

لة ودخول يف بقدم بعض اجزاء العامل فاحلكم بقدم شئ من املمكنات خروج عن امل
الفلسفة وكما ان العدم السابق كائن ملا سواه تعاىل العدم الالحق ايضا الحق به فتنتثر 
الكواكب وتنشق السموات وتندك االرض واجلبال وتلحق بالعدم كما نطق به نص 
القرآن وانعقد عليه امجاع مجيع الفرق االسالمية قال اهللا تعاىل يف كالمه اجمليد فاذا نفخ 

ور نفخة واحدة ومحلت االرض واجلبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت يف الص
الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقال اذا الشمس كورت واذا النجوم 
انكدرت واذا اجلبال سريت وقال اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وقال اذا 

اليه ترجعون ووردت يف السماء انشقت وقال كل شئ هالك اال وجهه له احلكم و
القرآن امثال ذلك آيات كثرية واجلاهل ينكر فناء هؤالء جبهله ويرد النصوص القرآنية 
مفتتنا باملموهات الفلسفية وباجلملة ان اثبات العدم الالحق يف املمكنات كاثبات العدم 
عة السابق فيها من ضروريات الدين واالميان به الزم وما قال بعض العلماء من ان سب

اشياء ال يتطرق عليها الفناء بل تكون باقية وهي العرش والكرسي واللوح والقلم 
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واجلنة والنار والروح ال مبعىن ان هذه االشياء ال تقبل الفناء وليست فيها قابلية الزوال 
حاشا من ذلك وكال بل مبعىن ان القادر املختار جل شأنه يفين بعد الوجود من يشاء 

 ومصاحل يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد والح من هذا البيان ويبقي من يشاء حلكم
ان العامل جبميع اجزائه مستند اىل الواجب تعاىل وحمتاج اليه سبحانه يف الوجود والبقاء 
فان البقاء عبارة عن استمرار الوجود يف زمان ثان وثالث اىل ما شاء اهللا تعاىل ليس فيه 

ء فيكون نفس الوجود واستمراره مستندا ومفوضا  بالبقاىامر زائد على الوجود مسم
اىل ارادته تعاىل وماذا يكون العقل الفعال حىت يدبر االشياء وتكون احلوادث مستندة 
اليه ويف نفس وجوده وثبوته الف كالم فان حتققه وحصوله مبنت على املقدمات 

البله من يصرف الفلسفية املموهة وكلها غري تامة على اصول مجيع الفرق االسالمية وا
االشياء عن القادر املختار جل شأنه ويسندها اىل مثل هذا االمر املوهوم بل يلحق 
لالشياء الوف من العار من ان تكون مستندة اىل منحوت الفلسفي بل االشياء بعدمها 
راضية من ان يكون استنادها اىل جمعول سفسطي حمرومة من سعادة االنتساب اىل 

  . جل سلطانه كربت كلمة خترج من افواههم ان يقولون اال كذباقدرة القادر املختار

  

املكتوب الثامن واخلمسون اىل اخلواجه صالح الدين االحراري يف بيان ان 
  خلق املمكنات ووجودها يف مرتبة الوهم

كان اهللا ومل يكن معه شئ وملا اراد ان يظهر كماالته املكنونة طلب كل اسم 
املظاهر ليجلي كماالته يف ذلك املظهر وال قابل ملظهرية من امسائه تعاىل مظهرا من 

الوجود وتوابعه غري العدم فان مظهر الشئ ومرآته مباين ومقابل لذلك الشئ واملباين 
واملقابل للوجود هو العدم فقط فعني احلق سبحانه بكمال قدرته يف عامل العدم لكل 

س والوهم يف اي وقت اراده اسم من امسائه مظهرا من املظاهر وخلقه يف مرتبة احل
 ان )ينبغي( شاء وجعل املعاملة االبدية مربوطة هبا على اي طور شاء خلق االشياء مىت
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يعلم ان املنايف للعدم هو اخلارج ال الثبوت العارض له يف مرتبة احلس والوهم فانه ال 
يكون منافيا منافاة بينهما وثبوت العامل يف مرتبة احلس والوهم ال يف مرتبة اخلارج حىت 

له فيجوز ان يعرض للعدم ثبوت يف مرتبة احلس والوهم وحيصل له هناك بصنع اهللا جل 
يف تلك املرتبة حيا وعاملا وقادرا ومريداً وبصرياً ومسيعا و يكون سلطانه اتقان ورسوخ 

ومتكلما بطريق االنعكاس والظلية وال يكون له يف مرتبة اخلارج اسم وال رسم وال 
 ذات الواجب وصفاته تعاىل ثابتا وموجودا يف اخلارج وهبذا املعىن ميكن يكون شئ غري

ان يقال وهو اآلن كما كان ومثال ذلك النقطة اجلوالة والدائرة املوهومة فان املوجود 
هو النقطة فقط والدائرة معدومة يف اخلارج ال اسم منها فيه وال رسم ومع ذلك عرض 

ل هلا يف تلك املرتبة بطريق الظلية انارة واشراق هلا يف مرتبة احلس والوهم ثبوت وحص
ومن هذا التحقيق حصل االستغناء عن املقدمات املبسوطة اليت ذكرها الشيخ حميي 
الدين وتابعوه يف تكوين العامل من بيان الترتالت والتعينات العلمية واخلارجية واثبات 

بات عكوسها يف اخلارج الذي احلقائق واالعيان الثابتة يف مرتبة علم الواجب تعاىل واث
 على املنصف الناظر يف كالمهم ىهو ظاهر الوجود وتسمية آثاره خارجية كما ال خيف

املطلع على اصطالحهم وهبذا التحقيق صار معلوما ان ال موجود يف اخلارج غري احلق 
جل وعال ال االعيان وال آثار االعيان بل ثبوت هؤالء يف مرتبة احلس والوهم وال 

ر يف ذلك أصال فان ذلك ليس مبوهوم ثابت باختراع الوهم حىت يرتفع بارتفاع حمذو
الوهم بل ثبوته بصنع اهللا جل شأنه يف مرتبة الوهم وله يف تلك املرتبة تقرر واتقان 

 من هذا البيان ان حقائق املمكنات )واتضح(واستحكام صنع اهللا الذي اتقن كل شئ 
متيز وتعني وصارت ثابتة يف مرتبة احلس عدمات عرض هلا يف موطن علم الواجب 

والوهم مرة ثانية بصنع اهللا تعاىل وصار بعض منها مرايا االمساء االهلية جل شأنه وصار 
يف تلك املرتبة بطريق الظلية واالنعكاس حيا وعاملا وقادرا ومريدا وبصريا ومسيعا 

االهلية العلمية اليت ومتكلما وحتقيق الشيخ ومتابعيه ان حقائق املمكنات صور االمساء 
هي احد الترتالت اخلمسة الوجودية وباجلملة ان حقائق املمكنات يف فهم هذا الفقري 
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عدمات وعند الشيخ وجودات مترتلة وحضرة الشيخ اثبت اراءة الكثرة يف اخلارج 
وقال ان الصور العلمية املتكثرة اليت هي حقائق املمكنات وعرب عنها باالعيان الثابتة 

نعكسة يف مرآة ظاهر الوجود تعاىل الذي ال موجود غريه يف اخلارج وعرض صارت م
هلا اراءة يف اخلارج وصارت ترى كأهنا موجودة يف اخلارجة وال موجود يف احلقيقة يف 

مية حتدث هلا يف وقت لاخلارج غري الذات تعالت وقال ان كل واحدة من الصور الع
وجود الذي هو كاملرآة لتلك الصور وتصري من االوقات نسبة جمهولة الكيفية بظاهر ال

تلك النسبة سببا لكوهنا مرئية يف اخلارج وهذه النسبة ليست مبعلومة الحد حىت ان 
 مل يطلعوا على هذا السر وقال الظهار تلك الصور يف و السالماالنبياء عليهم الصالة 

اء و على التحقيق لالشي اجيادا اخلارج بعد حصول تلك النسبة اجملهولة الكيفية خلقا و
ذلك  إليه هذا الفقري كما ان األشياء ال وجود هلا يف اخلارج كىالسابق الذي اهتد

لونيتها ال وجود فيه للغري وال اراءة وال شأن فان ثبتت له كوهنا مرئية فيه ايضا على ال
 اراءة فهي يف مرتبة الوهم وان كان له ثبوت فهو ايضا بصنع اهللا تعاىل يف مرتبة الوهم
وباجلملة ان ثبوته واراءته يف مرتبة واحدة ال ان ثبوته يف موضع وارائته يف موضع آخر 
مثال ان الدائرة املوهومة الناشئة من النقطة اجلوالة كما ان ثبوهتا يف مرتبة الوهم ال يف 
اخلارج اراءته ايضا يف تلك املرتبة فانه ال رسم هلا يف اخلارج حىت تصري مرئية فيه غاية 

 الرائي الصور ى الباب انه رمبا يظن االراءة الومهية اراءة خارجية كما اذا رأما يف
املثالية يف عامل املثال يف اليقظة حبس الباطن فيخال انه يراها يف عامل الشهادة حبسب 
الظاهر وامثال هذا االشبتاه تقع كثريا وجيد السالك مرتبة من املراتب مشتبهة بأخرى 

ذا ففيما حنن فيه ان تلك الدائرة املوهومة اليت صارت فيحكم على ذاك حبكم ه
مرتسمة يف اخليال ترى يف مرتبة هي مرتسمة فيها ببصر اخليال ويتخيل اهنا ترى يف 
اخلارج بعني الرأس وليس كذلك فانه ال اسم هلا يف اخلارج الذي هو حمل النقطة 

 منعكسة يف املرآة اجلوالة وال رسم حىت تكون مرئية فيه وصورة الشخص اليت صارت
وهتا واراءهتا كالمها بعلى هذا املنوال ايضا فانه ال ثبوت هلا يف اخلارج وال ارآءة بل ث
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يف مرتبة اخليال واهللا سبحانه اعلم فما ظنه الشيخ قدس سره خارجا واثبت لالشياء 
االراءة واملرئية فيه بطريق االنعكاس ليس هو خارجا بل مرتبة الوهم قد حصل هلا 

ت وتقرر بصنع اهللا جل شأنه وتوهم اهنا خارج واخلارج ما وراء ذلك فانه مبعزل ثبا
عن شهودنا واحساسنا وما هو مشهود وحمسوس ومعقول ومتخيل لنا كلها داخلة يف 
دائرة الوهم واملوجود اخلارجي هو ما وراء وراء افهامنا ال جمال هناك للمرآتية واي 

 والصور كلها يف مراتب الظالل اليت تتعلق صورة تنعكس يف تلك احلضرة واملرايا
  .بدائرة الوهم واحلس ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا رشدا

  

املكتوب التاسع واخلمسون اىل اخلواجه شرف الدين احلسني يف ارجاع 
  احلوادث اليومية اىل ارادة اهللا تعاىل والتلذذ هبا

يعة املصطفوية على صاحبها الصالة رزق اهللا سبحانه االستقامة على جادة الشر
 الولد العزيز صاحب )ايها( والتحية وجعلنا مشغوال جبناب قدسه بالكلية و السالم

التميز ان احلوادث اليومية ملا كانت بارادة واجب الوجود جل سلطانه ومشيته ينبغي 
ان يكون ان جيعل العبد ارادته تابعة الرادته تعاىل وان يعتقد احلوادث عني مراداته و

ملتذا هبا فان كان املقصود العبودية ينبغي اكتساب هذه النسبة واال فانكار للعبودية 
ومعارضة مبواله وقد ورد يف احلديث القدسي من مل يرض بقضائي ومل يصرب على 
بالئي فليطلب ربا سوائي وليخرج من حتت مسائي نعم قد كان الفقراء واملساكني 

 االحوال برعايتكم ومحايتكم وحيث ان هلم صاحبا ومتعلقاتكم مسترحيني ومرفهة
يكفيهم ذلك وحسن ثنائكم وذكركم اجلميل باق جزاكم اهللا سبحانه باجلزاء العاجل 

  .و السالمواآلجل 
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 يف بيان عدمية ذات االنسان عبد اهللاملكتوب الستون اىل ولد شيخه اخلواجه 
س والقلب وزوال العلم وبيان ان ذاته هي النفس الناطقة مع بيان فناء النف

  احلصويل

هو احلق املبني سبحانه من ال يتغري بذاته وال بصفاته وال يف امسائه حبدوث 
االكوان فان كل تغري وتلون وقع يف حدوث االكوان فامنا هو يف مراتب العدم ومل 
يتطرق اىل حضرة الوجود تعاىل وتقدس ترتل وال تبدل ال يف اخلارج وال يف العلم 

نه ان احلق سبحانه ملا اراد ان يظهر كماالته الذاتية والصفاتية واالمسائية وان اصال بيا
جيليها يف جمايل االشياء ومراياها عني لكل كمال يف مراتب العدم نقيض ذلك الكمال 
املقابل له واملتميز عن سائر االعدام باالضافة اليه ليكون مرآة له فان مرآءة الشئ مقابل 

بضدها تتبني االشياء واالعدام اليت فيها قابلية الن تكون مرايا الشئ وسبب لظهوره و
للكماالت اوجدها يف مرتبة احلس والوهم يف اي وقت اراد واعطاها االستقرار 
واالستحكام وجعل مجيع تلك الكماالت منعكسة فيها وصري تلك االعدام بذلك 

 يف تلك املرتبة ولكن قد االنعكاس حيا وعاملا وقادرا ومريدا وبصريا ومسيعاً ومتكلماً
كان حمسوساً انه قد يتصرف اوال يف العدم من غري ان جيعل فيه شئ آخر وجيعل هو 

ينا ومالئما يظهر فيه الكمال كما ان الشمع جيعل اوال لمث بذلك التصرف مالئما وليناً 
  ان يعلم ان املراد هنا من العدم هو العدم)ينبغي(و اشكاال  امث يصور بعد ذلك صور

اخلارجي املقابل للوجود اخلارجي فال يكون منافيا الجياده الواقع يف مرتبة الوهم مع انا 
نقول ان املنايف للعدم هو الوجود الذي نقيضه وال يصري العدم وجودا وأما اذا كان 
موجودا ال يلزم منه حمذور اصال كما قالوا يف الوجود انه من املعقوالت الثانوية وال 

 من هذا التحقيق ان حقائق االشياء )فعلم(ارج بل هي معدومة فيه وجود هلا يف اخل
اعدام انعكست فيها كماالت مرتبة الوجود تعالت وتقدست وحصلت هلا باجياد اهللا 
تعاىل حتقق وثبوت ومهي واستقرار واستمرار يف مرتبة احلس والوهم وكان ذوات 

اها وجوارحها وبعد متهيد هذه االشياء تلك االعدام وانعكاس الكماالت فيها مبثابة قو
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املقدمات نذكر يف بيان املقصد االصلي الذي يتعلق بالوالية اخلاصة كلمات ينبغي 
ارشدك اهللا وهداك سواء الطريق ان حقيقة االنسان ) اعلم(استماعها بسمع العقل 

ة وذاته العدم الذي هو حقيقة النفس الناطقة اليت يعرب عنها يف االبتداء بالنفس االمار
وكل فرد من افراد االنسان يشري بلفظ انا اليها فتكون ذات االنسان هي النفس 

 واجلوارح هلا وحيث ان العدم شر حمض ىاالمارة وتكون سائر لطائف االنسان كالقو
يف حد ذاته مل يشم رائحة من اخلريية تكون النفس ايضا شراً حمضا ال تكون فيها 

ا تدعي الكماالت الظاهرة فيها بطريق رائحة من اخلريية ومن خباثتها وجهله
االنعكاس والظلية لنفسها وتنسب قيام تلك الكماالت الثابتة باصلها اىل نفسها وتزعم 
نفسها بتلك الكماالت كاملة وخريا وتكتسب من هذه احليثية دعوى السيادة وتشرك 

 وتريد نفسها برهبا يف الكماالت وتظن احلول والقوة من نفسها وتزعم نفسها متصرفة
ان يكون الكل تابعاً هلا وحتب نفسها اكثر من الكل وحتب غريها لنفسها ال الجلهم 
ومن هذه التخيالت الفاسدة تكتسب عداوة ذاتية ملوالها وال تذعن باحكامها املرتلة 
بل تتبع هواها وورد يف احلديث القدسي عاد نفسك فاهنا انتصبت ملعادايت وبعث اهللا 

هم السالم من كمال رأفته ورمحته رمحة للعاملني ليدعوا اخللق اىل سبحانه االنبياء علي
احلق سبحانه وليخربوا بيوت االعداء وليدلوها على موالها وليخلصوها من جهلها 
وخبثها وليطلعوها على شرها ونقصها فمن ادركته السعادة االزلية أجاب دعوة هؤالء 

 ان يعلم ان طريق )ينبغي(م املرتلة االكابر ورجع من جهله وخبثه وصار منقادا لالحكا
تزكية النفس على نوعني طريق يتعلق بالرياضات واجملاهدات وهو طريق االنابة 
وخمصوص باملريدين والطريق الثاين طريق اجلذب واحملبة وهو طريق االجتباء ويتعلق 

ثاين باملرادين شتان ما بني الطريقني الطريق االول سري اىل جانب املطلوب والطريق ال
جر حنو املقصود وبني السري واجلر فرق كثري وتفاوت فاحش فاذا اريد لصاحب دولة 

سابق الكرم اجلر من طريق االجتباء يعطي له اجلذب واحملبة جلناب القدس ويوصل به ب
اىل املقصود جرا جرا فاذا كان فيما بني هؤالء من ادركته السعادة يوصل به اىل حد 
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ان اآلفاق ي وعلمه وجياوز به اآلفاق واالنفس ونسىلسوالفناء ويتخلص من رؤية ا
مربوط بفناء القلب ونسيان االنفس موقوف على فناء النفس االمارة ويف االول زوال 
العلم احلصويل ويف الثاين زوال العلم احلضوري وزوال العلم احلضوري ال يتصور ما مل 

مة فالعلم احلضوري موجود يتحقق زوال النفس احلاضرة وما دامت النفس احلاضرة قائ
فان العلم احلضوري عبارة عن النفس احلاضرة ال امر زائد عليها فالزوال الشهودي يف 
فناء النفس يكون عبارة عن زواهلا الوجودي خبالف الزوال الشهودي الذي اعترب يف 
فناء القلب فانه ليس مبستلزم لزوال وجود القلب فان الشهود هناك زائد على الشاهد 

 ال يتخيلن االبله ان زوال النفس احلاضرة )تنبيه(اآلخر ناء احدمها ليس مبستلزم لفناء وف
حاصل ايضا يف مقام البقاء باهللا الذي هو ميسر الرباب التوحيد الوجودي فان احلاضر 

نفس السالك الفانية النا نقول ان احلاضر يف ذلك املقام هو  مثة هو احلق سبحانه ال
رها السالك بعنوان احلقية واحلق سبحانه مرته ومربأ من هذا نفس السالك وقد تصو

  ):ع(التعني واحلضور وهذا من قبيل ما قيل 

  وصار الفأر يف رؤياه ناقة

وامنا هنا زوال العلم بالنفس احلاضرة وهو من اقسام العلم احلصويل ال زوال 
بارة عن زوال النفس احلاضرة املستلزم لزوال العلم احلضوري وزوال النفس احلاضرة ع

  .عينها واثرها ال انه عبارة عن زوال العلم هبا شتان ما بينهما

  

املكتوب احلادي والستون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد مد 
سببا للعروج يف بعض ية العارف لبعض املظاهر تصري له ظله يف بيان ان رؤ

  االحيان وما يناسب ذلك

رف الذات تعالت وتقدست وسقطت مجيع اذا وقعت معاملة العارف يف ص
النسب واالعتبارات ففي ذاك املوطن يتعسر العروج ويعسر اخلروج من غري عالقة 
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وتعلق ويف ذلك الوقت حبكم النظرة االوىل لك رمبا ميدالنظر االول اىل املظاهر اجلميلة 
 احلقيقة اىل  اىل فوق بالسرعة ويوصل من اجملاز الذي قيل له قنطرةىيف ذاك املقام ويرق

احلقيقة ولكن االجتناب عن النظرة الثانية اليت ورد يف حقها النظرة الثانية عليك الزم 
يف ذلك الوقت فاهنا مضرة وسم قاتل فكيف يتصور منه االمداد واالعانة وما جعل اهللا 

 يرى لك يف احلرام شفاء وقد صار حمسوسا انه اذا وقع النظر الثاين بالطمع الفاسد
اليا كسائر احلجر واملدر والذين يعتقدون النظرة الثانية والثالثة والرابعة املتعلقة مرميا خ

باملظاهر اجلميلة مفيدة ويزعموهنا من اسباب العروج اىل احلقيقة فهم ارباب 
االستدراج واحلقيقة الذين يزعمون اهنم يعروجون اليها من عامل اجملاز قوله تعاىل قل 

م كاف يف رد هذه اجلماعة ورمبا تكون ظلمات اجلوار للمؤمنني يغضوا من ابصاره
نافعة يف تلك الوقعة وكفر اجلريان وفسقهم ممداً يف هذه املعاملة حىت انه كلما تزيد 
الظلمة يزيد االمداد ال ملا قيل ان الفيوض الواردة على املستغرقني يف ظلمة الغفلة ال 

ون يف جوارهم باحلضور واجلمعية تصل اليهم لعدم قابليتهم هلا بل تتوجه اىل من يك
وهو يترقي بفيوض اآلخرين فان االمر ليس كذلك النه ميكن ان يقال ان تلك الفيوض 

 ذلك العارف بواسطة علو درجته فضال عن ان متده يف الواردة ال تصل اىل حوايل
العروج وشأن هؤالء االكابر عال ال ينفع يف شؤهنم كل عمل وفيض بل مثة سر دقيق 

 الرباب ذلك احلال والقدر املمكن اظهاره ان الظلمة ايضا حيتاج اليها الجل منكشف
كمال ظهور النور ولعلكم مسعتم وبضدها تتبني االشياء وملا كان ارتكاب الظلمة 

ايضا من كمال الكرم وجعلت نافعة يف ظهور النور  منهيا عنه اعتربت ظلمة اجلوار
كون للطاعات والعبادات خصوصا اداء  كيف ال ي)فان قيل(الذي هو نور االنوار 

 مل ال تكون نافعة ومل ال متد )قلت(الفرائض نفع يف ذلك املوطن ومل ال متد يف العروج 
ليسا حباصل يف ذلك  يف العروج ولكن النفع واالمداد املعتد هبما املتحققان سابقا

ا واهللا سبحانه الوقت وليس هلا نفع كنفع االسباب اخلارجية املذكورة فيما سبق وامثاهل
 و السالماعلم حبقيقة احلال سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انت العليم احلكيم 
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  . اهلدىعلى من اتبع

  

املكتوب الثاين والستون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم مد 
  ظله العايل يف بيان انتفاء الفناء الوجودي عن االنسان بناء على عدمه الذايت

ان حقيقة االنسان وذاته هي النفس الناطقة املشار اليها لكل فرد من افراد 
االنسان بلفظ انا وحقيقة النفس الناطقة العدم وقد تومهت نفسها بواسطة انعكاس 
الوجود والصفات الوجودية موجودة وحية وعاملة وقادرة باالستقالل وزعمت هذه 

ن نفسها وقائمة هبا وتيقنت نفسها هبذا الصفات الكاملة من احلياة والعلم وغريمها م
التوهم كاملة وخريا ونسيت خباثتها ونقصها الذاتيني الناشئني من العدم الذي هو شر 
حمض فاذا ادركتها عناية اهللا سبحانه وخلصتها من اجلهل املركب وتصديق الكاذب 

حقيقتها تعرف ان هذه الكماالت من حمل آخر ال منها وال اهنا قائمة هبا وتعلم ان 
وذاهتا العدم الذي هو شر حمض ونقص خالص فاذا غلبت هذه الرؤية بكرم اهللا تعاىل 
وسلمت الكماالت اىل صاحبها بالتمام وادت هذه االمانة اىل اهلها بالكلية ووجدت 

منها اسم وال  يبقى نفسها عدما حمضا ومل تشم يف نفسها رائحة من اخلريية فحينئذ ال
فان العدم ال شئ حمض ال ثبوت له يف مرتبة من املراتب فلو رسم وال عني وال اثر 

حتقق له فرضا ثبوت يف مرتبة من املراتب ملا كانت مجيع الكماالت مسلوبة عنه فان 
الثبوت عني الكمال بل ام الكماالت فلزم من هذا التحقيق ان يكون هذا الفناء امت 

ثبت له وجود اصال حىت يتصور واكمل ال حاجة اىل زوال وجود الفاين اصال فانه مل ي
الزوال بل كان عدميا مثبتا نفسه بتوهم الوجود وملا زال ذلك التوهم وحتقق بالعدم 
الصرف بقي هالكا وال شيئاً حمضا فال يكون بد من الزوال الشهودي وال حيتاج اىل 

  .الزوال الوجودي واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال
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ري منصور يف كشف سر االحاطة والقرب املكتوب الثالث والستون اىل امل
  واملعية الكائنة هللا تعاىل وارجاع هذه اىل جممل الكتاب الكرمي ومشكله

ان القرب واملعية واالحاطة والسريان والوصل واالتصال والتوحيد واالحتاد 
وامثاهلا يف حضرته سبحانه من قبيل املشكالت والشطحيات وجناب قدسه جل شأنه 

القرب واملعية والوصل واالتصال اليت تكون مدركة بفهومنا ومتعقلة مرته ومربأ من 
الذي اطلعنا عليه يف آخر االمر ان هذا القرب وغريه شبيه بالقرب  بعقولنا ولكن القدر

واالتصال احلاصلني بني املرآة وبني الصورة املتومهة فيها الذي مها من قبيل قرب 
سبحانه موجود حقيقي والعامل خملوق يف د واتصاله باملوهوم وحيث ان احلق واملوج

مرتبة احلس والوهم يكون القرب واالتصال بني الواجب واملمكن من قبيل قرب 
املوجود واتصاله باملوهوم وال يعود من هذا القرب واالتصال اىل جناب قدسه تعاىل 
ا حمذور اصال فان االشياء اخلسيسة قد تنعكس يف املرآة وحيصل للمرآة قرب واحاطة هب

ك االشياء يف لوال يتطرق اىل املرآة نقص اصال وال ترى فيها خسة قطعا فانه ال اسم لت
املرتبة اليت فيها املرآة وال رسم حىت تؤثر فيها صفاهتا غاية ما يف الباب ان احلق سبحانه 

 االحكام ىملا خلق العامل يف مرتبة احلس والوهم واراد ان يثبت هذه املرتبة وحيكم اجر
ر املترتبة على املوجود على هذا املوهوم وهلذا اثبت القرب واالحاطة املوهومني واآلثا

كالقرب واالحاطة املوجودين وجعلهما من االحكام الصادقة اال ترى ان الرؤية 
الصورة اجلميلة يف اخلارج كما أهنا مستلزمة لاللتذاذ وحصول العالقة كذلك تلك 

نعكاسها يف املرآة وحصول الثبوت الومهي هلا الصورة موجبة لاللتذاذ والعالقة حني ا
فيها مع ان الصورة االوىل موجودة والثانية موهومة ويف حصول االثر بينهما شركة 
وملا حصلت للموهوم بكرم اهللا تعاىل شركة مع املوجود يف ترتب االحكام وترتب 

اع ورجايا من اآلثار على املوهوم ترتبها على املوجود انبعثت يف املوهوم احملروم اطم
  :)شعر(املوجود وحصلت له بشارات حصول دولة القرب واالتصال باملوجود 

   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هينئا الرباب النعيم نعيمها
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 ان يعلم ان القرب )ينبغي(ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذوالفضل العشيم 
تشبيه وجتسيم  يكونان من غريواالتصال كلما تصورا وتعقال بغري املعىن الذي ذكر ال 

اال ان يؤمنوا هبما ومل يشتغلوا بكفيتهما ويفوضومها اىل علم اهللا تعاىل وحيث حلق هبذه 
االلفاظ نوع بيان ساغ ان خنرجها من املتشاهبات ونلحقها باجململ او املشكل واهللا 

  .سبحانه اعلم حبقيقة احلال

  

مد سعيد وحضرة اخلواجه املكتوب الرابع والستون اىل حضرة اخلواجه حم
حممد معصوم سلمهما اهللا سبحانه وابقامها يف بيان الفناء االمت املربوط بزوال 
العني واالثر مع حتقيق وجود الواجب سبحانه وبيان زوال العدم من املمكن 

  وبقاء الثبوت وعروجاته

ه اسم الفناء االمت امنا يتحقق اذا حصل زوال العني واالثر عن الفاين ومل يبق من
 اذا كانت حقيقة املمكنات االعدام اليت متايزت باالضافة وصارت )فان قيل(وال رسم 

من  يبقى جمايل امساء الواجب وصفاته سبحانه كما حققت ذلك يف مكاتيب لزم ان ال
العدم الذي هو حقيقته اسم وال رسم يف املمكن على تقدير حصول هذا الفناء وان ال 

اآلخر الصرف فان زوال احد النقيضني مستلزم حلصول يكون فيه شئ غري الوجود 
لئال يلزم ارتفاع النقيضني معا والوجود عند الصوفية عني الواجب تعاىل او اخص 

يرين يلزم قلب احلقيقة وهو مستلزم لالحلاد والزندقة دصفاته سبحانه و على كال التق
جب تعاىل او  ان نقيض العدم ليس هو ذاك الوجود الذي هو حقيقة الوا)اجيب(

اخص صفاته الذاتية سبحانه بل هو ظل من ظالل ذلك الوجود وعكس من عكوسه 
وباجلملة ان كل وجود وقع العدم يف الطرف املقابل له فهو من مظان االمكان وحمتاج 
اىل رفع العدم الذي هو نقيضه وصفات الواجب جل شأنه وان كانت خارجة من 

 اىل ذات الواجب تعاىل ومقابلة االعدام ثابتة حتياجادائرة االمكان ولكن ملا كانت هلا 
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 اىل الذات الزم هلا دائما وان حتياجبكل منها ليست خبارجة من شوب االمكان واال
ا اىل احتياج دليل االمكان فان كان حتياجمنفكة عن الذات ونفس اال كانت قدمية غري

ا اىل احتياج مل يكن الغري فهو نقص كامل واملتصف به داخل يف دائرة االمكان وان
ان كما ان الغري فاملتلبس به فيه رائحة من االمكان وان مل يكن داخال يف دائرة االمك

هلا دون كمال الذات تعالت وتقدست فالوجوب املطلق صفات الواجب تعاىل كما
خمتص بذات الواجب تعاىل فاهنا مرتهة عن مظنة النقص ومربأة من شائبة القصور 

 كان هلا قدم يف دائرة الوجوب ولكن ملا كانت حمتاجة اىل وصفات الواجب وان
الذات كان وجوهبا دون وجوب الذات كما ان وجودها دون وجود الذات تعالت 
فان يف وجودها نقاضة بالعدم وهو عدم العلم وعدم القدرة مثال وليس لوجود الذات 

العدام نقيضا تعالت عدم مقابل اصال وال يتصور له نقيض قطعا فلو كان عدم من ا
 من مسات النقص حتياجلوجود الواجب تعاىل لكان حمتاجا اىل رفع ذلك النقيض واال

 انه ينبغي التحاشي من )ال خيفي(املناسب حلال االمكان تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 
اطالق لفظ االمكان على صفات الواجب جل سلطانه لكونه مومها للحدوث 

ن مل تكن واجبة بذواهتا ولكنها واجبة بالنظر اىل ذات وصفات اهللا تعاىل قدمية وا
الواجب جل شأنه فاهنا غري منفكة عنها وحاصل هذا املعىن وان كان منجرا اىل 
االمكان ولكنه خال عن توهم احلدوث وعدم حصول النقيض من العدم لوجود 
الواجب تعاىل كشفي وشهودي وان استدل عليه حبسب الصورة كما يورد على 

اىل اصل الكالم فنقول يف جواب السؤال ) ولنرجع(ي تنبيه يف صورة االستدالل بديه
يف املمكن على تقدير الفناء بعد زوال العدم شئ غري الوجود وال يكون له  يبقى ال

عنه العني واالثر ولكن هذا الوجود والثبوت  انتفى الثبوت والتحقق فانه قد نصيب غري
واحلس وترتب عليه اآلثار وصار مرآة لكماالت مرتبة مما اثبت للمكن يف مرتبة الوهم 

عد زوال العدم وصار ذات املمكن وحقيقته بحضرة الوجوب تعالت وتقدست 
كالعدم الزائل وكان هذا الثبوت قبل زوال العدم من صفات العدم مثبتا له يف مرتبة 
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ونه ذات به يف كت اآلن بعد زوال العدم نائبا منااحلس والوهم وقد صار ذلك الثبو
املمكن وانتساب الصفات اليه وقيام معاملة العدم به وقيام معاملة نيابة العدم هذه 
منوط ببقاء نقيض ذلك الثبوت وبقاء االمكان فاذا ترقت املعاملة من نقيض الثبوت 
ومل يبق للوجود ما يقابله بل مل يبق للعدم جمال املقابلة به ومل يبق لالمكان مساغ فيه 

ء مغايرة ومبادلة فينبغي  املعاملة غري املعاملة وتقع بني اجللساء والندماتتبدل فحينئذ
 مثة وكل حمل فيه شوب االمكان وجمال العدم ولو بالنقاضة فهو داخل ادىن وطلب سرأ

يف قاب قوسني فاذا شرع االمكان والعدم يف الرحيل وقرعت هلما مقرعة التحويل 
مكن يصري يف ذلك الوقت ذات الواجب يعين  ال مبعىن ان املالت او ادىناتستقبل كم

ظل من بعينه بل مبعىن ان قيامه يكون بالذات البحت تعالت ويزول قيامه الذي كان 
  ):ع(ظالل الذات تعالت 

  ليس من غاب يف االله اهلا

بل  و تعاىل وقيام هذا العارف بذات واجب الوجود كقيام صفاته بذاته سبحانه
لحوظة فيها اصال وان مل يكن للصفات انفكاك عن قيامه مبرتبة ليست الصفات م

 هو متسم بسمة  والذات اال ان قيام الصفات ازيل وابدي وهي قدمية وقيامه ليس بأزيل
احلدوث ولكن للصفات نقائض من االعدام كعدم العلم وعدم القدرة مثال ومعاملة 

عاملة اذا ترقت  ان امل)ال خيفى(هذا العارف قد ترقت من نقاضة االعدام كما حققنا 
 امنا يصري )اجيب(من نقاضة العدم يتحقق الوجوب ويصري املمكن واجبا وهو حمال 

وهم ة الاملمكن واجبا اذا عرض له الوجود اخلارجي وال ثبوت للممكن يف غري مرتب
واحلس فمن اين يتصور يف حقه وجوب الوجود وظهر من هذا البيان بني قيام العارف 

 وهو ان قيام الصفات باعتبار الوجود اخلارجي وقيام العارف وقيام الصفات فرق آخر
 أن يعلم )ينبغي(باعتبار الوجود الومهي وان كان له ثبات واستقرار وكان مبدأ لآلثار 

ان بقاء صدور انا من العارف مربوط ببقاء العدم الذي هو حقيقته فاذا زال العدم مل 
 بعد زوال العدم وان كانت طويلة الذيل يبق ألنا مورد حىت يطلق عليه ومعاملة الثبوت
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وصار الثبوت ذاتا للممكن ولكن ال مورد لكلمة انا هناك وكأن وضع لفظ انا كان 
للحقيقة العدمية حيث تنفر من احلقيقة الثبوتية نعم ان اجلزء االعظم يف املمكن هو 

 املمكن اجاحتيالعدم وصار املمكن ممكنا من العدم واتسعت معاملة املمكن من العدم و
من العدم واحلدوث الالزم لالمكان امنا ترتب على العدم وكثرة املمكن  امنا نشأ

منشعبة من جهة العدم واالمتياز فيه ايضا حصل من العدم واجلود يف حقه مستعار وهو 
 ان الصفات القائمة )واعلموا(ايضا بالتخيل والتوهم ولو كان له ثبات واستقرار 

هنا بتمامها بلون كل واحدة منها ال ان أالذات عز ش  تظهربذات الواجب جل سلطانه
بعض الذات يكون متصفا بصفة وبعض آخر منها متصفا بصفة أخرى فانه ال تبعض 
يف حضرة الذات وال جتزي بل هي بسيط حقيقي وكل حكم يثبت مثة فهو باعتبار 

دة والقيام الذي الكلية كما قالوا ان ذات اهللا تعاىل كلها علم وكلها قدرة وكلها ارا
حيصل للعارف بذات الواجب جل سلطانه بال مالحظة االمساء والصفات ايضا من هذا 
القبيل حيث تظهر بالكلية بلونه وتبدي مرآتيتها بتشخصه على عكس مرايا اخر فهم 

  :)شعر(من فهم 

   وة منطق عطلت به الببغاء *اتقيم يا سعد القيامة من حال

 املرآة بلون الصورة بالكلية ان حصل للعارف بعد ومثل هذا الظهور اعين ظهور
الفناء االمت بقاء بذلك الظهور يكون أكمل تعيناته لكونه وجودا موهوبا حقانيا قد 

ا من مرتبة اجلمع ئتيسر له بالوالدة الثانية وهذا التعني مع حدوثه وامكانه ملا كان ناش
تبة كمزية حروف القرآن ة من تلك املرئله مزية وفضل على تعينات اخر ليست ناش

 وكلماته على حروف وكلمات أخر وان كان كلها متسمة بسمة احلدوث وابله من
هذا التعني من اقتصار نظره على الظاهرمساويا لتعينات أخر و تزعم مساواة يرى 

حروف القرآن وكلماته مع حروف كلمات اخر فاعرف فضل العارف من ههنا وقس 
  :)شعر( كالم اهللا عز وجل على كالم اآلخرين مزيته على اآلخرين على مزية

  فاز من كان فيه حدة البصر  و * ذا القبح كاحلسنىخاب الذي قد ير
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وقال احملجوبون يف حق حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم انه بشر 
وتصوروه كسائر البشر فانكروه بالضرورة وتصوره اصحاب الدولة وارباب السعادة 

والرمحة للعاملني واعتقدوه ممتازا من سائر الناس فتشرفوا بدولة االميان بعنوان الرسالة 
 اذا اورد يف اثناء اداء بعض املطالب العالية املتعلقة بذاته )تنبيه(وصاروا من اهل النجاة 

الواجب جل شأنه وصفاته بواسطة ضيق ميدان العبارة الفاظ مومهة بصفات املمكن 
ي ان يصرف تلك االلفاظ عن ظاهرها وان يعتقد املستلزمة للنقص والقصور ينبغ

جناب قدسه تعاىل مرتها ومربأ عن مجيع صفات النقص ومسات القصور واطلق بعض 
االلفاظ الذي مل يرد به الشرع على حضرته تعاىل بتقليد املشائخ العظام بطريق التجوز 

فان (او اخطأنا مثل املرآتية وغريها وانا خائف مشفق منه ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا 
 انه قد يقع يف عبارتك لفظ التجلي والظهور الظلي وأمثاهلما فيلزم منه ترتل )قيل

الوجود يف مراتب الظهورات كما قال به املشائخ وانت تنكر على ذلك فما وجه ما 
 ان الترتل امنا يلزم اذا قلنا ان املظهر عني الظاهر كما قال )قلت(ذكرت هنالك 

مل نقل انه عينه ال يلزم الترتل وخمتار هذا الفقري عدم عينية الظاهر اآلخرون واما اذا 
  .باملظهر واهللا سبحانه املوفق

  

املكتوب اخلامس والستون اىل موالنا صفر امحد الرومي يف بيان ان كل صفة 
من صفات العارف وكل لطيفة من لطائفه تظهر بعنوان كلية ذاته بعد بقاء 

  ذاته

امل التام املعرفة بعد بقاء الذات الصفات الكاملة  أعطي العارف الك)اذا(
واالخالق احلميدة تظهر كل صفة من تلك الصفات متصفة بعنوان كلية ذاته ال ان 

 تكون ذاته بتمامها بعض ذاته يكون متصفا بصفة وبعضا آخر متصفا بصفة أخرى مثال
فات الواجب جل بتمامها مسعا كما قال حمققوا الصوفية يف ص ها بصرا وبتمام علما و
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 شأنه ذات اهللا تعاىل كلها علم وكلها قدرة وكلها مسع وكلها بصر مثال ومن ههنا
املؤمنون احلق سبحانه يف اجلنة بال جهة فاهنم يكونون بكليتهم ابصارا فاذا كانوا يرى 

بكليتهم ابصارا كيف يكون هناك جمال للجهة قالوا ان ما تيسر لعوام املؤمنني يف 
للتيا واليت يتيسر لالولياء الذين هم خواص املؤمنني يف الدنيا فيكون ما هو بعد ااآلخرة 

  ):ع(نسبة يف حق هؤالء نقدا هلؤالء ينبغي ان يقيس نسبتهم من ذلك 

  وقس من حال بستاين ربيعي

 كل لطيفة من )وكذلك(ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذوالفضل العظيم 
ته فيصري العارف بتمامه لطيفة الروح وبتمامه لطائف ذلك العارف تظهر بوصف كلي

 لطيفة القلب و على هذا القياس سائر اللطائف االنسانية من النفس الناطقة والسر و
 واالخفي و على هذا املنوال ايضا كل جزء من اجزائه وكل عنصر من عناصره ىاخلف

عنصر املاء فاذا يأخذ حكم الكل مثال جيد العارف نفسه بالتمام عنصر التراب وبتمامه 
انصبغت لطيفة القلب اليت هي احلقيقة اجلامعة بلون الكل وزال تعلقه الذي كان 
باملضغة القلبية وبقيت املضغة خالية يف ذلك الوقت كاجلسد اخلايل عن الروح يتخيل 
انه ما اصاهبا يف هذا اجملئ والذهاب غبار من هذا الطريق بل هي على صرافتها االصلية 

مطبوخة حبيث مل تؤثر فيها احلرارة ومل يصبها املاء غاية  يف قدر مغلي غريكحبة بقيت 
رفع ذلك التعلق وبعد اخللو تكون منصبغة بلون سائر االجزاء  ما يف الباب اهنا بعد

  .وتأخذ حكم الكل كأجزاء اخر

  

املكتوب السادس والستون اىل حممد مقيم القصوري يف جواب سؤاله عن 
  حلقيقةمعىن اجملاز قنطرة ا

سأل اخي حممد مقيم انه بأي معىن قالوا اجملاز قنطرة احلقيقة اعلم ان اجملاز ظل 
احلقيقة ومن الظل اىل االصل طريق سلطاين ولعلهم هبذا االعتبار قالوا من عرف نفسه 
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 صورة ىفقد عرف ربه فان معرفة الظل مستلزمة ملعرفة االصل فان الظل كائن عل
االصل الن صورة الشئ ما ينكشف به ذلك الشئ لكن اصله فيكون سببا النكشاف 

ينبغي ان يعلم ان اجملاز امنا يكون قنطرة احلقيقة اذا مل يدخل يف البني تعلق باجملاز ومل 
ينجر االمر اىل نظرة ثانية وقنطرة احلقيقة هي النظرة االوىل اليت قال املخرب الصادق 

ة االوىل لك وكانه اشار بلفظ لك اىل  يف حقها النظرو السالمعليه و على آله الصالة 
حصول هذه الدولة واما اذا دخل التعقلق باجملاز يف البني عياذا باهللا سبحانه واجنر االمر 
اىل النظرة الثانية فذلك اجملاز سد يف طريق الوصول اىل احلقيقة فضالً عن ان يكون 

غوايته وهلذا قال قنطرة بل هو صنم يدعو اىل عبادته وغول يضل عن طريق احلقيقة ب
املخرب الصادق بيانا ملضرة النظرة الثانية النظرة الثانية عليك واي شئ يكون اضر مما 

 ان يعلم ان النظرة االوىل امنا تكون نافعة اذا مل )ينبغي(يصد عن احلق ويشغل بالباطل 
قل تكون عن اختيار واما اذا كانت باالختيار فحكمها حكم النظرة الثانية قوله تعاىل 

للمؤمنني يغضوا من ابصارهم كاف يف اثبات هذا املطلب ومل يفهم جهالء الصوفية 
الناقصون معىن هذه العبارة فغلطوا وخلطوا وطفقوا يشغفون بالصور اجلميلة 
وينخدعون بغنجهم ودالهلم بطمع اهنم جيعلوهنم وسيلة الوصول اىل احلقيقة ومعراجا 

طريق املطلوب وحاجب عن حصول حلصول املطلوب كال ان ذلك هو عني سد 
املقصود والذي زين يف نظرهم هو الباطل وهم قد وقعوا يف الغرور بانه احلقيقة وزعم 
مجع منهم حسن تلك الصور ومجاهلم حسن عني احلق جل شأنه ومجاله وظنوا التعلق 

  :)شعر(هبم عني التعلق باحلق وزعموا مشاهدهتم عني مشاهدة احلق حىت قال بعضهم 

 ىبرا  در حريمتكه وعدهء فردا *رده ظاهر استپ ىب ون مجال توچ امروز
  يستچ

تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا ماذا ظن هؤالء القاصرون احلق سبحانه 
حسنه ومجاله تعاىل اما مسعوا انه اذا وقعت شعرة من شعر حور اجلنان  وماذا زعموا

من اضاءهتا واشراقها ابدا   ملا اظلمت الدنيااليت هي من خملوقاته سبحانه فرضا يف الدنيا
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وقد ثبت احتراق جبل الطور واندكاكه بتجل واحد من جتليات احلق جل وعال 
 مغشيا عليه من ذلك التجلي و السالموسقوط كليم اهللا على نبينا وعليه افضل الصالة 

ذه يرون زيادة قربه ورفعته بنص القرآن وهؤالء مع قصور عقوهلم ه مع علو مرتلته و
احلق سبحانه بال حجاب يف مجيع االوقات ويتعجبون من وعد الرؤية األخروية لقد 
استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كبريا وعلماء اهل السنة واجلماعة شكر اهللا تعاىل 
سعيهم بذلوا غاية جهدهم يف اثبات الرؤية األخروية برباهني نقلية وخالفوا يف ذلك 

ل برؤية احلق جل وعال غري اهل السنة احد من الفرق املخالفني مجيع الفرق فانه مل يق
هم بل عدوها من احملال العقلي واهل النسة ايضا قالوا اهنا بال كيف يهم وغري مليوملي

واهنا خمصوصة بتلك النشأة وهؤالء املهوسون يزعمون حصول هذه الدولة الباهرة يف 
خياهلم ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ هذه النشأة الفانية وصاروا مسرورين مبنامهم و

 على من اتبع اهلدى والتزم متابعة املصطفى عليه و على آله و السالم لنا من امرنا رشدا
  .امت الصلوات واكمل التسليمات

  

املكتوب السابع والستون اىل املري منصور يف بيان حقيقة الكائنات وبيان 
  توحاتالفرق بني مكشوف حضرة شيخنا ومكشوف صاحب الف

 ة ومسطح ة ومنبسط ان عرصة هذه الكائنات اليت تتخيل معاينة ومشهودة و
عريضة هي عند حضرة الشيخ حميي الدين بن العريب وتابعيه حضرة الوجود  طويلة و

الذي ال موجود يف اخلارج غريه وذلك الوجود هو ذات احلق سبحانه الذي يسموهنا 
ور العلمية املتكثرة اليت يسموهنا باطن ظاهر الوجود الذي بواسطة انعكاسه يف الص

الوجود ويقال هلا االعيان الثابتة وتلبسه هبا يتخيل متكثرا ومنبسطا وطويال وعريضا مع 
كونه على وحدته وبساطته ويقولون ان مشهود الكل وحمسوس اجلميع من العوام 

ة هو واخلواص يف هذه الصفحة يف الكسوة الكونية ويف الصور واالشكال املتمايز
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حضرة احلق سبحانه يتوهم للعوام عاملا والعامل مل خيرج من موطن العلم اصال ومل يشم 
رائحة من الوجود اخلارجي والظاهر يف مرآة حضرة الوجود هو عكوس تلك الصور 
العلمية اوقعت العوام يف توهم الوجود اخلارجي بظهورها يف اخلارج ملوالنا اجلامي 

  ]١[:)رباعي(عليه الرمحة 

   كردمي تفحص ورقا بعد ورق *نون سبقبقا موعهء كون راجم

   جز ذات حق وشؤن ذاتيهء حق *او كه نديدمي ونه خواندم درحقا

وما هو مكشوف هذا الفقري ومعتقده هو ان هذه العرصة هي عرصة الوهم 
وهذه الصور واالشكال اليت فيها هي صور املمكنات واشكاهلا ثبتت بصنع اهللا سبحانه 

 احلس والوهم وصارت متقنة وكلما هو حمسوس مشهود يف هذه الصفحة فهو يف مرتبة
من املمكنات وان كان يتوهم ذلك املشهود لبعض السالكني واجبا وظهر بعنوان 
احلقية ولكنه من افراد العامل وهو تعاىل وراء الوراء ومرته عن رؤيتنا وعلمنا ومربأ من 

  :)شعر(كشفنا وشهودنا 

   وبأي مرآة يكون مصورا *مجالهللخلق نور  يرى أىن

غاية ما يف الباب ان هذه العرصة املوهومة ظل تلك العرصة اخلارجية اليت هي 
حرية مبرتبة الوجوب تعالت وتقدست كما ان وجود هذه املرتبة ظل وجود تلك 

كوهنا ظال ملرتبة اخلارج خارجا لساغ كما  املرتبة فلو قيل ملرتبة الوهم هذه باعتبار
 باعتبار الوجود الظلي موجودا ايضا وعرصة الوهم هذه كعرصة اخلارج من يقال هلا

 مجلة نفس االمر وهلا احكام صادقة واملعاملة االبدية مربوطة هبا كما أخرب به املخرب
 ينبغي ان يالحظ ان أيا من هذين املكشوفني و السالمالصادق عليه و على آله الصالة 
بتقديسه سبحانه و أوىل وانسب بالنسبة اىل جناب اقرب اىل ترتيه اهللا تعاىل واليق 

قدسه تعاىل واي منهما مناسب لبداية احلال وتوسطه وايهما مناسب حلال االنتهاء 
                                                 

الرباعي ملوالنا اجلامي مرت ترمجته يف أول اجللد الثاين وقد التزمت ان اثبت اصول االبيات غالباً يف هذا اجللد ) 1(
  .تربكاً واعتماداً على التراجم السابقة فليتنبه منه عفي عنه
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وكان هذا الفقري معتقدا للمكشوف االول منذ سنني ومرت عليه يف ذلك املوطن 
 االمر احوال عجيبة ومشاهدات غريبة وحصل له يف ذاك املقام حظ وافر مث صار آخر

ويعلم فهو غرياحلق سبحانه الزم  يرى مبحض فضل اهللا جل شأنه معلوما ان كل ما
النفي وبعد اللتيا واليت اجنرت املعاملة بكرم اهللا جل شأنه من النفي اىل االنتفاء وزال 
الباطل الذي اظهر نفسه بعنوان احلق عن الرؤية والعلم وحصل التعلق بغيب الغيب 

ملوجود وافترق القدمي من احلادث وذلك حاصل املكشوف الثاين وامتاز املوهوم من ا
  :)رباعي(للمؤلف 

  م بسرعة جون سهميذشتگ بسيار  * فهمتدق در عرصهء كائنات با

  هم  جز ظل صفات آمده ثابت درو *شم نديدمي دروچشتيم مهه گ

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل 
  .ربنا باحلق

  

املكتوب الثامن والستون اىل الفقري حممد هاشم الكشمي يف حتقيق مرتبة الوهم 
  اليت ظهر العامل يف تلك املرتبة وما يناسب ذلك

ان قولنا للعامل موهوما ال مبعىن انه منحوت الوهم وجمعوله كيف يكون منحوت 
العامل يف مرتبة حانه خلق الوهم فان الوهم ايضا من مجلة العامل بل مبعىن ان احلق سب

ن الوهم موجودا يف ذلك الوقت ولكنه كان يف علم اهللا تعاىل ومرتبة الوهم وان مل يك
الوهم عبارة عن ظهور بال كون ووجود كمثل دائرة ناشئة من جوالن النقطة اجلوالة 
 حيث ان هلا ظهورا وال وجود واحلكيم املطلق جل سلطانه خلق العامل يف تلك املرتبة و

 الظهور احملض ثبوتا وثباتا واخرجه من الغلط اىل الصحة ومن الكذب اىل ىاعط
الصدق وجعله نفس االمر اولئك بيدل اهللا سيئاهتم حسنات واملرتبة املوهومة مرتبة 
عجيبة ال مزامحة هلا باملوجود اصال وال تدافع وال تثبت له جهة من اجلهات وال حد 
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املوهومة مع النقطة اجلوالة املوجودة وال جهة من وال هناية كما ال تنازع للدائرة 
اجلهات ثابتة هلا معها ومل حيدث يف النقطة هناية اصال من حدوث الدائرة املوهومة 
حيث ال ميكن ان يقال ان النقطة يف ميني الدائرة او يف مشاهلا او يف قدامها أو يف خلفها 

هو بالنسبة اىل االشياء اليت هلا ثبوت او فوقها او حتتها وثبوت هذه اجلهات للدائرة امنا 
بتها واما ما هو كائن يف مرتبة أخرى فليس شئ من هذه اجلهات بثابت للدائرة تيف مر

معها وايضا مل يثبت هلذه النقطة حد و هناية حبدوث تلك الدائرة بل هي على صرافتها 
 العامل جل شأنه بأنه  ينبغي ان يعلم من هذا البيان حال العامل مع صانعىوهللا املثل األعل

مل حيدث له سبحانه من اجياد العامل حد وال هناية ومل حتصل له جهة من اجلهات وهذه 
النسبة كيف تتصور هناك فانه ال اسم من هؤالء يف تلك املرتبة العلياء وال رسم حىت 
تتصور النسب وطائفة من املخذولني تومهوا من قصور نظرهم حصول هذه النسب 

ت يف حق صانع العامل جل شأنه مع العامل ونفوا رؤيته تعاىل وزعموها وثبوت اجلها
حماال وقدموا جهلهم املركب وتصديقهم للكاذب على الكتاب والسنة وظنوا انه لو 
كان احلق سبحانه مرئيا لكان يف جهة من جهات الرائي وذلك مستلزم للحد والنهاية 

حانه من هذه النسب مع العامل وقد علم من التحقيق السابق ان ال شئ يف حقه سب
ثبتت الرؤية او ال فتكون الروية وال حتدث اجلهة كما حتقق هذا املعىن اما علموا أسواء 

ان هذا احملذور الزم ايضا يف وقت وجود العامل فان الصانع تعاىل يكون يف جهة من 
 يف مجيع فان قالوا انه النهاية ايضا وراء العامل وهو مستلزم للحد وو يكون العامل 

جهات العامل فما يقولون يف حق لزوم احلد والنهاية الالزم للورائية وايضا الفساد 
واحملذور يف ثبوت اجلهة امنا هو الستلزامها النهاية وهي بنفسها الزمة هنا واخلالص من 

ية اعين قوهلم للعامل موهوما فيحصل التخلص فوصاملضيق امنا هو يف اختيار قول الهذا 
اشكال اجلهة والنهاية وال حمذور يف القول بأنه موهوم اصال فان له احكاما حينئذ من 

صادقة كاملوجود واملعاملة االبدية والتنعمات والتعذيبات السرمدية مربوطة به واملوهوم 
الذي قال به السوفسطائية اجملانني شيئ آخر فانه خمترع الوهم ومنحوت اخليال شتان 
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الكالم فنقول انه ال جهة للدائرة املوهومة الناشئة من  اصل اىل) ولنرجع(ما بينهما 
النقطة اجلوالة بالنسبة اليها بل هي خارجة من مجيع جهاهتا فلو صارت تلك الدائرة 
فرضا بتمامها بصرا لرأت النقظة من غري جهة البتة الن اجلهة مفقودة بينهما وفيما حنن 

ل وعال بال جهة اي حمذور يلزم فيه  احلق جىفيه ايضا لو صار الرائي بتمامه بصرا ورأ
واملؤمنون يرونه سبحانه يف اجلنة بكليتهم وال يثبت جهة اصال وحبكم ختلقوا باخالق 
اهللا حتصل هذه الدولة لالولياء يف الدنيا ويصريون بكليتهم بصرا وان مل تكن رؤية فاهنا 

 فاهنم قالوا يف ولكن هلا حكم الرؤية وامنا قلت ختلقوا باخالق اهللااآلخرة خمتصة ب
الواجب تعاىل ذاته كلها بصر وكلها مسع وكلها علم وللمتخلقني نصيب من هذه 
االخالق ألبتة وكل صفة من صفاهتم تأخذ يف ذلك املقام حكم كليتهم فيصريون 

فيتشرفون هنالك اآلخرة يعطي سائر املؤمنني هذه النسبة يف  و بكليتهم بصرا مثال
تعاىل وال يلزم على هذا التقدير حمذور واشتباه اصال واهللا بدولة الرؤية ان شاء اهللا 
  .سبحانه اعلم حبقيقة احلال

  

 شوحني يف الترغيب يف التزام موسىاملكتوب التاسع والستون اىل القاضي 
  الشريعة وصحبة ارباب اجلمعية

بعد احلمد هللا والصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان أحوال فقراء هذه احلدود 
 بوصوهلا يحمد وسرت الصحيفة الشريفة املرسلة مع الدرويش رحم علمستوجبة لل

رزقكم اهللا السالمة واالستقامة واندرج فيها طلب النصايح ايها املخدوم النصيحة هي 
 غاية ما يف الباب ان و التسليماتالدين ومتابعة سيد املرسلني عليه وعليهم الصالة 

لشرعية وباقي االقسام ذكرها الفقري بالتفصيل للمتابعة اقساما قسم منها اتيان االحكام ا
يف مكتوب حرره لبعض احملبني آمره ان شاء اهللا تعاىل بارسال نقله اليكم وباجلملة ان 
مدار االفادة واالستفادة يف هذه الطريقة على الصحبة ال يكتفي فيها بالقول والكتابة 
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ل اصحاب خري البشر قال حضرة اخلواجه النقشبند قدس سره ان طريقتنا صحبة وفض
 على غريهم من اولياء االمة بالصحبة حىت ال يبلغ ويل و السالمعليه وعليهم الصالة 

من االولياء مرتبة صحايب من الصحابة ولوكان ذلك الويل اويسا القرين املسؤل من 
االخوان الدعاء بسالمة االميان ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا رشدا وقلب 

  .و السالم ورقته ورزق الصالح واالصالح اعطاه احلق سبحانه االستقامة يلرحم ع

  

 يف التحريض على موسىاملكتوب السبعون اىل موالنا اسحاق بن القاضي 
  صحبة ارباب اجلمعية

 على عباده الذين اصطفى وصل املكتوب الشريف املرسل مع هللا و سالماحلمد 
وق والشوق اورث املسرة وحصل الفرح  عن الذئا وملا كان منبيالدرويش رحم عل

من مطالعة ما كتبتم يف ورقة على حدة من الواقعة اليت ظهرت لكم واعلم ان مثل هذه 
الواقعة من املبشرات ينبغي السعي حىت خيرج االمر من القوة اىل الفعل ومن املراسلة اىل 

يسوف يف االمر املعانقة وتدارك التقصري اليوم ممكن فينبغي اغتنام الفرصة دون ان 
 ىويؤخر قال حضرة اخلواجه احرار قدس سره كنا مع مجاعة من الدراويش فجر

الكالم بيننا يف الساعة املستجابة املودعة يف يوم اجلمعة باهنا اذا تيسرت ماذا ينبغي ان 
 قلت ينبغي ان يطلب من اهللا تعاىل فيها فقال كل احد كالما فلما بلغت النوبة ايلّ

ة ارباب اجلمعية فان مجيع السعادات ميسرة يف ضمنها وارسلنا بعض يطلب فيها صحب
نقول املكاتيب مصحوبا بالرافع رزق اهللا سبحانه االنتفاع به مث ان اخي الشيخ كرمي 
الدين جاء منذ مدة ولعله يكتب اليكم من احواله واملتوقع من االحباب الدعاء ربنا 

 على من اتبع اهلدى والتزم و السالمدير امتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ ق
  .و التسليماتمتابعة املصطفى عليه و على آله الصلوات 
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املكتوب احلادي والسبعون اىل جناب املخدوم زاده حممد عبيد اهللا يف بيان 
التمييز بني دقائق املوهوم الذي هو العامل وبني املوجود احلقيقي الذي هو صانع 

  العامل

 ان النقطة اجلوالة اليت نشأت منها الدائرة يف الوهم كما اهنا ىعلهللا املثل اال و
موجودة يف اخلارج موجودة يف الوهم ايضا ولكن وجوده هناك بال نقاب ظهور 
الدائرة وهنا هبذا النقاب وكوهنا موجودة يف اخلارج ال مبعىن ان هلا يف كال املرتبتني 

ارج والوهم هناك بال نقاب الدائرة وجودا على حدة كال بل هلا وجودا واحدا يف اخل
وهنا مع النقاب وهذه الدائرة املوهومة اليت هلا ظهور يف الوهم بال وجود امنا حدثت 
من غلط احلس فان جعلت يف تلك املرتبة موجودة واعطيت ثباتا واستقرارا وظهورا 
بالوجود خلرجت من غلط احلس ألبتة وصارت من مجلة نفس االمر وترتبت عليها 

كام صادقة فلهذه الدائرة يف الوهم حقيقة وصورة فحقيقتها هي النقطة اجلوالة اليت اح
هي هبا قائمة وصورهتا هي الدائرة نفسها اليت عرض هلا فيه ثبوت وثبات وهذه الصورة 
وان مل تكن عني تلك احلقيقة لثبوت احكام متمايزة فيها ولكنها ليست ببعيدة عن 

  :)شعر(تخيل هبذا الظهور هو احلقيقة احلقيقة ومنفكة عنها فان امل

   فأومههى بذكر زينب عن ليل *اين اوري لغريي حني اذكره

قال حضرة الشيخ حميي الدين بن العريب قدس سره يف هذا املقام ان شئت قلت 
انه حق وان شئت قلت انه خلق وان شئت قلت انه من وجه حق ومن وجه خلق وان 

 ان يعلم ان هذا التميز بني احلقيقة )ينبغي(هما شئت قلت باحلرية لعدم التميز بين
دة يف تلك املرتبة باجياد ة موجووالصورة وان كان يف الوهم ولكن ملا صارت الصور

اهللا تعاىل وحصل هلا فيها ثبات وتقرر كانت من مجلة نفس االمر ألبتة وحصل هلا متيز 
ود الصورة كما مطابق لنفس االمر وصارت موجودة خارجية بطريق الظلية فان وج
 الوجود ظل  وانه ظل وجود احلقيقة كذلك كانت مرتبة الظهور بعد حصول الكون

اخلارج ايضاً فلما كان التميز بني احلقيقة والصورة حبسب نفس االمر بل كان خارجياً 
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ومن قال بعينيتهما فهو اآلخر امتنع محل احديهما على األخرى ومل تكن احديهما عني 
 اهللا قد صارت  عنده غري االمتياز العلمي سبحانيز الومهي ومل يثبتمل يفهم غري التم

نفس االمر  و مرتبة الوهم بواسطة اجياد احلق سبحانه الواقع يف تلك املرتبة خارجا
ء العلم واخلارج املتعارفني وملا صارت هذه املرتبة خارجا ميزت فيها اوصارت ما ور

والدائرة الناشئة منه مسيت موهومة مرتبة الوهم وصارت النقطة موجودة خارجية 
والعجب ان الصورة اليت هي ناشئة من احلقيقة وكلما فيها حاصل فهو من احلقيقة وال 

اخرجت من التوهم  و انفكاك هلا عن احلقيقة اصال قد افترقت عن احلقيقة بال اختيار
 الذي اىل التحقق وصار التميز الومهي خارجيا ينبغي ان يالحظ قوله تعاىل صنع اهللا

اتقن كل شئ هنا حيث صري الالشئ احملض بقدرته الكاملة شيئا عاملا بصريا قادرا 
  :)شعر(مريدا قال واحد من االكابر 

   خداىشم بندي اچ خريه ام در  *ايپوش ودست وگشم چشد  ونكه أوچ

فيه غري الواقع واقعياً  يرى وال جمال لربط العني فان ربط العني امنا يثبت يف حمل
وجعل االحكام الكاذبة اليت كانت يف  ق سبحانه غريالواقع واقعاة احلقدر  قد صريوهنا

تلك املرتبة صادقة والشيخ يقول بعدم التميز بينهما واحلال ان بني العبد والرب مسافة 
مخسني الف سنة قوله تعاىل تعرج املالئكة والروح اليه يف يوم كان مقداره مخسني 

الطريق هذا وهلذا قال  شيخ بنفسه ايضا معترف ببعدألف سنة إشارة اىل ذلك وال
باحلرية وال يظنن االبله من بعد الطريق ان احلق سبحانه بعيد فانه سبحانه قريب بل 

املعرفة ال باعتبار  الدرك و اقرب اىل العبد من نفس العبد بل هذا البعد امنا هو باعتبار
 النقط اىل املبدأ ولكن ملا جعل ظهرها املكان واملسافة والنقطة االخرية من الدائرة أقرب

اىل جانب املبدأ ووجهها اىل طرف آخر وقع وجدانه مع وجود قربه من املبدأ بعيدا 
  :)شعر(ومربوطا بطي مجيع النقط 

  انداخته دور صيد نزديك تو *ساخته  كمان وتريها برىا

  نني صيداست او مهجورتر چ از *تر دور و هركه دور انداز ترا
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 يقاس شديد البعد ال يعرف قدر القرب ما صنع اهللا سبحانه فهو خري نعم من مل
  . اهلدى على من ابتعو السالم

  

يف بيان ان  املكتوب الثاين والسبعون اىل جناب اخلواجه حسام الدين امحد
  متكني الرباب اجلمعية مع جواب استفساره عن قراءة املولد تلوينات العسكر

الذين اصطفى قد تشرفت مبطالعة الصحيفة  على عباده هللا و سالماحلمد 
الشريفة ومالحظة املالطفة املنيفة املرسلة باسم هذا الفقري على وجه الكرم والشفقة هللا 
سبحانه احلمد واملنة على صحتكم وعافيتكم وعدم خلوكم عن تفقد احوال االحباب 

يف عني املهجورين واحوال فقراء هذه احلدود واوضاعهم مستوجبة للحمد حيث ان 
البالء عافية ويف مظان التفرقة مجعية واالوالد واالحباب الذين يف الرفاقة متر اوقاهتم 
على اجلمعية واحواهلم يف الترقي والتزايد والعسكر يف حقهم خانقاه حمض ونصيبهم يف 

 اليت هي من لوازم هذا املوطن  مجعية وهم يف عني التعلقات الشىتعني تلوينات العسكر
ىل مطلب واحد ومشغوفون به ال شغل ال حد معهم وال ضرر عليهم من متوجهون ا

له من حبس  بس والقيد هلم اشتهار ياة احلوبدول احد ومع ذلك هم مسلوبوا االعتبار
 يف عوضه اخلالص جبوز ويا له من قيد ليس لالطالق يف جنبه مقدار موز ىال يشتر
 فان املقصود من )أيها املخدوم(ئه  سبحانه واملنة على ذلك و على مجيع نعمااحلمد هللا

ارسال الكتاب اىل قرة العني اظهار التحسر على فوت بعض النعم اليت كان حصوهلا 
متوقعاً يف جوار الوطن واجملئ اىل العسكر والصحبة فيه مربوط بصالحهم فان معرفتهم 
باوضاع العسكر أكثر واطالعهم على نفع هذا املوطن وضرره ازيد واوفر واندرج 
فيها انه ان كتبت انه ال تصيبهم آفة يذهبون هناك الغيب عند اهللا تعاىل ولكن محدا هللا 
سبحانه مل تصب احدا من االصحاب والرفقاء بكرم اهللا سبحانه آفة التفرقة اىل اآلن 

منهم عن املطلب واندرج ايضا ما يف  مع كثرة االختالط بارباب التفرقة ومل ميتنع احد
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ا املضايقة يف نفس قرآءة القرآن وقراءة القصائد النعتية واملناقب باب قراءة املولد م
بصوت حسن واملنهي عنه هو حتريف حروف القرآن وتغيريها والتزام رعاية اوزان 

مباح يف الشعر  النغمة وترديد الصوت هبا بطريق االحلان مع تصفيق مناسب هلا غري
قرآن وال تتحقق الشرائط ايضا فان قرأوا على هنج ال يقع حتريف يف كلمات ال

 ايها ]١[املذكورة يف قراءة القصائد وكانت قراءهتا بغرض صحيح فما املانع حينئذ
املخدوم قد يقع يف خاطر الفقري انه ما مل ينسد هذا الباب مطلقا ال ميتنع عنه املهوسون 

  .مو السالفلو جوزنا يف القليل لينجر اىل الكثري قليله يفضي اىل كثريه قول مشهور 

  

املكتوب الثالث والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد يف 
اسرار صفة احلياة اليت هي فوق العلم وبيان ان العلم كما انه من الصفات 
  الزائدة كذلك هي من الشئون الغري الزائدة أيضا وكذا سائر الصفات

ه الذين اثبتوا اعلم ان حضرة الشيخ حميي الدين بن العريب قدس سره ومتابعي
الترتالت اخلمس اعتربوا التعني االول من امجال حضرة العلم وقالوا له احلقيقة احملمدية 

ليا ذتيا واعتقدوا ما  واعتقدوا انكشاف ذلك التعني جتو السالمعليه و على آله الصالة 
تعني الذي هو مرتبة الذات البحت واالحدية اجملردة من مجيع النسب فوقه الال
ان فوق شأن العلم شأن احلياة اليت العلم تابع هلا وهي ام مجيع  )ال خيفى(بارات واالعت

الصفات علما وغريه وسواء كان العلم حصوليا او حضوريا وشأن احليوة هذا شأن 
اول بالنسبة اىل البحر الشئون والصفات يف جنبه حكم اجلدعظيم الشأن وحكم سائر 

ر يف هذه اململكة الوسيعة ومل يقتطف من احمليط والعجب ان الشيخ املعظم مل يس
ف هذا الشأن وان كان اىل حضرة الذات تعالت اقرب ررياضها ازهار العلوم واملعا

                                                 
لم أنه قد مر املنع عن قراءة املولد مطلقا يف مكاتيب عديدة ومراده قدس سره هو هذا الذي ذكره هنا وامنا اع) 1(

  .أطلق هناك للعلة املذكورة هنا فال سند يف منعه عنه للوهابيني خذهلم اهللا ومن حيذو حذوهم عفي عنه
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وللجهالة وعدم االدراك انسب ولكن ملا كان فيه شائبة الترتل والظلية كان من مظان 
 يف ذلك الشأن العلم واملعرفة قل او كثر وملا وقع السري هلذا الفقري بكرم اهللا سبحانه

عظيم الشأن صار مشهودا ان الشيخ له حجرة حتت ذلك املقام مبسافة بعيدة وانه 
واطالق بعد املسافة يف اآلخر اختار االقامة فيه ولعله نال من هذا املقام حظا وافرا يف 

مثل هذه االبعاد الال كيفية ميكن باعتبارين ضيق ميدان العبارة او ان صورة ذلك البعد 
ية مشهودة يف عامل املثال يف صورة بعد املسافة سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا املثال

  .ى على من اتبع اهلدو السالمانك انت العلم احلكيم 

 لزم من هذا البيان ان ال يكون العلم ثابتا يف مرتبة احلياة اليت )فصل باخلري(
تا ببة احلياة كيف يكون ثافوقه سواء كان حصوليا او حضوريا فاذا مل يكن ثابتا يف مرت

 اليت هي فوق الفوق فاذا مل يكن العلم ثابتا يكون ت جل شأنهايف مرتبة حضرة الذ
نقيضه ثابتا تعاىل اهللا سبحانه عن ذلك علوا كبريا والتفصي من هذا االشكال مبين على 

ب جل  ان يعلم ان علم الواج)ينبغي(معرفة دقيقة قل من تكلم هبا من اولياء اهللا تعاىل 
شأنه كما انه من الصفات الثمانية احلقيقية الزائدة كما قال اهل احلق كذلك هو من 

الزائدة ايضا وحيث ان القسم االول من الصفات  الشئون واالعتبارات الذاتية الغري
 الذات املقدسة سواء كان ذلك ىالزائدة على الذات تعالت فمتعلقه ايضا مما سو

فان كلما هو متسم بسمة الظلية وعرض له اسم الزيادة  عاملا او صفات زائدة ىالسو
ال يكون الئقا جبناب مرتبة حضرة الذات املقدسة وال يكون له تعلق جبناب قدسه 
تعاىل سواء كان ذلك العلم حصوليا او حضوريا فان كان حضوريا فهو ايضا متعلق 

د فان هذا االحتاد بظل من ظالل حضرة الذات وان كان بني العلم والعامل واملعلوم احتا
ايضا ظل من ظالل املرتبة املقدسة ال عينها وان ظن مجع عينيتها والقسم الثاين الذي 
 ىهو من الشئون الذاتية الغري الزائدة متعلقه حضرة الذات فقط تعالت وتقدست واعل

 ى الذات وباجلملة ان العلم ان كان زائدا فتعلقه مقصور على ما سوىمما يتعلق مبا سو
ت والعلم الذي ليس بزائد بل جمرد اعتبار فتعلقه مقصور على حضرة الذات تعالت الذا
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الالئق بتلك املرتبة  وتقدست والعلم املنتفي يف مرتبة خضرة الذات هو العلم الزائد الغري
ن العلم الغري الزائد وال يلزم من انتفاء ذلك العلم ثبوت أاملقدسة الذي هو ظل ش

ن هناك جمال للعلم الذي هو من الصفات الكاملة ه اذا مل يكضه الذي هو اجلهل فاننقي
كيف يكون لنقيضه الذي هو نقص من القدم اىل الرأس جمال الثبوت يف تلك احلضرة 
غاية ما يف الباب ان هذين النقيضني كالمها يكونان مسلوبني عن تلك احلضرة وال 

ضداد وكأنه ال يصل اىل يلزم حمذور اصال قال واحد من العارفني عرفت ريب جبمع اال
 فاذا كان مجيع النسب ]١[ذلك املقام االقدس بواسطة علوه واحد من هذين النقيضني

واالعتبارات مسلوبة عن تلك احلضرة فالعلم وعدم العلم اللذان من مجلة النسب 
يكونان مسلوبني ايضا والذي ال بد له من النسب واالعتبارات وال يكون فيه رفع 

عهما هو املمكن وخالق النسب واالعتبارات مرته عن النسب النقيضني وال مج
واالعتبارات وقياس الغائب على الشاهد ممتنع يف ذلك املوطن او نقول ان انتفاء العلم 
اخلاص ال يستلزم عدم العلم املطلق بل يستلزم عدم العلم اخلاص الذي هو متضمن 

 وال يكون ارتفاع النقيضني فافهم  هذا التقدير ال يلزم حمذور اصالىلشائبة الظلية فعل
 أن يعلم ان العلم الذي هو من الشئون الذاتية ال مناسبة له اصال بالعلم الذي )ينبغي(

هو من الصفات الزائدة وان كان اصل هذا العلم هو ذاك العلم فان الصفات الزائدة 
و ظل الشأن الذايت ومثة كله انكشاف يف انكشاف وحصول يف عني احلضور ومن عل

يقدر اجلهل ان يقع يف الطرف املقابل له وان يقوم بنقاضته خبالف صفة  درجته ال
العلم فان اجلهل قائم بنقاضتها وان كان وقوعه غري جائز واحتمال النقيض له هذا 
صار باعثا على احنطاطه ومنعه من التعلق جبناب القدس فان كل كمال فيه احتمال 

 تلك احلضرة القدرة اليت اثبتوها يف تلك املرتبة النقيض اي كمال كان ال جمال له يف
قدرة فان فيها احتمال ة الاملقدسة مثال هي القدرة اليت ال عجز يف مقابلته خبالف صف

                                                 
أخذه عنهم بعض اصحاهبم من أرباب قوله أن هذين النقيضني اخل وهذا من مجلة مصطلحات الصوفية وقد ) 1(

  .املعقول فاشتهر بينهم ايضا فهم يستعملونه فيما بينهم وال يدرون معناه
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النقيض وان مل يكن واقعا و على هذا القياس مجيع الشئون والصفات الواجبية تعالت 
يف يكون لعلم وتقدست فاذا مل يكن لشان العلم مناسبة بصفة العلم اصال ك

ة ن وكيف يتصور له تعلق بتلك املرتبة املقدسأن عظيم الشأاملخلوقات مناسبة هبذا الش
عناية للعبد فاعطي النكشافه الناقص جالء من ة و ان يكون من احلق سبحانه رعاياال

ا الوقت ميكن ان عند انكشافه واعطاه البقاء االكمل من عنده بعد الفناء االمت ففي هذ
كيفي بتلك املرتبة املقدسة ويبلغ مبلغا يقصر دونه االصل ويصل اىل تعلق الحيصل له 

اصل االصل متجاوزا مرتبة االصل وهذه خصوصية امتاز هبا بنو آدم وفتح هلم طريق 
االصل كالظل  يبقى الترقي حىت يتجاوزون االصل واصل االصل ايضا ويبلغون مبلغا

  .و السالمهللا ذوالفضل العظيم يف الطريق ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء وا

  

املكتوب الرابع والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم يف 
شرح كالم صاحب الفصوص يف بيان جتلي الذات وحتقيق الرأي اخلاص 

  حبضرة شيخنا ومل يتم هذا املكتوب اتفاقا

دس سره على عباده الذين اصطفى قال الشيخ بن العريب قو سالم احلمد هللا 
 صورته ىوالتجلي من الذات ال يكون اال بصورة املتجلي له فاملتجلي له ما رأي سو

 احلق وال ميكن ان يراه واملراد من مرآة الذات هو الشأن الذايت ىيف مرآة احلق وما رأ
د هو مبدأ ئ له فان لكل اسم زاىالذي ظله االسم الزائد الذي هو مبدأ لتعني املتجل

املخلوقات اصال يف مرتبة الذات وهو الشان الذي هو جمرد اعتبار يف لتعني من تعينات 
الذات كما حققت يف غري موضع وليس املراد منه الذات مطلقا فان املطلق ال يكون 
مرآة للمقيد وملا كانت املرآة مقيدة مثل الصورة الكائنة فيها واصال الصل تلك 

بصورته الكائنة فيها من غري زيادة وال  له ى املرآة يف نظر املتجلىالصورة ال جرم يتجل
نقصان الن جتلي ذلك الشان وظهوره يف هذه املرتبة اليت وقع التجلي فيها ال يكون اال 
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 له عليها اال ان ظهوره هبذه الصوة لفنائه وعدم تعلقه ىهبذه الصورة اليت كان املتجل
 له وهذه املرآة ىتجلبالعامل مشروط بتوسط االسم الظلي الذي هو مبدأ لتعني صورة امل

املقدسة مباينة لسائر املرايا فان ظهور الصورة يف تلك املرايا كائن يف زاوية من زواياها 
وال تظهر املرايا بأعيان الصورة احلالة فيها ملباينة بينهما خبالف هذه املرآة املقدسة فان 

واحمللية يف تلك الصورة غري حالة فيها وال حاصلة يف زاوية من زواياها لعدم احلالية 
احلضرة ولو حسا وعدم التبعض والتجزي يف تلك املرتبة املقدسة ولو ومها بل تظهر 

 له ما ى تكون هي مرآة وصورة فاملتجل لهىلهذه املرآة املقدسة بكليتها بصورة املتج
 له ى صورته يف مرآة احلق الذي هو شان الذات الذي ظهر بصورة املتجلى سوىرأ

طلق وال الشان اخلاص على النهج الترتيهي والنمط التقديسي وال  احلق املىوما رأ
ميكن ان يراه هذا مبين على رأي الشيخ يف نفي امكان الرؤية الترتيهية واثبات الرؤية يف 
الظهورات التشبيهية اجلامعة اللطيفة بطريق التمثل واملثال وهو كما ترى خمالف ملا 

عاىل سعيهم من ان رؤيته تعاىل يف الدنيا جائزة اتفق عليه علماء اهل السنة شكر اهللا ت
  :)شعر(بال كيف واقعة ال يكون بتمثل ومثال اآلخرة غري واقعة ويف 

   وادراك وضرب من مثال *يراه املؤمنون بغري كيف

الن رؤية التمثل رؤية كيف وأيضاً ليست رؤية له تعاىل بل رؤية خملوق اوجده 
ء التوهم واخليال وكل ذلك اء التمثل واملثال ووراواظهره بطريق التمثل وهو تعاىل ور

خملوق له تعاىل والعجب من كرباء العرفاء اهنم تسلوا بالتشبيه عن الترتيه وباحلادث عن 
القدمي اذ اكتفوا باملثال وعكفوا على التمثال وظين ان ذلك املرض حدث هلم من قوهلم 

امل هو احلق سبحانه فال جرم بالتوحيد واالحتاد واصرارهم على قصور حكمهم بان الع
تكون رؤية اي فرد من افراد العامل رؤية له تعاىل عندهم لالحتاد بينهما و من ههنا قال 

  :)شعر(بعضهم بالشعر الفارسي

  يستچ ىبرا ا در حريمت كه وعدهء فرد *اهر استرده ظپ ىب مجال تو وزامر

ل بطريق التمثل اال ان الشيخ خص من بني ذلك االفراد فردا خاصا جامعاً حص
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وهو ال جيدي نفعاً وكانه قدس سره بوفور علمه بالكتاب والسنة واقوال العلماء تنبه 
على شناعة القول باطالق الرؤية واحلكم بان رؤيتهم مطلقا رؤية له سبحانه ومع ذلك 
لغلبة السكر وقوة حال التوحيد ما ختلص عن مضيق التشبيه مطلقا وما تفرغ لتحصيل 

يه مفردا بل زعم ان املرته الصرف قاصر وناقص وحمدد له تعاىل كاملشبه كماالت الترت
ففر عن الترتيه الصرف وجزم بأن الكمال يف اجلمع بني التشبيه والترتيه واحلكم بان 

 عليك ان التشبيه معدوم يف ىلريتفع التحديد والتقييد مطلقا وال خيفاآلخر احدمها عني 
 يكون احدمها حمددا خلارج هو الترتيه الصرف فالاخلارج عنده وامنا املوجود يف ا

 على قياس الوجود والعدم اخلارجيني فان العدم غري حمدد للوجود وال ومقيدا لآلخر
اآلخر العكس فان الوجود على اطالقه مع العدم اطالقه مع الوجود غري مقيد أحدمها ب

 اجلمع بني الوجود ولو كان العدم حمددا للوجود لكان ينبغي ان حيكم بأن الكمال يف
وهو سفسطة ظاهرة فال يكون القول بالترتيه اآلخر احدمها عني و يكون والعدم 

الصرف حتديداً له تعاىل وال يكون اجلمع كماال بل نقصا واحلاقا للناقص بالكامل 
ومعلوم ان املركب من الناقص والكامل ناقص بقي الصور املسماة باالعيان الثابتة عنده 

علم وهي ايضا ال تستلزم حتديد املوجود اخلارجي حىت حيكم باالحتاد والعينية ثابتة يف ال
بينهما وبينه وامنا حيدد املوجود اخلارجي املوجود اخلارجي مثله واما املوجود العلمي 
فال حيدد املوجود اخلارجي وال يزامحه لتباين املرتبتني اال ترى ان تصور شريك الباري 

عليه باالستحالة ال يزاحم الباري تعاىل املوجود يف اخلارج وال وثبوته يف العلم ليحكم 
هذا اآلخر حيدده وال يقيد اصال حىت يتمحل يف دفعه متحال غري واقع بان احدمها عني 

ولنرجع اىل كالم الشيخ يف التجلي الذايت وما يناسبه فنقول ذكر الشيخ بعد ذكر هذا 
ليات وغاية العروجات وما بعد هذا اال التجلي ما حاصله ان هذا التجلي هناية التج

العدم احملض فال تطمع وال تتعب نفسك بتحصيل العروج فوقه والوصول وراءه فال 
  . من هذه الدرجة يف التجلي الذايتىمقام اعل
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املكتوب اخلامس والسبعون اىل هذا احلقري حممد هاشم الكشمي يف بيان جتلي 
وهذا املكتوب كأنه تتمة  و تعاىل افعاله وجتلي صفاته وجتلي ذاته سبحانه

  للمكتوب السابق

ليعلم اخي اخلواجه حممد هاشم الكشمي ان جتلي االفعال عبارة عن ظهور فعل 
افعال العباد ظالل ذلك الفعل وجيد ذلك الفعل  يرى احلق سبحانه للسالك على هنج

ا التجلي اصل تلك االفعال ويعتقد قيام تلك االفعال بذلك الفعل الواحد وكمال هذ
هو ان ختتفي تلك الظالل عن نظره بالتمام وتكون ملحقة باصلها وجتد فاعل تلك 
االفعال بال حس وال حركة كاجلماد وما قاله ارباب التوحيد الوجودي بالعينية وقالوا 
الكل هو امنا هو يف ذلك املوطن حيث رأوا هذه االفعال املتكثرة الصادرة من العباد 

أنه وهناك اختفاء انتساب االفعال اىل فعلتها وحدوث فعل فاعل واحد جل ش
االنتساب فيها اىل فاعل واحد ال اختفاء نفس االفعال واحلاقها باصلها شتان ما بينهما 

 على البعض وجتلي الصفات عبارة عن ظهور صفات احلق سبحانه ىوان كاد ان خيف
ه وان جيد صفات العباد ظالل صفات الواجب جل سلطان يرى للسالك على هنج

قيامها باصوهلا فيجد علم املمكن مثال ظل علم الواجب وقائما به وكذلك جيد قدرته 
ظل قدرته تعاىل وقائمة هبا وكمال هذا التجلي هو ان ختتفي تلك الصفات الظاللية 
عن نظر السالك بالتمام وتكون ملحقة باصوهلا وجيد نفسه الذي كان موصوفا هبذه 

ماد بال حياة وال علم وال جيد يف نفسه اثرا من الوجود الصفات خاليا عنها كاجل
وكماالته وتوابعه حىت ال يكون هناك ذكر وال توجه وال حضور وال شهود فلو كان 
بعد اللحوق باالصل توجه فهو متوجه من نفسه اىل نفسه وان حضور فحاضر بنفسه 

الل وانتفاء مع نفسه ونصيب السالك من هذا املقام حصول حقيقة الفناء واالضمح
انتساب الكماالت اليت كان ينسبها اىل نفسه بزعمه واداء االمانة اليت كان يظن هتمة 
وكذبا اهنا من نفسه اىل اهل االمانة وزوال مورد كلمة انا ايضا على حد لو تشرف 

عن نفسه بانا وان وجد نفسه عني اصله  بالبقاء ال يكون موردا النا وال يقدر ان يعرب
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 جمال اطالق انا على ذلك االصل وال يقدر ان يقول انه عني االصل فان سر لهيال يت
االنانية قد زالت عنه وقول انا احلق امنا هو لعدم حصول هذه النسبة واجراء سبحاين 
على اللسان لعدم الوصول اىل هذه الدولة ولكن ينبغي محل صدور امثال هذه االلفاظ 

ء هذا القيل والقال والفناء الذي اماهلم ورعن االكابر على توسط احواهلم واعتقاد ك
 جتلي الصفات ولكن حصوله من منتهىهو حقيقة االمنحاء واالضمحالل وان كانت 

اشعة جتلي الذات وما مل تتجل الذات ال تتيسر دولة الفناء بل ال يتم جتلي الصفات 
كاجلماد ايضا ما مل جتد مل تتخلص ومن جتلي الذات تزول بقية العارف اليت ترى له 

وتلك البقية هي العدم الذي هو اصل مجيع املمكن وقد حصل له من انعكاس صفات 
 تعالت وتقدست فيه امتياز وتشخص وكان هبذه املرآتية ممتازا من بحضرة الوجو

اعدام اخر وملا صارت تلك الظالل املنعكسة ملحقة باصوهلا مل يبق بني تلك االعدام 
مل يبق من  فحينئذ ملحقا بالعدم املطلق اخلاص ايضاما به االمتيازوصار هذا العدم 

العارف اسم وال رسم ال تبقي وال تذر كما ان الوجود وتوابع الوجود ودعه وراح 
 ان يعلم ان امتياز هذا )ينبغي(ايضا وحلق باصله واستراح  كذلك هذا العدم فارقه

باعتبار العدم من اعدام اخر الذي حصل بواسطة حصول ظالل الصفات فيه كان 
التوهم ويف احلقيقة مل يكن فيه ظل اصال مثل مرايا اخر فان حصول الصور فيها 
باعتبار التوهم فاذا كان حصول الظالل فيها باعتبار التوهم يكون امتيازه ايضا ومهيا 
فكما ان وجود املمكن باعتبار التوهم يكون عدمه ايضا باعتبار التوهم فما اعطي يف 

ضع قدم فان الوجود والعدم يف احلقيقة على صرافة اطالقهما ما خارج دائرة الوهم مو
الصانع تعاىل خلق العامل يف  لذاك عرض ترتل وال هلذا حصل ترق ومن كمال اقتدار

مرتبة الوهم من ذاك وهذا وأتقنه وجعل املعاملة االبدية واجملازاة السرمدية منوطة به 
حصول دولة الفناء من اشعة جتلي وما ذلك على اهللا بعزيز وما قلت فيما سبق ان 

الذات يعين ان حصول نفس جتلي الذات بعد حصول دولة الفناء ما مل تتخلص مل جتد 
والفرق بني اشعة التجلي ونفس التجلي كالفرق بني اسفار الصبح وطلوع الشمس 
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فان يف وقت االسفار ظهور اشعة جتلي الشمس وبعد الطلوع نفس جتلي الشمس ورمبا 
لبعض بنفس التجلي مع ظهور اشعة التجلي وال يوصل به اىل تلك الدولة ال يشرف ا

 بواسطة عروض بعض العوارض كما يدرك االسفار وال يدرك الطلوع ىالقصو
بعروض علة مساوية او ارضية وايضا ال حاجة يف شهود االسفار اىل كمال قوة الباصرة 

خلفاش انظر اال ترى ان وشهود الشمس هو الذي يستدعي كمال قوة الباصرة وحدة ال
قادر على ادراك االسفار وعاجز عن ابصار الشمس يف النهار وابصار الشمس 
يستدعي ان حيصل له بصر آخر ورمبا يكون يف السالك استعداد اشعة التجلي وال 
يكون فيه استعداد نفس التجلي واخلفاش فيه استعداد مشاهدة اشعة جتلي الشمس 

 الشمس ها انا اقول كالما عاليا لعله يكون نافعا وبعد وليس فيه استعداد نفس جتلي
انصرام جتلي الصفات وبعد حصول فناء الصفات والذات يستقبل العارف جتل كانه 
دهليز جتلي الذات وكانه برزخ بني جتلي الصفات وجتلي الذات والذي يترقي من هذا 

زخي بزعم هذا التجلي له نصيب من جتلي الذات بقدر استعداده وهذا التجلي الرب
الفقري اصل لذاك التجلي الذايت الذي قال الشيخ بن العريب قدس سره يف حقه هذه 

 ى سوى له ما رأى له فاملتجلىالعبارة والتجلي من الذات ال يكون اال بصورة املتجل
 منتهى احلق وال ميكن ان يراه وقال هلذا التجلي ىصورته يف مرآة احلق وما رأ

قام فوقه وقال وما بعد هذا التجلي اال العدم احملض فال تطمع وال التجليات ومل يقل مب
 من هذه الدرجة يف التجلي الذايت ىتتعب يف حتصيل العروج والترقي فوقه فال مقام اعل

والعجب ان الوصول اىل املطلوب احلقيقي فيما وراء هذا التجلي والشيخ خيوف وحيذر 
 فلو مل نطمع حنن املهجورون املتحريون فيه عنه بقوله تعاىل وحيذركم اهللا نفسه ويهدد

ومل نتعب حلصوله ماذا كنا فعلناه غري التسلي من اجلوهر النفيس بقطعات اخلزف غاية 
نصيب امليسر من ما يف الباب ان النصيب من كل مرتبة مناسب لتلك املرتبة فال

لق بتلك املرتبة كيفيا ال سبيل للكيف اىل الالكيفي فاملعرفة اليت تتعالالكيفي يكون ال
ليست كمعرفة تتعلق بالكيفي فانه ال جمال هلذه املعرفة هناك العلم يف ذات اهللا سبحانه 
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جهل اي ليس علماً من جنس العلم املتعلق بعلم املمكن فانه من مقولة الكيف وال 
كيف مثة واملنع من التفكر يف ذات اهللا سبحانه امنا هو بواسطة انه تعاىل وراء التفكر 

تخيل ووجد انه تعاىل امنا ميكن به سبحانه ال بالفكر واخليال ربنا آتنا من لدنك وال
رمحة وهئ لنا من امرنا رشدا وكان ينبغي للشيخ قدس سره ان يقول وما بعد هذا 
التجلي اال الوجود الصرف والنور احملض وامنا قال وما بعد هذا التجلي اال العدم 

فوق والترقي من الصفات اجتهاد وسعي يف اعدام باعتبار ان العامل ظل الصفات والت
نفسه وليس كذلك فان العارف اذا مل يترق من الصفة اليت هي اصله ومل يتفوق 
الشئون واالعتبارات الذاتية ماذا يكون فعله والي شئ يكون جميئه والفناء والبقاء 

قاء االصل عن ه للتجاوز اىل ما فوق اصله فتجاوز ببااللذان تيسرا له يف كل مرتبة جر
  :)شعر(االصل ووصل اىل اصل االصل 

   ومن هو النار كيف حيترق *حيرق بالنار من ميس هبا

فلو وصل الشيخ قدس سره اىل اصل ذلك الظل ملا خاف من الترقي اىل فوق 
ترقي هذا الشيخ املعظم بفضل اهللا جل سلطانه قتضى ومل خيوف ولكن حسن الظن ي
 االمر ال ينبغي وزن حاله العظيم مبيزان قاله ولعله قال من هذا املقام وادراكه حقيقة

 يوماه فهو مغبون واهللا سبحانه ىذلك يف االبتداء والتوسط مث جاوزه مبراحل من استو
املوفق وماذا اكتب من التجلي الذايت وماذا اقدر ان اكتب فانه ذوقي فمن ذاق عرف 

  ):ع(ومن مل يذق مل يدر 

  بلغ الرياع اىل هنا فتكسرا

القدر املمكن اظهاره ان التجلي الذايت يف حق العارف الذي ذكر فناءه فيما  و
سبق دائمي وما هو كالربق لغريه على الدوام يف حقه بل التجلي الربقي ليس هو جتليا 
ذاتيا يف احلقيقة وان قالوا له جتليا ذتيا بل هو جتلي شأن من شئون الذات سريع 

ي الذايت من غري مالحظة الشئون واالعتبارات فالدوام  ما حصل التجلاالستتار فانه مىت
الزم له واالستتار غري متصور فيه وتلوينات التجليات تنبئ عن الصفات والشئونات 
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وحضرة الذات مرتهة ومربأة من التلوينات وال جمال فيها لالستتار ذلك فضل اهللا يؤتيه 
  .من يشاء واهللا ذوالفضل العظيم

  

عون اىل املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم يف بيان املكتوب السادس والسب
  علو شأن العلم واملرتبة املقدسة فوقه املعرب عنها بالنور الصرف

اعلم ان شأن العلم وان كان تابعا لشأن احلياة ولكن للعلم يف مرتبة حضرة 
الذات تعالت وتقدست بعد سقوط اعتبار الصفات والشئون شأن ليس هو للحياة 

ئر الصفات والشئون ويف موطن التجرد عن مجيع النسب مرتبة ال جتوز فضال عن سا
اطالق غري النور على نفسها أظن ان للعلم ايضا جماال فيها ال ذاك العلم الذي يقال له 

مثلي كحضرة ه مع قسميه تابع للحياة بل هو الكيفي والحصوليا او حضوريا فان
تبار العامل واملعلوم وفوق تلك الذات تعالت وتقدست وكله شعور ال كيفي بال اع

املرتبة مرتبة أخرى ال جمال فيها للعلم كسائر الشئون ال شئ هناك غري النور الذي هو 
مثليا ماذا المثلي فاذا كان ظل ذلك النور الكيفيا والاصل ذلك الشعور الالكيفي وال

االت نقول من الكيفية االصل الذي هو عني النور ماذا نقدر ان نقول ومجيع الكم
وجوبية وامكانية ظالل النور وقائمة بالنور ووجود الكل صار وجودا ومبدأ لآلثار من 
النور واملرتبة االوىل ملا كانت فيه رائحة االحنطاط من مرتبة حضرة النور الصرف 

 يف حقه و السالمواجلامع للشعور هو النور قال املخرب الصادق عليه و على آله الصالة 
ه احيانا بالعقل حيث قال اول ما خلق اهللا العقل واحيانا بالنور وقال انه خملوق وعرب عن

اول ما خلق اهللا نوري وكالمها شئ واحد فانه نور وعقل وشعور وحيث نسب النيب 
صلّى اهللا عليه و سلّم اىل نفسه وقال نوري ميكن ان نقول ان هذه املرتبة هي احلقيقة 

والتعني االول املتعارفان بل لو كان ذلك التعني احملمدية والتعني االول ال تلك احلقيقة 
ظال من ظالل ذلك التعني فهو ايضا مغتنم كما ان املراد من هذا العقل ليس هو ذاك 
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العقل الذي قال الفالسفة انه الصادر االول من الواجب تعاىل بطريق االجياب وجعلوه 
يه رائحة من االمكان  ان يعلم ان كل موطن فيه تعني ف)ينبغي(مصدر الصدور الكثرة 

ومعه شوب من العدم الذي صار باعثا على تعني الوجود ومتيزه وبضدها تتبني االشياء 
قدمها  وصفات الواجب جل شأنه هي اليت عرض هلا التعني والتميز فهي مع وجود

ليست بواجبة لذواهتا بل واجبة لذات الواجب تعاىل وحاصل ذلك وجوب بالغري 
مكن وان كان التحاشي الزما من اطالق لفظ االمكان يف الذي هو من اقسام امل

الصفات القدمية لكونه مومها للحدوث واملناسب هناك اطالق الوجوب جمليئها من 
ذات الواجب تعاىل ولكن لالمكان فيها جمال يف احلقيقة لعدم وجوهبا لذواهتا بل لغريها 

لكن االثنينية مقتضية للغريية املصطلح و وان مل يقولوا بالغريية وارادوا بالغري الغري
 ان الشيخ حميي )و العجب(االثنان متغايران قضية مقررة من قضايا ارباب العقول 

الدين بن العريب قال لالثنني من التعينات تعينا وجوبيا وللثالثة امكانية ويف احلقيقة يف 
 وكان كل التعينات مسة الظلية ورائحة االمكان وان كان بني ممكن وممكن فرق كثري

حادثا ولكن الكل غري خارج من دائرة االمكان ويف الكل رائحة اآلخر احدمها قدميا و
الصرف واملتعني بالالتعني ذاتا  يت هي النورة ال وختيل املرتبة الثاني)واياك(من العدم 

حبتا واحدية جمردة مثل اآلخرين فانه ايضا حجاب من احلجب النورانية ان هللا سبعني 
وظلمة وان مل يكن تعينا ولكنه حجاب املطلوب احلقيقي وان  نورالف حجاب من 

كان آخر احلجب وهو تعاىل وراء الوراء وهذا النور الصرف ملا مل يكن داخال يف 
 ومثل ذلك النور كمثل ىدائرة التعني كان مرتها ومربأ من ظلمة العدم وهللا املثل األعل
 عني القرص وصار حجابا هلا تشعشع نور الشمس الذي هو حاجب لقرصها انتشر من

ويف احلديث حجابه النور وهذه املرتبة العلياء فوق التجليات الذاتية فضال عن جتليات 
االفعال والصفات فان التجلي بال شوب التعني غري متصور وهذا املقام فوق مجيع 
التجليات ولكن منشأ التجليات الذاتية هو هذا النور الصرف والتجلي امنا يتصور 

سطته ولواله ملا حصل التجلي وحقيقة الكعبة الربانية اظنها حضرة ذلك النور الذي بوا
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ها ؤهو مسجود اجلميع واصل مجيع التعينات فاذا كان مالذ التجليات الذاتية وملج
ذلك النور ماذا يزيد يف مدحه كونه مسجودا لآلخرين فاذا شرف اهللا سبحانه بكمال 

صول اىل هذه الدولة وخصه بالفناء والبقاء يف هذا فضله وعنايته عارفا من الوف بالو
املوطن ميكن ان ينال بقاء هبذا النور وحظا وافرا من الفوق وفوق الفوق وان يتجاوز 
من النور بالنور فيصل اىل أصل النور ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذوالفضل 

 طور الكشف والشهود العظيم وهذه املعارف كما اهنا وراء طور النظر والفكر وراء
ايضا وارباب الكشف والشهود يف فهم هذه العلوم كأرباب العلم والعقل ال بد يف 

 من نور فراسة و السالماالهتداء اىل درك هذه احلقائق مبتابعة االنبياء عليهم الصالة 
 ان يعلم ان هذا النور حاشاه من أن تكون فيه شائبة االمكان فيكون )ينبغي(النبوة 
ومن جنس اجلوهر والعرض بل هو مرتبة ال ميكن اطالق شئ عليها غري النور ممكنا 

 ال يتوهم احد من هذا )تنبيه(وان كان ذلك الغري وجوب الوجود فان الوجوب دونه 
البيان ان خرق مجيع احلجب عن الذات تعالت قد حتقق يف حق هذا العارف لكون 

لف حجاب  نقلوه ان هللا سبعني أهذا النور آخر احلجب على ما مر وهو ممتنع حلديث
حرقت سبحات وجه ما انتهى اليه بصره من خلقه الن من نور وظلمة لو كشفت ال

مثة حتقق وبقاء باحلجب اليت كل منها معد لآلخر ال خرق احلجب شتان ما بينهما ربنا 
  . اهلدى على من اتبعو السالمآتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا رشدا 

  

ابع والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد يف املكتوب الس
اسرار حقيقة القرآن اجمليدمع بيان دقائق العجز واملعرفة وحقيقة الصالة 

  والكلمة الطيبة

ال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل ذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لواحلمد هللا ال
 الفقري حقيقة الكعبة الربانية وبينها الصرف اليت وجدها ربنا باحلق وبعد مرتبة النور
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الكعبة املعظمة امنا صارت قبلة  مرتبة عالية جدا وهي حقيقة القرآن اجمليد السبحاين و
اآلفاق وتشرفت بدولة املسجودية للكل حبكم القرآن اجمليد االمام قرآن واملأموم االول 

كيفية وايضا ان مبدأ كعبة معظمة وهذه املرتبة املقدسة مبدأ لوسعة حضرة الذات الال
امتياز تلك احلضرة الالكيفي والالمثلي هو هذه الدرجة العليا والوسعة يف تلك الدرجة 
املقدسة ليست هي حبسب الطول والعرض فان ذلك من مسات النقص واالمكان بل 
هي امر من مل يتحقق به ال يدريه وكذلك االمتياز يف تلك املرتبة املقدسة ليس هو 

املباينة فان ذلك مستلزم للتبعض والتجزي اللذين من لوازم اجلسم  باملزايلة و
واجلسماين تعاىل اهللا سبحانه عن ذلك وال يتصور يف ذلك املوطن فرض شئ غري شئ 
فان الغريية تنبئ عن االثنينية بل ال جمال فيه للفرض لكونه من قبيل فرض احملال من مل 

  .يذق مل يدر

   مثل عنقاء وهامهىاضح و *وما أبديك من طريي عالمه

   ومل يك السم طريي استدامه *وللعنقاء بني الناس اسم

وكل شئ يفرض يف ذلك املوطن وان كان فرض احملال ويتعمق النظر يف ذلك 
الشئ ال يظهر فيه امر له اختصاص بذلك الشئ احملقق وال يوجد يف شئ آخر مفروض 

 كائنا وبائنا وتكون احكام كل ومع ذلك يكون االمتياز بني ذينك الشيئني املفروضني
فسبحان من مل جيعل للخلق اليه سبيال اال بالعجز عن اآلخر منهما متميزة عن احكام 

العجز عن املعرفة نصيب االكابر االولياء وعدم املعرفة غري العجز عن املعرفة  معرفته و
اآلخر ني مثال احلكم بعدم االمتياز يف ذلك املوطن املقدس ووجدان كل كمال ذايت ع

كما قالوا ان العلم عني القدرة والقدرة عني االرادة عدم املعرفة بامتياز ذلك املوطن 
واحلكم باالمتياز يف ذلك املوطن واالعتراف بعدم وجدان كنه ذلك االمتياز عجز عن 
معرفة امتياز ذلك املوطن وعدم املعرفة جهل والعجز عن املعرفة علم بل العجز متضمن 

الشئ والعلم بعدم وجدان كنه ذلك الشئ من غاية عظمة ذلك الشئ للعلمني علم 
وكربيائه فلو ادرجنا فيه علما ثالثا ايضا لساغ وهو علم االنسان بعجزه وقصوره الذي 
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يكون ذلك اجلهل  هو مؤيد ملقام عبديته وعبوديته ويف عدم املعرفة اليت هو اجلهل رمبا
عم انه علم ويف العجز عن املعرفة جناة مركبا اذا مل يعرف جهل نفسه انه جهل بل ز

تامة من هذا املرض بل ال جمال فيه هلذا املرض لكونه معترفا بعجزه فلو كان عدم 
العجز عن املعرفة متساويني لكان اجلهالء كلهم عرفاء وكان جهلهم واسطة  املعرفة و

دان لكماهلم بل هناك كل من كان اجهل يكون اعرف فان املعرفة هناك يف عدم وج
املعروف ويف العجز عن املعرفة هذه املقدمة صادقة فان كل من يكون اعجز عن 
املعرفة يكون اعرف باملعارف والعجز عن املعرفة مدح يشبه الذم وعدم املعرفة ذم 
صرف ليست فيه رائحة املدح رب زدين علما بكمال العجز عن معرفتك سبحانك 

 اليه هذا ى سره هذا الفرق الذي اهتدفلو الحظ الشيخ حميي الدين ابن العريب قدس
الفقري ملا ذكر العجز عن املعرفة باجلهل اصال وملا عده من عدم العلم قطعا حيث قال 

بعد ذلك بني علوم منا من علم ومنا من جهل فقال العجز عن درك االدراك ادراك و
لوم من  هبا واعتقدها من نفسه وقال خامت االنبياء يأخذ هذه العىهالشق االول وبا

 خبامت الوالية احملمدية نفسه فصار من هذه اجلهة مورد املطاعن خامت الوالية وعىن
اخلالئق وشراح الفصوص صرفوا يف توجيهات هذا الكالم مهمهم وعند الفقري ميكن 
ان يقال ان هذا الكالم يف احلقيقة ادون من ذلك العجز بل ال مناسبة لديه لكونه 

موطن االصل سبحان اهللا ان قائل هذا القول هو الصديق مربوطا بالظالل والعجز يف 
رضي اهللا عنه كما قالوا وهو رأس العرفاء ورئيس الصديقني فاي علم يسبق ذلك 
العجز وأي قادر يكون اسبق قدما من ذاك العاجز نعم اذا قال يف حق استاذ الصديق 

 ذلك يف حق الصديق  ما قال كيف ال يقولو السالميعين النيب عليه و على آله الصالة 
والعجب ان الشيخ هبذا القيل والقال وهبذا الشطح من املقال يظهر يف النظر من 

  ):ع(املقبولني ويشاهد يف عداد االولياء املكرمني 

  ال عسر يف امر مع الكرام

نعم رمبا حيصل التأذي من الدعاء ورمبا حيصل السرور واالبتهاج من الشتم 
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يخ يف خطر والذين يقبلونه ويقبلون كالمه ايضا يف خطر وااليذاء والذين يردون الش
ينبغي ان يقبل الشيخ وينبغي ان ال يقبل كلماته املخالفة هذا هو الطريق الوسط يف 
قبول الشيخ وعدم قبوله الذي هو اختيار هذا الفقري واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال 

ا حقيقة القرآن ال دسة اليت قلنا اهناىل أصل الكالم فنقول ان هذه املرتبة املق) ولنرجع(
طالق النور ايضا وبقي النور يف الطريق كسائر الكماالت الذاتية ال يوجد جمال فيها ال

هناك شئ اصال غري الوسعة الالكيفية واالمتياز الالمثلي فلو كان املراد من قوله تعاىل 
ترتيل كما يومي اليه قد جاءكم من اهللا نور القرآن ميكن ان ذلك باعتبار االنزال وال

كلمة جاءكم وفوق هذه املرتبة املقدسة مرتبة عالية جدا وهي حقيقة الصالة اليت 
صورهتا قائمة يف عامل الشهادة باملصلني من ارباب النهاية ولعل فيما ورد يف قصة 

 امياء اىل ]١[املعراج يف قوله صلّى اهللا عليه و سلّم حكاية قف يا حممد ان اهللا يصلي
قة مبرتبة الترته والتجرد لعلها تكون ئ الصالة هذه نعم ان العبادة اليت تكون الحقيقة

صادرة عن مراتب الوجوب وتظهر من اطوارالقدم فالعبادة الالئقة جبناب قدسه تعاىل 
هي الصادرة من مراتب الوجوب ال غري فهو العابد واملعبود ويف هذه املرتبة املقدسة 

متياز الالمثلي فان حقيقة الكعبة وحقيقة القرآن جزآها كمال الوسعة الالكيفية واال
والصالة هي جامعة جلميع كماالت مراتب العبادات وكائنة على نسبة اصل االصل 
فان املعبودية الصرفة متحققة فيها وحقيقة الصالة اليت هي جامعة جلميع العبادات 

املعبودية الصرفة ثابت هلا عبادة يف هذه املرتبة للمرتبة املقدسة اليت فوقها واستحقاق 
 االمتياز يف ىفاهنا اصل الكل ومالذ اجلميع وتقصر الوسعة ايضا دون هذا املوطن ويبق

 اقدام الكمل من االنبياء واكابر االولياء منتهى مثليا والطريق وان كان الكيفيا وال
ي هناية  اوال وآخرا اىل هناية مقام حقيقة الصالة اليت هو التسليماتعليهم الصلوات 

حد بوجه من دية الصرفة اليت ال شركة فيها العباد وفوق ذلك املقام مقام املعبوة العباد
الوجوه حىت يضع قدمه اىل فوق وكل مقام فيه شوب عبادة وعابد فيه جمال للقدم 

                                                 
  .قوله قف يا حممد اخل أورده القسطالين يف املواهب اللدنية يف قصة املعراج) 1(
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كالنظر واذا وقعت املعاملة اىل املعبودية الصرفة يقصر القدم ويتم السري ولكن حبمد اهللا 
  ):ع(مينع من النظر فيها بل له فيها جمال بقدر االستعداد سبحانه مل 

  لو مل يكن هذا لكان بالء

قف يا حممد اشارة اىل قصور القدم هذا يعين قف يا  ميكن ان يكون يف امر
حممد وال تضع قدمك فوق ذلك فانه ال جمال للقدم فوق مرتبة الصالة اليت هي صادرة 

لذات وترتهها تعالت وتقدست وحقيقة عن مرتبة الوجوب ومرتبة جترد حضرة ا
الكلمة الطيبة ال اله اال اهللا تتحقق يف ذلك املقام ونفي عبادة اآلهلة الغري املستحقة 
للعبادة يتصور يف ذلك املوطن واثبات املعبود احلقيقي الذي ال مستحق للعبادة غريه 

 ههنا وميتاز فيه العابد حيصل يف ذلك املقام وكمال االمتياز بني العابدية واملعبودية يظهر
 ال املنتهينيمن املعبود كما ينبغي ان ميتاز ويعلم ان معىن ال اله اال اهللا بالنسبة اىل حال 

معبود اال اهللا كما تقرر يف الشرع انه معىن هذه الكلمة ومالحظة ال مقصود وال 
 معبود موجود بالنسبة اىل االبتداء والوسط وال مقصود فوق ال موجود فانه روزنة ال

 ان يعلم ان الترقي يف النظر يف ذلك املوطن وحدة البصر فيه مربوطة )ينبغي(اال اهللا 
يف   وسائر العبادات لعلها متد يف تكميل الصالة وتتالاملنتهينيبالصالة اليت هي شغل 

نقصها ولعله من هذا الوجه قالوا يف حق الصالة اهنا حسن لذاهتا كاالميان وسائر 
  . حسنا لذواهتاالعبادات ليست

  

املكتوب الثامن والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد 
واخلواجه حممد معصوم يف اظهار االشتياق اياهم واالشفاق عليهم مع ذكر 

  مثرات العسكر

 على رسول اهللا وان كان االوالد الكرام مشتاقني و السالماحلمد هللا والصالة 
ا وحنن ايضا متمنني حلضورهم ومالقاهتم ولكن ما ذا نفعل الينا ومريدين لدوام صحبتن
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  ):ع(ال حيصل مجيع املتمنيات 

  جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن

 بقائي يف العسكر على هذا الطور بال اختيار وال رغبة مغتنما واعتقد ىواين ار
هنا ساعة واحدة يف هذه العرصة افضل من ساعات كثرية يف سائر االمكنة وقد يتيسر 

ما ال يعلم تيسر متثاله يف مواضع أخرى ومعارف هذا املوطن ممتازة من سائر املعارف 
واحوال هذا اجملمع ومقاماته ليست مما يناهلا كل عارف واملنع الذي ورد من جانب 
السلطان اراه روزنة رضاء موالي العزيز الشان واظن سعاديت يف هذا احلبس وخصوصا 

ر ومعاملة عجيبة ويف اوقات التفرقة هذه غنج ودالل يف ايام املشاجرة هذه امو
ومالطفة غريبة ولكن كلما حتصل دولة جديدة عجيبة يوما فيوما يقع االوالد يف 
اخلاطر ويضطرب الفؤاد من امل اهلجر والبعاد وعدم نيل املالقاة واظن ان شوقي اكثر 

ما يريد الوالد اياه وان وازيد من شوقكم وغالب عليه ومن املقرر ان الولد ال يريد مثل 
 له والفرع احتياجكانت قضية االصالة والفرعية مقتضية عكس ذلك فان االصل ال 

حمتاج اىل االصل من القدم اىل الرأس ولكن جرت املعاملة على ذلك وثبت اشد 
  ):ع(الشوق لالصل 

  يزچمهه  ند ماىخدادرخانه بكد

  .مو السالالدهلي يف جواركم وآكره ايضا قريب منكم 

  

املكتوب التاسع والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم يف 
اسرار ذات العارف املوهوبة الالكيفية وحتقيق جتلي الذات والرؤية االخروية 

  وما يناسب ذلك

فاذا ترقت معاملة العارف من الشئون والصفات وتعدت من وجوه اعتبارات 
 من املقام الذي عربنا عنه حبقيقة الصالة الذات تعالت وتقدست وحصل هلا التفوق
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يكون التوجه واملتوجه مثة بال كيف كاملتوجه اليه فانه ال سبيل للكيفي اىل الالكيفي 
وذلك املتوجه هو ذات العارف بعد حذف مجيع الوجوه واالعتبارات عنه والكنه 

بنفسها ال عبارة عن هذه الذات اجملردة املتوجهة اىل ذات معروفها وكنهه مطلوهبا 
بالوجه واالعتبار وامنا قلت ان الكنه عبارة عن الذات اجملردة فان كنه الشئ هو ما 
يكون وراء مجيع وجوه الشئ واعتباراته وذات الشئ ايضا ما يكون وراء مجيع وجوه 
الشئ واعتباراته فان كلما يالحظ من وجوه الشئ واعتباراته توجد ذات الشئ وراء 

بات امر يف مرتبة الذات اصال وكل شئ يثبت مثة فهو داخل يف ذلك كلها ال جمال الث
الوجوه واالعتبارات والذات ما وراء ذلك ال يتصور يف ذلك املقام امر غري النفي 
والسلب فان كان فيه علم باالمتياز فبالسلب وان كان تعبري وتفسري فبالسلب أيضا 

ري السلب فهو جمهول الكيفية وله وكل شئ ال جمال فيه لالثبات وال ميكن عنه التعبري بغ
نصيب من الالكيفي والتوجه الذي يثبت يف مرتبة الذات يكون عني ذات املتوجه ال 
وجه من وجوه الذات وال اعتبار من اعتباراهتا فان مجيع الوجوه واالعتبارات صارت 
مسلوبة عنها ومل يبق شئ غري الذات االحد فيكون لذاك التوجه الذي هو عني الذات 
يف نصيب من الالكيفي بالضرورة فصح ان التوجه واملتوجه يكونان مثة بال ك

كيفي فرق كثري ما للتراب ورب االرباب ال كاملتوجه اليه وان كان بني الكيفي و
وهلذا اثبتنا يف التوجه واملتوجه نصيبا من الالكيفي والالكيفي احلقيقي هو املتوجه اليه 

 جمهول الكيفية وال ميكن اثبات شئ فيها كيف ُهُهْنفقط فاذا كان ذاك املمكن وكُ
تكون ذات الواجب تعاىل اليت هي يف كمال اللطافة والتقدس والترته مدركة وماذا 

  :)شعر(حيصل منها 

   هل يقدر االخبار عن هذا وذا *من مل يكن ذا خربة عن نفسه

 ارحم الرامحني من كمال رأفته ورمحته املمكن الذي متصف بالكيف ىواعط
  ):ع( ىالتمام نصيبا من الالكيفي ليحصل له حضور وشعور بالالكيفي احلقيقب

  ولالرض من كأس الكرام نصيب
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وما قيل من استحالة معرفة كنه الذات لعلهم ارادوا باملعرفة املعرفة املتعارفة اليت 
عامل الكيفي بالكيفي من عامل الكيف وتعلقها بالالكيفي حمال واما اذا اتصل امر من 

 غريبة )معرفة(ظاً وافراً مل يكون حماالً حكيفي ونال من تلك الدولة العظمى ال الباتص
 هذه الذات ة قلما ظهرت اىل اآلن من أهل الكشف والعرفان انومسئلة دقيقة عجيب

ررة اليت هلا نصيب من الالكيفي وبينت بالتفصيل خمصوصة بعارف تام املعرفة واصل اجمل
ت وتقدست وحصل له الفناء والبقاء يف تلك الدرجة اىل حضرة الذات اجملردة تعال

 هذا العارف ال نصيب ىالعليا وهذه الدولة اثر ذلك البقاء الذايت وسائر املمكنات سو
هلم من الذات اصال وليست هلم ذات قطعا حىت تكون صفاهتم قائمة هبا بل مجيع 

اصوهلا اليت هي وجودهم ظالل االمساء والصفات وعكوس الشئون واالعتبارات قائمة ب
االمساء والصفات ال بامر يعرب عنه بالذات واللطائف السبع لالنسان الذي هو امجع 

 آثار الصفات وجسمانيها وروحانيها ظالل ىمجيع املمكنات سواء كانت خفيا او اخف
االمساء واعتبارات الذات تعالت وتقدست ما اودع فيها شئ من نفس الذات وما 

 ال قيام لالمساء والصفات بانفسها بل قيامها )فان قيل( جعل قيامها بتلك الذات
 ان الغري امنا ال يقوم هبا اذا كان )قلت(بالذات تعالت وتقدست فكيف يقوم الغري هبا 

ؤالء هبموجودا وأما اذا حصل له ثبوت واستقرار يف مرتبة التوهم فلم ال يكون قائما 
هو كقولنا املمكن ال ذات له  وكتبت ان ذات املمكن عدم ف)وما قلت(فانه اضعف 

 التحقيق الفلسفي تغايرا بني هذين ىذاته عدم وال ذات له كالمها مبعىن واحد وان ابد
املفهومني ولكن ال مفهوم له ويف احلقيقة مرجعهما ومآهلما واحد والعدم ال نفع فيه 

ان لنفسه وماذا جيدي لغريه وال يقدر امساك نفسه فكيف ميسك غريه وحتقيق املبحث 
ملرآة اقيامها يف الظاهر بتلك  يرى عكوس االمساء والصفات ملا ظهرت يف مرآة العدم

وتتخيل املرآة كالذات هلا باعتبار قيامها هبا ويف احلقيقة قيامها بأصلها ال تعلق هلا 
باملرآة اصال وال شغل هلا مبرآة العدم يف غري التوهم واين اجملال جلوهرية تلك املرآة 

ا والعدم ال قابلية له الن يكون عرضا فكيف يكون جوهرا وهذا العارف وذاتيتها ههن
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تام املعرفة الواصل اىل مرتبة الذات تعالت وتقدست احلاصل له البقاء بالذات الذي 
حكمه حكم عنقاء املغرب يف مجيع االوقات لكونه عزيز الوجود وغريب الوقوع 

مساء والصفات وعكوسها اليت هي  بعد الفناء والبقاء ذاتا يكون قيام ظالل االىاعط
حقيقته بتلك الذات كما ان قيام اصوهلا اليت هي االمساء والصفات حبضرة الذات 

لعارف فيكون ا ايكون قيام ظالل تلك االمساء والصفات بظل تلك الذات اليت اعطيه
سائر أفراد املمكن جمرد االعراض ال و يكون ذلك العارف مركبا من اجلوهر والعرض 

ة فيهم من اجلوهرية نعم ما قال صاحب الفتوحات املكية من ان العامل اعراض شائب
جمتمعة قائمة بذات واحدة ولكن ذهل الشيخ هنا عن دقيقتني احدامها انه مل يستثن 
العارف االكمل من هذا احلكم وثانيتهما انه جعل قيامه بالذات االحد واحلال ان قيامه 

 بالذات تعالت وان كان قيام االمساء والصفات باصله الذي هو االمساء والصفات ال
بالذات فان حلضرة الذات كمال االستغناء عن العامل فكيف ميكن قيام العامل بتلك 
 ىالدرجة العليا وماذا يكون العامل حىت يكون فيه هوس القيام بتلك الذروة القصو

  :)شعر(

  ئىدرخت بلند باال  تو *ما متاشا كنان كوته دست

 من احكام العامل ا العارف خارجة عن معاملة العامل وحكمه مستثىنومعاملة هذ
 وهو حبكم املرء مع من احب نال باحملبة الذاتية معية باصل االصل متجاوزاً اصله وافىن

  هل جزاء االحسان االّمبقتضىنفسه يف اصل االصول واكرمه اكرم االكرمني 
د فين فيه وصريه مظهرا لذاته وامسائه االحسان ببقائه مكافاة لفنائه وجعله باقيا مبا ق

وصفاته وجعله مرآة جامعة فكان حكم سائر افراد العامل يف جنب هذا العارف العاشق 
حكم القطرة بالنسبة اىل البحر احمليط فان االمساء والصفات ال قدر هلا يف جنب حضرة 

 ليس هلا ذلك الذات وال مقدار وللقطرة قدر بالنسبة اىل البحر وهؤالء ميكن ان يقال
يف جنب تلك ينبغي ان يقيس علم هذا العارف ومعرفته ودركه وادراكه من ههنا 
بالنسبة اىل اآلخرين وان يفهم مثة عظم شانه وعلو مرتلته ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 
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 ذاتاً يكون قيام ىواهللا ذوالفضل العظيم وهذا العارف الذي تشرف بالبقاء الذايت واعط
علم والقدرة هبا كما كان قيامها اوال باصوهلا كسائر افراد العامل ال يعود صفاته مثل ال

اليه بوجود هذا البقاء االكمل اطالق كلمة انا اليت قد زالت عنه وال يقدر اطالق انا 
الفناء االمت الذي مل يترك من يف مرتبة من مراتب البقاء فإن البقاء االكمل متفرع على 

اطالق كلمة انا امساً وال رمساً ومل يبق له جماال الزائل ال يعود قضية مشهورة والذي 
يعود فليس هو بزائل بل كان مغلوباً ومستورا مث قوي بعروض عارض وغلب فان 
املغلوب قد يلغب ينبغي ان يعلم ان النصيب من مرتبة الذات تعالت وتقدست 

ا العارف الذي صار باقياً حبضرة الذات وقامت به الصفات واي قسم من خمصوص هبذ
الفناء والبقاء حصله غريه يكون نصيبه من االمساء والصفات ال من الذات تعالت 
وتقدست وان مل يكن لالمساء والصفات انفكاك عن الذات تعالت ولكن النصيب من 

لصفات عن الذات مجاعة يف الذات غري النصيب من الصفات وان اوقع عدم انفكاك ا
توهم احتاد النصيب من الصفات وعينيته بالنصيب احلاصل من الذات ولكن لكل 

 ذلك الرباب ىمنهما عالمات وامارت على حدة وعلوم ومعارف خمصوصة ال خيف
 عليك ان التجلي الذايت ليس ىالوصول اىل هذه الدولة العظمى ولكن ال خيف

ن يتيسر التجلي الذايت لغريه ايضاً ولكن ال يكون له مبخصوص هبذا العارف بل جيوز ا
نصيب من نفس الذات فان التجلي يستدعي حنوا من الظلية فانه ظهور يف مرتبة ثانية 

هاربا و يكون والنصيب من نفس الذات الذي مر ذكره ال يتحمل شائبة من الظلية 
ايضا ظهور عن نفس التجلي والظهور ايضاً وظهور الذات بصفة من الصفات هو 

الذات يف مرتبة ثانية ولكنه ليس جتليا ذاتياً بل جتلي اعتبار من اعتبارات الذات تعالت 
وتقدست فان الذات عز شأهنا جامعة جلميع االعتبارات بل مرتهة عن اجلميع فال 

 ابن العريب ان الشيخ حميي الدين )فان قيل(ت جتليا ذاتياً ايكون جتلي اعتبار من االعتبار
ه وتابعوه قدس اهللا أسرارهم قالوا للتعني االول تعيناً ذاتياً وهو ظهور الذات قدس سر

بالتعني العلمي اجلملي الذي هو اعتبار من اعتبارات الذات وان كانت له جامعية 
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 ان معتقد هذا الدرويش هو ان هذا الظهور العلمي اجلملي الذي عربوا عنه )اجيب(
 ذاتياً بل هو جتلي شأن من شؤنات الذات والذات بالتعني االول ليس هو أيضاً جتلياً

جامعة جلميع الشئون واالعبتارات بل فوق مجيع الشئون واالعبتارات واعتبار العلم 
هناك كسائر اعتبارات الذات اليت ايدي وصوهلا قاصرة عن ذيل غنا تلك املرتبة 

يف اخلارج نفس  ان الظهور يف مرتبة ثانية مقصور على العلم فان )فان قيل(املقدسة 
الذات تعالت فيكون ظهورها يف مرتبة ثانية يف موطن العلم فان الظهور اما يف العلم او 

 ان القادر الذي ظهر )قلت(يف اخلارج ومل يبني الشق الثالث حىت يثبت فيه الظهور 
بشأن العلم الذي هو اعتبار من اعتبارات الذات يقدر ان يظهر على هنج يكون ظهور 

لم بعضا من ذلك الظهور اجلامع بل يظهر على هنج ال يكون العتبار العلم اعتبار الع
مرتبة ذلك الظهور اجلامع ما وراء مرتبة و يكون وال لسائر االعتبارات فيه جمال 

 من مرتبة العلم وجعل جتلي الذات ىاخلارج ومرتبة العلم بان يكون ظال للخارج واعل
يف كوز بل من قبيل طلب الشراب من مقيدا بالتعني العلمي من قبيل حصر حبر 

  :)شعر(السراب قال الشاعر 

   أضاع العمر يف طلب احملال * قليه جويدچى در صحن كاىكس

نعم ان اعتبار العلم هو امجع مجيع اعتبارات الذات وفيه من مشول كماالت 
الذات ما ليس يف غريه من االعتبارات فلو قالوا للظهور العلمي ظهور الذات على 

 التجوز وأطلقوا عليه جتليا ذاتيا لساغ وان كان ذلك بعيدا عن اطالقاهتم سبيل
 ان الشيخ )فان قيل( على الناظرين يف كالمهم ىومستبعدا من مذاقهم كما ال خيف

حميي الدين بن العريب قدس سره قال تكون الرؤية االخروية بصورة لطيفة جامعة مثالية 
 رؤية الصورة اجلامعة املذكورة ليست هي رؤية  ان)قلت(فما اعتقادك يف هذه املسئلة 

  :)شعر(احلق سبحانه بل روية مظهر من مظاهر كماالته سبحانه حصل يف عامل املثال 

   وادراك وضرب من مثال *يراه املؤمنون بغري كيف

والقول بكون رؤية احلق سبحانه بالصورة نفي رؤية احلق سبحانه يف احلقيقة 
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ل يف عامل املثال وان كانت جامعة تكون على مقدار عامل وايضا ان الصورة اليت حتص
املثال وعامل املثال وان كانت له وسعة ولكنه واحد من عوامله تعاىل املخلوقة فكيف 

الت الوجوبية وان ايكون للصورة اجلامعة اليت فيها جمال الن تكون جامعة جلميع الكم
ون رؤيتها رويته تعاىل فاذا مل تضبط كلها حىت تصري مرآة لتلك املرتبة املقدسة وتك

يكن يف صفة العلم اليت هي من الصفات الوجوبية وامجع الصفات الذاتية جمال الن 
تكون جامعة جلميع الصفات واالعتبارات الذاتية كما مر حتقيقه ماذا يكون عامل املثال 
الذي هو ممكن وخملوق حىت يكون فيه صورة جامعة جلميع الكماالت الوجوبية فلو 
سلمنا فرضاً وتقديرا اهنا جامعة تكون ظال من ظالل تلك املرتبة املقدسة ورؤية الظل 

 و السالمليست هي يف احلقيقة روية االصل واملخرب الصادق عليه و على آله الصالة 
شبه الرؤية االخروية بروية القمر ليلة البدر ومل يترك خافية اصال ورؤية الظل هي 

باب الفطرة العليا ال يقبلون ذلك والذي ندركه ونعلمه كرؤية القمر يف الطشت وأر
له ثبوت و يكون انه ميكن ان حيصل لتلك املرتبة املقدسة ظهور يف خارج موطن العلم 

هلذا الظهور اجلامع ظل جامع يف موطن العلم و يكون يف ظل مرتبة اخلارج كما مر 
آخر يف عامل املثال جامع هلذا الظهور اجلامع ظل و يكون يعربون عنه بالتعني االول 

يكون مرآة للظل اجلامع العلمي وهذا الظل اجلامع املثايل الذي يظهر بصورة لطيفة يف 
عامل املثال يكون بصورة االنسان الذي هو امجع املخلوقات وحديث ان اهللا خلق آدم 
على صورته ميكن ان يكون واردا هبذا االعتبار ولكن رؤية احلق سبحانه هي ما تكون 

مثلي ينبغي االميان بالرؤية الصور وتكون من عامل الكيفي والراء الظهورات وو
ووجودها اآلخرة االخروية دون ان يشتغل بكفيتها وكميتها ومليتها ال مناسبة خللق 

خبلق الدنيا ووجودها اصال حىت تقاس احكام احدامها على احكام األخرى والبصر 
اك هناك غري الفهم واالدراك اللذين هنا هلا هناك غري البصر الذي هنا والفهم واالدر

الدوام واالبد وهلذه الفناء والزوال وهلا كمال النظافة ومتام اللطافة وهلذه غاية اخلبث 
وهناية الكثافة والشيخ قدس سره ال يثبت للحق جل وعال ظهورا يف خارج موطن 
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  ):ع(ة العلم وال جيوز فيما وراء اجملايل واملظاهر شهودا ومشاهدة ورؤي

  وذلك رأي غري ما هو رأيهم

فماذا نفعل ال أحد يف هذه العرصة غري الشيخ قدس سره فاحيانا حناربه واحياناً 
نصاحله وهو الذي اسس كالم املعرفة والعرفان وشرحه وبسطه وهو الذي تكلم من 

  الوجود بالكليةىالتوحيد واالحتاد بالتفصيل وبني منشأ التعدد والتكثر وهو الذي اعط
 وميز احلق جل وعال وجعل العامل موهوما ومتخيال وهو الذي اثبت للوجود الترتالت

وهو الذي اعتقد العامل عني احلق وقال كله هو مع اآلخر احكام كل منها عن احكام 
ذلك وجد مرتبة ترتيه احلق سبحانه وراء العامل واعتقد احلق سبحانه مرتها ومربأ من 

تقدمون على الشيخ ان تكلموا يف هذا الباب تكلموا الرؤية واالدراك واملشائخ امل
باالشارات والرموز ومل يشتغلوا بالشرح والتفصيل والذي جاؤا من بعد الشيخ من 
هذه الطائفة اختار أكثرهم تقليد الشيخ وساق الكالم على طبق اصطالحه وحنن 

ه ومعارفه املتأخرون العاجزون ايضا استفضنا من بركاته ونلنا حظا وافرا من علوم
جزاه اهللا سبحانه عنا خري اجلزاء غاية ما يف الباب انه ملا كان كل من مظان اخلطأ 

حبكم البشرية واالنسان احيانا خمطئ واحينا مصيب فال اآلخر وجمال الصواب خمتلطا ب
جرم كان الالزم جعل املوافقة الحكام السواد االعظم الذين هم اهل احلق عالمة 

ما كان املقول قال املخرب  ايا ليال للخطأ ايا من كان القائل وللصواب وخمالفتهم د
 عليكم بالسواد االعظم ومقرر ايضا ان و السالمالصادق عليه و على آله الصالة 

تكميل الصناعة بتالحق االفكار واختالف االنظار وان كان ميكن ان يقال لسيبويه انه 
تالحق افكار املتأخرين واختالف باين احكام علم النحو ولكن النحو الذي حصل له ب

انظارهم كمال وتنقيح شئ آخر حيث حدث فيه زينة أخرى حىت ميكن ان يقال انه 
نوع آخر وعرض عليه احكام على حدة ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا 

  .رشدا
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سلمه ملخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم املكتوب الثمانون ايضا اىل حضرة ا
  يان استناد االشياء اىل ذات العارف املوهوبةاهللا يف ب

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل 
 اعلم ان للظل اىل اصله طريقا سلطانيا ال و التسليماتربنا باحلق عليهم الصلوات 

ه على نفسه حائل بينهما مقدار تبنة اصال فان كان بينهما حيلولة فامنا هي اقبال
واعراضه من االصل والظل ليس اال حامل امانات االصل فان كل ما فيه من حسن 
الوجود وكماله وتوابعه مستفاد من االصل ونصيبه من غري توسط االصل لعله العدم 
وهو ال شئ حمض وجمرد اعتبار وهذا الظل نسي اصله من كمال جهالته وزعم اماناته 

 وظن نفسه مع وجود قبحه الذايت حسنا وكامال ولكن من قبل نفسه فخان يف االمانة
مع وجود اقباله على نفسه واعراضه عن اصله له حمبة وميل طبيعي اىل أصله عرف او 
مل يعرف بل حمبته لنفسه متعلقة يف احلقيقة باصله فان احلسن والكمال الذين مها متعلقا 

بح حىت تتعلق به احملبة كما احملبة من االصل ال منه فانه ليس له شئ غري العدم والق
حقق غري مرة فاذا زال عنه بكرم اهللا سبحانه مرض االنانية والعجب وختلص من اجلهل 
املركب الذي فيه واعترف بكون االمانة من اهل االمانة وحصل له االعراض عن نفسه 
بدل االقبال على نفسه وتبدل اعراضه عن االصل باالقبال عليه فحينئذ يستمسك حببل 

لسعادة بيده وحيصل له رجاء الوصول اىل االصل غاية ما يف الباب ان العامل ملا كان ا
ظالل االمساء والصفات الواجبية كان اصوهلا هي االمساء والصفات وهذه الظالل 
اعراض قائمة باصوهلا اليت هي االمساء والصفات ليس بينها جوهر حىت تكون قائمة به 

الكذوب قد يصدق مطلعا على هذا السر العامل بتمامه وقال النظام من املعتزلة حبكم 
اعراض ال جوهر حىت يقوم به ولكنه اخطأ يف قوله بقيام هذه االعراض بانفسها غافالً 
عن اصوهلا اليت تقوم هبا وقال الشيخ حميي الدين بن العريب قدس سره من الصوفية ان 

 باالمساء والصفات اليت هي العامل اعراض جمتمعة وجعل قيامها بذات اهللا جل وعال ال
اصوهلا فيا ليت شعري ما معىن القيام بالذات اجملردة عن الوجوه واالعتبارات وال معىن 
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للقيام مثة اال اختصاص الناعت باملنعوت وال نعت مثة فال قيام وايضا ان القيام من مجلة 
ة فاذا كان افراد العامل الوجوه واالعتبارات املتعينة فال معىن الثباته يف تلك املرتبة املقدس

ظالل االمساء والصفات فال جرم يكون وصوهلا اىل اصوهلا اليت هي االمساء والصفات 
ا اىل الذات اجملردة املقدسة وال يقدر منتهىفلو وصل اىل اصول االصول ايضا ال يكون 

ال ان يتجاوزها وال جمال هناك لالصالة ايضا فان مثة غنا ذاتيا عن الكل ال اسم فيه و
صفة وال شان وال اعتبار فال يكون للعامل من مرتبة الذات املقدسة نصيب غري احلرمان 
وال يكون للوصل واالتصال فيه جمال ولكن قد جرت عادة اهللا سبحانه بان يعطي بعد 
قرون متطاولة وازمنة متباعدة من كمال رمحته ورأفته لصاحب دولة بعد الفناء االمت 

الذات االقدس فكما ان قيامه كان اوال باصله الذي هو بقاء اكمل وامنوذجا من 
االمساء والصفات يكون اآلن قائما بذلك االمنوذج وجمموع تلك االعراض السابقة 

كماله االنساين اىل هنياته وتتم  و ينتهي اليت كانت تكون تلك الذات املوهوبة حقيقتها
 القيام بتلك الذات املوهوبة النعمة يف حقه ها انا اقول كالما ينبغي حسن االصغاء ان

ليس خمصوصا بذلك العارف بل قيام مجيع افراد العامل اليت هي اعراض جمتمعة كما 
كان اوال باالمساء والصفات جعل اآلن مربوطا بتلك الذات املوهوبة وجعل الكل قائما 

  :)شعر(بتلك الذات املوهوبة 

   ان جيمع العامل يف واحد *ليس على اهللا مبستنكر

 خالفة االنسان اليت جاءت يف قوله تعاىل اين جاعل يف االرض خليفة وسر
يتحقق ههنا وحقيقة خرب ان اهللا خلق آدم على صورته تتضح مثة وما قلت من انه 
يعطي امنوذجا من الذات االقدس فهو من ضيق ميدان العبارة واال فأين اجملال هناك 

 ان يعلم ان مثل هذا )ينبغي(لصورة لالمنوذج واي شئ يظهر بصورته واين اجملال مثة ل
العارف ال يكون متعددا يف عصر واحد فانه اذا ظهر بعد قرون متطاولة كيف يتصور 
تعدده يف عصر واحد فلو عينا مدة ظهور مثل هذه الدولة ملا صدقه غري االقلني ربنا 

رف  ان يعلم ان العارف الذي ش)ينبغي(آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا رشدا 
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كيفية وتكون وراء مجيع الوجوه واالعتبارات لذات تكون تلك الذات املوهوبة الببقاء ا
 هلا طريق سلطاين اىل الذات اجملردة الالكيفية يوالذات اليت هلا نصيب من الالكيف

وتكون الذات املوهوبة هي كنه العارف فان الكنه عبارة عما هو وراء مجيع الوجوه 
 ما وراء مجيع االعتبارات وال كنه لسائر افراد العامل فان واالعتبارات وهذه الذات

مجيع وجودها وجوه واعتبارات وال ذات هلا ما وراء االعتبارات حىت يقال هلا كنها 
فاذا مل يكن هلا كنه ماذا يكون هلا نصيب من كنه االصل والذي له سبيل اىل الكنه هو 

ع حماذيا للكنه وللوجه احنراف من الكنه واي مناسبة للوجه مع الكنه وكأن الكنه وق
الكنه فكيف يصل اىل الكنه بل كلما يكون حركته وسريه اكثر يقع من الكنه ابعد 

  :)شعر(

   ان الطريق الذي متشي اىل اخلنت *لن تبلغ الكعبة العلياء يا بدوي

واطالق حماذاة الكنه الكنه من ضيق جمال العبارة واال كيف تتصور احملاذاة يف 
رة ولكن تطلق احملاذاة على سبيل التجوز لتمثل ذلك املعىن الالكيفي بصورة تلك احلض

 انه ملا حصل الفراد العامل اليت )امسع(مثالية متكيفة ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا 
هي اعراض جمتمعة قيام بذات العارف املوهوبة كما مر حصلت هلا ايضا نسبة بالذات 

ت العارف املذكورة وحصل هلا نصيب من تلك املرتبة االقدس جل شأهنا بتوسط ذا
 حصل هلا بتوسط املقدسة من هذه احليثية فان ذات هؤالء هي عني ذات العارف كأهنا

كيفية ومع ذلك انتساهبا اىل الذات االقدس بتوسط ذواهتا ارتباط الكيفي بذات ال
با ان كل احد له ما غري احلقيقة هي ذات العارف امسع كالالعارف فان تلك الذات يف

كيفي اىل تلك املرتبة املقدسة له اصالة اىل الذات االقدس بذاته ووصول الانتساب 
واستقالل يف اخذ الفيوض والربكات من تلك املرتبة املقدسة وال توسط يف البني 
والوسائط امنا هي فيما دون تلك املرتبة املقدسة ولكل احد من الواصلني اىل تلك 

نصيب بقدر استعداده بطريق االصالة واهللا سبحانه اعلم حبقائق االمور املرتبة املرتهة 
  . اهلدى على من اتبعو السالمكلها 
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  املكتوب احلادي والثمانون اىل اخلواجه مجال الدين احلسني يف تعبري واقعته

ة بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليعلم الولد االعز ان الصحيفة الشريف
 وصلت وحيث كانت متضمنة خلرب العافية واجلمعية الصورية واملعنوية يت ارسلتها قدال

اورثت الفرح والسرور وكتبت الواقعة اليت ظهرت وطلبت تعبريها وهي اين كنت مرة 
 وصرت كأنه خرج الروح من بدين وملا افقت ّي فسقطت مغشيا علئيف صدد التوض

 شخص ى كما اذا رأ من غاية لطافتهّيرأيت نورا المعا كالشمس حىت غشي عل
منه اسم وال رسم ليكن مكشوفا لولدي  يبقى حمبوبه فينمحي يف اشعة مجاله وال

ومعلوما ان االنسان مركب من لطائف سبعة مشهورة ولكل لطيفة معاملة على حدة 
واحوال ومواجيد خمتصة هبا وكانت احوال ولدي واذواقه متعلقة بلطيفة القلب اىل 

ات القلب واآلن قد ورد هذا الوارد القوي اىل لطيفة روحك اآلن وكان متلونا بتلوين
وادخلها يف تصرفه ان امللوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وملا 
كانت الروح اليت هي منشأ االدراك والشعور مغلوبة الوارد كان الغشي نقد الوقت 

يف حلقة هذا اليوم نوع امداد ومعاملتك يف ذلك الوقت متعلقة بلطيفة الروح وقد وقع 
واعانة يف تكميل هذه النسبة وشوهد ظهور اثرها وعلم انه قد حصل هلا وسعة وهي 
بعد يف صدد السراية رزق اهللا سبحانه امتامها والواقعة الثانية اليت كتبتها انك رأيت 

ىل وحيث تالقي الثريا ببنات نعش يف بييت تعبري هذه الواقعة مناسب لتعبري الواقعة األو
ظهر اجتماع نسبة القلب بنسبة الروح بتالقي هذين القسمني من الكواكب وحيث ان 
يف الثريا انتظام الكواكب فهو مناسب بالقلب وحيث ان يف بنات النعش انتشارا فهو 
مناسب بالروح فان ظهرت الواقعة الثانية بعد الواقعة األوىل فصحيحة ودالة على 

اوال فذلك ايضا صحيح فانه كثري ما حتصل النبسة وال اجتماع النسبتني وان ظهرت 
فأريت اوال حصوهلا مث ظهرت بواقعة ثانية واهللا سبحانه اعلم بالصواب  تظهر
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  .و السالمسبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا 

  

 سعيد املكتوب الثاين والثمانون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد
  يف اظهار آالم املهاجرة مع بعض البشاراتهما واخلواجه حممد معصوم مد ظل

على عباده الذين اصطفى ليكن اوالدي الكرام متحققني و سالم احلمد هللا 
احملن شيئا من اآلالم مساويا  و باجلمعية الصورية واملعنوية ال اجد يف هذه االسفار

من ملفارقة اوالدي االعزة وقلما اكون فارغاً عن تذكارهم وكلما كان وصول النعم 
املنعم احلقيقي اكثر يكون تذكر االحبة النائني ازيد واوفر والسوانح اجلديدة تكتب 
يوما فيوما يف املسودة وتنقل اىل البياض ولكن من الذي يدركها ومن حيتظ هبا 

ملتذا يف اجلملة و يكون واخلواجه حممد هاشم مغتنم فان فيه استعداد فهم الكالم 
ن شدة احملن من املخلصني الصحيحي االعذار ال ولكنه صار يف سفر امجري هذا م

يرافقون اال قليال حسبنا اهللا ونعم الوكيل الرفقاء قليلون واالذواق ايضا قليلة أليس اهللا 
 مث اين ملا كنت ليلة حمزونا ومتأملا من مفارقتكم رأيت بعد صالة ىبكاف عبده بل

 عند وكيل سلطان التهجد انكما االخوين ذهبتما مع واحد من هؤالء االصحاب
لتكونوا مالزمني له ومتييز من يصلح املالزمة مفوض اىل ذلك الوكيل فكل من يراه 

تبوا من بني الثالثة قابال للمالزمة يأخذه مالزما ويكتبون لونه وعالئمه على ورق فك
وكما للمالزمة ومل يكتبوا لون الثالث من االصحاب ومل يقبلوه للمالزمة لونكما واخذ

لكما انه مل مل يكتبوا لونه فتقوالن انه قرب وجهه اىل وجهه وقت كتابة اللون وانا اسئ
تاما فقال ان به سوادا او قال لفظا قريبا من ذلك فلم يكتب محدا هللا  وتأمل فيه تأمال

سبحانه قد اطمئن القلب من جانبكما حيث قبلوكما ولكن بقي اخلاطر متأملا من 
 يقبلوه وليت يقبلونه ملالزمة مالزمي طرف هذا الثالث من االصحاب حيث مل

  .السلطان العاقبة باخلري
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املكتوب الثالث والثمانون اىل حضرات املخدوم اخلواجه حممد سعيد واخلواجه 
  حممد معصوم سلمهما اهللا يف بيان بركات كونه يف العسكر من غري اختيار

مجيع االوقات ليكن اوالدي الكرام على مجعية ان الناس ينظرون اىل حمننا يف 
ويطلبون خملصا من هذا املضيق وال يدرون ان يف عدم حصول املراد وعدم االختيار 
وعدم نيل املقصود واملرام بالء حسنا ومجاال واي نعمة تساوي الخراج االنسان من 
اختياره بال اختياره واعطاء املعيشة له بال اختيار وجعل اموره االختيارية تابعة لعدم 

ه كامليت بني يدي الغسال ويف ايام احلبس اذا تأملت احيانا يف اضطراري اختياره وجعل
وعدم اختياري كنت احتظ منه حظا عجيبا وأجد منه ذوقا غريبا نعم ماذا جيد ارباب 
الفراغ من اذواق ارباب البالء وماذا يدركون من مجال بالئه واحلظ عند االطفال 

  :)ع(املرارة ال يشتري احلالوة بشعرة منحصر يف احلالوة والذي نال حظا وافرا من 

   اهلدى على من اتبعو السالم  *اردانه  سد شنات لذّىمرغ آتشخواره ك

  

فغور يف بيان آداب هذه الطريقة عبد الاملكتوب الرابع والثمانون اىل احلافظ 
  العلية

على عباده الذين اصطفى ينبغي لطالب هذا الطريق بعد و سالم احلمد هللا 
ائد مبوجب آراء اهل احلق شكر اهللا تعاىل سعيهم وبعد تعلم االحكام تصحيح العق
 العلم ان يصرف مجيع اوقاته يف ذكر اهللا جل شأنه بشرط ان مبقتضىالعمل  الفقهية و

يكون ذلك الذكر مأخوذاً من الشيخ الكامل املكمل فانه ال حيصل الكامل من الناقص 
شتغل بعد اداء الفرائض والسنن املؤكدة وينبغي تعمري االوقات بالذكر على هنج ال ي

بشئ غري الذكر اصال حىت يترك تالوة القرآن ونوافل العبادات أيضاً ويشتغل بالذكر 
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بالوضوء وبغري الوضوء قائما وقاعدا وال خيلو عنه يف جميئه وذهابه ووقت أكله ونومه 
  :)شعر(

   جالء القلوب والغذاء الرواح *فاذكروا رب الربايا فانه أال

يف ساحة الصدر من غري املذكور اسم  يبقى وليشتغل بالذكر على الدوام حىت ال
 املذكور يف قلبه بطريق اخلطرة ايضا فلو تكلف يف احضار ىوال رسم وال خيطر ما سو

الغري ال يتيسر له ذلك بواسطة نسيان القلب غري املذكور وذلك النسيان اعين نسيان 
 حصول املطلوب ومبشر بالوصول اليه وماذا  املطلوب مقدمةىالقلب مجيع ما سو

اكتب من حصول املطلوب والوصول احلقيقي اىل املقصود فان ذلك وراء الوراء 
  :)شعر(

   قلل اجلبال ودوهنن خيوف *كيف الوصول اىل سعاد ودوهنا

فاذا امت االخ االعز هذا الدرس بعناية اهللا سبحانه يطلب درسا آخر واهللا سبحانه 
  . اهلدى على من اتبعمو السالاملوفق 

  

املكتوب اخلامس والثمانون اىل حضرة املخدوم اخلواجه حممد معصوم يف 
  التحريض على حفظ االوقات

احوال هذه احلدود واوضاعها مستوجبة للحمد املسؤل من اهللا سبحانه 
سالمتكم واستقامتكم فاذا تيسر الوصول مبشية اهللا تعاىل اىل امجري وحصلت النجاة من 

العقبات الشديدة واحلر املفرط اكتب لكم كتابا واطلبكم ان شاء اهللا تعاىل عليكم هذه 
 جل شأنه بالتمام حذر الوقوع يف الفراغ باجلمعية وصرف اهلمة يف مراضي املوىل

واستيفاء حظ النفس واملؤانسة التامة باالهل والعيال فيقع الفتور يف معاملة مهمة فال 
وعليكم باغتنام هذه الصحبة  شيئا مة وال جيدي الندامةحيصل شئ غري احلرمان والندا

وصرف االوقات يف اهم االمور ما على الرسول اال البالغ واملعارف اجلديدة اليت 
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حررت كلها درسكم بعد درس اياكم وسردها بل ينبغي ان جتتهدوا يف مطالعتها 
تكم وقد باجلدو اجلهد فلعله تنكشف روزنة من مكنوناهتا فتكون رأس مال سعاد

وجدت بشارة يف مادتكم وكتبتها يف مكتوب وفوضته اىل اخلواجه حممد هاشم 
الكشمي ليوصله اليكم ولعل اهللا سبحانه ال يضيعكم بكرمه ويقبلكم ولكن عليكم 

للصبحة تأثري  يبقى باخلوف واالشفاق واياكم وصرف االوقات يف اللهو واللعب فال
ق سبحانه وعليكم االختالط باهل احلقوق وكونوا ملتجئني ومتضرعني اىل حضرة احل

بقدر الضرورة واستمالة خواطرهم وعاشروا اجلماعة املستورة بالوعظ والنصيحة وال 
تبخلوا يف حقهم باالمر باملعروف والنهي عن املنكر ورغبوا مجيع اهل البيت يف الصالة 

اكم اهللا  واتيان االحكام الشرعية فانكم مسئولون عن رعيتكم وقد اعطو الصالح
  .سبحانه العلم ونسئله تعاىل ان يرزقكم العمل على وفقه واالستقامة عليه آمني

  

املكتوب السادس والثمانون اىل الدرويش حبيب اخلادم يف بيان سر كثرة 
  ظهور اخلوارق وقلته

اعلم ان ارتكاب فضول املباحات باعث على قلة ظهور اخلوارق خصوصا اذا 
اىل حد املشتبه وادت منه عياذا باهللا سبحانه اىل حوايل  كثرة مباشرة الفضول ىافض

 منه ىاحملرم فاين الكرامة حينئذ واين اخلوارق وكلما يضيق دائرة مباشرة املباح واكتف
بقدر الضرورة يكون جمال الكشف والكرامة اوسع وطريق ظهور اخلوارق اوضح 

ظهار النبوة واجب دون وظهور اخلوارق من شرائط النبوة ال من شرائط الوالية فان ا
اظهار الوالية بل السر واالخفاء يف هذه املرتبة أوىل فان هناك دعوة اخللق وهنا قرب 
احلق جل شأنه ومعلوم ان االظهار الزم للدعوة والستر مناسب للقرب وكثرة ظهور 
اخلوارق من ويل ال يدل على افضليته على غريه من الذين مل يظهر منهم من اخلوارق 

 ظهر منه بل جيوز ان يكون ويل ال يظهر منه خارق أصال أفضل من االولياء مثل ما
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الذين ظهرت منهم اخلوارق كما حقق شيخ الشيوخ هذا املعىن يف كتابه العوارف فاذا 
 موجبة لالفضلية و السالممل يكن قلة ظهور اخلوارق وكثرته يف االنبياء عليهم الصالة 

كيف تكون يف الوالية موجبة للتفاضل مع كوهنا واملفضولية مع كوهنا شرطا للنبوة 
 و السالمغري شرط فيها واظن ان املقصود االصلي من رياضات االنبياء عليهم الصالة 

وجماهداهتم وتضييقهم يف مباشرة املباح على انفسهم هو حتصيل ظهور اخلوارق اليت 
ل سلطانه فان هي واجبة عليهم وشرط نبوهتم ال الوصول اىل درجات القرب االهلي ج

االنبياء عليهم الصلوات والتحيات جمتبون فيجرهبم بسلسلة جذب احملبة جرا جرا 
ويوصل هبم اىل درجات القرب االهلي جل شأنه بال مشقة منهم والطريق الذي حيتاج 
فيه للوصول اىل درجات القرب االهلي جل سلطانه اىل الرياضات واجملاهدات هو 

ي هو طريق املريدين وطريق االجتباء هو طريق املرادين طريق االنابة واالرادة الذ
واملريدون يذهبون بأرجلهم باملشقة واحملنة واملرادون حيملون اىل مرتل املقصود باالعزاز 

 ان يعلم ان الرياضات )ينبغي(واالكرام ويوصل هبم اىل درجات القرب بال حمنة منهم 
هنا ليست بشرط يف طريق االجتباء ومع واجملاهدات من شرائط طريق االنابة واالرادة وا
جرا وهو مع ذلك اجلر يستعمل سعيه  ذلك هي نافعة مثال اذا حصل محل شخص جرا

ايضا فال شك أنه اسرع ذهابا من الذي ال يستعمل سعيه وان جاز ان يكون اجلر 
 من اجلر املركب املذكور فالسعي واملشقة ال يكون شرط ى واجدىوحده احيانا اقو

وصول يف طريق االجتباء كما انه ليس بشرط يف نفس الوصول نعم فيه كمال ال
احتمال النفع ولو يف بعض احملال وفوائد الرياضات ومنافع اجملاهدات اليت هي عبارة 
عن االقتصار على ضروريات املباح كثرية الرباب االجتباء ايضا بغري املعىن املذكور 

ظافته من التلويثات الدنيوية فان كل حوائج مثل دوام اجلهاد االكرب وطهارة الباطن ون
يف اآلخر ضرورية ليست بداخلة يف الدنيا وكلما هو فضول فداخل يف الدنيا والنفع 

الرياضة واالقتصار على الضرورة قلة احملاسبة واملؤاخذة االخرويتني واهنا سبب الرتفاع 
هر لرياضات تكون اضعاف حمنة الدنيا فظاآلخرة الدرجات االخروية فان مسرة 
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 وجوه اخر غري الوجوه الذي ذكرناه آنفا و السالماالنبياء وجماهداهتم عليهم الصالة 
فاتضح ان الرياضة واالقتصار على ضروريات املباح وان مل تكن شرطاً للوصول يف 
طريق االجتباء ولكنها حممودة يف حد ذاهتا ومستحسنة بل بالنظر اىل الفوائد املذكورة 

 على من و السالم ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا رشدا ضرورية والزمة
  . اهلدىاتبع

  

املكتوب السابع والثمانون اىل موالنا صاحل الكواليب يف بيان اسرار مرادية 
  حضرة شيخنا ومريديته مد ظله العايل

على عباده الذين اصطفى انا مريد اهللا ومراد اهللا ايضا وسلسلة و سالم احلمد هللا 
ديت متصلة اإراديت متصلة باهللا تعاىل بال توسط ويدي نائب مناب يد اهللا تعاىل وار

مبحمد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم بوسائط كثرية فبيين وبينه يف الطريقة 
مخس وعشرون واسطة ويف  وعشرون واسطة ويف الطريقة القادرية ىالنقشبندية احد

اراديت باهللا تعاىل ال تقبل الوساطة كما مر شتبة سبع وعشرون واسطة وچالطريقة ال
فانا مريد حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم وجمتمع معه يف مرشد واحد ايضا 
مقتف اثره صلّى اهللا عليه و سلّم وانا وان كنت طفيليا يف خوان هذه الدولة ولكين ما 

 واين وان كنت جئت بال دعوة واين وان كنت تابعا ولكين لست خاليا من االصالة
امة ولكين شريك يف الدولة ال بالشركة اليت يقوم عنها دعوى املساواة فان ذلك كفر 
بل شركة اخلادم مع املخدوم وما مل اطلب مل احضر يف سفرة هذه الدولة وما مل ادع 

يدي اىل هذه الدولة واين وان كنت اويسيا ولكن يل مرب حاضر وناظر وان  مل امد
باقي رضي اهللا تعاىل عنه ولكن املتكفل عبد اليقة النقشبندية كان شيخي يف الطر

بتربييت هو الباقي جل جالله وعم نواله واين تربيت بالفضل وذهبت من طريق االجتباء 
ية وانا عبد الرمحن فان ريب رمحن جل شأنه وعم احسانه نسلسليت سلسلة رمحا و
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بت من طريق الترتيه ومل ارد من ومريب ارحم الرامحني وطريقيت طريقة سبحانية الين ذه
االسم والصفة غري الذات االقدس تعالت وتقدست وهذا السبحاين ليس هو ذاك 
السبحاين الذي قال به البسطامي فانه ال مساس له هبذا فانه ما ختلص من دائرة االنفس 

  لباس الترتيه وهذا ترتيه مل يصبه غبارىوهذا ما وراء االنفس واآلفاق وهو تشبيه كس
التشبيه وذاك فائر من منبع السكر وهذا منفجر عن عني الصحو ومل جيعل ارحم 
الرامحني اسباب التربية يف حقي غري املعداة ومل جيعل العلة الفاعلية يف تربييت غري فضله 
واهتمامه تعاىل وتقدس واعتناؤه من كمال كرمه يف حقي ال جيوز ان يكون لفعل الغري 

 االله جل شأنه ون انا متوجها يف هذا املعىن اىل الغري فانا مرىبمدخل يف تربييت او ان اك
  ):ع( فضله وكرمه الالمتناهي وجمتىب

  ال عسر يف امر مع الكرام

 على رسوله والتحية اوال و السالماحلمد هللا ذي اجلالل واالكرام واملنة والصالة 
  .وآخرا

  

 املرتبة اخلواجه حممد املكتوب الثامن والثمانون اىل حضرة املخدوم زاده العايل
  سعيد سلمه اهللا تعاىل يف اسرار خلة اخلليل واثبات التعني الوجودي

ان احلق سبحانه اذا شرف عبدا بدولة خلته اليت هي باالصالة خمصوصة حبضرة 
 وجعله ممتازا بالوالية االبرامهية جبعله انيسه و السالمابراهيم على نبينا وعليه الصالة 

البني نسبة االنس وااللفة اليت هي من لوازم اخللة وملا حصلت يف البني وندميه ويورد يف 
نسبة اخللة اليت من لوازمها االنس وااللفة ارتفع من النظر قبح اخالق اخلليل وكراهة 
اوصافه فانه لو كان قبح يف النظر لكان باعثا على النفرة وعدم االلفة وهي منافية ملقام 

 ان ارتفاع قبح أوصاف اخلليل عن النظر يف مرتبة )فان قيل( اخللة اليت هي الفة بالكلية
اجملاز ظاهر فانه جيوز ان يغلب نسبة اخللة يف ذلك املوطن فتستر قبح أوصاف اخلليل 
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واما يف مرتبة احلقيقة اليت فيها العلم باالشياء كما هي فال جيوز فيها ظهور القبيح غري 
 كل قبيح وجها من وجوه احلسن فيمكن  ان يف)قلت(قبيح وكونه مغلوب نسبة اخللة 

 ان )ينبغي(ذلك القبيح حسنا بالنظر اىل ذلك الوجه احلسن وحيكم حبسنه  يرى ان
يعلم ان ذاك القبيح وان مل يعرض له حسن مطلق ولكن ملا كان وجهه احلسن ملحوظا 

ر  جل شأنه كان حبكم اال ان حزب اهللا هم الغالبون غالبا على سائومنظوراً للموىل
وجوهه القبيحة وجعل كلها يف لونه وصريها مستحسنة اولئك يبدل اهللا سيئاهتم 

ارشدك اهللا تعاىل سواء الصراط ان النسبة بني اخللة واحملبة عموم ) اعلم(حسنات 
وخصوص مطلقا فان اخللة عامة واحملبة فردها الكامل فان افراط االنس وااللفة هو 

ومورثة لعدم القرار وعدم الراحة واخللة بتمامها انس احملبة اليت هي باعثة على اهليمان 
افراد  والفة واستراحة واحملبة هي اليت عرضت هلا كيفية أخرى وصارت ممتازة من سائر

اخللة وكاهنا صارت جنسا آخر واخلاصية اليت امتازت احملبة هبا عن سائر افراد اخللة 
 فرح وانس يف انس ولعله هي احلزن واالمل ونفس اخللة كلها عيش يف عيش وفرح يف

 اجر و السالمخليله على نبينا وعليه الصالة  و تعاىل  اهللا سبحانهىمن هذه احليثية اعط
ايضا قال اهللا تعاىل وآتيناه اجره يف الدنيا اآلخرة عمله يف الدنيا اليت هي داراحملن ويف 

كل فرد تكون احملبة ملن الصاحلني فاذا كانت احملبة منشأ االمل واحلزن فاآلخرة وانه يف 
فيه غالبا يكون االمل واحلزن فيه ازيد ومن ههنا قيل كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 

 اوذيت فان الفرد  ما ما اوذي نيب مثلو السالمسلّم متواصل احلزن وقال عليه الصالة 
 الكامل من افراد االنسان يف حصول احملبة كان هو النيب صلّى اهللا عليه و سلّم وان

 حمبوبا ولكن ملا حصلت يف البني نسبة احملبة كان و السالمكان هو عليه الصالة 
 اىل طال شوق االبرار احملبوب كاحملب واهلا ومشغوفا وقد ورد يف احلديث القدسي اال

 سؤال مشهور وهو ان الشوق امنا يكون اىل )وههنا(لقائي وانا اليهم الشد شوقا 
تعاىل فكيف يكون فيه الشوق وما يكون اشد املفقود وال شئ مفقود عن حضرته 

كمال احملبة هو رفع االثنينية واحتاد احملب مع احملبوب قتضى  ان م)و اجلواب(الشوق 
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وحيث ان هذا املعىن مفقود فالشوق موجود وملا كان متين االحتاد يف جانب احملبوب 
حملبوب الن احملب لعله يقنع مبجرد وصال احملبوب كان اشد الشوق يف جانب ا

 ان احلق سبحانه قادر )فان قيل(تواصل احلزن من صفة احلبيب و يكون بالضرورة 
على مجيع االمور وكلما يريده ميسر له فال يكون شئ مفقودا يف حقه حىت يتحقق 

 ان متين امر غري ارادته ومراده تعاىل ال يتخلف عن ارادته ولكن جيوز )اجيب(الشوق 
  ):ع(الرادة حبصوله وال يراد وجوده ان يوجد متين امر وال توجد ا

  وكم يف العشق من عجب عجيب

واحيانا يكون املطلوب يف العشق جمرد االمل وال يكون الوصل ملحوظا اصال بل 
يراد الوصل ويهرب من اتصال احملبوب وهذا قسم من اقسام جنون العشق بل من 

ل ان اخللة مقام عال اىل اصل الكالم فنقو) ولنرجع(حماسن العشق من مل يذق مل يدر 
يف عامل اجملاز اآلخر جدا وكثري الربكة وكل من فيه انس والفة وسكونة واطمئنان مع 

كل ذلك من ظالل مقام اخللة وكذلك كل حظ ولذة واطمئنان بالصور احلسنة 
واملظاهر اجلميلة ناشئة من مقام اخللة واحملبة شئ آخر فان فيها كيفية أخرى فلو مل 

خلة وانس والفة ملا وجد مركب اصال وال ينضم جزء جبزء آخر يكن يف البني 
خصوصا اذا كانت بينهما نسبة التضاد بل ملا ينضم وجود اىل ماهية ما أصال بل ال 
يدخل شئ من العامل حتت اجياد الواجب تعاىل فان احملرك لسلسلة االجياد والباعث على 

 حديث قدسي واحلب فرد وجود االشياء هو احلب فأحببت ان اعرف فخلقت اخللق
كامل من اخللة كما مر فلو مل تكن اخللة ملا وجد شئ من االشياء وال جيتمع شئ بشئ 
وال حيصل بني الشيئني الفة ووجود العامل ونظامه كالمها مربوطان باخللة فلو مل تكن 
خلة لكان النظام كالوجود مفقودا فكانت اخللة أصل االجياد من جانب املوجد ومن 

ود فان الذي جعل املمكن مأنوسا لقبول الوجود واورده يف قيد االجياد هو اخللة املوج
بل العدم ايضا مطمئن ومستريح يف بيت خلوته بدولة اخللة مؤانس بال شيئيته بل 

االته وواسطة لوجود املمكنات ممؤتلف وموانس بنقيضه ايضا وهلذا صار مرآة لك
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وكانت بركاهتا شاملة للموجود واملعدوم فكانت اخللة اكثر بركة من مجيع االشياء 
فاذا علمت معارف مقام اخللة ودقائقها وعموم بركاته وعلمت ايضا ان مقام اخللة 

 وان واليته والية و السالمباالصالة خمصوص حبضرة ابراهيم على نبينا وعليه الصالة 
 ان التعني ابراهيمية فاعلم انه قد ظهر هلذا الفقري اآلن بتوسط بركات هذه املعارف

االول هو تعني حضرة الذات تعالت وتقدست حبضرة الوجود وذلك التعني االول هو 
 وهلذا كان هو امام الكل اين و السالمرب حضرة اخلليل على نبينا وعليه الصالة 

براهيم حنيفا وكل نيب ة اجاعلك للناس اماما وصار سيد البشر مأموراً مبتابعته اتبع مل
اً مبتابعته وسائر التعينات مندرجة يف ضمن هذا التعني الوجودي جاء بعده كان مأمور

سواء كان تعينا علميا مجليا او تفصيليا وميكن ان يكون من ههنا ذكر نبينا صلّى اهللا 
و عليه و سلّم ابراهيم عليه السالم باالبوة وذكر سائر االنبياء على مجيعهم الصالة 

بالبنوة جلاز فان تعيناهتم مندرجة يف تعينه الذي  باالخوة فلو ذكر سائر االنبياء السالم
هو التعني العلمي اجلملي على ما قالوا وما ورد يف الصالة املأثورة من قوله صلّى اهللا 
عليه و سلّم كما صليت على ابراهيم ميكن ان يكون من جهة ان الوصول اىل حضرة 

 الوجودي وبال امتام الذات تعالت وتقدست بدون توسط التعني االول الذي هو التعني
الكماالت الوالية االبراهيمية غري ميسر فانه هو العقبة األوىل لتلك املرتبة املقدسة وهو 

ابطن البطون اىل عرصة الظهور فال بد حينئذ لكل  الذي صار مرآة لغيب الغيب فاورد
تابعته  مبو السالماحد من توسطه وأمر اهللا سبحانه خامت االنبياء عليه وعليهم الصالة 
 لزم من )فان قيل(ليصل بتبعيته اىل واليته مث يتبختر منها اىل حضرة الذات جل شأنه 

 و السالمهذا البيان ان يكون ابراهيم افضل من خامت الرسل على مجيعهم الصالة 
واحلال ان االمجاع على افضلية خامت الرسل على مجعيهم ولزم ايضا ان يكون التجلي 

لغريه بتبعيته ومن املقرر عند اكابر و يكون يل باالصالة الذايت نصيب حضرة اخلل
 ان )اجيب(الصوفية ان التجلي الذايت باالصالة خمصوص خبامت الرسل ولغريه بتبعيته 

 باعتبار الوصول اىل الذات كتجلي الذات تعالت وتقدست على قسمني باعتبارالنظر و
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وصول النظري نصيب اخلليل عليه القدم يعين ان الواصل اما النظر او الناظر بنفسه وال
السالم باالصالة فان اقرب التعينات اىل حضرة الذات هو التعني االول الذي هو ربه 
كما مر وما مل يوصل اىل ذلك التعني ال ينفذ النظر اىل ما ورائه والوصول القدمي 

عنه نصيب احلبيب باالصالة فانه حمبوب رب العاملني ويوصل باحملبوبني اىل حمل يعجز 
االخالء اال ان يذهبوا فيه بتبعيته والالئق باخلليل ان يصل نظره اىل مقام يصل اليه 

 وان ال يقصر يف الطريق وباجلملة ان و السالمرئيس احملبوبني عليه و على آله الصالة 
جتلي الذات من وجه خمصوص باخلليل وغريه تابع له ومن وجه خمصوص خبامت الرسل 

 وادخل يف ىوق وملا كان الوجه الثاين او السالم على آله الصالة وغريه تابع له عليه و
مراتب القرب كانت مناسبة التجلي الذايت خبامت الرسل اكثر وازيد وكان هو صلّى اهللا 
عليه و سلّم أفضل من اخلليل ومن سائر االنبياء بالضرورة فكان الفضل الكلي نصيب 

 عليه موسىوملا كان اآلخر حدمها أفضل من احلبيب واخلليل من بني األنبياء وان كان أ
 رئيس احملبني كما كان نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم رئيس و السالمو على نبينا الصالة 

احملبوبني كان له حبكم املرء مع من احب معية حبضرة الذات بالضرورة ليست هي 
 ذلك بواسطة حمبته لغريه وله ايضا يف تلك احلضرة مرتلة ال مدخل فيها لغريه وامنا نال

فقط ولكن هذا الفضل راجع اىل جزئي ميكن ان يقال انه عديل للكلي فان اجلم الغفري 
من االنبياء تابعون له يف ذلك املقام ومع ذلك الفضل الكلي هو ما كان نصيب اخلليل 

 وان كان كل منهما تابعا لآلخر من وجه حيث ان و السالمواحلبيب عليهما الصالة 
ل يف الوصول النظري واحلبيب تابع له فيه وعكسه يف الوصول القدمي ويف اخلليل أص

اخلاطر ان اكتب ما ظهر يل من الكماالت والفضائل املخصوصة حبضرة الكليم على 
 ان يعلم ان )ينبغي( يف ورقة على حدة ان شاء اهللا تعاىل و السالمنبينا وعليه الصالة 

لت وتقدست بتوسط نيب من االنبياء عليهم االنبياء اذا وصلوا اىل حضرة الذات تعا
 ال يكون ذلك النيب حائال بني حضرة الذات وبني هؤالء االنبياء بل و السالمالصالة 

هلم من حضرة الذات نصيب باالصالة غاية ما يف الباب ان وصوهلم اىل تلك الدرجة 
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صلت بتوسطه  خبالف أمة نيب وو السالممربوط بتبعية ذلك النيب عليه وعليهم الصالة 
فان ذلك النيب حائل يف البني اال ان يكون لفرد من أفراد االمة نصيب من حضرة 

 بل أقل مالذات باالصالة فاحليلولة مثة ايضا مفقودة وتبعيته له موجودة وقليل ما ه
 هذا التقدير ما يكون الفرق بني ذلك الفرد من االمة وبني سائر ى فعل)فان قيل(

 ان تبعية ذلك الفرد )اجيب(ودة يف كليهما والتبعية موجودة قة مفاالنبياء فان احليلول
من االمة باعتبار التشريع فانه ما مل يتبع شريعة نيب ال يصل والتبعية يف االنبياء باعتبار 
ان وصول النيب املتبوع اىل تلك الدرجة اوال وبالذات ووصول غريه ثانيا وبالعرض فان 

وغريه امنا يدعي بتطفله ويطلب بتبعيته ولكن الكل املطلوب من الدعوة هو احملبوب 
جلساء على سفرة واحدة ومستوفون للتذذات والتنعمات يف جملس واحد على تفاوت 

يأكلون من فضالهتم اال ان يكون فرد  هتم وم واالمم هم الذين ينالون من زالدرجاهت
  ):ع(ما مر من افرادهم خمصوصا بكرم اهللا جل شأنه فيصري جليس جملس االكابر ك

  ال عسريف أمر مع الكرام

ومع ذلك االمة امة والنيب نيب واالمة وان حصل هلا غاية الرفعة وهناية العلو 
ولكن ال يبلغ رأسها قدم نيب من االنبياء قال اهللا تعاىل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 

 من متابعة ملة  ما املراد)فان قيل(املرسلني اهنم هلم املنصورون وان جندنا هلم الغالبون 
ابراهيم اليت امر نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم هبا وما يكون االمر بالتبعية مع وجود 

 ال منافاة بني استقالل الشريعة وبني )اجيب(استقالل شريعته صلّى اهللا عليه و سلّم 
لة  أخذ الشريعة باالصاو السالمالتبعية فانه جيوز ان يكون نبينا عليه و على آله الصالة 

ولكنه يصري مأمورا مبتابعة اخلليل عليه السالم يف حصول امر من االمور لكون ذلك 
ص ذلك املتبوع الذي امر مبتابعته ولكون حصوله مربوطا حبصول ئاالمر من خصا
 شخص مثال فرضا من الفرائض ومع ذلك ينوي املتابعة ويقول ان ىاملتابعة كما اذا اد

 هذا التقدير ينال ىديه انا ايضا فعلؤهللا عليه و سلّم فأهذا الفرض قد أداه نبينا صلّى ا
 ثواب اداء الفرائض وحيصل له مناسبة بالنيب فيستفيد من بركاته ىثوابا للمتابعة سو
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وتفتيش ان املراد من متابعة امللة هل هو متابعة متام امللة او بعضها فان كان متاعبة متام 
سخ بعض االحكام وان كا متابعة البعض امللة فكيف يتصور متابعة الكل مع وجود ن

فال خيلو عن خدشة ايضا فقد حله علماء التفسري فينبغي املراجعة مثة فانه من علوم 
 اهللا ان املعارف اليت تظهر مين سبته بعلوم الصفوفية قليلة سبحانعلماء الظاهر ومنا

قام البغض حىت يكاد ابناء اجلنس يتنفرون عين بسبب غرابتها ويصري احملارمي يف م
فيحرموهنا واي اختياريل يف حصول تلك املعارف واي غرض يل يف اظهارها وقد 
اعلمت ان التعني االول هو التعني الوجودي وانه رب اخلليل ومبدأ تعينه على نبينا 

 ومل يسمع احد يف مدة الف سنة ان التعني االول هو التعني و السالموعليه الصالة 
 فان هذه العبارات و السالممحن على نبينا وعليه الصالة الوجودي وانه رب خليل الر

واالصطالحات مل تكن متعارفة بني املتقدمني ومل يكن للتعني والترتل جمال عندهم 
واملقرر عند املتأخرين الذين صارت هذه الكلمات متعارفة فيما بينهم ان التعني االول 

 واليوم و السالمالصالة هو التعني العلمي وانه رب خامت الرسل عليه وعليهم 
يظهرخالف ما هو املقرر من شخص فينبغي التخيل انه ماذا يرد على رأسه وما يطلق 

 من ءعليه من الطعن واملالمة يظنون انه يفضل اخلليل على احلبيب وجيعل احلبيب جز
اخلليل حيث يعتقد ان سائر التعينات مندرجة يف التعني االول وان دفع تومههم ذلك 

 وأجاب جوابا شافيا ولكن ال يعلم اهنم يكتفون بذلك الدفع ويتشفون بذلك فيما مر
ال ماذا نفعل فانه ال عالج للجهل والعناد والتعصب اال ان يقلب  اجلواب الشايف او

مقلب القلوب بقدرته الكاملة قلوهبم وصريهم قابلني الستماع احلق ينبغي ان يدرك 
 صدر منه سبحانه اىل حبيبه فانه ما مناسبة علو شأن حضرة اخلليل من أمر اتبع الذي

و املتبوع بالتابع ولكن احملبوبية اليت صارت نصيب خامت الرسل عليه و على آله الصالة 
 رجحت على مجيع الفضائل ومراتب القرب وجعلته صلّى اهللا عليه و سلّم السالم

ة من نسب اسبق قدماً من الكل ال يساوي ألف مرتبة من مراتب القرب لنسبة واحد
فان (حمبوبه اعز من نفسه فاين للغري جمال دعوى املشاركة معه  يرى احملبوبية واحملب
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 انك كتبت يف رسائلك ان رب اخلليل ايضا شأن العلم كما انه رب احلبيب )قيل
 ان تلك )اجيب( والفرق انه هناك بالتفصيل وهنا باالمجال و السالمعليهما الصالة 

الوصول اىل حقيقة والية اخللة هذه وملا حتققت حبقيقة هذه املعرفة امنا كانت قبل 
الوالية ظهرت املعاملة كما هي وكأن تلك املعرفة كانت متعلقة بظل هذه احلقيقة واهللا 
سبحانه امللهم للصواب فاتضح من هذا البيان ان الوجود ليس بعني الذات بل تعني 

بعينية الوجود للذات فقد ظن اسبق من سائر تعينات الذات تعالت وتقدست ومن قال 
التعني ال تعينا وزعم غريالذات ذاتا واملناقشة يف قول الغري ال حاصل فيها فانه جئ به 

 ما نسبة هذا التعني االول الوجودي الذي وجدته بذاك )فان قيل(لضيق ميدان العبارة 
 ني آخر او اآلخرون وهل بني هذين التعينني تع االول العلمي اجلملي الذي وجدهالتعني

 ان التعني الوجودي فوق التعني العلمي وما قالوا ان فوق التعني العلمي )اجيب(ال 
مرتبة حضرة الذات والالتعني هو هذا التعني الوجودي وجدوه عني الذات وحكموا 
بعينية الوجود للذات وبني هذين التعينني شأن احلياة اليت هي اقدم مجيع الشؤنات 

ال وتفصيال وهو تابع هلا ولكن ال يظهر مظهرية هذا التعني وبعدها شأن العلم امجا
املتوسط يف النظر ومناسبته حبضرة الذات تعالت ازيد من الكل واالستغناء الذايت 
واضح فيه جدا ولكن يفهم ان فيوضه وبركاته مستفاضة خصوصا على الروحانيني 

لمتنا انك انت العليم واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال سبحانك ال علم لنا اال ما ع
 ان ما مر فيما سبق من ان الوصول النظري نصيب اخلليل باالصالة )تنبيه(احلكيم 

 باالصالة ال مبعىن ان هناك و السالموالوصول القدمي نصيب احلبيب عليهما الصالة 
شهود ومشاهدة او للقدم جمال مثة فانه ال جمال هناك لشعرة فضال عن القدم بل هو 

 الكيفية فان ارتسم يف الصورة املثالية بالنظر فوصول نظري وان بالقدم وصول جمهول
فوصول قدمي واال فالقدم والنظر كالمها واهلان ومتحريان يف تلك احلضرة جل شأهنا 

  . اهلدى على من اتبعو السالم
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ريد آبادي يف شرح كالم  التاسع والثمانون اىل القاضي امساعيل الفاملكتوب
  ق التوحيد الوجوديئلبقلي مع بيان بعض دقاهبان االشيخ روز

قال الشيخ الويل روزهبان البقلي قدس سره يف تبيني غلطات الصوفية وغلط 
آخر اهنم يقولون الكل هو ويريدون جبميع هذه اجلزئيات املتفرقة احلادثة ذاتا واحدة 

 ورب ويقول بعضهم ببعض بالرمز ما حنن اال هو فيكون هلؤالء الكفار مائة الف اله
العاملني تعاىل وتقدس مرته من مجع احملدثات وتفرقتها واحد ال سبيل اليه للجزء وال 
يقبل احللول وال يكون متلونا وهم كفار هبذا القول ال يعرفون اهللا وال يعرفون انفسهم 

الء يف اجلسم ؤفان كان االنسان حقا كيف يكون فانيا وغلط القوم يف روح وغلط ه
 ان عبارة الكل هو وان مل تكن متعارفة فيما بني )ال خيفى( انتهى قاتلهم اهللا سبحانه

قدماء الصوفية قدس اهللا اسرارهم ولكن كان بينهم مثل انا احلق وسبحاين وما يف 
 اهللا وامثاهلا مما يعسر تعداده ومؤدي هذه العبارات وتلك العبارة واحد ىجبيت سو

  :)شعر(

   يف مقدار رمح وارماح تفاوت * املاء عن مفرق فالىاذا ما تعد

مثل موزون مشهور وهذه العبارة شائعة ذائعة فيما بني متأخري الصوفية 
ويقولون الكل هو بال تكلف ويصرون على هذا القول اال ان القليل منهم هلم تردد يف 
هذه العبارة وامثاهلا بل يظهرون صورة االنكار عليها وما يفهمه هذا الفقري من معىن 

ادثة ظهور ذات واحدة تعالت ة احلان مجيع هذه اجلزئيات املتفرققوهلم الكل هو 
وتقدست كما اذا انعكست صورة زيد يف مرايا متعددة وظهرت فيها فيقال الكل هو 
يعين ان مجيع هذه الصور اليت ظهرت يف مرايا متعددة ظهور ذات واحدة لزيد فهنا اي 

لصور كلها على صرافتها جزئية واحتاد واي حلول وتلون بل ذات زيد مع وجود ا
فيما فيه  وما نقصت ال اسم للصور شيئا وحالتها االصلية ما زادت هذه الصور فيها

ذات زيد وال رسم حىت حيصل هلا معها نسبة من نسب اجلزئية واالحتاد واحللول 
 و تعاىل والسريان ينبغي ان يطلب سرا آلن كما كان يف هذا املكان فان مرتبته سبحانه
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ن للعامل فيها جمال قبل الظهور ال يكون له فيها جمال ايضا بعد الظهور فال كما مل يك
فية فهموا من و ان كثريا من أكابر متقدمي الص)و العجب(جرم يكون اآلن كما كان 

هذه العبارة املمزوجة بشهد التوحيد معىن احللول واالحتاد وكفروا قائليها وضللوهم 
 مناسبة له مبذاق قائليها بوجه وال نسبة قال وبعضهم يوجه هذه العبارة على هنج ال

صاحب العوارف ان صدور انا احلق من احلالج وسبحاين من ايب يزيد البسطامي كان 
فلو مل يكن بطريق احلكاية بل كان فيه  و تعاىل بطريق احلكاية يعين من احلق سبحانه

قوهلم باحللول  لىشائبة احللول واالحتاد نرد قائلي هذه االقوال كما نرد النصار
واالحتاد وقد اتضح من التحقيق السابق انه ال حلول يف هذه العبارة الشبيهة بالشطح 

فهموا  واالحتاد واحلمل فيها امنا هو باعتبار الظهور والشهود ال باعتبار الوجود كما
 مل تكن يومحلوا على احللول واالحتاد وكان هذه املسئلة يعين مسئلة التوحيد الوجود

وملخصة فيما بني متقدمي الصوفية كما ينبغي وكل من كان منهم مغلوب حمررة 
احلال ظهر منه كلمة يف التوحيد شبيهة بالقول باالحتاد وهو مل يطلع على سرها من 
غلبة السكر ومل يصرفها من ظاهرها الذي يفهم منه شائبة احللول واالحتاد وملا وصلت 

عريب قدس سره شرح هذه املسئلة الدقيقة من الدين بن ال حميي النوبة اىل الشيخ االجل
كمال املعرفة وبوهبا وفصلها ودوهنا تدوين الصرف والنحو ومع ذلك مل يفهم مجع من 
هذه الطائفة مراده فخطأوه وطعنوا فيه وأطلقوا عليه لسان املالم والشيخ حمق يف أكثر 

يعرف جاللة شأن حتقيقات هذه املسئلة والطاعنون فيه بعيدون عن الصواب ينبغي ان 
الشيخ ووفور علمه من حتقيق هذه املسئلة ال ان يرده ويطعن فيه وكلما مير على هذه 
املسئلة زمان تصري واضحة ومنقحة بتالحق أفكار املتأخرين وتبعد عن شبهات احللول 

كار املتأخرين من واالحتاد أال ترى ان النحو الذي صار اآلن واضحا ومنقحا بتالحق أف
ن فيه ذلك التنقيح والوضوح يف زمان سيبويه واالخفش فان تكميل مل يكالنحويني 

الصناعة بتالحق االفكار وقد باحث االمام االعظم واالمام ابو يوسف يف مسئلة خلق 
 بينهما الرد والنقض مث استقر رأيهما على ان من قال ان ىالقرآن ستة أشهر وجر
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منا كان لعدم تنقيح هذه املسئلة يف ذلك القرآن خملوق يصري كافرا وطول هذه املنازعة ا
الوقت واآلن حيث كانت منقحة بتالحق االفكار نقول لو كان حمل الرتاع هو 
احلروف والكلمات الدالة على الكالم النفسي فال شك اهنا حادثة وخملوقة وان كان 

والت فقدمية وغري خملوقة وهذا التنقيح من بركات تالحق االفكار لاملراد هو املد
اىل أصل الكالم فنقول ان هلذه العبارة معىن آخر بعيدا عن احللول واالحتاد ) ولنرجع(

يعين ان الكل معدوم واملوجود هواهللا تعاىل ال ان الكل موجود ومتحد معه تعاىل فان 
يتلكم به ابله فكيف يتصور صدوره عن االكابر ولكن اذا كان ما  هذا الكالم ال

هؤالء االكابر عند غلبة احملبة ومل يبق غريه يف شهودهم سوي احملبوب مستورا عن نظر 
ثابتا موهوم ومتخيل واملوجود هو  يرى وهم يقولون الكل هو يعين ان مجيع هذا الذي

 هذا التقدير ليست فيها شائبة اجلزئية واالحتاد وال مظنة احللول والتلون ىاهللا تعاىل فعل
بارة وان كانت مربأة من هذه املفاسد ومع ذلك ال يستحسن هذا الفقري أمثال هذه الع

الهنا ليست بالئقة مبرتبة تقديسه وترتيهه تعاىل وما مقدار هؤالء املوجودات حىت 
  ):ع(تكون مظاهر له تعاىل 

  يف أي مرآة يكون مصورا

وأين فيها استحقاق ان تكون حممولة عليه تعاىل ولو باعتبار الظهور والشهود 
ن ظالل كماالته تعاىل ولعل بني ذلك الظل الذي فان كانت مظهراً فمظهر لظل م

صارت املوجودات مظهرا له وبني الذات تعالت وتقدست الوفا من احلجاب امل تسمع 
ان هللا تعاىل سبعني الف حجاب من نور وظلمة فحمل مظهر ظل من ظالل كماله 

ا ة ولكن ملأسوء ادب وكمال جر سبحانه عليه تعاىل من غري حتاش والقول بانه هو
كان صدور ذلك يف غلبة احلال واستيالء السكر ليس مبذموم جدا وكذلك اعتقاد 
مشهودهم عني احلق على التوجيه الثاين ومحله عليه تعاىل هبذا االعتبار ايضا سوء ادب 
بل خالف الواقع فان ذلك املشهود ايضا ظل من ظالل كماالته تعاىل وهو تعاىل وراء 

ان كل ما هو مشهود ومستحق للنفي فال يكون احلق جل الوراء مث وراء الوراء وأيضا 
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وعال قال اخلواجه النقشبند قدس سره كلما يكون مسموعا ومرئيا ومدركا فهو غري 
احلق سبحانه ينبغي نفيه حبقيقة كلمة ال وما هو خمتار هذا الفقري يف هذه املسئلة 

صر عليه علماء الظاهر واملناسب لشأن التقديس والترتيه عبارة الكل منه ال مبعىن يقت
ويقولون ان صدور اخللق كله منه فان هذا وان كان صادقا ولكن مع ذلك هنا عالقة 
أخرى ايضا مل يهتد العلماء اليها وامتازت الصوفية بادراكها ووجداهنا وهي االرتباط 
بني االصالة والظلية يعين ان وجود املمكن ناش من وجود الواجب تعاىل وظل لوجوده 

 وكذلك حياته ناشئة من صفة حياته سبحانه وظل لتلك احلياة املقدسة و على سبحانه
هذا القياس العلم والقدرة واالرادة وغريها فالعامل على رأي الصوفية صادر من احلق 
سبحانه وظل لكماالته وناش من تلك الكماالت املرتهة مثال الوجود الذي اعطيه 

 بل هو وجود الواجب تعاىل وكذلك املمكن ليس هو امر على حدة مستقل برأسه
احلياة والعلم وغريمها مما اعطيه املمكن ليست امورا ثبت هلا االستقالل من الواجب 
تعاىل بل هي مع وجود صدورها عن الواجب تعاىل ظالل كماالته سبحانه وصورها 

صوفيني وامثاهلا واالهتداء اىل هذا االرتباط يعين ارتباط االصالة والظلية رفع معاملة ال
 عليني واوصلهم اىل الفناء والبقاء وجعلهم متحققني بالوالية اخلاصة وملا مل ىاىل اعل

يتيسر لعلماء الظاهر هذه الرؤية واالهتداء مل يصبهم نصيب من الفناء والبقاء ومل 
بالوالية اخلاصة والصوفية وجدوا كماالهتم ظالل كماالت الواجب وعلموا ا يتحققو

الوجود عكوس تلك الكماالت فال جرم مل يروا انفسهم غري حاملي ان الوجود وتوابع 
 ان يكونوا مرايا لتلك الكماالت فاذا ىامانات كماالته سبحانه ومل جيدوا انفسهم سو

أدوا هذه االمانات حبكم ان اهللا يأمركم ان تؤدوا االمانات اىل اهلها اآلية اىل اهل 
 االصل ذوقا جيدون انفسهم معدومني االمانات واعطوا هذه الكماالت بالتمام اىل

ميتني فانه ملا ذهب الوجود واحلياة اىل االصل بقوا معدومني وميتني فتحقق الفناء 
  :)شعر(للمولوي الرومي رمحه اهللا 

   ونسبت نفسك حنو حضرته العال *فاذا عرفته انت من هو اوال
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   كن فارغا حيا وميتا من مال *ىوعرفت انك ظل من يا من در

شرف بالبقاء بعد الفناء اعطي الوجود وتوابع الوجود من الصفات فمن ت
الكاملة مرة ثانية ويتحقق بالوالدة الثانية لن يلج ملكوت السموات من مل يولد مرتني 

  ):ع(

  هنيئا الرباب النعيم نعيمها

اهلي قد اطلق من ضيق العبارة االلفاظ اليت مل يرد الشرع باطالقها كالظلية 
ن وجود املمكن ظل وجود الواجب تعاىل وصفاته ظالل صفاته وغريها واقول ا

الكاملة وأنا خائف وجل من هذه االطالقات واذ قد سبق اولياؤك باطالق هذه 
 ان يعلم انه )ينبغي(و اخطأنا ا االعبارات نرجو العفو واملعافاة ربنا ال تؤاخذنا ان نسين

م الكل هو ال يعتقدون احتاد قد اتضح من التحقيق السابق ان الصوفية القائلون بكال
العامل باحلق جل وعال وال يثبتون احللول والسريان واحلمل الذي حيصل من كالمهم 

الظلية ال باعتبار الوجود والتحقق وان توهم من ظاهر  هذا فامنا هو باعتبار الظهور و
 دعباراهتم االحتاد الوجودي ولكن حاشاهم من ان يكون مرادهم ذلك فانه كفر واحلا

باعتبار الظهور والشهود ال باعتبار الوجود كان اآلخر فاذا كان محل احدمها على 
معىن الكل هو الكل منه فان ظل الشئ ناش من ذلك الشئ وان كانوا يقولون وقت 
غلبة احلال الكل هو ولكن يكون مرادهم من هذه العبارة يف احلقيقة الكل منه فال جمال 

ان ظل شئ عبارة عن ) اعلم(ضليل قائليه وتكفريهم يف الطعن يف كالمهم واحلكم بت
ظهور الشئ يف مرتبة ثانية او ثالثة او رابعة مثال ان صورة زيد املنعكسة يف املرآة ظل 
زيد وظهوره يف مرتبة ثانية وزيد يف احلقيقة يف مرتبة وجوده االصلي اظهر نفسه يف 

وتغري كما مر ربنا امتم لنا نورنا املرآة بالظل من غري ان يطرأ له يف ذاته وصفاته تلون 
  . اهلدى على من اتبعو السالمواغفر لنا انك على كل شئ قدير 
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املكتوب التسعون اىل الفقري هاشم الكشمسي يف جواب سؤاله عن حقيقة 
  مشاهدة العرفاء احلق سبحانه بالقلب وحتقيقه

اىل ببصر قد سألتم انه قد اثبت بعض حمققي الصوفية رؤية احلق ومشاهدته تع
القلب يف الدنيا قال الشيخ العارف يف كتابه العوارف موضع املشاهدة بصر القلب اخل 
وأورد الشيخ ابو اسحق الكالبادي قدس سره الذي هو من قدماء هذه الطائفة 

وال  يف الدنيا باالبصار يرى ورؤسائهم يف كتابه التعرف وامجعوا على انه تعاىل ال
ان فكيف التوفيق بني هذين التحقيقني و على اي منهما بالقلوب اال من جهة االيق

أرشدك اهللا ان خمتار هذا ) اعلم(يوافق رأيك وما معىن االمجاع مع وجود االختالف 
الفقري يف هذه املسئلة هو قول صاحب التعرف قدس سره واعلم انه ال نصيب للقلوب 

و مشاهدة فاذا مل تكن من تلك احلضرة يف هذه النشأة غري االيقان سواء ظنوه رؤية ا
للقلب رؤية ماذا يكون لالبصار فان البصر معطل يف هذه املعاملة يف هذه النشأة غاية 
ما يف الباب ان املعىن املسماة بااليقان احلاصل يف القلب يظهر يف عامل املثال بصورة 

 له يف الرؤية واملوقن به يظهر بصورة املرئي فان لكل معىن صورة يف عامل املثال مناسبة
عامل الشهادة وحيث ان كمال اليقني يف عامل الشهادة يف الرؤية يظهر االيقان ايضا يف 
عامل املثال بصورة الرؤية فاذا ظهر االيقان بصورة الرؤية يظهر متعلقه الذي هو املوقن 
به بصورة املرئي بالضرورة فاذا شاهده السالك يف مرآة املثال يذهل عن توسط املرآة 

رة حقيقة ويزعم انه قد حصلت له حقيقة الرؤية وظهر له املرئي وال يدري ويظن الصو
ان تلك الرؤية هي صورة ايقانه وذلك املرئي صورة املوقن به وهذا من اغالط الصوفية 
وتلبسات الصور باحلقائق فاذا غلبت هذه الرؤية وترشحت من الباطن يف الظاهر توقع 

لبصر ايضا وحتول املطلوب من السماع اىل السالك يف توهم انه قد حصل له رؤية ا
يضا مبين على ة ااملعانقة وال يدرون ان حصول هذا املعىن يف االصل الذي هو البصري

التوهم والتلبس فماذا يصيب للبصر الذي هو فرع عليها يف هذا النشأة ومن اين حتصل 
حكموا بوقوعها هلا الرؤية ويف الرؤية القلبية وقع جم غفري من الصوفية يف التوهم و
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خبالف الرؤية البصرية فانه مل يقع يف توهم وقوعها اال الناقصون من هذه الطائفة وهو 
ذا كان للموقن  ا)فان قيل(خمالف ملا عليه اهل السنة واجلماعة شكر اهللا تعاىل سعيهم 

 ان الصوفية قد )اجيب(به صورة يف عامل املثال يلزم ان للحق سبحانه صورة هناك 
ه مثال وان مل يكن له تعاىل مثل وجوزوا ظهوره سبحانه ن يكون للحق سبحاجوزوا ان

يف املثال بصورة كما قرر صاحب الفتوح قدس سره كون الرؤية االخروية ايضا 
بصورة جامعة لطيفة مثالية وحتقيق هذا اجلواب ان صورة املوقن به ليست هي صورة 

يقان الذي تعلق ايقانه به احلق سبحانه يف املثال بل هي صورة مكشوف صاحب اال
وذلك املكشوف بعض وجوه احلق سبحانه واعتباراته ال ذاته جل وعال وهلذا اذا بلغت 
معاملة العارف الذات ال يظهر له مثل هذه التخيالت وال يتخيل رؤية وال مرئي اصال 

ية  ايقانه بصورة الرؤىفانه ال صورة لذاته االقدس سبحانه يف املثال حىت تظهر له وير
او نقول ان يف عامل املثال صور املعاين ال صور الذوات وحيث ان العامل بتمامه مظاهر 
االمساء والصفات ال يكون له نصيب من الذاتيات كما حققته يف مواضع متعددة 
فيكون بتمامه من قسم املعاين بالضرورة وتكون له صورة يف املثال ويف الكماالت 

يت قيامها بالذات تعالت ومن قبيل املعاين لو ة الوالصفالوجوبية كل مرتبة فيها الشأن 
كانت هلا صورة يف املثال ولو بالنقص لساغ وأما ذاته سبحانه فحاشاها من ان تكون 
هلا صورة يف مرتبة من املراتب فان الصورة مستلزمة للتحديد والتقييد وذا ليس مبجوز 

اىل ان جيعل اخلالق وقة هللا تعيف اي مرتبة كان واين اجملال للمراتب اليت كلها خمل
فهو باعتبار  و تعاىل و مقيدا وكل من جوز املثال يف حضرته سبحانه اسبحانه حمدود

الوجوه واالعبتارات ال باعتبار عني الذات تعالت وان كان جتويز املثال يف وجوه 
الذات واعتباراهتا ايضا ثقيال على هذا الفقري اال ان جيوز ذلك يف ظل من الظالل 

 من هذا البيان ان ارتسام الصور يف املثال امنا هو للمعاين والصفات ال )فاتضح(البعيدة 
للذات فما مر من صاحب الفصوص من جتويز كون الرؤية االخروية بصورة مثالية 
ليست هي برؤية احلق سبحانه بل ليست برؤية صورة احلق فانه ال صورة له سبحانه 
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يف املثال صورة فهي لظل من ظالله البعيدة فكيف حىت تتعلق هبا الرؤية فان كانت 
تكون رؤيتها رؤية احلق سبحانه والشيخ قدس سره ال يقصر يف نفي الرؤية من املعتزلة 
والفالسفة بل يثبت الرؤية على هنج يستلزم نفي الرؤية وهو أبلغ يف النفي من صريح 

تلك  مقتدى بينهما انالنفي الن الكناية ابلغ من الصريح قضية مقررة وامنا الفرق 
 الشيخ الكشف البعيد عن الصحة ويشبه ان تكون ىمقتد اجلماعة عقوهلم العقيلة و

ادلة املخالفني الغري التامة قد متكنت يف متخيلة الشيخ فحرفت كشفه ايضا يف هذه 
املسئلة عن صوب الصواب وجعلته مائال اىل مذهب املخالفني ولكن ملا كان من اهل 

اخطأنا   هبذا القدر وظنها رؤية ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا اوىصورة واكتفالسنة اثبتها 
وحتقيق هذه املسئلة الدقيقة حمرر أيضا فيما كتبته حلل بعض مواضع كتاب العوارف 
وما سألتم من حتقق االمجاع مع وجود االختالف فلعل اخلالف املعتد به مل يكن وقت 

  .شائخ عصره واهللا سبحانه أعلم حبقيقة احلالاالمجاع او انه اراد باالمجاع امجاع م

  

خشي يف جواب سؤاله عن ي والتسعون اىل موالنا طاهر البداملكتوب احلاد
  الفرق بني املعرفة واالميان احلقيقي وغري ذلك

بعد احلمد والصلوات وتبليغ الدعوات اهني ان صحيفة اخي االعز املرسلة 
انه على سالمتكم وعافيتكم وقد صحبة الشيخ سجاول قد وصلت احلمد هللا سبح

اندرجت فيها اسئلة متعددة فكتبنا يف جواهبا ما خطر يف اخلاطر ينبغي ان يالحظه 
 ان )وجوابه( ما الفرق بني املعرفة واالميان احلقيقي )السؤال االول(بالتوجه الكامل 

رويدن گ عنه باملعرفة غري االميان فان املعرفة يعرب عنها بالفارسية بشناخنت واالميان يعرب
ورمبا حتصل املعرفة باملعىن املذكور وال حيصل االميان أال ترى ان اهل الكتاب كانت 

 وعرفوا انه نيب كما قال اهللا يعرفونه و السالمهلم معرفة نبينا عليه و على آله الصالة 
كما يعرفون ابناءهم ولكن ملا مل حيصل هلم التصديق بواسطة العناد مل يتحقق االميان 
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 ايضا منقسم اىل قسمني مثل االميان صورة املعرفة كصورة االميان وحقيقة )و املعرفة(
 به احلق سبحانه من كمال رأفته ىاملعرفة كحقيقة االميان وصورة االميان هي ما اكتف

ورمحته يف الشريعة للنجاة األخروية وهو تصديق القلب مع وجود انكار النفس االمارة 
هي ايضا كون املعرفة مقصورة على تلك اللطيفة مع وجود ومتردها وصورة املعرفة 

جهل االمارة وحقيقة املعرفة هي خروج النفس االمارة من جهالتها باجلبلية وحصول 
املعرفة هلا وحقيقة االميان هي تصديق النفس بعد حصول املعرفة هلا واطمئناهنا بعد 

 قد اعترب يف الشريعة )فان قيل(خروجها من االمارية اليت هي كانت طبيعية هلا 
رويدن هذا هل هو عني التصديق او امر وراءه فان كان وراءه يلزم گالتصديق القليب ف

رويدن وهو خالف ما هو مقرر گيف االميان ثالثة اجزاء االقرار والتصديق و ان يعترب
 ان كرويدن )اجيب(العمل عند من اعتربه من االميان جزءاً رابعا و يكون عند العلماء 

 عني التصديق فان التصديق الذي هو احلكم عبارة عن االذعان املعرب عنه يف هو
 اذا عرف اهل الكتاب نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم بعنوان )فان قيل(رويدن گالفارسية ب

ويدن فان احلكم رگالنبوة فقد حكموا بنبوته بالضرورة وحصل هلم االذعان املعرب عنه ب
ذعان فلم ال يكون االميان متحققا يف حقهم وبأي علة ال على هذا التقدير عني هذا اال

 قد عرفوه بعنوان النبوة ولكن مل حيصل لقلبهم االذعان )قلت(خيرجون من الكفر 
بواسطة التعصب والعناد حىت حيصل هلم احلكم بنبوته فانه رمبا حيصل املعرفة والتصور 

رجون من الكفر الفرق تحقق االميان وخييوال حيصل االذعان حىت يوجد التصديق و
دقيق امسع وارجع اىل وجدانك ومع وجود العناد ميكن ان نيب اهللا فعل كذا وال ميكن 
ان يقول انه نيب اهللا ما مل حيصل االذعان فان يف الصورة األوىل تصورا فقط واحالة اىل 
ن معرفة مشهورة ويف الصورة الثانية تصديقا مبنيا على االذعان فاذا مل يوجد االذعا

كيف يتصور وجود التصديق وايضا ليس املقصود يف الصورة األوىل اثبات النبوة بل 
اثبات الفعل ويف الصورة الثانية اثبات النبوة والعناد ال جيتمع معه فكيف يتصور وجود 
االذعان فلو حصل التصديق واحلكم فرضا بال حصول االذعان فهو ايضا داخل يف 
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 حيصل االذعان ال حتصل حقيقة التصديق فال حيصل التصورات وصورة التصديق وما مل
االميان وهذه املسئلة من امهات مسائل علم الكالم ودقيقة جدا حىت عجز يف حلها 

رويدن على گفحول العلماء وزاد بعضهم ركنا ثالثا يف االميان باالضطرار وقال بزيادة 
 ىعىن كما ينبغي بل اكتفرويدن مل حيل هذا املگالتصديق والذين قالوا بعينية التصديق ب

 احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا امسع ان ىباالمجال ومض
املركب التقييدي واملركب التوصيفي مثل نيب اهللا وهذا النيب وان كانا متضمنني 
للحكم بأنه نيب ومشتملني على معرفته بعنوان النبوة ولكن حصول التصديق بأنه نيب 

وقوف على االذعان الذي هو مثبت لالميان غالم زيد فعل كذا ورجل صاحل حكم م
بكذا كالمها صحيح بال اذعان واملعرفة بعنوان الغالمية وعنوان الصالحية ثابتة يف 

 )فان قيل(ية و الصالحكليهما ولكن ال اذعان فيهما حىت حيصل التصديق بالغالمية 
قلب وعربت عن اذعان النفس باالميان احلقيقي انك قلت ان اذعان النفس بعد اذعان ال

واحلال ان الفالسفة وارباب املعقول اخذوا يف التصديق مطلق اذعان النفس ومل 
 ان ارباب املعقول يريدون بالنفس يف بعض )قلت(يتكلموا يف اذعان القلب 

ال االطالقات الروح ويف بعض االطالقات القلب وباجلملة ان تدقيقاهتم الفلسفية يف حم
اخر واكثرها مما ال طائل فيه وهم معطلون وعاجزون يف هذه املسئلة وحكمهم فيها 
حكم العوام ونوبة التدقيق مثة انتهت اىل الصوفية فاهنم يتلبسون باحكام كل لطيفة 
ويترقون من مجيع اللطائف بالسري والسلوك ويفرقون النفس من القلب والروح من 

 وال يعلم حصول نصيب من هؤالء الرباب املعقول ىالسر ومييزون بني اخلفي واالخف
عظيما وعدوها من  شيئا غري معرفة اساميها وقد اعتقدت الفالسة النفس االمارة

 ىاجملردات ومل جير اسم القلب والروح على ألسنتهم ومل يبد من السر واخلفي واالخف
رباب العقول  آخر ان أ)وجواب(عالمة ان هللا سبحانه ملكا يسوق االهل اىل االهل 

امنا ذكروا اذعان النفس نظراً اىل االحكام العادية والعرفية لكوهنا قريبة اىل فهمهم 
وكالمنا يف تصديقات االحكام الشرعية وللنفس انكار عليها بالذات فاين االذعان 
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وهذا االنكار انكار موصل للمنكر اىل حد عداوة صاحب تلك االحكام نعوذ باهللا من 
ن سيئات اعمالنا وقد ورد يف احلديث القدسي عاد نفسك فاهنا شرور انفسنا وم

انتصبت ملعادايت وارحم الرامحني مل جيعل اذعان النفس من كمال رأفته منظورا يف 
اوائل احلال وجعل النجاة مربوطة باذعان القلب فلو تيسر اذعان النفس ثانيا مبحض 

 الوالية وحصول حقيقة فهو نور وسرور ووصول اىل درجات و تعاىل كرمه سبحانه
االميان وقد كتبتم انه ينبغي ان تكتبوا جوابا موافقاً لفهم الفقري وادراكه حىت ميكن يل 

قتضى فهمه ماذا اصنع املسئلة دقيقة جدا وحلها ايضا بال دقة مشكل بل نفس احلل ي
ؤال الدقة فما ذنب العبارة وكان ينبغي لكم ان تتفكروا هذا اوال حىت ال جتترؤا على س

 ان الزهاد والعباد )السؤال الثاين(ي فال تلوموين ولوموا انفسكم ملعّماحل مثل هذا 
 أهنم ان بلغوا مرتبة املقربني وصارت )جوابه(ال   اويهل هم مشرفون باالميان احلقيق

 ان اصحاب املعرفة )والسؤال الثالث(نفوسهم مطمئنة فقد بلغوا مرتبة االميان احلقيقي 
ها الكفر احلقيقي كيف ميكن ان يقال هلم العرفاء مل يفهم معىن هذه و منشاالمجالية اليت

العبارة كما ينبغي وانتم تكتبون العبارة مغلقة ومتنعون اآلخرين من ذلك فان كان 
 ان كافر الطريقة ايضا )فجوابه(املقصود ان كافر الطريقة باي معىن يقال له انه عارف 

و متالشيا فهو عارف ولكنه  ا ما سواه ممحوه بالواحدانية وجعلعرف احلق سبحان
ليس بعارف مطلقا النه خرج من دائرة التمييز فاذا رجع اىل التمييز يصري عارفا مطلقا 

  .و السالممشرفا باالميان احلقيقي و يكون 

  

املكتوب الثاين والتسعون اىل الفقري هاشم الكشمي يف جواب سؤاله عن مساع 
  مكاملتهم معه تعاىلالصوفية كالم احلق سبحانه و

قد سألتم انه ما معىن ما قاله بعض العرفاء من انا نسمع كالم احلق سبحانه او 
تقع بيننا وبينه مكاملة كما نقل عن االمام اهلمام جعفر الصادق رضي اهللا عنه انه قال 
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ما زلت اردد اآلية حىت مسعتها من املتكلم هبا ويفهم ذلك ايضا من الرسالة الغوثية اليت 
قادر اجليالين قدس سره وما حتقيق ذلك عندك عبد الهي منسبوبة اىل حضرة الشيخ 

كذاته وسائر صفاته ال كيفي  و تعاىل ارشدك اهللا تعاىل ان كالم احلق سبحانه) اعلم(
وال مثلي ومساع الكالم الالكيفي ايضا ال كيفي فانه ال سبيل للكيفي اىل اللكيفي فال 

اسة السمع فاهنا متكيفة بالكيف بالكلّية فان كان هناك يكون ذلك السماع مربوطا حب
للعبد مساع فهو بتلق روحاين فان هلا يعين الروح نصيبا من الالكيفي وبال توسط 
احلروف والكلمات وايضا لو كان الكالم من العبد فهو ايضا بالقاء روحاين بال 

سموعا لكالم نصيب من الالكيفي حيث يكون ماهلذا و يكون حروف وكلمات 
 و لالكيفي مع انا نقول ان الكالم اللفظي الذي يصدر عن العبد يسمعه احلق سبحانه

كيفي بال توسط احلروف والكلمات وبال تقدمي وتأخري اذ ال جيري تعاىل بسماع ال
عليه تعاىل زمان يسع فيه التقدمي والتأخري فلو كان يف ذلك املوطن من العبد مساع فهو 

 فمتكلم بكلتيه فالعبد بتمامه مسع وبتمامه لسان وقد مسعت سامع بكليته وان كالم
تهم من غري يالذرات املخرجة يعين من ظهر آدم قول الست بربكم يوم امليثاق بكل

واسطة واجابوه وكانوا بتمامهم امساعا وبتمامهم ألسنا فانه لو كان السمع متميزا من 
ن الئقا بارتباط املرتبة الالكيفية اللسان ملا حيصل السماع والكالم الالكيفيني وال يكو

 الذي اخذه من ىال حيمل عطايا امللك اال مطاياه غاية ما يف الباب ان ذلك املعىن املتلق
طريق الروحانية يتمثل ثانياً يف عامل اخليال الذي هو يف االنسان متثال عامل املثال بصورة 

ور السماع والكالم اللفظي احلروف والكلمات املرتبة ويرتسم ذلك التلقي وااللقاء بص
فان لكل معىن صورة يف ذلك العامل وان كان ذلك املعىن مرتها عن الكيف ولكن 
يكون ارتسام املرته عن الكيف ايضا هناك بصورة مكيفة بكيف فان الفهم واالفهام 
املقصودين من االرتسام مربوطان هبا فاذا وجد السالك املتوسط يف نفسه حروفا 

واحس مساع الكالم اللفظي يتخيل انه قد مسع هذه الكلمات من وكلمات مترتبة 
االصل واخذه من هناك بال تفاوت وال يدري ان هذه احلروف والكلمات صور 
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 وذلك السماع والكالم اللفظي متثال ذلك السماع والكالم ىخيالية لذلك املعىن املتلق
بة عن األخرى وال يلبس الالكيفي والعارف التام املعرفة ينبغي ان مييز حكم كل مرت

ابر وكالمهم املربوطني مبرتبة حكم احديهما حبكم األخرى فسماع هؤالء االك
كيفية من قبيل التلقي وااللقاء الروحانيني وهذه الكلمات واحلورف اليت يعرب هبا عن ال

 من عامل الصور املثالية والذين يظنون اهنم يسمعون احلروف ىذلك املعىن املتلق
ن اهللا سبحانه فريقان فريق يقولون ان هذه احلروف والكلمات احلادثة والكلمات م

وعة دوال على الكالم النفسي القدمي وهؤالء احسن حاال من الفريق الثاين ماملس
والفريق الثاين يطلقون القول بسماع كالم احلق جل شأنه ويعقتدون احلروف 

قون بني ما هو الئق جبناب والكلمات املرتبة املسموعة كالم احلق جل وعال وال يفر
قدسه تعاىل وبني ما هو ليس بالئٍق به وهم اجلهال البطال مل يعرفوا ما جيوز عليه وما 
ال جيوز عليه تعاىل سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك أنت العليم احلكيم والصالة 

  . على خري البشر وآله وأصحابه االطهرو السالم

  

اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد يف املكتوب الثالث والتسعون 
تعينات احلبيب واخلليل مبادئ حتقيق التعني االول الوجودي وبيان الفرق بني 
  و التسليماتوالكليم عليهم الصلوات 

هو ان التعني  و تعاىل بكرم اهللا وفضله سبحانهاآلخر والذي صار مكشوفا يف 
 حضرة الوجود واحمليط جبميع االشياء تعني االول حلضرة الذات تعالت وتقدست هو

واجلامع جلميع االضداد واخلري احملض وكثري الربكة حىت ان االكثرين من مشائخ هذه 
الطائفة قالوا انه عني الذات ومنعوا كونه زائدا على الذات تعاىل وفيه غاية الدقة 
صل وكمال اللطافة حبيث ال يكاد بصر كل شخص يدركه وال يقدر متييزه من اال

وهلذا بقي تعينه خمتفيا اىل هذه املدة ومل يتميز من املتعني وعبده جم غفري بزعم انه هو 
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اهللا ومل يطلبوا معبودا ومطلوبا ما وراءه واعتقدوا انه هو املبدأ لآلثار اخلارجية وظنوا 
انه املكون للحوادث اليومية وهذا التمييز اعين متييز احلق عما دون احلق كان دولة 

 و  مشاركة غري املعبود مع املعبود سبحانهىهلذا املسكني العاجز املتأخر ونفمدخرة 
 ما سقط من  خمتبية مللتقطو السالمكان حصة باقية من االنبياء عليهم الصالة تعاىل 

موائدهم هذا احلمد هللا الذي هدانا هلذا كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا لقد جاءت رسل 
 ان هذا التعني االول الوجودي هو رب خليل الرمحن ربنا باحلق وقد صار مكشوفا

 ومبدأ تعينه وتعني خلته وصار مكشوفا ايضا ان و السالمعلى نبينا وعليه الصالة 
مركز هذا التعني الذي هو جزؤه االشرف وفيه نسبة االقربية باالصل من بني االجزاء 

و مجيع االنبياء الصلوات هو رب حبيب اهللا ومبدأ تعينه وتعني حمبته عليه و على اآلخر 
 اذا كان التعني االول رب اخلليل فما معىن قول نبينا عليهما )فان قيل( التسليمات

 ان مركز الدائرة اسبق اجزاء الدائرة )قلت( اول ما خلق اهللا نوري و السالمالصالة 
 وايضا ان للجزء تقدما على الكل فيكون مبدأ تعينه صلّى اهللا عليه و سلّم الذي عرب
عنه بنوري اسبق من الكل بالضرورة ومركز الدائرة وان كان جزء من الدائرة والدائرة 

له ولكنه جزء نشأ منه سائر اجزاء الكل فان مجيع اجزاء حميط الدائرة ظالل ذلك  كال
اجلزء الذي هو مركز تلك الدائرة فلو مل يكن ذلك اجلزء ملا كان من الدائرة اسم وال 

رة اخلليل ومبدأ تعينه هو التعني االول ومنشأ التعني االول  ان رب حض)فاتضح(رسم 
الذي هو اجلزء واملركز واشرف اجزاء تلك الدائرة رب حضرة خامت الرسل وعليهم 

منشأ و يكون امت النبوة حقيقة خ ومبدأ تعينه فيكون اسبق الكل هو و السالمالصالة 
 يف شأن حبيب اهللا لوالك ظهور اآلخرين ايضا هي ومن ههنا ورد يف احلديث القدسي

ملا خلقت االفالك وملا اظهرت الربوبية فاذا كان مبدأ تعني خامت الرسل عليه وعليهم 
 مركز دائرة التعني االول الذي هو مبدأ تعني اخلليل عليه السالم فال و السالمالصالة 

ها اخللة ؤمنشها احملبة مركز الوالية اخلليلية اليت ؤجرم تكون الوالية احملمدية اليت منش
والوالية اخلليلية مع وجود اوليتها ال تكون حائلة وحاجزة بني الوالية احملمدية وبني 
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حضرة الذات تعالت وتقدست فان ملركز الدائرة سبقة ذاتية على الدائرة فال يكون 
 لسبق هذا املركز وقربه امسع انه )ووجه آخر(اخللف حائال للسلف بل االمر بالعكس 

 السري يف هذه النقطة اليت هي املركز يتميز احملب من احملبوب من تلك كلما يتعمق يف
النقطة اليت حاصلها احملبة وتظهر صورة دائرة مركزها احملبوبية وحميطها احملبية وتلك 
احملبية هي مبدأ الوالية املوسوية واحملبوبية هي مبدأ الوالية احملمدية على صاحبها الصالة 

الذي هو احملبوبية اسبق من ذاك املركز الذي هو احملبة وصار  فهذا املركز و السالم
دائرة واقرب اىل حضرة الذات فان للمركز سبقة وقربا ليسا للدائرة فكانت الوالية 

 لسبقة الوالية احملمدية )ووجه آخر(احملمدية اسبق من الوالية املوسوية ايضا واقرب 
ملركز الذي هو احملبوبية بفضل اهللا وقرهبا امسع انه كلما يتعمق يف السري يف هذا ا

مركزها حمبوبية صرفة  يرى تعرض هلذا املركز ايضا صورة دائرة و تعاىل سبحانه
ويظهر حميطها حمبوبية ممتزجة باحملبية وهي نصيب فرد من افراد امته بتبعيته عليه و على 

 اليت هلا السالمو  بل بتبعية الوالية املوسوية على صاحبها الصالة و السالمآله الصالة 
مناسبة مبحيط الدائرة ومن ههنا قيل ان الوالية احملمدية مركز يف مجيع االوقات وكيفية 
احملبية ايضا من بركات تلك الوالية فان املركز الثاين امنا صار دائرة بامتزاجها به وظهر 

ا  ان يعلم ان هذا املركز الثالث اورث للمعاملة ترقيا كثري)ينبغي(منه مركز آخر 
):ع(وجعلها أقرب من االقرب   

  ال عسر يف أمر مع الكرام

وما أظهر زيادة على ذلك من هذه االسرار والدقائق وماذا يقال ويبني مما وراء 
التعني االول اكثر من ذلك وان مل يكن وراء التعني االول لكونه جزءه او جزء جزئه 

ظر الكشفي مبراحل واقرب بواسطة او بواسطتني ولكنه بعيد عن التعني االول يف الن
 ان كل كمال ميسر للجزء ميسر للكل فان الكل )فان قيل(منه اىل املطلوب مبنازل 

عبارة عن ذلك اجلزء مع اجزاء اخر فما وجه حصول السبقة والقرب للجزء دون 
 ان الكمال الذي حيصل للجزء باالصالة حيصل ذلك للكل بتبعيته للجزء )قلت(الكل 
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شك ان لالصالة سبقة ليست هي للتبعية ولالصل قرب ليس هو ال باالصالة وال 
للفرع فلو كان مركز الدائرة اسبق قدما من الدائرة يف كماالته املخصوصة به لساغ 

 يف اجلواب ان كمال اجلزء امنا يسري يف الكل اذا كان ذلك الكمال )و التحقيق(
ا للجزء بعد انقالب ماهيته ناشئاً من ماهية اجلزء االصلية واما اذا كان الكمال عارض

ال يلزم ان يسري ذلك الكمال يف الكل فان ذلك اجلزء مل يبق جزء لذلك الكل بعد 
 كسريذا جعل جزء من الورق بعمل اال اانقالب ماهيته حىت يسري الكمال فيه مثال

ذهبا وانقلب من ماهية الورق اىل ماهية الذهب ال ميكن ان يقال ان كماالت هذا 
بية تسري يف الفضة اليت هي كله فان ذلك اجلزء مل يبق جزأ هلا بعد اجلزء الذه

 ان التعني )فان قيل(االنقالب حىت تسري كماالته فافهم وقس عليه معرفة ما حنن فيه 
االول الوجودي هل له وجود يف اخلارج او ثبوت علمي فقط وكل واحد من هذين 

الء االكابر غري ذات واحدة الشقني غري صحيح فانه ال موجود يف اخلارج عند هؤ
سم يف ذلك اخلارج من التعينات والترتالت وال رسم ولو قلنا بالثبوت  اتعالت وال

 انه ثابت )اجيب( العلمي يلزم ان يكون التعني العلمي سابقا عليه وهو خالف املقرر
اغ يف نفس االمر فلو قيل بالثبوت اخلارجي مبعىن ان له ثبوتا فيما وراء العلم ايضا لس

  .واهللا سبحانه امللهم للصواب

  

املكتوب الرابع والتسعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم 
سلمه اهللا يف بيان دقائق الكمال واجلمال الذاتيني ومرتبة مقدسة فوق مرتبتهما 

 من تينك و السالمونصيب تعينات احلبيب واخلليل والكليم عليهم الصالة 
   شيخنا منها حظ حضرة واملرتبتني

ان احلق سبحانه مجيل يف حد ذاته واحلسن واجلمال الذاتيني ثابتان له ال ذلك 
احلسن واجلمال اللذان ندركهما ونتعقلما ونتخيلهما ومع ذلك يف تلك احلضرة مرتبة 
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أقدس ال ميكن الوصول اىل تلك املرتبة من غاية عظمتها وكربيائها وال ميكن توصيفها 
تعني االول الذي هو التعني الوجودي تعني ذلك الكمال واجلمال باحلسن واجلمال وال

الذاتيني وظلهما االول وتلك املرتبة االقدس اليت ال جمال فيها للحسن واجلمال أيضا 
ليس فيها تعني أصال فاهنا من غاية عظمتها وكربيائها ال تكون متعينة بتعني أصال 

  ):ع(

  يف أي مرآة يكون مصورا

 مركز دائرة التعني االول سر وكيفية من تلك املرتبة مع ذلك أودع يف و
االقدس وعبيت فيه عالمة من تلك املرتبة املقدسة املرتهة عن العالمة فكما ان التعني 
االول منشأ الوالية اخلليلية كذلك ذلك السر والكيفية املودعني يف مركز دائرة التعني 

 والتحية ولذينك احلسن واجلمال سالمو المنشأ للوالية احملمدية على صاحبهما الصالة 
الذاتيني الذين التعني االول ظلهما شباهة بالصباحة اليت هي يف عامل اجملاز من قبيل 
حسن اخلد ومجال اخلال ولذلك السر والكيفية املودعني يف املركز مناسبة باملالحة اليت 

منا هو أمر ذوقي هي وراء رشاقة القد وصباحة اخلد ووراء حسن العني ومجال اخلال وا
  :)شعر(من مل يعط ذوقاً ال يدركه قال الشاعر 

   من يل بوصف مجاهلا ودالهلا *يب ظبية فيها املالحة كلها

فاعرف التفاوت بني هاتني الواليتني من هذا البيان وان كان كلتامها ناشئتني 
من قرب الذات تعالت وتقدست ولكن مرجع إحديهما كماالت الذات ومعاد 

رف الذات تعالت فاذا كانت املالحة فوق الصباحة فالوصول اىل املالحة األخرى ص
امنا يتصور بعد طي مجيع مراتب الصباحة وما مل يتيسر الوصول اىل مجيع مراتب 
الوالية االبراهيمية ال يتيسر الوصول اىل حقيقة هذه الوالية اليت هي ذروة الوالية 

 نبينا صلّى اهللا  كون وميكن ان يكونسالمو الاحملمدية العليا على صاحبيهما الصالة 
عليه و سلّم مأموراً مبتابعة ملة ابراهيم عليه السالم الن يصل بواسطة تلك املتابعة اىل 
حقيقة واليته مث يترقي منها اىل حقيقة والية نفسه اليت وقع التعبري عنها باملالحة 
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ة ذاتية مبركز والية اخللة اليت ويتحقق هبا وحيث كان لنبينا صلّى اهللا عليه و سلّم مناسب
هي أقرب اىل حضرة امجال الذات ومناسبته مبحيط الدائرة أقل لكون وجهها اىل 

لَْم يتحقق بكماالت حميط تلك الدائرة أيضاً ال تتم والية  تفصيل كماالت الذات فما
اخللة ومن ههنا ورد يف الصالة املأثورة كما صليت على ابراهيم ليتيسر له كماالت 
 و والية اخللة بالتمام كما كانت ميسرة لصاحب تلك الوالية على نبينا وعليه الصالة

 وملا كان املكان الطبيعي للوالية احملمدية نقطة مركز دائرة الوالية اخلليلية السالم
عليهما الصالة والتحية وسريه صلّى اهللا عليه و سلّم ايضا مقصورا على مركز تلك 

 ودخوله يف حميط الدائرة واكتساب كماالته بالضرورة لكون الدائرة تعسر خروجه منه
احلال أن يكون متوسط من أفراد أمته عليه و قتضى طبيعته فاقتضى ذلك خالف م

 يكون بتبعيته صلّى اهللا عليه و سلّم يف عني ذلك املركز و السالمعلى آله الصالة 
كماالت تلك املرتبة وتكون له مناسبة مبحيط تلك الدائرة من وجه آخر حىت يكتسب 

ويتحقق حبقيقتها وحبكم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا يتحقق نبيه 
 على ما ىاملتبوع بتلك الكماالت ايضا ويتم مراتب الوالية اخلليلية وبيان سر هذا املعم

ظهر هلذا الفقري ان نقطة مركز دائرة والية اخللة اليت امتازت عن سائر نقطها باحملبة 
وان كانت بسيطة ولكن ملا كانت متضمنة العتبار احملبية واحملبوبية ظهرت منها صورة 
دائرة حميطها اعتبار احملبية ومركزها اعتبار احملبوبية ومنشأ الوالية املوسوية اعتبار احملبية 
 اليت هي حميط الدائرة ومنشأ الوالية احملمدية اعتبار احملبوبية اليت هي مركز الدائرة ينبغي
أن يتصور حصول الوالية احملمدية ههنا وبعد مضي ألف سنة عرضت ملركز هذه 
الدائرة الثانية اليت احلقيقة احملمدية مربوطة هبا وسعة أيضا وظهر فيه أعتباران فظهر يف 
صورة دائرة مركزها احملبوبية الصرفة وحميطها احملبوبية املمتزجة باحملبية ومنشأ الوالية 

 الدائرة وأمحد اسم ثان للنيب صلّى اهللا عليه و سلّم وهو عليه االمحدية مركز هذه
 معروف فيما بني أهل السموات هبذا االسم كما قالوا وميكن أن و السالمالصالة 

عليه السالم الذي صار من أهل السموات بقدوم النيب صلّى اهللا  عيسى تكون بشارة



- ٢٠٥ -  

ب كثري من الذات االحد وأقرب عليه و سلّم باسم أمحد لذلك وهلذا االسم املبارك قر
اليها من ذاك االسم الثاين يعين االسم املبارك حممد مبرحلة واحدة كما بني وهذا االسم 
امتاز من االسم املبارك أحد حبلقة ميم واحدة وهي مبدأ احملبة اليت صارت باعثة على 

قرآنية الظهور واالظهار وأيضاً امليم الذي اندرج يف أمحد من مقطعات احلروف ال
املرتلة يف اوائل السور ومن االسرار الغامضة وحلرف امليم هذا خصوصية خاصة به 
صلّى اهللا عليه و سلّم وتلك اخلصوصية صارت باعثة على حمبوبيته صلّى اهللا عليه و 

اىل أصل الكالم فنقول ان حميط تلك الدائرة ) ولنرجع(سلّم وجعلته فائقا على الكل 
بوبية املمتزجة باحملبية منشأ والية فرد من افراد امته عليه و على اليت هي عبارة عن احمل

 كان له مناسبة مبحيط الدائرة مع حصول الوالية احملمدية و السالمآله الصالة 
واملركزية وانه اكتسب كماالته وعلم أن هذه الدولة الثانية يعين مناسبته مبحيط الدائرة 

وسوية وكان هو بتطفل هاتني املية واكتساب كماالته حصلت له من طريق الوال
الواليتني جامعا لكماالت املركز واحمليط ومن املقرر ان كل كمال حاصل لالمة 
حاصل لنيب تلك االمة أيضا حبكم من سن سنة حسنة احلديث فتيسر له صلّى اهللا عليه 
ه و سلّم بتوسط هذا الفرد كماالت حميط تلك الدائرة أيضاً ومتت والية اخللة يف حق

 واقترن دعاء اللهم صل على حممد كما صليت على ابراهيم بعد و السالمعليه الصالة 
ألف سنة باالجابة وكان املسئول مستجابا ومعاملته صلّى اهللا عليه و سلّم بعد متام 
والية اخللة مع ذاك السر الذي أودع يف املركز الذي عرب عنه باملالحة وأرجع ذلك 

 بنفسه الكرمية مع احملبوب يف حجرة ىالعامل حلراسة امته واختلالفرد من ذلك املقام اىل 
  :)شعر(غيب الغيب 

   وللعاشق املسكني ما يتجرع *هنيئا الرباب النعيم نعيمها

أصغر بالنسبة اىل حميط  يرى  أن يعلم أن حميط املركز الثالث وان كان)ينبغي(
 الذات يكون أمجع مركز التعني االول ولكنه أمجع فان كلما هو أقرب اىل حضرة

ينبغي أن يعلم صغره كصغر االنسان فانه مع وجود الصغر فيه أمجع مجيع أصناف 
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العامل وأيضا ان الشخص الذي حتقق بكماالت هذا احمليط وخرج من امجال املركز اىل 
تفصيل احمليط زال عنه عدم املناسبة باحمليط والتفصيل الذي كان فيه أوال وذهب من 

 انه مع )امسع( من غري تكلف وحتقق بكماالت ذاك التفصيل أيضا تفصيل اىل تفصيل
وجود كمال االقتدار ملا كان نظام العامل منوطا باحلكمة البد يف تربية احملبوبني أيضا 

 نقاب القدرة سنة اهللا ىمن وجود االسباب وان مل يكن وجود السبب غري العلل وسو
 اعلم ان النيب وان حصل بعض )تنبيه( اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال

الكماالت بتوسط فرد من أفراد أمته ووصل اىل بعض املقامات بتوسله ولكن ال يلزم 
من ذلك نقص ذاك النيب ومزية ذلك الفرد عليه فان ذلك الفرد امنا نال ذاك الكمال 

ن ذلك النيب مبتابعة ذاك النيب ووصل اىل هذه الدولة بتطفله فذاك الكمال يف احلقيقة م
ونتيجة املتابعة له وما مثل ذلك الفرد اال كمثل خادم يصرف اخلرج من خزائن 
خمدومه ويهيئ له البسة مزينة لتكون باعثة على مزيد حسنه ومجاله وزيادة حشمته 
وجالله فاي نقص مثة يف املخدوم واي مزية للخادم عليه واالمداد امنا يكون نقصا اذا 

اذا وقع من اخلدام والغلمان فهو عني الكمال وموجب الزدياد كان من االقران واما 
ويقع يف توهم املنقصة أال يرون ان اآلخر اجلاه واجلالل والناقص من خيلط أحدمها ب

امللوك يأخذون البالد واالمالك بامداد اخلدم واحلشم ويفتتحون القالع وال يعلم من 
 يظهر أيضاً شئ من شرف اخلدم هذا االمداد غري حصول العظمة واالهبة للملوك وال

واحلشم وعزهتم واالمم خدام االنبياء عليهم السالم وغلماهنم فيحصل االمداد منهم اىل 
هؤالء االكابر فكيف يتوهم منه منقصتهم وما يقولونه ان هؤالء االكابر ليسوا حمتاجني 

هؤالء اىل امداد أصال ومجيع مراتب الكمال حاصل هلم بالفعل مكابرة صرحية فان 
اهللا سبحانه يرجون دائما من فيوض فضله وبركات رمحته ويريدون  االكابر أيضاً عباد

 يوماه فهو مغبون وقال صلّى اهللا ىالترقي على الدوام وقد ورد يف احلديث من استو
 الوسيلة وورد أيضاً يف االحاديث الصحاح كان رسول اهللا صلّى يل عليه و سلّم سلوا

فتح بصعاليك املهاجرين وهذه كلها طلب امداد واعانة والذين ال اهللا عليه و سلّم يست
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جيوزون امداد االمم واعانتهم يف حق هؤالء الكرباء نظرهم واقع يف عظمة االنبياء 
هم اىل موالهم معلوما احتياجوعلو درجاهتم فلو وقع نظرهم اىل عبوديتهم أيضاً وصار 

عانة اخلدام والغلمان ربنا أمتم لنا نورنا لديهم ملا انكروا امداد االمم وال يستبعدون ا
 على نبينا و على مجيع االنبياء و السالمواغفر لنا انك على كل شئ قدير والصالة 

  .العظام واملالئكة الكرام

  

املكتوب اخلامس والتسعون اىل موالنا صاحل الكواليب يف بيان االسرار 
  املخصوصة بوالية حضرة شيخنا مد ظله العايل

 مرباة الوالية احملمدية والوالية املوسوية على تذا الفقري وان كانوالية ه
صاحبيهما الصالة والتحية ومركبة من نسبة احملبوبية ونسبة احملبية بتطفلهما فان رئيس 
احملبوبني حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ورئيس احملبني كليم اهللا عليه السالم 

معاملة على حدة وأصل هذه الوالية وان كانت والية  هبا تولكن فيها أمر آخر وربط
 اليت هي باالصالة ناشئة من و السالمنبيه اليت هي الوالية احملمدية على صاحبها الصالة 

 انضمت اىل هذه الوالية كيفية من الوالية املوسوية اليت هي  ملااحملبوبية الصرفة ولكن
ة بصبغها أيضا عرضت هلا هيئة أخرى باالصالة ناشئة من احملبية الصرفة وصارت منصبغ

بل ميكن ان يقال اهنا صارت حقيقة أخرى وامثرت مثرة أخرى وانتجت نتيجة أخرى 
  :)شعر(ونعم ما قال 

  ونه دستار ندما نه سر نرا حريفا *ندگ افىم  درىاز اين افيون كه ساق

ع  على من اتبو السالمربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمر رنا رشدا 
  .ىاهلد

 فلو اظهرت مشة من تلك املعاملة اليت هي مربوطة بتلك الوالية )فصل باخلري(
قطع البلعوم وذبح احللقوم فاذا قال أبو هريرة رضي اهللا عنه يف اظهار بعض العلوم 
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الذي أخذه من رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قطع البلعوم ماذا يقال يف حق غريه 
وامض االسرار االهلية بينه وبني اخص اخلواص من عباده ومل وقد جعل اهللا سبحانه غ

 و السالميترك االجانب ان حيوموا حواليها وحضرة خامت الرسل عليه وعليهم الصالة 
الذي هو رمحة للعاملني اظهر هذه االسرار املصونة من كمال معرفته ووفور رأفته اليب 

 قابليتهم لتميز الشر من خريه وانا هريرة وغريه وآثرهم هبذه الدرر املكنونة ملا عرف
املفلس القليل البضاعة خائف وجل من تذكر تلك االسرار وخطورها وال اجد يف 
نفسي مع سوء حايل هذا وعدم استعدادي مناسبة بتلك املطالب العليا ولكين اعرف 

  ):ع(واعترف بأنه 

  ال عسر يف أمر مع الكرام

يليق به سبحانه وكرمه تعاىل لنا ليس نعم ينبغي هللا ان يكون هكذا وهذا الكرم 
يف هذا اليوم فقط بل ملا أخذ قبضة التراب الذي خلقنا منه من االرض جعله خليفة 
نفسه وصريه قيوم االشياء نيابة عن نفسه وعلمه امساء مجيع االشياء بال واسطة وجعل 

ه وطرد املالئكة الذين هم عباده املكرمون تالمذته وأمرهم مع جاللة شأهنم بسجود
ابليس الذي كان ملقبا مبعلم امللكوت وكان له شأن عظيم يف العبادة والطاعة وأبعده 
عن عز حضوره المتناعه عن سجوده وعدم تعظيمه وتوقريه وجعله ملعوناً وملوماً 

 لذاك التراب قدرة ومهة حتمل هبا ثقل االمانة اليت أبت السموات ىومطعوناً واعط
ا وأشفقن منها وأعطاه أيضا قوة قابلية لرؤية خالق واالرض واجلبال أن حيملنه

السموات واالرض الذي هو مرته عن الكيف ومتعال عن املثال مع كونه مكتنفا 
بالكيف واملثال مع ان اجلبل صار قطعا قطعا مع صالبته بتجل واحد منه سبحانه 

ان يبلغ وصار رماداً فذلك اهللا الذي هو قدمي االحسان وأرحم الرامحني قادر على 
  :)شعرا(امثالنا العاجزين درجات السابقني وجيعلنا شركاء دولتهم بتطفلهم 

   اياك يا صاح ونتف سبالكا * باب العجوز خليفةىفاذا ات
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 اعلم ان حضرة احلق سبحانه على ترتيهه وتقديسه دائما مرته عن )تنبيه(
 حضرته جل صفات احلدوث ومربأ من مسات النقصان وال سبيل للتبدل والتغري اىل

سلطانه وال جمال هناك لالتصال واالنفصال وجتويز احلالية واحمللية مثة كفر واحلكم 
قرب  و تعاىل باالحتاد والعينية عني االحلاد والزندقة وان حصل اخلواص عباده سبحانه

ووصل اىل تلك احلضرة ولكن ليس ذلك من قبيل قرب اجلسم باجلسم وال من جنس 
 فلو كان هناك قرب فهو مرته عن الكيف وان كان وصل فمربأ اتصال اجلوهر بالعرض

أيضا عن الكم واألين ومجيع معامالت هؤالء االكابر يف تلك احلضرة من العامل 
الالكيفي ونسبة العامل الكيفي اىل العامل الالكيفي كنسبة القطرة اىل البحر احمليط كيف 

ق املكان والزمان وهذا مرته ال فان ذلك ممكن وهذا واجب تعاىل وذاك كائن يف ضي
عن ضيق الزمان واملكان نعم ميدان العبارة متسع يف ذاك العامل وضيق يف هذا العامل 

 أرحم الرامحني خواص عباده نصيبا من ىلعلوه من العبارة وبعده عن االشارة وقد أعط
كيفية فلو عرب عن ذاك الالكيفي في وسريا فيه وشرفهم مبعامالت اللالكياالعامل 

بالكيفي فرضا لكان ابعد من تعبري البالغني عن لذة اجلماع لالطفال بلذة العسل 
املعرب عنه من العاملني  والسكر فان كلتا هاتني اللذتني من عامل واحد وذاك املعرب به و

 احكام الكيفي على الالكيفي حق له ىاملتباينني فمن عرب عن الالكيفي بالكيفي وأجر
لطرد وأن يتهم باالحلاد والزندقة بالضرورة فكون تلك أن يكون موردا للطعن وا

االسرار دقيقة وغموضة امنا جاء من جهة العبارة والتعبري ال من جهة التحقق واحلصول 
فان حتقق االنسان بتلك االسرار كمال االميان والتعبري عنها بعبارة كيفية عني الكفر 

 هذا املقام ربنا أمتم لنا نورنا واالحلاد ينبغي أن يستعمل من عرف اهللا كل لسانه يف
 على رسوله و السالمواغفر لنا انك على كل شئ قدير احلمد هللا أوال وآخراً والصالة 

  .دائما وسرمداً
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املكتوب السادس والتسعون اىل الفقري هاشم الكشمي يف االسرار املتعلقة 
  بامسيه صلّى اهللا عليه و سلّم

 بامسني وكل من هذين ى مسمو السالمة اعلم ان نبينا عليه و على آله الصال
االمسني املباركني مذكور يف القرآن اجمليد قال تعاىل حممد رسول اهللا وقال سبحانه ايضا 
حكاية عن بشارة روح اهللا امسه امحد ولكل من هذين االمسني املباركني والية على 

 ولكن و السالمة حدة فالوالية احملمدية وان كانت ناشئة من مقام حمبويته عليه الصال
ليست هناك حمبوبية صرفة بل مزجت فيها كيفية احملبية أيضا وان مل يكن ذلك املزج 
ثابتا له صلّى اهللا عليه و سلّم باالصالة ولكنه مانع حملبوبيته الصرفة والوالية االمحدية 

لوالية ناشئة من احملبوبية الصرفة ليست فيها شائبة احملبية وهذه الوالية أسبق قدما من ا
السابقة واقرب منها اىل املطلوب مبرحلة واحدة ورغبة احملب فيها اكثر فان احملبوب 

يف نظر احملب احسن و يكون كلما كان امت يف احملبوبية يكون استغناؤه ودالله امت 
  :)شعر(جذبه للمحب اىل نفسه وجعله مشغوفا وواهلا به اكثر وازيد و يكون واملح 

   بل كل ذا من غنجه ودالله *وحدهليس افتتاين من مجاله 

واملراد باالفتتان افراط العشق الذي هو مطلوب العاشق سبحان اهللا ان أمحد 
اسم عجيب سام مركب من الكلمة املقدسة االحد ومن حلقة حرف امليم الذي هو 
من غوامض االسرار االهلية يف العامل الالكيفي وال ميكن التعبري عن ذلك السر املكنون 

عامل الكيفي بغري حلقة امليم فلو أمكن لعرب به احلق سبحانه واالحد هو االحد يف ال
الذي ال شريك له وحلقة امليم هو طوق العبودية الذي ميز العبد من املويل فالعبد هو 

و حلقة امليم ولفظ االحد امنا ورد لتعظيمه واظهار اختصاصه عليه و على آله الصالة 
  :)شعر( السالم

   يكون مسماه اعز وأكرما * امسه صاح فاعلمنمن كان هذا و

بعد مضي ألف سنة اجنرت معاملة تلك الوالية اىل هذه الوالية وانتهت  و
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الوالية احملمدية اىل الوالية االمحدية وبقيت معاملة طوقي العبودية اىل طوق واحد 
و ومتكن يف مكان الطوق االول حرف االلف الذي هو رمز اىل ربه صلّى اهللا عليه 

 فان ملضي االلف تأثريا يف تغري و السالمسلّم وصار حممد أمحد عليه و على آله الصالة 
 ان طوقي العبودية عبارة عن حلقيت امليمني املندرجني يف االسم )بيانه(األمور العظام 

 و السالماملبارك حممد وميكن ان يكون هذان الطوقان اشارة اىل تعينيه عليه الصالة 
جلسدي البشري وثانيهما تعينه الروحي امللكي وتعينه اجلسدي وان وقع أحدمها تعينه ا

 تعينه الروحي ولكن كان بقي أثر ذلك التعني ىفيه الفتور بواسطة عروض املوت وقو
رسم من ذلك التعني فلما  يبقى فلزم مضي ألف سنة حىت يزول ذلك االثر أيضاً وال

ع طوق واحد من طوقي العبودية  ألف سنة ومل يبق أثر من ذاك التعني وانقطىمض
 وقعد ألف االلوهية الذي ميكن ان يقال له أنه كالبقاء باهللا  و الفناءوطرأ عليه الزوال

صار حممد أمحد بالضرورة وانتقلت الوالية احملمدية اىل الوالية االمحدية فمحمد عبارة 
اىل حضرة هذا االسم أقرب و يكون عن التعينني وأمحد كناية عن تعني واحد فحسب 

 ما معىن الفناء والبقاء الذين قررمها املشائخ وجعلوا )فان قيل(االطالق وابعد من العامل 
الوالية مربوطة هبما وما معىن هذا الفناء والبقاء اللذين ذكرهتما يف التعني احملمدي 

كان  ان الفناء والبقاء اللذين الوالية مربوطة هبما الفناء والبقاء الشهوديان فان )اجيب(
هناك فناء وزوال فباعتبار النظر وان بقاء وثبات فهما أيضا باعتبار النظر وهناك استتار 
الصفات البشرية ال زواهلا وفناء هذا التعني ليس كذلك بل هنا حتقق الزوال الوجودي 
للصفات البشرية واالخنالع من اجلسمانية اىل الروحانية ويف جانب البقاء أيضاً وان مل 

حقا ومل تنفك عنه العبودية ولكنه يقع اىل احلق سبحانه أقرب وحتصل له يكن العبد 
 )ينبغي(ارتفاع االحكام البشرية عنه أزيد و يكون عن نفسه أبعد و يكون زيادة املعية 

أن يعلم ان هذا العروج احملمدي الذي هو مربوط بانتفاء الصفات البشرية وان رقت 
 اىل الذروة العليا وخلصته من جذبات الغري المو السمعاملته عليه و على آله الصالة 

والغريية ولكن صارت املعاملة اىل امته صلّى اهللا عليه و سلّم أضيق وقل نور هدايته 
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الذي كان بواسطة املناسبة البشرية وقل أيضا توجهه اىل احوال هؤالء املتأخرين 
و فت السلطان اىل حاهلم العاجزين وتوجه بكليته اىل القبلة احلقيقية ويل لرعايا ال يلت

بكليته متوجها اىل حمبوبه ومن ههنا استولت ظلمات الكفر والبدعة بعد ألف يكون 
  .سنة ونقص نور االسالم والسنة ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير

  

  املكتوب السابع والتسعون اىل الصويف قربان اجلديد يف سر كون العامل موهوما

فية العامل موهوم ال مبعىن أنه حمض خمترع الوهم ومنحوته فان ذلك قال الصو
 بل هو موهوم مبعىن أنه خملوق خبلق اهللا سبحانه يف مرتبة ىمذهب السوفسطائية احلمق

الوهم وحصل له يف تلك املرتبة بصنعه سبحانه ثبوت واستقرار ولكن اخلري والكمال 
قدس وظل من ظالل كماالت تلك اللذين فيه مستعار من حضرة الوجود تعاىل وت

املرتبة االقدس والشر والنقص اللذين فيه مستعار من العدم وظل من ظالل الشرور 
 السالك ىوالنقائص املخزونة يف ذلك العدم الذي هو منشأ مجيع الشر والنقص فاذا أد

اىل املستعد للمسالك حبكم تربيته تعاىل هذه االمانات اىل أهلها بان رد اخلري والكمال 
منه  يبقى أهلهما وأحال الشر أيضاً اىل صاحبه يصري متحققا بدولة الفناء بالضرورة وال

رسم ال يكون فيه أثر من اخلري وال يتوقع له ضرر من الشر فان مجيع ما فيه من اخلري 
والشر كان مستعارا من الوجود والعدم فانه ما جاء من بيت أبيه بشئ وما كان عمله 

فاذا رد االمانات اىل أهلها بالتمام فال جرم يتخلص من مزامحة أنا غري محل االمانة 
  .ملحقاً بالفناء والعدمو يكون وحنن 

  

لطيف اخلوارزمي يف بيان ضرر عبد الاملكتوب الثامن والتسعون اىل احلاج 
  االلتذاذ من احلسن الصوري
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وجود اعلم ان كال من اخلري والكمال واحلسن واجلمال يف أي مكان كان أثر ال
الذي هو خري حمض وخمصوص بواجب الوجود جل سلطانه فكما أن الوجود منعكس 
يف املمكن من تلك احلضرة بطريق الظلية جاء احلسن واجلمال أيضا من تلك املرتبة 
بطريق الظلية وذات املمكن بواسطة عدمه الذايت شر حمض وقبح ونقص ولكن هذا 

وان جاء من الوجود ولكن ملا ظهرا يف احلسن واجلمال اللذين مشهودين يف املمكن 
مرآءة العدم أخذا حكم املرآءة و ناال نصيبا من القبح وعرض هلما النقص وملا كان يف 
املمكن قبح ذايت ال جيد من احلسن اخلالص لذة مقدار ما جيد من هذا احلسن مع كون 

واسطة أنسيته ذاك مبدأ هلذا فان مناسبته هبذا أزيد ككناس جيد من الرائحة املنتنة ب
وألفته هبا لذةً ال جيد مثلها من الرائحة الطيبة كما ورد يف قصة مشهورة ان كناساً مّر 
مرة من حملة العطارين فسقط مغشيا عليه من فرط الرائحة الطيبة فمر به واحد من 
االكابر فلما اطلع على سر معاملته أمر بأن حيشو يف أنفه قطعة روث ففعلوا فأفاق 

  .لسبيلهوقام ومضي 

  

املكتوب التاسع والتسعون اىل جناب السيد املري مؤمن البلخي يف اظهار شكر 
النعم الظاهرية والباطنية املفاضة من بركات اكابر ما وراء النهر رمحهم اهللا 

  تعاىل

على عباده الذين اصطفى من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا ان و سالم احلمد هللا 
مشائخها شكر اهللا تعاىل سعيهم يف ذمة امثالنا العاجزين حقوق علماء ما وراء النهر و

املتأخرين بل يف ذمة كافة أهل االسالم يف بالد اهلند ليست مما يدرج بياهنا يف ضمن 
قد اكتسبنا االعتقاد الصحيح على وفق آراء أهل السنة  التقرير وحيز التحرير فانا

هؤالء االكابر وحصلنا صحة العمل واجلماعة كثر اهللا امثاهلم يف االمصار من حتقيقات 
ء احلنيفة رضي اهللا تعاىل عنهم من تدقيقاهتم وسلوك طريقة امبوجب أقوال العلم
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الصوفية العلية قدس اهللا اسرارهم يف هذه الديار أيضاً مستفاد من بركات تلك البقعة 
 يف اهللا اليت الشريفة وحتقيق مقام اجلذبة والسلوك والفناء والبقاء والسري اىل اهللا والسري

كلها مربوطة مبرتبة الوالية اخلاصة مفاضة من فيوض اكابر هذه العرصة املتربكة 
  :)شعر(وباجلملة ما به صالح الظاهر وفالح الباطن مأخوذ من هناك 

 ءرودپل مهه گر گا و رخارگ كه أ *ار هب ابرىا ون كندچن  شكر فيض تو
  تست

والبليات حبرمة سيد السادات عليه و حرسها اهللا سبحانه وأهاليها من اآلفات 
 واالصحاب الذين يردون من تلك الديار العليا اىل هذه و التسليماتعلى آله الصالة 
 حلاجة ما يظهرون ألطاف احلضرات ذوي الربكات القاطنني هناك ىالديار السفل

بالنسبة اىل هذا احلقري خصوصا اشفاق مالزمي حضرة معدن االرشاد واهلداية ومنبع 
االفادة واالفاضة سلمه اهللا تعاىل ويقولون ان جلنابه العايل حسن ظن بك وانه طالع 
بعض علومك ومعارفك احملررة واستحسنها ومثل هذه البشارات من االكابر يكون 
باعثا على ازدياد الرجاء واجلرأة على حترير بعض االذواق واملواجيد وملا ورد الشيخ 

يام واظهر أنواع الطافكم وأصناف اشفاقكم اجترأنا أبو املكارم الصويف يف هذه اال
على التصديع بكلمات اعتمادا على كرمكم وحيث ان االخ حممد هاشم الذي هو من 
االحباب املخلصني ارسل بعض نقول مسودات هذا الفقري يف صحبة الصويف املشار 

العلية اليه اكتفينا بذلك ومل ندرج يف هذه الصحيفة حرفا من علوم هذه الطائفة 
شفاقه ان ال جيعله منسيا من الدعاء بسالمة اومعارفهم ونرجو من عناية احلضرة و

اخلامتة ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من امرنا رشدا وخنص كال من احلضرات 
العالية الدرجات جناب النقيب النجيب مالذ اهل اهللا السيد مريك شاه وجناب عالمة 

ر الشريعة وحافظ امللة القاضي تولك ادام اهللا بركاهتم  موالنا حسن وجناب ناصىالور
  .بالدعوات ويسلم اوالد الفقري ايضا اىل خمادمينا الكرام ويلتمسون منهم الدعاء
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املكتوب املويف مائة اىل الشيخ نور احلق يف كشف سر حمبة يعقوب ليوسف 
  عليهما السالم مع بيان بعض اسرار عجيبة وعلوم غريبة

على عباده الذين اصطفى قد استفسر اخي االعز الشيخ نور سالم و احلمد هللا 
 باالهتمام و التسليماتاحلق عن حمبة يعقوب ليوسف على نبينا وعليهما الصلوات 

والشوق التام وكان شوق انكشاف هذا املعىن يف هذا الفقري ايضا منذ مدة وملا كان 
 كشف هذه الدقيقة بال شوقه عالوة على شوق هذا الفقري صرت متوجها بكلييت اىل

 و السالم النظر ان خلقته وحسنه ومجاله على نبينا وعليه الصالة ئاختيار فظهر يف باد
ليست من جنس خلقة النشأة الدنيوية وحسنها ومجاهلا بل ان مجاله من جنس مجال 

ته مع كوهنا يف هذه النشأة هلا مشاهبة حبسن احلور احباهل اجلنة وصار مشهودا ان ص
مان مث كتبت ما كان مفاضا يف هذا الباب بعد ذلك بكرم اهللا وفضله تعاىل والغل

  :)شعر(بالتفصيل وارسلته اليكم سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا 

   اقول ما قال يل أستاذي االزيل * املرأي كدرهتمىوامسكوين ور

عاىل  ما وجه افراط حمبة يعقوب ليوسف عليهما السالم وقد قال اهللا ت)فان قيل(
 الدار ىيف حقه وحق آبائه الكرام اويل االيدي واالبصار انا اخلصاهم خبالصة ذكر

 وعال مناسبا  جلّ االخيار فكيف يكون التعلق مبا دون احلقصطفنيواهنم عندنا ملن امل
 املخلصني حمبة املخلوقني ال صطفنيلشأن االنبياء اويل االيدي واالبصار وكيف يسع امل

مرآة حسنه ومجاله  تعلق مبا دون احلق تعاىل فان املخلوق ليس االيقال ان ذلك ليس ب
تعاىل كما قالت الصوفية وجوزوا شهود الوحدة يف مرآة الكثرة واثبتوا املشاهدات 

 الرؤية االخروية ىواملكاشفات يف جمايل صور املمنكات ومظاهرها يف هذه النشأة سو
 يف هذه النشأة الفانية وقت غلبات الن مثال هذا الكشف والشهود مما يظهر للسالكني

التوحيد وخواص االمة يكادون يستنكفون عنها ويتحاشون فاذا كانت معاملة خواص 
 االخيار بل صطفنياالمة هكذا فكيف حيتمل ثبوت هذه االحوال يف حق االنبياء امل

 ان جواب هذا السؤال مبين على مقدمة )قلت(تصور هذا املعىن يف حقهم عني الوبال 



- ٢١٦ -  

ومجاهلا وكذلك التلذذات والتنعمات يف ذلك املوطن ليست اآلخرة ي ان حسن وه
كحسن الدنيا ومجاهلا وال كالتلذذات والتنعمات فيها فان ذاك احلسن واجلمال خري 

 جل شأنه ومقبول وكل هذا احلسن يف خري وذاك التلذذ والتنعم مرضي عند املوىل
غري مقبول وغري مستحسن وهلذا كانت واجلمال شر ونقص ومجيع هذا التلذذ والتنعم 

 اذا كان احلسن واجلمال )فان قيل( دار الرضا ودار الدنيا دار غضب املوىلاآلخرة دار 
يف املمكن مستعاراً من مرتبة حضرة الوجوب تعالت وتقدست ومل يكن املمكن شيئا 
ا غري ان يكون مرآة ومظهرا لذلك احلسن واجلمال فان املمكن ليس له شئ بل كلم

فيه مستعار من حضرة الوجوب فمن اين جاء التفاوت بني املوطنني ومل كان احدمها 
 جواب هذا مبين على )قلت(غري مقبول وغري مستحسن اآلخر مرضيا ومقبوال و

 ان العامل بتمامه جمايل امساء الواجب ومظاهر صفاته جل )املقدمة األوىل(مقدمات 
 ان صفات الواجب وان )املقدمة الثانية(ية شأنه ومرايا كماالته االمسائية والصفات

 يف الوجود والقيام اىل حتياجكانت داخلة يف دائرة الوجوب ولكن ملا ثبت هلا اال
طوع يف غري مقحضرة الذات تعالت كانت فيها رائحة من االمكان والوجوب الذايت 

 ولكن حقها فان وجوهبا ليس لنفسها بل لذات الواجب وان مل يقولوا هلا غري الذات
البد من الغريية فان االثنينية كائنة بينهما االثنان متغايران قضية مقررة من قضايا أرباب 
املعقول ومع ذلك ال ينبغي اطالق االمكان يف حقها لكونه مومها للحدوث الن كل 
ممكن حادث عندهم وال ينبغي جتويز الوجوب بالغري ايضا يف ذلك املوطن النه موهم 

 ان كلما فيه رائحة )املقدمة الثالثة(ة الذات تعالت وتقدست النفكاكها عن حضر
االمكان فيه جمال للعدم يف حد ذاته وان كان حصوله حماال فان استحالته ما جاءت من 

 ان امساء الواجب وصفاته تعاىل كما ان هلا يف )املقدمة الرابعة(نفسه بل من حمل آخر 
احتماهلا للعدم ايضا حسن ومجال جانب وجودها حسنا ومجاال كذلك هلا يف جانب 

وان كان ثبوت هذا احلسن يف مرتبة الوهم واحلس ومناسبا للعدم وكان متسعارا من 
اجلوار الن العدم ال نصيب له يف حد ذاته غري الشر والقبح والوجود هو الذي بكليته 
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 ان يعلم ان احلسن الذي حيس يف العدم )ينبغي(خري وكمال وبتمامه حسن ومجال 
الح بكرم اهللا تعاىل   انه قد)املقدمة اخلامسة(ظل غلف بالسكر وأوهم انه حلو كحن

بالنظر الكشفي ان جانب عدم املمكن قد حصلت له التربية يف هذه النشأة بكمال 
 االقتدار وثبت له يف مرتبة احلس والوهم بالصنع الكامل ثبات واستقرار وجعل مظهرا

نب احتماهلا للعدم واتضح ايضا ان جانب حلسن الصفات ومجاهلا الكائنني يف جا
حلسن الصفات ومجاهلا  جيعل مظهرا وجود املمكن يرجح يف النشأة االخروية و

الكائنني يف جانب وجودها فاذا علمت هذه املقدمات اخلمس صار التفاوت بني حسن 
 ىهذه النشأة ومجاهلا وبني حسن تلك النشأة ومجاهلا واضحا وكان حسن احد

قبح األخرى الئحا وصار املرضي متميزا من غري املرضي ومن هذه النشأتني و
التحققات احنل هذا السؤال واتضحت املقدمة اليت كان السؤال االول مبنيا عليها كما 

 على الفطن املتأمل فاذا اتضحت هذه املقدمة أقول يف جواب السؤال االول ىال خيف
صريح ان وجود يوسف على نبينا بفضل اهللا جل شأنه انه قد صار معلوما بالكشف ال

 وان ظهر يف هذه النشأة ولكن وجوده من النشأة االخروية و السالمة وعليه الصال
 وجعل هعلى خالف وجود سائر موجودات هذه النشأة وأنه قد رجح جانب وجود

 عنه تعلق شائبة ىمظهرا للحسن واجلمال املتعلقني بوجود االمساء والصفات وانتف
او باصله وجعل هو وأصله طاهراً من علة العدم الذي هو منشأ كل قبح العدمية بنفسه 

ونقص ومل يترك فيه غري استيالء نور جانب الوجود الذي هو نصيب أهل اجلنة فكان 
التعلق حبسنه ومجاله كالتعلق حبسن اجلنة ومجاهلا وحسن أهلها ومجاهلم حممودا 

 تعلقه حبسن تلك النشأة بالضرورة ونصيبا للكل وكلما كان احملب أكمل يكون
قدمه يف مراضي املويل جل شأنه أسبق فان التعلق بتلك النشأة و يكون ومجاهلا أزيد 

طلسم  وحمبتها عني التعلق بصاحب تلك النشأة وحمبته فان تلك النشأة ليست اال
حكمته ونقاب مجاله كرداء الكربياء واهللا يدعو اىل دار السالم نص قاطع يف هذا االمر 

كالتعلق بالدنيا اآلخرة حجة واضحة هلذا املعىن والذي جعل التعلق باآلخرة  يريد واهللا
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كما هي اآلخرة  جل شأنه فهو مل يعلم حقيقة مذموما وجعله مغايرا للتعلق باملوىل
وقاس الغائب على الشاهد مع وجود الفارق البني فلو اطلعت رابعة املسكينة على 

فكر احراق اجلنة وملا اعتقدت التعلق هبا مغايرا حقيقة اجلنة كما هي ملا كانت يف 
اآلخرة للتعلق مبوالها وقال آخر ان يف آية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 

شكاية من الفريقني اعطاهم اهللا سبحانه االنصاف كيف يتصور أن يدعو اهللا تعاىل اىل 
ملقدس مذموما او كانت اجلنة مث يشكو ممن جييب دعوته فلو كان التعلق بذلك املوطن ا

فيه شائبة الذم ملا كانت اجلنة دار الرضا والرضا هو هناية مراتب القبول بل كانت مثل 
الدنيا مغضوبا عليها وعلة الغضب وباعث الذم العدم الذي هو اصل كل قبح ونقص 
وصار نصيبا للدنيا وسببا لكوهنا ملعونة وملا حصل التربي من العدم زالت شائبة الذم 

قبح وكان عدم الرضا وعدم املقبولية نصيب االعداء ومل يبق غري الرضا والقبول وال
والوجود والنور وغري الوصل والوصول والراحة والسرور أصال قال املخرب الصادق 

 ان اجلنة قيعان وان غراسها قولك سبحان اهللا واحلمد و السالمعليه و على آله الصالة 
 واملعىن الترتيهي الذي ظهر ههنا يف كسوة احلروف هللا وال اله اال اهللا واهللا أكرب

التعلق بذلك الشجر والتلذذ منه عني و يكون والكلمات يتمثل هناك بصورة الشجر 
التعلق والتلذذ باملعىن الترتيهي و على هذا القياس وما بينه الصوفية العلية من االسرار 

 النشأة وعشقوها هميلة يف هذوالدقائق يف التوحيد واالحتاد ونزلوا على املظاهر اجل
حسن تلك املظاهر ومجاهلا عني  وايف ضمن ذلك شهودا ومشاهدة واعتقدواثبتوا 

  :)شعر(اآلخر  ومجاله حىت قال بعضهم ذقتك يف كل طعام لذيذ وقال حسن املوىل

 ى در حريمت كه وعدهء فردا برا *رده ظاهرستپدر  ون مجال توچامروز 
  يستچ

  :)شعر(وقال الثالث 

  ما هو املقصود يف قدح ا اال رأو *قوم بشرب املاء من عطشا هم م

صدق أمثال هذه الكلمات بعيد عن فهم هذا الفقري ووجدانه يف هذه النشأة 
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وال أجد هنا طاقة حتمل هذه الدقائق وال أراها قابلة لقبول هذه الدولة فلو كانت فيها 
 صلّى اهللا عليه و سلّم الدنيا معلونة طاقة وقابلية ملا كانت مغضوبا عليها وملا قال النيب

والالئق بالكرامات والقابل هلذه املقامات هو اجلنة ذقتك يف كل طعام لذيذ صادق 
ء العدم املسموم وهلذا مل اعلى طعام اجلنة ال على طعام الدنيا الذي هو خملوط مب

 هذا الفقري جنة كل شخص عبارة عن ظهور االسم )وعند(يستحسن ارتكاب ذلك 
الهلي الذي هو مبدأ تعني ذلك الشخص وظهر ذلك االسم بصورة االشجار واالهنار ا

وبصورة احلور والقصور وبصورة الولدان والغلمان فكما أن يف االمساء االهلية تفاوتا 
باعتبار العلو والسفل وباعتبار اجلامعية وعدمها كذلك يف اجلنات أيضا تفاوت 

دة يف ضمن ذلك الظهور فهو حسن ومستحسن مبقدارها فلئن اثبت الشهود واملشاه
ووضع شئ يف موضعه وأما اطالق أمثال هذه الكلمات يف غري هذا املوضع فجراءة 
ووضع شئ يف غري موضعه وكأن الصوفية العلية من فرط حمبتهم للمطلوب وكمال 

وصل اىل مشام أرواحهم من رائحة املطلوب وظنوه من  اشتياقهم اليه اغتنموا كل ما
الء سكر احملبة عني املطلوب واملقصود وعاملوا معه معاملة العشاق اليت تليق بنفس استي

املطلوب واحتظوا منه حبظوظ وافرة وأثبتوا املشاهدة واملكاشفة قال واحد من االكابر 
  :)شعر(

   برآيدىا پازوآسوكه  زهر  *وديخهم مست ب ازجاج ببوي تو

ة وعدم القرار واالستراحة من غلبة نعم امثال هذه املعامالت جموزة يف العاشقي
وناش من شوق لقاء املطلوب  و تعاىل احملبة بل مستحسنة الهنا الجل اهللا سبحانه

سني بالل عند  هم حكم الصواب ولسكرهم حكم الصحو وورد يف اخلربأاملتفرد وخلط
  :)شعر(اهللا شني 

   باللِدَهْساَ خنده زند  توِدَهْشبر اَ

 يف اجلنة ف هذا الفقري هو ان رؤية كل شخص جنيت أن يعلم أن مكشو)ينبغي(
أيضا على مقدار ذلك االسم االهلي الذي هو مبدأ تعينه وشخصه ويظهر ذلك االسم 
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يف كسوة االشجار واالهنار واحلور والغلمان مبعىن أن تلك االشجار واالهنار وغريها مما 
اىل حكم الناظور كان مظاهر ذلك االسم املقدس يكون حكمها زمانا بكرم اهللا تع

وتصري وسيلة اىل رؤية ذلك الشخص الغري املتكيفة مث تعود اىل حالتها االصلية وتشغله 
بانفسها وهكذا اىل أبد اآلبدين كالتجلي الربقي الذايت الذي اثبتوه يف هذه النشأة فان 
جتلي الذات يف حجب االمساء والصفات دائمي يف حق املستعدين لتلك الدولة وبعد 

ء ا حضرة الذات بال حجب االمسىرتفع حجب االمساء والصفات وتتجلمدة ت
والصفات وحيث ان ذلك االسم االهلي اعتبار من اعتبارات الذات تعالت يكون متعلق 

وال (رؤية كل شخص ذلك االعتبار الذايت الذي هو رب ذلك الشخص بالضرورة 
 االعتبار ال ان بعض  هنا أحد تبعضا وجتزيا فان الذات تعالت بتمامها ذلك)يتوهم

الذات ذلك االعتبار وبعض آخر منها اعتبار آخر فان ذلك عالمة النقص واحلدوث 
 ان ذات اهللا تعاىل متامها علم ومتامها قدرة ومتامها ارادة وان )قالوا(تعاىل اهللا عن ذلك 

كان كل اعتبار متام الذات ولكن املرئي هو ذلك االعتبار ال اعتبارات اخر ينبغي ان 
 اذا مل يكن متيز بني االعتبارات وكان )ال يقال(يطلب سر ال تدركه االبصار من ههنا 

كل واحد منها عني الذات فما معىن جعل متعلق الرؤية اعتبارا من بني اعتبارات كثرية 
اآلخر النا نقول ان هذه االعتبارات وان كانت عني الذات بل كل واحد منها عني 

 بينها  ولكناز الكيفيني املعتربين عند مأسوري عامل الكيفوليس بينها التميز واالمتي
امتياز ال كيفي والذين ختلصوا من العامل الكيفي واتصلوا بالعامل الالكيفي باتصال ال 

 عليهم هذا االمتياز الالكيفي بل هو واضح عندهم وجيدونه كامتياز ىكيفي ال خيف
فله من مجيع اعتبارات الذات االذن من العني نعم من كان مبدأ تعينه اسم جامع 

تعالت وتقدست نصيب على سبيل االعتدال على تفاوت الدرجات ولو على سبيل 
يعها ولكن ملا كان ضيق جامعية االمجال الذي هو نصيبه ماالمجال ورؤيته متعلقة جب

ال تدركه االبصار و يكون الزما له دائما يكون االدراك واالحاطة مفقودين يف حقه 
 يعلم أنه اذا شرف اهللا سبحانه عبدا بدولة )ينبغي(أصدق من اهللا حديثا صادقا ومن 
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الفناء االمت بكرمه وخلصه من قيد العدم الذي كان هو ماهيته ومل يترك منه عينا وال 
يهب له بعد مثل هذا الفناء وجودا شبيها بوجود النشأة االخروية ومتعلقا بترجيح  أثرا

لكماالت جانب وجود االمساء والصفات االهلية  امظهرو يكون جانب وجود املمكن 
 و السالموقد ذكر حتقيق وجه ذلك فيما سبق وكان يوسف على نبينا وعليه الصالة 

مشرفا هبذه الدولة بوجوده االول وهذا العارف تشرف هبا بوجوده الثاين بالوالدة 
د جتشم الثانية وملا كان ذاك جبليا اعطاه احلسن الظاهر أيضا وهذا ملا حصل بع

ومثل هذا العارف اآلخرة  فيه بنور الباطن وادخر له احلسن الظاهر يف ىالكسب اكتف
 عزيز الوجود وأقل قليل ومثل هذا العارف وان مل و السالمبعد االنبياء عليهم الصالة 

يكن نبياً ولكن له بتبعية االنبياء شركة يف دولة خاصة باالنبياء عليهم الصلوات وهو 
ا ولكنه جالس على سفرة نعمتهم وان كان خادما ولكنه جالس مع وان كان طفيلي

املخدومني وان كان تابعا ولكنه مصاحب باملتبوعني ورمبا مينح أسراراً يغبطه االنبياء 
 ولكن و السالمعليهم السالم فيها كما أخرب به املخرب الصادق عليه و على آله الصالة 

ضل الكلي امنا هو لألنبياء عليهم السالم مثل هذه املعاملة داخل يف فضل جزئي والف
وهذا الفضل أيضا ملا تيسر له بسبب متابعته اياهم كان منهم وليس العارف غري حامل 
أماناهتم وآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني اهنم هلم املنصورون وان جندنا هلم 

م على الكل الغالبون نص قرآين رفع شأن هؤالء االكابر فوق شأن غريهم ونصره
 ان هذا العارف الذي وهب له هذا الوجود بعد الفناء االمت )فان قيل(وجعلهم غالبني 

هل هو هبذا الوجود أيضا يف مرتبة احلس والوهم كسائر موجودات هذه النشأة أو 
خرج من هذه املرتبة فان خرج فهل عرض له وجود خارجي أو ال ومن املقرر عند 

 ان ما هو صار معلوما )قلت( و تعاىل ارج غري احلق سبحانهالقوم أنه ال موجود يف اخل
يف آخر االمر انه خرج وصار منسوبا اىل نفس االمر ومرتبة الوهم وان كان حكمها 
حكم نفس االمر باعتبار الثبات والتقرر ولكنها يف احلقيقة مل تكن نفس االمر فان 

 الوهم واخلارج وموجودات نفس االمر وراء تلك املرتبة وكأن هذه املرتبة برزخ بني
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 الصفات ىالنشأة االخروية كلها كائنة يف مرتبة نفس االمر بل الصفات الواجبية سو
الثمانية احلقيقية كلها يف تلك املرتبة وال موجود يف مرتبة اخلارج غري الذات االقدس 
 وغري صفاته الثمانية فظهر للموجودات ثالث مراتب مرتبة الوهم اليت هي نصيب اكثر

 خارجون بأمجعهم عن هذه املرتبة و السالمأفراد هذه النشأة واالنبياء عليهم الصالة 
وكذلك املالئكة الكرام عليهم السالم فان وجودهم مناسب لوجود النشأة االخروية 
وصار أقل أولياء العظام مشرفا هبذه الدولة ايضا وختلص من مرتبة الوهم وصار ملحقا 

انية مرتبة نفس االمر وفيها صفات الواجب وأفعاله تعاىل  الث)املرتبة(بنفس االمر 
واملالئكة الكرام أيضا موجودون يف تلك املرتبة ووجود النشأة االخروية أيضا ثابت يف 
تلك املرتبة وكذلك االنبياء واالقل من االولياء أيضا خرجوا اىل تلك املرتبة وامنا الفرق 

قام الذي هو أشرف اجزائه وسائر ان صفات الواجب جل شأنه يف مركز ذلك امل
 الثالثة )و املرتبة(املوجودات يف أطراف ذلك املركز واكنافه على حسب االستعداد 

مرتبة اخلارج واملوجود هناك الذات وصفات الواجب الثمانية فان كان فرق فامنا هو 
ج  ما مزية اخلرو)فان قيل(باعتبار املركز وغري املركز فان االشرف أنسب باالقدس 

 ان منشأ كل خري )قلت(من مرتبة الوهم اىل مرتبة نفس االمر وأي قرب مربوط به 
وكمال وحسن ومجال هو الوجود وكلما يكون حصول القوة واالستقرار للوجود 

 وأثبت من ىوجود النفس االمري أقوكون تلك الصفات أكمل وال شك ان أزيد ت
ل بالضرورة وأي كالم يف قرب من الوجود الومهي فيكون اخلري والكمال فيه أمت وأكم

كان موجودا يف مرتبة صفاته وأفعاله تعاىل وحصل له جوار صفات اخلالقية والرازقية 
 ان يعلم ان ثبوت العدم وكذلك ثبوت الكماالت اليت ملحوظ فيها )ينبغي(وغريمها 

شائبة العدم وان كانت تلك الكماالت من الكماالت الصفاتية كله يف مرتبة احلس 
لوهم فانه مامل حيصل التربي من العدم بالكلية ومل يزل عني العدم واثره ال يكون وا

الئقاً بالوصول اىل مرتبة نفس االمر وان كان يف الثبوت الومهي باعتبار القوة والضعف 
 يكون التعلق مبرتبة الوهم أمت واذا ضعف يكون ىدرجات فانه كلما كان العدم أقو
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دم ياء الذين جاوزوا مراتب العدم ومل يبق فيهم شئ من العالتعلق أقل وكثري من االول
ني يف مرتبة نفس االمر ما دام هذا االثر باقيا ولكنهم غري االثر وان مل يكونوا داخل

يتجاوزون مرتبة الوهم ويصلون اىل نقطتها االخرية ويصريون من نظار مرتبة نفس 
ن االنبياء الكرام واملالئكة حمسوسا او يكون االمر وحيصلون نصيبا من هذا املقام 

 وكذلك بعض متابعي االنبياء وان كان أقل وصلوا اىل و السالمالعظام عليهم الصالة 
هناية مرتبة نفس االمر ولكل منهم هناك موطن خاص ومقام على حدة على تفاوت 

 مقام هؤالء فوق مقام ىدرجاهتم ويشاهد احلروف والكلمات القرآنية ايضا هناك وير
 وكأهنا خرجت من هذا املقام وصارت برزخاً بني هذا و السالماء عليهم الصالة األنبي

املقام وبني مقام فوقه قبل الوصول إليه واختارت االقامة هناك فان املقام الفوقاين 
 و تعاىل خمصوص بذات الواجب وصفاته تعاىل وال موجود يف اخلارج غريه سبحانه

ات احلدوث ليست فيها قابلية الوصول اىل وملا كانت يف هذه احلروف والكلمات مس
ذلك املقام ولكنها اسبق قدما من مجيع موجودات تلك املرتبة وهلا متسك باذيال 

 مرتبة نفس االمر ناظرون اىل مرتبة فوقانية منتهىمدلوالهتا والكرباء الذين يقيمون يف 
ء االكابر مع وكاهنم بكليتهم صاروا أبصارا من كمال شوقهم اليها والعجب ان هؤال

وجود هذا التوطن واالقامة هلم حبكم املرء مع من أحب معية مع حمبوهبم جمهولة 
الكيفية وهم معه بال انفسهم ومأنوسون ومألوفون به بال احتاد االثنينية وملا لوحظ يف 
ذلك االثناء معية احلروف والكلمات القرآنية بتلك املرتبة املقدسة علم انه ال نسبة هلذه 

ة مبعية اآلخرين واهنا عالية جدا ال ميكن ادراكها لكوهنا مربوطة بأبطن البطون املعي
واين اجملال هناك لفهم املخلوقني ومن علو شأن هذه احلروف والكلمات املقدسة ورد 
القرآن كالم اهللا غري خملوق ويعلم ان الكالم النفسي هو هذه احلروف والكلمات كما 

احلروف والكلمات هي الكالم القدمي النفسي بال حققه القاضي عضد وقال ان هذه 
 لو )فان قيل(تقدمي وتأخري وجعل التقدمي والتأخري عائدا اىل قصور اآلالت احلادثة 

كانت هذه احلروف والكلمات كالما نفسيا ينبغي أن تكون داخلة يف مرتبة اخلارج 
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 ان هذه احلروف )قلت(وقد مر آنفا اهنا ال تكون داخلة يف ذلك املقام فما وجه ذلك 
والكلمات حيث كانت مركوزة يف االذهان بالتقدمي والتأخري يظهر هبذه املالحظة يف 
النظر الكشفي عدم دخوهلا يف مرتبة اخلارج بالضرورة وملا لو لوحظت مرة ثانية بال 
مالحظة التقدمي والتأخري شوهدت داخلة فيها وملحقة باصلها بل متحدة هبا فاي نسبة 

عية اآلخرين فان فيها احتادا وال جمال لالحتاد يف معية اآلخرين سبحان اهللا اذا ملعيتها مب
كان هذه احلروف والكلمات القرآنية نفس الكالم القدمي السبحاين يكون ظهوره يف 
هذه النشأة خبالف سائر الصفات القدمية بنفسه فان احلروف والكلمات على هذا 

مي والتأخري العارضني من جهة قصور آلة التكلم التقدير نفسه وليس له نقاب غري التقد
 واظهر يف ىفاقرب االشياء اىل جناب قدس احلق جل وعال الذي هو القرآن اجمليد اجل

عامل الظالل بأصالته من غري ان يصيبه غبار الظلية وجعل التقدمي والتأخري حجابا لعيون 
كانت شفاعته اسرع قبوال من احملجوبني وهلذا كان افضل العبادة تالوة القرآن اجمليد و

ء كانت شفاعة ملك مقرب او نيب مرسل وال ميكن تفصيل النتائج اشفاعة اآلخرين سو
والثمرات املترتبة على تالوة القرآن وكثريا ما توصل التايل اىل حمل ال جمال فيه لذرة 

 اشتركت معها يف وا هل هذه الدولة خمصوصة باحلروف والكلمات القرآنية )فان قيل(
هذه الدولة حروف سائر الكتب املرتلة وكلماهتا وكانت كالما قدميا نفسيا كمثلها 

ان القرآن   للكل شركة يف هذه الدولة والفرق الذي يتمثل يف نظر كشفي هو)قلت(
اجمليد كانه مركز الدائرة وسائر الكتب املرتلة بل مجيع ما يقع به التكلم من االزل اىل 

ئرة فكان القرآن اصل الكل واشرف مجيع الكتب فان املركز االبد كانه حميط تلك الدا
اشرف اجزاء الدائرة واصل مجيع نقط الدائرة وسائر النقط كاهنا تفصيله وهو امجاهلا 

 قد علم من التحقيق السابق ان الشهود )فان قيل(قال اهللا تعاىل وانه لفي زبر االولني 
ري واقع يف هذه النشأة وال قابلية يف واملشاهدة يف ضمن املظاهر اجلميلة كما قالوا غ

 هؤالء ملظهرية تلك املرتبة املقدسة فهل هلا حتقق يف هذه النشأة يف غري هذه املظاهر او
 ان معتقد هذا الفقري هو ان نصيب هذه النشأة االيقان فقط والرؤية البصرية )قلت(ال 
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ت نتيجة ذلك االيقان واملشاهدة اليت هي عبارة عن الرؤية القلبية على تفاوت الدرجا
نقل صاحب التعرف الذي هو من اكابر هذه الطائفة العلية يف اآلخرة ومثراته املربوطة ب

يف الدنيا  يرى كتابه امجاع املشائخ يف هذا الباب وقال وامجعوا على انه تعاىل ال
 ان من املقرر عند هذه الطائفة )فان قيل(باالبصار وال بالقلوب اال من جهة االيقان 

العلية ان لليقني مراتب ثالثا علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني وقالوا ان علم اليقني 
عبارة عن االستدالل باالثر على املؤثر كيقني حاصل بوجود النار مثال من طريق 
االستدالل بالعلم بوجود الدخان وعني اليقني عبارة عن رؤية النار نفسها مثال وحق 

 بالنار مثال فاذا فقدت الرؤية القلبية أيضاً كيف يتحقق عني اليقني عبارة عن التحقق
 لعل مراده )قلت(اليقني وكيف يصدق امجاع املشائخ على عدم الرؤية مطلقا 

باالمجاع امجاع املشائخ املتقدمني واملتأخرون حكموا على خالف ذلك وجوزوا الرؤية 
ت الثالث اليت بينوها لليقني القلبية وهذا احلكم مل يثبت عند هذا الفقري وهذه الدرجا

كلها داخلة يف علم اليقني مل خترج بعد من االستدالل ومل تتحول من العلم اىل العني 
وما قالوا يف متثيل عني اليقني من رؤية النار ليس هو رؤية النار بل رؤية الدخان اليت 

علم بوجود استدلوا هبا على وجود النار فكما انه كان يف علم اليقني استدالل من ال
الدخان على وجود النار كذلك هنا استدالل من رؤية الدخان على وجود النار وهذا 
اليقني الثاين امت من اليقني االول لقوة دليله فان هناك علما بالدليل وهنا رؤية الدليل 
وكذلك يف حق اليقني حتقق بالدخان ال بالنار واستدالل به على النار وهذا اليقني أمت 

 اليقينني السابقني واكمل فانه استدالل بنفسه الذي صار دخانا على وجود من كل من
النار وبني االنفس واآلفاق فرق واضح قال اهللا تعاىل سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف 
أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق وقال اهللا تعاىل ويف االرض آيات للموقنني ويف انفسكم 

نفس املطلوب فكان  اق واالنفس آيات املطلوب اليف اآلف يرى افال تبصرون وكلما
املرئي يف اآلفاق واالنفس هو الدخان الذي هو آية النار ال النار فتكون املعاملة يف 
اآلفاق واالنفس هي االستدالل الذي هو حقيقة علم اليقني واما حق اليقني فينبغي 
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بر وجدان املطلوب تشخيصها فيما وراء اآلفاق واالنفس سبحان اهللا كيف قرر االكا
:)شعر(يف االنفس واعتقدوا خارج االنفس مما ال حاصل فيه قال واحد منم   

   فان الكل معك يف العباى م *ال تطف يف كل صوب مثل اع

  :)شعر(اآلخر وقال 

  يب اندركشجب ادردامن وسرپ  *نيست ن مجال بريون زتوآن جلوهء چ

  :)شعر(وقال الثالث 

  و شرا ترى يف نفسها اكتمنا ا خري *افلو سعت ذرة يف عمرها طلب

 له وقال ىقال صاحب الفصوص التجلي من الذات ال يكون اال بصورة املنجل
غريه من االكابر ان أهل اهللا كلما يرون بعد الفناء والبقاء يرونه يف انفسهم وكلما 
يعرفون يعرفونه يف انفسهم وحريهتم يف وجود انفسهم ويف انفسكم افال تبصرون وعند 

ذا الفقري االنفس ايضا كاآلفاق مما ال حاصل فيه خالية عن وجدان املطلوب فيها وال ه
نصيب منه هلا والذي يف اآلفاق واالنفس هو االستدالل على املطلوب والداللة على 

 ىء اآلفاق واالنفس ومنوط مبا سوااملقصود والوصول اىل املطلوب مربوط مبا ور
فاقي واجلذبة سري انفسي فيكون السلوك واجلذبة السلوك واجلذبة فان السلوك سري آ

 واالنفسي كلها داخلة يف السري اىل اهللا وما قالوا ان السلوك والسري يوالسري اآلفاق
اآلفاقي يف السري اىل اهللا واجلذبة والسري االنفسي يف السري يف اهللا ماذا نصنع ظهر هلم 

ا واين القدرة ملثلي املسكني كذلك وظهر يل هكذا سبحانك ال علم لنا اال ما علمتن
اآلكل من فضلتهم ان يتكلم على خالف مذاقهم ولكن ملا ترقت املعاملة من التقليد 
قال ما ناله خالف القوم أو وافقهم والتزام أيب يوسف بعد ترقيه من التقليد موافقة أيب 

ذا كان  ا)فان قيل(حنيفة الذي هو استاذه خطأ ربنا ال تؤآخذنا ان نسينا أو اخطأنا 
هذه الدرجات الثالث من اليقني داخلة يف علم اليقني فما يكون عني اليقني عندك 

 ان عني اليقني عبارة عن تلك احلالة اليت هي للدخان مع النار فاذا انتهى )قلت(
 درجة الدليل الذي هو الدخان حتدث فيه أيضا حالة ثابتة للدخان منتهىاملستدل اىل 
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 هذه احلالة معرب عنها بعني اليقني فانه فوق علم االستدالل مع النار وعند هذا الفقري
ووراء اآلفاق واالنفس وملا ارتفع حجاب االستدالل من البني الذي هو هناية مرتبة 
العلم خرج االمر من العلم اىل الكشف بالضرورة واجنر من الغيب اىل الشهود 

 واالحساس اال ترى ان  ان يعلم ان الشهود واحلضور غري الرؤية)ينبغي(واحلضور 
شهود الشمس لضعيف البصر وقت انتشار شعاعها حاصل خبالف الرؤية فاهنا غري 

 ان للتحقق بالدخان درجتني وانه شامل لعلم اليقني وعني اليقني على )تنبيه(متحققة 
التحقيق الذي ذكرناه فانه ما مل يطو مجيع نقط الدخان يف التحقق به ومل ينته اىل 

ة فهو علم اليقني فان كل نقطة بقيت حجاب مستلزم لالستدالل فاذا نقطته االخري
حتقق جبميع النقط و انتهى اىل النقطة االخرية خرج من االستدالل الن احلجب قد 
ارتفعت بالتمام وثبت له عني اليقني كنفس الدخان فافهم وماذا أكتب من حق اليقني 

ن منه نصيب يف الدنيا فهو خمصوص فان كمال حتققه مربوط بالنشأة االخروية فان كا
بأخص اخلواص الذي كان السري االنفسي الذي له مشاهبة حبق اليقني داخال عنده يف 
علم اليقني وكان االنفس لديه يف حكم اآلفاق وصار علمه احلضوري املتعلق باالنفس 

 )ةخامت(علماً حصولياً وحصل له عني اليقني فيما وراء اآلفاق واالنفس وقليل ما هم 
 الذين مها و السالمحسنة يف بيان احلسن واجلمال احملمديني على صاحبهما الصالة 

متعلق حمبة رب العاملني وانه صلّى اهللا عليه و سلّم كان بذلك اجلمال حمبوب رب 
 وان كان و السالمان يوسف على نبينا وعليه الصالة ) اعلم(العاملني جل شأنه 

  و عليهعقوب عليه السالم ولكن نبينا خامت الرسلبالصباحة اليت كانت فيه حمبوب ي
 باملالحة اليت هي فيه حمبوب خالق االرض والسموات وخلق و السالمعليهم الصالة 

 ان )ينبغي(االرض والسماء واملكان والزمان بطفيليته صلّى اهللا عليه و سلّم كما ورد 
مناسبة له خبلق فرد من يعلم ان اخللق احملمدي ليس كخلق سائر افراد االنسان بل ال 

افراد العامل وهو صلّى اهللا عليه و سلّم مع وجود النشأة العنصرية خلق من نور احلق 
 خلقت من نور اهللا وهذه الدولة و السالمجل وعال كما قال عليه و على آله الصالة 
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 مل تتيسر لغريه صلّى اهللا عليه و سلّم وبيان هذه الدقيقة هو انه قد مر فيما سبق ان
الصفات الثمانية احلقيقية الواجبية وان كانت داخلة يف دائرة الوجوب ولكن فيها 

ها اىل حضرة الذات رائحة االمكان فاذا كان يف الصفات احلقيقية احتياجبواسطة 
القدمية جمال لرائحة االمكان يكون يف الصفات االضافية الواجبية ثبوت االمكان 

ل على االمكانية فيها وقد علم بالكشف الصريح بالطريق األوىل وعدم قدمها اول دلي
ان خلقته صلّى اهللا عليه و سلّم ناشئة من االمكان الذي هو متعلق بالصفات االضافية 
ال االمكان الذي هو كائن يف سائر افراد العامل وكلما يطالع صحيفة ممكنات العامل 

كون منشأ خلقته وامكانه بدقة النظر ال يشاهد وجوده صلّى اهللا عليه و سلّم فيها بل ي
صلّى اهللا عليه و سلّم يف عامل املمكنات بل يكون فوق هذا العامل فال جرم ال يكون له 
ظل وأيضاً ان ظل كل شخص يف عامل الشهادة الطف من ذلك الشخص فاذا مل يكن 

 ان صفة العلم )امسع(الطف منه صلّى اهللا عليه و سلّم يف العامل كيف يتصور له ظل 
فات احلقيقية وداخلة يف دائرة املوجود اخلارجي فاذا عرضت هلا االضافة من الص

وانقسمت هبا على العلم االمجايل والعلم التفصيلي مثالً تكون تلك االقسام من 
الصفات االضافية وداخلة يف مرتبة نفس االمر اليت هي مقر الصفات االضافية ويشاهد 

ضافية نور ظهر يف النشأة العنصرية بعد ان العلم االمجايل الذي صار من الصفات اال
 حكم ومصاحل بصورة االنسان مبقتضىاالنصباب من االصالب اىل األرحام املتكثرة 

 ان يستمع كمال )ينبغي( مبحمد وأمحد ىالذي هو على أحسن تقومي وصار مسم
 االستماع ان هذا القدر من االمجال وان جعل العلم املطلق مقيداً وأخرجه من احلقيقة
اىل االضافة ولكن مل حتصل منه زيادة يف املقسم اصال ومل يقيده شئ قطعا فان امجال 

قتضى العلم نفس العلم ال انه امر زائد منضم اىل العلم خبالف تفصيل العلم فانه ي
جزئيات متكثرة حىت يتصور التفصيل والعجب من قيد كان مظهرا لالطالق والعجب 

ن يالحظ مثل هذه اللطافة يف مطلق العلم بالنسبة من مقيد صار نفس املطلق ينبغي ا
اىل الذات فانه ميكن ان يكون العلم نفس العامل ونفس املعلوم كما انه كائن يف العلم 
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احلضوري خبالف صفات اخر فاهنا ليست فيها هذه القابلية فانه ال ميكن ان يقال ان 
 املراد فللعلم احتاد مع ذات القدرة عني القادر وعني املقدور واالرادة عني املريد وعني

العامل واضمحالل فيه ليس ذلك لغريه ينبغي ان يدرك من ههنا قرب أمحد من االحد 
فان الواسطة بينهما صفة العلم اليت له احتاد باملطلوب فكيف يكون للحجابية فيها جمال 
وايضا يف العلم حسن ذايت ليس هو لغريه من الصفات وهلذا أحب صفات الواجب 

 احلق جال وعال بزعم هذا الفقري هو صفة العلم وحيث ان يف حسنه شائبة عند
الالكيفية فاحلس قاصر عن ادراكه وادراك ذاك احلسن على وجه التمام مربوط بالنشأة 

يدركون مجال حممد صلّى  عز و جل هظاالخروية اليت هي موطن الرؤية فاذا رأوا اهللا 
 هذه النشأة ثلثي احلسن وقسم السالم يفاهللا عليه و سلّم وان أعطي يوسف عليه 

لث الباقي للكل ولكن احلسن يف النشأة االخروية هو احلسن احملمدي واجلمال هو الث
 فانه حمبوب احلق جل سلطانه وكيف يكون و السالماجلمال احملمدي عليه الصالة 

 حلسن اآلخرين مشاركة حبسن صفة العلم فان حسنها بواسطة احتادها باملطلوب عني
حسن املطلوب وملا مل يكن هذا االحتاد لغريها ليس فيه هذا احلسن فاخللقة احملمدية 

 مع وجود احلدوث مستندة اىل قدم الذات تعالت و السالمعليه و على آله الصالة 
ة اىل وجوب الذات وكان حسنه حسن الذات من حيث منتهىوكانت أحكامها أيضاً 

ان كذلك صار متعلق احملبة اجلميل املطلق وكان أنه ليس فيه شائبة غري احلسن فلما ك
 ان قوله تعاىل حيبهم يدل على ان حمبة احلق )فان قيل(حمبوبه ان اهللا مجيل حيب اجلمال 

 اآلخرون ايضا حمبوبيه سبحانهو يكون سبحانه متعلق بغريه صلّى اهللا عليه و سلّم أيضاً 
 )قلت(كوهنا موجودة يف غريه صيصه صلّى اهللا عليه و سلّم مع فما وجه ختو تعاىل 

احملبة قسمان قسم يتعلق بذات احملب وقسم يتعلق بغري ذاته والقسم االول حمبة ذاتية 
 أقسام احملبة فانه ال حيب أحد شيئا مثل حبه لنفسه وأيضا هذا القسم من ىوهي اعل

أيضاً متعلق هذا القسم حمبوب  احملبة أحكم وأوثق فاهنا ال تزول بعروض عارض و
رف ليست فيه شائبة احملبية خبالف القسم الثاين فاهنا عرضية وقابلة للزوال ومتعلقه ص
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وان كان من وجه حمبوبا ولكن فيه حمبية أيضاً من وجوه متعددة وحيث كان حسن 
 مستندين اىل حسن حضرة الذات تعالت و السالم مجاله عليه الصالة  وخامت الرسل

لذي هو متعلق بالذات متعلقا به عليه و على آله ومجاهلا كما مر يكون القسم االول ا
صلّى اهللا عليه و سلّم بتعلق احملبة كالذات حمبوبا و يكون  بالضرورة و السالمالصالة 

صرفا وملا مل تكن هذه الدولة ميسرة لغريه وقل نصيبهم من احلسن الذايت يتعلق هبم من 
 املطلق هو النيب صلّى اهللا عليه و احملبة القسم الثاين وجيعلهم حمبوبا من وجه واحملبوب

 موسىحمسوسا ان غلبة احملبة اليت هي يف و يكون سلّم فانه كذات احملب حمبوب دائما 
للحق سبحانه وكان هو بتلك احملبة رئيس احملبني مثلها يف احلق سبحانه حلضرة خامت 

 احملبتني  وكلما يغوص هذا الفقري يف حبر هاتنيو السالمالرسل عليه وعليهم الصالة 
ليدرك التفاوت بينهما قوة وضعفا وجيد احملبة اليت هي يف اخلالق أشد من حمبة املخلوق 
حبكم أال ان حزب اهللا هم الغالبون ال يظهر التفاوت أصال وكأن هاتني احملبتني وزنت 

فان (مبيزان العدالة متساويتني ومل يقع بينهما تفاوت بالزيادة والنقصان مقدار شعرة 
ان الصوفية العلية حكموا بكون متام افراد العامل مظاهر االمساء االهلية وجماليها  )قيل

ووجدوا حقائق االشياء عني تلك االمساء واعتقدوا ان االشياء ظالل االمساء فجعلوا 
متام العامل ظهور االمساء االهلية فما وجه ختصيص ظهور بعض االمساء خبلقته صلّى اهللا 

 ان حقائق االشياء عند الصوفية هي االعيان الثابتة اليت هي )قلت(عليه و سلّم كما مر 
عبارة عن الصور العلمية لالمساء االهلية ال االمساء االهلية أنفسها وقالوا ان هذا العامل هو 
ظهور تلك الصور العلمية وان قالوا انه ظهور االمساء ايضاً على سبيل التجوز بل 

لك الشئ ال شبح ذلك الشئ ومثاله وما قاله هذا الصورة العلمية للشئ عندهم عني ذ
الفقري يف خلقته صلّى اهللا عليه و سلّم ظهور نفس االسم االهلي جل شأنه ال ظهور 
الصورة العلمية لذلك االسم شتان ما بني نفس الشئ وبني صورته العلمية أال ترى ان 

 كمال النار ومجاهلا النار اذا تصورت يف االذهان أين هلا االشراق واالضاءة وقد كان
هو االشراق واالضاءة وليس يف صورهتا العلمية غري شبحها ومثاهلا قبله أرباب املعقول 
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ال بل قالوا اهنا عني النار ولكن كشفنا الصريح مكذب لقول من قال بالعينية  أو
حمسوسا ان و يكون وصورة النار العلمية ليست غري شبح النار املوجودة يف اخلارج 

قق له ثبات وتقرر بصنع اهللا تعاىل يف مرتبة الوهم وما هو ظهور االسم االهلي كلما حت
كما مر يف خلقته صلّى اهللا عليه و سلّم امكانه من قبيل امكان الصفات االضافية 
ووجوده أيضا مثل وجود تلك الصفات يف نفس االمر وال يقع النظر على أحد يكون 

يب صلّى اهللا عليه و سلّم اال القرآن اجمليد فانه ظهورا لالسم االهلي جل سلطانه غري الن
أيضا ظهور نفس اسم اهلي كما ذكرت مشة منه فيما سبق غاية ما يف الباب ان منشأ 
الظهور القرآين من الصفات احلقيقية ومنشأ الظهور احملمدي من الصفات االضافية 

عاملة الكعبة الربانية فبالضرورة قالوا لذلك قدميا وغري خملوق وهلذا حادثا وخملوقا وم
أعجب من هذين الظهورين االمسيني فان هناك ظهور معىن ترتيهي بال كسوة الصور 
واالشكال فان الكعبة اليت هي مسجود اليها جلميع اخلالئق ليست بعبارة عن احلجر 
واملدر وليست هي ايضا سقفا وجدرا فانه لو مل تكن هذه فرضا تكون الكعبة كعبة 

ا ومسجودا اليها فهناك ظهور وال صورة أصال وهذا من أعجب باقية على حاهل
 ]١[ انه وان مل يكن الحد شركة يف هذه الدولة اخلاصة احملمدية)امسع امسع(العجائب 

ولكن يدرك هذا القدر انه قد بقيت بقية من تلك الدولة وهي اخلاصة به بعد ختليقه 
دة والفضلة من لوازم خوان ضيافة  فان الزياو السالموتكميله عليه و على آله الصالة 

الكرماء لتكون نصيبا للخدمة وحصة فاعطيها واحد من أمته صلّى اهللا عليه و سلّم 
وجعلت مخري طينته وجعل بتبعيته ووراثته شريك دولته اخلاصة به عليه و على آله 

):ع( و السالمالصالة   

                                                 
ته صلّى اهللا عليه و سلّم قوله يف هذه الدولة اخلاصة احملمدية اخل االشارة اىل ما سبق ذكره هنا وهو كون خلق) 1(

ظهور االسم االهلي دون ان تكون ظهور صورة ذلك االسم العلمية كخلقة من سواه وليس املراد هبا النبوة والرسالة 
أو خامتتيهما كما زعم املعاندون فاهنا ال مدخل هلا هنا وال خطرت ببال االمام قدس سره هنا قطعا كما ال خيفي 

  على املنصف
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  ال عسر يف أمر مع الكرام

ه السالم حيث كانت نصيبا خللقة النخلة كما هذه البقية كبقية طينة آدم علي و
 اكرموا عمتكم النخلة فاهنا خلقت من بقية طينة  و السالمقال عليه و على آله الصالة

  ):ع( ىآدم بل

  لالرض من كأس الكرام نصيب و

 واتباعه احلقيقة احملمدية عبارة حميي الدين بن العريب قد جعل الشيخ )فان قيل(
قالوا له تعينا اوال وجتليا ذاتيا واعتقدوا ما فوقه الالتعني الذي عن حضرة امجال العلم و

هو حضرة الذات البحت وأنت جعلته قسما من العلم وادخلته يف الصفات االضافية 
 ان الشيخ حميي الدين بن العريب )قلت(اليت هي دون الصفات احلقيقية فما وجه ذلك 
يثبت الوجود للصفات  ت اجملردة والال يقول بوجود موجود يف اخلارج غري احدية الذا

ولو كانت حقيقية يف غري العلم فيكون التعني االول عنده بالضرورة علما امجاليا 
ويتصور ثبوت الصفات بعده فان ثبوهتا فرع ثبوت العلم فانه ال يقول بثبوهتا يف غري 

 ى لدالعلم فيكون العلم اسبق من الكل وجامعاً جلميع الكماالت والذي صار مكشوفاً
الفقري هو ان الصفات احلقيقية الثمانية كالذات موجودة يف اخلارج والتفاوت امنا هو 

ماء أهل السنة باعتبار املركزية وعدم املركزية كما مر وهذا القول موافق آلراء عل
 سعيهم حيث قالوا ان وجود الصفات زائدة على وجود الذات و واجلماعة شكر اهللا

 جلعل التعني االول عبارة عن العلم االمجايل بل ال جمال على هذا التقدير ال معىن
الطالق التعني أيضا واسبق مجيع الصفات صفة احلياة وصفة العلم تابعة هلا فتقدمي العلم 
عليها غري متصور خصوصا اذا انضم قيد اىل العلم فانه ادون من مطلق العلم وداخل 

و يكون ايل انه تعني اول للعلم فله مساغ يف االضافية كما مر نعم اذا قالوا للعلم االمج
 ان الشيخ حميي الدين قال للعلم االمجايل أنه حقيقة )فان قيل(تعينه الثاين علما تفصيليا 

حممدية واعتقد هذه النشأة العنصرية ظهوره فهل مراده من الظهور ظهور نفس االسم 
 مراده )قلت(ت كما قلت انت أو ظهور صورة ذلك االسم كما هو يف سائر املمكنا
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ظهور صورة االسم فان التعني االول عنده قدس سره تعني علمي فانه قال للتعينني 
االولني تعينا علميا وللتعينات الثالثة االخرية تعينا خارجيا والتعني العلمي هو صورة 
شأن العلم الذي قال انه عني الذات يف اخلارج واثبت صورته يف العلم وتلك الصورة 

يت هي احلقيقة احملمدية ظهرت يف النشأة العنصرية بصورة انسانية حممدية العلمية ال
وباجلملة أن كل مقام فيه ظهور فهو ظهور الصورة العلمية عند الشيخ وان كانت 
صفات الواجب جل شأنه فالصفات ال وجود هلا عنده يف غري العلم وال موجود عنده 

املرتبة احتاد العلم والعامل واملعلوم  يف تلك )فان قيل(يف اخلارج غري الذات البحت 
وحاصل ذلك هو العلم احلضوري فال يكون لصورة االسم هناك جمال الن حصول 
الصورة امنا هو يف العلم احلصويل واحلاضر يف العلم احلضوري هو نفس املعلوم ال 

ال  ان تلك املرتبة ليست هي مرتبة الذات البحت وهلذا قال هلا تعينا وترت)قلت(صورته 
فال تكون موجودة يف اخلارج فاذا مل تكن موجودة يف اخلارج البد هلا من الثبوت 
العلمي وهلذا قال هلا تعينا علميا والبد للثبوت العلمي من صورة املعلوم فلزم من هذا 
البيان ان يف العلم احلضوري أيضاً صورة للمعلوم مع وجود حضور نفس املعلوم وان 

خلالص بل تطرق اليه االعتبار واخرجه من النفس اىل الصورة احلاضر ليس هو املعلوم ا
كيفي ال ت بوصول الحوال يدرك فهم كل احد هذه الدقة ومن مل يصل اىل الذات الب

يدرك هذه الدقيقة سبحان اهللا اي قدرة واستطاعة ملثلي الفقري العاجز املتأخر ان يتكلم 
ن بعثة خامت الرسل عليه وعليهم مبعارف اكابر االنبياء أويل العزم بعد ألف سنة م

  :)شعر( ويبني دقائق كماالت املبدأ يف شفري املعاد و السالمالصالة 

   فحقت يل مباهايت اهلالل * مقاميىولكن سيدي أعل

   ربيع ممطر ماء زالال *كأين تربة فيها سحاب ال

   هبا ما ازددت اال انفعاال *يل ألف ألسنة وأثين فلو

هتدي لوال أن هدانا اهللا لقد جاءت رسل نهلذا وما كنا لاحلمد هللا الذي هدانا 
ربنا باحلق وقد كان يف خاطري ان اكتب مشة من بيان الصباحة واملالحة الواردتني يف 
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احلديث النبوي أخي يوسف اصبح وانا املح وان اتكلم يف هذا الباب بالرمز واالشارة 
واملستمعون عاجزون عن فهمه ولكن رأيت ان الرمز واالشارة قاصر يف اداء املقصود 

ومقطعات احلروف القرآنية كلها رموز واشارات اىل حقائق االحوال ودقائق االسرار 
الكائنة بني احملب واحملبوب ولكن من الذي يدركها ويفهمها والعلماء الراسخون الذين 
حكمهم حكم خدام حبيب رب العاملني وغلمانه وان كان هلم اطالع عليها ملا أنه 

 أن يكون للخدام اطالع على بعض اسرار خمادميهم اخلفية بل جيوز أن تكون بني جيوز
اخلادم واملخدوم معاملة بطريق تبعيته للمخدوم وان يكون اخلادم شريكا له يف دولته 
اخلاصة به بتطفله ولكنهم لو اظهروا مشة من هذا البيان يكونون خونة ومهلكني 

لذي قاله أبو هريرة رضي اهللا عنه يضيق انفسهم ويصدق يف حقهم قطع البلعوم ا
صدري وال ينطلق لساين نقد الوقت ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف أمرنا وثبت 

 عليكم و على سائر من اتبع اهلدى و السالمأقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
  .ىوالتزم متابعة املصطفى عليه و على آله واصحابه الربرة التق

  

 يف املنع من تفسري آيات القرآن عبد اهللاحلادي واملائة اىل الشيخ املكتوب ا
  وتأويلها على طبق مذاق الفالسفة

سلمكم اهللا سبحانه وعافاكم عن البليات قد أرسلت كتاب تبصرة الرمحن 
الذي كنتم ارسلتموه وقد طالعت بعض مواضعها فوجدت ان ملصنفه ميال عظيما اىل 

 و السالمعل احلكماء مساوين لالنبياء عليهم الصالة مذهب الفالسفة حبيث يكاد جي
ووقع النظر على آية يف سورة هود قد فسرها على طرز احلكماء خالف طور االنبياء 

 بني قول احلكماء واالنبياء عليهم السالم وقال يف بيان معىن هذه اآلية أولئك ىوسو
أو العقلي اخل وأين اجملال الذين ليس هلم باتفاق االنبياء واحلكماء اال النار احلسي 

التفاق احلكماء مع وجود امجاع االنبياء وأي اعتبار يف قوهلم يف العذاب األخروي 
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خصوصاً اذا كان خمالفا لقول االنبياء عليهم السالم ومقصود الفالسفة من اثبات 
العذاب العقلي هو رفع العذاب احلسي الذي وقع امجاع االنبياء على ثبوته وبني 

القرآنية موافقاً ملذاق احلكماء يف مواضع أخر أيضا وان مل يكن خمالفا للمذهب  اآليات
املبني فمطالعة هذا الكتاب ال خيلو عن مضرات خفية بل جلية واعتقدنا اظهار هذا 

  .و السالماملعىن الزما وكتبنا يف ذلك كلمات وان كانت تصديعا 

  

ن يف الترغيب يف اجملاهدات املكتوب الثاين واملائة اىل جناب املري حممد نعما
  واالنزواء وتربية طاليب احلق جل وعال

على عباده الذين اصطفى اعلم ان احوال هذه احلدود و سالم احلمد هللا 
وأوضاعها مستوجبة للحمد هللا سبحانه احلمد واملنة دائما و على كل حال ومل اطلع 

بدلتم الكسل بالعمل على احوالكم من مدة مديدة واملرجو أنكم قلبتم ذلك الورق و
وتوجهتم من الفراغ اىل اجملاهدة فان الوقت وقت العمل واالشتغال ال موسم االكل 

للطاعة والعبادة فان مل يكن قدرة اآلخر واملنام ينبغي اعداد نصف الليل للنوم والنصف 
 لئال ىاختيار هذه اهلمة ينبغي ان يلتزم ثلث الليل من النصف اىل السدس ينبغي ان يسع

قع فتور يف دوام هذه الدولة وينبغي ان خيتلط بالناس وان ينبسط اليهم مقدار ما ي
تؤدي به حقوقهم الضرورة تقدر بقدرها واالنبساط اىل اخلالئق زيادة على قدر احلاجة 
من الفضول وداخل فيما ال يعين ورمبا يتفرع عليه مضرات كثرية ويصري داخال يف 

خ الذي يفرط يف االنبساط اىل املريدين خيرجهم من ة والشيقحمظورات الشريعة والطري
االرادة بالضرورة ويوقع الفتور يف طلبهم عياذا باهللا سبحانه من ذلك ينبغي ان يدرك 
قبح هذا املعىن وان يسلك بالطالبني على وجه يكون سببا النسهم وألفتهم ال موجبا 

ط واالئتالف معهم بال لنكرهتم ونفرهتم واالنزواء من اخلالئق ضروري فان االختال
داع وال حاجة سم قاتل وهذا املعىن ميسر لكم بتوفيق اهللا تعاىل بالسهولة وماذا يصنع 
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أرباب االبتالء فاهنم مشغولون مع أرباب التفرقة دائما ينبغي لكم ان تعرفوا قدر هذه 
  العمل مبقتضاها وعليكم بكمال االستخبار عن حال الطالبني وبالتوجه اىل والنعمة

  .تربيتهم ظاهرا وباطنا وما اكتب أزيد من ذلك

  

املكتوب الثالث واملائة اىل الشيخ محيد االمحدي يف الترهيب عن قصور 
  االحوال والترغيب يف حصول التكميل والكمال

سر مكتوب أخي االعز الشيخ  على عباده الذين اصطفى قدو سالم احلمد هللا 
 جناب قدس احلق جل سلطانه والربودة محيد بوصوله ما أعظم نعمة حصول الرغبة يف

عما سواه تعاىل جلماعة يف صحبة شخص يف مثل هذه الزمان اململوء من الفنت ومع 
 هنوز دهلي دور(ذلك ال يغتر ذلك االخ هبذه الدولة وال يكون فارغاً عن شغله 

  مثل مشهور يعين الدهلي بعيد بعد وال يعلم هل مت واحد من املائة ام ال وهذه)است
 وتورثهم ذوقا ولذة من قبيل مترين االطفال ءاالحوال اليت حتصل للطالبني يف االبتدا

بتعليم ألف وبا واألمر ان جياوز التهجي والوصول اىل مرتبة املولوية والترقي من 
  :)شعر(االذواق وااللتذاذات والدخول اىل الوالية اخلاصة 

   فاياكم واخطار الوصال *وذا ايوان االستعالء عال

وعليكم بتعمري االوقات والتحلي بالشريعة والطريقة ظاهراً وباطنا واعلم ان 
تكميل الغري فرع كمال االنسان نفسه وهو درجة الوالية اخلاصة ولكن اذا ظهر يف 
الصحبة رشد يف الطالبني وحصلت هلم أحوال ومواجيد فهي أيضا غنيمة وان مل يبلغوا 

وقت حكم الكربيت االمحر ان فعل ذلك أيضاً حد الفناء والبقاء وحكمها يف هذا ال
ولكن تعليم الطريقة أيا من كان بعد االستخارات والتوجهات مناسب بل الزم وينبغي 
ان تكونوا على خوف وخشية من هذا العمل حذرا من تسلط الشيطان من هذه اجلهة 

فه مث عصناعاذنا اهللا سبحانه من شره فان أمتمتم العدد الذي أمرتكم به اشتغلوا ب
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اخربوين بعد ذلك حىت يصدر االعالم مبا يناسب احلال وسلموا منا على االصحاب 
هللا سبحانه على  ا محدعندكم ووصلت أيضا الصحيفة الشريفة اليت كتبها السيد حيىي

وكوهنم واهلني مشتاقني اىل  و تعاىل كون قلوب الناس منجذبة اىل حضرة احلق سبحانه
نه يف مثل هذا الوقت الذي له كمال القرب من القيامة ذلك اجلناب االقدس جل سلطا

وقد ورد يف اخلرب وتقوم الساعة على اشرار الناس والتوقع من األحبة الدعاء على ظهر 
 و السالمالغيب بسالمة اخلامتة ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير 

  .أوال وآخراً

  

 ذوي الربكات حضرة املخدوم زاده املكتوب الرابع واملائة اىل احلضرات
اخلواجه حممد سعيد وحضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم يف بشارهتما 

  بالوصول اىل بعض املراتب

على عباده الذين اصطفى مل يكتب االوالد الكرام منذ مدة و سالم احلمد هللا 
هول عن حال شيئا من أحواهلم الظاهرة والباطنة ولعل ذلك بسبب طرو النسيان والذ

املهجورين بواسطة متادي ايام املفارقة ولنا أيضاً أرحم الرامحني أليس اهللا بكاف عبده 
مورث التسلي للغرباء احملرومني والعجب ان اخلاطر متوجه اىل أحوالكم دائماً مع عدم 

وك بعد صالة كلكم وقد كنت امس عقدت جملس السكماالتفاتكم هذا كله ومريد ل
خللعة اليت كانت يل انفصلت عين وتوجهت اىل خلعة أخرى مكاهنا الصبح فظهر ان ا

فوقع يف اخلاطر أن هذا اخللعة الزائلة هل يعطاها شخص ام ال وكنت أمتين اهنا أعطيها 
ولدي االرشد حممد معصوم فرأيت بعد حملة ان ولدي قد أعطيها وألبسها بالتمام 

مية اليت تتعلق بالتربية والتكميل وكانت تلك اخللعة الزائلة كناية عن معاملة القيو
وكانت هي الباعثة على ارتباط هذه العرصة اجملتمعة فاذا انتهت معاملة هذه اخللعة 
اجلديدة اىل آخرها وصارت مستحقة للخلع نرجو من كمال الكرم ان يعطيها ولدي 
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جيد االعز حممد سعيد وهذا الفقري يسأل ذلك بالتضرع على الدوام ويفهم أثر االجابة و
  ):ع(ولدي مستحقا هلذه الدولة 

  ال عسر يف أمر مع الكرام

  :)شعر( و تعاىل االستعداد أيضاً من عطائه سبحانه و

   ومنحتين ما يب وأين بعض ذا *ما جئت من بييت بشئ أوال

قال اهللا تعاىل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور واعلموا ان 
 الظاهرية ىما أنعم اهللا عليه من اجلوارح والقوالشكر عبارة عن صرف العبد مجيع 

والباطنية اىل ما خلقها اهللا واعطاه الجله لواله ملا حصل الشكر واهللا املوفق ومثل هذه 
العلوم من االسرار اخلفية وان قلناه جهارا ولكنه الزم االخفاء لئال يفتنت الناس مث ان 

ها يف عامل املثال قد احنل يف هذه ذاك املشكل الذي كان يف من ان تلك املعاملة لعل
االيام ومل يبق فيه خفاء أصال ولعل لروحانية اخلواجه معني الدين أيضاً مدخال يف هذا 

  .املعىن ولعل ذلك املشكل باق يف خاطر حممد معصوم

  

املكتوب اخلامس واملائة اىل الشيخ حسن الربكي يف جواب كتابه الذي كتبه 
  احياء السنة والتحذير عن ارتكاب البدعةلبيان احواله ويف احلث على 

على عباده الذين اصطفى قد سرت صحيفة أخي االعز الشيخ و سالم احلمد هللا 
حسن أحسن اهللا حاله بوصوهلا وقد اندرج فيها من العلوم واملعارف فزادت مطالعتها 

 محدا هللا سبحانه كله علوم صحيحة ومعارف صادقة مطابقة للكتاب حفرحا على فر
 ىسنة موافقة العتقاد الفرقة الناجية رزق اهللا سبحانه االستقامة واوصل اىل منتهوال

املقاصد العلية وكتبت من رفع البدع مشة يا هلا من نعمة عظيمة لو وفق شخص لرفع 
بدعة من البدع يف مثل هذا الوقت الذي تراكمت فيه ظلمات البدعة وأحيا سنة من 

ة من احيا سنة ميتة فله ثواب مائة شهيد فليعلم السنن وقد ورد يف األحاديث الصحيح



- ٢٣٩ -  

 دقيقة وهي ان ال ينجر االمر اىل ىدرجة هذا العمل من ههنا ولكن ينبغي ان يراع
ر ايقاظ الفتنة وان ال تكون احلسنة الواحدة باعثة على سيئات كثرية فان الزمان آخ

اً من مطالعة زمان وأوان ضعف االسالم واالميان وحصل االفراح واملسرات أيضاال
الرسالة اليت ارسلتها احلمد هللا سبحانه املوافقة يف العلوم هلذا الفقري كثرية ويف الكشف 
مطابقة واالنظار أيضا عالية وقد كنت فوضت كتابك الذي كان متضمنا لالحوال 
والعلوم واالستفسارات اىل أخي حممد هاشم الكشمي ليحضره وقت حترير اجلواب 

ا وقع التوقف يف تفصيل االجوبة وما بقي منها يف اخلاطر كتبت فاضاعه اتفاقا وهلذ
جوابه وجمملها اهنا أحوال مستحسنة وعلوم صحيحة مث انه ينبغي لكم السعي البليغ يف 
تربية اوالد املرحوم املغفور له موالنا امحد وتعليمهم ورعاية اهلداية باآلداب الظاهرية 

 الفقراء بل مجيع أهل االسالم الكائنني يف والباطنية وعليكم بداللة سائر االصحاب
تلك البقعة على الشريعة والتزام السنة وهتديدهم وحتذيرهم عن ارتكاب البدعة واهللا 
سبحانه املوفق وقد أرسل اليكم اخلواجه حممد هاشم نقول بعض مكاتيب اجللد الثالث 

ويد العلوم واملعارف بال نفعكم اهللا هبا وأوقات الفقري خمتلفة فاحيانا تظهر الرغبة يف تس
اختيار ويف بعض االوقات تظهر النفرة من الكتابة مع افاضة االسرار الغريبة حبيث ال 
يستطاب أخذ القلم باليد فبناء على ذلك يقع الفتور يف تفصيل جواب كتبكم اليت 
وصلت وال اقدر ان اكتب شيئا بالتكلف وبقية االحوال مستوجبة للحمد وقد تيسر 

عناية اهللا سبحانه من رفاقة العسكر ادام اهللا لنا االستقامة وجلميع االصحاب التخلص ب
  .و السالمالكائنني هناك دعوات خمصوصة 

  

املكتوب السادس واملائة اىل حضرات املخادمي سلمهم اهللا سبحانه يف بيان 
   صلّى اهللا عليه و سلّم ونال منه البشارات العليا الّنّيبواقعته اليت رأي فها

هللا سبحانه على ما كانوا  افة الشريفة من أوالدي الكرام محد وصلت الصحيقد
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على الصحة والعافية واكتب املعاملة اليت ظهرت اليوم جديدة ينبغي استماعها بكمال 
االصغاء كنت البارحة اليت هي ليلة السبت ذهبت اىل جملس السلطان فلما رجعت منه 

عت من احلافظ ثالثة أجزاء من القرآن بعد مضي مقدار ثالث ساعات من الليل ومس
 من الليل أزيد من ست ساعات تيسر النوم وحيث كان يب تعب الليل منت بعد ىومض

حلقة الصبح فرأيت النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قد كتب االجازة للفقري كما هو عادة 
ملعاملة املشايخ من كتابة االجازة للخلفاء وواحد من أصحايب املخلصني متصد هلذه ا

فظهر يف تلك االثناء ان يف امضاء االجازة حنوا من الفتور ووجه الفتور أيضا معلوم يف 
ذلك الوقت فحمل الذي هو متصد هلذه اخلدمة من أصحايب تلك االجازة اىل مالزمته 
صلّى اهللا عليه و سلّم مرة ثانية وكتب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم على ظهرها اجازة 

الغري بكتابتها مل أقدر على تشخيص ذلك ولكنه بالنسبة اليه صلّى اهللا أمر  أخرى او
 و السالمعليه و سلّم معلوم وبعد الكتابة زينها خبتمه عليه و على آله الصالة 

عوضا عن اجازة الدنيا اآلخرة ومضمون تلك االجازة هو أنه قد أعطيت اجازة 
 وكتب فيه سطور كثرية وانا واعطيت نصيبا من مقام الشفاعة والكاغد أيضا طوالين

ل من املتصدي لتلك اخلدمة ان ايا منهما األوىل وايا منهما الثانية وأنا أجدين يف أاس
ذلك الوقت يف حمل واحد مع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم وأعاشره كالولد مع الوالد 
وليس حضوره وحضور أهل بيته غريبا يل وانا أخذت ذلك الكاغد بيدي ولففته 

نت داخال يف حرمه الشريف كاالوالد احملارمي وتأمرين امهات املؤمنني يف حضوره وك
صلّى اهللا عليه و سلّم ببعض اخلدمات باالهتمام التام وتقول كنت منتظرة لك ينبغي 
أن تفعل كذا وكذا فعرضت االفاقة يف تلك االثناء وارتفع من اخلاطر وجه ذلك الفتور 

 زالت خصوصيات تلك الواقعة من اخلاطر معاينة ولعله وبالقدر اليسري من فتح العني
بقي يف خاطركم اين قد كنت ذكرت كالما يف هذا الباب أكثر من ذلك من أن 
العجب أن هذه النسبة العليا ال تظهر على مقدارها وكان خيطر يف اخلاطر أن ظهورها 

ة التشفي من ويتيسر نعم البدل فحصل من هذه الواقعاآلخرة لعله يكون ذخرية الجل 
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وقت تراكم الظلمات فاي خريية فيه واي  القيامة تلك الترددات الوقت وقت قرب
نورانية اال ان يروجها احلضرة املهدي عليه الرضوان مؤيدا باخلالفة الظاهرية وقد 
امرت اليوم شكرا للنعمة بطبخ اطعمة متنوعة لروحانيته صلّى اهللا عليه و سلّم وأن 

ولعل رافعي الكتب أيضا يأكلون من تلك االطعمة مث اين قد يعقدوا جملس السرور 
ل واحد من االصحاب معكما بكنت كتبت يف مكتوب يف بيان واقعة ظهرت أنه مل يق

ملالزمة السلطان مث ظهر بعد زمان أنه قد قبل هو أيضاً مبحض الكرم وظهر آثار القبول 
ويف هذه االيام تظهر معارف هللا سبحانه احلمد واملنة على ذلك و على مجيع النعماء 

غريبة وعلوم عجيبة وكأن ذلك الورق صار مرقوماً وظهرت املعاملة لآلخر االوالد 
 ما ينجر االمر ونصرب قائلني اخلري فيما صنع اهللا ربنا بعيدون ومعاملة العمر قريبة واىل

  . اهلدى على من اتبعو السالمآتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 

  

كتوب السابع واملائة اىل اخلواجه حممد أشرف يف بيان سبب وقوع الفتور يف امل
  نسبة الرابطة وااللتذاذ بالطاعة

بعد احلمد هللا والصالة وتبليغ الدعوات اهني أنه قد وصلت صحيفة اخي االعز 
هللا سبحانه على ما كانوا على الصحة والعافية وقد سئلتم أنه ما السبب يف انه إذا  محدا
 الفتور يف نسبة الرابطة ال يوجد االلتذاذ بسائر الطاعات اعلموا ان الوجه الذي طرأ

صار سببا لفتور نسبة الرابطة ما نع عن االلتذاذ بالطاعات وسبب الفتور احياناً يكون 
قبضا واحيانا كدورة طارية بواسطة ارتكاب زالت وان كانت قليلة والوجه االول 

وك الطريقة وينبغي تدارك عروض الوجه الثاين بالتوبة ليس مبذموم بل هو من لوازم سل
واالستغفار اىل أن يرتفع أثره بكرم اهللا سبحانه وحيث ان التمييز بني القبض والكدورة 

  .و السالميستدعي دقة النظر فالتوبة نافعة على كل حال أدام اهللا سبحانه استقامتكم 
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 بيان املعامالت املتعلقة باصل الكتوب الثامن واملائة اىل املال طاهر اخلادم يف
  االصل وهذه املعرفة منقولة باملعىن

ان املعاملة اليت تتعلق باصل االصل على نوعني نوع ميكن معرفتها بصورة مثالية 
او بامر آخر وهذه املعاملة موقتة بوقت كون السري يف مقامات هلا مناسبة او مشاكلة 

ة مقام الرضا فاذا تيسر السري لشخص فوق بالعامل ولو بالوجه واالسم وذلك اىل هناي
مقام الرضا ال يكون له شئ معلوماً ال بصورة مثالية وال بأمر آخر فحينئذ يكون لذلك 
العارف علم مبحض حصول مقامات فوقانية من غري أن يكون له شئ منها معلوماً 

ن أن احلق حىت ان اسم النبوة والرسالة وامثاهلما أيضاً مفقودة يف هذه املقامات وأظ
سبحانه سيعطي يف دار اخللد علم تلك املقامات وهناية هذا السري اىل مرتبة خمصوصة ال 

  .و السالم على ارباهبا ىختف

  

املكتوب التاسع واملائة اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم سلمه 
قرار اهللا سبحانه يف بيان أن اجياد العامل يف مرتبة الوهم ولكنه بواسطة االست

وتعلق االجياد به صار منسوبا اىل نفس االمر وهذه املرتبة وراء مرتبة العلم 
واخلارج وبيان أن الوحدة والكثرة كلتيهما يف نفس االمر وحتقيق أن فناء 

السالك مع وجود الثبات واالستقرار بأي معىن يكون وهذا املكتوب بقي غري 
  تام بواسطة حوادث االيام

 عبارة عن مرتبة يكون فيها ظهور بال وجود كما ان اعلم أن مرتبة الوهم
صورة زيد مثال اذا كانت متومهة يف املرآة فهناك ظهور بال وجود النه ال صورة يف 
املرآة أصال وليس هلا ثبوت فيها غري الظهور الومهي وقد الح بالكشف الصحيح 

ك املرتبة واعطاه والشهود الصادق أن احلق سبحانه خلق العامل من كمال اقتداره يف تل
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بصنعه الكامل ظهورا حمضا وان كان يف تلك املرتبة ظهوراً بال كون ووجود ولكن ملا 
  وصار العامل خملوقا يف تلك املرتبة كان ظهورا مع وجود فان اجياده تعاىل يكون مثبتا

موجداً وملا كان ظهورا مع وجود كان يف مرتبة نفس االمر وترتبت عليه أحكام وآثار 
ة ومرتبة الوهم هذه وراء مرتبة العلم واخلارج ومشاهبتها ومناسبتها مبرتبة اخلارج صادق

أزيد من مناسبة مرتبة العلم هبا وثبوهتا شبيه بثبوت خارجي خبالف الثبوت العلمي 
الذي يقال له وجودا ذهنيا فانه يف الطرف املقابل للوجود اخلارجي والظهور الذي هو 

به تام بالظهور اخلارجي خبالف مرتبة العلم فان هناك بطونا يف مرتبة الوهم له أيضا ش
وكمونا وكأنه وقع يف مرتبة الوهم ظل من مرتبة اخلارج فاوجد العامل فيها بظل 

العامل مع هذا و يكون اخلارج فال يكون يف نفس اخلارج موجود غري الذات االحدية 
 بوجود ظلي ويف خارج نفس التعدد والتكثر موجودا يف ظل اخلارج باجياد اهللا تعاىل

االمر وحدة ويف ظل خارج نفس االمر كثرة كما أن املطابق لنفس االمر يف العلم 
لكل منهما اعتبار و يكون أيضاً كثرة فتكون الوحدة والكثرة كلتامها يف نفس االمر 

كذلك سائر  على حدة وال حمذور فيه كما ان هذا اخلارج والوجود للعامل ظليان
ياة والعلم والقدرة وغريها أيضاً ظالل صفات الواجب جل سلطانه بل صفاته من احل

النفس االمر الذي يثبت يف اثبات العامل أيضاً ظل نفس االمر الكائن يف مرتبة اخلارج 
  :)شعر(

   ومنحتين ما يب واين بعض ذا *ما جئت من بييت بشئ أوال

 انك كتبت يف )يلفان ق(قال اهللا تعاىل وتقدس امل تر اىل ربك كيف مد الظل 
رسائلك أن ما يف الظل كله من االصل وليس يف يد الظل شئ غري محل امانات االصل 
فاذا رد السالك املستعد مجيع ما يف يده من اخلري والكمال والوجود وتوابع الوجود 

متحققا بالفناء  حبكم الظلية اىل أصله ووجد نفسه خاليا من مجيع الكماالت يصري
منه اسم وال رسم فما حاصل هذا الكالم وما معىن  يبقى رورة والواالضمحالل بالض

رد الكماالت اىل االصل وباي اعتبار يكون فناء السالك واضمحالله مع وجود ثباته 
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 ان هذا الفناء يشبه حال شخص لبس أثواب العارية ويعلم أهنا ليس )قلت(واستقراره 
ت هذه الرؤية واستولت استيالء تاماً له بل لغريه وامنا لبسها بطريق العارية فاذا غلب

ميكن ان يعطي تلك االثواب مع وجود التلبس هبا لصاحبها وجيد نفسه عريانا حىت 
ينفعل ويستحي من جلسائه بسبب عريه من الثياب وجير نفسه اىل زاوية وحيث ان 

الء  التخيلي أيضاً فان استيءالسالك صار خملوقا يف مرتبة التوهم والتخيل يكفيه الفنا
هذا التخيل يوصله اىل اليقني القليب وجيعله ذوقيا وجدانيا فيوجد ما هو املقصود من 
الفناء واالضمحالل الن املقصود من الفناء زوال التعلق بالظل وحصول التعلق باالصل 
وملا صار رجوع الظل اىل االصل يقينا وذوقيا ووجدانيا زال التعلق بالظل بالضرورة 

باالصل فلو مل حيصل هذا التخيل ملا تيسر دولة زوال التعلق بالظل وجاء مكانه التعلق 
بل مدار سلوك هذا الطريق على التوهم والتخيل واالحوال واملواجيد اليت هي املعاين 
اجلزئية يف هذا الطريق امنا تدرك بالوهم والتجليات والتلوينات امنا تشاهد للسالكني يف 

م ولوال اخليال الستتر احلال مل يوجد يف هذا مرآة اخليال فلوال الوهم لقصر الفه
الطريق شئ انفع من الوهم واخليال وجاء أكثر ادراكهما وانكشافهما مطابقا للواقع 
والذي يقطع مسافة مخسني ألف سنة كائنة بني العبد والرب يف مدة قليلة بكرم اهللا 

يب الغيب تعاىل ويوصل العبد اىل درجات عالية هو الوهم والذي جيعل دقائق غ
واسراره منكشفة يف مرآته ويطلع السالك املستعد عليها هو اخليال ومن شرافة الوهم 
اختار احلق سبحانه خلق العامل يف تلك املرتبة وجعلها حمال لظهور كماالته ومن جاللة 
اخليال جعله اهللا امنوذجا لعامل املثال الذي هو اوسع مجيع العوامل حىت قالوا بوجود 

رتبة الوجود ايضا وحكموا بان اهللا سبحانه ليس له مثل ولكن له مثال وهللا صورة فيه مل
 والذي حيسه العارف يف مرآة خياله ويترقي بذوق وجدانه هو صور ىاملثل االعل

 قد اتضح من التحقيق السابق أن الفناء باعتبار التخيل )فان قيل(االحكام الوجوبية 
يا ووجدانيا وترتبت عليه أحكام صادقة ال وان كان موصال اىل يقني قليب وجعله ذوق

باعتبار التحقق وأنت بنفسك كتبت يف بعض رسائلك ان هذا الفناء باعتبار الوجود 
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 ملا كان رجوع وجود الظل اىل )قلت(وانه زوال العني واالثر فما حقيقة هذه املعاملة 
ل بارتفاع العني االصل يقينيا وذوقيا ووجدانيا حكم بزوال الوجود ايضاً بالضرورة وقي

ء الوجودي مع ثبوت الفاين واستقراره هل هو ا ان هذا احلكم بالفن)فان قيل(واالثر 
  .صادق أو كاذب

  

املكتوب العاشر واملائة اىل املخدوم زاده حممد معصوم أيضاً سلمه اهللا يف بيان 
ان معاملة العارف تبلغ مبلغا ال حتصل فيه صورة معلوم أصال فحينئذ تكون له 

 ذرة من الذرات طريقا سلطانيا اىل املطلوب وبيان ان حب مثل هذا كل
العارف ينجر اىل حب احلق وبغضه اىل بغضه سبحانه وهكذا حكم تعظيم آل 
النيب صلّى اهللا عليه و سلّم واهانتهم بالنسبة اليه صلّى اهللا عليه و سلّم وهذه 

  املعارف نقلت باملعىن

علمه  حينئذ  بعد طي مقامات الظل يكوناذا بلغ العارف معاملته اىل االصل
املتعلق باالشياء مربأ من قيد الظلية يعين تكون االشياء معلومة له من غري أن حيصل فيه 

شئ فانه كلما حصل فيه شئ يكون ظل ذلك الشئ يف العقل وصورته ال عني  منها
شك ان  ذلك الشئ كما قيل يف تعريف العلم هو حصول صورة الشئ يف العقل ال

الصور احلاصلة من الشئ يف العقل شبح ومثال لذلك الشئ ال عينه كما يشهد به 
الكشف الصريح واالهلام الصحيح فحينئذ ال يثبت هذا العارف للعامل نسبة باحلق 

 من القول بالظلية والعينية واملرآتية ىيتحاش  نسبة الصانعية واملصنوعية وىسبحانه سو
الذاتية فان للذات غنا ذاتيا عن العامل ان اهللا لغين عن وهذه املعاملة مربوطة بالكماالت 

العاملني خبالف بعض مراتب االمساء والصفات فان هذه النسبة متصورة فيها فما مل 
يتعد العارف من تلك املقامات ومل يصل اىل أصل االصل ليس له نصيب من هذه 

لطانيا اىل جناب النسبة وكل ذرة من الذرات تكون للعارف يف هذا املقام طريقا س
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قدس احلق جل شأنه خبالف العلم احلصويل فان العامل يف تلك الصورة جيذب كل شئ 
اىل جانب نفسه ويصري بنفسه مرآة جلميع االشياء وكذلك يف صورة الظلية واملرآتية 
جيذب كل شئ صاحب ذلك العلم اىل نفسه وال يترك نظر بصريته ينفذ اىل ما وراءه 

 سبحانه عن قيد حصول الظلية تصري له كل ذرة من ذرات فاذا ختلص بكرم اهللا
 )ينبغي(املوجودات عرضا كانت أو جوهرا آفاقية كانت أو أنفسية باب غيب الغيب 

أن يعلم أن ذلك الشخص كما انه كان سابقا مرآة جلميع االشياء وكلما فعل فعله 
نو وملا منع اآلن  او مل يىالجل نفسه وكلما صدر عنه كان راجعا اليه بالضرورة نو

مرآة نفسه عن املرآتية وامتنع من التقيد بالظل وصار مثل صندوق الرحي كلما يلقي 
 أو ىفال جرم كلما يفعل ال يفعله لنفسه بل يفعله الجل احلق سبحانه نو يبقى فيه ال

مل ينو فان النية امنا هي يف أمر حمتمل ال يف أمر متيقن فحينئذ ينجر حب هذا العارف 
به تعاىل وبغضه اىل بغضه سبحانه وكذلك تعظيمه وتوقريه تعظيم وتوقري للحق اىل ح

سبحانه واهانته واساءة االدب معه تنجر اىل اهانة اهللا سبحانه واساءة األدب معه 
وكانت هذه النسبة الصحاب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم معه صلّى اهللا عليه و سلّم 

عضهم مثمران حلبه وبعضه صلّى اهللا عليه و على تفاوت درجاهتم حيث ان حبهم وب
 من احبهم فبحيب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي و السالمسلّم قال عليه الصالة 

أبغضهم وهذه النسبة أيضا ثابتة يف آل النيب معه صلّى اهللا عليه و سلّم ولكن ظهور 
يشاهد  وفاطمة الزهراء واحلسنني رضي اهللا عنهم أمت وى املرتضيهذه النسبة يف عل

  .و السالمسرايتها يف بقية االئمة االثين عشر ايضاً وال حيس هذه النسبة فيما وراءهم 

  

املكتوب احلادي عشر واملائة اىل الشيخ نور حممد التهاري يف بيان بعض 
 وبيان سر عدم وجدان العارف االسرار املتعلقة مبقام قاب قوسني أو أدىن

  لة باملعىنالكامل مشاله وهذه املعارف أيضا منقو
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اعلم ان يف معاملة قاب قوسني يف الظاهر لونا من املظهر وذلك لعدم حصول 
فيها حكم  يبقى فانه الادىن ذهاب العني واالثر من السالك للسالك خبالف معاملة أو 

وال اثر من املظهر أصال فيكون املظهر يف هذه املرتبة الثانية أمراً مستفاداً من مرتبة 
وهو خلق للعارف خاص به اعطيه بعد امتام معاملة االصل وميكن الوجوب بالضرورة 

ان يعرب عنه بافاضة الصورة ايضا وهذا سر غامض جدا ولعل تفصيله يثبت يف موضع 
آخر ان شاء اهللا تعاىل فيكون املظهر يف هذه املعاملة امرا مل يتطرق اليه رائحة من العدم 

نفعاالً يف تلك املرتبة يكون ذلك من نفسه وليس لشائبة االمكان فيه جمال فلو اثبتنا ا
  :)شعر(لنفسه ال من الغري فانه مل يبق فيها رسم من الغري 

   ولعينه من عينه كحل *ولوجهه من وجهه قمر

وان كان االنفعال الذي يثبت يف مرتبة قاب قوسني ايضا حقا والظهور فيها 
لك املرتبة العليا واالنفعال ظهور االصل ولكنه ليس خالياً من شائبة الظلية والئقا بت

الذي يليق بتلك املرتبة املقدسة هو ما ال يكون لرائحة الظلية اليه سبيل وال يكون للغري 
مدخل يف البني بوجه من الوجوه فان الغري غري خال عن لوث العدم ونقص االمكان 

يف  ان يعلم أن )ينبغي(فلو كانت انفعاالت مراتب الظالل لذلك لساغ فيما هنالك 
 الذي ذكرت مشة منها ال جيد العارف الكامل مشاله وسره ان مشاله اخذ معاملة او ادىن

حكم اليمني الن الشمال كان من مقتضيات العدم فلما زالت احكام العدم ما بقي اال 
الوجود الصرف وليس مثة مشال بل كلتا يديه سبحانه ميني فافهم وال تقع يف الزندقة 

  فتدىل الغامضة واملعارف الغريبة فامسع قال اهللا تعاىل مث دىنفاذا عرفت هذه االسرار
 الذي ذكر فيما سبق فانه ما بقي اعلم ان حتقيق هذا الدنو بعد حتقيق اسرار او ادىن

حكم واثر يف العارف ومل يتربأ من لوث العدم ليست له لياقة هبذا الدنو وبعد حتقق 
 قق التديل ورجع العارف اىل اخللقهذا الدنو تدل وهو متوجه اىل الرتول فاذا حت

تظهر صورة قوسني وان مل يبق من القوس االول اثر وحكم ولكن ملا تشرف فحينئذ 
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 بعد التديل فكان قاب ]١[بالتديل يتوهم يف ذلك الوقت صورة القوسني وامنا قال
قي  اذ ما ب بل ادىنصورة القوسني ال حقيقتهما أو أدىن حينئذ قوسني باعتبار ان الثابت

من القوس الثاين هناك اثر وال حكم فليس قوسني ههنا حقيقة وهذه املعارف من 
 على من اتبع اهلدى و السالماسرار اهللا سبحانه يظهرها على أخص اخلواص من عباده 

  .ىات العل والربكو السالموالتزم متابعة املصطفى عليه و على آله الصالة 

  

ي اسلم يف بيان ان صفاته تعاىل ال عني املكتوب الثاين عشر واملائة اىل القاض
  ذاته سبحانه وال غري ذاته

على عباده الذين اصطفى ما أحسن ما قال علماء اهل السنة و سالم احلمد هللا 
شكر اهللا تعاىل سعيهم من ان الصفات الثمانية احلقيقية لواجب الوجود ال هو وال غريه 

ر الفراسة وبربكة متابعة االنبياء عليهم وهذه املعرفة وراء طور العقل وامنا وجدوها بنو
 وارباب املعقول يفهمون من هذه العبارة ارتفاع النقيضني ومل يعلموا و السالمالصالة 

ان احتاد املكان والزمان من شروط حصول التناقض فاذا مل يكن للزمان واملكان جمال 
 الغري لدفع يف تلك احلضرة كيف يتصور فيها التناقض وما تصرف العلماء يف لفظ

التناقض وأرادوا بالغري معىن خاصا ال حاجة اليه اصال بل النظر الكشفي مينع هذا 
التخصيص ويثبت نفي الغريية باي معىن كانت وجند ان صفاته تعاىل كما اهنا ليست 
عني ذاته االقدس بل زائدة ليست غري ذاته ايضا ولو كانت زائدة وثبتت نسبة االثنينية 

 ارباب املعقول من ان االثنني ىات وقد ختلف هنا القضية املقررة لدبينها وبني الذ
متغايران ونقضت اصوهلم وما قلتم من انه وراء طور العقل مبعىن ان العقل ال يهتدي 
اليه قاصر عن ادراكه ال انه حيكم خبالفه كيف حيكم خبالفه وهو مل يتصوره بعد بل 

                                                 
ل وكان قاب قوسني يعين وامنا قال اهللا تعاىل يف القرآن العظيم يف حق نبيه الكرمي فكان قاب قوسني مقول القو) 1(

  . باعتبار اخل عفي عنه فتدىلبعد حتقق التديل حيث قال قبله مث دىن
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اثباته ونفيه ربنا آتنا من لدنك هو خارج عن حيطة ادراكه فكيف يتصور حكمه ب
  .رمحة وهيئ لنا من امرنا رشداً

  

املكتوب الثالث عشر واملائة اىل املال سلطان السرهندي يف بيان ان صفاته 
تعاىل متصفة باحلياة والعلم وسائر الكماالت ويف حتقيق معىن قيام الصفات 

  بذاته جل سلطانه

ذاته سبحانه مثل احلياة والقدرة اعلم ان صفات واجب الوجود اليت هي قائمة ب
والعلم وغريها ال مناسبة هلا من كمال التقدس والترته بصفات املمكن اصال فان 
صفات املمكن أعراض قائمة باجلواهر وصفات الواجب جل سلطانه مقومات اجلواهر 
فان قيام اجلواهر امنا هو هبا وأيضا ان صفات املمكن مجاد حمض حكمها حكم امليت 

ا نصيب من احلياة والعلم وغريمها ولكن املمكن يصري بتوسطها حيا وعاملا ليس هل
وقادرا واما هي انفسها فليست حبية وال عاملة وال قادرة خبالف صفات واجب الوجود 
تعاىل وتقدس فاهنا يف نظر هذا احلقري الكشفي حية عاملة كموصوفها ومدركة 

مها يفهم من قبيل العلم احلضوري ال لكماالهتا املندرجة فيها ومشغوفة هبا ولكن عل
العلم احلصويل وكذلك كل صفة وشأن تثبت يف مرتبة الوجوب تنكشف كلها بثبوت 
احلياة والعلم هلا تظهر يف النظر نورا صرفا وكأن ذلك النور بتمامه حياة وبتمامه علم 
 وانكشاف وهاتان الصفتان الكاملتان بينتان وواضحتان هناك خبالف صفات اخر من
القدرة واالرادة وغريمها فاهنا ال تنكشف هناك هبذا الوضوح نعم ان ما هو الالزم يف 
ذلك املوطن هو انكشاف الكماالت وهو متعلق بصفة العلم وملا كان العلم تابعا 
للحياة البد من صفة احلياة ايضا والقدرة واالرادة مربوطتان باملقدور واملراد وميكن 

 بالعلم واملقصود من الكالم هو االفادة والتكوين امنا هو االكتفاء من السمع والبصر
للمكونات ومع ذلك ملا كانت كل صفة جامعة كانت هذه الصفات الكاملة فيها ثابتة 
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 يلزم من هذا البيان قيام املعىن باملعىن فان الصفات اذا )ال يقال(ظهرت أو مل تظهر 
كلتامها قائمتان بذات ) النا نقول(كانت حية وعاملة البد من قيام احلياة والعلم هبا 

حدامها باالصالة واألخرى بالتبعية كما قال العلماء يف بقاء االعراض ان إالواجب تعاىل 
 هذا املبحث ان قيام )وحتقيق(العرض وبقاء العرض كليهما قائمان مبحمل العرض 

يام صفات الواجب بذاته االقدس ليس هو كقيام العرض باجلوهر كال بل هو شبيه بق
املصنوع بالصانع فان الصانع قيوم املصنوع وان كان هناك اتصاف وفقد ذلك 
االتصاف هناال بل هو كقيام الشئ بذاته وامنا الفرق ان هناك زيادة والزيادة غري 
متصورة هنا ولكن تلك الزيادة غري موصلة اىل حد الغريية فاهنم قالوا وال غريه فكان 

وضعني والقيام متحققا وحصول االتصاف هنا من قبيل التغاير االعتباري ثابتا يف امل
اتصاف االنسان باالنسانية واتصاف اجلوهرية باجلوهر بل اقول ان مرتبة الذات 
االقدس والصفات احلقيقية املقدسة القائمة هبا ليست فيها مالحظة الصفات واالتصاف 

 الصفاتية فاذا مل أصال ال يف حضرة الذات مالحظة املوصوفية وال يف الصفات مالحظة
يكن للوجود ووجوب الوجود جمال يف تلك احلضرة كيف يكون للصفة واالتصاف 

قدس لشئ غري النور وهو أيضاً فيها جمال فاهنا فرع الوجود ال جمال يف ذلك املوطن امل
كيفي فان كان فيه حياة فهو نور وان كان علم فهو أيضا نور و على هذا القياس ال

ور االقدس الالكيفي ظهور يف مرتبة ثانية بال تغري وانتقال ال يكون فلو اثبت هلذا الن
القابل ملظهريته شئ غري الوجود وهلذا كان التعني االول عند هذا احلقري هو التعني 
الوجودي وسائر التعينات تابعة هلذا التعني االول وان مل يكن الطالق لفظ التعني ههنا 

ملا صار هذا اللفظ متعارفاً فيما بني القوم حنن  علوم هذا الفقري ولكن مبقتضىجمال 
أيضا جرينا على اصطالحاهتم واخترنا املساهلة يف اطالقه ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا 

  .انك على شئ قدير
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املكتوب الرابع عشر واملائة اىل حممد هاشم الكشمي يف حتقيق صفات الواجب 
ته وبيان انه البد للمعىن من القيام تعاىل وبيان كيفية تعلق علمه تعاىل بكماال

 ئمبادبالعني ولكن ال حيتاج فيه اىل اثبات احملل وبيان التعني الوجودي و
تعينات االنبياء املتبوعني واالنبياء التابعني واملالئكة الكرام على االنبياء وعليهم 

  ومبادئ تعينات االولياء وعوام املؤمنني والكفار وموجوداتو السالمالصالة 
  النشأة االخروية

ان الصفات احلقيقية اليت نثبتها يف مرتبة حضرة الذات ال حيدث من ذلك 
االثبات تعني وال ترتل يف تلك احلضرة تعالت وتقدست وال تثبت مرتبة أخرى وراء 
املرتبة األوىل وال يتصور انفكاكها منها بوجه من الوجوه وما مل تتحقق مرتبة ثانية ومل 

 من الوجوه ال يتصور تعني وال ترتل وكأن حضرة الذات حيصل انفكاك بوجه
والصفات يف مرتبة واحدة وكأن الصفات مع وجود الزيادة عني الذات تعالت 
وتقدست وهذه الصفات وان كانت تفصيل الكماالت املندرجة يف حضرة الذات 

تبة  مريكون يف ولكن حكمها ممتاز عن حكم سائر االمجال والتفصيل فان االمجال امنا
التفصيل دون مرتبة االمجال وهذا املعىن مفقود يف تلك ليس فيها تفصيل بل مرتبة 

احلضرة فان التفصيل فيها يف عني مرتبة االمجال وهذه املعرفة وراء طور العقل وامنا 
 اليه النظر الكشفي وعلم الواجب الذي تعلق هبذه الصفات يف تلك املرتبة ىاهتد

ندرجة يف ذاته علم حضوري وهذه الصفات مع وجود كعلمه بذاته وبكماالته امل
زيادهتا عني العامل وحضورمها كحضور نفس العامل ومن كمال احتادمها حبضرة الذات 
قال جم غفري من الصوفية بعينية الصفات بالذات وانكروا على زيادة الصفات ومنعوا 

مع وجود التصديق بال قوهلم ال هو وأثبتوا قوهلم ال غريه والكمال هو أن يثبت ال غريه 
وان يسلب الغريية مع وجود الزيادة وهذا الكمال موافق لعلوم االنبياء عليهم  هو

 ومطابق آلراء الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة شكر اهللا و التسليماتالصلوات 
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 ان يعلم ان االنكشاف الذايت يف املرتبة اليت يتعلق حبضرة الذات )ينبغي(سعيهم 
قدسة من قبيل العلم احلضوري فان للصفات املقدسة ايضا حكم حضرة والصفات امل
مر وامنا قلت انه من قبيل العلم احلضوري فان العلم احلضوري عبارة عن  الذات كما

حضور نفس العامل وحيث ان الصفات ليست عني العامل ينبغي ان ال يكون علمها 
سها كائن كان علمها من علما حضوريا ولكن ملا مل تنتزع منها صورة وحضور أنف

قبيل العلم احلضوري واالنكشاف الذي يتعلق بصفة العلم من قبيل العلم احلصويل وامنا 
قلت من قبيل العلم احلصويل فان العلم احلصويل عبارة عن صورة حاصلة من املعلوم يف 
العقل وقد صار حمققا عند هذا الفقري ومكشوفا انه ال انتقاش لصورة شئ من االشياء 
يف علم الواجب جل سلطانه وان علمه تعاىل ليس حمال لصورة من صور املعلومات 
فكيف يتصور حصول الصورة يف ذات العامل تعاىل بل لعلمه سبحانه تعلق مبعلوم 
وانكشافه له تعاىل من غري ان تثبت صورة من معلوم يف العلم وموطن العلم خال من 

 يعزب عن علمه مثقال ذرة يف االرض  من الصور العلمية ومع ذلك الىالنقوش ومصف
وال يف السماء ولكن يكون مكشوفا أن علمه تعاىل اذا تعلق مبعلوم تنتزع منه بسبب 
هذا التعلق صورة تقوم بعلمه تعاىل من غري ان حيدث يف العلم شئ من احللول 
واحلصول فلما انتزع من املعلوم بسبب التعلق صورة وقامت بالعلم بل بالعامل صح 

نه من قبيل العلم احلصويل فاذا تعلقت صفة العلم بكماالته املندرجة يف ذاته تعاىل كو
تنتزع هبذا التعلق من تلك الكماالت صور علمية وتقوم بالعلم وان مل يثبت حلوهلا 

 قد اثبت هلذه الصور العلمية قياما بصفة العلم ولكن مل )فان قيل(وحصوهلا يف العلم 
صور فان املعىن كما أنه ال بد له من القيام بالعني البد له من يعلم ما حمل ثبوت هذه ال

 نعم البد للمعىن من القيام بالعني ولكن ال حاجة اىل اثبات )قلت(حملية العني أيضا 
احملل له أصال فان املقصود من اثبات احملل للمعىن امنا هو اثبات قيامه ال انه امر زائد 

ردة املمكنة اليت هي كالظالل لتلك الصور العلمية على القيام فاذا قيل يف اجلواهر اجمل
تعينات تلك اجلواهر اهنا مل يثبت هلا حمل وال مكان بل ال حاجة  ئمبادوتلك الصور 
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اليه أصال فال جمال للتعجب ان مل يكن الصول تلك اجلواهر اجملردة حمل اياك وتصور 
الوهم يف اثبات احملال هلا هذه الصور العلمية كاالعراض اليت تقوم بالغري فيذهب بك 

على قياس االعراض فان هذه الصور العلمية اصول تلك اجلواهر اليت هبا تقوم االعراض 
تعيناهتا فكيف تقاس هي على االعراض بل نقول يف االعراض أيضا أن  ئمبادبل 

ل املقصود من اثبات احملل هلا امنا هو الثبات قيامها باحملل ال ان احملل مقصود باالستقال
 ذلك ان هذه الصور العلمية كائنة يف مرتبة الوجوب وال جمال للمحل )وحتقيق(

واملكان هناك وال يتصور فيها غري القيام أال ترى ان صفاته تعاىل احلقيقية قائمة حبضرة 
ذاته االقدس وال حالية هناك وال حملية وما قالوا من الثبوت الذهين واخلارجي فامنا هو 

رتبة االمكان فانه ال جمال يف تلك احلضرة للخارج وال للعلم فاذا مل منقسم عليهما يف م
يكن للوجود فيها جمال كيف يكون للذهين واخلارجي اللذين مها من اقسامه فيها جمال 
وكيف يتصور فيها ظرفية العلم واخلارج للوجود فهذه الصور العلمية تكون ثابتة 

لعلمي واخلارجي متحققا فيها بل يكون وقائمة بصفة العلم وال يكون شئ من الثبوت ا
ثابتة وقائمة بصفة العلم وال يكون شئ من الثبوت العلمي واخلارجي متحققا فيها بل 
يكون الوجود العلمي واخلارجي عارا عليها لكونه من صفات االمكان ومسات 
احلدوث فان كل ممكن حادث عندهم والوجود وان كان ثابتا يف مرتبة الوجوب 

ثبت ظرفية العلم واخلارج لذلك الوجود النه ال جمال فيها للظرفية واملظروفية ولكن مل ت
 استماعا كامال ان صورة املعلوم عبارة عن نفس العلم فما يكون معىن )استمع(

حصوهلا وحلوهلا يف العلم وقال املتأخرون من الصوفية العلية ان الصور العلمية اليت هي 
ق املمكنات ثبوهتا يف العلم فقط ويف خارج العلم مل عبارة عن األعيان الثابتة وحقائ

وقعت عكوس تلك الصور العلمية يف مرآة  تصل اليها رائحة من الوجود ولكن ملا
ظاهر الوجود الذي ال موجود يف اخلارج غريه صارت تتوهم أهنا موجودة يف اخلارج 

ت شعري ما مراد كما ان الصورة اذا انعكست يف املرآة تتوهم اهنا يف املرآة فيا لي
هؤالء الكرباء وما معىن حصول الصور يف العلم وما الصور يف الشاهد االنفس العلم 
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ويف الغائب علمه تعاىل أزيل قدمي بسيط وحداين تعلق مبعلومات متكثرة حصلت من 
تعلقه صور متعددة متميزة لتلك املعلومات من غري أن يثبت حصوهلا وحلوهلا يف ذلك 

 حتصل الصور املتعددة فيه وهو يستلزم التبعض واالنقسام للمحل العلم االزيل كيف
 ان )و العجب(وفرض شئ فيه غري شئ وهو يوجب التركيب املنايف للقدم واالزلية 

أرباب املعقول اثبتوا الصورة احلاصلة من املعلوم يف الذهن واعتقدوا حلوهلا يف الذهن 
 اهنا حالة يف العلم واملتبادر من عبارة ال يف العلم فان تلك الصورة عندهم عني العلم ال

 الصوفية حصول تلك الصورة يف العلم الذي يقولون له باطن الوجود وهو يمتأخر
 أن يعلم ان تلك الصور العلمية اليت ثبتت من تعلق صفة العلم )ينبغي(سبحانه اعلم 

شاف املناسب بكماالته تعاىل الذاتية تلوح يف النظر الكشفي ان هلا حياة وعلما واالنك
للعلم احلضوري بالنسبة اىل الكماالت املندرجة فيها ثابت هلا كما بينا حتقيق هذا 

 اىل يجحتاملبحث يف مكتوب بالتفصيل فاذا بقي خفاء من غرابة هذه املعرفة وا
االستكشاف واالستفسار فلرياجع هناك فاذا اتضح من البيان السابق ان ذاته تعاىل 

 يف مرتبة واحدة وانه مل حتدث يف تلك احلضرة من كون االقدس وصفاته املقدسة
وجود الصفات زائدا على وجود الذات ترتل وتعني أصال فاعلم ان هلذه املرتبة املقدسة 
اليت هي مرتبة حضرة الذات مع الصفات ظهورا اوال يف مرتبة ثانية بال تبديل وال تغيري 

الوجود الذي هو خري حمض وهو عند هذا احلقري على وجه الكشف والشهود حضرة 
وكمال صرف وفيه قابلية ظهور مجيع الكماالت بطريق الظلية وهذه الدولة مل تتيسر 
لغري الوجود وهلذا لو تعلق هبذه املرتبة املقدسة علم وانتزعت كماالهتا كما مر يكون 

تكون توابعه اآلخر أول شئ ينتزع من تلك احلضرة حضرة الوجود ألبتة والكماالت 
هنا اعتقد اجلم الغفري من الصوفية وغريهم ان الوجود عني الذات وظنوا تعني ومن ه

الوجود ال تعينا وثبوت هذا التعني االسبق ما وراء العلم واخلارج كما بني حتقيق هذا 
املعىن يف مواضع متعددة وحضرة الوجود هذا جامع جلميع الكماالت الذاتية والصفاتية 

ملرتبة اجلامعة االمجالية تفصيل ميكن ان يقال له تعينا ثانويا بطرق الظلية امجاالً وهلذه ا
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واول شئ ظهر يف مرتبة التفصيل صفة احلياة اليت هي أم مجيع الصفات وصفة احلياة 
هذه كاهنا ظل صفة احلياة اليت يف مرتبة حضرة الذات تعالت وال هو وال غريه صادق 

وراء مرتبة حضرة الذات ال يكون ال يف حقها خبالف هذا الظل فانه ملا ظهر يف مرتبة 
غريه ثابتا يف حقه ألبتة بل يكون متسما بسمة الغريية وبعد صفات احلياة صفة العلم 
بطريق الظلية كما مر يف صفة احلياة وهذه الصفة جامعة جلميع الصفات وصفة القدرة 

اد حبضرة واالرادة وغريمها مع وجود استقالهلا كاالجزاء هلا فان هلذه الصفة نوع احت
الذات وليس ذلك االحتاد لغريمها الن يف صورة العلم احلضوري احتاد العامل واملعلوم 

االحتاد ليس هو أيضا يف االرادة اليت هي ا والقدرة مل تتحد باملقدور والقادر قط وهذ
ختصيص أحد املقدورين و على هذا القياس وعند هذا احلقري مبدأ تعني اخلليل على نبينا 

 التعني االول الذي هو التعني الوجودي ومركز هذا التعني و السالملصالة وعليه ا
 و السالمالذي هو اشرف اجزائه مبدأ لتعني خامت الرسل عليه و على آله الصالة 

باالصالة كما ذكر حتقيق هذا املبحث يف مكتوب بالتفصيل وحيث ان والية اخلليل 
 اسرافيل عليه السالم هو هذا التعني عليه السالم والية اسرافيلية يكون مبدأ تعني

الوجودي ألبتة ومبدأ تعني كل نيب ورسول باالصالة حصة من حصص هذا التعني 
االول الوجودي فلو كان لشخص من االمم نصيب من هذا التعني الوجودي بربكة 

 وكانت حصة من حصص ذلك التعني أو نقطة و السالممتابعته لالنبياء عليهم الصالة 
مبدأ تعينه فهو جموز بل واقع وما مل يكن يف هذا التعني مبدأ تعني ال يكون من نقطه 

تعينات املالئكة العلية الذين هم مبادئ للوصول اىل حضرة الذات باالصالة جمال و
مقربوا حضرة الذات أيضاً يف هذا التعني الوجودي فان الوصول اىل حضرة الذات 

اليت ظهرت يف مرتبة تفصيل التعني الوجودي  ان يعلم ان صفة العلم )ينبغي(مربوط به 
وان كانت حصة من حصص ذلك التعني الوجودي ولكن ملا كانت هلا جامعية 
صارت كأهنا نفس الوجود جامعة جلميع حصص ذلك التعني وهلا أيضا امجال وتفصيل 
واالمجال له حكم مركز الدائرة والتفصيل له حكم احمليط فمركز هذا التعني العلمي 
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 هو امجال كأنه ظل مركز ذلك التعني االول الوجودي وهبذا العالقة تيقن مجاعة الذي
 امجال حضرة العلم وليس و السالمان مبدأ تعني خامت الرسل على نبينا وعليه الصالة 

 الذي هو و السالمكذلك بل هذا االمجال ظل مبدأ تعينه عليه و على آله الصالة 
 وأيضا اعتقدوا امجال العلم هذا تعينا أوال مركز التعني االول الوجودي كما مر

واعتقدوا املرتبة الفوقانية ال تعينا وظنوها عني حضرة الوجود نعم اهنا عني الوجود 
 ان التعني االول وان كانت حصصه )ال خيفي(ولكنها منسوبة اىل التعني كما مر 

و ظام عليهم الصالة تعينات االنبياء الكرام واملالئكة العليني العمبادئ املندرجة فيه 
كل منهم بالتفصيل مبادئ  ولكن ملا كان االمجال كائنا يف تلك املرتبة ال يعلم السالم

كل متميزة مبادئ على حدة وال تكون مسماة باسم وملا عرض التفصيل عليها صارت 
 باسم على حدة مثالً حصة من ذلك التعني االول الوجودي ىوصار كل مبدأ مسم
 وحصة أخرى باسم العلم على هذا القياس وصار مشهودا ان اسم مسيت باسم احلياة

احلياة باعتبار جامعيتها مبدأ لتعني املالئكة العليني العظام عليهم السالم وملا كان لروح 
 كان له نصيب من هذا املقام ى االعل مناسبة باملإلو السالماهللا على نبينا وعليه الصالة 

اسبة خاصة بروح اهللا فهو أيضا راج من هذا وحيث ان للمهدي عليه الرضوان من
 ان يعلم ان كل واحد من الصفات الثمانية اليت عرض هلا التفصيل يف )ينبغي(املقام 

مرتبة التعني الثاين مبدأ لكل نيب ذي شأن مقتدا به فالعلم مثال مبدأ تعني خامت الرسل 
لسالم والتكوين مبدأ عليه ا عيسى  والقدرة مبدأ تعنيو السالمعليه وعليهم الصالة 

تعينات سائر االنبياء مبادئ تعني آدم عليه السالم وجزئيات هذه االمساء الكلية املقدسة 
 فكل طائفة من هؤالء الكرباء هلا مناسبة باسم خاص وبنيب و السالمعليهم الصالة 

تعينات االولياء الذين هم مبادئ تعيناهتم ومبادئ  به كان جزئيات ذلك االسم ىمقتد
 جزئيات جلزئيات االسم و السالمهبم عليهم الصالة  املقتدى لى قدم نيب من االنبياءع

الذي هو مبدأ لتعني ذلك النيب عليه السالم وكذلك تعني سائر املؤمنني جزئيات 
تعينات الكفار مبادئ جلزئيات االسم الذي هو مبدأ لتعني نيب كان هؤالء على قدمه و



- ٢٥٧ -  

تعينات مبادئ  )فاذا علمت( التعينات املذكورة متعلقة باسم املضل وممتازة من
املمكنات فاعلم ان متامية دائرة الوجوب بانتهاء هذه التعينات اىل منتهاها والشروع 
بعد ذلك يف دائرة املمكنات وملا أراد احلق سبحانه من كمال كرمه واحسانه ان يفيض 

هب هلم من كماالت فيوضاته وانعاماته على الغري وان ينشر خزائنه خلق اخللق وو
وجوده وتوابعه من غري ان ينفك من هناك شيئٌ ويلحق هنا فان ذلك من مسات النقص 
تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبريا واملقصود من اخللق افاضة االنعام واالحسان عليهم ال 
تكميل الكماالت االمسائية والصفاتية وتتميمها بالتوصل هبم حاشاه سبحانه من ذلك 

 هلا اىل ظهور ومظهر أصال وكل احتياجصفاته تعاىل كاملة يف حد ذاهتا ال وكال فان 
كمال حاصل يف تلك احلضرة جل شأهنا بالفعل ال بالقوة حىت يكون حصوله مربوطا 
بأمر فان كان يف حضرته سبحانه شهود ومشاهدة فهما من نفسه لنفسه تعاىل وان 

علوم وكذلك هو سبحانه متكلم كان علم ومعلوم فهو سبحانه بنفسه عامل وبنفسه م
يف نفسه وسامع بنفسه ومجيع الكماالت مفصلة هناك ومتميزة لكن بعنوان الالكيفية 
فانه ال سبيل للكيفي اىل الالكيفي وما هو اخللق حىت يكون مرآة لكماالته سبحانه 

  ):ع(

  يف أي مرآة يكون مصورا

تفصيل يف عني وما يكون العامل حىت يفصل ذلك االمجال وحضرته سبحانه 
كيفيني يتوهم ان ملا كان التفصيل والوسعة هناك الاالمجال ووسعة يف عني الضيق و

االمجال ال بد له من التفصيل وهو مربوط خبلق العامل وان تكميل ذلك االمجال هبذا 
 ان يعلم ان )ينبغي(التفصيل واحلق ان هناك امجاال وتفصيال كما مر واهللا واسع عليم 

مل واقع يف مرتبة ال مزامحة بينها وبني تلك املرتبة املقدسة أصال وال خلق هذا العا
لكن هذه اآلخر مدافعة ووجود أحد املوجودين وان كان مقتضيا لتحديد وجود 

القاعدة مفقودة هنا فان وجود العامل مل حيدث حتديدا وال هناية لذلك الوجود االقدس 
صورة زيد املتومهة يف املرآة ثبوهتا كائن ومل يثبت فيه نسبة وال جهة أصال أال ترى ان 
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يف مرتبة ال مزامحة بني هذا الثبوت وثبوت زيد الذي هو اصل تلك الصورة اصالً وال 
مدافعة وثبوت هذه الصورة مل حيدث يف ثبوت أصلها حتديدا وال هناية ومل يورث له 

وهم ال نسبة أصال وال جهة ووجود العامل كوجود تلك الصورة كائن يف مرتبة ال
مزامحة بينه وبني أصله املوجود يف اخلارج ومل حيدث من هذا الثبوت الومهي حتديد وال 

 من هذا التحقيق حقيقة ما قالوا )وقد فهم( ىهناية وال جهة يف االصل وهللا املثل االعل
ان العامل ثابت يف مرتبة الوهم يعين ان العامل خلق يف مرتبة شبيهة مبرتبة الوهم الثابتة 

ورة املنعكسة يف املرآة بالنسبة اىل أصلها الذي هو موجود يف اخلارج بل ميكن ان للص
يقال ان اطالق الوجود اخلارجي يف تلك املرتبة املقدسة أيضاً من قبيل التشبيه والتنظري 
فانه ال جمال هناك للخارج فاذا تقاصر الوجود عن تلك املرتبة االقدس ماذا يكون 

التعينات املذكورة هذه سواء مبادئ  ان مجيع )خامتة حسنة( اخلارج وانه فرعه وقسمه
كان تعينا وجوديا امجاليا أو تفصيليا بالنسبة اىل ممكنات هذه النشأة الدنيوية ووجود 

العالية واما املوجودات بادئ موجودات هذه النشأة وتشخصاهتا مربوط بتلك امل
تعيناهتا أمور مبادئ ملذكورة بل ابادئ االخروية فقد تشاهد اهنا ليست منوطة بتلك امل

اخر وتلك األمور عند هذا الفقري كماالت ذاتية مل يصب ذيلها املطهر غبار من الظلية 
املرتبة املقدسة بتفصيل ومتيز ومندرجة يف تلك املرتبة االقدس مفصلة ومتميزة يف تلك 

 موجود من كيفيني وكل واحد من تلك الكماالت املفصلة الذاتية املقدسة مبدأ تعنيال
موجودات تلك النشأة األخروية ووجود أهل اجلنة كأنه ال مساس له بتلك التعينات 
الوجودية االمجالية والتفصيلية اليت تتعلق بالنشأة الدنيوية وموجودات تلك النشأة كأهنا 
مواجهة لتلك املرتبة املقدسة على عكس موجودات هذه النشأة فاهنا قليلة النصيب من 

ماذا أبني من موجودات تلك النشأة الدائمة فان هلا نصيبا وحظا من تلك املواجهة و
  ):ع(املرتبة املقدسة ال ميكن وصفه 

  هنيئا الرباب النعيم نعيمها

  :)شعر(
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   وامجلى لدى وما كتمه احظ *من بعد هذا ما يدق صفاته و

  . اهلدى على من اتبعو السالمربنا ال تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا 

  

ب اخلامس عشر واملائة اىل اخلواجه أيب املكارم يف التحريض على خدمة املكتو
  خلق اهللا تعاىل

رزق اهللا سبحانه االستقامة على حد االعتدال ومركز العدالة ومن الدولة 
العظيمة جعل اهللا سبحانه عبدا خمصوصا ببعض الفضائل واملزايا فيحيل مفتاح حوائج 

ه مالذاً وملجأ لتلك اجلماعة ومن نعمه سبحانه مجاعة من عباده اىل يد تصرفه وجيعل
هم اليه والسعيد له تعاىل مرتبطني به فيفوض تربيتجعل مجع من اخلالئق الذين هم عيا

من يقوم حبمد هذه الدولة والعاقل من يؤدي شكر هذه النعمة ويعد اخلدمة مبال 
 هللا سبحانه على صاحبه سعادة نفسه ويعتقد تربية عبيد مواله وامائه شرف رأسه محداً

أن أهل تلك البقعة رطب اللسان بذكره اخلري واجلاري على ألسنتهم أحاديث كرمه ال 
  .غري

  

املكتوب السادس عشر واملائة اىل موالنا الشيخ غالم حممد يف بيان معىن قوله 
   اآلية وبيان اعتراضات أخرىتعاىل ان يف ذلك لذكر

 االجل قدس سره يف )قال الشيخ(على عباده الذين اصطفى و سالم احلمد هللا 
 ملن ىكتابه العوارف يف الباب الثاين منه يف بيان معىن قوله تعاىل ان يف ذلك لذكر

 لقوم خمصوصني ال ى السمع وهو شهيد قال الواسطي اي لذكرىكان له قلب أو الق
 حييناه وقال الواسطيفأ لسائر الناس وهم الذين قال اهللا تعاىل فيهم او من كان ميتا

 لشئ خضع له وخشع قال ىأيضاً املشاهدة تذهل واحلجبة تفهم الن اهللا تعاىل اذا جتل
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ه اآلية حتكم خبالف هذا الشيخ وهذا الذي قاله الواسطي صحيح يف حق أقوام وهذ
 ان ما ىقوام آخرين وهم ارباب التمكني جيمع هلم بني املشاهدة والفهم ال خيفاالمر ال
هل التمكني خصوصا الهنم الذين أحياهم  الىأن الذكراسطي اوال يدل على قاله الو

اهللا بعد املوت اي ابقاهم بعد الفناء وأهل التلوين الفنآء هلم وال بقاء فال حياة هلم 
موهوبة ثانية الهنم يف وسط الطريق والفناء والبقاء من أحوال االنتهاء وقوله الثاين ان 

لتلوين يف حال االحتجاب واالستتار  الهل اىية يدل على ان الذكرذكره يف بيان اآل
ان الذهول فينايف هذا القول قوله االول وان  وقت املشاهدة واملكاشفة النه اوال يف

ية فال منافاة وال ذكر هذه املعرفة يف توسط حاله يف موضع آخر ال يف بيان هذه اآل
ين إعتراض للشيخ قدس سره الن ما قاله الواسطي صحيح يف أقوام اي الهل التلو

وهذه اآلية حتكم خبالف هذا االمر لقوم آخرين وهم أرباب التمكني الن الواسطي بني 
 خمصوص بارباب التمكني الهنم هم االحياء بعد املوت ال ىيف معىن اآلية ان الذكر

اهل التلوين غاية ما يف الباب أنه ذكر ثانيا معرفة برأسها يف بيان أحوال اهل التلوين ال 
آلية فال اعتراض عليه باهنا ختالف حكم اآلية الن اآلية وردت يف حق تعلق هلا ببيان ا

 باهل ىقوم وهذه املعرفة بيان الحوال قوم آخرين ولو أن الواسطي مل خيص الذكر
 الهل التلوين أيضا يف حال احتجاهبم بقوله الثاين ملا ىالتمكني اوال وأثبت الذكر

يخ عليه والظاهر عندي أن اآلية الكرمية حصل املنافاة بني قوليه وملا ورد اعتراض الش
بيان حال الفريقني فمن كان له قلب هم أرباب القلوب الذين تلونت احواهلم وهم 

 السمع وهو شهيد بيان حال اهل التمكني فاهنم ىأصحاب التلوين وقوله تعاىل أو ألق
االوقات  للقوم االول يف بعض ىالقوا مسعهم للفهم يف حال عني الشهود اال ان الذكر

وللثاين يف مجيع االحوال كما ترى ولو قال الشيخ قدس سره وهذه اآلية حتكم خبالف 
هذا االمر لقوم آخرين أيضا لكان انسب وكلمة او ملنع اخللو فال ينايف اجلمع بني 

 مث قال الشيخ بعد ذلك فموضع الفهم حمل احملادثة واملكاملة وهو ىالفريقني يف الذكر
ملشاهدة بصر القلب فمن هو يف سكر احلال يغيب مسعه يف بصره مسع القلب وموضع ا
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ومن هو يف حال الصحو والتمكني ال يغيب مسعه يف بصره لتملكه ناصية احلال ويفهم 
ء الوجودي املستعد لفهم املقال الن الفهم مورد االهلام والسماع واالهلام ابالوع

وبا منشأ انشاء ثانيا والسماع يستدعيان وعاء وجوديا وهذا الوجود يكون موه
 عند ملعان نور املشاهدة ملن ىللمتمكن يف مقام الصحو وهو غري الوجود الذي يتالش

جاوز على ممر الفناء اىل مقار البقاء انتهى قوله فموضع الفهم حمل احملادثة واملكاملة اي 
يغيب مسعه يف بصره اي ال يفهم وقت املشاهدة وهو حال أهل  عز و جل هظمع اهللا 

لتلوين يذهل عند املشاهدة كما قاله الواسطي ال يغيب مسعه يف بصره اي يفهم يف ا
عني املشاهدة وهو حال أهل التمكني جيمع هلم بني املشاهدة والفهم ما مر ملن جاوز 

 أنه ما معىن ىمتعلق بقوله موهوبا اي موهوبا ملن جاوز الفناء ووصل اىل البقاء ال خيف
واصل بعد  واملشاهدة امنا تكون يف الذات كما قالوا وهو غرياملشاهدة يف أهل التلوين 

اىل الذات فاألوىل يف حقه املكاشفة بالصفات املتخيلة املتلونة وما هو يف الذات ال 
تلوين له وال تغري وليس يف تلك احلضرة املقدسة تارة الذهول وأخرى الشعور بل 

 كالم الشيخ قدس سره شعور يف عني الذهول وفهم يف نفس الشهود والظاهر من
مام هو ا لقلب وصاحب التعرف قدس سره وجواز وقوع املشاهدة يف الدنيا ببصر ا

 االمجاع عليه وقال ىوادع الطائفة منع رؤيته تعاىل يف الدنيا بالبصر وبالقلب معا
 من جهة االيقان وما يف الدنيا باالبصار وبالقلوب االّ يرى وامجعوا على أنه تعاىل ال

حب التعرف قدس سره أقرب اىل الصواب عندي بل هو الصواب الن ما قاله صا
فامنا هو رؤية خيال اي كشف صورة يف اخليال لاليقان الذي  يرى يتخيل أنه سبحانه

حصل للقلب وللموقن به أيضا صورة كوشفت للقلب فاهنم جوزوا املثال للحق 
 أرتسم يف اخليال صورة االيقان  وامناىسبحانه وان مل يكن له تعاىل مثل فللّه املثل االعل

وصورة املوقن به وان مل يكن له تعاىل صورة يف الواقع الن املعاين احلاصلة للقلب 
ولسائر اللطائف بل كلما وجد ويوجد هلا صورة يف اخليال الذي هو متثال املثال الذي 

ه متثل هو أوسع العوامل كلها فليس ههنا اال ايقان للقلب وصورة ايقان وصورة موقن ب
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يف اخليال بصورة رؤية ومرئي وال رؤية يف احلقيقة للقلب له تعاىل فضال عن أن يكون 
للبصر وامنا هي رؤية مثالية للقلب متثل ايقانه بصورة الرؤية ومتثل املوقن به بصورة 

ه حقيقة وما هي اال رؤية خيالية بل نقول ان صورة املوقن ليست آاملرئي فظن منه أنه ر
 للحق سبحانه بل صورة كشف تعلق االيقان به وظهرت يف اخليال صورة مثالية

وحاش هللا أن يكون له تعاىل صورة ولو يف اخليال وامنا هو صورة لبعض مكشوفات 
قلب السالك من الوجوه واالعتبارات اليت هلا تعلق بالذات تعالت وهلذا اذا وصل 

لو يف ة وس لذاته تعاىل صورالعارف اىل الذات تعالت ال يتخيل له مثل هذا اخليال فلي
املثال واخليال وليس له تعاىل مثال عندي كما ال مثل له سبحانه اذ الصورة تستلزم 
احلد والنهاية ولو يف مرتبة من املراتب وهو سبحانه مرته من التحديد والتقييد ومجيع 
آة املراتب خملوقة له تعاىل فافهم احلمد هللا الذي أعطانا سلطان اخليال وجعله مر

حلصول صور معاين الكمال ولوال اخليال ملا أدركنا درجات االتصال عن دركات 
االنفصال وملا علمنا واردات االحوال فان لكل معىن وحال صورة فيه ان كوشفت 
يدرك به ذلك املعىن واحلال فشأن اللطائف السبع السري والسلوك واالنتقال من حال 

ري والسلوك احلاصلة للسالك بصورها اىل حال وشأن اخليال ارائته درجات الس
املرتسمة فيه واراءة مزيد الرغبة اىل الفوق وأيضاً باراءته حيصل السري على بصرية 

من أهل العلم و يكون ويتيسر السلوك على معرفة وبسلطانه خيرج السالك عن اجلهل 
  . اهلدى على من اتبعو السالمفللّه سبحانه دره 

  

  قادر االنبايلعبد الة اىل موالنا املكتوب السابع عشر واملائ

قال الشيخ رضي اهللا عنه يف الباب الثاين من كتابه العوارف يف بيان احلديث 
املرفوع اىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ما نزل من القرآن آية اال وهلا ظهر وبطن 
ولكل حرف حد ولكل حد مطلع وخياجل سري أن يكون املطلع ليس بالوقوف بصفاء 
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الفهم على دقيق املعىن وغامض السر يف اآلية ولكن املطلع أن يطلع عند كل آية على 
شهود املتكلم هبا الهنا مستودع وصف من أوصافه ونعت من نعوته فتجدد له 

 ومساعها وتصري مرايا منبئة عن عظيم اجلالل اىل آخر ما قال اآلياتالتجليات بتالوة 
ببايل بكرم اهللا املتعاىل ان الظهر نظم القرآن البالغ يف تأييد هذا التوجيه وشرحه وخيطر 

اىل حد االعجاز والبطن تفسريه وتأويله على اختالف صفاء الفهم على دقيق املعاين 
وهو التجلي النعيت  وغامض السر واحلد هناية مراتب الكالم وهو شهود املتكلم هبا
نعيت وهو التجلي الذايت املنبئ عن عظيم اجلالل واملطلع ما هو فوق ذلك التجلي ال

 عن النسب واالعتبارات أثبت حلد الكالم وهنايته مطلعا فيكون املطلع وراء ىاملعر
الكالم ووراء هنايته والكالم صفته تعاىل وشهود املتكلم يف مرآة تلك الصفة جتل لتلك 
الصفة وهناية ملراتب كماهلا واالطالع على وراء تلك التجلي يكون بالترقي منه اىل 
التجلي الذايت ال حمالة فالوصول اىل الذات ههنا يكون بتوسط صفة الكالم وبتوسل 
تالوة النظم القرآين الدال على تلك الصفة فالبد من اخلطوتني خطوة من النظر الدال 
اىل املدلول الذي هو الصفة واخلطوة الثانية من الصفة اىل املوصوف قال العارف قدس 

كر الشيخ قدس سره اال اخلطوة األوىل وأمت هبا هذا سره خطوتان وقد وصلت وما ذ
السري وقيد فائدة التالوة هبا ال غري سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك أنت العليم 
احلكيم وقال الشيخ قدس سره بعد ذلك انه قد نقل عن جعفر الصادق رضي اهللا عنه 

ة فسئل عن ذلك فقال ما وعن آبائه الكرام أيضا انه خر مغشيا عليه وهو يف الصال
د اآلية حىت مسعتها من املتكلم هبا فالصويف ملا الح له نور ناصية التوحيد زلت ارّد

 اهللا تعاىل صار بني يدي ى مسعه عند مساع الوعد الوعيد وقلبه بالتخلص عما سوىوالق
 عليه موسىلسانه أو لسان غريه يف التالوة كشجرة  يرى اهللا تعاىل حاضرا شهيدا

م حيث أمسعه اهللا تعاىل منها خطابه اياه باين انا اهللا فاذا كان مساعه من اهللا السال
واستماعه اىل اهللا صار مسعه بصره وبصره مسعه وعلمه عمله وعمله علمه وعاد آخره 
اوله واوله آخره اىل ان قال فاذا حتقق الصويف هبذا الوصف صار وقته سرمداً وشهوده 
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ا قوله فالصويف ملا الح له نور ناصية التوحيد بيان لقول مؤبدا ومساعه متواليا متجدد
االمام رضي اهللا عنه وشرح لسماعه من املتكلم بان الصويف ملا غلب عليه حال 
التوحيد وزال عن نظره شهود الغري صار بني يدي اهللا حاضرا شهيدا جيد كلما مسع 

نه ولسان غريه كشجرة  لساىكالما من نفسه او من غريه انه مسعه من اهللا سبحانه وير
 عليه السالم فاالمام كلما كرر اآلية مسعها من نفسه ومن لسانه اىل ان الح له موسى

يف اثناء التكرار حال التوحيد فسمعها من املتكلم هبا وان كان صدر منه ومن لسانه 
كالشجرة املوسوية فالكالم الظاهر من اللسان كالكالم الظاهر  حينئذ فانه وجد لسانه

تلك الشجرة يف أنه كالم اهللا سبحانه اقول وباهللا سبحانه العصمة والتوفيق ان من 
املسموع من الشجرة املوسوية كان كالم اهللا سبحانه ال حمالة حىت لو انكره احد كان 
كافرا واملسموع من االلسنة ليس يف احلقيقة كالم اهللا وان ختيل الصويف يف غلبة 

نكره احد ال يكون كافرا بل يكون حمقا صادقا النه التوحيد انه كالم اهللا حىت لو ا
حصل من حركة اللسان واعتماد املخارج وال كذلك يف الشجرة فأين احد الكالمني 

ختييلي والعجب من الشيخ االجل قدس سره انه اآلخر فان االول حتقيقي واآلخر من 
ر من العبد يف بالغ ههنا يف التوحيد حىت جعل التخييلي حتقيقيا وجعل الكالم الصاد

غلبة احلال صادرا من احلق سبحانه وقد انكر يف موضع آخر من كتابه االقوال 
الصادرة يف التوحيد من اربابه يف غلبة احلال ومحلها على احلكاية من اهللا سبحانه فرارا 

هنا من شوب احللول بل حكم باالحتاد  من شائبة توحيد احللول واالحتاد وما فر
 هذا املقام ان احلكم باالحتاد والعينية يف غلبة احلال ختييلي ال حتقيقي والعينية واحلق يف

سواء كان االحتاد يف الذات او يف الصفات او يف االفعال فسبحان من ال يتغري بذاته 
وال بصفاته وال يف امسائه حبدوث االكوان وال يتحد معه احد وال يتحد صفات احد 

عاله سبحانه فهو سبحانه هو هو واملمكن ممكن مع صفاته تعاىل وال افعال احد مع اف
حادث يف الذات ويف الصفات واالفعال احلكم باالحتاد بني القدمي واحلادث من 
تلوينات العشق وغلبات احملبة والسكر فال يؤاخذ عليهم بشائبة احللول ومظنة ااالحتاد 
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 يكون مرادهم ما هو  سبحانه ان هللاملستلزمة للكفر واالحلاد فاهنا غري مرادة هلم حاشا
ال  غري الئق جبناب قدسه تعاىل فاهنم اولياء اهللا واحباؤه سبحانه احملفوظون من جتويز ما

جيوز على اهللا والذين تشبهوا هبم من غري حال وبدون صدق املقال وتكلموا بكلماهتم 
اد مع اهللا وفهموا منها غري مراداهتم فوقعوا يف االحلاد والزندقة حىت اثبتوا احللول واالحت

سبحانه وحكموا بصريورة املمكن واجبا فهم الزنادقة اخلارجة من املبحث قاتلهم اهللا 
 ان ما ذكره الشيخ قدس سره يف بيان قول االمام رضي اهللا عنه ى يؤفكون والخيفاىن

 عليهم السكر وغلب عليهم وان صدق يف حق قوم من أهل التلوين الذين استوىل
 بشأن االمام ال اجوز صدقه يف حقه رضي اهللا عنه النه التوحيد ولكين حلسن ظين

عندي من اكابر ارباب التمكني والصحو ال يلتبس عنده املتخيل باملتحقق والسماع 
من الغري بالسماع من احلق سبحانه فليطلب لكالمه حممل حسن مناسب حلاله غري هذا 

 عليه موسىف كما مسع الوجه وهو انه ميكن ان يسمع العبد كالم الرب العايل بال كي
 ما معىن مساع الكالم من اهللا تعاىل وال يسمع اال ما هو )فان قلت(السالم يف الطور 
ان اهللا تعاىل يسمع كالمه بال حرف وصوت  يرى  ممنوع أال)قلت(حرف وصوت 

فجاز ان يكون العبد اذا صار متخلقاً باخالقه تعاىل يسمع بال حرف وصوت 
 الناشئة من قياس الغائب على الشاهد مع وجود الفارق واالستحالة ببديهة الوهم

للترتب والتقدم والتأخر والغائب ال قتضى كيف يقاس والشاهد يف مضيق الزمان امل
جيري عليه زمان وال تقدم وال تأخر وال ترتب فجاز يف الغائب ثبوت اشياء ال جيوز يف 

ن السماع ان كان حباسة  ا)و التحقيق(الشاهد فليفهم واهللا سبحانه اعلم بالصواب 
السمع فالبد ان يكون املسموع حرفاً أو صوتاً وأما اذا كان السماع لكل جزء من 
أجزاء السماع غري خمصوص باحلاسة فجاز أن حيصل بال حرف وصوت من املسموع 

ما ليس من جنس احلروف وان كان بكليتنا وبكل جزء من أجزائنا كالفانا نسمع 
ف واالصوات اخليالية فعلم ان الكالم املأخوذ املسموع بكليتنا يتخيل يف اخليال باحلرو

كان اوال جمردا عن احلرف والصوت وتلبس ثانيا يف اخليال باحلرف والصوت اخليايل 
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ليقرب من الفهم واالفهام على انا نقول ما هو اعجب منه وهو ان اهللا تعاىل يسمع 
دمة املتأخرة لكن مساعه تعاىل امنا كالمنا املركب من احلروف والكلمات املترتبة املتق

يكون بال توسط حرف وكلمة وبال ترتب وتقدم وتأخر الن الكالم املركب املترتب 
زمانا وال جيري عليه سبحانه زمان وهو تعاىل خلق الزمان فلما قتضى املتقدم املتأخر ي

جاز مساع الكالم املركب من احلروف والكلمات بال توسط حرف وكلمة فأوىل ان 
جيوز مساع كالم ليس من جنس احلروف واالصوات فافهم وال تكن من القاصرين وال 
من العقالء اجلاهلني واهللا سبحانه امللهم للصواب والذي اهلمت به ثانيا بعد تسويد هذا 
املسطور يف حتقيق هذا الكالم ان فهم العبد املستعد ملخاطبه تعاىل واخذه منه سبحانه 

 يف ىروحاين بال توسط صوت ونداء مث يتمثل هذا املعىن املتلقامنا يكون اوالً بتلقي 
سلطان اخليال الذي فيه ارتسم صور االشياء كلها بصورة حرف وصوت الن االفادة 
واالستفادة يف عامل الشهادة ال تكون اال بتوسط االلفاظ واحلروف وجيوز ان يطلق 

فالبد ان يكون مساعه أيضا على هذا التلقي مساع بال كيف ايضا الن الكالم بال كيف 
ال كيف فيه صح ان جيوز ان يسمع كالمه تعاىل  بال كيف اذ ال سبيل لكيف اىل ما

اجملرد من احلرف والصوت بال كيف مث بعد ذلك يتمثل ذلك الكالم يف اخليال بصورة 
حرف وكلمة ليحصل االفادة واالستفادة يف عامل االجسام ايضاً ومن مل يطلع على 

ة يزعم بعض منهم وهم احسن حاال اهنم يسمعون كالمه تعاىل لكن هذه الدقيق
بتوسط حروف وكلمات حادثة دالة عليه وبعضهم اطلقوا القول باهنم يسمعون كالمه 
تعاىل ومل يفرقوا بني ما يليق بشانه تعاىل وما ال يليق وهم اجلهال البطالون مل يفرقوا ما 

ا حققت بفضل اهللا سبحانه واحسانه تعاىل جيوز على اهللا تعاىل عما ال جيوز واحلق م
قوله صار مسعه بصره وبصره مسعه اىل ان قال وعاد آخره اوله وأوله آخره اي اخذ 
مسعه حكم بصره وبصره حكم مسعه اي مسع بكليته وبصر بكليته وعلم بكليته ال أنه 

قوله مثال فحينئذ ال يكون السمع غري البصر مث بني اآلخر مسع ببعضه وبصر ببعضه 
وعاد آخره اوله وأوله آخره خلفائه وحاصله ان اهللا سبحانه خاطب الذر بقوله ألست 
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بربكم فسمعت النداء بال واسطة على غاية الصفا مث مل تزل الذرات تتقلب يف 
االصالب وتنتقل يف االرحام حىت برزت اىل اجسادها فاحتجبت باحلكمة عن القدرة 

ر فاذا أراد اهللا بالعبد حسن االستماع بان يصريه وتراكم ظلماهتا بالتقلب يف االطوا
صوفيا صافيا ال يزال يرقيه يف رتب التزكية والتحلية حىت خيلص اىل فضاء القدرة 
ويزال عن بصريته النافذة حجاب احلكمة فيصري مساعه بألست بربكم كشفا وعيانا 

 حكم شجرة وتوحيده وعرفانه تبيانا وبرهانا حيث اخذ لسانه ولسان غريه يف حقه
 من تلك الشجرة فصح انه عاد آخره موسى يسمع منه كالمه تعاىل كما مسع موسى

أوله واوله آخره حيث مسع كالمه تعاىل آخرا كما مسع اوال و على هذا محل قول 
البعض انه قال انا اذكر خطاب الست بربكم اي كان ذلك اخلطاب الذي أمسع اآلن 

ليك ان اخلطاب االول منه تعاىل كان حتقيقا ومساع  عىمنه تعاىل على االلسنة وال خيف
الذر منه تعاىل كان على سبيل احلقيقة وهذا اخلطاب املأخوذ املسموع من االلسنة امنا 

اآلخر يكون خطاب اهللا تعاىل على سبيل التخيل والتوهم كما مر فاين احدمها من 
ومل يفرق بني خر اآلفالعجب كل العجب ان الشيخ مع جاللة قدره جعل احدمها عني 

عني السكر وصرف التوحيد مثله مثل قول انا احلق  املتحقق واملتخيل وما هو اال
 اهللا واعجب من هذا ما قال بعد ذلك فاذا حتقق ىوسبحاين وليس يف جبيت سو

الصويف هبذا الوصف صار وقته سرمدا اخل ال يذهب عليك ان الصويف يف هذا املقام ما 
فمن اين صار وقته  نوي الصفايت كما مر وهو مقام التلوين ال غريحتقق اال بالتجلي املع

سرمدا ومشهوده مؤبدا وما الدوام والسرمد للوقت اال يف الوصول اىل الذات تعالت 
والتجلي الذايت وكذلك الشهود واملشاهدة ال يكون اال بالوصول اىل الذات تعالت 

ة فالشهود ودوامه هو نصيب  باملكاشفىكما قالوا وما حصل يف مرتبة الصفات يسم
ارباب التمكني الواصلني اىل الذات ال اهل التلوين املقيدين بالصفات فاهنم أرباب 
.القلوب وأصحاب التقلب سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك أنت العليم احلكيم  
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  املكتوب الثامن عشر واملآئة اىل الشيخ مودود حممد

 ىتاسع من كتاب العوارف يف ذكر من انتمقال الشيخ قدس سره يف الباب ال
اىل الصوفية من مجلة اولئك قوم يقولون باحللول خذهلم اهللا سبحانه ويزعمون ان اهللا 

 ىمهم معىن من قول النصاروا ويسبق اىل فهصطفيهتعاىل حيل فيهم وحيل يف أجسام ي
 هذا الوهم يف الالهوت والناسوت ومنهم من يستبيح النظر اىل املستحسنات اشارة اىل

ويتخايل له أن من قال كلمات يف بعض غلباته كان مضمرا لشئ مما زعموه مثل قول 
 عن ايب يزيد من قوله سبحاين حاشا نعتقد يف أيب يزيد أنه ىاحلالج انا احلق وما حيك

 معىن احلكاية عن اهللا تعاىل وهكذا ينبغي أن نعتقد يف قول احلالج ىعل يقول ذلك االّ
 انه ذكر ذلك القول مضمرا لشئ من احللول رددناه كما نردهم انتهى ذلك ولو علمنا

فيا ليت شعري ما معىن احلكاية عن اهللا تعاىل وما وجه ختصيص أرباب السكر مبثل 
هذا القول على معىن احلكاية اللهم اال أن يقال انه قدس سره اراد ان القائل مبثل هذا 

 االكثر فالبد أن يكون حكاية من اهللا القول ان كان هو العبد كما هو الظاهر عند
يصري ربا لكن القائل به يف احلقيقة هو الرب سبحانه ولسان العبد  تعاىل فان العبد ال

مثل الشجرة املوسوية فال اعتراض على احلالج وال تعرض على ايب يزيد قدس اهللا 
ية يفهم منه تعاىل اسرارمها والظاهر من عبارة الشيخ انه لو مل حيمل على معىن احلكا

 ىاحللول وليس كذلك اذ جيوز أن يقول ذلك عند غلبات التوحيد واستتار ما سو
الواحد املشهود عند ملعان نور الشهود بال شائبة حلول واحتاد فمعىن قوله انا احلق عند 
اختفائه عن نظره لست انا بشئ وامنا املوجود احلق ال اين متحد مع احلق او حال يف 

مناف للتوحيد الشهودي فان املشهود فيه ليس اال الواحد االحد و احلق فانه كفر و
 ومنهم )قوله(على تقدير احللول واالحتاد املشهود متعدد ولو على صفة االحتاد واحلالية 

من يستبيح النظر اىل املستحسنات اشارة اىل هذا الوهم اي احللول والعجب من الشيخ 
االحتاد واحللول واحلال أن املتبادر من هذه االجل انه يفهم من امثال هذه العبارات 

االقوال الظهور وهو وراء احللول الن احللول كينونة نفس شئ يف شئ مثل كينونة 
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نفس زيد يف البيت والظهور كينونة عكس شئ مثل كينونة عكس زيد يف املرآة 
ته وال واالول حمال يف مرتبة الوجوب ونقص لتلك املرتبة املقدسة والثاين ال منع لثبو

 ىنقص عند اصوله فان االول يسلتزم التغري املنايف للقدم والثاين ال يستلزم كما ال خيف
فلو ظهرت الكماالت الوجوبية يف مرايا االعدام واالمكان مل يلزم منه حلول تلك 
الكماالت يف تلك املرايا وال تغريها وال انتقاهلا املنايف للقدم وامنا هو ظهور واراءة 

حللول تلك  اعاىل يف مرايا االمكان ليس جتويزآة فتجويز شهود كماالته تكمال يف مر
الكماالت فيها بل هو جتويز لظهور الكمال يف املرآة وال نقص فيه وان كان اجملوز ملثل 
هذا الشهود صاحب نقص وغري مستقيم على اجلادة لكن املقصود دفع هتمة احللول 

  . سبحانه أعلم حبقائق االمور كلهاعنه ال اثبات كماله وكونه على شئ واهللا

  

  املكتوب التاسع عشر واملائة اىل املري منصور يف بيان اختيار العزلة

على عباده الذين اصطفى وقد اطاب الوقت صحائف أخي و سالم احلمد هللا 
هللا سبحانه مل يتطرق الفتور والتلوين اىل حمبتكم للفقراء  اعز بورودها متعاقبة محداال

م مع وجود اسباب عدم املناسبة بل زادت قوة يف ذلك االرتباط رزق اهللا وارتباطكم هب
سبحانه االستقامة على حمبة هذه الطائفة اليت هي رأس بضاعة السعادة أيها املشفق قد 
غلب شوق االنزواء يف هذه الفرصة فاخترت القعود يف زاوية حىت ال أذهب اىل 

وية وصار طريق اخلمسة تنعقد يف تلك الزاملسجد لغري صالة اجلمعة ومجاعة االوقات ا
 مجيع العمر تيسر اآلن مالقاة الناس مسدودا ومتر االوقات على مجعية تامة وكأن متمىن

هللا سبحانه على ذلك وبقية االحوال الصورية أيضاً مقرونة بالعافية واالوالد  محدا
هر رمضان املبارك  دهلي قبل ش علىعبد اهللاوسائر املتعلقني على مجعية وقدم اخلواجه 

هللا سبحانه قد حصل اخلواجه يف جميئه هذا فوائد كثرية وقلب الورق بالتمام  امحد
وختلص من غلبات التوحيد وخاض يف حبر الترتيه ومتوجه اىل العمق والقعر وذاهب 
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من الظاهر اىل الباطن بل اىل ابطن البطون وتفصيل االحوال ملا قدم احلافظ هباء الدين 
  .ه اليههناك احلنا

  

املكتوب العشرون بعد املائة اىل املرزا حسام الدين أمحد يف حل عبارات 
  مكتوب متضمن لالسرار

على عباده الذين اصطفى قد تشرفت مبطالعة الصحيفة و سالم احلمد هللا 
الشريفة املرسلة اىل هذا الفقري على وجه الشفقة والرأفة وقد اندرج فيها ان لواحد من 

 على عبارات املكتوب الذي كتبته من امجري فينبغي كتابة شئ يف االعزة اعتراضات
حلها وملا كتب بعض االصحاب بتعيني مواضع االشتباه كتبنا يف حلها مقدمات 

 املكرم ان السري )أيها املخدوم(مبقياس التعيني واهللا سبحانه اهلادي اىل سبيل الرشاد 
ام أمر ن صاحب ذلك السري ال انه الزاملرادي والسري املريدي كل منها أمر يتعلق بوجدا

 اهللا ىلطلب احلجة والربهان على اثباته ومع ذلك اذا أعط ايتعلق بالغري فال جمال اذ
سبحانه شخصا قوة قدسية والحظ يف أحوال صاحب ذلك السري وأوضاعه مالحظة 
ن تامة وشاهد الفيوض والربكات والعلوم واملعارف االهلية اليت هو ممتاز هبا ميكن ا

 اىل دليل أصال كما حيكم بكون نور احتياجحيكم بكون سريه سريا مراديا من غري 
القمر مستفادا من نور الشمس بعد مالحظة قرب القمر من الشمس وبعده عنها 
ومقابلته هبا واجتماعه معها وان مل يكن هذا املعىن حجة لغري ارباب احلدس وايضا قال 

ري هذا الفقري ان سريه سري مرادي ولعل حضرة شيخنا قدس سره يف اوائل حال س
االصحاب أيضا مسعوا منه هذا الكالم وانشد هذين البيتني من املثنوي معتقدا بأهنما 

  :)شعر(مطابقان حلال هذا الفقري 

   عشق عشاق بطبل ونفري *عشق معشوق خفي وستري

   عشق معشوق مزيد يف السمن *غري ان الثاين مضن للبدن
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ادين كان سريه على طريق االجتباء وطريق االجتباء ليس وكل من وصل من املر
خمصوصا باالنبياء عليهم السالم صرح بذلك صاحب العوارف قدس سره يف بيان 
اجملذوب السالك والسالك اجملذوب وقال لطريق املريدين طريق االنابة ولطريق املرادين 

ي اليه من ينيب نعم ان طريق طريق االجتباء قال اهللا تعاىل اهللا جيتيب اليه من يشاء ويهد
 ولالمة كسائر الكماالت و السالماالجتباء باالصالة خمصوص باالنبياء عليهم الصالة 

أيها (بتبعيتهم ال انه خمصوص باالنبياء مطلقا ال نصيب منه لالمة أصال فانه غري واقع 
و   ان وصول الفيض اىل السالك بتوسط خري البشر وحيلولته عليه الصالة)املخدوم
ة السالك احملمدي املشرب على احلقيقة احملمدية قيحق أمنا هو قبل ان تنطبق السالم

وقبل ان تتحد هبا فاذا حصل االحتاد بني هاتني احلقيقتني يف مقامات العروج بكمال 
متابعته بل مبحض الفضل ارتفع التوسط من البني فان التوسط امنا هو حني املغايرة ويف 

 متوسط له وال حاجب وال حمجوب بل املعاملة يف مقام االحتاد االحتاد ال متوسط وال
بالشركة ولكن ملا كان السالك تابعا وملحقا وطفيليا لزم ان تكون تلك الشركة من 

 من انه حيصل حلقيقته انطباق على حقيقته )وما قلت(قبيل شركة اخلادم باملخدوم 
قيقة احملمدية جامعة جلميع احلقائق بيانه ان احل صلّى اهللا عليه و سلّم واهنا تتحد هبا

ويقال هلا حقيقة احلقائق وحقائق اآلخرين كاالجزاء هلا او كاجلزئيات الن السالك لو 
كان حممدي املشرب فحقيقته كاجلزئي لتلك الكلية وحممولة عليها وان كان غري 

قيقة حممدي املشرب فحقيقته كاجلزء بالنسبة اىل الكل وغري حممولة عليها فان عرض حل
غري حممدي املشرب احتاد يف اثناء العروج امنا يكون ذلك حبقيقة نيب هو على قدمه 
وتكون حممولة على تلك احلقيقة وحتصل له شركة معه يف الكماالت املناسبة به ولكن 
تكون تلك الشركة من قبيل شركة اخلادم باملخدوم كما مر فاذا حصل لذلك اجلزئي 

حض الفضل حمبة خاصة لكليه وأخذ شوق الوصول اليه بيده بعالقة كمال املتابعة بل مب
يشرع القيد الذي جعل الكلي جزئيا بفضل اهللا تعاىل يف الزوال وبعد زواله بالتدريج 
حيصل لذلك اجلزئي انطباق على ذلك الكلي واحلاق به وما قلت من انه اذا حصل له 
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ت يف غلبات تلك احملبة  الفقري مبحض الفضل حىت قلاحمبة خاصة فهي كما حصلت هلذ
ان حمبيت حلضرة احلق سبحانه امنا هي من جهة كونه تعاىل رب حممد صلّى اهللا عليه و 
سلّم وتعجب امليان تاج وغريه من االصحاب من هذا الكالم وأظن انه مل خيرج من 
خاطركم أيضا وما مل حيصل مثل هذه احملبة كيف يتصور اللحاق واالحتاد ذلك فضل 

 من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ولنبني حقيقة التوسط وعدم التوسط ينبغي اهللا يؤتيه
ان يسمع حبسن االستماع اعلم ان يف طريق اجلذبة ملا كان اجلذب واجلر من جانب 
املطلوب وكانت العناية االهلية متكلفة حلال الطالب ال يقبل الوساطة بالضرورة ويف 

الطالب البد فيه من وجود الوسائط طريق السلوك ملا كانت االنابة من طرف 
والوسائط وان كان ال حيتاج اليها يف نفس اجلذبة ولكن متامية اجلذبة منوطة بالسلوك 
فان مل ينضم السلوك الذي هو عبارة عن اتيان االحكام الشريعة من التوبة والزهد 

ود واملالحدة وغريمها اىل اجلذبة فتلك اجلذبة غري تامة بل ابتر وقد رأيت كثريا من اهلن
فيهم جذبة ولكن ملا مل يكونوا متحلني مبتابعة صاحب الشريعة عليه و على آله الصالة 

 )فان قيل( والتحية ليس هلم نصيب غري صورة اجلذبة وحاهلم خراب وابتر و السالم
ان حصول اجلذب يستدعي حنوا من احملبوبية فكيف جيوز يف حق الكفار الذين هم 

 ميكن ان يكون يف بعض الكفار حنو من معىن )قلت( من اجلذبة اعداء اهللا كون نصيب
ذلك باعثا حلصول اجلذب ولكن ملا مل يكونوا متحلني مبتابعة صاحب و يكون احملبوبية 

 بقوا خاسرين خمذولني ومل تزدهم تلك اجلذبة غري احلجة و السالمالشريعة عليه الصالة 
قوة اىل الفعل بسبب اجلهل والعناد عليهم حيث آذنت باستعدادهم ومل خيرجوه من ال

وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاذا تيسر الوصول اىل املطلوب يف طريق 
اجلذبة مبتابعة صاحب الشريعة اليت هي عبارة عن السلوك يكون بال واسطة وبال 

 اىل حضرة  بدلو لوقعتم على اهللا يعين لو اجنذبتم واجنررمت]١[حيلولة أمر قالوا لو دليتم

                                                 
 قوله لو دليتم بدلو اخل هذا آخر حديث طويل اخرجه الترمذي عن ايب هريرة رضي اهللا عنه ولفظه والذي نفس) 1(

 هلبط على اهللا مث قرأ هو االول واآلخر اآلية قال الترمذي ىحممد بيده لو انكم دليتم حببل اىل االرض السابعة السفل
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احلق سبحانه ووصلتم اىل ابطن البطون ال يكون بينكم وبني احلق جل وعال حيلولة 
امر وحجابيته ولعله بقي يف خاطركم الشريف أيضا ما قاله حضرة شيخنا قدس سره 
ان تيسر الوصول للعبد اىل احلق سبحانه من طريق املعية بينه وبينه تعاىل يكون بال 

 املناسب للمعية والواسطة امنا هي يف سلسلة التربية اليت هي توسط امر ألبتة فانه هو
عبارة عن السلوك وطريق املعية واحد من طرق اجلذبة وحديث املرء مع من احب 
ايضا يؤيد ذلك فانه ملا ثبتت املعية بني شخص وبني حمبوبه فقد ارتفعت الواسطة 

 اصال فلئن حصل للظل  ان لكل ظل طريقا واضحاً اىل أصله وال حائل بينهما)امسع(
بعناية اهللا جل شأنه ميل اىل اصله وحصل له اجنذاب اليه وحلوق به يكون ذلك بال 
حيلولة امر ألبتة وحيث ان ذلك االصل اسم من االمساء االهلية ال يكون بني االسم 

وصول الظل من هذا الطريق اىل اصل االصل الذي و يكون وبني مسماه حائل ألبتة 
 اىل حضرة الذات السم بال توسط امر وأيضاً ان كل من كان واصال ذلك اىهو مسم

كيفي فتوسط امر وحيلولته مفقود يف حقه فاذا ارتفعت حيلولة تعالت بوصول ال
صفات الواجب وحجابيتها يف صورة الوصول اىل حضرة الذات فكيف يكون حليلولة 

ات عن الذات فما  اذا مل جيز انفكاك الصف)فان قيل(غري الصفات وحجابيته جمال 
 اذا حصل للسالك )قلت(معىن ارتفاع حيلولة الصفات من بني الواصل واملوصول اليه 

وصول اىل أصله الذي هو اسم من االمساء االهلية والسالك ظله وحتقق السالك به ال 
ال حيلولة بني االسم  يكون بينه وبني حضرة الذات تعالت توسط وحيلولة ألتبة كما

ا ال يلزم ارتفاع وال انفكاك وقد مر مثل هذا التحقيق آنفا يف بيان  هذىومسماه فعل
احتاد حقيقة السالك باحلقيقة احملمدية وقد مرت أيضا مشة من هذا البيان عند بيان 

 وال يظن أبله من عدم التوسط الذي ذكر يف طريق )تنبيه(وصول الظل اىل اصله 
 فان و السالمليه و على آله الصالة اجلذبة وغريها االستغناء عن تبعية خري البشر ع

مام السلوك ضذلك كفر وزندقة وأنكار على الشريعة احلقة وقد مر آنفاً اجلذبة بال ان

                                                                                                                        
  حديث غريب
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إليه الذي هو عبارة عن اتيان االحكام الشريعة غري تامة وابتر ونقمة ظهرت يف صورة 
الصحيح النعمة وامتت احلجة على صاحبها وباجلملة قد بلغ مرتبة اليقني بالكشف 

واالهلام الصريح ايضا انه ال يتيسر دقيقة من دقائق هذا الطريق وال معرفة من معارف 
 وفيوض هذا الطريق وبركاته و السالمالقوم بال وساطته ووساطة متابعته عليه الصالة 

  :)شعر( واملتوسط بال تبعيته وتطفله صلّى اهللا عليه و سلّم ئ كاملبتدمنتهىال حتصل لل

  ى يا سعد من غري اتباع املصطف * املشي يف طرق الصفامن احملال و

وزعم افالطون االبله نفسه مستغنيا عن االنبياء عليهم السالم بسبب الصفاء 
الذي حصل لنفسه من الرياضات واجملاهدات وقال حنن قوم مهذبون ال حاجة بنا اىل 

 توسط متابعة  ان يعلم ان هذا الصفاء الذي حيصل بالرياضات بال)ينبغي(من يهذبنا 
االنبياء حكمه حكم حناس اسود طلي بالذهب اوسم غلف بالسكر والذي يقلب 
حقيقة النحاس ذهبا خالصا وخيرج النفس من االمارية اىل االطمئنان هو متابعة االنبياء 

 واحلكيم املطلق جل وعال امنا قرر بعثة االنبياء ووضع شرائعهم و السالمعليهم الصالة 
المارة وختريبها ومل جيعل ختريبها بل اصالحها يف غري متابعة االنبياء لتعجيز النفس ا

عليهم السالم فمن ارتكب ألوفا من الرياضات واجملاهدات بال متابعة هؤالء االكابر ال 
  ):ع(ينقص من اماريتها مقدار شعرة بل تزيد يف طغياهنا وعنادها 

  كل خمتار العليل علة

تمسك بشرائع االنبياء عليهم السالم وبدونه وازالة مرضها الذايت منوطة بال
 ان يعلم ان اجلذبة وان كانت ال بد هلا من السلوك سواء كانت )ينبغي(خرط القتاد 

 حينئذ مقدمة عليه او مؤخرة عنه ولكن الفضل لتقدم اجلذبة على السلوك فان السلوك
 له بدولة السلوك امنا يتيسر حينئذ خادمها ويف تأخري اجلذبة يكون خمدومها الن اجلذب

ويف تقدم اجلذبة ليس كذلك فانه على هذا التقدير بنفسه مدعو ومطلوب وهلذا كان 
مرادا وذاك مريدا ورأس املرادين ورئيس احملبوبني حممد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 

و سلّم فان املقصود الذايت واملدعو االول يف هذه الدعوة هو عليه و على آله الصالة 
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يدين لواله ملا خلق اهللا اخللق ا بتطفله سواء كانوا مرادين أومروغريه امنا دعو السالم
وملا أظهر الربوبية كما ورد فاذا كان كل من سواه طفيليه وكان هو صلّى اهللا عليه و 
سلّم مقصودا أصليا من هذه الدعوة فال جرم يكون الكل حمتاجني اليه ويأخذون 

له من هذه ا فلو قيل للكل و السالملى آله الصالة الفيوض والربكات بتوسطه عليه و ع
احليثية جلاز فان الكل متبعون له ال يأخذون كماال اال بتوسطه فانه اذا كان وجود من 
سواه ال يتصور بدون وجوده كيف تتصور كماالهتم اليت هي تابعة للوجود بدون 

 )امسع(يكون كذلك  نعم ينبغي حملبوب رب العاملني ان و السالمتوسطه عليه الصالة 
قد صار مكشوفا ان حمبوبيته صلّى اهللا عليه و سلّم كائنة مبحبته تعاىل املتعلقة بذاته 
البحت بال مالحظة الشئون واالعتبارات وصارت حضرة الذات حمبوبة بتلك احملبة 
خبالف حمبوبية غريه صلّى اهللا عليه و سلّم فاهنا كائنة باحملبة املتعلقة بالشئون 

ارات ومتلبسة باالمساء والصفات أو بظالل االمساء والصفات على تفاوت واالعتب
  :)شعر(الدرجات 

   حد فيعرب عنه ناطق بفم *فان فضل رسول اهللا ليس له

و عليه و على مجيع اخوانه من االنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني الصلوات 
ون توسطه صلّى اهللا عليه و  هذا املقام انه ميكن ان يك)وحتقيق( والربكات التسليمات

سلّم مبعنيني احدمها انه يكون حائالً وحاجبا بني السالك واملطلوب والثاين أن السالك 
 ففي طريق و السالميصل اىل املطلوب بتطفله وبتوسط تبعيته ومتابعته عليه الصالة 

ن كان السلوك التوسط كائن مبعنييه قبل الوصول اىل احلقيقة احملمدية بل أظن أن كل م
واسطة يف البني من الشيوخ يف هذا الطريق فهو حاجب عن شهود السالك فويل ملثل 

رك ذلك أخريا باجلذبة ومل جتر معاملته من احلجاب اىل عدم اهذا السالك لو مل يتد
احلجابية فان يف طريق اجلذبة وبعد الوصول اىل حقيقة احلقائق التوسط باملعىن الثاين 

تبعيته دون احليلولة واحلجاب حىت يكون حجابا للشهود الذي هو تطفل السالك و
 ا وان كان مبعىن واحد يستلزم قصور ان عدم التوسط)ال يقال(واملشاهدة وامثاهلما 
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جلنابه صلّى اهللا عليه و سلّم النا نقول ان عدم التوسط باملعىن املذكور مستلزم لكمال 
يف وجود التوسط فان كمال جنابه صلّى اهللا عليه و سلّم ال للقصور بل القصور 

املتبوع هو ان يصل تابعه بتطفله وتبعيته اىل مجيع درجات الكمال وأن ال يترك دقيقة 
من دقائقه وهذا امنا هو يف عدم التوسط ال يف جوده فان يف عدم التوسط شهودا بال 

 درجات الكمال ويف وجود التوسط الشهود يف حجاب فيكون ىحجاب وهو أقص
 التوسط والقصور يف التوسط ومن شوكة املخدوم وعظمته ان ال الكمال يف عدم

بتبعيته شريكا يف دولة أقرانه ومن ههنا قال و يكون يتخلف عنه خادمه يف مقام أصال 
 علماء أميت كأنبياء بين اسرائيل وستكون الرؤية االخروية بال و السالمعليه الصالة 

ح ان العبد اذا دخل يف الصالة توسط شئ وحيلولة امر وقد ورد يف احلديث الصحي
يرتفع احلجاب الذي بني العبد والرب وهلذا كانت الصالة معراج املؤمن وصار احلظ 

 الواصل فان رفع احلجاب خمصوص باملنتهى الواصل فثبت منتهىالوافر منها نصيبا لل
ها ارتفاع التوسط واحليلولة وهذه املعرفة من خواص املعارف اللدنية هبذا الفقري اعطي

  :)شعر(مبحض الفضل والكرم وحتقق حبقيقتها 

   ممطر ماء زالال *كأين بقعة فيها سحاب الربيع

  :)شعر(ونعم ما قيل 

   اياك يا صاح ونتف سبالكا * باب العجوز خليفةىواذا أت

وملشائخ الطرية قدس اهللا أسرارهم اختالفات يف توسطه وعدم توسطه صلّى اهللا 
جود التوسط وطائفة اىل عدمه ومل يبني منهم أحد عليه و سلّم ذهب مجاعة اىل و

حتقيق التوسط وعدم التوسط ومل يتكلم يف كماهلما وقصورمها وأرباب الظاهر يكادون 
يظنون عدم التوسط الذي هو كمال االميان كفرا ويضللون القائل به من جهاالهتم 

عني واحلال ان ويتصورون التوسط من كمال االميان ويعدون القائل به من كمل املتاب
عدم التوسط مبين عن كمال املتابعة ووجود التوسط مشعر بقصور املتابعة كما مر كل 
ذلك منهم لعدم الدرك اىل حقيقة احلال قال اهللا تعاىل بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا 
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 ان القول باالويسية ليس )أيها املخدوم(يأهتم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم 
 على الشيخ الظاهر فان االويسي شخص يكون للروحانيني مدخل يف تربيته أال بانكار

وجد االمداد من روحانية اخلواجه النقشبند قدس  ترى ان اخلواجه احرار قدس سره ملا
سره قيل له مع وجود شيخه الظاهر اويسيا وكذلك اخلواجه النقشبند ملا نال االمداد 

جدواين قدس سرمها كان مع وجود شيخه الظاهر الق الغعبد اخلمن روحانية اخلواجه 
 الظاهر وجعل املراد هأويسيا خصوصا اذا كان شخص مع وجود األويسية مقرا بشيخ

 ان املراد من تركيب )أيها املخدوم(انكارا على الشيخ بالزور والبهتان انصاف عجيب 
العلمي أيضا بأبلغ باقي معناه االضايف ال العلمي وان كان فيه اشعار باملعىن عبد اللفظ 

باقي ولكن املتكفل بتربية اهللا الباقي فأي عبد الالوجوه يعين ان شيخي وان كان 
 ان القصور )أيها املخدوم(حتريف واحنراف هنا وأي سوء أدب رزق اهللا االنصاف 

الذي قيل يف معىن قول سبحاين الذي صدر عن أيب يزيد البسطامي قدس سره يف 
يلزم منه ان يكون ذلك القصور مستقرا ومستمرا يف قائله غلبات السكر لو سلم ال 

 حال ذلك مبقتضىحىت يكون غريه أفضل منه فان كثريا من املعارف تصدر يف وقت 
الوقت مث ملا ظهر قصور تلك املعرفة بعناية اهللا تعاىل يف وقت آخر تترك تلك املعرفة 

امثال هذه الكلمات  اىل مقام فوقاين قد اندرج يف املكتوب الشريف ان ىويترق
املمزوجة بالشطح لو كتبها أرباب السكر جلاز ولكن اظهار أرباب الصحو امثال هذه 

ه السكر ؤ ان كل من كتب هذه الكلمات فمنش)أيها املخدوم(الكلمات مستبعد جداً 
مل حيرك القلم يف هذا الباب بال مزج السكر غاية ما يف الباب ان يف السكر مراتب 

ن السكر أكثر يكون الشطح أغلب وأوفر وسكر البسطامي هو ما كثرية وكلما كا
يصدر عنه قول لوائي أرفع من لواء حممد بال حتاش فكل من حاله الصحو ال يظن به 

ألن الصحو اخلالص نصيب العوام ومن رجح  أنه ال سكر معه أصال فانه عني القصور
ر فمراده غلبه الصحو فمراده غلبة الصحو ال الصرف وكذلك كل من يرجح السك

السكر ال السكر اخلالص فانه آفة أال ترى ان اجلنيد قدس سره مع كونه رئيس أرباب 
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الصحو وترجيحه الصحو على السكر له عبارات كثرية ممزوجة بالسكر يعسر تعدادها 
قال العارف هو املعروف وقال لون املألون انائه وقال احملدث اذا قرن بالقدمي مل يبق له 

العوارف من كمل أرباب الصحو ومع ذلك يف كتابه من املعارف أثر وصاحب 
السكرية ما ال ميكن شرحه وهذا الفقري قد مجع بعض معارفه السكرية يف ورق ومن 
بقايا السكر جتويز افشاء االسرار ومنه املباهات واالفتخار ومنه ادعاء املزية على 

كفرا واعتقاد االفضلية على  حينئذ االغيار فلو كان صحو خالص يكون افشاء االسرار
الغري شركا وبقية السكر يف الصحو كامللح املصلح للطعام فلو مل يكن ملح يكون 

  :)شعر(الطعام معطال 

   ملا كان من يصغي وما كان سامر *فلو مل يكن عشق وهيمان عاشق

وقد محل صاحب العوارف قدس سره قول قدمي هذه على رقبة كل ويل 
قادر قدس سره على السكر وليس مراده اثبات القصور هلذا لعبد االصادر عن الشيخ 

القول كما توهم فانه عني حممدة له بل بيان الواقع يعين ان صدور مثل هذا الكالم 
املنبئ عن املباهات واالفتخار ليس هو بال بقية سكر فان التكلم بامثال هذا الكالم يف 

ذا الفقري يف علوم هذه الطائفة الصحو اخلالص عسري وكل هذه الدفاتر اليت كتبها ه
العلية واسرارهم كأنه تقرر يف خاطركم الشريف أنه كتبها عن صحو خالص بال مزج 
السكر حاشا وكال من ذلك فانه حرام منكر وجزاف ونسج للكالم والذين ينسجون 
الكالم املتصفون بصحو خالص كثري فلم ال ينسجون االقوال على هذا املنوال وال 

  :)شعر( قلوب الرجال حيركون هبا

   حديث عجيب من بديع الغرائب *خليلي ما هذا هبذل وامنا

 ان امثال هذه الكلمات املنبئة عن افشاء االسرار املصروفة عن )أيها املخدوم(
الظاهر قد صدرت عن مشائخ الطريقة قدس اهللا اسرارهم يف كل وقت وصار ذلك 

 واخترعه ليس هذا أول قارورة كسرت عادهتم املستمرة ليس هو أمر ابتدعه هذا الفقري
يف االسالم فما كل هذا االضطراب واجلدال فان صدر لفظ ال يطابق ظاهره بعلوم 
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 توجه وان جيعله مطابقا بعلوم الشريعة دون الشريعة ينبغي ان يصرفه عن الظاهر بأدىن
يعة أن يتهم مسلماً فاذا كان اشاعةً فاحشة وافضاح فاسق حراماً ومنكراً يف الشر

فافضاح مسلم مبجرد اشتباه كيف يكون مناسبا وأي تدين يف النداء من بلد اىل بلد 
وطريق االسالمية والشفقة هو أنه اذا صدر عن شخص كلمة ظاهرها خمالف للعلوم 
الشرعية ينبغي ان ينظر اىل قائله أنه من هو فان كان ملحداً وزنديقا ينبغي ان يرده وان 

ن من املسلمني وكان له اميان باهللا ورسوله ينبغي ان جيتهد ال يشتغل باصالحه وان كا
يف اصالح كالمه وان حيمله على حممل صحيح وان يطلب حله من قائله فلو عجز عن 
حله ينبغي ان ينصحه فان األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو الرفق لكونه قريبا من 

فهو أمر آخر رزق اهللا تعاىل االجابة فان مل يكن املقصود االجابة بل كان تفضيحا 
التوفيق واعجب من ذلك أنه يفهم من املكتوب الشريف أنه قد طرأ االشتباه 
واالحنراف على مالزميكم أيضا بعد استماع مكتوب هذا الفقري من ذاك العزيز ويشبه 
ان يكون انعكاسا وكان ينبغي هلم ان حيلوا مظان االشتباه بأنفسهم من غري ان يطرح 

قري وان يسكنوا الفتنة فماذا أقول يف حق سائر االصحاب بان بعضهم مل يدفع هلذا الف
  :)شعر(االشتباه ومل تسمح نفسه بذلك واختار السكوت مع وجود القدرة على الدفع 

   من االحباب امدادا *وحنن قد توقعنا

  . أوال وآخراًو السالمربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا رشدا 

  

  حلادي والعشرون اىل موالنا حسن الدهلياملكتوب ا

على عباده الذين اصطفى اعلم ان و سالم ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا 
احلقيقة احملمدية ظهور أول وحقيقة احلقائق مبعىن أن سائر احلقائق سواء كانت حقائق 

 كالظالل هلا واهنا سالمو الاالنبياء الكرام أو حقائق املالئكة العظام عليهم الصالة 
 أول ما خلق اهللا نوري وقال و السالمأصل مجيع احلقائق قال عليه و على آله الصالة 
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 خلقت من نور اهللا واملؤمنون من نوري فبالضرورة تكون تلك و السالمعليه الصالة 
وصول أحد اىل املطلوب بال و يكون احلقيقة بني سائر احلقائق وبني احلق جل وعال 

املرسلني وارساله   حماال فهو نيب االنبياء وو السالم عليه و على آله الصالة توسطه
 العزم مع وجود االصالة فيهم تبعيته ارمحة للعاملني ومن ههنا يتمين االنبياء أولو

 أي كمال مربوط بكون )فان قيل(والدخول يف عداد امته صلّى اهللا عليه و سلّم 
 )قلت( سلّم ومل يتيسر هلم مع وجود دولة النبوة فيهم االنبياء من أمتهصلّى اهللا عليه و

ان ذلك الكمال هو الوصول اىل حقيقة احلقائق واالحتاد به ومها منوطان بالتبعية 
والوراثة بل موقوفان على كمال فضله تعاىل فاهنما نصيب اخص اخلواص من أمته 

ولة وال يرتفع يف حقه صلّى اهللا عليه و سلّم ومن مل يكن من أمته ال يصل اىل هذه الد
احلجاب فانه امنا يتيسر بسبب االحتاد ولعل اهللا سبحانه قال من هذه احليثية كنتم خري 

 كما هو أفضل من كل فرد من االنبياء و السالمأمة فهو عليه و على آله الصالة 
 أفضل من الكل من حيث و السالمالكرام واملالئكة العظام كذلك هو عليه الصالة 

 فان لالصل فضال على ظله وان كان ذلك الظل و السالمه وعليهم الصالة الكل علي
متضمنا اللوف من الظالل فان وصول الفيوض من املبدأ الفياض سبحانه اىل الظل امنا 
هو بتوسط االصل وقد حقق هذا الفقري يف رسائله ان للنقطة الفوقانية فضال على مجيع 

ع العارف لتلك النقطة الفوقانية اليت هي النقط اليت حتتها وهن كالظالل هلا وقط
 يلزم من )فان قيل(كاالصل أزيد من قطعه جلميع النقط التحتانية اليت هي كالظالل هلا 

 ال يلزم ذلك )قلت(هذا البيان فضل خواص هذه االمة على االنبياء عليهم السالم 
مع ذلك يف أصال وامنا يلزم شركة خواص هذه االمة مع االنبياء يف تلك الدولة و

االنبياء كماالت كثرية ومزايا عديدة خمتصة هبم واخص اخلواص من هذه االمة لو 
 االنبياء وأين اجملال للمساوات واملزية بعد  غاية الترقي ال يصل رأسه اىل قدم أدىنىترق

 فلو و التسليماتقال اهللا تعاىل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني عليهم الصلوات 
ن افراد االمة بتطفل نبيه وتبعيته فوق بعض االنبياء عليهم السالم امنا يكون  فرد مىترق
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ذلك بعنوان اخلادمية والتبعية ومن املعلوم أنه ما نسبة اخلادم اىل أقران املخدوم غري 
اخلادمية والتبعية واخلادم الطفيلي طفيلي يف مجيع الوقت واحلقيقة احملمدية اليت هي 

انكشف هلذا الفقري يف آخر االمر بعد طي مجيع مراتب الظالل حقيقة احلقائق على ما 
هي التعني احليب وظهوره الذي هو مبدأ الظهورات ومنشأ خلق املخلوقات كما ورد 
يف احلديث القدسي املشهور كنت كرتاً خمفياً فأحببت ان اعرف فخلقت اخللق 

حلب الذي صار العرف واول شئ جاء اىل منصة الظهور من ذلك الكرت اخلفي كان ا
سببا خللق اخلالئق فلو مل يكن هذا احلب ملا انفتح باب االجياد وكان قدم العامل راسخاً 
ومستقرا يف العدم وينبغي ان يطلب سر حديث لواللك ملا خلقت االفالك وملا اظهرت 

 ان صاحب الفتوحات املكية جعل التعني االول الذي )فان قيل(الربوبية يف هذا املقام 
قيقة احملمدية عبارةً عن امجال العلم وأنت قلت يف رسائلك ان التعني االول هو هو احل

التعني الوجودي وجعلت مركزه الذي هو اشرف اجزائه واسبقها عبارة عن احلقيقة 
احملمدية وظننت تعني حضرة االمجال ظل هذا التعني الوجودي وتكتب اآلن ههنا ان 

يقة حممدية فما وجه التوفيق بني هذه االقوال التعني االول هو التعني احليب وانه حق
 كثريا ما يظهر ظل شئ بصورة اصله وجيعل السالك مشغوال ومشغوفا بنفسه )قلت(

فذانك التعينان من ظالل التعني االول ظهرا للسالك وقت العروج بصورة اصلهما 
دي ظل  كيف يستقيم القول بان التعني الوجو)فان قيل(الذي هو التعني االول احليب 

التعني احليب واحلال ان للوجود سبقة على احلب فان احلب فرع الوجود قلت ان هذا 
موجود بذاته ال بالوجود وكذلك  و تعاىل الفقري قد حقق يف رسائله ان احلق سبحانه

صفاته الثمانية احلقيقية موجودة بذاته جل شأنه ال بالوجود فانه ال جمال للوجود بل 
ة الن الوجود والوجوب كليهما من االعتبارات واول اعتبار للوجوب يف تلك املرتب

ظهر الجياد العامل هو احلب مث بعده اعتبار الوجود الذي هو مقدمة اجياد العامل فان 
حلضرة الذات تعالت بال اعتبار هذا احلب والوجود استغناء عن العامل وعن اجياد العامل 

لية التعني العلمي االمجال لذينك التعينني ان اهللا لغين عن العاملني نص قاطع والقول بظ
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ذا التعني باعتبار اهنما من اعتبارات حضرة الذات بال مالحظة الصفات وامللحوظ يف ه
 ان يعلم انه اذا أجيل النظر يف التعني االول )ينبغي(ل للذات هو الصفة الذي هي كالظ

ه ان مركز ذلك التعني هو الذي هو التعني احليب بالدقة واالمعان يعلم بفضل اهللا سبحان
احلب الذي هو احلقيقة احملمدية وحميطه الذي هو كالدائرة يف صورة املثال وكالظل 

ل له ظلذلك املركز هو اخللة اليت هي احلقيقة االبراهيمية فكان احلب اصال واخللة كال
 باسم اشرف أجزائه ىمسم وجمموع املركز واحمليط الذي هو دائرة واحدة تعني اول و

اسبقها الذي هو املركز الذي هو عبارة عن احلب ويف النظر الكشفي ايضا يظهر و
باعتبار اصالة ذلك اجلزء وغلبته تعينا حبيا ومن حيث ان حميط الدائرة كالظل ملركزها 
وناش منه وان ذلك املركز اصل ومنشأ له لو قيل للمحيط تعينا ثانوياً ايضا جلاز ولكن 

ن بل تيعن واحد مشتمل على احلب واخللة اللذين مها ليس يف النظر الكشفي تعينا
املركز واحمليط والتعني الثاين يف النظر الكشفي هو التعني الوجودي الذي هو كالظل 
للتعني االول كما مر فاذا كان املركز اصال للمحيط ال بد للمحيط يف الوصول اىل 

ملركز الذي هو اصل املطلوب من توسط املركز فان الوصول اىل املطلوب من طريق ا
الدائرة وامجاهلا ينبغي ان يعرف من هذا البيان مناسبة حبيب اهللا واحتاده خبليل اهللا 

 وملا كان االصل واسطة للظل يف الوصول اىل املطلوب ال و السالمعليهما الصالة 
و  ان يكون داخال يف عداد امته عليهما الصالة جرم اراد اخلليل توسط حبيب اهللا ومتىن

 اذا كانت املعاملة هكذا فما معىن امر حبيب اهللا )فان قيل( كما ورد يف اخلرب المالس
 ومل قال صلّى اهللا عليه و سلّم يف بيان و السالممبتابعة ملة خليل اهللا عليهما الصالة 

 ان )قلت( على نفسه الشريفة كما صليت وكما سلمت على ابراهيم و السالمالصالة 
 واقرب اىل الترتيه يكون مظهر تلك احلقيقة يف عامل ىلحقيقة الشئ كلما كانت اع

تلبسه بالصفات البشرية اكثر فوصول ذلك املظهر اىل تلك و يكون العناصر اسفل 
احلقيقة بطريق العروج يكون متضمنا للعسر وامللة اليت اعطاها اهللا سبحانه البراهيم 

احلقيقة االبراهيمية اليت  السالم طريق واضح للوصول اىل على نبينا و عليه الصالة و
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هي واقعة يف جوار احلقيقة احملمدية كما مر وابراهيم عليه السالم وصل هناك من هذا 
الطريق وهلذا امر صلّى اهللا عليه و سلّم مبتابعة ملته ليصل هبا اىل حقيقة احلقائق وقال 

 السالم  عليه عليهصلّى اهللا عليه و سلّم كما صليت وكما سلمت الن الصالة والرمحة
امنا هي بعد حصول دولة الوصول اىل احلقيقة مع انا نقول ان الفاضل يؤمر يف بعض 
االحيان مبتابعة املفضول وال يلزم من ذلك االمر باملتابعة قصور يف فاضليته قال اهللا 

 وشاورهم يف االمر واالمر مبشورة و السالمتعاىل لنبيه عليه و على آله الصالة 
واعلم ان ( تضمن االمر مبتابعتهم واال فما فائدة املشورة االصحاب ال خيلو من

 الصديق رضي اهللا عنه يعين ربه من االمساء االهلية الذي هو مبدأ تعينه ظل )حقيقة
دية بال توسط امر على هنج كلما هو كائن يف تلك احلقيقة ثابت لذلك ماحلقيقة احمل

اهللا عنه اكمل ورثة هذه االمة الظل بطريق التبعية والوراثة ومن ههنا كان هو رضي 
 ما صب اهللا شيئا يف صدري اال وقد صببته يف و السالموافضلهم قال عليه الصالة 

 ايضا ان احلقيقة االسرافيلية ايضا هي تلك احلقيقة احملمدية ال )والح(صدر ايب بكر 
 يف بطريق االصالة والظلية كما يف احلقيقة الصديقية حيث كانت ظال لتلك احلقيقة بل

كليهما اصالة هنا ال ظلية حائلة وامنا الفرق بينهما بالكلية واجلزئية فان حقيقته صلّى 
 و السالماهللا عليه و سلّم كلية وهلذا كانت تلك احلقيقة منسوبة اىل امسه عليه الصالة 

 هل )فان قيل(وحقائق املالئكة الكرام عليهم السالم ناشئة من احلقيقة االسرافيلية 
ترقي العارف من حقيقته اليت هي عبارة عن االسم االهلي الذي هو ربه بعد جيوز ان ي

 ان الوصول اىل تلك احلقيقة بعد طي مراتب السلوك الذي )قلت(ال  الوصول اليها او
قالوا انه عبارة عن متامية السري اىل اهللا على نوعني احدمها وصول اىل ظل من ظالل 

وبية يف صورة حقيقته وبرز بوصف أصله وهذا ذلك االسم الذي ظهر يف املظاهر الوج
االشتباه كثري الوقوع يف هذا الطريق وعقبة عظيمة على السالك اال ان يتيسر خملص 
من هذه العقبة مبحض فضل اهللا تعاىل وال شك ان هذا الترقي من هذا الظل الشبيه 

 الترقي منها بال باحلقيقة جائز بل واقع واما اذا وقع الوصول اىل نفس احلقيقة فال جيوز
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تطفل احد وتبعيته فان تلك احلقيقة هناية مراتب استعداده الذايت واما اذا وصل اىل 
حقيقة غريه اليت هي فوق حقيقته بطريق التطفل فجائز بل واقع وهذا السري كأنه سري 
قسري وراء السري الطبيعي االستعدادي كما مرت مشة من ذلك عند بيان الوصول اىل 

 هل جيوز الترقي من احلقيقة احملمدية اليت هي حقيقة احلقائق )فان قيل(مدية احلقيقة احمل
ال وأنت كتبت يف رسائلك ان الترقي من  وال حقيقة فوقها من حقائقها املمكنات او

 ال جيوز فان فوقها مرتبة )قلت(احلقيقة احملمدية قد وقع فما حقيقة هذه املعاملة 
حلوقه هبا حمال والقول بالوصول واللحوق بال تكيف الالتعني ووصول املتعني اليها و

 به قبل الوصول اىل حقيقة املعاملة وأما بعد الوصول اىل حقيقة االمر ىجمرد تفوه يتسل
فاحلكم بعدم الوصول واللحوق الزم النه ليس فيه شائبة الريب وما كتبت انه قد وقع 

ل تلك احلقيقة الذي قالوا انه الترقي من احلقيقة احملمدية فاملراد من تلك احلقيقة ظ
عبارة عن امجال حضرة العلم ومعرب عنه بالوحدة كان يف ذلك الوقت اشتباه الظل 
باالصل وملا تيسر التخلص مبحض فضل اهللا جل سلطانه من ذلك الظل وسائر الظالل 
علم ان الترقي من حقيقة احلقائق غري واقع بل غري جائز فان رفع القدم منها ووضعها 

ا فوقها وضع القدم يف الوجوب وخروج من االمكان وذلك حمال عقال وشرعا فيم
 يلزم من هذا التحقيق ان الترقي من تلك احلقيقة غري واقع خلامت الرسل عليه )فان قيل(

 انه صلّى اهللا عليه و سلّم أيضا مع علو شأنه )قلت( ايضا و السالموعليهم الصالة 
ن االمكان قط وال يلحق بالوجوب اصال فانه وجاللة قدره ممكن دائما ال خيرج م

مستلزم للتحقق بااللوهية تعاىل اهللا ان يكون له ند وشريك دع ما ادعته النصاري يف 
 قد اتضح من التحقيق السابق ان الوصول اىل حقيقة احلقائق )فان قيل(نبيهم اخل 

آلخرين ايضا واللحوق واالحتاد هبا بتطفله ووراثته صلّى اهللا عليه و سلّم ثابت ل
 هذا التقدير ما ىوشركتهم له يف كماله اخلاص به صلّى اهللا عليه و سلّم كائنة فعل

 وبني التابع الطفيلي يف هذا الكمال الذي هو متضمن لرفع ىالفرق بني املتبوع االصل
احلجاب وارتفاع الواسطة وفوق مجيع الكماالت واي مزية يف املتبوع واالصل ليست 
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 ان وصول اآلخرين اىل تلك احلقيقة وحلوقهم هبا من )قلت(لطفيلي هي يف التابع وا
قبيل حلوق اخلادم باملخدوم ووصول الطفيلي اىل االصيل فان كان الواصل من اخص 
خواص االمة الذين هم االقلون فهو خادم وان كان من االنبياء عليهم السالم فهو ايضا 

خدوم اي شركة له مع املخدوم واي طفيلي واخلادم الذي هو نائل حصة مما يف يد امل
عزة له واي مزية يف جنبه والطفيلي وان كان جليساً وشريكا يف اللقمة ولكن الطفيلي 
طفيلي ووصول اخلدمة بتبعية املخدوم اىل امكنة عالية واكلهم من االطعمة املخصوصة 
 به ونيلهم االعزاز واالحترام من عظمة شأن املخدوم وعلو مرتلته وكأنه يلحق

 به مع وجود عزته الذاتية ويزيد هعزة أخرى من جهة حلوق خدم حينئذ للمخدوم
 انه قد ورد يف احلديث النبوي على )أمسع مساعا حسنا(بذلك قدره ويرتفع شأنه 

 من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل هبا فاملتبوع و السالمصاحبه الصالة 
و يكون ون اجره مثل اجورهم ازيد واوفر كلما كان التابع له يف سنته احلسنة اكثر يك

موجبا الزدياد مرتلته فكيف يكون للتابعني شركة مع املتبوع وكيف تتوهم املساواة 
 انه جيوز ان يكون مجاعة يف مقام واحد وشركاء يف دولة واحدة )امسع امسع(بينهما 

خر اآلولكن يكون مع كل منهم معاملة على حدة واليكون الحد منهم اطالع على 
اال ترى ان ازواج النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يكن معه يف اجلنة يف مقام واحد ويتناولن 
من طعام واحد وشراب واحد ولكن املعاملة اليت تكون مع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
ال تكون معهن وااللتذاذ والسرور اللذان يكونان له صلّى اهللا عليه و سلّم ال يكونان 

نت هلن شركة هناك معه يف مجيع االمور يلزم افضليتهن على الكل هلن فلو كا
فان (كأفضليته صلّى اهللا عليه و سلّم فان االفضلية هنا مبعىن كثرة الثواب عند اهللا 

 ان هذا التعني احليب الذي هو التعني االول واحلقيقة احملمدية هل هو ممكن او )قيل
لتعني االول حقيقة حممدية وعرب واجب حادث او قدمي وقد قال صاحب الفصوص ل

عنه بالوحدة وكذلك قال للتعني الثاين واحدية واثبت االعيان الثابتة اليت هي حقائق 
املمكنات عنده يف تلك املرتبة وقال لكال التعينني تعينا وجوبيا واعتقد قدمهما وقال 
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 فما معتقدك يف للتعينات الثالثة الباقية اعين الروحي واملثايل واجلسدي تعينا امكانيا
 ال تعني عند هذا الفقري اصال وال متعني اي تعني جيعل الالمتعني )قلت(هذه املسئلة 

متعينا وهذه االلفاظ موافقة ملذاق حضرة الشيخ حميي الدين واتباعه قدس اهللا تعاىل 
اسرارهم فان وقع مثل هذه االلفاظ يف عبارات الفقري ينبغي ان نعتقده من قبيل صنعة 

لة و على كل حال اقول ان ذلك التعني تعني امكاين وخملوق وحادث قال صلّى املشاك
اهللا عليه و سلّم اول ما خلق اهللا نوري وورد يف احاديث آخر تعني وقت خلقة ذلك 
النور ايضا كما ورد قبل خلق السموات بألفي عام وامثاله وكلما هو خملوق ومسبوق 

 احلقائق اليت هي اسبق احلقائق خملوقة بالعدم فهو ممكن وحادث فاذا كانت حقيقة
وممكنة تكون حقائق اآلخرين خملوقة وممكنة وحادثة بالطريق األوىل والعجب من 
الشيخ قدس سره من اين حيكم للحقيقة احملمدية بل حقائق مجيع املمكنات اليت قال هلا 

لّم واملمكن اعيانا ثابتة بالوجوب ويعتقد قدمها وخيالف قول نبيه صلّى اهللا عليه و س
ممكن جبميع اجزائه وممكن بصورته وحقيقته الي شئ يكون التعني الوجويب حقيقة 
املمكن وحقيقة املمكن ينبغي ان تكون ممكنة ألبتة فان املمكن ال اشتراك له مع 

بحانه خالقه هو س الواجب تعاىل اصال وال انتساب غري ان يكون املمكن خملوقة و
 حيث قال بنفسه بعدم التميز بينهما ال يبايل واجب واملمكنوالشيخ لعدم متييزه بني ال

من ان يقول للواجب ممكنا وللممكن واجبا فلو سومح يف ذلك فهو من كمال الكرم 
 انك قد اثبت يف رسائلك بني )فان قيل(والعفو ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا 

 حق املمكن انه ظل الواجب  يف)وقلت(الواجب تعاىل واملمكن نبسة االصالة والظلية 
تعاىل وكتبت ايضا ان الواجب تعاىل باعتبار االصالة حقيقة للممكن الذي هو كالظل 
له وفرعت على ذلك معارف كثرية فلو قال الشيخ قدس سره ايضا للواجب حقيقة 

 ان مثل هذه العلوم )قلت(بار اي حمذور يلزم منه ومل يكون ملوما به تاملمكن هبذا االع
تثبت بني الواجب تعاىل واملمكن نسبة ومل يرد هبا الشرع كلها من املعارف اليت 

السكرية ولعدم االطالع على حقيقة املعاملة ولعدم ادراك كنه االمر وماذا يكون 
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املمكن حىت يكون ظل الواجب تعاىل وكيف يكون للواجب تعاىل ظل فان الظل 
ة االصل فاذا مل يكن حملمد رسول موهم لتوليد املثل ومنبئ عن شائبة عدم كمال لطاف

له حممد ظل واملوجود يف اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم من لطافته ظل كيف يكون إل
اخلارج بالذات وباالستقالل هو حضرة الذات تعالت وصفاته الثمانية احلقيقية وما 
سواها أياما كان صار موجودا باجياده تعاىل وممكن وخملوق وحادث وال شئ من 

 ورد به اىل اخلالق تعاىل غري املخلوقية وغري ماق بظل خلالقه وليس له انتساب املخلو
الشرع وهذا العلم بظلية العامل ينفع للسالك يف الطريق نفعا كثريا ويؤديه جبذبه اىل 
االصل فاذا طوي بكمال العناية منازل الظالل ووصل اىل االصل جيد بفضل اهللا تعاىل 

م الظل ليس له لياقة باملطلوبية لكونه متسماً بسمة ان هذا االصل ايضا حكمه حك
االمكان وان املطلوب ما وراء حيطة االدراك والوصل واالتصال ربنا آتنا من لدنك 

  .رمحة وهئ لنا من أمرنا رشدا

 قد كان منبع الفضائل والكماالت موالنا حسن الكشمريي الدهلوي )فصل(
 رسالة اىل هذا الفقري وادرج فيها اسئلة ماله ارسلآل احسن اهللا سبحانه احواله وحّص

متعددة وطلب حلها وملا كان حلها متضمنا الظهار بعض االسرار مع بعض موانع 
اخر ما اجترأ الفقري على حترير اجلواب وأمر الوقت بالتعلل ولكن ملا كان للمشار اليه 

حب صا حقوق عظيمة على ذمة الفقري حيث تشرف حبسن داللته بدولة احلضور عند
الوالية حاوي طريق اندراج النهاية يف البداية فاخذ منه تعليم الف باء يف هذا الطريق 
واستفاد يف خدمته فيوضات وبركات غري متناهية ادرج حل بعض اسئلته اليت هلا 
مناسبة بعلوم هذه الرسالة يف ذيل هذه الرسالة بالضرورة واهللا سبحانه اهلادي اىل سبيل 

 الكماالت الصورية واملعنوية والظاهرية والباطنية والعلمية  ان)وقد سأل(الرشاد 
والعملية والدنيوية واالخروية وما ميكن يف نوع البشر كلها حاصل حلضرة خري البشر 

سيد  صلّى اهللا عليه و سلّم اىل يوم احلشر ومتمكنة فيه بالفعل كما يفهم من حديث انا
فعلمت علم االوليني  القيامة مولد آدم وال فخر وآدم ومن دونه حتت لوائي يو
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واآلخرين وامثاهلا وما كان مشروطا بشروط او موقوفاً على وقت حيصل له بأحسن 
 هذا التقدير ملاذا يكون حزنه صلّى اهللا عليه و سلّم املوصوف ىالوجوه ألبتة فعل

بالدوام املعروف بالكثرة وما سبب ذلك فان السبب للحزن والغم فقدان شئ يطلبه 
 ان استبعاد وجود احلزن وفقدان الكمال بالنسبة اىل خامت )أيها املخدوم( ألبتة ويريده

 والتحية نظرا اىل جاهه وجالله احملمدي وعناية و السالمالرسل عليه و على آله الصالة 
 مسلم ومستحسن و السالماهللا جل سلطانه الشاملة حلاله يف حاله ومآله عليه الصالة 

عجزه البشري صلّى اهللا عليه و سلّم والحظنا عزته وجالله واذا نظرنا اىل عبديته و
وعظمته وكربياءه واستغناءه تعاىل الذاتيات ال يستبعد حصول حزن له او فقدان كمال 
من كماالته تعاىل الغري املتناهية يف حقه صلّى اهللا عليه و سلّم أيضا بل ذلك الئق حبال 

وله تعاىل ال تدركه االبصار كالمها شاهدان العبودية قوله تعاىل وال حييطون به علما وق
 ىعدالن هلذا املعىن ويثبتان الفقدان يف حق الكل نعم ان املمكن وان بلغ الدرجات العل

ماذا يدرك من حقيقة الواجب وماذا ينال احلادث من القدمي وكيف حييط املتناهي مبا 
شر فهو حاصل فيه هو غري متناه وما كتبوه من ان كل كمال ممكن احلصول لنوع الب

صلّى اهللا عليه و سلّم بالفعل نعم ان الفضل الكلي على الكل خمصوص به عليه الصالة 
 ولكن جيوز ان يكون كمال راجع اىل فضل جزئي خمصوصا ببعض االنبياء و السالم

 وال يوجب ذلك قصورا يف فضله و السالمالكرام او املالئكة العظام عليهم الصالة 
 سلّم الكلي اصال وقد وردت احاديث صحيحة بكون بعض صلّى اهللا عليه و

الكماالت يف افراد االمة حىت يغبطه االنبياء عليهم السالم واحلال ان الفضل الكلّي 
على مجيع افراد االمة لالنبياء عليهم السالم وايضا قد ورد يف احلديث ان للشهداء يف 

 هلم اىل الغسل ومل احتياج ال سبيل اهللا مزية على االنبياء بأشياء حيث ان الشهداء
يشرع صالة اجلنازة على الشهداء كما هو مذهب االمام الشافعي واالنبياء ال بد هلم 
من الصالة وقال يف القرآن اجمليد وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا اموات بل أحياء 

يف فضل  وهذه كلها فضائل جزئية ال تستلزم القصور ىاآلية وقال يف حق االنبياء موت
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االنبياء الكلي فيمكن ان يطرأ عليه صلّى اهللا عليه و سلّم حزن وغم بسبب فقدان هذه 
ذلك احلزن سببا حلصول االستعداد والوصول اىل تلك و يكون الفضائل اجلزئية 

الفضائل بأن جتتمع الشهادة مثال مع النبوة ولئن سلمنا ان مجيع كماالت مجيع افراد 
اهللا عليه و سلّم بالفعل نقول ان مهته صلّى اهللا عليه و سلّم ملا االنسان حاصلة له صلّى 

كانت عالية مل يكتف بتلك الكماالت بل اشتاق اىل ما فوقها قائال هل من مزيد وملا 
كان حصول الكماالت الفوقانية للبشر خارجا عن حد االمكان كان دوام احلزن 

يق هذا املبحث واهللا اعلم حبقيقة احلال وافراط الغم نقد وقته صلّى اهللا عليه و سلّم وحتق
ان مدار االمر يف الطريقة واحلقيقة ويف القربة واملعرفة على الفناء و على زوال الصفات 

  :)شعر(البشرية واالحوال االمكانية 

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

ره وارتفاع الصفات من وجود البشرية يكون حجاب الطريق بقد يبقى وكلما
البشرية بالكلية غري ممكن يف حق الكل سواء كان من اخلواص او من اخص اخلواص 

  :)شعر(قال الشيخ فريد الدين العطار

   لكنه فقر فدع عن نفسك التعبا *اال ترى سيد الكونني ما وصال

واراد بكنه الفقر زوال الصفات البشرية واالحكام االمكانية بالكلية وحصول 
 واخنلع من ىغري متصور لكونه مستلزما لقلب احلقائق فان املمكن اذا ترقذلك 

  :)شعر(امكانيته يصري واجبا ألبتة وذلك حمال عقال وشرعا وما قاله واحد من االعزة 

   واجبىسو يبقى  ال *لو نفض املمكن أغربة االمكان

 قال واحد حممول على التمثيل والتشبيه ال على التحقيق والتقرير فانه غري واقع
  :)شعر(من االعزة 

   من املخلوق اصال ال يزول *سواد الوجه يف الدارين صاح

 ان بقاء احكام االمكان وآثاره ظاهر يف مقام قاب قوسني فان قوس )فان قيل(
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الذي هو باالصالة ادىن الوجوب وقوس االمكان كليهما قائمان فيه وأما مقام او 
 ان ما به )قلت( معىن بقاء احكام االمكان فيه خمصوص به صلّى اهللا عليه و سلّم فما

االمتياز بني الوجوب واالمكان هو العدم الذي هو احد طريف االمكان فان الطرف 
ادىن من االمكان الذي هو الوجود مشترك بني الوجوب واالمكان ويف مقام او اآلخر 

 ان االمكان تشرع احكام تلك العدم يف الزوال فريتفع االمتياز من بني القوسني ال
يرتفع بالكلية وينقلب وجوبا فانه حمال كما مر وامنا الفرق ان يف مقام قاب قوسني ال 

لو وجدت ادىن ختلص من احلجب الظلمانية اليت هي من آثار العدم ويف مقام او 
احلجب فهي نورانية وناشئة من طرف الوجود االمكاين وميكن محل معىن ذلك البيت 

جيه بان يراد من نفض غبار االمكان زوال احكام العدم اليت هي الذي مر على هذا التو
 اذا زال طرف العدم عن االمكان وارتفع ما به االمتياز من )فان قيل(كدورة بالكلية 

بني الوجوب واالمكان ومل يبق فيه غري الوجود الذي هو طرف آخر من االمكان 
قيقته وصار ملحقا وقدر متشرك بينه وبني الوجوب فقد اخنلع االمكان عن ح

بالوجوب الذي هو الوجود الصرف ولزم قلب احلقيقة وكان معىن البيت املذكور اعين 
 ان الوجود الذي هو أحد )قلت(مل يبق فيه شئ غري الواجب حمموال على حقيقته 

طريف االمكان ظل الوجود الذي هو ثابت يف الوجود ال عينه وذاك الوجوب الذي 
ل طرفه العدم هو وجوب بالغري الذي هو قسم من املمكن حدث يف املمكن بسبب زوا

ال وجوب بالذات حىت يلزم انقالب احلقيقة وذلك الن ارتفاع هذا العدم ما جاء من 
جهة املمكن حىت يصري واجبا بالذات ويلزم احملال بل ارتفاع هذا العدم من املمكن امنا 

الذايت واملتبادر من هو الستيالء وجود الواجب وقهر الوجوب الذايت للممكن 
الوجوب املذكور يف املصراع السابق هو الوجوب الذايت ال الوجوب بالغري والقول 
بكون الوجود قدرا مشتركا بني الواجب واملمكن فهو من قبيل االشتراك اللفظي ال 
املعنوي وان قالوا انه كلي مشكك فانه ال شركة لوجود املمكن مع وجود الواجب يف 

 فما معىن الفناء والبقاء اللذين قال )فان قيل(حىت تتصور الكلية واجلزئية احلقيقة اصال 
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هبما الصوفية وجعلوا الوالية عبارة عنهما فانه اذا مل يتصور ارتفاع الصفات البشرية 
 ان الفناء الذي هو معترب يف الوالية باعتبار الشعور والشهود )قلت(كيف يتصور الفناء 

 احلق سبحانه ال ارتفاع ما سواه غاية ما يف الباب ان ىوفانه عبارة عن نسيان ما س
صاحب ذلك الفناء رمبا يظن يف غلبات السكر عدم الشعور باالشياء عدم االشياء 

 من ذلك مبحض فضله تعاىل ىوبتومهه ارتفاع ما سواه تعاىل ويتسلي بذلك فاذا ترق
سيان االشياء ال وتشرف بدولة الصحو وصار صاحب متيز يعلم ان ذلك الفناء كان ن

انعدام االشياء فلو زال بسبب هذا النيسان شئ فامنا هو التعلق باالشياء الذي كان 
  ):ع(متمكنا ومذموما ال نفس االشياء فاهنا قائمة على صرافتها ممتنع نفيها واعدامها 

  تگ سرن  رودكه خودى كى از حبشىسياه

ذلك التسلي وقعد مكانه فاذا حصل بفضل اهللا تعاىل هذه الرؤية والتمييز زال 
سعيه واهتمامه باحلزن والغم وعدم االستراحة وتيقن ان وجوده مرضي ال يكون 

معدوما وعلم ان نقص االمكان وقصور احلدوث الزمان له دائما والعجب ان العارف 
و عروجاته اكثر يكون رؤية النقص والقصور فيه ازيد و يكون كلما يترقي اىل فوق 

 بقصة تلميذ رسن تاب حيث فوالراحة وتشبه معاملة هذا العارعدمي القرار يكون 
قال الستاذه على وجه التعجب كلما يكون عملي ازيد اقع أبعد ولعله من ههنا قال 

 كما ورد يا ليت رب حممد مل خيلق حممداً وقال ايضا صلّى اهللا و السالمعليه الصالة 
ون املراد هبذه االذية رؤية النقص عليه و سلّم ما أوذي نيب مثل ما اوذيت ويشبه ان يك

والقصور املوجبة لكمال احلزن والغم فان سائر االذية ميكن ان يقال اهنا كانت يف 
 ىسائر االنبياء اكثر فان نوحا عليه السالم كان بني قومه تسعمأة ومخسني عاما ورأ
 سقط منهم انواع االذية ونقل ان قومه رموه حني دعاهم اىل االميان باالحجار حىت

مغشياً عليه من كثرة االحجار كاالمطار فكان مستوراً حتت االحجار فلما أفاق شرع 
اىل الدعوة وعامله قومه باملعاملة السابقة وهكذا اىل ان يبلغ الكتاب اجله ينبغي ان 
يعلم ان رؤية النقص والقصور هذه ليست هي من البعد بل هي القرب واحلضور فان 
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ل النوراين ترى يف النظر كثرية والكدورة الكثرية يف احملل الكدورة القليلة يف احمل
الظلماين ترى يسرية وامنا قلت فيما سبق ان مدار االمر يف القرب واملعرفة على الفناء 
فان السالك ما مل يفن عن نفسه ومل خيرج من الصفات البشرية واالمكانية بالكلية ال 

 قبيل اجتماع النقيضني فان ثبوت يصل اىل املطلوب فان اجتماعه مع املطلوب من
العدم ضروري يف االمكان ويف الوجوب سلبه ضروري وما مل يصل اىل املطلوب ماذا 
يدرك من كماالت املطلوب ال يدرك الشئ اال مبا يضاده ويغايره قضية مقررة عند 
ارباب املعقول اال ترى ان الصيب الذي ال يعرف لذة اجلماع اذا وصفت له لذته ليقال 

مر وهو يتوهم حالوته كحالوة النبات والعسل البتة فانه ال حالوة يف  نه حلو الا
وجدانه غريها وهذه اللذة ليست هي لذته بل هي لذة جمعولة وخمترعة باختراع وهم 
ذلك الصيب ويف احلقيقة هي راجعة اليه ال اىل ذاك فالعارف كلما حيكي من املطلوب 

كون حاكيا من نفسه واذا مدحه كان مادحا لنفسه من قبل نفسه بال اعالم منه امنا ي
قال عارف يف هذا املقام ميكن ان يكون ضمري حبمده يف قوله تعاىل وان من شئ اال 

فسه هلذا قال يسبح حبمده راجعا اىل الشئ يعين ال يسبح شئ وال يقدس وال ميدح اال ن
  :)ع( ملثنوية أشعارعادة التسبيح اليه ونعم ما قيل بالفارسية االبسطامي سبحاين ال

   هم خيال خويشنترسىتپ ى م *مجال خويشنت در  شده همىا

   مشت خيالىهم هن ر برگ هست  *قسم خلقان زان مجال وزان كمال

  است رگنيست معشوق آن خيال دي *سرست  دررز معشوقت خياىلگ

 له ىقال صاحب الفصوص والتجلي من الذات ال يكون اال بصورة املتجل
 احلق وال ميكن ان يراه وقال ى صورته يف مرآة احلق وما رأى سوىا رأ له مىفاملتجل

بامكان الرؤية على وجه املتابعة ال على وجه التحقيق فان الرؤية يف الدينا جائزة ويف 
واقعة وملا كان فناء السالك بالكلية ممتنعا وكان الوصول اىل املطلوب واالتصال اآلخرة 

عرفة بدون الوصول لزم العجز عن املعرفة بالضرورة به بدونه ممنوعا ومل تتصور امل
وصار العجز عن املعرفة عني املعرفة ال يقال ان العجز عن املعرفة كيف يكون عني 
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املعرفة فانه نقيضها الن العجز عن املعرفة عبارة عن معرفة بانه ال يعرف قال الصديق 
سبحان من مل جيعل للخلق االكرب رضي اهللا تعاىل عنه العجز عن درك االدراك ادراك ف

  :)شعر(اليه سبيال اال بالعجز عن معرفته قال واحد من االكابر 

   على تراب عجز فيه عقل انبياهىالق  *اوصافه من كربياه سبحانه من خالق

 عاجزين يف معرفة صفة كربيائه وقال و السالمفاذا كان االنبياء عليهم الصالة 
ك ما عرفناك حق معرفتك واعترف الصديق رضي املالئكة الكرام عليهم السالم سبحان

اهللا عنه الذي هو رئيس هذه االمة اليت هي خري االمم بالعجز فمن ذا الذي يدعي 
املعرفة بعد هؤالء اال ان يظن جهله املركب معرفة ويعتقد غري احلق حقا وهذا العجز 

 ومن مل يصل  غايات مدارج القربمنتهىعن املعرفة هو هناية هنايات مراتب العروج و
اىل النقطة االخرية ومل يطو مراتب التجليات والظهورات ومل جيد الوصل واالتصال 
الذين كان مسرورا هبما مدة كثرية عني االنفصال ال يكون مشرفا بدولة هذا العجز 

 هذا ما معىن ى فعل)فان قيل(وال يتخلص عن اجلهل باهللا ومعرفة غري احلق حقا 
 معىن وجوب املعرفة هو ان كل ما ورد به الشرع يف )قلت(وجوب معرفة اهللا تعاىل 

معرفة الذات والصفات االهلية فمعرفته واجبة وكل معرفة تستفاد من غري الشريعة 
فاطالق معرفة احلق عليها جراءة عند هذا الفقري وحكم على احلق جل وعال بالظن 

 االمة وامام االئمة والتخمني اتقولون على اهللا ماال تعلمون ولعله لذلك قال سراج
االمام االعظم الكويف رضي اهللا تعاىل عنه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولكن 
عرفناك حق معرفتك وان كان هذا القول ثقيال على االكثر ولكنه قابل للتوجيه الوجيه 
فان حق املعرفة ان يعرف احلق جبميع ما نطقت به الشريعة من كماالته وترتيهاته 

 )فان قيل(اىل النه مل يبق ما وراءه معرفة حىت تكون مانعة عن املعرفة وتقديساته تع
للعوام شركة يف هذه املعرفة مع اخلواص بل مساواة فيلزم ان تكون معرفة عوام 

 فان حق املعرفة حصل للكل و التسليماتاملؤمنني مثل معرفة االنبياء عليهم الصالة 
الميان ال يزيد وال ينقص وقالوا هناك انه يلزم وهذه املسئلة تشبه ما قال االمام االعظم ا
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 ان )قلت(من هذه العبارة ان يكون اميان عوام املؤمنني مثل اميان االنبياء عليهم السالم 
 اليها هذا الفقري مبحض الفضل ىحاصل هذه الشبهة القوية مبنية على دقيقة اهتد

ية احلاصلة للعارف والكرم وهي ان حق املعرفة هو ان يلحق بتلك املعارف الشرع
العجز عن املعرفة مثال وردت الشريعة بثبوت صفة العلم للواجب تعاىل وذلك العلم 
غري متكيف وغري متكم كذاته تعاىل وخارج عن حيطة ادراكنا فمن عرف ذلك العلم 
قياسا على علمه فهو مل يعرفه بل املعرفة هناك جمعول ومهه وخمترع خياله ال معرفة علم 

هو صفته الكاملة ففي هذه الصورة مل توجد نفس املعرفة فضال عن حق احلق الذي 
املعرفة فان اجنرت معاملته من القياس والتخمني اىل العجز ووجد بوجدانه وحاله انه ال 
ميكن معرفته وايقن انه ال نصيب له من ذلك غري االميان بثبوت تلك الصفة الكاملة 

رفة فكان اصل املعرفة هو حق املعرفة يف فحينئذ قد حصل له نفس املعرفة وحق املع
احلقيقة وما ليس حبق املعرفة ليس باصل املعرفة فلم يكن للعوام شركة مع اخلواص يف 

 اذا كان حق املعرفة نفس املعرفة يلزم ان ال )فان قيل(حق املعرفة واين املساواة بعد 
معرفة صورة وحقيقة  ان لل)قلت(يكون يف العوام نفس املعرفة لعدم حق املعرفة فيهم 

واملعرفة اليت هي عني حق املعرفة هي حقيقة املعرفة املربوطة بالعجز عن املعرفة 
وصورهتا هي ما مل تبلغ حد هذا العجز ومل تتخلص من شائبة املقايسة على صفات 
االمكان كما مر ومن كمال فضله تعاىل اعترب صورة املعرفة يف نفس االميان وجعل 

ا كما اعترب صورة االميان ايضا وجعل دخول اجلنة مترتباً عليها النجاة مربوطة هب
وصورة املعرفة كافية يف صورة االميان واما حقيقة االميان فالبد فيها من حقيقة املعرفة 

حقيقة وما هو نصيب العوام هو و ن صورة فعلم من هذا التحقيق ان لالميان ايضاً فردي
فلم يكن اميان العوام مثل اميان االنبياء عليهم الصورة وما اعطيه اخلواص هو احلقيقة 

السالم الذين هم اخص اخلواص فان ذاك االميان غري هذا االميان ال مماثلة بينهما وملا 
خوذا يف حقيقة االميان وكانت املعرفة بانه ال يعرف موجودة أكان العجز عن املعرفة م

ه ال احتمال لتفاوت درجات فيها ال جرم يكون الزيادة والنقصان مفقودين فيها فان
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املعرفة يف سلب املعرفة وتفاوت الدرجات امنا هو يف الثبوت فال يكون يف حقيقة 
 يلزم على هذا )فان قيل(االميان زيادة وال نقصان واهللا سبحانه اعلم حبقيقة احلال 

التقرير ان تكون علوم الصوفية ومعارفهم الكشفية ساقطة عن حيز االعتبار وان ال 
 معرفة احلق جل وعال مربوطة هبا اصال فان حق املعرفة حصل بالعلوم الشرعية تكون

ومل تبق معرفة حىت يكتسبها الصوفية بالسعي واالجتهاد فلم تثبت للصوفية مزية على 
م الكشفية ه ان علوم الصوفية ومعارف)قلت(العلماء يف معرفة احلق جل شانه اصال 
ين منهم اىل هناية النهاية وهؤالء االكابر ىمنتهمعدات لذلك العجز الذي يتيسر لل

يتدرجون يف مدارج تلك املعارف الكشفية اىل ان يتشرفوا بدولة الوصول اىل ذلك 
العجز فتكون معارف هؤالء االصفياء معتربة لكوهنا وسيلة حلصول حق املعرفة وذريعة 

لكمال منحصراً ذا ثبت العجز عن املعرفة وكان ا ا)فان قيل(الوصول اىل تلك احلقيقة 
ما يكون املراد بعلم اليقني ة ويف العجز فما معىن اعتبار الصوفية ثالثة مراتب يف املعرف

 ان هلذا الفقري مشاجرة يف هذه املسئلة مع القوم )قلت(وعني اليقني وحق اليقني 
 وهؤالء االكابر اعتربوا هذه املراتب الثالث بالنسبة اىل ذاته تعاىل واثبتوا علم اليقني
وعني اليقني وحق اليقني يف حضرته جل شأنه ويف التمثيل الذي اوردوه لذلك قالوا 
للعلم بالنار احلاصل من االستدالل بالدخان علم اليقني بالنسبة اىل النار وقالوا لرؤية 
النار عني اليقني وللتحقق بالنار حق اليقني وهذا الفقري نزل هذه املراتب الثالث اىل 

ى ذات الواجب جل سلطانه وقال بالعلم والعني واحلق يف الدوال ال  الدالة علاآليات
 من العلم والعني واحلق ويف التمثيل اثبت العلم والعني ىيف املدلول فانه اجل واعل

واحلق بالنسبة اىل الدخان ال بالنسبة اىل النار فان العلم بالدخان اذا حصل باالستدالل 
املستلزم للنار واذا حصلت رؤية الدخان واستدل به فهو علم اليقني بالنسبة اىل الدخان 

لوجود النار فهو عني اليقني بالنسبة اىل الدخان واذا حصل التحقق بالدخان واستدل 
به على وجود النار فهو حق اليقني بالنسبة اىل الدخان وهذا االستدالل امت من 

االنفس حلصول االستدالل السابق فان ذاك استدالل من اآلفاق وهذا استدالل من 
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التحقق بالدخان وأيضا ان الدخان واسطة يف عني اليقني ويف حق اليقني ليس بواسطة 
بل النسبة اليت هي كائنة للدخان مع النار حتصل تلك النسبة بعينها للمستدل فيصل اىل 

 اذا ارتفعت )ال يقال(اعال مدارج القرب الذي هو ما وراء العلم والعني واحلق 
ان ارتفاع الواسطة ال ) النا نقول(ققت الرؤية اليت هي عني اليقني الواسطة فقد حت

يكفي يف حتقق الرؤية بل ال بد من اشياء اخر وهي مفقودة وملا كانت مراتب اليقني 
 ومل تبق معرفة تكون راجعة اىل املدلول لزم العجز عن املعرفة يف اآلياتراجعة اىل 

ري سلب املعرفة فلو مل جتعل هذه املراتب املدلول بالضرورة ومل تتحقق هناك معرفة غ
 وكانت راجعة اىل املدلول كيف يتصور العجز عن اآلياتالثالث لليقني راجعة اىل 

  .املعرفة وما يكون معىن سلب املعرفة

  

املكتوب الثاين والعشرون واملائة اىل نور حممد التهاري يف بيان ان الطريق 
  املوصل اىل جناب قدس احلق تعاىل اثنان

على عباده الذين اصطفى ان الطريق و سالم ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم احلمد هللا 
املوصل اىل جناب قدسه تعاىل اثنان طريق يتعلق بقرب النبوة على ارباهبا الصالة 
والتحية وهو موصل اىل اصل االصل والواصلون من هذا الطريق باالصالة هم االنبياء 

م الكرام ويشرف به ايضا من اريد له ذلك من سائر اولياء عليهم السالم واصحاهب
االمة العظام وان كانوا قليلني بل اقل وال توسط يف هذا الطريق وال حيلولة وكل من 
يأخذ الفيض من هؤالء الواصلني يأخذه من االصل بال توسط احد وليس احدهم 

لبدالء والنجباء وعامة حائال لآلخر وطريق يتعلق بقرب الوالية واالقطاب واالوتاد وا
اولياء اهللا تعاىل واصلون من هذا الطريق وطريق السلوك عبارة عن هذا الطريق بل 

 الواصلني من هذا ىاجلذبة املتعارفة ايضا داخلة فيه وفيه التوسط واحليلولة ومقتد
 كرم اهللا تعاىل وجهه الكرمي علي املرتضىالطريق ورئيسهم ومنبع فيض هؤالء االكابر 
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 املنصب العظيم الشان متعلق به وكأن قدمي النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف هذا وهذا
املقام على فرقه املبارك كرم اهللا تعاىل وجهه وحضرة الفاطمة وحضرات احلسنني 
شركاء معه يف هذا املقام واظن انه كرم اهللا وجهه كان مالذ هذا املقام قبل النشأة 

ة العنصرية كل من وصل اليه الفيض واهلداية من هذا العنصرية ايضا كما ان بعد النشأ
 هذا الطريق ومركز هذا املقام متعلق به وملا منتهىالطريق وصل بتوسطه فانه عند نقطة 

مت دوره كرم اهللا وجهه فوض هذا املنصب العظيم القدر وسلمه اىل حضرات احلسنني 
لى الترتيب والتفصيل على الترتيب وبعدمها اىل كل واحد من االئمة االثين عشر ع

وكل من وصل اليه الفيض واهلداية يف اعصار هؤالء االكابر وكذلك بعد ارحتاهلم 
وصل بتوسطهم وحبيلولتهم وان كان من االقطاب وجنباء الوقت وكان مالذ اجلميع 
وملجأ الكل هؤالء االكابر فانه ال بد لالطراف من اللحوق باملركز اىل ان وصلت 

در اجليالين قدس سره وملا بلغت النوبة اليه فوض املنصب اقعبد الالنوبة اىل الشيخ 
املذكور اليه قدس سره وال يشاهد على هذا املركز احد بني االئمة املذكورين وبني 
الشيخ قدس سره ويفهم وصول الفيوض والربكات يف هذا الطريق اىل اي فرد كان 

مل يتيسر لغريه وهلذا قال من االقطاب والنجباء بتوسطه الشريف فان هذا املركز 
  ]١[:)شعر(

   ال تغربى ابدا على أفق العل *أفلت مشوس االولني ومشسنا

واملراد بالشمس مشس فيضان اهلداية واالرشاد ومن أفوهلا عدم الفيضان املذكور 
وملا تعلقت املعاملة اليت كانت اوال متعلقة باالولني بالشيخ بعد وجوده وصارهو 

وصول الفيض ايضا و يكون هلداية كما كان االولون قبله واسطة وصول الرشد وا
  :)شعر(بتوسطه ما دامت معاملة التوسط باقية صح قوله 

  افلت مشوس االولني ومشسنا البيت

                                                 
  .ويل فيه االلذ االطيب عفي عنه اال* من قصيدة مطلعها ما يف املناهل منهل مستعذب ) 1(
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 ان هذا احلكم منتقض مبجدد االلف الثاين فانه قد اندرج يف مكتوب )فان قيل(
 ان كلما يصل اىل االمة يف من مكتوبات اجللد الثاين يف بيان معىن جمدد االلف الثاين

تلك املدة من انواع الفيض امنا يصل بتوسطه سواء كانوا اقطابا او اوتادا او بدالء او 
 ان جمدد االلف يف هذا املقام نائب مناب حضرة الشيخ )قلت(جنباء يف ذلك الوقت 

 قدس سره وهذه املعاملة مربوطة به نيابة عن حضرة الشيخ كما قالوا ان نور القمر
 ان معىن جمدد االلف الذي ذكر فيما )فان قيل(مستفاد من نور الشمس فال حمذور 

عليه السالم يرتل يف املدة املذكورة واملهدي عليه الرضوان  عيسى سبق مشكل الن
 من ان تأخذا الفيوض بتوسط احد ىايضا يظهر يف تلك املدة ومعاملتهما اجل واعل

املذكورين الذي هو .يق الثاين من الطريقني ان معاملة التوسط مربوطة بالطر)قلت(
عبارة عن قرب الوالية ويف الطريق االول الذي هو عبارة عن قرب النبوة معاملة 
التوسط مفقودة وكل من وصل من ذاك الطريق ليس له حائل ومتوسط يف البني بل 

خري يأخذ الفيوض والربكات بال توسط احد والتوسط واحليلولة امنا مها يف الطريق اال
فقط ومعاملة ذلك املوطن ممتازة عن غريه كما مر وعيسي عليه السالم واملهدي عليه 
الرضوان واصالن من الطريق االول كما ان الشيخني رضي اهللا عنهما وصال من 
الطريق االول يف ضمنه صلّى اهللا عليه و سلّم وهلما فيه شأن خاص على تفاوت 

يصح ان يصل شخص من طريق قرب الوالية اىل  ينبغي ان يعلم انه )تنبيه(درجاهتما 
شريكا يف كلتا املعاملتني ويعطي حمال هناك ايضا بتطفل االنبياء و يكون قرب النبوة 

  :)شعر( وجيعل معاملة كال الطريقني مربوطة به و السالمعليهم الصالة 

   ان جيمع العامل يف واحد *ليس على اهللا مبستنكر

ضل العظيم سبحان ربك رب العزة فواهللا ذو الذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 
على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني و صلى اهللا تعاىل على و سالم عما يصفون 

على هذا  و تعاىل سيدنا حممد سيد املرسلني وآله وصحبه امجعني قد من اهللا سبحانه
لروح يف عدة  بامتام هذه الترمجة احلقرية بعد اتعاب اجلسم وائالعبد العاجز الالش
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 ملا تيسر مدي ّيشهور وصارت حبيث يطلق عليه اسم املسطور فلوال ان من اهللا به عل
 بغاية سوء احلال وتشتت البال وانواع االهوال ىالدهور الين حني االشتغال كنت مبتل

 اهللا سبحانه ليس بعسري وهو حبيث كان االشتغال هبا من اظهر احملال اال ان ما يسّر
ير وكان الشروع فيها يف اواسط شعبان املعظم عام ثالثة وثالمثائة على كل شئ قد

والف والفراغ منها يف ذي القعدة من العام الثاين وكم شردت يف تلك املدة القتناص 
وصل خرائدها فؤادي وكم فارقت لشواردها رقادي وكم فرقت جلمع فرائدها مشل 

ومي وكم اقتحمت  يف لضقومي وكم صربت لقيد فوائدها على ايذاء من خا
الستيضاح نكتة منها مواقع السهر يف ظلماء الدياجر وكم اقدمت لتصحيح شبهة منها 
ظماء اهلواجر فنسأل اهللا سبحانه ان جيعلها خالصة لوجهه الكرمي وان ينفع هبا اخوان 
الصفاء النفع العميم انه لطيف بعباده رؤف رحيم و صلى اهللا على سيدنا حممد ذي 

  وآله وصحبه الذين تأهبوا ليوم عظيماخللق العظيم 

* * *  

  

ميد فردوس املكي اخلالدي االفغاين عبد احل  *يقول الراجي من ربه نيل االماين
  للمسلمني ه وي غفر اهللا له ولوالديه وحملب * باملطبعة املريية *مصحح الكتب العربية

ني  وشرح صدور الواصل *احلمد هللا الذي نورقلوب العارفني بنور اليقني
 والصالة  * فأعربوا عن احلقائق االهلية بلسان احلق املبني *باملشاهدة فكانوا هداة الدين

 ومنبع  * ترمجان لسان القدم * على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملنيو السالم
و على آله واصحابه هداة  * من أويت فصل اخلطاب وجوامع الكلم *احلكمة واحلكم

 طبع  *وبعد فقد مت حبمد اهللا الوهاب *باحسان اىل يوم الدين والتابعني هلم  *االمم
  يف تعريب املكتوبات الشريفة * املوسوم بالدرر املكنونات النفيسه *الكتاب املستطاب

  * املرشد اجملدد لاللف الثاين بال ريب وال مني * لالمام الكامل املكمل ذي اجلناحني*
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 سيدي وموالي الشيخ امحد  *كل الصمداين واهلي *العالمة االستاذ الشيخ الرباين
 نفع اهللا به آمني والتعريب للعامل الفاضل الكامل  * النقشبندي *االفغاين *السرهندي

اجلامع بني علمي الظاهر والباطن العالمة الشيخ حممد مراد القزاين املكي فلّله در مؤلفه 
فع به كما نفع بأصله انه مسيع  وشكر سعيه ون * بلغه اهللا وايانا املراد *فقد أفاد وأجاد
 ومل نألوا جهدا يف التصحيح مث نرفعه ملالحظة املؤلف فيطبع بعد ذلك  *قريب جميب

 وخليفته يف  * يف ظل ظل اهللا يف االرض * الكائنة مبكة احملمية *وذلك يف املطبعة املريية
دم احلرمني  خا *ىملك الربين وخاقان البحرين واملمالك اليت ال حتص *الطول والعرض

موالنا السلطان املظفر املعان احملفوظ بالقرآن والسبع  *ىالشريفني واملسجد االقص
به   اللهم انصره نصرا تعز * خان الثاين)ميدعبد احل( موالنا السلطان الغازي  *املثاين
 ووفقه ووزراءه وقضاته وعماله  * وتنجز وعد وكان حقا علينا نصر املؤمنني *الدين

  * بنظر وادارة مديرها من للمكارم يبدي * يف كل وقت وحنيىرضملا حتب وت
 زبري عبد اهللا والتصحيح مبصاحبة العامل الفاضل الشيخ  *غين افنديعبد الشويكي زاده 

 يف اليوم السابع عشر من شهر ربيع  * وختام الترتيب والوضع *وكان متام الطبع
من هجرة من خلقه اهللا على أكمل   *االول من عام السابع عشر والثالمثائة وااللف

 ما طاف بالبيت العتيق  * وكل ناسج على منواله *على آلهصلّى اهللا عليه و  *وصف
   قلت مؤرخا * وفاح مسك ختامه *وملا بدا بدر متامه *طائف، ووقف بعرفة واقف

   ام غادة جليت بافراح *درر زهت بالطبع يا صاح

   والراح للروح والرحيان *ام روضة مأنوسة مجعت

   الفاظه بالطبق يا صاحي *ام ذا كتاب عربت وعلت

  ابداه فيه لنا بايضاح *سر الطريقة واحلقيقة قد

   د من امد بفيض فتاح *اللفاضل الشيخ الذكي مر

   باالنبيا والسيد املاحي *افاهللا يعلي قدره ابد

   تعريب مكتوب بافصاح *من غري كاف مت ارخه
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١٨٢   ٤٤٨    ٦٨٢    ٥   ١٣١٧  

* * *  

  

  ترمجة احوال املعرب على سبيل االمجال

 ولد سنة اثنتني وسعبني عبد اهللاهو الشيخ حممد مراد سلمه اهللا تعاىل ابن 
يوم الثالثاء والشمس يف اواسط برج اجلدي يف اآلخر ومائتني والف يف منتصف ربيع 

دعوة سابقا قرية املت من مضافات قصبة مرتلة التابعة لوالية اوفا من ممالك قزان امل
مبمالك بلغار الشهرية يف الكتب الفقهية بعدم غيبوبة الشفق لتوغلها يف الشمال اسلم 

ها التابعة اآلن من اهلها طوعا يف حدود سنة ثالمثأة ايام املقتدر باهللا العباسي او قبل
 وستني وتسعمائة لدولة الروسية فلما بلغ سلمه اهللا تعاىل ست سنني ىحدود سنة احد

 قراءة العلوم اخذ القرآن اجمليد اوال من ابويه مث من خاله الشيخ املال حسن شرع يف
الدين الذي هو من اكرب تالمذة املال امسعيل القشقاري املشهور يف تلك البالد وشرع 
يف قراءة الصرف يف سن تسع وقرأ عوامل اجلرجاين يف سن احدي عشرة والزم خاله 

ة سنة وقرأ يف تلك املدة عليه من النحو واملنطق املذكور اىل ان بلغ عمره مثاين عشر
واالخالق والفقه اىل شرح العقائد النسفية للتفتازاين وكان معيدا لدروسه وهبذا حصل 
له ملكة جيدة فيما قرأ وبعد ذلك سافر اىل بلدة قزان يف اول ربيع من عام تسعني 

رجاين صاحب الناظورة ومائتني والف واختار مدرسة العالمة شهاب الدين القزاين امل
 ىوغريها من التآليف الكثرية ولكن مل يوفق لالقامة هناك بل سافر منها قاصدا خبار

وما وراء النهر صحبة واحد من السياحني اال انه توقف اثناء سفره هذا يف بلدة 
طرويسكي مقدار سنتني واختار لالقامة هناك مدرسة املرحوم احلاج املنال شرف الدين 

مد جان وقرأ عليهما شرح العقائد وسلم العلوم يف املنطق مع حواشيه وهو واملنال حم
وم املستعمل يف بالد العرب بل هو منثور واكرب من املذكور ظغري السلم املنورق املن
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وامجع لقواعد املنطق اال أنه خملوط مبسائل الفلسفة خصوصا حاشيته املشهورة للقاضي 
غف تام به حىت كتبه وحاشيته املذكورة وحاشية مبارك الكوفاموي اهلندي وكان له ش

هلم من ان يرغبوا  املنال حسن بيده وحفظه من اوله لكونه رائجا يف بالده والناس ال بد
كمال فوق الذي  ملا هو رائج عند اهل زمانه وبالده وكان يعتقد كاهل بالده ان ال

 سفره وحضره مث يفارقهما يف حيويه هذا الكتاب وحاشيته املذكورة وهلذا كان ال
 من طريق طاشكند واقام بطاشكند مقدار شهرين وكان حيضر درس ىتوجه اىل خبار

 سنة ثالث ىشرح العقائد وشرح حكمة العني عند بعض علمائها مث دخل خبار
وتسعني وحضر درس شرح العالمة الدواين على هتذيب املنطق للعالمة التفتازاين من 

شكور التركماين رمحهما عبد اليت السرطاوي القزاين واملنال  املفعبد اهللاوله عند املنال 
اهللا فأمت حبث احلمد يف مدة ستة اشهر بقراءة اربعة من حواشيه على ما هو عادة تلك 
البالد يف هذه االزمنة االخرية فيقرأونه هبذه الكيفية اىل حبث املوضوع يف مدة اربع 

وهكذا عادهتم يف مجيع الكتب فطرأ سنني مث يتركونه قبل الوصول اىل مقصود الفن 
 مل تبق معدنا للكماالت  خبارىالفتور على حتصيله بعد اطالعه على ذلك وتيقن ان

كما كان اوال وان شهرهتا امنا هي بالنظر اىل حاهلا االول وعلم يقينا ان االقامة فيها 
 الربيع على هذه احلالة تضييع للوقت ال غري وحرمان من املقصود فخرج منها يف اول

متوجها اىل طاشكند ثانيا قاقام هبا وبنواحيها سنتني وحضر درس علمائها املتداول 
هناك واقام يف رباط بعض املشائخ يف نواحيها مدة معلما وصادف عنده كثريا من 
كتب التصوف بالعربية والفارسية وكتب السري ايضا فطالعها كلها بالشوق وااللتذاذ 

نقص حمض وانه تضييع للوقت وان الكمال فيما وراءه واستيقن ان ما ظنه كماال 
 النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف منامه أثناء مطالعته كتب السري وتشرف باالنابة ىورأ

 ثانيا فدله  خبارىيف الطريقة على يد بعض املشائخ يف تلك الناحية مث اراد الرجوع اىل
فخرج من طاشكند يف اواسط بعض احبابه على التوجه اىل احلجاز وشوقه اىل ذلك 

شكند متوجها اىل احلجاز اسنة مخس وتسعني يف رفاقة بعض اعيان بالده اجملاورين بط
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شاور والهور پفسلكوا طريق مسرقند وقرشي وعذار وبلخ وكابل وجالل آباد و
فتو قفوا هناك مجعة واحدة بسبب انكسار اجلسر يف طريق بابور الرب فرجعوا  تسروأمر

ي چالهور ثانياً فسلكوا طريق ملتان فسقر بقر فحيدر آباد السند فكرامن هناك اىل 
ي فاقاموا هناك مدة شهر رمضان وبعد العيد ركبوا البابور ووصلوا اىل جدة بعد افبمب

مثانية عشر يوما ودخلوا مكة املكرمة يف اواخر شوال وبعد ان حج يف السنة املذكورة 
غا مث حتول بعد شهر اىل آوال يف مدرسة امني توجه اىل املدينة املنورة فدخل هناك ا

مدرسة الشفا مث انتقل منها بعد مثانية اشهر اىل املدرسة احملمودية بسبب ان مدرسها 
الذي كان جاء من اآلستانة يف العام املذكور وأحدث االمتحان لقبول الطلبة يف 

سري عند علمائها املدرسة املذكورة فحضر دروس العلوم الدينية كالفقه واحلديث والتف
الكبار وانكب على مطالعة العلوم العربية خصوصا الفنون الثالثة والعروض فحصل 

صاحلا وطالع اكثر االحياء وسائر كتب التصوف وقرأ التوضيح يف االصول  شيئا منها
مع حاشيته التلويح على واحد من علماء بالده وكان جاور يف املدينة يف العام املذكور 

رآن يف العام الذي دخل املدينة ونال االجازة من كبار علماء املدينة الذين وامت حفظ الق
حضر دروسهم من االهايل واجملاورين يف سائر الفنون والعلوم ودخل الطريقة 
النقشبندية اجملددية عند قطب وقته واملشار اليه بالبنان يف الطريقة واحلقيقة يف عصره 

الشيخ حممد مظهر قدس اهللا سره وروح روحه والذي ال يشق له غبار فيهما موالنا 
 عليه مرارا ونور ضرحيه وكان له قدس سره يف حقه عناية تامة والتفات خاص وقد اثىن

عند خواص اصحابه حني غيبوبته اخربه بذلك وبشره مبا هنالك املرحوم املخدوم 
ىل وقال  الذي كان من خواص اصحابه وناظر كتبه رمحه اهللا تعايامساعيل افندي التوس

املترجم سلمه اهللا رأيت مرة يف املنام حني كنت يف صحبة سيدي حممد مظهر قدس 
سره بيتا عاليا يف صحراء واسعة وحوله اصحاب سيدي الشيخ ويف ايديهم املخدوم 

 حفظه اهللا تعاىل ولد شيخنا يريدون ان يدخلوه يف هباء الديناالعظم الشيخ امحد 
د اىل يد جييؤن به تارة اىل الباب وتارة اىل الطاقة وال البيت املذكور ويتداولونه من ي
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يقدرون على ادخاله بوجه ما الن العتبة عالية جدا واحلقري انظر اليهم من بعيد 
واضحك متعجبا من عدم قدرهتم على االدخال فلما تبني يل عجزهم اخذته من 

ن االمر كذلك قال فكا انتهى ايديهم ووضعته يف العتبة وقلت له ادخل البيت فدخل
الن شيخنا املذكور ملا تويف بقي املخدوم املذكور حفظه اهللا يف سن عشرة فاخذه 
سيدي السيد حممد صاحل الزواوي املكي قدس اهللا سره وروح روحه ونور ضرحيه يف 

 لالقراء فقرأ على مدة حياة سيدي حجر تربيته فلما جاء به مكة املكرمة سلمه ايلّ
اته ايضا واستفاد طريقة اجداده ايضا يف تلك املدة حىت محلته املذكور وسنتني بعد وف

الية وهو عاىل املدينة سنة عشر وثالمثائة والف ووضعته يف عتبة باب آبائه واجداده ال
اآلن جالس يف مسند آبائه الكرام رزقه اهللا تعاىل حسن االستقامة واحلمد هللا على ذلك 

ن االسرار ويستضئ فيها بانواع االنوار وحني كان يستفيد يف صحبة شيخه املذكور م
وحصل له فيها احوال القلب وسائر اللطائف يف مدة يسرية وشاهد حصوهلا يف عامل 
املثال بصور االنوار اذ غدر عليه الدهر الغدار حيث حصل له مرض شديد سلب عنه 
اع الصرب والقرار فلزمه تبديل اهلواء بالسفر اىل بالده فحصل االذن من شيخه بانو

احليلة اذ كان غري راض مبفارقته لعدم جميئ اواهنا فسافر اىل وطنه وبعد ان اقام به عدة 
اشهر كر راجعا اىل احلجاز يف عامه ذلك وبعد ان حج يف العام املذكور اقام مبكة 

ميد عبد احلاملكرمة ومل يرجع اىل املدينة املنورة وحضر صحبة موالنا الشيخ العالمة 
 قدس اهللا سره وروح روحه ونور ضرحيه مث سافر اىل وطنه ثانيا افندي الداغستاين

وعاد يف عامه اىل احلجاز ودخل املدينة اوال يف هذه النوبة من طريق ينبع واقام هبا مثانية 
عشر يوما مث توجه اىل مكة املكرمة واقام هبا ايضا بعد امتام احلج وحضر صحبة موالنا 

استفاد منه الطريقة وحضر درس سنن ايب داود ميد افندي املذكور وعبد احلالشيخ 
 وبينما هو يف س بعض علمائها الكبار يف فنون شىتعنده يف رمضان وكان حيضر درو

ه املذكور وقصر وقته عليها اذ صدد الرجوع اىل املدينة بنية التشمر على صحبة شيخ
 عزميته  وثالمثائة والف فرجع عنىه خرب وفاة شيخه املذكور قدس سره سنة احدءجا
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ميد قدس سره ولكن خانه الدهر اخلؤن عبد احلبالضرورة والتزم صحبة موالنا الشيخ 
ايضا حيث تويف آخر العام املذكور شيخه املربور املذكور ايضا فحصل له غاية القلق 
 ىواالضطراب حيث ذاق طعم شراب القوم وادرك كنهه وتيقن ان ال كمال سو

م الغزايل قدس سره وهو يف غاية العطش ومل ينل مشرهبم ذوقا وحاال كما قال االما
منه مقصوده ومل حيصل بغيته فهم باملسافرة اىل اهلند الخذ الطريقة من كبار املشائخ 

خر ولكن ملا جلس موالنا السيد حممد صاحل الزواوي مكان آهناك ال الجل غرض 
تفيد منه ميد افندي قدس سرمها اطمئن خاطره وحضر صحبته وصار يسعبد احلالشيخ 

الطريقة ولكن ملا سافر السيد املذكور يف رجب عام اثنني وثالمثائة عاد عليه القلق 
واالضطراب ثانياً فشرع حينئذ يف تعريب الرشحات لدفع اهلموم عن نفسه باشغاهلا به 
ورجاء حصول النفع لالخوان وورد اليه من املدينة املنورة من السيد املذكور مع قافلة 

جازة واالستخالف يف مكانه مشتركا مع واحد من اخوانه اجلاويني رجب ورقة اال
فزاد حتريه واضطرابه من ذلك النه كان معتقدا انه مل يضع قدمه يف الطريقة بل مل 
حيصل له مناسبة هبا بعد فكتب اىل شيخه بطلب االقالة منه فلم يقله بل ملا عاد مكة 

اخلرقة ايامها يف جممع كافة االخوان املكرمة يف العام الثاين اكد االجازة بالباس 
وباالجازة قوال وكتب له اجازة خمصوصة يف سائر العلوم على ظهر رسالة االمم 
للشيخ ابراهيم الكوراين وكان خيلفهما مبكة املكرمة حني توجهه اىل املدينة املنورة 
عد وكان يبذل يف حقه انواع العنايات وصنوف االلطاف وملا قدمه تعريب الرشحات ب

عوده اىل مكة املكرمة استحسنه وامره تعريب املكتوبات ايضا فاعتذره بانه مشكل 
  ):ع(جدا ويف غاية الصعوبة فقال ان اهللا يعينك حبرمة املشائخ الكرام وانه 

  ال عسر يف امر مع الكرماء

به هناية السرور  فعرهبا ايضا امتثاال المره فاستحسنه غاية االستحسان وسر
الرشحات به بعض العلماء منتخبا من املكتوبات وعزم على طبعه بعد طبع وقابله مبا عر

 سره قبل بلوغه تلك االمنية سنة طبع فيها الرشحات وقد ولكن اخترمته املنية قدس
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صر الشارد من اسانيد الشيخ عابد يف الطريقة حب له اجازة ثالثة على ظهر كتابه كت
رة وانه له من امسه نصيب وكما انه مريد وسائر العلوم والفنون وكتب فيها هذه العبا
وقد بشره باملرادية واحملبوبية مشافهة  انتهى فهو مراد وانه حيصل منه نفع تام للعباد

مرارا ولكنه مع هذه كلها ال يغتر هبا بل دائما يف خوف ووجل من املسؤلية عند اهللا 
ر على االخوان واذنه عد االعتذابلقة مرة ذا املكان وهلذا ترك حضور احلباجللوس يف ه

اياهم بالذهاب اىل اي حمل شاؤا ولكن ملا مل يترك االخوان ذيله وجاءه املالم من كل 
طرف بتضييع حمل املشائخ وتركه اياه خاليا يف حياته عاد اليه ثانيا لكن بالتصريح بانه 
ا غري مستحق له وانه امنا جيلس فيه لكونه مأموراً من جانب مشائخه ويؤكد ذلك دائم

ويعتقده من قلبه ويشهد على ذلك كل احد لئال يكون مسؤال عند اهللا تعاىل ولذلك 
ال خيتار اوضاع املشائخ وال حيب ان ميشي احد خلفه وقت املشي او حيمل احد 
سجادته او ان يتكلم مع الناس على طور املشائخ بايراد كلمات الصوفية وبيان 

تكلم مع كل احد كالما مناسبا حلاله اصطالحاهتم كما هو ديدن مشائخ الوقت بل ي
سترا حلاله بل لئال يكون منه دعوى ما ليس فيه ولو ضمنا وكان يف حياة  وصنعته ال

شيوخه كلما حيضر عندهم حيضر بغاية اخلوف من ظهوره عند بصر بصريهتم بصورة 
من كماالت القوم  شيئا يف نفسه يرى واحدة من االخالق الذميمة وباجلملة انه ال

ل من اراد منه الطريقة يقول ليس عندي شئ اطلبها من اهلها وامنا اجلس يف هذا وك
 بالضرورة خوفا من البخل والكتمان ر مشائخي فان احل يف الطلب يقبلهاحملل امتثاال الم

وكذلك من راجع اليه يف شئ من علوم القوم يبني له ما وصل اليه مبطالعة كتب القوم 
 مجلة من تأليفات مشائخه كاملكتوبات املعصومية او من مشائخه مشافهة وعنده

واملقامات املظهرية واملعموالت املظهرية ورسائل موالنا امحد سعيد وموالنا حممد 
مظهر قدس سرمها واملقامات الدهبيدية ومناقب االمام الرباين وغريمها من كتب 

دنية املنورة التصوف وقد طالع كلها مرارا وما سواها ايضا يف خزانات الكتب يف امل
وطالع العوارف والفتوحات املكية والفصوص مع عدة من شروحه وحواشيه حبيث 
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 كما انه مطلع على حقيقة ابن العريباطلع على حقيقة مذهب الشيخ حميي الدين 
 عليه دقيقة من دقائقهما ىمذهب االمام الرباين قدس سرمها كما ينبغي حبيث قلما خيف

وشرح اللمعات ولوائح اجلامي وشرح الكربى ئية علما وكذلك طالع شروح التا
الرباعيات وشرح اخلمريات له وباجلملة اعتناؤه بكتب التصوف ازيد من اعتنائه بغريها 
ومع ذلك ال خيلو ايضا من مطالعة كتب التفسري واحلديث والسري وتراجم املشائخ 

 تعاىل يف مطالعة والعلماء وتواريخ االمم ويتمين دائما ان ميضي عمره بعد عبادة اهللا
هذه الفنون ومذاكرهتا مع اهلها وله من التصانيف تعريب الرشحات وذيله وقد طبع 
يف مكة املكرمة سنة سبع وثالمثائة من جيب شيخه السيد حممد صاحل الزواوي قدس 
سره وتاريخ قزان وبلغار اال انه مل يتم اىل اآلن لتوقفه على ترمجة بعض تواريخ 

فه على ارادة اهللا تعاىل وتعريب املكتوبات هذا وما وضع يف هامش الروسية بل لتوق
اجللد االول من ترمجة احوال االمام الرباين وما وضع يف هامش اجللد الثاين من تعريب 
املبدأ واملعاد ورسائل أخر مل تنتشر بعد ومدار تعيشه حيصل من كرماء اهل بالده بقدر 

يت هو ساكن هبا اآلن مبكة املكرمة وهم الكفاية والستر خصوصا اصحاب تكيته ال
صة الظهور رالذين عرفوه حني جهله الناس واخرجوه من زاوية اخلمول اىل ع

واالشتهار واشتروا له هذه التكية بالف ذهب عثماين وال ينسونه يف كل عام من 
احساناهتم جزاهم اهللا سبحانه خري اجلزاء وعمر دنياهم واخراهم وكذلك سائر اهل 

ن وطبع هذا الكتاب ايضا من مجلة احسانات اهل بالده ولوالهم ملا تيسر طبعه االحسا
ونشره وهو ليس باثر قليل بل هو اثر جليل امتاز هذا الزمان املسعود عما قبله بنشره 

 رمحه اهللا تعاىل امر العالمة السيد داود عبد العزيزفيه وقد قيل ان املرحوم السلطان 
توبات االمام الرباين ووعده بانعامات جزيلة بعد االمتام البغدادي بتعريبها اعين مك

زيادة على ما عينه له حني االشتغال بتعريبه من املصارف الالزمة وشرع فيه ولكن 
ري والرتوان وشربا من كأس احلمام قبل ان يتم وخيرج يف عخانه الزمان وحيل بني ال

 او جم وباجلملة انه امليدان وهللا سبحانه يف كل امور حكم ولكل وقت حادث قل
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كلما يفتح بصره يقع نظره على احسانات اهل ممالك قزان وليس يف ذمته حقوق 
 اهللا اجلميع ىلسواهم يف باب االحسان اال ان يكون من اهل اجلاوة بعض االخوان جز
 على و السالمخري جزائه وعاملهم بلطفه يوم جزائه واحلمد هللا رب العاملني والصالة 

له وصحبه امجعني مت بقلم بعض اصحابه على سبيل االختصار آو على سيد املرسلني 
  .وخري الكالم ما قل ودل

  

  ) بن القاسم الشهرزوري رمحه اهللا تعاىل يف التصوفعبد اهللاللشيخ ايب حممد (

   ومل احلادي وحار الدليل *ملعت نارهم وقد عسعس الليل

  عليل وحلظ عيين كليل *فتأملتها وفكري من البني

   وغرامي ذاك الغرام الدخيل *دي ذاك الفؤاد املعىنوفؤا

   فميلواىنار ليل  هذه النار *مث قابلتها وقلت لصحيب

  فعادت خواسئا وهي حولت  *افرموا حنوها حلاظا صحيح

   خلب ما رأيت ام ختييل *مث مالوا اىل املالم وقالوا

   الزميلي مركيب وشوقى واهلو *فتجنبتهم وملت اليها

  واحلب شرطه التطفيل ثار  * يقتفي اآلىومعي صاحب ات

   حجزت دوهنا طلول حمول * اىل انوهي تعلو وحنن ندنو
   زفرات من دوهنا وغليل *فدنونا من الطلول فحالت

   وأسري مكبل وقتيل *قلت من بالديار قالوا جريح

   فاين الرتولى جاء يبغي القر *ما الذي جئت تبتغي قلت ضيف

  يف رحيلض ها فما عندنا ل *فاشارت بالرحب دونك فاعقر

   قلت من يل هبا واين السبيل * السري عنهى عصىمن أتانا الق
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   صرعتهم قبل املذاق الشمول *فحططنا اىل منازل قوم

   فهو رسم والقوم فيه حلول *درس الوجد منهم كل رسم

   وال للدموع فيه مقيل *ىمنهم من عفي ومل يبق للشكو

  و عنها مربأ معزول وه *ليس اال االنفاس خترب عنه

   تبقي عليه منه القليل *ومن القوم من يشري اىل وجد

   شرحه يف الكتاب مما يطول *ولكل منهم رأيت مقاما

   يل فؤاد عنكم بكم مشغول * سالم عليكمىقلت اهل اهلو

   حنينا اىل لقاكم سيول *وجفون قد اقرحتها من الدمع

  ات حتول اليكم واحلادث *مل يزل حافز من الشوق حيدوين

   عذري يف ترك عذري قبول *واعتذاري ذنب فهل عند من يعلم

   هذه الغداة سبيل *جئت كي اصطلي فهل يل اىل ناركم

   كل حد من دوهنا مفلول *فاجابت شواهد احلال عنهم

   فمن دوهنا ربا ودحول *وقنك الرياض االنيقاتال تر

   وراموا أمراً فعز الوصول *رة منهاغكم أتاها قوم على 

   الح للوصل غرة وحجول *وقفوا شاخصني حىت اذا ما

   اهل احلقائق جولواى وناد *وبدت راية الوفا بيد الوجد

   فيه صبغ الدعاوي حيول *أين من كان يدعينا فهذا اليوم

   يوم اللقاء اال الفحول *محلوا محلة الفحول وال يصرع

   بوصال واستصغر املبذول *بذلوا انفسا سخت حني شحت

   بني امواجها وجاءت سيول * من بعد ما اقتحموهامث غابو

   دمه يف طلوهلا مطلول *قذفتهم اىل الرسوم فكل
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   بليل لكنها ال تنيل *نارنا هذه تضئ ملن يسري

  املدركون ذاك قليل  و * احلظ ما تزود منه اللحظمنتهى

   والسول وله البسط واملىن *جاءها من عرفت يبغي اقتباسا

  اليه وهو رسول  عن دنو *زتفتعالت عن املنال وع

   كل عزم من دوهنا خمذول *ىفوقفنا كما عهدت حيار

   بقلب غذاؤه التعليل *ناهيك ندفع الوقت بالرجاء و

   جاء كأس من الرجا معسول *س بأس مريرأكلما ذاق ك

   حيد عنه وقيل صرب مجيل *فاذا سولت له النفس أمرا

  ول اليه وكل حال حت *هذه حالنا وما وصل العلم

* * *  

  

  )فهرست اجللد الثاين من تعريب مكتوبات االمام الرباين قدس سره(صحيفة 

  )متت فهرست اجللد الثاين(

  

  )فهرست اجللد الثالث من تعريب املكتوبات(صحيفة   

* * *  
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  ١........................................... العظيمذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء و اهللا ذوالفضل
  ٢.........................................................................ما شاء اهللا

  ٢............................................................ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
اىل السيد املري حممد نعمان يف جواب سؤاله عن اقربية افعال الواجب وصفاته املكتوب االول 
  ٥.....................................................................وذاته جل سلطانه

املكتوب الثاين اىل جامع االسرار والعلوم حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم سلمه اهللا 
  ٧..........النقطاع عن اخللق و االلتجاء اىل جناب احلق سبحانه و تعاىلتعاىل يف املواعظ و ا

  ٩.......املكتوب الثالث اىل املري حمب اهللا املانكپوري يف بيان معىن الكلمة الطيبة الِ اله اال اهللا
املكتوب الرابع اىل معدن السيادة والرشادة املري حممد نعمان يف تأويل قوله تعاىل ال ميسه اال 

  ١٣............................................................................املطهرون
ضرة املكتوب اخلامس اىل السيد املري حممد نعمان يف بيان بعض االحوال واالذواق اخلاصة حب

  ١٤.................................................................شيخنا مد ظله العايل
املكتوب السادس اىل صاحب املعارف الشيخ بديع الدين يف بيان ان ايالم احملبوب وجالله احب 

  ١٥.....................................................................من انعامه ومجاله
  ١٦.توب السابع اىل السيد املري حمب اهللا املانكپوري يف التحريض على التحمل اليذاء اخللقاملك

  ١٦املكتوب الثامن اىل صاحب احلقائق موالنا حممد صديق يف بيان اصالة الغيب وظلية الشهود
  ١٧..املكتوب التاسع اىل السيد حممد نعمان يف بيان قوله تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه اآلية

  ١٨.... اآليةاملكتوب العاشر اىل السيد حممد نعمان يف تفسري قوله تعاىل واذا سئلك عبادي عين
املكتوب احلادي عشر اىل السيد املري مشس الدين علي اخللخايل يف بيان جامعية االنسان الذي 

  ١٨...........هو مركب من اجزاء عامل اخللق واالمر وترجيح قلب االنسان على العرش اجمليد
املكتوب الثاين عشر اىل السيد املري حممد نعمان يف بيان فوائد التضرع واالنكسار والذكر 

  ٢٠................................................وتالوة القرآن وطول القنوت يف الصالة
اهللا املانكپوري يف التحريض على كمال متابعة املكتوب الثالث عشر اىل السيد املري حمب 

  ٢١.............صاحب الشريعة الغراء عليه و على آله الصالة و السالم ومتابعة شيخ الطريقة
  املكتوب الرابع عشر اىل املري مشس الدين علي يف جواب 

  ٢٢.................................................عاىلسؤاله عن وجود واجب الوجود ت
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املكتوب اخلامس عشر اىل املري حممد نعمان يف بيان ان لذة ايالم احملبوب ألذ واجلى يف نظر 
  ٢٣..................................................................احملب من لذة انعامه

اىل موالنا امحد الديبين يف بيان سر عدم اطالع السالك على احواله املكتوب السادس عشر 
  ٢٥.......................................................ومشاهدهتا يف مرايا املسترشدين

املكتوب السابع عشر اىل امرأة صاحلة من اهل االرادة يف بيان العقائد الدينية والترغيب على 
  ٢٦.....................................................................عيةالعبادات الشر

املكتوب الثامن عشر اىل املري حممد نعمان يف بيان عدم التعلق مبا سوى احلق والترغيب يف 
  ٤١...........................................................صحبة طاليب احلق جل وعال

  ٤٢........... اىل السيد املري حممد نعمان يف الصرب والرضاء بقضائه تعاىلاملكتوب التاسع عشر
املكتوب العشرون اىل موالنا أمان اهللا يف التحريض على علو اهلمة وارجاع وصول مجيع النعم 

  ٤٣............................................................................اىل شيخه
املكتوب احلادي والعشرون اىل املري حممد نعمان يف جواب أسئلته عن كونه تعاىل مشارا اليه 

  ٤٣....بالضمائر وعن فضل الزهاد وعن كيفية علم احلق تعاىل بذاته جل سلطانه وعم احسانه
ثاين والعشرون اىل املال مقصود علي التربيزي يف بيان املراد من جناسة املشركني املكتوب ال

  ٤٥....................................خبثهم الباطين واعتقادهم السوء ال كوهنم جنس العني
 تعاىل اخرب بواسطة املكتوب الثالث والعشرون اىل اخلواجه ابراهيم القبادياين يف بيان ان اهللا

االنبياء عليهم السالم عن ذاته وصفاته واعمال العبادة املرضية وغري املرضية اليت ال مدخل فيها 
  ٤٧...............................................................................للعقل

مد نعمان يف املكتوب الرابع والعشرون اىل املال حممد مراد الكشمي الذي هو من خدام املري حم
  ٥٣........بيان مناقب اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ورمحتهم ورأفتهم فيما بينهم

املكتوب اخلامس والعشرون اىل املال طاهر البدخشي يف بيان النتائج وترقي املراتب اليت حتصل 
  ٥٨..................................................قرآن واداء الصلوةمن الذكر وتالوة ال

املكتوب السادس والعشرون اىل السيد حممد نعمان يف بيان ان احلق سبحانه كما هو موجود 
بذاته ال بالوجود حي وعامل وموصوف بالصفات الثمانية بذاته ال بصفات زائدة وما يناسب 

  ٥٩................................................................................ذلك
املكتوب السابع والعشرون اىل املال علي الكشمي يف بيان ان الالئق بالعبد ان خيرج عن مراداته 

  ٦٣.............بالتمام وان يكون على مراده سبحانه و تعاىل مع بيان املرض الذايت والعرضي
  ٦٦....املكتوب الثامن والعشرون اىل املال صاحل الترك يف بيان كيفية التصدق عن ارواح املوتى
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املكتوب التاسع والعشرون اىل املري حمب اهللا يف بيان حصول فهم بعض الكلمات القدسية من 
  ٦٨.......................................................................القرآنيةاآليات 

  ٦٩املكتوب الثالثون اىل املري حممد نعمان يف بيان العروج اىل مراتب االصول ومراتب العبادات
بدر الدين يف حتقيق عامل االرواح وعامل املثال وعامل املكتوب احلادي والثالثون اىل املال 

  ٧٠.............................................................................االجساد
املكتوب الثاين والثالثون اىل املقصود علي يف بيان ان ما قيل ان كثرة اخلطرات من اسباب 

  ٧٢.......ثرة الومهية وما يناسب ذلكالوصل امنا هو على مقدار التجلي ويف حتقيق حقيقة الك
املكتوب الثالث والثالثون اىل املال مشس الدين يف حتقيق كالم الشيخ شرف الدين حيىي املنريي 

  ٧٥...........من ان السالك ما مل يكفر ومل يقطع رأس اخيه ومل يتزوج بامه ال يكون مسلما
  ٧٩...........................املكتوب الرابع والثالثون اىل والدة املري حممد امني يف النصيحة

  ٨٠........اباملكتوب اخلامس والثالثون اىل املريزا منوچهر يف التعزية والنصيحة واغتنام الشب
  ٨١املكتوب السادس والثالثون اىل جناب املري حممد نعمان يف رفع شبهات منكري عذاب القرب

البدخشي يف بيان ان كل ما يصدر عن اجلميل املكتوب السابع والثالثون اىل موالنا حممد طاهر 
  ٨٣...............................................................املطلق فهو مجيل مطلقا

املكتوب الثامن والثالثون اىل املال ابراهيم يف جواب سؤاله عن معىن حديث ستفترق اميت 
  ٨٣..........................................................احلديث ودرجة ارباب الفقر

  املكتوب التاسع والثالثون اىل اخلواجه حسام الدين امحد يف جواب 
  ٨٥.........................................................مشاورته لسفر احلج مع توابعه

 احلاصل للصوفية وعلم املتكوب االربعون اىل موالنا حممد صادق الكشمريي يف بيان علم اليقني
  ٨٥..........................................................اليقني الكائن الرباب املعقول

  املكتوب احلادي واالربعون اىل واحدة من النساء الصاحلات 
  ٨٦....................................................يف النصائح الضرورية لطائفة النساء

  ٩٣.............................املكتوب الثاين واالربعون اىل اخلواجه حممد هاشم يف بشارته
املكتوب الثالث واالربعون اىل اخلواجه حممد سعيد واخلواجه حممد معصوم سلمهما اهللا تعاىل يف 

  ٩٤......................................قت مد ظلهبيان مكاملته الواقعة يف حمفل سلطان الو
املكتوب الرابع و االربعون اىل املري عبد الرمحن بن املري حممد نعمان يف دفع شبهات املنكرين 

  ٩٤......................................................................للرؤية األخروية
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واالربعون اىل موالنا سلطان السرهندي يف علو شان قلب املؤمن واملنع عن املكتوب اخلامس 
  ٩٩.....................................................................ايذائه نقل باملعين

املكتوب السادس واالربعون اىل حضرة املخدوم زاده حممد سعيد مد ظله العايل يف بيان العروج 
  ١٠٠.................................................................والرتول نقل باملعىن

  املكتوب السابع واالربعون اىل سلطان الوقت مد ظله يف 
  ١٠١...............................................اسرار الدعاء ومدح العلماء والصلحاء

 زاده اخلواجه حممد سعيد مد ظله العايل يف بيان املكتوب الثامن واالربعون اىل حضرة املخدوم
  ١٠٢.......................سر اقربيته تعاىل وبيان ان انكشاف كنه الذات بالعلم احلضوري

املكتوب التاسع واالربعون اىل جناب حضرة املري حممد نعمان يف بيان ان العلم احلضوري 
  ١٠٥........................................................بنفسه يتلعق به تعاىلللعارف 

املكتوب اخلمسون اىل القاضي نصر اهللا يف بيان الفرق بني استدالل العلماء الراسخني واستدالل 
  ١٠٦......................................................ارباب الظاهر باالثر على املؤثر

املكتوب احلادي واخلمسون اىل املال شري حممد الالهوري يف بيان الفرق بني تصديق القلب 
  ١٠٧.............................................................................ويقينه

املكتوب الثاين و اخلمسون اىل الفقري حممد هاشم الكشيمي يف بيان فناء القلب و النفس و 
  ١٠٩....................................................لم احلصويل و احلضوريزوال الع

املكتوب الثالث واخلمسون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم مد ظله يف بيان 
  ١١٠...................................................زوال العني واالثر وجودا وشهودا

  ١١٣.......املكتوب الرابع واخلمسون اىل خاجنهان يف اتباع الشرع املبني وحماربة اعداء الدين
  ١١٤........املكتوب اخلامس واخلمسون اىل ممريزخان افغان يف ذم الرجوع من الفقر اىل الغنا

املكتوب السادس واخلمسون اىل جناب اخلواجه حممد عبد اهللا ابن شيخ حضرة شيخنا 
واخلواجه مجال الدين احلسني بن اخلواجه حسام الدين امحد يف التأسف على فوت الصحبة 

  ١١٥....................................املاضية واالمياء اىل اسرار جديدة وما يناسب ذلك
املكتوب السابع واخلمسون اىل موالنا محيد االمحدي يف بيان حدوث العامل ورد عبيد العقل 

  ١١٦.............................................................................الفعال
ن خلق املمكنات املكتوب الثامن واخلمسون اىل اخلواجه صالح الدين االحراري يف بيان ا

  ١١٨...........................................................ووجودها يف مرتبة الوهم
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املكتوب التاسع واخلمسون اىل اخلواجه شرف الدين احلسني يف ارجاع احلوادث اليومية اىل 
  ١٢١...........................................................ارادة اهللا تعاىل والتلذذ هبا

املكتوب الستون اىل ولد شيخه اخلواجه عبد اهللا يف بيان عدمية ذات االنسان وبيان ان ذاته هي 
  ١٢٢.......................النفس الناطقة مع بيان فناء النفس والقلب وزوال العلم احلصويل

اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد مد ظله يف بيان ان املكتوب احلادي والستون 
  ١٢٤....رؤية العارف لبعض املظاهر تصري له سببا للعروج يف بعض االحيان وما يناسب ذلك

صوم مد ظله العايل يف بيان املكتوب الثاين والستون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد مع
  ١٢٦...............................انتفاء الفناء الوجودي عن االنسان بناء على عدمه الذايت

املكتوب الثالث والستون اىل املري منصور يف كشف سر االحاطة والقرب واملعية الكائنة هللا 
  ١٢٧..................................كتاب الكرمي ومشكلهتعاىل وارجاع هذه اىل جممل ال

املكتوب الرابع والستون اىل حضرة اخلواجه حممد سعيد وحضرة اخلواجه حممد معصوم سلمهما 
اهللا سبحانه وابقامها يف بيان الفناء االمت املربوط بزوال العني واالثر مع حتقيق وجود الواجب 

  ١٢٨.........................بحانه وبيان زوال العدم من املمكن وبقاء الثبوت وعروجاتهس
املكتوب اخلامس والستون اىل موالنا صفر امحد الرومي يف بيان ان كل صفة من صفات 

  ١٣٢....................هالعارف وكل لطيفة من لطائفه تظهر بعنوان كلية ذاته بعد بقاء ذات
املكتوب السادس والستون اىل حممد مقيم القصوري يف جواب سؤاله عن معىن اجملاز قنطرة 

  ١٣٣............................................................................احلقيقة
 يف بيان حقيقة الكائنات وبيان الفرق بني مكشوف املكتوب السابع والستون اىل املري منصور

  ١٣٥.........................................حضرة شيخنا ومكشوف صاحب الفتوحات
املكتوب الثامن والستون اىل الفقري حممد هاشم الكشمي يف حتقيق مرتبة الوهم اليت ظهر العامل 

  ١٣٧......................................................لكيف تلك املرتبة وما يناسب ذ
املكتوب التاسع والستون اىل القاضي موسى شوحني يف الترغيب يف التزام الشريعة وصحبة 

  ١٣٩.....................................................................ارباب اجلمعية
  ١٤٠.ق بن القاضي موسى يف التحريض على صحبة ارباب اجلمعيةاملكتوب السبعون اىل موالنا اسحا

املكتوب احلادي والسبعون اىل جناب املخدوم زاده حممد عبيد اهللا يف بيان التمييز بني دقائق 
  ١٤١.....................نع العاملاملوهوم الذي هو العامل وبني املوجود احلقيقي الذي هو صا

املكتوب الثاين والسبعون اىل جناب اخلواجه حسام الدين امحد يف بيان ان تلوينات العسكر 
  ١٤٣............................متكني الرباب اجلمعية مع جواب استفساره عن قراءة املولد
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املكتوب الثالث والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد يف اسرار صفة احلياة 
اليت هي فوق العلم وبيان ان العلم كما انه من الصفات الزائدة كذلك هي من الشئون الغري 

  ١٤٤....................................................الزائدة أيضا وكذا سائر الصفات
املكتوب الرابع والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم يف شرح كالم 
صاحب الفصوص يف بيان جتلي الذات وحتقيق الرأي اخلاص حبضرة شيخنا ومل يتم هذا 

  ١٤٧.....................................................................املكتوب اتفاقا
كتوب اخلامس والسبعون اىل هذا احلقري حممد هاشم الكشمي يف بيان جتلي افعاله وجتلي امل

  ١٥٠...........صفاته وجتلي ذاته سبحانه و تعاىل وهذا املكتوب كأنه تتمة للمكتوب السابق
خلواجه حممد معصوم يف بيان علو شأن العلم املكتوب السادس والسبعون اىل املخدوم زاده ا
  ١٥٤........................................واملرتبة املقدسة فوقه املعرب عنها بالنور الصرف

املكتوب السابع والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد يف اسرار حقيقة القرآن 
  ١٥٦....................... العجز واملعرفة وحقيقة الصالة والكلمة الطيبةاجمليدمع بيان دقائق

املكتوب الثامن والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد واخلواجه حممد معصوم 
  ١٦٠......................يف اظهار االشتياق اياهم واالشفاق عليهم مع ذكر مثرات العسكر

املكتوب التاسع والسبعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم يف اسرار ذات 
  ١٦١.......العارف املوهوبة الالكيفية وحتقيق جتلي الذات والرؤية االخروية وما يناسب ذلك

املكتوب الثمانون ايضا اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم سلمه اهللا يف بيان استناد 
  ١٦٩....................................................االشياء اىل ذات العارف املوهوبة

  ١٧٢..............سني يف تعبري واقعتهاملكتوب احلادي والثمانون اىل اخلواجه مجال الدين احل
املكتوب الثاين والثمانون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد واخلواجه حممد معصوم 

  ١٧٣.................................مد ظلهما يف اظهار آالم املهاجرة مع بعض البشارات
املكتوب الثالث والثمانون اىل حضرات املخدوم اخلواجه حممد سعيد واخلواجه حممد معصوم 

  ١٧٤...........................سلمهما اهللا يف بيان بركات كونه يف العسكر من غري اختيار
  ١٧٤.......افظ عبد الفغور يف بيان آداب هذه الطريقة العليةاملكتوب الرابع والثمانون اىل احل

املكتوب اخلامس والثمانون اىل حضرة املخدوم اخلواجه حممد معصوم يف التحريض على حفظ 
  ١٧٥...........................................................................االوقات

املكتوب السادس والثمانون اىل الدرويش حبيب اخلادم يف بيان سر كثرة ظهور اخلوارق وقلته
...................................................................................١٧٦  
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املكتوب السابع والثمانون اىل موالنا صاحل الكواليب يف بيان اسرار مرادية حضرة شيخنا 
  ١٧٨.............................................................عايلومريديته مد ظله ال

املكتوب الثامن والثمانون اىل حضرة املخدوم زاده العايل املرتبة اخلواجه حممد سعيد سلمه اهللا 
  ١٧٩....................................تعاىل يف اسرار خلة اخلليل واثبات التعني الوجودي

املكتوب التاسع والثمانون اىل القاضي امساعيل الفريد آبادي يف شرح كالم الشيخ روزهبان 
  ١٨٧........................................البقلي مع بيان بعض دقائق التوحيد الوجودي

 عن حقيقة مشاهدة العرفاء احلق املكتوب التسعون اىل الفقري هاشم الكشمسي يف جواب سؤاله
  ١٩٢.............................................................سبحانه بالقلب وحتقيقه

املكتوب احلادي والتسعون اىل موالنا طاهر البدخشي يف جواب سؤاله عن الفرق بني املعرفة 
  ١٩٤.........................................................واالميان احلقيقي وغري ذلك

املكتوب الثاين والتسعون اىل الفقري هاشم الكشمي يف جواب سؤاله عن مساع الصوفية كالم 
  ١٩٧....................................................احلق سبحانه ومكاملتهم معه تعاىل

 اخلواجه حممد سعيد يف حتقيق التعني االول املكتوب الثالث والتسعون اىل حضرة املخدوم زاده
الوجودي وبيان الفرق بني مبادئ تعينات احلبيب واخلليل والكليم عليهم الصلوات و 

  ١٩٩.........................................................................التسليمات
سلمه اهللا يف بيان املكتوب الرابع والتسعون اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم 

دقائق الكمال واجلمال الذاتيني ومرتبة مقدسة فوق مرتبتهما ونصيب تعينات احلبيب واخلليل 
  ٢٠٢...........والكليم عليهم الصالة و السالم من تينك املرتبتني و حظ حضرة شيخنا منها

ون اىل موالنا صاحل الكواليب يف بيان االسرار املخصوصة بوالية حضرة املكتوب اخلامس والتسع
  ٢٠٧...............................................................شيخنا مد ظله العايل

املكتوب السادس والتسعون اىل الفقري هاشم الكشمي يف االسرار املتعلقة بامسيه صلّى اهللا عليه و 
  ٢١٠...............................................................................سلّم

  ٢١٢..........املكتوب السابع والتسعون اىل الصويف قربان اجلديد يف سر كون العامل موهوما
االلتذاذ من احلسن املكتوب الثامن والتسعون اىل احلاج عبد اللطيف اخلوارزمي يف بيان ضرر 

  ٢١٢...........................................................................الصوري
املكتوب التاسع والتسعون اىل جناب السيد املري مؤمن البلخي يف اظهار شكر النعم الظاهرية 

  ٢١٣......................والباطنية املفاضة من بركات اكابر ما وراء النهر رمحهم اهللا تعاىل
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املكتوب املويف مائة اىل الشيخ نور احلق يف كشف سر حمبة يعقوب ليوسف عليهما السالم مع 
  ٢١٥................................................بيان بعض اسرار عجيبة وعلوم غريبة

يخ عبد اهللا يف املنع من تفسري آيات القرآن وتأويلها على طبق املكتوب احلادي واملائة اىل الش
  ٢٣٤.....................................................................مذاق الفالسفة

املكتوب الثاين واملائة اىل جناب املري حممد نعمان يف الترغيب يف اجملاهدات واالنزواء وتربية 
  ٢٣٥...............................................................طاليب احلق جل وعال

املكتوب الثالث واملائة اىل الشيخ محيد االمحدي يف الترهيب عن قصور االحوال والترغيب يف 
  ٢٣٦...........................................................حصول التكميل والكمال

ات ذوي الربكات حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد سعيد املكتوب الرابع واملائة اىل احلضر
  ٢٣٧.....وحضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم يف بشارهتما بالوصول اىل بعض املراتب

 لبيان احواله ويف املكتوب اخلامس واملائة اىل الشيخ حسن الربكي يف جواب كتابه الذي كتبه
  ٢٣٨..................................احلث على احياء السنة والتحذير عن ارتكاب البدعة

املكتوب السادس واملائة اىل حضرات املخادمي سلمهم اهللا سبحانه يف بيان واقعته اليت رأي فها 
  ٢٣٩...................................البشارات العلياالّنّيب صلّى اهللا عليه و سلّم ونال منه 

املكتوب السابع واملائة اىل اخلواجه حممد أشرف يف بيان سبب وقوع الفتور يف نسبة الرابطة 
  ٢٤١...................................................................وااللتذاذ بالطاعة

ثامن واملائة اىل املال طاهر اخلادم يف بيان املعامالت املتعلقة باصل االصل وهذه املعرفة الكتوب ال
  ٢٤٢.......................................................................منقولة باملعىن

املكتوب التاسع واملائة اىل حضرة املخدوم زاده اخلواجه حممد معصوم سلمه اهللا سبحانه يف بيان 
 اجياد العامل يف مرتبة الوهم ولكنه بواسطة االستقرار وتعلق االجياد به صار منسوبا اىل نفس أن

االمر وهذه املرتبة وراء مرتبة العلم واخلارج وبيان أن الوحدة والكثرة كلتيهما يف نفس االمر 
غري وحتقيق أن فناء السالك مع وجود الثبات واالستقرار بأي معىن يكون وهذا املكتوب بقي 

  ٢٤٢...........................................................تام بواسطة حوادث االيام
املكتوب العاشر واملائة اىل املخدوم زاده حممد معصوم أيضاً سلمه اهللا يف بيان ان معاملة العارف 

ريقا سلطانيا تبلغ مبلغا ال حتصل فيه صورة معلوم أصال فحينئذ تكون له كل ذرة من الذرات ط
اىل املطلوب وبيان ان حب مثل هذا العارف ينجر اىل حب احلق وبغضه اىل بغضه سبحانه 

وهكذا حكم تعظيم آل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم واهانتهم بالنسبة اليه صلّى اهللا عليه و سلّم 
  ٢٤٥.........................................................وهذه املعارف نقلت باملعىن
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املكتوب احلادي عشر واملائة اىل الشيخ نور حممد التهاري يف بيان بعض االسرار املتعلقة مبقام 
قاب قوسني أو أدىن وبيان سر عدم وجدان العارف الكامل مشاله وهذه املعارف أيضا منقولة 

  ٢٤٦.............................................................................باملعىن
املكتوب الثاين عشر واملائة اىل القاضي اسلم يف بيان ان صفاته تعاىل ال عني ذاته سبحانه وال 

  ٢٤٨...........................................................................غري ذاته
املكتوب الثالث عشر واملائة اىل املال سلطان السرهندي يف بيان ان صفاته تعاىل متصفة باحلياة 

  ٢٤٩................لعلم وسائر الكماالت ويف حتقيق معىن قيام الصفات بذاته جل سلطانهوا
املكتوب الرابع عشر واملائة اىل حممد هاشم الكشمي يف حتقيق صفات الواجب تعاىل وبيان 

معىن من القيام بالعني ولكن ال حيتاج فيه اىل كيفية تعلق علمه تعاىل بكماالته وبيان انه البد لل
اثبات احملل وبيان التعني الوجودي ومبادئ تعينات االنبياء املتبوعني واالنبياء التابعني واملالئكة 
الكرام على االنبياء وعليهم الصالة و السالم ومبادئ تعينات االولياء وعوام املؤمنني والكفار 

  ٢٥١........................................................وموجودات النشأة االخروية
  ٢٥٩.املكتوب اخلامس عشر واملائة اىل اخلواجه أيب املكارم يف التحريض على خدمة خلق اهللا تعاىل

الم حممد يف بيان معىن قوله تعاىل ان يف ذلك املكتوب السادس عشر واملائة اىل موالنا الشيخ غ
  ٢٥٩..................................................لذكرى اآلية وبيان اعتراضات أخر

  ٢٦٢..............................املكتوب السابع عشر واملائة اىل موالنا عبد القادر االنبايل
  ٢٦٨...................................املكتوب الثامن عشر واملآئة اىل الشيخ مودود حممد

  ٢٦٩.......................املكتوب التاسع عشر واملائة اىل املري منصور يف بيان اختيار العزلة
شرون بعد املائة اىل املرزا حسام الدين أمحد يف حل عبارات مكتوب متضمن املكتوب الع
  ٢٧٠...........................................................................لالسرار

  ٢٧٩..................................املكتوب احلادي والعشرون اىل موالنا حسن الدهلي
ب الثاين والعشرون واملائة اىل نور حممد التهاري يف بيان ان الطريق املوصل اىل جناب املكتو

  ٢٩٦...............................................................قدس احلق تعاىل اثنان
عبد احلميد فردوس املكي اخلالدي االفغاين مصحح * يقول الراجي من ربه نيل االماين 

  ٢٩٩............غفر اهللا له ولوالديه وحملبيه و للمسلمني* باملطبعة املريية * ة الكتب العربي
  ٣٠١...........................................ترمجة احوال املعرب على سبيل االمجال

  ٣٠٨.......)لقاسم الشهرزوري رمحه اهللا تعاىل يف التصوفللشيخ ايب حممد عبد اهللا بن ا(
  


