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  مقدمة 
  :املؤلفعن 

أبو عبد ا حممد بن علي بن احلسن بن بشر احلكيم الرتمذي من أهم  اخلرسا�ي يعترب الفقيه احملدث
كان الرتمذي مثل والديه يهتم بعلم  لقدو اهلجري، يف القرن الثالث اليت كا�تالصوفية وأبرز الشخصيات 

  .طلب احلديثويسافر ل احلديث
 ١يف ترمجته اال�كليزية يناقش الدكتور �قوال هريفإن  ا�تساب هذا العمل إىل احلكيم الرتمذي من رغمعلى ال

  :بناء على املالحظات التالية وذلك حول هوية املؤلف تظهراليت القيمة هلذا العمل الشكوك 
مل يظهر يف  حيث )الصدر والقلب والفؤاد واللب(إىل أربع مقامات " القلب"صطلح �ظام تقسيم م )١

) ه٢٩٥ت (يشري هري إىل أن هذا النظام يشبه �ظام أبو احلسن النوري و. غريه من أعمال الرتمذي
 .هري أقوى دليل على ا�تساب العمل إىل النوري وهو ما يعتربه ،يف رسالته مقامات القلوب

وجود غري أن . من أسلوب احلكيم الرتمذي يف أعماله األخرى وهو ليس لى السجععيعتمد املؤلف  )٢
 .أن الرتمذي هو املؤلف على هلذا العمل يدل خمطوطة واحدة

  :العملعن 
الصدر  :يف مفهوم املؤلفو. من أهم األعمال الصوفية يعترب" واللببيان الفرق بني الصدر والقلب والفؤاد "

  .واللب مقام �ور التوحيد ،والفؤاد مقام املعرفة ،لب مقام �ور اإلميانوالق ،مقام �ور اإلسالم

                                                 
١ Nicholas Heer, trans., “A Treatise on the Heart,” in Three Early Sufi Texts, trans. Nicholas Heer et al., Revised Edition 

(Louisville, KY: Fons Vitae, 2009).  
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فقد �قوال هري  أما .النفسالعبد ومراحل  يت يصل إليهادرجات اإلميان ومرتبة العلم الاملؤلف  وصف كذلك
. بأحد أ�وار ا منها يرتبط كلاليت  ه األربعةكولوجي صويف للقلب ومقاماتسيوصف هذا العمل بأ�ه �ظام 

   :التايللخص املإىل  هري توصلو 
  اللب  الفؤاد  القلب  الصدر

  �ور التوحيد  �ور املعرفة  �ور اإلميان  �ور اإلسالم
  املوحد  العارف  املؤمن  املسلم

  هة ا وبرمن  الرؤية  علم الباطن  علم الشريعة
  النفس املطمئنة  النفس اللوامة  النفس امللهمة  النفس األمارة

  
واألحاديث النبوية القرآ�ية اآليات  يالحظ بأن املؤلف قد اعتمد يف استخراجه هلذا النظام على وأخرياً
  .الشريفة

  
  يوسف  وليد مرعي. د

  عمان، األردن
  



 بسم ا الرمحن الرحيم

  رب يسر وأعن
ق ران الفـَ أما بعد، فإن بعض أهل العلم والفقـه سـألين عـن بيـ    : يذمرقال أبو عبد ا حممد بن علي التِّ

بني الصدر والقلب والفؤاد واللب، وما وراءها من الش    غاف ومواضع العلوم، وأحب أن أشـرح لـه بتوفيـق ا
تعاىل إذ هو مر كل عسري وبه أستعنييس.  

  الفصل األول
ن اسم القلـب اسـم جـامع يقتضـي مقامـات البـاطن كلـها، ويف البـاطن         يف الدين، أ اعلم، زادك ا فقهاً

منها ما هي من خارج القلب ومنها ما هي من داخل القلب فأشبه اسم القلـب اسـم العـني، إذ العـني      مواضع
وكــل واحــد مــن هــذه . مــن البيــاض والســواد واحلدقــة والنــور الــذي يف احلدقــة الشــفريتنياســم جيمــع مــا بــني 

بعضـها متصـلة    صاحبه، إال أن بعضها معاو�ـة لـبعض، ومنـافع    معنى له حكم على حدة ومعنى غري األشياء
وكـذلك اسـم الـدار اسـم      .من الداخل، وقوام النـور بقـوامهن   وكل ما هو خارج فهو أساس الذي يليه ببعض،

جامع ملا حيفظ حبيطاهنا من الباب والدهليز وصحنها يف بيوهتا ومـا فيهـا مـن املخـدع واخلزا�ـة، وكـل مكـان        
م مـن حـوايل مكـة والبلـد     مع للحـر وكـذلك اسـم احلـرم اسـم جـا      .وموضع فيها له حكـم غـري حكـم صـاحبه    

وكذلك اسم القنـديل اسـم    .اآلخرواملسجد والبيت العتيق، ويف كل موضع مناسك غري ما يكون يف املوضع 
املـاء، والفتيلـة هـي    ويف القنديل موضع املاء غري موضع الفتيلة، وموضـع الفتيلـة غـري موضـع      للزجاجة،جامع 

دهن ليس فيه ماء، وصـالحه بصـالح هـذه األشـياء كلـها، إذا �قـص        اليت يكون فيها النور، ويف موضع الفتيلة
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وكذلك اسم اللوز اسم جامع للقشر اخلـارج الـذي فـوق القشـر الصـلب، والقشـر        .منها واحد فسد ما سواه
  .الثا�ي الذي هو مثل العظم واملخ، واللب الذي فيه، والدهن الذي يف داخل اللب

هلذا الـدين أعالمـاً ومنـازل، وألهلـه فيـه مراتـب، وأهـل العلـم فيـه           يف الدين، أن فاعلم، زادك ا فقهاً
ْ فَْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت { :قال ا تعاىل. مراتب، وأهل العلم فيه على درجات ُ  ،الزخـرف ( }َوَرفَْعنَا َبْعَض

ٌ { : ، وقال)٣٢ قلب هـو أكـن   موضعه يف الوكل علم هو أرفع ف .)٧٦ ،يوسف( }َوفَْوَق كُِلّ ِذي ِعْلٍم َعِل
  .وأخفى وأسرت، ولكن ذكر اسم القلب ينوب عن ذكر سائر املقامات عند عامة الناس رزوأخص وأح

ولكن الصدر يف القلب هو يف املقام من القلب مبنزلة بياض العني يف العني، ومثل صحن الـدار يف الـدار،   
ى من اللوز الذي خيـرج اللـوز منـه إذا    ومثل الذي حيوط مبكة، ومثل موضع املاء يف القنديل، ومثل القشر األعل

فهذا الصدر موضع دخول الوسواس واآلفات، كما يعيـب بيـاض العـني آفـة العـني آفـة البثـور         .يبس يف الشجر
وهيجان العرق وسائر علل الرمد، وكما يوضـع يف صـحن الـدار مـن احلطـب والقماشـات، ويـدخل فيهـا كـل          

والبــهائم يف ســاحة احلــرم، وكمــا يقــع فــوق املــاء يف القنــديل أحــد مــن األجا�ــب أحيا�ــاً، وكمــا يــدخل الســباع 
والبعـوض والـذباب يف قشـر     سفل موضـعه املـاء، وكمـا تـدل القمـل     الفراش وغريه، وإن كان فوق املاء دهن فأ

الصغار يدخلن فيه اللوز الذي هو أعلى إذا ا�شق حتى صارت اهلوام. 
موضع دخول الغل والشهوات واملنـى واحلاجـات،   والذي يدخل يف الصدر قلما يشعر به يف حينه، وهو 

ارة بالسوء وهلا فيـه مـدخل وتتكلـف أشـياء     ، وهو موضع والية النفس األموينشرح أحيا�اً وإ�ه يضيق أحيا�اً
تعلم مـن  وهو موضع �ور اإلسالم، وهو موضع حفـظ العلـم املسـموع الـذي يـ      .وتتكرب وتظهر القدرة من �فسها

وإمنـا   .ر عنه بلسان العبارة، ويكون أول سبب الوصول إليه التعلم والسـمع ل ما يعبعلم األحكام واألخبار وك
ي صدراً أل�ه صدر القلـب، وأول مقامـة كصـدر النـهار الـذي هـو أولـه، أو كصـحن الـدار الـذي هـو أول            مس
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الـت  إذا اسـتقرت وط  القلب أيضـاً  إىلر األشغال تصدر منه كَويصدر منه وساوس احلوائج، وف. موضع منها
    .املدة

وأما القلب فهو املقام الثا�ي فيه، وهو داخل الصدر، كسواد العني الذي هو داخل العني، وهو البيـاض،  
وكبلد مكة الذي هو داخل احلرم، وكموضع الفتيلة من القنديل، وكالبيت داخل الدار، وكـاللوز داخـل القشـر    

بــة والرضــا والــيقني واخلــوف والرجــاء والصــرب  وهــو معــدن �ــور اإلميــان و�ــور اخلشــوع والتقــوى واحمل  .األعلــى
وهو معدن أصول العلم أل�ـه مثـل عـني املـاء والصـدر مثـل اخلـوض، مـن العـني إليـه املـاء، كالصـدر             . والقناعة

والقلب يهيج منه اليقني والعلم والنية، حتى خيـرج  . خيرج من القلب إليه العلم، أو يدخل من طريق السمع إليه
 " :ملسو هيلع هللا ىلصل رسـول ا  كمـا قـا   .الفـرع  باألصـل وإمنا يتأكـد   األصل والصدر هو الفرع، فالقلب هو. الصدر إىل

أن العمـل الـذي تعملـه الـنفس إمنـا يرتفـع مقـداره بنيـة القلـب،           ملسو هيلع هللا ىلصا  رسـول ، ففسـر  ١"إمنا األعمال بالنيات
ولـيس  . يتـه الصـدر بنيـة القلـب ووال    إىلواليتـها   والعمل للـنفس، ومنتـهى  . وتضاعف احلسنة على قدر النية

 :ملسو هيلع هللا ىلصي اململكة، كما قال رسـول ا  من ا تعاىل، ألن القلب هو امللك والنفس ه ةالقلب يف يد النفس رمح
والكليتان  الكبد رمحة، والطحال ضحك، ولحة، واألذ�ان قمعسوالعينان موالرجالن بريد  انحنج انواليد"

 ملسو هيلع هللا ىلص، فـبني رسـول ا   ٢"فسد جنوده مكر، والرئة �فس، فإذا صلح امللك صلحت جنوده، وإذا فسد امللك
ــي. للقلــب كامليــدان للفــارس فالصــدر أن القلــب ملــك،  ن عليــه الســالم أن صــالح اجلــوارح بصــالح القلــب   وب

وفسادها بفساد القلب، فالقلب مبنزلة السراج وصالح السراج بالنور، وذلك النور �ور التقى والـيقني، أل�ـه إذا   
�ور سـراجها وكـل عمـل جـاء مـن الـنفس مـن غـري قلـب           ئمسرجة طف النور كان القلب مبنزلةخال عن هذا 

                                                 
  ).٢٤٢٧(، ابن ماجة، رقم )١٦٤٧(رقم  السنن، ، الرتمذي،)٢٢٠١(رقم  ،وأبو داود ، )١٩٠٧(، ومسلم، رقم )١/٣) (١(، رقم البخاري ١
 .٤٧، ص ٦، أبو �عيم األصبها�ي، حلية األولياء، ترمجة كعب األحبار، ج )١٢٠٧-١٢٠٦رقم (، ١اهلندي، كنز العمال، ج املتقي  ،)٧٣٨(الشاميني، رقم  مسندالطربا�ي،  ٢
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كمـا قـال   . إن كـان طاعـة  فإ�ه ليس مبعترب يف حكم اآلخرة، وليس مبؤاخذ صاحبه إن كان معصية وال مثاب 
ْم  {: ا تعاىل ُ   ).٢٢٥ ،البقرة( }يَُؤاِخُذكُم ِبَما َكَسَبْت قُلُوبُ
ثؤاد يف القلب، وهو املقام الثالل الفثَوم، ثل احلدقة يف سواد العني، وكمثل املسجد احلرام يف داخـل  كم

مكــة، وكمثــل املخــدع واخلزا�ــة يف البيــت، وكمثــل الفتيلــة يف موضــعها وســط القنــديل وكمثــل اللــب يف داخــل 
، وهذا الفؤاد موضع املعرفة وموضع اخلواطر وموضع الرؤية، وكلما يسـتفيد الرجـل يسـتفيد فـؤاده أوالً    . اللوز
  .والفؤاد يف وسط القلب كما أن القلب يف وسط الصدر، مثل اللؤلؤة يف الصدف. لبثم الق

  ل اللب يف الفؤاد كمثل �ور البصر يف العني، وكمثل السراج يف فتيلة القنديل، وكمثل الدهن املكنون ثَوم
وكـل واحـد   وكل واحد من هذه األشياء اخلارجية وقاية وسرت للـذي يليـه مـن الـدخل،     . يف داخل لب اللوز

، فهي أشكال متعاو�ـات قريبـة بعضـها مـن بعـض، موافقـات غـري خمالفـات، ألهنـا          خراألُمنهن يشاكل الباقيات 
وهذا اللب موضع �ور التوحيد و�ور التفريـد،  . أ�وار الدين والدين واحد وإن كان مراتب أهله ختتلف وتتنوع

  .والسلطان األعظم متّوهو النور األ
عهن �ور التوحيد، فالتوحيد يهلن مج األصلوأمكنة شريفة ولطائف ظريفة، و وبعد هذا مقامات لطيفة

سواملعرفة بِ رومشاهدة الرب، واإلسالم الشـكر علـى الـرب وتسـليم القلـب للسـر، ألن       السر ، واإلميان حمافظة ر
أييد ا تعاىل وهدايتـه  د يدركه بعقله لوال تعبإياه عليه، ومل يكن ال هبداية ا تعاىل للعبد وداللتهالتوحيد سر 

 ،اً مـن غـري اسـتحقاق مـن العبـد لـذلك      والنعمـاء مبتـدئ   اآلالءمن ا تعاىل له إذ فتح له بـاب   رواملعرفة بِ. له
ومعليه باهلدى حتى آمن بأن هذا كله من ن تعاىل، م اهعليه �عمةً ن ال يقدر على شكره إال بتوفيـق  ةًومن ،

ه عليه، فهو يشاهد بر ا وحيافظ سره، إذ هو املوفق، أل�ه ال يـدرك كيفيـة   نعمة جديدة ما، وذلك أيضاً �
ربوبيته، فعلم أ�ه واحد، وجيتلب التشبيه والتعطيل والتكييف والتجنيف، فهذا هو اإلميان الذي هـو يشـاهد   
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السـتقامة وتسـليم الربوبيـة    وإن اإلسالم هو استعمال النفس يف بـر ا بطاعتـه بالشـكر وا   . الرب وحيافظ السر
العبودية والدوام على ما يقر به إليه، ألن اإلسالم إمنا يقام بالنفس  إىلإليه واإلعراض عن إدراك السر واإلقبال 

مــر والـنفس هـي عميـاء عـن إدراك احلـق ومشـاهدته، ومل يكلـف الـنفس إدراك احلقـائق، أال تـرى أن البعـد أُ           
والفرار من االبتداع، ويكفي مـن   تباعاالما آمن من جهة الكيفية، إمنا عليه  بالقلب، ومل يكلف بإدراك باإلميان

  .النفس التسليم فحسب
ق بفهــم واملقامــات املســكوت عنــها الــيت وراء هــذه املقامــات املــذكور بعضــها إمنــا ببصــرها عبــد موفَّــ   

وتكـون هـذه املقامـات الـيت وراء     املقامات املوصوفة هبذه األمثال املعروفة، يعينـه ا تعـاىل ويؤيـده ليفهمهـا ،     
  .ههذه املذكورات كزيادة صفو املاء إذ لبث يف اآل�ية، فبهذه األمثال يدرك طريق السر املسكوت عن
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  الفصل الثا�ي
والـنفس  . تكلـف بالـدخول يف الصـدر   وس وأما�يها، وأعطيـت الـنفس واليـة    قد ابتلى بالنف وإن املؤمن

اجلـوف مـن ظلمـة     فيمتلـئ من الدم وقوة النجاسة، القرب وهيجاهنا معدهنا يف اجلوف وموضع القرب وموضع 
د عبـ الء من ا إياه حتى يسـتعني ال دخاهنا وحرارة �ارها، ثم تدخل يف الصدر بوسوستها وأباطيل أما�يها ابت

خل يــدوكــذلك الشــيطان، . بصــدق افتقــاره ودوام تضــرعه ملــواله، فيجيبــه ا تعــاىل ويصــرف عنــه شــرها  
ارة بالسـوء شـكل الشـيطان، ومهـا     واليـة حـد الـنفس، ألن الـنفس األمـ      ذصدر العبد، وهو آخبوسوسته يف 

ـِس َو ٱَشَياِطنيَ {: شيطا�ان، قال ا تعـاىل  جـل وعـال رحـم عبـده      وإن ا). ١١٢ ،األ�عـام ( }لِْجـِنّ ٱْإلِ
يطان ووسوسـته يف صـدره   املؤمن حيث مل جيعل قلبه يف يد �فسه، وإمنا هو برمحته يتواله، ويبتليه بدخول الش

َما ِيف ُصُدوِركُْم {: من حقارة قدرة ويريه متام فقره وتصديق ذلك قوله عز وجـل  ليعلمه قليال ُ َ اّهللاَ ِ  }َولَِيْبَت
ْم  {يعين، وا أعلم، بوساوس الشـيطان والـنفس،   ) ١٥٤ ،ل عمرانآ( ُ َص َمـا ِىف قُلُـوِب  آل( }َولِـيَُمّحِ

ِى يَُوْسـِوُس ِىف ُصـُدوِر ٱلنَّـاِس { :، وقـال جـل وعـز   اإلميـان قلـب بنـور   ال طهـارة وهـو  ) ١٥٤ ،عمران َ ّ  } ٱ
  ).٥، الناس(

فََال َيُكن ِىف {: قال ا تعـاىل . القلب إىلاعلم أن ا�شراح الصدر والضيق إمنا يضاف إليه وال يضاف 
نْهُ  ِق ِبِهۦ َصـْدُرَك  فَلََعّلََك َتاِرك َبْعَض {: ، وقال)٢، األعراف( } َصْدِرَك َحَرٚج ّمِ ۤ ِإلَْيَك َوَضآ ٰ َ  } َما يُو

يمـه موسـى عليـه    ، وأخـرب عـن كل  )٩٧احلجـر،  (}  َولََقْد َنْعلَُم أَّنََك َيِضـيُق َصـْدُرَك  {: ، وقال)١٢ ،هود(
بُوِن  {: السالم أ�ه قـال  ٓ أََخاُف أَن يَُكّذِ ِّ ضـاف  ، فأ)١٣-١٢الشـعراء،  (}  َوَيِضيُق َصـْدِرى }١٢{َرّبِ ِإ

الـذي   لـيم ال يكـون مـن جهـة الوسـواس     وضيق صدر الـنيب عليـه السـالم وصـدر الك    . الصدر إىلا الضيق 
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الشـيطان ومنازعـات    يكون لعامة املسـلمني، ألن األ�بيـاء علـيهم الصـالة والسـالم عصـمهم رهبـم مـن وسـواس         
بوهنم إذا ذكروا وحدا�ية أو يكذ  شريكاًصدورهم إذا مسعوا الكفار يذكرون النفوس، ولكن كا�ت تضيق 

وال غاية لضيق الصدر إذا ضاق، وصدر كل واحد يضيق على قدر جهلـه وغضـبه، وكـذلك ال    . ا تعاىل
غاية لسعته إذا ا�شرح هبدي ا تعـاىل، فـإذا ضـاق عـن احلـق اتسـع للباطـل، وإذا ضـاق عـن الباطـل اتسـع            

َ {: ملسو هيلع هللا ىلصما ذكر ا تعاىل على �بيـه   إىلأال ترى . للحق ْح لَـَك َصـْدَرَك أَل َ
ْ َ ا  فمـن  ،)١، الشـرح ( } ْم 

وصدر املؤمن بضيق أحيا�اً من كثـرة  . بشرح صدره بأ�وار حق اإلسالم حتى ضاق صدره عن وسع الباطل
ويضـيق أيضـاً إذا مسـع بـاطال، فـال       الوسواس والغم والشغل وتتابع احلوائج وبلوغ احلـوادث وإصـابة املصـائب،   

ّبِِهۦ{ :اإلسالم ا تعاىل وسع صدره بنورحيمل قلبه ذلك ألن  ٰ نُوٛر ّمِن ّرَ َ  ).٢٢: الزمر( } فَُهَو َع

والشـك، واتسـع هلـا، فلـم يبـق فيـه        والشـرك وأما صدر الكافر واملنافق فإ�ه امـتأل مـن ظلمـات الكفـر     
ـِٰكن ّمَـن َشـَر { :وجـل  عزقال ا  .سالم، وضاق عن وسع �ور احلق فيهمكان لنور اإل ْفِر َولَـ ُ

َح ِبـٱلْ
 ِ ــَن ٱّهللاَ ْم َغَضــٚب ّمِ ِ ْ ــ ــْح َصــْدَرهُۥ  { :، وقــال)١٠٦ ،النحــل( }َصــْدٙرا فََعلَ َ

ْ َ ِدَيــهُۥ  ْ َ ُ أَن  فََمــن يُــِرِد ٱّهللاَ
ِم  ـٰ ْسلَ ًقا َحَرٙجا  ۖ لِْإلِ ُۥ َيْجَعْل َصْدَرهُۥ َضّيِ َ ّ أن الصـدر إذا   ن ا تعاىلي، فب)١٢٥ ،األ�عام( }َوَمن يُِرْد أَن يُِض

 .امتأل من ظلمات الكفر ضاق عن وسع أضدادها من األ�وار
واإلسالم اسم جامع لدين ا تعاىل، ويضـيفه للعبـد أيضـاً لقولـه     . وصدر املؤمن مكان �ور اإلسالم فيه

، ١"اإلسالم إقرار باللسان وعمل باألركان مع تصديقه باإلميان ومشاهدته بعض صـنائع الـرمحن  : "عليه السالم
كما أن العـني واحلـرم والـدار والقنـديل واللـوز أمسـاء جامعـة واإلسـالم اسـم عـام يشـتمل علـى اإلميـان والقـول               

سالم فيـه  إلولكن اإلسالم له ظاهر وباطن، فظاهره رمبا محله املنافق وشرك أهل ا. باللسان والعمل باألركان
                                                 

 ).٢١٠(ابن ماجة، رقم  ١
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َ {: ظاهراً وهو يف الباطن كافر، قال ا تعـاىل 
ْ ـِٰكن قُولُـٓو۟ا أَْسـلَْمنَا  ۖ اُب ءَاَمنَّاَقالَِت ٱْألَ قُل لَّْم تُْؤِمنُـو۟ا َولَـ

ا وأمـا  . م ومل تؤمن قلوهبمهأسلموا بأفواه أهنم إالن ا تعاىل أهنم مل يؤمنوا بعد ، فبي)١٤ ،احلجرات( } َولَّمَ
: ، قـال ا تعـال  ماألحكـا  باطن اإلسالم فهو اال�قيـاد لـرب األ�ـام وتسـليم الـنفس والقلـب ملـا جيـري عليـه مـن          

ِ َوُهَو مُْحِسنٚ { َ ٰ َمْن أَْسلََم َوْجَههُۥ ِهللاّ َ الـذي يشـاكل �ـور إسـالمه      ، فهذا هو املسلم حقـاً )١١٢ ،البقرة( } َب
علـيهم الصـالة    األ�بيـاء ا تعـاىل يف قصـة   قـال  . و�ـور اإلحسـان، فتعاو�ـت وتواصـلت وتشـاكلت      اإلميان�ور 

ا ُهٙدى َونُوٚر ِإّنَآ أَن{: والسالم َ َة فِ ٰ يـَن أَْسـلَُمو۟ا  ۚ َزلْنَا ٱلّتَْوَر ِ َ ّ ـا ٱلنَِّبّيُـوَن ٱ َ ِ ُم  ُ ، )٤٤ ،املائـدة ( }َيْح
ُۥ لِْلَجِبــِني {: ويف قصــة إبــراهيم َ ّ ــآ أَْســلََما َوَتــ فهــؤالء خاصــة ا طالبــهم ا ). ١٠٣ ،الصــافات( } فَلَّمَ

لـدليل  وا. ئوا من حوهلم وقوهتم، فأسلموا ظاهرهم وباطنهم أهنم تربباالستقامة على حقيقة اإلسالم، وهو 
ٰ { :شـكالن يف املعنـى، قـول ا تعـاىل    ن كا�ا خمتلفي االمسني فهما إعلى أن اإلسالم واإلميان و َ َوَقـاَل مُـو

ُ ّمُْسِلِم  لُٓو۟ا ِإن كُن ِ فََعلَْيِه َتَوّكَ ُ ِبٱّهللاَ ْ ءَاَمن ُ َقْوِم ِإن كُن ـٰ ْم {: وقوله تعاىل ،)٨٤ ،يو�س( } نيَ َي ِ ْ ٰ َعلَ َ َوِإذَا يُْت
ِۦ مُْسِلِمنيَ  ِ نَآ ِإّنَا كُنَّا ِمن َقْب ّبِ ۦۤ ِإّنَهُ ٱلَْحّقُ ِمن ّرَ فَأَْخَرْجنَـا { :، وقوله تعـاىل )٥٣ ،القصص( }َقالُٓو۟ا ءَاَمنَّا ِبِه

ُمْؤِمنِنيَ 
ا ِمَن ٱلْ َ واإلميان على تعارف العامـة وعلـى وجـه الشـريعة هـو      . يةاآل) ٣٥ ،الذاريات( }َمن َكاَن فِ

التصديق باحلق وقبوله بالقلب واإلقرار باللسان أ�ه حق، واإلسالم هو اال�قياد للحق بالنفس والقلب واإلقبـال  
  .واالستقامة عليه واالجتناب عما خيالفه إليه

ا واليـة يف الصـدر بالـدخول، وهـو     والصدر أيضاً موضع الغل واجلناية، ألن النفس ذات غل وجناية وهل
ـْن {: قال ا تعاىل يف صفة أهل اجلنـة . من جهة االبتالء، وقد ذكر فيما تقدم ِ ّمِ َوَنَزْعنَـا َمـا ِىف ُصـُدوِر

 إال، اإلميـان وقلب املؤمن حمفوظ مـن الغـل أل�ـه موضـع     . حتى يدخلوا اجلنة بال غل) ٤٣ ،األعراف( }ِغّلٛ 
َوَال َتْجَعْل ِىف قُلُوِبنَا {: قال ا تعـاىل . ه أن يدعوه ويسألوه أن ال جيعل يف قلوهبم غالأن ا تعاىل أمر عباد
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ــو۟ا  ُ ــَن ءَاَمن ي ِ َ ّ ــّالٙ لِّ ــافوه ليطهــ   ). ١٠ ،احلشــر( }ِغ ــدعوه وخي ــظ   وأحــب أن ي ــوهبم، ومل يضــمن مل حف ر قل
ليـزدادوا   إليه من وساوس الصـدور  وحيفظ قلوهبم ليستغيثوا. صدورهم من الوسواس ليعرفوا منة ا عليهم

َْشـِف ُصـُدوَر َقـْوٛم {: قـال ا تعـاىل  . يف أ�فسـهم  ر قلوهبم وحمصها، ويزداد ذالًهط عزاً وشرفاً با إذا َو
ْم  }١٤{ّمُْؤِمنِنيَ  ِ ِ ن ا أن الشـفاء يكـون للصـدور الـيت     ، فبـي )١٥-١٤ ،التوبـة ( } ۗ َويُْذِهْب َغْيَظ قُلُـو

ـُدوِر {: ل، وقال أيضـا هي موضع الغ ٚ لَِّمـا ِىف ٱلّصُ ْم َوِشـَفآء ُ ّبِ م ّمَْوِعظَةٚ ّمِن ّرَ ُ  ،يـو�س ( }َقْد َجآءَْت
فقلب املؤمن سليم وصدره سليم، وقلب الكافر واملنافق ميت وسقيم، وصدره فيه ظلم عظـيم، قـال   ) ٥٧

ِم ّمََرٚض {: ا تعاىل ِ يَن ِىف قُلُو ِ َ ّ ِّ { ، وقـال )٣١ ،املدثر( }ٱ ٚ ِإّنَ ٱل  ،)١٣، لقمـان ( } َك لَظُْلـٌم َعِظـ
ْ ِإّالَ ِكــْربٚ {: وقــال ِ واعلــم أن كــل علــم ال يوصــل إليــه إال بــالتعلم والــتحفظ  ) ٥٣ ،غــافر( }ِإن ِىف ُصــُدوِر

فـإن موضـعه الصـدر وجيـوز عليـه      . واالجتهاد والتكلف من جهة السمع واخلرب قرآ�اً كان أو حـديثاً أو غـريه  
يَن أُوتُو۟ا ٱلِْعْلَم {: يان، قال ا تعاىلحكم النس ِ َ ّ ـٰٚت ِىف ُصُدوِر ٱ نَ ـٰت َبّيِ ). ٤٩، كبوتالعن( }ۚ َبْل ُهَو ءَاَي

عبارته وقراءته وروايته وبيا�ه، وميكن يف صاحبه النسيان، ألن النفس هـي الـيت حتملـه     أوهو العلم الذي تتهي
والصـدر يف هـذا املعنـى    . ساه بعد التحفظ وبعـد جهـد كـثري   وحتفظه، وهي مطبوعة على النسيان، فرمبا ين

والصدر أيضاً من . حمفوظةومع هذا رمبا غلط وسها وشك يف . هقلبكظهر القلب، يقال فالن يقرأ عن ظهر 
ة مثـال املـاء ومـا يشـبهه، ثـم خيـرج منـها،        ؤة، رمبا دخل يف الصـدفة شـيء غـري اللؤلـ    ؤالقلب كالصدفة من اللؤل

يصـري موضـعه خاليـاً يسـع يف مكاهنـا       موضع غري تدخل فيها شيء اللهم إال أن يرفع فحينئـذ  ةؤوليس يف اللؤل
 .شيء آخر
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  ل الثالثالفص
ُر  {:تعـاىل  ا قـال  ،والعمى والبصر يضاف إىل القلب وال يضاف إىل الصدر ـٰ ـا َال َتْعَمـى ٱْألَْبَصـ َ َ ّ فَِإ

دُ  ـِٰكن َتْعَمى ٱلْقُلُوُب ٱلَِّتى ِىف ٱلّصُ وأما من جهة جمـاز اللغـة   . هذا هو الطريق الظاهر ،)٤٦احلج، (} وِر َولَ
ُ { :، قال ا تعاىلرمبا يعرب بلفظة الصدر عن القلب وتعارف الناس قُْل ِإن تُْخفُو۟ا َما ِىف ُصُدوِركُْم أَْو تُْبُدوه

 ُ ْ أَْكـَربُ { :وقـال  ،)٢٩آل عمـران،  ( } ۗ َيْعلَْمهُ ٱّهللاَ ُ  :وقـال  ،)١١٨آل عمـران،  ( }ۚ َوَمـا تُْخِفـى ُصـُدوُر
ْ َوَما يُْعِلنُوَن { ُ هبـا   ىبـذلك القلـب، ولكـن عنـ     ىوعنـ . )٦٩القصـص،  ( } َوَرّبَُك َيْعلَُم َما تُِكّنُ ُصُدوُر

ة موصدة خللوها عن �ور اهلدىكلها قلوب الكفار ، ألن صدورهم وقلوهبم صاد.  
يـه إال بعـد التكـرار وجهـد االعتبـار واملواظبـة       يـتمكن ف  وهذا النوع مـن العلـم ال يسـتقر يف الصـدر وال    

خـرج إليـه مـن داخـل القلـب       فأمـا مـا  . عليه، أل�ه مثل الطريق وخاصة ملا دخل فيه من اخلارج مثل املسموع
أل�ـه   يثبـت يف الصـدر هـذه األحـوالُ     من لطائف احلكمة وشواهد املنة فاستقراره يف الصدر متمكن، وإمنـا ال 

اخلـدم واحلشـم    مـن وائج أل�ه كالفناء للبيت الذي يف الدار، وقد يـدخل يف الـدار   موضوع وردود األشغال واحل
وال يدخل يف البيت الذي يدخل فيه صاحبه إال ذو رحـم أو حمـرم أو   واجلريان واألجا�ب وغريهم يف أوقات 

عيسـى  تعـاىل يف قصـة    ا بـالنفس عـن القلـب، قـال     ر من جهـة جمـاز اللغـة أيضـاً    عبوقد ي. قريب أو صديق
َ َيْعلَُم { :وقال ،يف قليب يعين تعلم ما )١١٦املائدة، (} َتْعلَُم َما ِىف َنْفِسى { :عليه السالم َوٱْعلَُمٓو۟ا أَّنَ ٱّهللاَ

 ُ ْم فَٱْحـَذُروه ُ إن ا عـز وجـل   ": ملسو هيلع هللا ىلص يريـد بـه القلـب وقـال رسـول ا      )٢٣٥البقـرة،  (} ۚ َما ِىفٓ أَنفُِس
. ر، فبان لـك أن املـراد مـن احلـديث وسـاوس الصـدور الـيت ال تسـتق        ١"احدثت به أ�فسه جتاوز عن أميت ما

                                                 
السنن، كتاب  ، الرتمذي،)٢٢٠٩(داود، كتاب الطالق، رقم أبو ، )١٢٧(كتاب اإلميان، رقم ، مسلم، )٥٢٦٩(، البخاري، كتاب الطالق، رقم "أو تتكلم به ما مل تعمل...": تتمة احلديث ١

 ).٢٠٤٤(كتاب الطالق، رقم  السنن، ، ابن ماجه،)١١٨٣(رقم  الطالق،
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ـْمَع َوٱلَْبَصـَر َوٱلْفُـَؤاَد كُـّلُ { :قـال ا تعـاىل   حاسـب، ويل عنـه  سـأَ يفأما ما استقر يف القلـب فإ�ـه    ِإّنَ ٱلّسَ
ـُٔوٙال  َك َكاَن َعنْهُ َمْس ِ ۤ ـٰ   .)٣٦اإلسراء، ( } أُ۟ولَ

لصــدر فــإن الــنفس تـزداد بــه تكــربا وترفعــا، وتــأبى قبــول احلــق، وكلمــا  وكـل علــم حتملــه �فســه ويعيــه ا 
إن هلـذا  "  :ملسو هيلع هللا ىلص علـى الباطـل والطغيـان، قـال الرسـول      ومتاديـاً  اإلخـوان علـى   ادت علما وازدادت حقداًدزا

واعلم أن العلم إذا قل �فعه اشرتى به صاحبه الثمن القليـل وأعـرض عـن طاعـة      ٢"كطغيان املال العلم طغيا�اً
ومنعهـا عـن اجلهـل ومعرفـة حـدود       وإصـالحها وهذا العلـم إمنـا تعلمـه إلقامـة الشـريعة وتأديـب الـنفس         .ا

  .يندأحكام الدين وقوام ظاهر ال
أال ترى . وهو العلم النافع ،علم القلب ،وإمنا تكثر منفعته وتزداد وتعظم إذا كشف ا له علم الباطن

 علـى خلقـه وعلـم بالقلـب فـذلك         علـم  : العلم علمان" :ملسو هيلع هللا ىلصإىل ما قال رسول ا باللسـان فـذلك حجـة ا
  .٤"اللهم إ�ي أعوذ بك من علم ال ينفع" :فقال ملسو هيلع هللا ىلصذ رسول ا وتعو. ٣"العلم النافع

 عفهذا كله دليـل علـى أن املسـمو   . ٥"بم اللسان جهول القلبا من منافق علي�عوذ " :ملسو هيلع هللا ىلص وقال أيضاً
هو يشرتي به الد�يا ويستغين به عن الدين الذي هو أ�فع لـه ، وال  الذي حيمله إمنا هو حجة ا على النفس و

له من العلم النافع ، ور من عمل مبـا " :عنه عليه السالم أ�ه قال ىويعمل به حتى يكشف ا    يعلـم أورثـه ا
  .٦"علم ما مل يعلم

                                                 
: رازي قال يوسف بن احلسنيعن أبي بكر ال: ٣٠، ص ١، ج )٢٦(ويذكر اخلطيب البغدادي يف كتاب اقتضاء العلم العمل، رقم . ٥٥، ص ٤، ج حلية األولياءهذا القول منسوب البن املبارك،  ٢

 .يف الد�يا طغيا�ان طغيان العلم وطغيان املال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان املال الزهد فيه

 .١١٤، ص ١، ج )٣٦١(، رقم ...الدارمي، السنن، باب التوبيخ ٣

 .٤٤٥، ص ٤، ج )٧٨٦٩(سائي، رقم النو ٢٠٨٨، ص ٤، ج )٢٧٢٢(مسلم، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل، رقم  ٤

 .أخوف ما أخاف عليكم جدال املنافق عليم اللسان: حيث خيتلف منت احلديث ٢٣٧، ص ١٨، ج )٥٩٣(، والطربا�ي، املعجم الكبري، رقم ٢٨١، ص ١، ج )٨٠(ابن حبان، الصحيح، رقم  ٥

 .٢٦٧، ص ١السخاوي، فتح املغيث، ج  ٦
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اصـني ،  بحـار كالغو عـدد لكثـرة أهنـاره ومثـل احلكمـاء يف ال      غايـة لغـور حبـاره وال    ثم اعلم أن القلب ال
فمنـهم  . ادين ، فكل يستخرج وجيد منها على قدر ما يرزقـه ا منـها  ني والصيقّائومثلهم يف األهنار كمثل الس

ثباهتـا وتعجيـل زواهلـا    ةوسرعة ا�قالهبا وكثـرة غرورهـا وقلـ   كشف له من جواهر معرفة عيوب الد�يا من ي، 
وسهد الشيطان وأصناف وسايكشف له من معرفة مكاوي .كشف له من طريـق معرفـة مراتـب    ومنهم من ي

 األذىويهم واحتمــال اأهــل التقــوى ودرجــات أهــل العلــم ومكــارم األخــالق وحســن معاملــة اخللــق عنــد مســ 
الـنفس وخمالفـة   جماهـدة  ان وخوف النار وحماربة الشـيطان و من ك على �فسه كائناً واإليثاروالسخاوة بالد�يا 

كشف له من طريق التحدث بنعم ا وذكـر  ومنهم من ي .والتمسك بالسنة ة الرسول وأصحابههواها ومتابع
وما أشبهها من هذا النـوع  وسعة رمحته وعظيم عفوه طول حلمه بالئه وكثرة عطائه ومجيل سرته و آالئه ودفع

ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة ما سبق له من ا يف أزليته وقدمه من ذكره إيـاه ومـن حسـن �ظـره     
ومنهم من يكشف له طريق مشاهدة احلقائق مـن أفعـال   . ه واجتبائه واختياره واصطفائه ولطائفه السابقةإلي

ومنهم من يكشف له مـن   .الربوبية فيشاهد آثار قدرته يف األشياء كلها ومجيل صنعه وما أشبه هذا اجلنس
ب عظمتـه ورؤيـة فقـر    طريق مشاهدة عظمة ا وجالله وكربيائه وعظـم قدرتـه وحقـارة قـدر خلقـه يف جنـ      

 .اخللق وضرهم وفاقتهم وحاجتهم إليه وقوته وغنائه عنهم وسعة خزائنه وكفايته وحسن عنايتـه يف أمـورهم  
مـن الضـاللة والكفـر     إيـاه ومنهم من يكشف له من جهة رؤية التوفيق وحـالوة املعرفـة واحملبـة ورؤيـة عصـمته      

ه ووحدا�يتـه فقـط، حتـى ال يـرى يف سـره معـه       ومنهم من يكشف له مـن طريـق مشـاهدة فردا�يتـ     .واألهواء
وبقـاءه ويـرى حـدوث     فريى قدمه وكمالـه  جالله�ه يف سره حني يشاهد ا جل فيتالشى قدر من دو ،غريه

   .  اخللق وفنائهم
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ِ ٱلِْحْكَمَة َمـن {: الوجوه ليس لبحارها غاية وال جلواهرها هناية وقد قال جل جالله هذه ومجيع يُْؤ
 ُ َ َخْريٙا َكِثريٙاَو  ۚ ََشآء ِ ِحْكَمَة فََقْد أُو

ـِٰب  ۗ َمن يُْؤَت ٱلْ ُر ِإّآلَ أُ۟ولُـو۟ا ٱْألَلَْبـ ّكَ وهـذه   )٢٦٩البقـرة،  (} َوَمـا َيـّذَ
 ،بذه البحر فينتفـع بـه اإل�سـان   نفي ٧كمثل البحر ميوج منه الزبد ،ما جيري منها على لسان احلكيم ،الوجوه كلها

 ،كزبد يهـيج مـن حبـر القلـب     نر للخلق على لسان البياكمة على اللسان ويعبفكذلك احلكيم ما جيري من احل
وزبد البحر ينتفع به من كان به رمد العني، فكذلك ينتفع من يف قلبـه مـرض حـب الـد�يا ورمـدت عينـا قلبـه        

  .ويشفي ا تعاىل صدره مما فيه من األمراض من حب الشهوات ومثله من اآلفات ،بقول احلكيم
ألن أحد العلمـني بيـان الشـريعة وهـو      ،، وال يستغين أحدمها عن اآلخريق باطن العلم وظاهرهفهذا طر

       تعاىل علـى خلقـه واآلخـر بيـان احلقيقـة الـيت وصـفت ها فعمـارة القلـب والـنفس هبمـا مجيعـاً     ضـَ بع حجة ا 
والـدليل علـى    ،قيقةوصالح ظاهر الدين وقوامه بعلم الشريعة وصالح باطنه وقوامه بالعلم اآلخر وهو علم احل

فمـن   .وأشـار بيـده إىل قلبـه    ٨"التقوى هاهنا" :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اوى وقد قال ذلك أن صالح الدين بصحة التق
اتقى بالعلم الظاهر وأ�كر العلم البـاطن فهـو منـافق ومـن اتقـى بـالعلم البـاطن ومل يـتعلم العلـم الظـاهر ليقـيم بـه             

إمنا هـو وسـاوس يـوحي هبـا الشـيطان       ،يف احلقيقة باطن علماًوليس علمه يف ال ،الشريعة وأ�كرها فهو ز�ديق
ْم {: تعاىل ا قال. إليه ِ ِ ۤ أَْولَِيـآ ٰ َ ـِٰطنيَ لَيُوحُـوَن ِإ َيـ  أمـا مـن كـان مسـلماً    و .)١٢١األ�عـام،  (} َوِإّنَ ٱلّشَ

 ملسو هيلع هللا ىلصا  ا واقتـدى برسـول  مـل هبـ   وسـنة رسـوله ومتسـك بالشـريعة وع    آمن بكتاب اف ،عارفاً صاحلاً مؤمناً

تعــاىل علــى ســبيل االفتقــار واالفتخــار بــه ورؤيــة  مــنن ا واتبــع األئمــة مــن أصــحابه وشــاهد بقلبــه  واتبعــه 
                                                 

 .لبحر الذي هو رغوة بيضاء توجد على شاطئ البحرأي زبد ا ٧

:  إخوا�اً كما أمركم، املسلم أخو املسلمإياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكو�وا عباد ا: �ص احلديث ٨
إن ا ال  :دمه، وعرضه، وماله: كل املسلم على املسلم حرام: حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم )ويشري إىل صدره(، هاهنا التقوى، التقوى ها هناال يظلمه، وال خيذله، وال حيقره، 

 ما ينهى عن التحاسد والتدابر بابكتاب األدب، البخاري، ، )٢٥٦٤(رقم ، باب حتريم ظلم املسلممسلم، كتاب الرب، . ينظر إىل أجسادكم، وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم
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يف الشـرح   قـين ا مبننـه حتـى بالغـت    وقـد وفّ . االضطرار مـن �فسـه وتـرك االختيـار وصـحبة امللـك الغفـار       
  .والبيان بني الصدر والقلب
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  الفصل الرابع
ۤ أُ۟و  { :تعـاىل  ا قـال  ،ميـان اإلوالقلب هـو معـدن �ـور     ـٰ ُم ٱلَـ ِ ِ َك َكَتـَب ِىف قُلُـو ـٰنَ ِ يَمـ اادلـة،  (}  ْإلِ

ْم { :وقـال  ،)٢٢ ُ َن َوَزّيَنَـهُۥ ِىف قُلُـوِب ـٰ يَمـ ُم ٱْإلِ ُ َ َحّبَـَب ِإلَـْي ِكّنَ ٱّهللاَ ـٰ  :وقـال  ،)٧احلجـرات،  (} َولَ
ِن { ـٰ يَمـ ِن ِبٱْإلِ  اإلخبـات والقلـب هـو معـدن التقـوى والسـكينة والوجـل        .)١٠٦النحـل،  ( }َوَقْلبُهُۥ مُْطَم

ـا {:تعاىل ا قال.واللني والطمأ�ينة واخلشوع والتمحيص والطهارة َ ِ ْ َكِلَمَة ٱلّتَْقَوٰى َوَكـانُٓو۟ا أََحـّقَ  ُ  َوأَلَْزَم

ــِكينََة ِىف  {:وقــال ،لزام إىل قلــوهبماإلوأشــار بــ) ٢٦الفــتح، (}  ٓى أَنــَزَل ٱلّسَ ِ َ ّ ُمــْؤِمنِنيَ ُهــَو ٱ
}   قُلـُـوِب ٱلْ

ْم  {:وقال )٤الفتح، ( ِ ْ ِكينََة َعلَ ْم فَأَنَزَل ٱلّسَ ِ ِ وقـال يف قصـة اخلليـل عليـه      ،)١٨الفتح، (} فََعِلَم َما ِىف قُلُو
ّنَ َقْلِبــى{: الســالم ِ ـِٰكن لَِّيْطَمــ ّنَ قُلُوبُنَــا{: ، وقــال)٢٦٠البقــرة، ( } ۖ َولَــ ِ ، )١١٣املائــدة، (} َوَتْطَمــ
ُْم لِلّتَْقَوٰى  {: وقال َ ُ قُلُو يَن ٱْمَتَحَن ٱّهللاَ ِ َ ّ َك ٱ ِ ۤ ـٰ بـالتقوى إىل   ملسو هيلع هللا ىلص، وأشار رسول ا )٣احلجرات، (} ۚ أُ۟ولَ

ُمّتَِقـنيَ  {: قلبه، وقال عز وجـل 
ُ ِمَن ٱلْ  :وهـي  ،أصـل التقـوى يف القلـب   و ).٢٧املائـدة،  (} ِإّنََما َيَتَقّبَُل ٱّهللاَ

ْم  ٰذَ  { :وقـال يف الطهـارة  . اءئـ والكفر والنفاق والرالشك والشرك التقوى من  ُ ـْم أَْطَهـُر لِقُلُـوِب ُ } لِ
ُْم  { :وقــال ،)٥٣األحــزاب، ( َ ــَر قُلـُـو ُ أَن يُطَّهِ يــَن لَــْم يـُـِرِد ٱّهللاَ ِ َ ّ َك ٱ ِ ۤ ـٰ ــ  {:وقــال ،)٤١املائــدة، (}  ۚ أُ۟ولَ

ْم  ُ َص َما ِىف قُلُوِب ٌ  { :يف الوجـل  وقـال  ،)١٥٤آل عمـران،  (}  ۗ َولِيَُمّحِ َ ُْم َوِجـ ُ قُلُـو املؤمنـون،  (}  ّوَ
ُْم { :وقال ،)٦٠ ُ ُْم  { :اإلخبـات وقـال يف   ،)٢األ�فـال،  (} َوِجلَْت قُلُو ُ ُۥ قُلُـو َ احلـج،  (}  ۗ فَتُْخِبـَت 
ِ { :وقال يف اللني ،)٥٤ ٰ ِذْكِر ٱّهللاَ َ ُْم ِإ ُ ْ َوقُلُو ُ ُ َ َتِلنيُ ُجلُود ّ ْ {: وقال يف عدم الفقه ،)٢٣الزمر، (} ۚ ُ ُ لَـ

ا َ ِ ُْم  ۞{ :وقال يف اخلشوع ،)١٧٩األعراف، (}  قُلُوٚب ّالَ َيْفَقُهوَن  ُ يَن ءَاَمنُٓو۟ا أَن َتْخَشَع قُلُـو ِ َ ّ أَلَْم َيأِْن لِ
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 ِ ْكِر ٱّهللاَ ِ لـو خشـع قلـب    " :ث بلحيتـه فقـال  عبـ يصلي وهو ي رجال ملسو هيلع هللا ىلص ورأى رسول ا ).١٦احلديد، (} ِ
  .، وقال أهل التفسري إن معنى اخلشوع اخلوف الدائم يف القلب١"خلشعت جوارحههذا 

شيء أطيب من قلب طاب بنـور التوحيـد واملعرفـة    ، اعلم، رمحك ا واإلميـان أ�ه ليس من خلق ا 
ــوال أطهــر وال أ�ظــف وال أتقــى وال أصــفى   مــن األجنــاس وتــوىل إحيــاءه بنــور احلــق   وال أوســع إذا طه ره ا

أخبـث منـه وال    شـيء  ولـيس أل�ـواره غايـة ولـيس     ،وهو قلـب املـؤمن   ،ظه وحرسه وزاد فيه من الفوائدوحف
أل�ـه   ،وهـو قلـب املنـافق والكـافر     ،ومل يتول حفظه ووكله إىل الشيطان ،أ�نت وال أجنس إذا خذل ا صاحبه

ــ{ :تعــاىل ا قــال .معــدن الشــرك والشــك والنفــاق والريــب واملــرض ِ ْ ُم
التوبــة، (} كُوَن َنَجــٚس ِإّنََمــا ٱلْ

ُْم ِرْجٚس { :وقال يف املنافقني ،)٢٨ َ ّ ُْم { :وقال يف معنى الريـب  ،)٩٥التوبة، (} ۖ ِإ ُ }  َوٱْرَتاَبْت قُلُـو
ُم ّمُنِكـَرةٚ { :وقال يف معنى اإل�كـار  ،)٤٥التوبة، ( ُ ِىف { :وقـال يف معنـى املـرض    ،)٢٢النحـل،  (}  قُلُو

ِم ّمََرٚض  ِ ال  ىقسـ إن القلـب إذا  " :٢قـال احلكـيم   القلـب،  وأصل مجيع الذ�وب قسـاوة  ).٥٣احلج، ( }قُلُو
وأقفل عليـه   ،ومأله حمبة وخشية ،توىل ا حفظه اإلميانوالقلب إذا استنار بنور ا و�ور  ".ساءأيبايل إذا 
فحينئـذ   ،رة املـوت يف وقـت سـك   وال يطلـع عليـه أحـد إالّ    ،ووضع مفتاح املشيئة يف خزينة غيبه ،قفل القدرة

 ،ض ا لصـاحبه شـيطا�اً  قـي  ،وإن القلب إذا امتأل من ظلمـات الكفـر والشـك والنفـاق     .يظهر له ما يف غيبه
ال يظهـر ذلـك ألحـد إىل إن     ،ومـا يـؤول إليـه أمـره     ،وا يعلـم عاقبتـه   ،فتوىل حفظه وأقفل عليه قفـل اخلـذالن  

وكـم مـن مـؤمن     ،ق باإلميـان فيمـوت سـعيداً   فّكافر بعيد و فكم من. غريه عليه وذلك سر ا ال يطلع ،يغرغر
  .قريب خيذله ربه فيموت شقياً

                                                 
 .٨٦، ص ٢، ج )٦٧٨٧(ابن أبي شيبة، املصنف، رقم  ١

 .لعله لقمان احلكيم الذي يذكر يف القران الكريم ٢
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 وأ�ـه مل يطلـع علـى مـراده مشـيئته يف خلقـه وخـوامت أعمالـه إالّ         ،أن قدرة ا �افـذة  ،رمحك ا ،واعلم
هنـم مـن   عشـرة مـن أصـحابه أ    نعـ  ملسو هيلع هللا ىلص وأخـرب رسـول ا   .مته لصحة �بـوهتم وذلك عال ،األ�بياءطائفة من 

  .منه عليه من ا وفضال اجلنة كرامةً أهل
ـِٰكن  { :قال ا تعاىل، عةفعله بالنفس تبو ،كد وجوب الثواب والعقاب بالقلباعلم أن مدار تأو َولَـ

ْم  ُ  ،وأمـا حكـم الـد�يا    .وإمنـا هـذا يف أحكـام اآلخـرة     )٢٢٥البقـرة،  (} ۗ يَُؤاِخُذكُم ِبَما َكَسَبْت قُلُـوبُ
تعـاىل يف   ا قـال  .وأما فيما بني العبد وبني ربه فـإن احلكـم مبـا يف القلـب     ،أفعاهلاس تؤاخذ يف فالنفس بالنف

ِن { :٣شأن عمار بن ياسر ـٰ يَم ِن ِبٱْإلِ فبني ا عـذره أ�ـه مل    ،}١٠٦النحل، (}  ِإّالَ َمْن أُْكِرهَ َوَقْلبُهُۥ مُْطَم
ب العبد لعمله باألركان إذا صـحت �يـة قلبـه علـى ذلـك      ويثا. يضره ذلك ال طمأ�ينة قلبه على صدق اإلميان

ال عمـل ملـن   "، و٥"وإمنـا األعمـال بالنيـات   "،٤"يثاب الناس على قدر �ياهتم" :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ا  بنور اإلميان،
  .٦"ال �ية له

وهـو علـم    ،والـذي حتـت علـم العبـارة     ،والقلـب معـدن العلـم    ،فالصدر موضع يصـدر إليـه علـم العبـارة    
؟ وعلـم اإلشـارة   ما عملتم فيما علمـتم : ا هلم يقول ،وعلم العبارة حجة ا على اخللق .شارةاحلكمة واإل

 ،عليـه بكشـف قلبـه مبشـاهدة غيبـه ورؤيـة مـا وراء حجبـه         إ�ه من ،حمجة العبد إىل ا هبداية ا تعاىل له
ومعنـى   .موضـع علـم اإلشـارة   فالقلـب   ،حتى لو كشف له الغطـاء ملـا زاد يف �فسـه    ،ه يرى ذلك كله بعينهكأ�ّ

                                                 
 .ةحتت التعذيب وهو من أهل الصفّأيدي املشركني وأجرب على مدح هبل  على تعذيبصحابي تلقى هو وأسرته ال ٣

 .٢٢٨، ص ٦، ج )٥٩٤(الطربا�ي، املعجم الكبري، رقم  روى مثله ٤

 .سبق خترجيه ٥

 .٤١، ص ١، ج )١٧٩(رقم . البيهقي، السنن الكربى، باب النية يف اليمني ٦
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ر باللسـان، ومعنـى علـم اإلشـارة أن يشـري بقلبـه إىل ربوبيتـه ووحدا�يتـه وعظمتـه وجاللـه           علم العبـارة أن يعبـ  
  .وقدرته ومجيع صفاته وحقائق صنعته وفعله

َمـا  { :تعاىل ا قال ،وكال النورين شكالن، ر اإلميان و�ور القرآن معدن واحد، وهو القلبومعدن �و
ـٰهُ نُـوٙراكُ  ـِٰكن َجَعْلنَ ـٰنُ َولَ يَم ـُٰب َوَال ٱْإلِ َت ِ فجمـع بـني النـورين باهلـاء      )٥٢الشـورى،  ( } نَت َتْدِرى َما ٱلْ

 بالربوبيــة مل يكفـر بــه ومل يشــكر غـريه وال يرجــو أحــداً  ذ أشـار إىل ربــه  ومعنــى اإلشـارة أ�ــه مــ . كنايـة الواحــد 
له إذا جـاء ويـذهب كلـه    ال يتجزأ وال يتبعض أل�ه أصل جييء كواعلم أن �ور القلب على سبيل الكل  .سواه

ا يضــعف ويتــهيأ ويتــبعض  ورمبــ ،ألهنــا أصــل كــل مصــيبة إال أن تــذهب   ،كــذلك ظلمــة الكفــر و. إذا ذهــب
�ـور الصـدر وظلمتـه فإ�ـه يزيـد      أمـا  و .السراج إذ هو سراج واحد إن زاد والية �وره أو �قصـت  لسلطاهنا مث

، الـدين ومنه يدخل النقصان يف هذه الوجـه مـن    .ن به اإلسالميوع، بالنفس يقام ألن هذا فرع وهو  ،وينقص
وإمنـا   ٧"وديـن �اقصـات عقـل   "يف شأن النساء فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على ذلك ما قال رسول ا  ،ورمبا يزيد فيه

ا علــى فبــان لــك أن أ�ــوار الصــدور علــى وجــوه، والعمــل هبــ. املــراد منــه فــرع الــدين يف أيــام احلــيض والنفــاس
فمـن أراد علمـاً منـه ازداد يف صـدره �ـوره علـى مقـدار ذلـك، ويـنقص أيضـاً �ـوره بــرتك            . املواقيـت واملقـادير  

فكذلك أفعاهلا وصـفاهتا تزيـد    تزيد وتنقصحامل هذا النوع من العلم هي النفس، فكما أهنا  ألن استعماله،
  . وتنقص

إذا كان فيه مثَل الشمس اليت هي كاملة، ولكن اهلواء فإهنا يف األصل كاملة، ومثَلُها كَوأما أ�وار القلب 
علة مثل الغيم والضباب وشد هـا       ة احلـرفا�تقصـت واليـة شـعاعها،    وشـدة الـربد حجبـت هـذه األشـياء �ور ،

رها، وبلغت شعاعها واشـتد سـلطاهنا، ومل تكـن    وقل سلطان حرها، فإذا ارتفعت تلك العلل �فذت والية �و
                                                 

 ).٨٠، ٧٩(، رقم باب بيان �قصان اإلميان بنقص الطاعاتمسلم، ، )٣٠٤(البخاري، باب ترك احلائض الصوم، رقم  ٧
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فكذلك �ور اإلميان و�ور املعرفة و�ور التوحيـد  . نافعها قد ا�قطعت للعلل اليت وصفتُهايف ذاهتا �اقصة ولكن م
ظلمــات الغفلــة وغيــوم النســيان وحجــب العصــيان وامــتأل الصــدر مــن غبــار الشــهوات وضــباب إذا أخــذهتا 

أضــرار الــنفس واليــأس مــن روح ا، وا�تقصــت واليــة هــذه األ�ــوار عــن الــنفس وبقيــت بــذاهتا وحتــت هــذه 
احلجب ووراء هذه األستار، فإذا ارتفعت هذه العلل من الصـدر مبنـة ا وتوفيقـه وصـحت توبـة العبـد إىل       

فمن تفكر بتوفيق  .ظهرت منافعها على النفس وا�تشرت واليتهاكُشف الغطاء وخرقت احلجب وا تعاىل، 
مـن قلبـه، وقلـع عـن صـدره عـروق        واستمسك بالسنة، أزال ا تعاىل كثرياً من الشبهاتا يف هذه النكتة 

ــر ا عليــه ســبيل الفقــه   . ريبــه، وهــداه ا تعــاىل إىل مشــاهدة حقــائق غيبــه  وهــذا شــيء واضــح ملــن يس
  .والفهم

وهو �ور اإلسالم يف الصدر فإ�ه يزداد بصحة املعاملة وصدق ااهدة، وينقص �ـوره  األحكام وأما �ور 
  .له، فَمثَله كَمثَل القمر، فإ�ه يزيد وينقصباإلعراض عن إقامة شرائعه وترك استعما

ــدين بفروعــه وأحكامــه يف �يــف       ــدين وفروعــه، وقــد أكمــل ا هــذا ال اإلســالم اســم جــامع ألصــل ال
  .وعشرين سنة، إال أ�ه �سخ من أحكامه بعضها فبدل بعضها

لعاقـل املوفـق إذا   وكفـى ا . وأما اإلميان واملعرفة والتوحيد فال جيـوز النسـخ فيهـا وال تبـديل شـيء منـها      
ولكـن املـؤمن هـو مـن ا يف مزيـد مـن        .محلته النفس وبني مـا محلـه القلـب    تفكر فيها أن يعرف الفرق بني ما

ويكشـف لـه مـن حجـب الغيـب       ،فتعلو مراتبه من جهة مشاهدة لطائف ا تعـاىل  ،الرب يف كل حلظة وساعة
 وتشـغل مراتـب  ، بـد تضـعف أحوالـه أحيا�ـاً    وكـذلك الع . من ساعة إىل ساعة ما مل يكن كشف له قبل ذلـك 

 ،ى عليـه السـتور  رخـ في ومثَلها أيضاً كمثل السراج يكـون يف شـيء  . قلبه من جهة الغفلة واألصول على حاهلا
فهو على حاله من الداخل لكن جِضياؤه ومنفعته حه عن اال�تشار ا�قطعتت وواليتُب .كمثـل    لـها أيضـاً  ثَوم
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أن  ،رمحــك ا ،فــافهم ،أن منفعــة الظـاهر قــد ا�قطعــت  هــي يف األصـل كمــا كا�ــت إالّ ف ،يف ثــوب لــفاملـرآة تُ 
 ا قـال  .ملسو هيلع هللا ىلصفمعد�ـه قلـب الـنيب     ،كما كـان جربيـل عليـه السـالم تـوىل إ�زالـه بعلـم ا تعـاىل         ،الكتاب املنزل

ٰ َقْلِبـَك  {:تعـاىل  َ ُۥ َعـ َ يَل فَِإّنَهُۥ َنـّزَ ا لِِّجْربِ ِ  قُْل َمن َكاَن َعُدّوٙ َنـَزَل ِبـِه  {: وقـال ، )٩٧البقـرة،  (} ِبـِإْذِن ٱّهللاَ
وُح ٱْألَِمنيُ  ٰ َقْلِبَك  }١٩٣{ٱلّرُ َ   .)١٩٤-١٩٣الشعراء، (} َع
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  امسالفصل اخل
وإذا اجتمـع العلـم والرؤيـة صـار      .ن كان موضع الرؤية فإمنا يرى الفؤاد ويعلم القلبإواعلم أن الفؤاد، و

ــاً   ــد صــاحبه عيا� ــالعلم و ويســتي ،الغيــب عن ــد ب ــان   قن العب ــة اإلمي ــة رؤي ــَر {:املشــاهدة وحقيق ــْن أَْبَص فََم
ــِهۦ ــة والتوفيــق بتصــديقه عليــه واملنــة   )١٠٤األ�عــام، (} ۖ فَِلنَْفِس ــا {، باهلداي َ

ْ ــَى فََعلَ ــْن َعِم }  ۚ َوَم
َكـّالَ لَـْو َتْعلَُمـوَن  {: تعاىل يف علم الـيقني وعـني الـيقني    ا وقال .واحلجة  عليه بتكذيبه )١٠٤األ�عام، (

َ  }٥{ِعْلَم ٱلَْيِقِني  َجِحـ
ُوّنَ ٱلْ ـا َعـْنيَ ٱلَْيِقـِني  }٦{لََرتَ َ َ ّ ُو َ لََرتَ ّ خـرب ا  أو ).٧-٥التكـاثر،  (}  }٧{ُ

ا أيقـن بإخبـار   ملـَ  غضبه ورجع إىل قومه غضبان أسفاً العجل فاشتد ا�بيه موسى عليه السالم أن قومه اختذو
 .ه إليــهوأخــذ بــرأس أخيــه جيــر ،األلــواحفلمــا عاينــهم يعبــدون العجــل ألقــى  ،ومحــل األلــواح ،نــهما تعــاىل ع

   أخـي موسـى لـيس اخلـرب كاملعاينـة      " :ملسو هيلع هللا ىلصفكذلك قـال رسـول ا إن موسـى أخـربه ربـه قـال     .٨"رحـم ا :
اِمِرّىُ { ُ ٱلّسَ ُ َ   .وحدة اينهم ازداد غضباًفلما ع )٨٥طه، (}  َقْد فََتنَّا َقْوَمَك ِمۢن َبْعِدَك َوأََضّل

جـاب أبـو جعفـر    أيـدل علـى ذلـك مـا      ،بالنور الذي فيهولكن إمنا يرى  ،تضاف إليه الرؤية فالقلب أيضاً
"  أرهمل ما كنت أعبد شيئاً" :فقال" ؟رأيت ربك" :لألعرابي حني سأله فقال رضي ا عنه ٩حممد بن علي

فأشـار   ،"شاهدة العيـان ولكـن رأتـه القلـوب حبقـائق اإلميـان      إ�ه مل تره األبصار مب" :قال" كيف رأيته؟"  :فقال
البصــر ألهنمــا موضــعان  ةر عنــهما بلفظــعبــوالقلــب والفــؤاد ي .١٠إىل الرؤيــة بالقلــب ولكــن حبقيقــة �ــور اإلميــان

ـاَر  {: تعـاىل  ا قال ،للبصر َ َ ّ ُ ٱلَّْيـَل َوٱل ُ۟و  ِٰإّنَ ِىف ذَ  ۚ يَُقّلِـُب ٱّهللاَ ٙة ّألِ ِر لِـَك لَِعـْربَ ـٰ  ،النـور ( } }٤٤{ِ ٱْألَْبَصـ

                                                 
 .عاين ما صنعوا ألقى األلواح فا�كسرت العجل فلم يلق األلواح فلما ن ا أخرب موسى مبا صنع قومه يفاخلرب كاملعاينة إليس : ٢١٥، ص ١، ج )١٨٤٢(م أمحد بن حنبل، مسند، رق ٨

 .اإلمام اخلامس عند الشيعة االثنا عشرية. هو أبو جعفر حممد الباقر بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب ٩

 .٣٥٠، ص )١٩١٤بريل، : ليدن(السراج، كتاب اللمع، حتقيق �كلسون : وب لعلي بن أبي طالبهذا القول منس ١٠
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ِر  {: وقال ،)٤٤ ـٰ ِ ٱْألَْبَص ۤأُ۟و ـٰ ، بـأن يـروا يف   فأهل األبصار هلم االعتبـار  )٢احلشر، (} }٢{فَٱْعَتِربُو۟ا َي
  .وإمنا هم أهل القلوب ،األشياء لطائف صنع ا تعاىل

ئم الغفلة مبجاهدتـه الصـحيحة   فمنهم من يكشف له من عظا ،أهل املشاهدة بنور اإلميان على مراتبو
قـال رسـول ا    .١١"حقـاً  أصـبحت مؤمنـاً  "كمـا قـال حارثـة     ،ورؤية اآلخرة بعيان عيين قلبه كأ�ه ينظر إليهـا 

 ،فهـذا كشـف ا لـه بعـزف �فسـه عـن الـد�يا       . احلـديث  "؟إن لكل حـق حقيقـة فمـا حقيقـة إميا�ـك     " :ملسو هيلع هللا ىلص
ومـا   ،ته وبـره وعظمتـه  مشاهدة ا ومشاهدة صفاته ومن وإ�ه مل ينطق عن مقام ،وعاينها بنور قلبه ،واآلخرة
فبان لـك أن الرؤيـة    .وأهلها إمنا ينطق عن جماهدته اليت أورثته مشاهدة العرش واجلنة وأهلها والنار ،أشبهها

  .واملشاهدة من جهة العبد يزداد سلطاهنا وأ�وارها من ا تعاىل
 ايـة لـه وال غايـة لـه وال ا�قطـاع     هناية و�ـور القلـب ال هن  آخر بني القلب والصدر أن �ور الصدر له وفرق  

ويبقـى معـه    ،وإمنا العبد إذا مات على اإلميان كان �وره معه ال يفارقـه يف القـرب وال يف القيامـة    ،ن مات العبدإو
يَن ءَاَمنُو۟ا ِبٱلَْقْوِل ٱلثَّاِبِت ِىف ٱلَْحيَ  { :قال ا تعاىل ،دائماً ِ َ ّ ُ ٱ ِخـَرةِ يُثَّبُِت ٱّهللاَ َ

ْ ُْنَيا َوِىف ٱ ّ إبـراهيم،  (} ۖ ٰوِة ٱ
٢٧(.  

وكفـى بـه    ،ليـف فإهنـا تنتـهي غايتـها بـاملوت     الم وما كان بناؤه على سـبيل التك وأما أحكام شرائع اإلس
وهو حجة على من يقول بزيادته و�قصـا�ه ويشـبه بسـائر    . ل اإلميان وأ�ه ال يزيد وال ينقصملن يقول بكما دليال

 أو يفـرق  ،دة إ�ه فعل العبـ أو يقول يف احلقيق ،ويقول إن األميان باللسان ،قول بأن األعمال كلها إميانوي ،األعمال
                                                 

أصبحت مؤمنا : كيف أصبحت يا حارث؟ قال: عن احلارث بن مالك األ�صاري أ�ه مر برسول ا صلى ا عليه و سلم فقال له : ٢٦٦، ص ٣، ج )٣٣٦٧(الطربا�ي، املعجم الكبري، رقم  ١١
قد عزفت �فسي عن الد�يا وأسهرت لذلك ليلي وأطمأن هناري وكأ�ي أ�ظر إىل عرش ربي بارزا وكأ�ي أ�ظر إىل أهل : يء حقيقة فما حقيقة إميا�ك؟ فقالر ما تقول؟ فإن لكل شا�ظ: حقا فقال

، السلمي، ١٣-١٢، كتاب اللمع، ص ات عند أهل التصوف القدماء مثل السراجختتلف الرواي .يا حارث عرفت فالزم ثالثا: إىل أهل النار يتضاغون فيها فقالاجلنة يتزاورون فيها وكأ�ي أ�ظر 
 .٣٩-٣٨، ص ١٩٢٦، اهلجويري، كشف احملجوب، لنينغراد، ١٢٧ ،٦٩، ص ١٩٤٧، ، الرتمذي، كتاب الرياضة وأدب النفس، القاهرة٦-٥، ص ١٩٥٠كتاب األربعني يف التصوف، حيدرأباد، 
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والسـكوت للجاهـل    ،فكلَّـ ولـيس مبصـيب منـا مـن يشـتغل مبـا مل ي       .معنـى اإلسـالم  حقيقة معنى اإلميان و بني
منـا يكـون عـن األصـول وال يكـون عـن       أن سـؤال العبـد يف القـرب إ   أال تـرى  . سالمة والنطق للعامل من ا إكـرام 

سأل يـوم  ؟ ويكيف صليت: وال ؟ما عملك :من ربك؟ وما دينك؟ ومن �بيك؟ وال يقال :هيقال لو ،الفروع
  .قوة األصول وهي النيات فيثاب باألعمال على قدر ،ثم عن األعمال على الوالء القيامة عن اإلميان أوالً

إمنا يقال عليه الصالة والسالم  .لسرعة تقلبه ى القلب قلباًسم :"ثَإمنا مل ريشـة يف الفـالة   ثـَ ل القلب كم
ا مـن لطفـه لعبـده الضـعيف     ا مـن قـدرة ا وشـيئً   فأخربه عليه الصالة والسـالم طرفـً  . احلديث ١٢"من األرض

ل مـن  فالعاق. بتثبيت قلبه على اإلميان وإرسائه على احلق بسرعة تقلبه كيال يرتفع عن اهلدى حبول ا وقوته
ويسـكت عمـا ال يعنيـه، فـإن لـه مـن وراء        ،على مقدار ما يليـق بالعبوديـة   إىل �فسه إالّ قلبالال يضيف فعل 
 غـريه  فمـن  ،ومـن اهنـدم بنـاء توحيـده وأسـاس إميا�ـه وأرض معرفتـه        .عن الفصـول مبـا ال يعنيـه    ذلك اشتغاالً

  ه؟نييب
والدليل عليه ما ؛أن اإلسالم مجع العلم والعمل وقد وصفت  جربيـل  هحني سأل ملسو هيلع هللا ىلصأجاب رسول ا: 

وأجـاب سـؤاله عـن اإلميـان فاتفقـا يف ذلـك        .ن اإلسالم علـم وعمـل  أفاتفقا على  .احلديث ١٣"؟ما اإلسالم"
 ملسو هيلع هللا ىلصرسـول ا   أحاديـث ة أهـل اإلميـان فـإهنم يسـتفيدون مـن      وأمـا خاصـ   .أ�ه علم ومسـتقره القلـوب   مجيعاً

وقـد أمـر ا    .م حمجوبون بنفوسهم عن لطائف احلق برؤيتهم أعمـاهلم ألهن ،إليها العامة ىفوائد لطيفة ال هتتد
                                                 

 .٤٩، ص ٨، ج )٣٠٣٧(البزاز، املسند، رقم  ١٢

ما  :قال. أن تؤمن با ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث : ؟ قال اإلميانما  : عن أبي هريرة رضي ا عنه قال كان النيب صلى ا عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جربيل فقال ١٣
: قال. فإن مل تكن تراه فإ�ه يراكأن تعبد ا كأ�ك تراه، : ؟ قالسانما اإلح: قال. ، وتصوم رمضانزكاة املفروضةتشرك به، وتقيم الصالة، وتؤدي الأن تعبد ا وال  اإلسالم  : اإلسالم؟ قال

ثم تال النيب صلى ا  . اان، يف مخس ال يعلمهن إالإذا ولدت األمة رهبا، وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف البني: السائل، وسأخربك عن أشراطها منما املسؤول عنها بأعلم  :لمتى الساعة؟ قا
اَعِة  {: عليه وسلم َ ِعنَدهُۥ ِعْلُم ٱلّسَ البخاري، صحيح، كتاب تفسري القرآن، رقم  .هذا جربيل، جاء يعلم الناس دينهم :، فقالفلم يروا شيئا: ردوه: ر، فقالاآلية، ثم أدب}  ِإّنَ ٱّهللاَ

 .٤٠-٣٩، ص ١، ج )١٠، ٩(حيح، كتاب اإلميان، رقم ص؛ مسلم، ١٧٩٣، ص ٤، ج  )٤٤٩٩(، رقم ٢٧، ص ١، ج )٥٠(
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ْ َقـْوال َبِليٙغـا  {: وقال ،ب الناس على قدر عقوهلمأن خياطَ ِ ٓ أَنفُِسـ ْ ِىف ُ َ  .)٦٣النسـاء،  (} }٦٣{َوقُل لّ
 ،ه جل جاللـه رب قلبهب فإما أن يشاهد العبد ،د مبشاهدة ا عز وجل فقطيوأما جوابه عن اإلحسان فإ�ه قُ

أن هـذا لـيس    إالّ ،ويف هذا اخلرب فوائد كثرية دون مـا عقلتـه العامـة    ،وإما أن يشاهد بقلبه أ�ه يراه جل جالله
  .موضع بياهنا
فبيومعـدن الرؤيـة    .أن مقامات املؤمنني على قدر مراتبـهم إذ قيـد اإلحسـان بالرؤيـة     ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول ا
مـن   الفـؤاد مشـتق  و .)١١الـنجم،  (}  }١١{َذَب ٱلْفُـَؤادُ َمـا َرأَٰىۤ َمـا َكـ{ :عز وجلقال ا  ،هو الفؤاد

وإ�ه ما مل ير الفـؤاد   ،بالعلمتلذذ القلب يفيستفيد الفؤاد بالرؤية و ،الفائدة أل�ه يرى من ا عز وجل فوائد حبه
تـاج إىل أدائهـا أل�ـه    يف وقـت الشـهادة إذا اح   أال تـرى أن األعمـى ال ينفعـه علمـه شـيئاً     . مل ينتفع القلـب بـالعلم  
قاضـي شـهادته بـالعمى وإن كـان     الفعلمـه يف احلقيقـة علـم لكنـه مل يتأكـد سـلطا�ه خيـرج         ،حمجوب عـن الرؤيـة  

َ ٱلنَّـاِس { :تعـاىل ا قـال   ،هـه ا يف الـدين  وفيه إشارة ملـن فقّ . عدالً احلـج،  ( } ۚ َوَتُكونُـو۟ا ُشـَهَدآءَ َعـ
 :وقد ذكر ا يف قصـة يوسـف وإخوتـه علـيهم السـالم أهنـم قـالوا        .ه، فكيف يشهد من علم شيئاً ومل ير)٧٨
ِفِظنيَ { ـٰ يف رحـل   ١٤اعورأوا الصـ  ومل يكو�ـوا  )٨١يوسـف،  ( }َوَما َشِهْدَنآ ِإّالَ ِبَما َعِلْمنَا َوَما كُنَّا لِْلَغْيِب َحـ

نـا بـالقرآن وهـو حبـره     أكرم وعـال وإن ا جـل   .قةرِع صاحب يوسف بأمره ومل يكـن سـ  ضْ�ه من وأو ،أخيهم
ه ا بـبعض مـا فيـه مـن     مـ فطـوبى ملـن أكر   ،وجعلـه مـن خـزائن الطرائـف     ،مأله مـن جـوهر اللطـائف    ،األعظم

فـإذا كـان    .ألن فيـه ألـف واد   ي الفـؤاد فـؤاداً  مإمنا س: وقال بعض العارفني .احلكمة والبيان والسر واإلعالن
  .ا تعاىل وبره ولطفه لعارف فأوديته جارية من األ�وار من إحسان افؤاد

                                                 
 .يشرب فيه ءإ�ا ١٤
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فحافظ . ا قريب كقرب معنى االمسني الرمحن الرحيمومعنامه ،معنى من اسم القلب واسم الفؤاد أدقّ
قُـْل { :تعـاىل  ا ، قـال ؤمن توكل بصحة إميا�ه على الـرمحن وامل ،ألن القلب معدن اإلميان ،القلب هو الرمحن

ـٰنُ ءَاَمنَّا ِبِهۦ َوَعلَيْ  َ
ْ
ْلنَاُهَو ٱلّرَ َِتى َوِسَعْت { :تعاىل ا قال ،وحافظ الفؤاد هو الرحيم. }ۖ ِه َتَوّكَ ْ َوَر

ءٛ  ْ َ يَن َيّتَقُوَن  ۚ كُّلَ  ِ َ ّ ا لِ َ ُ  }ۖ لَِك لِنُثَّبِـَت ِبـِهۦ فُـَؤاَدَك  َٰكـَذ {: وقال كـذلك  .)١٥٦األعراف، (} فََسأَْكتُ
  )٣٢الفرقان، (

ْم { :فقال يف قصة أصحاب الكهف ،بدووصف ا تبارك وتعاىل ربطه قلب الع ِ ِ ٰ قُلُو َ َوَرَبْطنَا َع
ا{: يف قصة أم موسىفقال  ،)١٤الكهف، (} ِإْذ َقامُوا۟  َ ِ ٰ َقْل َ َبْطنَا َع وقال  .)١٠القصص، ( }لَْوَآل أَن ّرَ

بـذكر  تـى يطمـئن   ربط القلب بنور التوحيد وذلك أن القلب يعلم والعامل حيتاج إىل ربط التأييد ح :أهل التفسري
وأما الفؤاد فإ�ـه يـرى ويعـاين فيقـع لـه الفراغـة وال حيتـاج إىل الـربط بـل حيتـاج إىل معو�ـة املـدد             . ا عز وجل

ِرًغا{ :تعــاىل ا قــال. باهلدايــة ـٰ ٰ فَــ َ ُ أُّمِ مُــو ، )١٠القصــص، ( }ِإن َكــاَدْت لَتُْبــِدى ِبــِهۦ  ۖ َوأَْصــَبَح فـُـَؤاد
 ،القلـب يعلـم  إىل الربط والفـؤاد يـرى ويعـاين و    قلب إذ كان القلب حيتاجالله على الفؤاد بالفراغة وفضّ فوصف

    . "ليس اخلرب كاملعاينة"و
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  سادسال الفصل

األ�ـوار كلـها   و ،بـه قـوام الـدين   و ،ال يتحـرك كالقطـب ال يـزول و   ،واللب هو اجلبل األعظم واملقـام األسـلم  
  .وال توجد إال بوجوده ،ينفذ سلطاهنا إال بثبوته وال تتم هذه األ�وار وال ،ة حولهراجعة إليه حافّ

مـن العبـد حقيقـة التجريـد وضـياء التمجيـد وإن        وبـه يصـح   ،وهو معدن �ور التوحيد و�ور مشـاهدة التفريـد  
إمنـا هـو    ،فيهـا  بات يف النفس اليت هي داخلةليس كاملركّ ،ع مغروس وعقل مطبوعزرو ١هذا اللب �ور مقرون

 ،تراهبـا �ـور التفريـد    ،وهذا اللب الذي هو العقـل مغـروس يف أرض التوحيـد    .صلية�ور مبسوط كاألشياء األ
قي من ماء اللطـف مـن حبـر التمجيـد حتـى امـتأل عروقـه مـن أ�ـوار          س  باشـر ذلـك   غرسـه و  الـيقني وتـوىل ا

لصــون وأرســاه يف أزليتــه وأبديتــه  بســور ا ٢عصــمهثــم  ،فغرســه يف جنــة الرضــى .بقدرتــه مــن غــري واســطة 
لـها أو سـباع مفـاوز الضـاللة أو شـيء مــن      ههتا أو جباأوليتـه حتـى ال تكـاد تقـرتب منـه هبيمـة الــنفس بشـهو       و

والرب جـل جاللـه صـاحب هـذا البسـتان ووليـه       . الذوات اليت هي طبائع النفس مثل كربها ومحقها وآفاهتا
ربيتـه حتـى أمثـر الشـجر �ـور      أل�ـه بسـتان اإلميـان تـوىل ا غرسـه وسـقيه وت       ،ن من مجيـع اجلنـان  يالذي هو أزْ

َن { :تعـاىل ا قـال  . اإلميان بتوفيق الرمحن ولطائف مثرات اإلحسـان  ـٰ يَمـ ُم ٱْإلِ ُ َ َحّبَـَب ِإلَـْي ِكّنَ ٱّهللاَ ـٰ َولَـ
ْم  ُ   .)٧احلجرات، (}  َوَزّيَنَهُۥ ِىف قُلُوِب

الكتابـة  ة واحـدة يف  دفإ�ـه الم وبـاء فابتـدأ بـالم مثـل الم اللطـف والبـاء مشـد        : فهذا تفسري اسـم اللـب  
وهذا النـور  . باء الرب يف البداية وباء البقاء بالربكة عليه: فهي يف احلقيقة اثنان ،لكنها من احلروف املضاعف

                                                 
 .لعله موزون ١

 .املقصود هنا البحر ٢
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مـن أصـول الـدين هـو     فأصل ما رزق ا تعاىل العبـد   .ح األبواببفضل مفتّ ال يوجد لسبب من األسباب إالّ
هدايـة األلوهيـة وال   بوبية ومبعو�ة الر مقرو�ة مبجاهدة العبدو .عبوديةثم جعل فروعه بعلة ال ،فضل ا بال علة

  .بلطف التدبري وحسن التقدير حتى يكون أول شيء فضله يف األزل فيتيسر على العبد أعمال اخلري يوفق
الـذين أقبلـوا إىل طاعـة     ،الذين هم مـن خاصـة عبـاد الـرمحن     ،ألهل اإلميان واعلم أن اللب ال يكون إالّ

 أويلاهم ا فسـم  ،وصـرف عنـهم أ�ـواع الـبالء     ،لبـاس التقـوى   فألبسـهم  ،واعرضـوا عـن الـنفس الـد�يا     وىلامل
 :فقــال ا تعــاىل  ،ومــدحهم يف كــثري مــن الكتــاب    ،وعاتبــهم بــأ�واع العتــاب   ،هم باخلطــابوخصــ ،األلبــاب

ـِٰب { ِ ٱْألَلَْب ۤأُ۟و ـٰ َ َي ـِٰب َوٱ{: ، وقال)١٠٠املائدة، (} فَٱّتَقُو۟ا ٱّهللاَ ِ ٱْألَلَْبـ ۤأُ۟و ـٰ ، )١٩٧البقـرة،  (}  ّتَقُـوِن َيـ
ُ {: وقال يَن َهَدى ٱّهللاَ ِ َ ّ َك ٱ ِ ۤ ـٰ ُُم ٱْقَتِدهْ  ۖ أُ۟ولَ ٰ َُد ِ َوَمـن يُـْؤَت ٱلِْحْكَمـَة فََقـْد {: ، وقـال )٩٠األ�عام، (}  ۗ فَ

َ َخْريٙا َكِثريٙا ِ ـٰ  ۗ أُو ُر ِإّآلَ أُ۟ولُو۟ا ٱْألَلَْب ّكَ ـٰهٚ َو {: ، وقـال )٢٦٩البقرة، (}  ِب َوَما َيّذَ ِحـٚد  َٰولَِيْعلَُمٓو۟ا أَّنََما ُهَو ِإلَ
ـِٰب  َر أُ۟ولُو۟ا ٱْألَلَْب ّكَ ـِٰب {: ، وقـال )٥٢إبراهيم، (} َولَِيّذَ َر أُ۟ولُو۟ا ٱْألَلَْبـ ِتِهۦ َولَِيَتَذّكَ ـٰ ّبَُرٓو۟ا ءَاَي ص، (} لَِّيّدَ

٢٩.( تعاىل أوىل األلباب وبي مراتبـهم وسـرائرهم مـع رهبـم وفضـائلهم يف فقههـم وفهمهـم وحلمهـم          نفمدح ا
  .حتى أعجز أمثالنا عن إدراك أحواهلم أل�ه خصهم بنور اللب ما مل يفعل ذلك بغريهم

ولكـن بينـهما فـرق     .عند عامة أهل األدب ومن هلم معرفة بشيء من اللغـة فـإن اللـب هـو العقـل      وأما
ال تكاد ترى عاقلني يسـتوي سـلطان    كنمها �ور، وهذا شيء ظاهر لكما بني �ور الشمس و�ور السراج فكال

 فمـا  .  ذلـك يف اآلخـر  هبـا مـا مل يـنب    هـذا العقـلُ   علقهما و�ورمها بل يتفاضل أحدمها على اآلخر بزيادة خـص
ظنك مبن خص    تعاىل مبعرفتـه وأكرمـه بلطـائف بـر ار خـريه مـا مل يفـض منـها علـى      مـن حبـ  ه وأفـاض عليـه   ه ا

  .غريه



٢٨ 

يقـوي بقـوة أركا�ـه ويـزداد بزيـادة       ،وزائـد وهـو متبـوع متفـرع     �ـاقص  وسـلطا�ه  ،لعقل يف االسم الواحـد وا
فيعقـل مـا    ،وهو الذي خيرج بـه الصـيب والرجـل مـن صـفة اجلنـون       ،أول مقام العقل هو عقل الفطرةو .سلطا�ه

والـربح مـن اخلسـران    ،اهلـوان  ويعـرف بـه الكرامـة مـن     ،ومييز بعقله بني اخلـري والشـر   ،ويؤمر ىنهيقال له أل�ه ي، 
جـة وهـو الـذي بـه يسـتحق العبـد مـن ا تعـاىل         احلعقـل  ومنـه  . والقرابة من األجا�ب ،د من اجلرياناعواألب

. خلطـاب ا تعـاىل  فيصـل   ،ؤيـد عقلـه  في ،صـف بنـور التأييـد   فإذا بلغ احللم يتأكد �ور العقل الذي و ،اخلطاب
يعـرف مـا مل يكـن بـدليل مـا قـد        ،بالتجـارب  أل�ه يصري حكيمـاً  ،وأفضلها�فع الثالثة أوهو  ،ومنه عقل التجربة

 ،ومنـه عقـل مـوروث    ٣"ال حكـيم إال ذو جتربـة وال حلـيم إال ذو عثـرة    " :ملسو هيلع هللا ىلص رسـول ا  وهو مـا قالـه  . كان
بولـد سـفيه أو تلميـذ سـفيه ال      ىقـد ابتلـ   ،وقـوراً  حليمـاً  عليمـاً  حكيمـاً  عاقال الرجل كبرياً يكون وصفته أن

ه و�ـوره وضــياءه و�فعـه ووقــاره   تعــاىل بربكـة عقلــَ تبـارك و  فـع مـن صــحبته فيمـوت هــذا العاقـل فيــورث اُ    ينت
علـى سـبيل سـلفه هـذا إمنـا يعاينـه        عاقال فيتغري حاله يف الوقت فيصري وقوراً ،وسكينته ومسته هلذا السفيه
ولكـن يدركـه بركـة     ،يـورث غـري عقلـه    ولـيس  .ر احلـال يف السـفيه اجلاهـل   غيـ وتَ ،اإل�سان بوفـاة الكـبري العاقـل   

  .ويتفضل ا تبارك وتعاىل بإمتام ذلك مبنه وكرمه ،دعائه و�ور علمه
قدار ويصلح اإل�سان هبذه الوجوه من العقل لصحبة النـاس وينتفعـون بـه   وهذه الوجوه منافعها على امل .

ألن هذه  ،وحكماء اهلند والروم غريهمولعل هذه الوجوه جتمع فيمن ال يؤمن با واليوم اآلخر مثل الفالسفة 
ى سبيل املراءاة وأما النافع منـها متـام النفـع فهـو     لييد النفوس ومعاملة أهل الد�يا عاأل�واع من العقل إمنا هي لتأ

  .ى عقالسموي ه حديثاًوهو اللب الذي وصفتُ .العقل املوزون املطبوع بنور هداية ا تعاىل

                                                 
 .٢٩٥، ص ٢، ج )٢٠٣٣(سنن، كتاب الرب والصلة، رقم الالرتمذي،  ٣
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از يف سعة اللغة ر به عن العلموالعقل يعبعلى وجه ا، أولو ولكن وليس كـل   ،األلباب هم العلماء با
ِلُموَن { :تعـاىل  ا قـال  ،عاقل عاملا با وأما كل عامل با فهو عاقل ـٰ العنكبـوت  (} َوَمـا َيْعِقلَُهـآ ِإّالَ ٱلَْعـ

٤٣(.  
ـٰٛت  ِٰإّنَ ِىف ذَ {: ال ا تعـاىل قـ  ،جـى وح  ،اًرجـ وح ،هىو�ُ ،ى حلماًسمي ،والعقل له أمساء أخر َيـ َ َ لِـَك 

ٰى  َ ُ ّ ِ ٱل ُ۟و ِى ِحْجـٍر  َٰهْل ِىف ذَ {: وقال  ،)١٢٨ ،٥٤ ،طه( } ّألِ ِّ ول وقـال رســ  . )٥ ،الفجـر ( }لَِك َقَسـٚم 
 ملسو هيلع هللا ىلصا :"لين متابعــة  قــد قيل إن العقل يعقـل النفــس عـ   و. ٤"حالم والنهــى ثم الذين يـلوهنمين منكم أولو األل

وال يسـتعمل   ،وهـو اسـم عـام    ،متبـدل  العـــقل اســم  و. الدابـة مـن مرتعهـا ومرعــاهــا     اهلـوى كــما مينع العـقال
  .فهو عاقل وذلك معقول عنه يعقل عقال ،يقال عقل ،تصريف هذه األمساء إال منه

ـٰٛت لَِّقْوٛم َيْعِقلُوَن  ِٰإّنَ ِىف ذَ {: وقال ا تعاىل َي َ َ قل عن ا أمـره وهنيـه   هو أن يعو. )٢٤، الروم( } لَِك 
قه ويكشف له مـن تعظـيم أمـره واجتنـاب     وعيده ويفهم مراده يف األشياء على قدر ما يوفّومواعظه ووعده و

له على غـريه باللـب املوصـوف والنـور     فيفضِّ ،وهذه كلهــا ال توجد إال بلطف ا وحســن �ظره إليه. مناهيه
ألن  ،يف األصـول  يف الفـروع فقيـــهاً   وليس كل من يكـون فقيــــهاً   ،يف أصول الدين وفروعهوهو فقيه  .املعروف

ر هبـــذه اللـــفظة   الفـــقه اسـم للعلـم يعـــب    و ،الفقه يف علم األحكام كثري وهـو فقيـه بالتفقـه وحامـل الفقـه والعلـم      
رب حامـل  ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ا كما  ،وأما الفقه يف حقيقته فهو فقه الــقـلب. يقال فالن يتفقه ويتعلم ،عنــه

الـبالء �عمـــة    لـيس بفقيـه مـن لــم يعـد     ": قـال احلـــكيم  و. ٥"قـه منـه  فقه ال فقه لــه ورب حامـل إىل مـن هـو أفْ   

                                                 
 .أولو األحالم والنهى ما جاء ليليين منكم، )٢١١(الرتمذي، السنن، كتاب الصالة، رقم  ٤

 .٤٠٨، ص ١٣، ج )٧٤١٣(ند، رقم أبو يعلى، املس ٥
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بذ�بـه واملواظـب   إمنا الفقيه الزاهد يف الد�يا الراغب يف اآلخرة البصيـــر  ": ٧وقال احلسن ،٦"والرضــاء مصيبة
ويـزداد �ـوره    ،يف صـدر الكتـاب أن فقـه املـتعلم موضـعه يف باطـــن الصـدر        ـــنت قـد بي و ،٨"على طاعة ربــــه
ويقيس مـا مل يعلـم مبـا يشبهـهــا      ،فيستنبط بنور فقهـه مسائل ،ع لـه أ�وار الفقه والفهمويتفر ،بالتعلم واالستعمال

  .ويشاكلهــا ويقرب من معناهــا
يبصـــر   ،مثـل الســـراج   ، تعـاىل بـه يف قــــلب عبـده املـؤمن     وأما الفقه يف الدين فهو النور الذي يقذف ا

ِفِقنيَ َال َيْعلَُموَن {: قال ا تعـاىل . املنافقوال يكون ذلــك للكافــر و ،به ـٰ ُمنَ
ِكّنَ ٱلْ ـٰ . )٧ ،املنـافقون (}  َولَ

   قلبـه بنـ  وأما الفقيـه الـذي �ـو رسـول ور البـــصر فالـذي أشـار إليــــه     ر ا بعبـد خـرياً  إذا ": ملسو هيلع هللا ىلص ا أراد ا 
فقهــه يف الدين وبصتعاىل فيه كال الفقهيــن. ٩"ره بداء الد�يا ودوائــهاره عيوب �فسه وبص فهــو  ،فمن مجع ا
  .والعالــم األكبــر واللبيب األوفــــر ١٠الكربيــت األمحــر

وأمـا   ،وإقامـة الشـــريــعة   علـى موافقـة السـنة   يف األحكـام فهـو اسـتنباط املسـائل     فأما استنباط الفقيـه  
وإمنـا  . استنباط الفقيه يف باطن العلـــم فهـــو اسـتنباط اخلـواطر علـــى موافقـــة احلقيقـــة ومشـــاهدة الربوبيــة         

هــا  ظاهر بيوجـِ  ،تتبني زيادة الفصل بينهما يف استنباط معنى يف الباطن والظــاهر آلية قد أ�زلــها ا تعالـــى 
فيســتنبط مــا يوافــق حجــة ا . وعلــم إشــارة ،مــن العبــارة الــيت يف باطنــها ،ظاهرهــاويكــون حتــت  ،حكمــاً

                                                 
حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي ثنا عبد العزيز بن حييى املديين ثنا عبد ا بن وهب عن : ٤٠٧، ص ٣، ج )٥٢٤١(، الديلمي، الفردوس، رقم )١٠٩٤٩(الطربا�ي، املعجم الكبري، رقم  ٦

ليس بؤمن مستكمل اإلميان من مل يعد البالء �عمة والرخاء : مقال رسول ا صلى ا عليه و سل :ي ا عنهما قالسليمان بن عيسى عن سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رض
ومل يا رسول : مل يكن يف صالة قالوا كن يف غم ماألن البالء ال يتبعه إال الرخاء وكذلك الرخاء ال تتبعه إال املصيبة وليس مبؤمن مستكمل اإلميان من مل ي: قال] كيف يا رسول ا؟: قالوا: [بةمصي
يف غري صالة إمنا يناجي ابن آدم ألن املصلي يناجي ربه وإذا كان: ؟ قالا. 

 .احلسن بن علي بن أبي طالب ٧

 .١٠١، ص ١، ج )٢٩٤(الدارمي، السنن، رقم ، ١٨٦ص  ،٧، ج )٣٥١٨٨(ابن أبي شيبة، املصنف، رقم  ٨

 ).٤٠٩٨، ٤٠٧٢(، رقم ٥، املتقي اهلندي، كنز العمال، ج ١١٧، ص ٥، ج )١٧٠٠(املسند، رقم  البزاز،، ٢٤٠، ص ٦، ج )٣١٠٤٩-٣١٠٤٨(ابن أبي شيبة، املصنف، رقم  ٩

  .الكربيت األمحر على كأ�ه حصلهذه املرتبة  على إذا حصل العبد اهناملقصود . ي يسمى حبجر الفالسفةمحر حلجر أسطورأهو مسحوق  ١٠
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ويستنبط احلكيم ما يوافق مراد ا تعاىل ويستنبط احلكيم ما يوافق مراد ا تعاىل ويهدي إىل حمجته  ،تعاىل
  .عن مراد يوافقه احلميد للتوحيد وخمرباً فقاًامبا تبني من لطائف اإلشارات مو
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  بعفصل الساال

وإن  ،هــا يف صدر الكتاب مثل �ور اإلسالم و�ور اإلميان و�ـور املعرفـة و�ـور التوحيـد    واأل�وار اليت وصفتُ
ويتولد من كل �ور منـها فوائـد علـى حـدة مـا ال يتولـد مـن         ،فهي أشكال غري أضداد ،كا�ت أمساؤهـا خمتلفة
 ،و�ـور التوحيـد يتولـد منـه خـوف ورجـاء       ،اءفنور اإلسالم يتولد منـه خـوف ورجـ   . اآلخر على قدر مراتبها

األحوال اليت هتيج وكذلــك سائر  ،�ور املعرفة يتولد منه خوف ورجاءو ،و�ور اإلميان يتولد منه خوف ورجاء
ولكـن   ،لد من أ�ـوار البـاطن مثـل الشـكر والصـرب واحملبـــة واحليـــاء والصـدق والوفـاء وغريهـا          من القلب وتتو

أشتعا رح ىل هذا الفصل الواحـــدبتوفيق ا.  
فََال َتُموتُّنَ  {: قال ا تعـاىل  ،فاعلــم ا�ه يتولد من �ور اإلسالم خوف اخلاتــمة ورجــاء حسن العاقبة

ُ ّمُْسِلُموَن  َتـَوفَّنِى مُْسـِلٙما َوأَلِْحْقنِـى  {: وقال يف قصة يوسف عليـه السـالم  . )١٣٢ ،البقرة( }ِإّالَ َوأَن
ِلِحنيَ  ـٰ وكذلـــك يتولـــد منـه خـوف      ،ويتولد من �ور اإلميان خوف طوارق الســـوء . )١٠١، يوسف( }ِبٱلّصَ

و�ور التوحيـــد يتولـد   ،جاء السابــقةرو ١،املعرفة يتولد منه خوف الســابقة�ور و ،طوارق اخليــر يف كــل وقت
وهـو أن خيـــاف ا    ،لربوبيـــة وهذا النوع يرجـع جوفـه إىل مشـاهدة ا    ،ورجاء احلقــائـق ،منه خوف احلقائــق

ـها علـى هـذا السـبـيـــل    شرحــ  ،وسائــر األحوال اليت ذكرت. ويرجوه وال يرجو ســواه ،تعاىل وال خياف سواه
لـك الذي وصـفـت.  

ثَــومواإلميــان جبــل وموضــعه القـــلب ،فاإلســالم جبــل وأرضــه الصــــدر ،ل اجلبــــالثَــل هــذه النــوار كم، 
وعلى رأس كل جبل طائر فطائر جبل الصـدر  . والتوحيد جبل ومستقره اللب ،د�ه الفؤادواملعرفة جبل ومع

وطـائر جبـل    ،امـة وطـائر جبـل الفـؤاد الـنفس اللو     ،ـــمة هلْوطائر جبل القلب النفس املُ ،ارة بالســوءنفس األمال
                                                 

 .أي العناية األزلية ١



٣٣ 

ولكـن   ،النفـاق ومـا يشـبهها   ارة يكون طرياهنا يف أودية الشـرك والشـــك و  فالنفس األم ،اللب النفس املطمئــنة
أولــياءه فحفظهم عن شر تعـاىل   ،هارحم ا قـال ا :}  ٓ ِّ ـٓوِء ِإّالَ َمـا َرِحـَم َر ـاَرة ِبٱلّسُ  }ۚ ِإّنَ ٱلـنَّْفَس َألَّمَ

قـال ا  . والنفس امللهمة يكـون طرياهنـا يف أوديـة التقـوى أحيا�ـاً ويف أوديـة الفجـور أحيا�ـاً        . )٥٣ ،يوسف(
ـا {: تعاىل َ ٰ ََمَهـا فُجُوَرَهـا َوَتْقَو ْ ويكـون   ،امـة وطـائر جبـل املعرفـة هـي الـنفس اللو     .)٨، الشـمس ( } فَأَ

قـار  ويف أدويـة االفت  ،أحيا�ـاً  العز والنظـر يف كرامـات ا واالفتخـار والفـرح بـنعم ا     طرياهنا يف أودية الرتفع و
، امة لصاحبها يف أحواهلـا ومع ذلك تكون لو ،أحيا�اًرؤية الذل واملسكنة والفقه والتواضع واالزدراء بنفسها و

اَمِة  { :تعاىل ا قال وطائر جبل اللب الـنفس املطمئنـة، ويكـون    . )٢القيامة، (}  َوَآل أُْقِسُم ِبٱلنَّْفِس ٱلّلَّوَ
طرياهنا يف أودية الرضاء واحلياء والقـرار علـى التوحيـد ووجـود حـالوة ذكـر ا تعـاىل، وهـي شـكل الـروح           

نَّةُ  { :يبها ا عن خبث املنازعة، قال ا تعاىلط ِ ا ٱلنَّْفُس ٱلُْمْطَم َ ُ ۤأَّيَ ـٰ ٰ َرّبِِك َراِضَيٙة  }٢٧{َي َ ٱْرِجِعٓى ِإ
ٛ  { :وقال ،)٢٨-٢٧، الفجر( }}٢٨{ّمَْرِضّيَٙة    .)٨٩، الواقعة( }}٨٩{فََرْوٚح َوَرْيَحانٚ َوَجنَُّت َنِع
 { :قــول ا تعــاىل مثــل ، وهــو ٢عنــى اســم القلــبماملعــا�ي كمــا ذكر�ــا يف  مل هــذهشــيالــنفس  اسـم و

ـَِٔل ٱلَْقْرَيةَ   �س،يـو ( }فَلَـْوَال َكاَنـْت َقْرَيـٌة ءَاَمنَـْت  {: وقـال  ،أهـل القريـة  : واملعنى ،)٨٢ ،يوسف( } َوْس
راد ما يف داخل ، واملوكذلك النفس. م واملراد ما فيهافكذلك القلب مضغة حل. لك أهل القريةذيريد ب )٩٨

 ،وبعضـها أخبـث مـن بعـض     ،ب من بعضيوالنفس اسم اجلنس، وجوهر بعضها أطْ. والنور اجلسد من النار
ــو، فجــوراًوأكثــر  ظلمــاً وأشــدوالــنفس طابــت بنــور ظــاهر اإلســالم مــن خبــث ظــاهر  ارةهــي الــنفس األم ،
�عـوذ  "يف دعائه  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ا . بصدق ااهدة وإذا قارهبا توفيق ا تعاىل وهي تزداد طيباً ،النفس

                                                 
 .الصدر والقلب والفؤاد واللب: إىل أربع مقامات" القلب"يشري املؤلف هنا إىل تقسيم  ٢



٣٤ 

ه ا تعاىل بأ�واع من الكرامات وطهـارة يف الـنفس   مع ما خص ملسو هيلع هللا ىلصذ رسول ا فتعو ٣"با من شرور أ�فسنا
  .٤"كان يل شيطان إال أن ا تعاىل أعا�ين عليه فأسلم: " قال. والنية

 حها يف األصل �ورا�ية وتزداد صالحاًورو ،ظلما�ية سيئة املعاملة ،والنفس جوهرها ريح مثل الدخان
مبخالفـة العبـد هواهـا واإلعـراض      إالّ بتوفيق ا تعاىل مع حسن املعاملة وصحة التضرع، وال تـزداد صـالحاً  

نــة ال يعرفهــا إال امــة هــي أقــرب إىل احلــق لكنــها خمادعــة مداه والــنفس اللو.عنــها وقهرهــا بــاجلوع والشــدائد
فشـاكلت   ،رها ا من خبث الظلمات فصارت �ورا�يـة املطمئنة هي اليت طهوالنفس  .كياسالعارفون من األ

يق الـذي  وهـي �فـس الصـد    ،متشي يف طاعة ا منقادة من غري إباء منها فصارت مطيعة بطاعـة ا  ،الروح
سر ه وعال�يتهمأل ا.  

ما دام  ،من أن يزيله أحدهذه األ�وار باجلبال ألن �ور اإلسالم يف صدر املسلم آكد وأحكم  إمنا شبهت
ا تعاىل حيفظه، حتى ال يتهيأ ألحد أن يزيل �ـور اإلسـالم مـن صـدره ورمبـا مل يسـتقم املسـلم علـى الطاعـة،          

وجبـل �ـور اإلميـان أرسـى وأعظـم      . وهو مع ذلك متمسك بالعروة الوثقى ولكنه ال ينجو من وسوسـة الـنفس  
ولـيس هلـا    ،يف حفـظ اإلسـالم واسـتعمال شـرائعه     وتكلفـاً  ألن للـنفس واليـة   ،أثبت من �ور اإلسـالم أرسخ وو

يـَن ءَاَمنُـو۟ا ِبـٱلَْقْوِل  {:تعـاىل  ا قـال  ،ه �ور الرب جـل جاللـه  ومثبتِّ. تكلف يف حفظ القلب ِ َ ّ ُ ٱ يُثَّبِـُت ٱّهللاَ
ِخَرةِ  َ

ْ ُْنَيا َوِىف ٱ ّ اإلميـان  ": يف مدح هذه األمة ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول ا . )٢٧ ،إبراهيم( }ۖ ٱلثَّاِبِت ِىف ٱلَْحَيٰوِة ٱ
 ،و�ور املعرفة أوسع وضياؤها أرفـع أل�ـه معـدن الرؤيـة     ،وهو موضع علم النفع". ٥يف قلوهبم كاجلبال الرواسي
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٣٥ 

ه يف اجلبـال كمثـل   لـُ ثَوم ،و�ـور التوحيـد هـو أعظـم اجلبـال     )). اخلرب ليس كاملعاينة((آكد من اخلرب ألن والرؤية 
  .عند سائر اجلبال ٦جبل قاف
درجـات   يف وأهـل اإلسـالم هـم    ،أعماهلـا  إصالحوبل �ور اإلسالم ينتهي حدوده إىل جماهدة النفس فج
 ،يــر الــنفس  اممــ أجــلّ الــيت هــي واملشــاهدة ينتــهي حــدوده إىل التوكــل والتفــويضوجبــل اإلميــان . متفاضــلون

ويف  ،ميـان متسـاوون  وأهـل اإلميـان يف أصـل اإل   . واالعتبار مبا قد رأى والنظر بنوره إىل مـا غـاب عـن األعـني    
وجبـل �ـور املعرفـة ينتـهي حـدوده إىل      . متفاضلون  مشاهداهتم وما يتولد يف أ�واره من مثرات اإلميان وفروعه

تعاىل ولطائفه إحاطة العلم بالبقاء والفناء والعجز والقدرة ، وتنتهي إىل مشاهدة بر ا . فبهذا النـور ي ف عـر
الفا�ي والزائل وحقارته ود�اءته ويعرف الباقي وقدرته ورفعته، ويوالعـارف يف  . ف عجز اخلالئق وضعفهمعر

فـال يـزول بإصـابة     ،وميسـكه ربـه   ،عظمته وكربيائـه وقدرتـه   ةجبل ا ، استقرت معرفته برؤي هذا املثل كأ�ه
  .حادثة وال ينتقل بإصابة حمنة، ألن ا تعاىل ميسكه بقدرته وبرمحته

ت �فسـه عنـد رؤيـة    فـذلّ  ،وعرف عزة ا وعظمته وعلوه وعلمه مله عكأ�)) عرف((ومعنى العني من 
وبيـة  رأى رب)): عـرف ((ومعنى الـراء مـن   . ت عند رؤية علوهصاغروت ،وتصاغرت عند رؤية عظمته ،عزته

اً ورضي بـا ربـ   ،ورجا من رمحته ،واعتمد على رأفته ،وآمن به ،فوثق به ،رزقها تعاىل ورأفته ورمحته و
مـن كـل فتنـة إىل الفتـاح      وفـر  ،وفـارق كـان فـان    ،وفهـم مـراده   ،فقه يف الـدين  تعـاىل  : ومعنى الفاء. اًومدبر
 ،معنى العني عرى قلبه عن النظر إىل غري ربه: وجه آخرو. ر قلبه الباقي على كل شيء فانوفاق �و ،العليم

رأى قلبه كل شيء كما خلقـه  : الراءومعنى . فألبسه تعاىل لباس التقوى حتى عاود القلب مالزمة باب مواله
معنى العني : ووجه آخر. فرأى الفا�ي كأ�ه قد فين حتى ا�فرد للفرد الذي هو مواله: ومعنى الفاء. ا تعاىل
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علوم فتح ا تعاىل قلبه بالفقه يف : والفاء ،راحت روحه بارتياح ذكر الرمحن: والراء ،أ�ه عزت �فسه باإلميان
  .القرآن

فـرأى بعو�ـه مـا     ،عبـد أعا�ـة ربـه   : وجـه آخـر  و ،وفاقـت روحـه   ،ورق قلبـه  ،ت �فسهفع: وجه آخرو
 ،فقــام بربــه ال بقــوة �فســه ،ففــارق الــنفس واخللــق بقلبــه ،وكشــف لــه عــن معــا�ي األشــياء ،غــاب عــن عينيــه
وأعظم وأكرم وأعلـى وأعلـم    أجلّفإ�ه عرف أ�ه أكرب و ،قد آثر على ما دو�ه ،همشغول برب ،مكشوف به سره

ال ينتـهي مـدد رهـا وال     ،وهو يف حبر فـؤاد ا تعالــــى   ،فغرق �ور فؤاده يف مشاهدة عظمته .ألطفأغنى وو
وال  ،ألن العـارف ال يدركـه يف أحوالـه ريـح عاصـف      ،عالمة من عالمات العـارف  فهذا أقلّ. ه أحديبلغ غور

 لـــى يف كل وقت من بـر ويطوف حول سره من ا تعا .وال خيرب عنه وصف واصف ،يتصل به برق خاطف
أ�ـواع  ال ينقطـع عنـه أد�ـى طرفـة عـني مـن ا        ،ا تعالـــى ولطائفه ورمحته وكرامتـه وعظمتـه وفوائـده و�عمـه    

ــفهــو عــارف . اللطــائف فس� وعنــد ا ،،وغــري عــارف مبــا ينكــر مــن �فســه مــن أخالقهــا الســيئة ومــن    ه
  .إمنا يتبني له من حبر فضله وهذا كله. أقواله وأفعاله حكمة يفوله  ،عيوهبا

وهـو   ،وهو على مستقر اللب ،ته على هذه املرتبة العظيمة جبل �ور التوحيد الذي هو اجلبل الرابعويثب
وهو معدن مجيع اخلريات والبحر الذي خيرج منه كـل خـري ويرجـع     ،اجلبل الذي ال غاية لعلوه وال هناية لعظمته

  .رق وييسعلى مقدار ما يوفَّ لق وصف �وره بلسان العبارة إالّوال يتهيأ ألحد من اخل ،إليه كل خري
  



٣٧ 

  الفصل الثامن
فصــار �ــور . فأحــاط بــه حتــى أغرقــه يف حبــره ،أن هــذا عبــد أخــذه �ــور التوحيــد ،ك ادأيــ ،علــماو

طلعـت عليـه حتـى بلغـت موضـعها       ،حـراً  فهي أطول يف الصيف وأشـد  ،التوحيد على وجه املثل كالشمس
ولـيس يف السـماء غـيم وال علـة حـاجزة      . وهـو أعلـى موضـع يف أيـام الصـيف ترتفـع الشـمس إليـه         من الزوال

 ،حتى أحاطت برأسـه  ،وليس بينها وبني هذا العبد شيء. مظلةلنورها وال سبب ما�ع حلرها وضيائها من 
هافأحرقته الشمس حبر، رت حاله مألوفاً وطبقاًوغي،  وال يرى لشخصه ظـال    مكاهنـا إال   مـن ارتفاعهـا وعلـو

د فكيـف يكـون هـذا املوحـ    . رض مـن شـدة احلـر إال علـى الضـرورة     األ ىوال تستقر قـدماه علـ   ،عند قدميه
بـه أسـد فيقتلـه ويأكلـه وقـد اسـتيقن        وهو مقام من حيـس ـــى مقام التوحيد حبوله وقوته؟ الذي أقامه ا تعال

ـ    فما أقرب حال  ،ثوال مستغا هبالكه ليس له معتمد وال كاففهـذا   ،دصاحب  هذا املثـل مـن حـال املوح
إلدراك ال يـدرك كيفيـة   بقي يف ظلمـات حـد ا   عند �فسه ميت بقربه من ربه أل�ه عند الناس وهو إ�سان حي
فلـيس لـه    ،فلـ وقـد ضـل هـذا العبـد طريـق التك      ،�ور التوحيد وأحاطـت بـه سـراً وعال�يـة    .. ..التوحيد

وهـو   ،صـارت عبوديتـه أسـرية يف قبضـة عـزة الـرب جـل جاللـه        وقـد قـام بـرتك االختيـار و     ،تكلف يف األمور
مـن خلقـه    هوهو ينظر يف قلبه من ربه إىل خلقه كيال يتلفت إىل غري ،ه يف حلظةخياف من الشرك اخلفي يف سر

أو إىل حـد التشـبيه    ،إدراك ربوبيتـه  نى عجـزه عـ  حتـى يـر   ،أو إىل �فسه أو إىل حركتـه أو إىل حـد التعطيـل   
وهـو ريـان    ،وال منتـهى لغـوره   ،هشـطُّ يقاً يف حبر التوحيد، وهو حبـر عظـيم عميـق ال يـرى     �فسه غرحتى يرى 
وغـين   ،وحلـيم أخـرق   ،عاقـل أمحـق   ،عـامل جاهـل   ،بصـري أعمـى   ،عريان مكـتس  ،جوعان شبعان ،عطشان

ومشـته بـال    ،وقـوي متـوانٍ   ،وبعيـد متـدانٍ   ،وبـاق فـان   ،وحـي ميـت   ،وصـحيح مـريض   ،وقادر عـاجز  ،فقري
اهـل الظلمـا�ي، وال علمـه    لـيس كاجل  ،والعـارف الروحـا�ي والسـابق النـورا�ي     ا�يهذه صـفة العـامل الربـ   ف .أمان



٣٨ 

علـى مـن عافـاه ا تعالــــى مـن       أن يكـون فتنـةً   أخـاف د فوق هذا الشرح يف حال املوحـ  ولو زدت. �فسا�ي
 فــإن هــذه  ،املــوىل الــد�يا عــن مشــاهدة لطــائف هــذا الــبالء وغــرق يف ظلمــات املعاصــي والشــهوات وحــب

  .وحبط دون املوىل ،ة عن الشرك والشكياألشياء معاف
البالء وهو يف أشد، لك شيئاً منـه  كما وصفت .   أشـد النـاس يف الـد�يا بـالء     : ((ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول ا

لـو تعلمـون مـا أعلـم لضـحكتم قلـيال ولبكيـتم كـثرياً         (: (ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول ا   و.١))ثم األمثل فاألمثـل  ،األ�بياء
 ".الـبالء  ه يف أشـد  تعـاىل وكربيـاء  مـن يشـاهد ا  " : عليه السالمربوأخ. ٢))تم الرتاب على رؤوسكمحلثيو
يف حـال مـن وقـع عليـه      ،رمحـك ا  ،رفتفكّ. ٣"البالء فاسألوا ا العافية لأه إذا رأيتم" :قال عليه السالمو

فيـه يف كـل حـال     ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول ا أما بلغك ما . و�زع عنه لباس العافية فكيف يكون عيشه ،هذا البالء
ويف كل وقت؟ إذا شرع يف صالته مسع له أزيز كأزيز املرجل وكان يتغري لون وجهه إذا هاجت ريح وظهـرت  

مشاهدة ما شاهد أهل املعرفة ومـألت خـواطر قلوبنـا عـن مثـل هـذه        ولكن الغفلة فينا حجتنا عن. ادثهح
  . احلاالت 

تعاىل أقواماً وقد ذم ِفلُوَن { :فقال ا ـٰ ْ َغـ ُ ِخـَرِة  َ
ْ ْ َعـِن ٱ ُ ُْنَيـا َو ّ َن ٱلَْحَيـٰوِة ٱ ِهٙرا ّمِ ـٰ  } َيْعلَُموَن َظ

طابـت حياتـه مـع     ،فهـو يف عـيش رغـد    ،بـالؤه  وهذا العبد الذي غرق يف �ور التوحيـد واشـتد  ). ٧الروم، (
قال. هرب َبةٙ { :تعاىل ا كلها عنـد   فهذا العبد قد �سي احلالوات ).٩٧النحل، (}  ۖ فَلَنُْحِيَينَّهُۥ َحَيٰوٙة َطّيِ

                                                 
 .٦٠١، ص ٤، ج )٢٣٩٨(الرتمذي، السنن، رقم ، ٩٩، ص ١، ج )١٢٠(احلاكم، املستدرك، كتاب اإلميان، رقم  ١

رسول ا صلى  ، فغطى أصحاب"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثرياً  ":خطب رسول ا صلى ا عليه وسلم خطبة ما مسعت مثلها قط فقال: عن أ�س رضي ا عنه قال ٢
عرضت علي اجلنة والنار فلم أر كاليوم من اخلري والشر ولو تعلمون ما : "حابه شيء فخطب فقاليه وسلم عن أصبلَغَ رسول ا صلى ا عل: روايةا عليه وسلم وجوههم وهلم خنني، ويف 

 ،١٦٨٩، ص ٤ج  ،)٤٣٤٥(صحيح، رقم  ،البخاري". فما أتى على أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم وهلم خنني" أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثرياً 
 .)٢٣٥٩( ، صحيح، رقمملسلملثا�ية والرواية ا

 .١٦١، ص ١٢، ج )٦٦٤٦(اخلطيب البغدادي، تأريخ بغداد، رقم  ٣



٣٩ 

إىل  ٤"ذاق طعم اإلميان من رضى با رباً" :ملسو هيلع هللا ىلص ا وقد قال رسول. ه ومعرفته وحمبتهحالوة ذكره وطاعت
مـن كـان ا ورسـوله أحـب إليـه ممـا       : فيـه وجـد حـالوة اإلميـان     نالث مـن كـُ  ثـ  " :وقال عليه السـالم  .آخره

 عبـداً  حبى يف النار، ورجل أَلقَن أ�قذه ا منه كما يكره أن يأه أن يعود إىل الكفر بعد ورجل كرسوامها ، 
ه إالّمل حيب "مـن حبـر اهلـدى شـراباً     . ع شرحهاموضوليس هذا . ٥ ووجـد حالوتـه    ،فهذا عبد سـقاه ا

له علـى كـثري   لوسـواس وفضـّ  ا وعصمه من شـر  ،نه ا تعاىل بأحسن اللباسوقد زي ،فهو كانون عند الناس
ه ا تعـاىل بقـوة مـن عنـده يف مجيـع أحوالـه       وخص ،د بالنظر والقياسك أحوال هذا املوحدروال تُ ،من الناس
يــَن ءَاَمنـُـوا۟ {: تعــاىل ا قــال .ك ذلــك بــالعقول واحلــواسدرمبــا ال يــ ِ َ ّ ُ ٱ ّ ِ ُ َو  :وقــال ،)٢٥٧البقــرة، ( }ٱّهللاَ

َ  ٰذَ { ْ لَِك ِبأَّنَ ٱّهللاَ ُ ٰ لَ َ ِفِريَن َال َمْو ـٰ َ
يَن ءَاَمنُو۟ا َوأَّنَ ٱلْ ِ َ ّ َ ٱ َوُهـَو  { :وقـال  ،)١١حممد، (}  }١١{ َمْو

ِلِحنيَ  ـٰ َ ٱلّصَ ّ   . )١٩٦األعراف، (}  َيَتَو
ة ده هـل تـدرك حقيقـة أحوالـه حباسـ     �اصـره ومعينـه ومؤيـ    وليـه و مبـن كـان ا   ،رمحـك ا  ،فما ظنك

إذ �ظـروا إليهـا مـن أهـوائهم ومسوهـا        ملسو هيلع هللا ىلصني كرامـات األوليـاء ومعـراج الـنيب     رأيـت إ�كـار الضـالّ   ؟ أمـا  العقل
فكـل مـا ال تقبـل عقـوهلم     وال يصح مثل هذا من طريق املعقول  ،وزعموا عقوهلم ال تقبل هذه األشياء ،عقوالً

رب عـامل يفعـل مـا يشـاء      قـدير  خـالقٍ  بـة ربوبيـةَ  ك بآلـة خملوقـة حمدثـة مركَّ   درِفيا أخـي كيـف تـُ   . فذلك باطل
درِوحيكم ما يريد؟ ومتى يال يزيـد وال يـنقص وال يـتغري     ربٍ ويتفاضـل ربوبيـةَ   صريزيد وينقص ويتقا ك شيء

  .بة إلقامة العبودية ال إلدراك الربوبية حاله؟ بل العقل حجة ا تعاىل على العبد وهو آلة مركَّ

                                                 
 .١٤، ص ٥، ج )٢٦٢٣(الرتمذي، السنن، رقم ، ٦٢، ص ١، ج )٣٤(باً، رقم مسلم، صحيح، باب الدليل على أن من رضي با ر .وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال: وتكملته ٤

 .٥٢٧، ص ٦، ج )١١٧١٩(، النسائي، السنن الكربى، حالوة اإلميان، رقم ١٤، ص، ١، ج )١٦(اب حالوة اإلميان، رقم البخاري، صحيح، ب ٥
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نـوم  إال بـالظن واخليـال مثـل ال    مل يدرك حقيقتـها علمـاً  ومن عجز عن إدراك أشياء يف �فسه خملوقة فيه و
عي وال يعرف حقيقة العقل الذي يد ،ال يعرف حقيقة النفس أيش هيوأحوال القلب وطبائع النفس والروح و

التسـليم للحكـم   فكيف يكون له سبيل اإلدراك إىل مـا هـو أعلـى منـه؟ بـل الصـواب        ،أ�ه يعرف به كل شيء
ْكـَرٰى لَِمـن  ِٰإّنَ ِىف ذَ {د الذي وصفه ا تعاىل بقوله وهذا املوح .ع إىل احلقاالستسالم للرب والرجوو ِ َ لِـَك 

ْمَع َوُهَو َشِهيٚد  ُۥ َقْلٌب أَْو أَلَْقى ٱلّسَ َ فهذا صاحب القلب يف احلقيقـة ألن حـافظ   ، )٣٧ق، ( } }٣٧{َكاَن 
ه ربـه فقـد وقـع مـن الشـغل يف      ومـن حفـظ قلبـ    ،له ا إىل حفظ قلبه زاغ قلبهقلبه ربه عز وجل وألن من وكّ

وصارت �فسه لنـور   ،أزراهاو ،هفسأل�ه رفيع املقدار وقد وضع هو � ،والناس يعظمون هذا اإل�سان. ةفراغ
ٓ { :تعـاىل  ا قـال . ه جـل وعـال  عينه ينظر بنور قلبه فيعرفها فيصـل مبعرفتـها إىل معرفـة ربـ    لقلبه كاملرآة  َوِىف

ْم  ُ   ."من عرف �فسه عرف ربه: "السالموقال عليه  ،)٢١الذاريات، (}  }٢١{ تُْبِصُروَن أَفََال  ۚ أَنفُِس
 ،بقـوة احلـق   يوقـو  ،وأمـا إذا اتصـل بنـور احلـق     ،وهذا إمنا يكون للمبتدئ يف أوائل أمـره وسـلوك طريقـه   

 ويظل عند ظهور حقه مقدار مجيع خلقه وقد وصـف  ،ن دو�ه من خلقهم ى عند سلطان عظمته قدرشتال
مثال ـا ِمْصـَباٌح { :من �ور قلب املؤمن على سبيل املثال فقال تعاىل ا َ إىل  }ۖ َمثَُل نُوِرِهۦ َكِمْشَكٰوةٛ فِ

ٚ { :قوله ٍء َعِل ْ َ فمن تفكـر بتوفيـق ا تعـاىل بـإدراك شـيء مـن معنـى بيـان هـذه           .)٣٥النور، (}  ِبُكّلِ 
ــ أولمــن فــإن اآليــة   :وقــال بعــد هــذا. وا اعلــم ،ى شــرح معنــى هــذه اآليــةعلــه الكتــاب إىل آخــره مــا يدلّ

ُۥ ِمن ّنُوٍر { َ ُۥ نُوٙرا فََما  َ  ُ   .)٤٠النور، (}  َوَمن لَّْم َيْجَعِل ٱّهللاَ



٤١ 

وإمنـا حقيقتـها إشـارات إىل األ�ـوار      ،مثـل الصـدر والقلـب وهـي عبـارة باللسـان       وأمساء مقامات السر
ظر واملؤمن  ين"، "فراسة املؤمن ال ختطئ": ملسو هيلع هللا ىلصرى ما قال رسول ا أال ت .وقد وضعها ا من خزائن �وره

ل" :وقال ،"٦تعاىل بنور افْييف قلب كل مؤمن وواعظه يف قلب كل مؤمن" :قالو ،٧"ك قلبكت ٨"زاجر ا.  
ه واكتنفـه بكنفـ   فما ظنك فيمن تواله ا تعاىل خصوصاً ،واعلم يا أخي أن قوام اخللق كلهم با تعاىل

مـن  " :ملسو هيلع هللا ىلصكمـا قـال رسـول ا     ،ومـن مل ميـت ال يـرى القيامـة إال أن ميـوت      .جعله من خاصته وأهل واليتهو
عاين اآلخرة  ،ومن مات وخرجت روح �فسه وا�تقل بروحه من الد�يا إىل اآلخرة .٩"مات فقد قامت قيامته

ال و ال حيـاة و وال موتـاً  وال �فعـاً  فكذلك من مات مبعناه وحيي مبواله وعلم أ�ه ال ميلك لنفسه ضراً. وما فيها
 ،أل�ه اكتنفه وتواله وأيد قلبـه وأحيـاه   ،مبواله وصار حياً ،وقامت قيامته ،فقد كشف له غطاء غفلته، �شوراً

ِ أَْمَو {   :وقال ا تعاىل ،همل يشاهد غري فشاهد بنور احلق ما يَن قُِتلُو۟ا ِىف َسِبيِل ٱّهللاَ ِ َ ّ َ ٱ َبـْل  ۚ تـا َٰوَال َتْحَسَنبّ
ِ أَْمـَو {: ، وقـال )١٦٩آل عمران، (} أَْحَيآءٌ  ٚ  ۚ ت  َٰوَال َتقُولُو۟ا لَِمن يُْقَتُل ِىف َسِبيِل ٱّهللاَ البقـرة،  (} َبـْل أَْحَيـآء
فما ظنك فيمن قتلـه �ـور احملبـة     ،بكرامته شهيداً الكافر يف سبيل ا جعله ا تعاىل حياً هومن قتل ).١٥٤

بسـيف التوحيـد فصـار     وقتل �فسـه  ،االشتياقو�ار ن و�ار خمالفة اهلوى و�ور موافقة احلق و�ار خوف اهلجرا
عز وجل اًحي  .  

                                                 
٦ ٢٩٨، ص ٥، ج )٣١٢٧(الرتمذي، السنن، رقم . اتقوا فراسة املؤمن فإ�ه ينظر بنور ا. 

أتيت رسول ا صلى ا عليه وسلم : (، عن أيوب بن عبد ا بن مكرز ، عن وابصة بن معبد األسدي قالمأبي عبد السال، حدثنا محاد بن سلمة ، عن إبراهيم بن احلجاج الساميحدثنا " ٧
قلت دعو�ي أد�و من ف. عن رسول ا صلى ا عليه وسلمإليك يا وابصة : تيته يف عصابة من الناس يستفتو�ه، فجعلت أختطاهم، فقالوافأ. وأ�ا أريد أن ال أدع شيئاً من الرب واإلثم إال سألته

�ت إليه الرب ما اطمأ. وابصة، استفت قلبك واستفت �فسك، واستفت قلبك، واستفت �فسك، ادن يا وابصةدعوا : قال. لم فإ�ه أحب الناس إيل أدو�و منهرسول ا صلى ا عليه وس
 ).١٥٨٦(أبو يعلى املوصلي، مسند أبي يعلى، رقم  .".)س وأفتوك، ثالثاًوإن أفتاك النا ،ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر ، واإلثمالنفس وأطمأن إليه القلب

 .مصدراً هلذا احلديث جندمل  ٨

 .٢٨٥، ص ١، ج )١١١٧(الديلمي، الفردوس مبأثور اخلطاب، رقم  ٩



٤٢ 

  :ياة اليت يفهما العامة على وجوهواحل
 ،ومنها حياة القلب من ظلمة الكفر بنور اإلميـان  ،وهي حياة الدواب والبهائم ،منها حياة النفس بالروح
 ،ومنها حيـاة العبـد بنـور الطاعـة مـن ظلمـة املعصـية        ،واجلاهل ميت العامل حي نومنها حياة النفس بالعلم فإ

ومنها حياة التائب بنور التوبة من ظلمة األضرار وبنور توفيق ا من ظلمة رؤية ااهدة، ومنها حيـاة العبـد   
 هـا قلـوب  ل ذكرحتمـ ي ثـم منـها مـا ال    ،وحسن �ظـره إليـه مـن ظلمـة النظـر إىل العمـل       برؤية منة ا تعاىل عليه

  . العامة
ِّ {: تعاىل ا قال وُح ِمـْن أَْمـِر َر نْـهُ { :وقـال  ،)٨٥اإلسـراء،  (}  قُِل ٱلّرُ ُ ِبـُروٛح ّمِ  } ۖ َوأَّيَـَد

ُ ِمـْن ِعَبـاِدِهۦ{ :وقال ،)٢٢اادلة، ( ََشـآء ٰ َمـن  َ وَح ِمـْن أَْمـِرِهۦ َعـ : ، وقـال )١٥غـافر،  ( } يُْلِقى ٱلـّرُ
ْن أَْمِرَنا َٰوَكَذ { ممكـن خلـق ا تعـاىل إمنـا مسـي       فكل حي ).٥٢الشورى، (} ۚ لَِك أَْوَحْينَآ ِإلَْيَك ُروٙحا ّمِ
 ،مـره أأن الـروح مـن    ،وهـو كمـا ذكـر ا تعـاىل     ،والروح عبارة عن النور الذي به أحيا ا اخللق ،بالروح حياً

والـنفس قائمـة بـالروح    ،وقوام الروح با . تعـاىل هـذا املقـدار فهـم مـا وراء ذلـك      مـ فمـن فه ه ا،   بتأييـد ا
ا وتوفيقه، من حياة القلـب بـروح احلكمـة وروح الصـدق وروح احملبـة وروح الواليـة وروح الشـهادة         توطيدو

اإلسـالم، وحيـاة القلـب بـروح اإلميـان، وحيـاة        فحيـاة الصـدر بـروح   . وروح الرسالة وروح الكالم وروح اخللة
  .االتصال باحلقحيد واال�فصال عن القوة واحلول ووحياة اللب بروح التو ،املعرفة واملشاهدة الفؤاد بروح

ومثل صـاحب هـذا الطريـق يف ابتـداء أمـره كمثـل رجـل احتوتـه ظلمـات الليـل وأحاطـت بـه يف بيـت              
سـتأ�س بـه   فا ،ت كوة بيته وبابه فوقـع �ـور القمـر   حتثم فُ ،فاستضاء بنور ذلك السراج عطي سراجاًفأُ ،مظلم

 ينما هو فرح كـذلك إذ فب ،واستبشر حتى خرج إىل الصحراء فاستغنى بنور القمر وضيائه عن ضوء السراج
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جعــل �ورهــا الشــمس و طلعــت فــإذا هــو ،فاستبشــر ،فغلــب �ــور النــهار وســلطا�ه �ــور القمــر ،أســفر الصــبح
  .بلغ أعلى درجاهتاتوضياؤها يزداد إىل أن 

 ،ثـم يزيـد هـذا العقـل     ،ج فيهـا �ـور العقـل   او�ـور السـر   ،اهلـة بظلمتـها  فمثل البيت املظلم هـي الـنفس اجل  
ثـم يزيـد برؤيتـه     ،وهـي كطلـوع الصـبح    ،ثم يزيد بنور صفوة املعرفـة  .بأ�وار الشريعة وعلم السنة ،كطلوع القمر

ثـم يزيـد   . لطـائف صـنعه وحكمـه   و وباطنـاً  منن ا تعاىل وما سبق له من ا من احلسنى يف الوقت ظاهراً
ها و�ورهـا وسـلطاهنا ومنافعهـا برؤيـة حقـائق آثـار       ؤثـم يرتفـع ويـزداد ضـو     ،طلوع الشمس ونور التوحيد وهب

ومل  ،وخشـي مـن ا�تقاهلـا    ،وإذا اكتملت أ�ـواره واجتمعـت خـاف العبـد مـن زواهلـا      . قدرته ولطائف ربوبيته
ور أشد ممـا خيـاف هـذا    فصاحب هذا املقام خياف من فراق هذا النور وزوال هذا السر .يأمن تغيري حاهلا

  :وقد قال القائل. غروهبااملستأ�س بنور الشمس من زواهلا و
  روب غفما هلا من وأضاءت   ه يف القلوب�ور مشس طلعت 

   ١٠آخذ من حبيبه بنصيب  يتباهون باحلبيب فكل
ثَومذه ثم اتصلت له هـ  ،كما وصفنا ل رجل أسرج سراجاًثَل �ظر العبد إىل أعماله وأفعاله وأحواله كم

 .قـه لألعمـال  فهل ينظر إىل السراج بعدما ظهرت له هذه األ�وار؟ ال ، بل يشـكر ملـن وفّ   ،هااأل�وار اليت وصفتُ
د رأى سره معاينةًوكذلك املوح وقدرته وجاللـه  بنور هداية الرمحن آثار عظم حبقائق اإلميان ومشاهدة ة ا

تـه  وغـرق يف أ�ـوار مشـاهدة من    ،عليـه واعتمـد علـى ا   فردا�يته ، فلم يلتفـت إىل عملـه ومل يعتمـد    وكربيائه و
                                                 

  :تشبه هذه األبيات أبيات للحسني بن منصور احلالج ١٠
  ا من غُروبِفَاستَنارت فما لَه    مس من أُحب بلَيلٍشطَلَعت 

 إن بهارِ تَغرالن مسلِ_  _باللَّيش تَغيب القُلوبِ لَيس مسشو  
 احلَبيبِ لقاءاشتياقاً إِىل     ب احلَبيب طار إِليهأَحمن 
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وأزرى بنفسه ملا رأى من سـوء أخالقهـا    .فتربأ من النظر إىل حركات �فسه ،ولطائف رمحته وشواهد رأفته
  .وقبح مرادها 

فإذا طلع القمر وكا�ت ليلة البدر غلب �وره  ،ومثل آخر أن الكواكب إمنا يكون سلطاهنا يف ليلة ظلماء
فـإذا أسـفر الصـبح وطلعـت الشـمس ا�طمسـت آثـار الكواكـب الباقيـة          ،وخفي أكثـر النجـوم   ،لكواكبا �ور، 

د فما ظنك يف عمل النفس عند ظهور الربوية بالتوفيق واملعو�ة واهلداية وهل يعتمد املوحـ . وذهب �ور القمر
لدينـه   وباطنـاً  نـه ظـاهراً  إذ العبـد قـائم بربـه غـري مسـتغن ع      ،يف عمل مادام يرى لطائف ربوبيته وسعة رمحته

فلما كا�ت اهلداية وأ�وار الوالية ولطائف حسن الرعاية مجلت ومشلـت  . ود�ياه طرفة عني وال أد�ى من ذلك
حلظـة وطرفـة مـن لطـائف الـرب      وكثرت مل يبق النظر إىل حركات النفس وأعماهلا على سبيل ما يـرى يف كـل   

  .وعالجل 
اعلم. ليت يتوالها رهبامن صفة هذه القلوب ا ن لك شيئاًوأبي، خـزائن   ،رمحك ا أن قلوب أولياء ا
ومواضـع �ظـر ا جـل جاللـه      ،وبيـوت الكرامـة   ،ومعادن املشاهدة وكنـوز املعرفـة   ،ومواضع الرمحة ،احلكمة

ومسـاكن   ،ومواضـع فوائـده   ،وأوعيـة توحيـده   ،أخبيـة حكمتـه  و ،وأوا�ـي عملـه   ،ومزرعة رأفته ،إليها برمحته
هـا ا  قـد زين أسـرارها و ينظر إليها برمحته يف كل حلظة فيزيـد أ�وارهـا ويصـلح    . أكنة أ�وار من �ورهو ،عوائده

ــرمحن وأس ،بنــور اإلميــان وبنــى حيطاهنــا مــن فوائــد   ،وحشــاها مــن لطــائف االمتنــان  ،ســها بالتوكــل علــى ال
والنفـاق وسـائر   وطيب أرضها بنور احلق واهلدى حتى طابت تربتـها مـن خبـث الشـرك والشـك       ،اإلحسان
دها وأيـ  ،فيها من أ�ـوار الـنفس   تفهذه األرض أرض املعرفة سقاها ا من حبر الرضى حتى �بت .الفواحش

 ،سـيد املرسـلني  أخـرج أكمامهـا بـريح متابعـة     و ،وهـم السـادات مـن املـتقني     ،حبسن معاجلة أصحاب البسـاتني 
وأ�ضـج أمثارهـا    ،يح الظفر ومـا يشـاكلها مـن ريـاح الربوبيـة     ريح الرأفة وروريح الرمحة : ا�ية اها بالرياح الربربو
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وهـي بيـان    ،وأحسن لون فواكهها بصـبغة ا  ،وزادها مبضي ليل االفتقار وهنار االفتخار ،حبر مشس املعرفة
ثـم وضـع سـرير    . ملسو هيلع هللا ىلص �بيـه ب طعمها بالتمسك بسـنة  وطي ،أحكام الشريعة واستمساك العبد بالعروة الوثقى

املؤيد بنور التوفيق املغذى بغذاء التصديق املؤسـس بأسـلس    ب تراهبا بنور اللباحلق املطياحملبة على أرض 
وألقى عليها من منـارق   ،وبسط على هذا السرير الفرش الوثري من احلول والقوة ،د بركنه الوثيقدشالتحقيق امل

ثـم   ،ى احلـق ولـزوم اجلماعـة   واعتمـاده علـى ا أن يثبتـه علـ     ،وجعـل متكـأه االسـتقامة    ،التضرع واالسـتكا�ة 
و�ـزع عنـه ثيـاب     ،وقـد ألبسـه لبـاس التقـوى     ومنصـوراً  ومؤيـداً  ه ووليه مسروراًأجلس على هذا السرير عبد

 ،جــه بتــاج واليتــهوتو ،تــه وتوفيقــهأزره مبن وشــد ،وخلــع عليــه كرامتــه مــن خــزائن فضــله ،التكلــف والــدعوى
 وسـقاه شـراباً   ،وأطعمـه مـن حـالوة ذكـره وحمبتـه      ،هدايتـه طهـارة مـن حبـر     وزاده ،بـره ورعايتـه   وغسله مباء

 ،سـره عمـن سـواه    حبالوة وصلته حتى صـار قائمـا بـا غائبـاً     بكأس التوحيد من حبر التفريد ممزوجاً طهوراً
فقامـت �فسـه يف خدمتـه كالعبـد      ،وتالشت عن التكلف عند رؤية �صـرته  ،قد ذلت �فسه عند ظهور عزته

فنثر عليـه مـن خـزائن الربوبيـة      ،ه �ظرة رمحته، ثم �ظر إليه ربقهور أو كاألسري املأسورضطر املاحملجور أو كامل
بـه و�ـاداه وأكرمـه    تعـاىل بـذلك، ثـم قر   فأغنـاه ا   ،حتـى قـام مقـام حقيقـة العبوديـة      ،�ثار كرامات اخلصوصية

ـ  ،فأتاه حني مسع دعاءه ،اه ولطف به ودعاهومسفأي  تعـاىل وقـو ـ    اه واكتده ااه ويف نفـه وآواه حتـى أجابـه ولب
واصـطفاه   ،فأعطـاه سـؤله ومنـاه    ،ويف كل وقـت �اجـاه، وصـرخ إىل مـواله ال يعـرف لـه ربـا سـواه         ،السر �اداه

، والتحقيـق  مـن الصـدق والصـفاء    وأجـرى بـني يديـه أهنـاراً     ،وملعرفته اجتبـاه  ،، وحملبته ارتضاهخلدمته وهداه
واالفتخـار   ،والبقاء واللقاء ،والشكر والقضاء ،والصرب والوفاء ،لرجاءواخلوف وا ،واحملبة والرضاء ،واحلياء

يزيــده ا كــل وقــت مــن . والنظــر يف األقــدار ومشـاهدة العزيــز اجلبــار  ،والتعظــيم وتــرك االختيــار ،واالفتقـار 
اشتغل با عـن النظـر    ،مستوحش من د�ياه يف قرب من موالهوهو  .ئف ما عجز الواصفون عن وصفهاللطا
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وخيشـى حادثـة توجـب اال�تقـال عـن مقـام        ،خيـاف زوال هـذا احلـال    عقباه، فهو يف أرغد عيش مع مواله، يف
ــاء واجلــالل  ــاأل�يس املســتوحش    ،مشــاهدة الكربي ــة ك ــاملطمئن  ،وكاملســتقر املســتوفز  ،وهــو يف هــذه احلال وك

يتلـذذ هـذا    .الغـرق وال يتمنى النجـاة مـن هـذا     ،ه وهو حبر التوحيدقد غرق يف حبر ال يرى شطّ ،املضطرب
ــ ــد�يا  املوح ــأمل أهــل األوجــاع واألمــراض     ،د كمــا يتلــذذ املتلــذذون مــن حــالوات ال ــأمل مــن أمل فراقــه مبــا ال ي وي

ه مـن  علـ وج ،عافية كلاه ا من أمل الفراق ومجع له فعاف ،مون باحلديدرخواملضربون بالسياط وامل ،والشدائد
وأ�عم عليهم بالنعماء  ،ائه واملقربني من أصفيائه باآلالء العظيمةمن آىل على خاصة أوليآمنه فسبحان عنده و
 ،ة املسـتقيمة عليهم بالقلوب السليمة، وسلك هبم سبيل احملجـ  ومن ،وعصمهم من األهواء السقيمة ،اجلسيمة

بنبيـه  فله احلمد على دفع البالء وبذل العطاء وزيادة النعماء وكرامة اهلـدى ورفـع الـردى والتوفيـق باالقتـداء      
 تبى وسنة رسول ااملرتضى خامت األ�بياء والرسـل إىل أوضـح السـبل، خـتم      ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى وملة خليله ا

ودفع بـه كـل    ،ا به النبوة وبدر مبتابعته إىل إقامة املروة وإحياء الفتوة، وقطع به احلجة وأرسله للعاملني رمحةً
على آله أهل الصـدق والصـفاء وعلـى أصـحابه     عليه و و رسوله املصطفى صلى ا�قمة وأمت به النعمة إذ ه

وهو ويل كل مؤمن و�عم  ،م، وال ملجأ وال منجى منهالعفة والتقى وسلّ أهلأهل احملبة والوفاء وعلى أزواجه 
  .موصلى ا على سيد�ا حممد وآله وصحبه وسلّ ،املوىل هو
  
 


