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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا      . احلمد هللا احلمد هللا احلمد هللا رب العاملني       
 وصحبه الذين مل    حممد طب القلوب ودوائها وشفاء الصدور من أعال هلا وعلى آله          

  هلم السالم والتحية وعليهم الرضـي      يتأخر أحدهم عن جماهدة النفس إال وزكاها،      
  .والرضوان وسلم يا موالنا تسليما كثريا

   

  .املريد السالك موافق القدرة واإلرادة يف كل األحوال

  

لطريق وتلك الكلمـة    الطريق هو كلمة ال إله إال اهللا والعمل مبقتضاها فتلك كلمة ا           
الطريق حمبة واعتقاد ال كـد وال       : هي كلمة أهل الطريقة ومن أقوال والدنا الشيخ       

اجتهاد وكم قريب بعيد وكم بعيد قريب وانظر قرب أبا جهل وبعـد النجاشـي               
مسافة وقرابة، قرب املسافة وقرابة الرحم، ولكن اهللا يصطفي من عباده من يـشاء              

  .وفوق كل ذي علم عليم

 ٤

  

التصفية، صفا يـصفو مسـي الـصويف        أفعال القلب واحلواس من حيث التزكية و      
  .تصاف بكل عمل محيد وترك كل عمل ذميماال

القلوب ومعرفة عالم الغيوب ذوقا ووجدانا، والنجاة يف اآلخـرة          ومثرته �ذيب   

والفوز برضاء اهللا تعاىل ونيل السعادة األبدية، وتنوير القلـب وصـفاؤه حبيـث              
  .ه أمور جليلة ويشهد أحوال عجيبة ويعاين ما عميت عنه بصرية غريهينكشف ل

  

  .إنه أشرف العلوم املتعلقة مبعرفة اهللا تعاىل وحبه وهي أفضل العلوم على اإلطالق

  

إىل غريه من العلوم أنه أصل له شرط إذ ال علم وال عمل إال بقصد التوجه إىل اهللا                  
  .فنسبته هلا كالروح للجسد

واألنبياء قبلـه   ) وسلموآله  صلى اهللا عليه    ( اهللا تبارك وتعاىل وأوصا رسوله       وضعه
عليهم السالم بروح الشرائع واألديان املنـزلة كلها، واعلم أن له ثالثة ألفاظ تشتبه             
على اجلاهل معانيها ويقع اللبس فيها فنبي�ن�ها لك حىت ال تقع فيما وقع فيه املفترون،               

  . واحلقيقةالشريعة والطريقة: وهي



 ٥

الـيت  ) وسلموآله  صلى اهللا عليه    (فالشريعة هي األحكام املنـز�لة على رسول اهللا        
فهمها العلماء من الكتاب والسنة نصاً واستنباطا أعين األحكـام املبينـة يف علـم               

  .التوحيد وعلم الفقه وعلم التصوف

 ينبغـي   ا ال والطريقة هي العمل بالشريعة واألخذ بعزائمها والبعد عن التساهل فيم         
جتناب املنهيات ظاهرا وباطنا وامتثال األوامر اإلهليـة  التساهل فيه وإن شئت قلت ا    

بقدر الطاقة، أو هي اجتناب احملرمات واملكروهـات وفـضول املباحـات وأداء             
  .الفرائض وما استطاع من النوافل حتت رعاية عارٍف باهللا من أهل النهايات

  

  .ية وتتحقق بالورع واالستقامةتقوى اهللا يف السر والعالن .١

  .تباع السنة املطهرة يف األقوال واألفعال وتتحقق بالصرب والتوكلإ .٢

  .الرضاء عن اهللا يف القليل والكثري ويتحقق بالقناعة والتفويض .٣

لتجـاء يف   راء ويتحقق بالشكر يف السراء واال     الرجوع إىل اهللا يف السراء والض      .٤
وآلـه  صلى اهللا عليـه     ( رسوله األعظم    الضراء واستمداده من كتاب اهللا وسنة     

  ).وسلم

الصرب على الطاعة والصرب عن املعصية، فللقلب آفاته وأمراضه فال بد للمريد مـن              
مريب وطبيب للروح كما و أن للجسد طبيبه فإن للروح طبيبها، إذاً ال بد للمريـد                

  .من أستاذ مريب شيخا عارفا باهللا

  :لكييقول عبد الواحد بن عاشر الفقيه املا

 ٦

  يقيك يف طريقك من املهالك  واصحنب® شيخاً عارف املسالك
  ويوصل العبد إىل مواله  يذكرك اهللا من راه

املشايخ على ثالثة أصناف شـيخ      : )رضي اهللا عنهم  (وقال بعض أسيادنا الصوفية     
  .تعليم وشيخ تربية وشيخ إفادة وترقية

. يح ولـسان فـصيح    عقل رجيح وعلم صح   : فشيخ التعليم حيتاج إىل ثالثة أشياء     
  .فبالعقل يهتدي وبالعلم يقتدي وبالفصاحة يبني ومىت بطل واحد فال عربة به

العمل الثابت والذهن الثاقـب والـسياسة       : وأما شيخ التربية حيتاج إىل ثالثة أمور      
التامة فبالعمل يهتدي، وبالذهن يدرك الكمائن من النفوس وغريهـا، وبالـسياسة            

  . وال خيرج شيئا عن وقتهيتصرف ويضع كل شيء يف حمله

كالمه ممزوج بنور معرفته، وحركاته مؤثرة      : وأما شيخ اإلفادة والترقية فعالمته ثالثة     
  . بوجود رؤيته، وإمداده واصل بقدر رؤيته وصحبته

ال تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم وال من يؤثرك على نفـسه              : قال بعضهم 
اهللا برؤيته واهللا يغـين بـه إذا ش�ـهد          فإنه قلما يدوم، واصحب من إذا رؤي ذكر         

وينوب عنه إذا فقد، وسبب ذلك أن عليه مسات من اهللا ظاهرة قد عالهـم ¶ـا                 
القرب ونور اجلمال وهيبة الكربياء وأنس الوقار، فإذا نظر إليهم ذُكر اهللا ملا يـرى               
من آيات امللكوت عليهم، فإن القلب معدن هذه األنوار ومستقرها وقـد شـرب              

ن ماء القلب فظهر أثره فيه وعال بسبب ذلك ¶اء ومجال، وقال صـاحب              الوجه م 
ال تصحب من ال ينهضك حاله وال يدلك على اهللا مقاله، وإلن تـصحب              : احلكم

نكسار خري مـن أن      ويظن يف نفسه التقصري والذل واال      جاهال ال يرضى عن نفسه    
  .تصحب عاملاً يرضى عن نفسه



 ٧

  :وقال بعضهم

  ذ النفس يف هذا الزمان آيسهإ  خذ ممن نفسه مسايسه
  وحال من يدعيها اليوم كيف يرى  واعلم أن طريق القوم دارسه

  ألن بالعلم كل العيب مستور  ق ممن يكن فطن ودقحقق

واعلم أنه ال بد للمريد من صحبة شيخ حمقق مرشد قد فرغ من تأديـب نفـسه،                 
عليه من غري ارتياب    فليسلم نفسه إليه وليلزم طاعته واالنقياد له يف كل ما يشري به             

  .وال تأويل وال تردد

وصحبة الشيخ العارف باهللا نعمة عظيمة من اهللا لك أيها املريد وال بد مثل هـذه                
الصحبة شيخا يأخذ بيدك إىل بر األمان، فمن جعل شيخه كتابه أضل اهللا صوابه،              
فالكتاب ليس بشيخ، بل هو أنيس وحدة وهو ما نقل املشايخ إن كـان فقهـا أو                 

ستاذ العارف ¶ا تكون هناك     لكن قراءة مثل هذه الكتب بدون األ      ريا أو حنوه، و   تفس
مشكلة للقارئ، وقد قيل خري العلم وأنفعه ما نقل من صدور الرجال كابراً عـن               

  .كابر

وأخذ العهد من شيخ عارف باهللا، دليل على رغبتك أيها املريد يف السلوك والسري              
نفس وأمراضها ومداوا�ا حىت يتم الشفاء مـن        والشيخ العارف باهللا خبري بعيوب ال     

أمراض القلوب والنفس والشيخ هو طبيب الروح ومربيها ومرشدها وهـو مبثابـة             
الوالد كما أن للجسم من والٍد مريب، كذلك الروح إن مل جتد املريب املؤدب هلـا                

س تسري ميني ومشال بدون جلام وال راعي وموجه، والعارف باهللا بصري بالروح والنف            
وهو يتلقى دائما من اهللا الفيوضات واملدد والشيخ العارف بـاهللا أمـني اإلهلـام               
            Àومقتدي بالكتاب والسنة املطهرة والشرع القومي يف كل األمور، وللروح مراحل متر

 ٨

¶ا والشيخ العارف باهللا يعرف هذه املراحل فيكون مراقباً هلذا املريد يدعوا اهللا لـه               
﴾،  إمنا خيشى اهللا من عبـاده العلمـاء        بارك وتعاىل ﴿  قال ت . ويرشده حبسب حاله  

فاملشايخ هنا الذين عرفوا اهللا حق معرفته حىت وصلوا مقام اخلشية واخلوف من اهللا              
فكن أيها املريد مع هؤالء القوم واسلك الطريق القـومي علـى            . تعاىل والرجاء منه  

جات، والـشيخ   أيديهم تفوز يوم البعث والناس يف أشدهم وأنت على أعلى الدر          
الواصل السالك العارف باهللا هو دليل الطريق وخبريه ومثلك مع الشيخ كمن تـاٍه              
يف األرض ال يعرف أين الطريق الذي يوصله إىل أهله ووطنه فتحري وحار به الدليل               
فال بد له أن يسأل أهل هذه املنطقة فيدلوه على الطريق والشيخ حني أخذك العهد               

ق املوصل إىل اهللا فيقول لك اسلك كذا كذا تـصل إن            منه كمن تسأل أين الطري    
. فهم الوسيلة و¶م املريد يرتقي وميلك جباههم عند اهللا زمام النفس اهلالكة           . شاء اهللا 

والشيخ العارف باهللا يأخذ بيدك إىل بر� األمان وإىل طريق الفوز والنجاة والـشيخ              
  :يف مجيع أحواله) وسلموآله صلى اهللا عليه (العارف باهللا مقتدي برسول اهللا 

  .غرفا من البحر أو رشفا من الدمي  وكلهم من رسول اهللا ملتمس

  فمن هنا يتبني لنا أنه البد من الشيخ املرشد املعاجل والراشد إىل طريـق اهللا عـز                
  .وجل، فيتبعه املريد الراغب لطريق اهلدى ويسري بسريه ويسلك الطريق على يديه

مة كلمة احلق كلمة الصدق كلمة اليقني والعـروة         والطريق هو هذه الكلمة العظي    
الوثقى، القول الفصل، كلمة السكينة، كلمة اإلميـان، كلمـة التقـوى، كلمـة              
اإلحسان، كلمة اإلسالم، كلمة ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا والعمـل مبقتـضى               

النقياد ستسالم هللا باجلوارح وا   قلبا وقالبا وطريق الصوفية هو اال     الكلمة قوال وفعال    
له بالطاعة وقصدي بصحبة الشيخ أي أخذ العهد منه ومبايعته على السري قدما يف              



 ٩

﴾، وقال تعاىل    واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا      قال تعاىل ﴿  . الطريق املستقيم 
إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن نكث فإمنا ينكـث                ﴿

﴾ والشيخ العارف باهللا  ا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجراً عظيما على نفسه ومن أوىف مب    
على طريق اهلدى    يف السري إىل اهللا   ) وسلموآله  صلى اهللا عليه    (مقتدي برسول اهللا    

والنور الذي ارتضاه اهللا تبارك وتعاىل وأمر العباد بسلوكه حىت حيصل هلم رضـاه              
والذي نفس حممد بيده    ): (سلمووآله  صلى اهللا عليه    (والقرب منه جل يف عاله قال       

لئن شئتم ألقسمن® لكم أن أحب عباد اهللا إىل اهللا الـذين حيببـون اهللا إىل عبـاده                  
  ). وحيببون عباد اهللا إىل اهللا وميشون على األرض بالنصيحة

ورتبة الشيخ من أعلى رتب التصوف ونيابة النبوة بالدعوة إىل اهللا والشيخ يـسلك              
ذا تزكت النفس اجنلت مرآة القلوب وانعكست فيه أنوار         بالنفس طريق التزكية، وإ   

. ﴾ قد أفلح من زكاهـا     املعرفة والعظمة اإلهلية والح مجال التوحيد قال تعاىل ﴿        
﴾، ويف هذا املعىن يقول شيخ       أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتدي      وقال تعاىل ﴿  

 يف أزله أن ال جيد السبيل       من سنة اهللا  ): رضي اهللا عنه  (طائفة الصوفية اإلمام اجلنيد     ال
إليه إال من قيض اهللا له أستاذا عارفاً فيسوقه إىل مناهج عبوديته ومعـارج روحـه                
وقلبه إىل مشاهدة ربوبيته ويكون واسطة بينه وبني اهللا فإن مل جيده فأخـاً صـاحلا                
جيعله رقيبا على أحواله وأعماله فإن مل جيدمها فليتعرف أحواله من أعدائـه ومـن               

 فيتنـزه يف نفسه فإن املؤمن مرآه أخيـه         ة الناس إذ يطلع بذلك على مساويه      طخمال
املؤمن، فعلى املريد الطالب طريق احلق والرشد مالزمة جمالس الـذكر وحـضور             
جمتمعات اخلري والدروس وصالة اجلماعة مع مجوع املسلمني فذلك أنفع لروحـه            

 تكن للمريد إال بأمر الـشيخ       وغذاء هلا وقوة على الغفلة والوسواس إذ أن العزلة ال         
ألن الشيخ يعرف ما هلذا املريد خري ونفع له يف دينه وخلقه ومراقبته، ففي العزلـة                

 ١٠

سالمة ألهل النهايات، أما املبتدئ فعليه لزوم اجلماعة واÐالـسة ألهـل الـذوق              
  .واإلرشاد

  :قال بعضهم

  إن التصوف علم ليس يدركه
  إال ذكي احلجا باجلود موصوف

  لقليل من الدنيا ويبذلهيرضى ا
  عند الوجود بتقوى اهللا معروف

فهذا حال املريد الراغب املشمر عن ساعد اجلد واالجتهاد فهنيئا له هذا املـسلك              
العظيم الذي جيد فيه املريد التزكية والصفا من األكدار وإتبـاع احلـق والـدين               

ن فاألمر كله بيد    وخشوع القلب هللا رب العاملني وطلب املدد من اهللا والغوث والعو          
  .اهللا تعاىل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  

تصاف بكل عمل محيد وترك كل عمل ذميم وإن شئت قلت هـو             التصوف هو اال  
وك ويف هذا يقول سيدي اجلنيد      صفاء النية فيظهر ذاك الصفاء على األخالق والسل       

وقال أيضا أن تكون مع اهللا بال       . أن مييتك احلق عنك وحيييك به     ): رضي اهللا عنه  (
: وقيل أيـضاً  . الدخول يف كل خلق سين واخلروج من كل خلق دين         : وقيل. عالقة

أن ال متلك شيء وال     : وقيل. هو أخالق كرمية ظهرت يف زمان كرمي مع قوم كرام         
: وقيل أيضاً . هو استرسال النفس مع اهللا على ما يريد موالنا        : وقيل. ميلكك شيء 

لبـذل  التمسك بالفقر واالفتقـار، والتحقـق با      : على ثالثة خصال  التصوف مبين   



 ١١

األخذ باحلقائق واليـأس ممـا يف أيـدي         : وقيل. ختيارواإليثار، وترك التدبري واال   
  . اخلالئق

الصويف الصادق عالمته أن يفتقر بعد الغىن ويذل بعد عز وخيفى           : يقول ابن عجيبة  
الكاذب أن يستغىن بعد الفقر ويعـز       الصويف  : و قال أبو محزة البغدادي    . بعد شهرة 

  .بعد الذل ويشتهر بعد اخلفاء

  .الصويف كاألرض يوضع عليه كل مليح وقبيح وال خيرج منه إال كل مليح: وقيل

الـصويف  ): رضي اهللا عنه  (لشبلي  وقال ا . من أقبح كل قبيح صويف شحيح     : وقيل
  .﴾ واصطنعتك لنفسي منقطع عن اخللق متصل باحلق لقوله تعاىل ﴿

قد حوا التصوف ورسم وفسر بوجوه حنو ألفني ترجـع كلـها إىل             : وقال زروق 
  الصدق التوجه إىل اهللا تعاىل وإمنا هي وجه فيه 

  جهالً وظنوا أنه مشتق من الصوِف  ختالف الناس يف التصوف واختلفوا 
  صايف فصويف حىت مسي الصويف  سم إىل فىتا االولست أمنح هذ

ى معاملته وبـآخره علـى      ة اهللا تعاىل وبوسطه عل    وهذا العلم دال بأوله على خشي     
لـو تعلـم أن    ): رضي اهللا عنه  (ويف هذا يقول اجلنيد     .  تعاىل نقطاع إليه معرفته واال 

  .حتت أدمي السماء أشرف من هذا العلم الذي تتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه

. ةوكل من صدق ¶ذا العلم فهو من اخلاصة وكل من فهمه فهو من خاصة اخلاص              
. وكل من عرب عنه وتكلم فيه فهو النجم الذي ال يدرك والبحر الذي ال ينــزف               

إذا رأيت من فتح له يف التصديق ¶ذه الطريقة فبشره، وإذا رأيت من             : وقال بعضهم 
غتبطه، وإذا رأيت من فتح له يف النطق فيه فعظمه، وإذا رأيـت             افتح له يف فهمه ف    
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سـتغناء  هجره، وما من علم إال وقد يقع اال       وامنتقد عليه ففر منه فرارك من األسد        
  .عنه يف وقت ما، إال علم التصوف فال يستغىن عنه أحد يف وقت من األوقات

أن نسبة التصوف من الدين نسبة الروح من اجلسد ألنه مقـام            : قال الشيخ زروق  
 أن: جلربيل عليه السالم بأنه   ) وسلموآله  صلى اهللا عليه    (اإلحسان الذي فسره النيب     

تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك، إذ ال معىن له سوى ذلك، ومـراده   
هو مراقبة بعد مشاهدة أو مشاهدة بعد مراقبة وإال مل يقم له وجود ومل يظهر لـه                 

  .موجود فافهم أرشدك اهللا

   

 ا هووملا كان علم التصوف إمن   ): رضي اهللا عنه  (ض شروحه   قال الشيخ زروق يف بع    
  .نتائج األعمال الصحيحة ومثرات األحوال الصافية

مـن  : الم على العمل فقـال  من عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم، بدءا بالك    
إذ أن اإلميان ما وفقر     . عتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل       عالمة اال 

التوبـة  : الثة أمـور بثصالح اجلوارح إو. يف القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل      
. اإلخالص والصدق والطمأنينة  : وإصالح القلوب بثالثة أمور   . ستقامةوالتقوى واال 

  .املراقبة واملشاهدة واملعرفة: وإصالح السرائر بثالثة أمور

جتناب النواهي وامتثال األوامـر وإصـالح الـضمائر         أو تقول إصالح الظواهر با    
ائل، والـسرائر هنـا األرواح بـذلُّها        بالتخلي من الرذائل والتحلي بأنواع الفـض      

  .وانكسارها حىت تتهذب وترتاض باألدب وحسن اخللق والتواضع



 ١٣

وال بد للمريد الراغب للسلوك إتباع الشريعة قوال وفعال مث ينتقل إىل احلقيقة عـن               
طريق العارف باهللا وما نراه اليوم من حال الناس حني إىل التـصوف بـالقول ال                

عمار الظاهر سواءا كان لباسا     أال بزي الباطن بل جيتهدون يف       بالفعل وبزي الظاهر    
أو حالوة اللسان بالكالم وهو ألد اخلصام وال عجب من أهل هذا الزمان إن كان               

بن، ومن نسب نفسه لشيخا بطريق أو بآخر ظـان          اذلك املبتدع منسوب لشيخ ك    
  ...أن انتسابه لذلك الشيخ ستغين عنه شيئا هيهات هيهات

  وال بكاؤك إن تغىن املغنونا  ف لبس صوف ترقعهليس التصو
  وال اختباط كأن قد صرت جمنونا  وال صياح وال رقص وال طرب
  وتتبع احلق والقرآن والدينا  بل التصوف أن تصفو بال كدر

  على ذنبك طول الدهر حمزونا  وإن ترى خاشعا هللا مكتئبا

 تـزر وازرة وزر     وال وجند يف كتاب اهللا ما يصدق ذلك القول يف قوله تعـاىل ﴿            
  .﴾ وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف ي�رى ﴿. ﴾ أخرى

فال بد لك أيها املريد أن تركن ويكون منهجك الـشريعة املطهـرة وأن تكـون                
أعمالك موافقة للشريعة الغراء نصاً واستنباطاً، فإن الشريعة هـي احلـد القـاطع              

) ( وسـلم وآله  صلى اهللا عليه     (والسيف الالمع لعصمتها، ويف هذا يقول املصطفى      
ويف حـديث   ). تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك            

تركت فيكم ما أن متسكتم به لن تـضلوا         ) ( وسلموآله  صلى اهللا عليه    (املصطفى  
  ).كتاب اهللا وسنيت 
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يف من أحب أن يكـون صـادقا        ): رضي اهللا عنه  (يقول سيدي إبراهيم الدسوقي     
إرادته ومجيع أعماله وأقواله فليحبس نفسه يف قمقم الشريعة املطهرة وليختم عليـه             

  .خبامت احلقيقة وليقتل نفسه بسيف اÐاهدة وجترع املرارات

اعلموا رمحكم اهللا إن شيوخ هذه      : قال اإلمام عبد الكرمي القشريي رمحه اهللا تعاىل       
د صانوا ¶ا عقائدهم عن البدع      الطائفة بنوا قواعدهم على أصول صحية يف التوحي       

ودانوا مبا وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه متثيـل وال تعطيـل                
  .وعرفوا ما هو حق القدم وحتققوا مبا هو نعت املوجود عن العدم

التوحيد هـو إفـراد     ): رضي اهللا عنه  (سيد هذه الطائفة سيدي اجلنيد      ولذلك قال   
صول العقائد بوضع الدالئل ورائع الشواهد، كما قال        واحكموا أ . القدم من احلدث  

من مل يقف على علم التوحيد بشاهد مـن شـواهده        : أبو حممد اجلريري رمحه اهللا    
زلت به قدمه الغرور يف مهواة من التلف، يريد بذلك أن من الركن أو التقليد ومل                

  .يتأمل دالئل التوحيد سقط عن سنن النجاة ووقع يف أسر اهلالك

أمل ألفاظهم وتصفح كالمهم وجد يف جمموع أقاويلهم ومتفرقا�ا ما يثـق            ومن ت 
بتأمله بأن القدم مل يقصر، ويف التحقيق واملعرفة والغوص يف املعاشر الدقيقة ومتـام              

  . املعرفة

حظ النفس يف املعصية ظاهر جلي وحظها يف الطاعة بـاطن خفـي             : ومن أقواهلم 
ضا متكن حالوة اهلوى من القلب هو الداء         أي اومداواة ما خيفى صعب عالجه وقالو     

خوف  خيرج الشهوة من القلب إال      ال )رضي اهللا عنهم أمجعني   (العضال وقالوا أيضا    
ستقامة ظاهرة التزام التوبة والتقوى واال    مزعج أو شوف مقلق فمداوات األمراض ال      

و فإن صعب عليه فاليلزم محية الشيخ العارف باهللا ومداومة اجللوس بـني يديـه أ              



 ١٥

املعن إليه فإن النظر إليه ترياق فإن صحبه ومل يشف من مرض فـاليعلم أن                تكرار
صدقه قليل فإن الشيخ إذا كان له نور ميشي به يف الناس جامعا بني سلوك وجذب                

  .ميكن أن يصحبه العليل بالصدق ومل يشفى من ساعته ال

 خارج عـن    هو وقال بعض الصاحلني طريقتنا كالسكني وهذا تشبيه لقطعه كل ما         
ه الشريعة والطريقة واحلقيقة فعلى املريد اإلقبال على الشيخ بكليته وحسن صـحبت           

  : عليه وأنشدواويترك حظوظ النفس وإتباع اهلوى والرضي

  إذا رضى احملبوب صح لك الوصل  تذلل ملن �و فليس اهلوى سهل 
  ففي وجه من �وى الفرائض والنفل  تذلل له حتظى برؤيا مجاله 

إىل عمـد    نتقـال منـها   واالقامة على دوام األوراد وهي خدمة اجلوارح        مث إن اإل  
  :قال بعضهم. القلوب من شأن أهل احملبة واملعرفة

كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء       خلدمته وقوم اختصهم مبحبته، ﴿    قوم أقامهم احلق    
العبـاد املخصـصون    : قال صاحب احلكم  . ﴾ ربك وما كان عطاء ربك حمظورا     

لى قسمني قسم وجههم احلق خلدمته وأقامهم قيمها وهم أنواع فمنهم من      بالعناية ع 
انقطع يف الفيايف والقفار لقيام الليل وصيام النهار، وهم العباد والزهاد، ومنهم مـن     
وجهه احلق إلقامة الدين وحفظ لشرائع املسلمني، وهم العلماء والصلحاء، ومنهم           

 وهم اÐاهدون يف سبيل رب العـاملني،        من أقامه احلق لنصرة الدين وإعالء كلماته      
  .البالد وتسكني العباد، وهم األمراء والسالطني ومنهم من أقامه احلق لتمهيد

اعلم أنك ال تنـال درجـة       : قال سيدي إبراهيم بن أدهم لرجل يف الطواف يعظه        
أوهلا تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، والثانية    : الصاحلني حىت جتوز ست عقبات    

 باب العز وتفتح باب الذل، والثالثة تغلق باب الراحة وتفتح بـاب اجلهـد،               تغلق
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والرابعة تغلق باب الغىن وتفتح باب الفقر، واخلامسة تغلق باب النوم وتفتح بـاب              
  .السهر، والسادسة تغلق باب األمل وتفتح باب االستعداد للموت

 من الكتاب والسنة    ومثل هذه املوعظة جتدها كثرية يف كتب القوم وكلها هلا أصل          
  .وأقوال السلف الصاحل وخري التابعني

يف أول نصائحه   ) رضي اهللا عنه  (إبراهيم بن أدهم    وشرحاً ملا تقدم من كالم سيدي       
الدنيا وضـعها ربنـا     : للفقري، نصحه بإغالق باب النعمة وفتح باب الشدة فنقول        

﴾ ويف موضـع     الغروروما احلياة الدنيا إال متاع       تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز ﴿     
آخر وصف الدنيا بأâا لعب وهلو وزينة وتفاخر وطول األمل يعين التكاثر، ووصفها        
ربنا تبارك وتعاىل كمثل غيث أعجب الكفار نباته مث يهيج فتراه مصفرا مث يكـون               

  . حطاما

فيشري الشيخ للمريد بأن يسد باب النعمة ويفتح باب الشدة فالدنيا ليست بنعمـة              
اخشوشنوا فـإن الـنعم ال      ( عمل الصاحل يف احلياة، ويف احلديث       عمة هي ال  وإمنا الن 
والشدة املقصودة هي مكابدة الليل بالعبادة والنهار باملراقبة فتورث الـصرب           ) تدوم  

والتحمل، وإن شئت قلت إمنا بصربهم على الباليا واردات العطايا، وإن شئت قلت      
  .إمنا يقويهم على محل أقداره شهود حسن اختياره

لمهم أنه ما نزل قدر إال سبقه لطف وحكمة فلذلك صربوا على الشدة حـىت               ولع
  .مقام محل األسرار ولعلمهم بوجود علمه ولطفه ونصره وعونه

وأما باب الذل بعد العز فعلموا أن ليس يف الدنيا عز إمنا العز عز الدين واآلخـرة                 
 عزة الدنيا بل يطلبـوا      ﴾، فال يطلبوا   فإن العزة هللا مجيعا    وحتققوا بقول اهللا تعاىل ﴿    

: يف قوله ) رضي اهللا عنه  (أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب      عزة الدين، ويف هذا أرشدنا      
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ومتام قوله كنـا أذل قـوم فأعزنـا اهللا          ) أي الدين (لئن ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهللا       
  .باإلسالم فإن ابتغينا العزة بغري اإلسالم أذلنا اهللا

 بن اخلطاب يرشدنا إىل حقيقة عظمة العزة هـي عـزة            وحديث أمري املؤمنني عمر   
فمن ابتغى العزة   ) وسلموآله  صلى اهللا عليه    (الدين والعمل بكتاب اهللا وسنة رسوله       
  .بغري اإلسالم أذله اهللا وكان من اخلاسرين

يف نصحه للفقري أن يسد بـاب       ) رضي اهللا عنه  (يرشدنا سيدي إبراهيم بن أدهم      و
 فنقول أي راحة هذه ينشدها اإلنسان، راحـة البـدن أم         الراحة ويفتح باب اجلهد   

راحة البال، ففي كل يسأل اهللا اإلنسان، فحياة املسلم كلها جد واجتهاد يف بدنـه               
وروحه، وأوامر اإلسالم بالنسبة لعمل البدن فهي أعمال فيها صحة ورياضة هلـذا             

ل بدنية كالـصالة    البدن الذي خلقه اهللا ويعلم موالنا ما له وما عليه فكلفه بأعما           
لبـاطين وهنـا    جتهاد ا والصيام واحلج تزكية هلذا البدن وعافية له وخري، وهناك اال         

  .جتهاديرشدنا الشيخ إىل اال

من زين ظاهره باÐاهدة زين اهللا باطنه ): رضي اهللا عنه  (قال سيدي أبو علي الدقاق      
، ألن مـن    باملشاهدة ومن مل جياهد نفسه يف بدايته ال يشم من الطريـق رائحـة             

خصائص طريق أهل اهللا تعاىل أن العبد إذا مل يعطي الطريق كله ال تعطه الطريـق                
  .بعضها

من ظن أنه يفـتح     ): رضي اهللا عنه  (عثمان املغريب    ويف هذا املعىن يقول سيدي أبو     
  .عليه بشيء من هذه الطريق بغري جماهدة فقد رام احملال

  . قومة مل يكن له يف âايته جلسةويقول أيضا أسيادنا من مل يكن له يف بدايته
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 اهللا خريا أسيادنا هم يريدوا ¶ذه املعاين التحمل بأن يغلقـوا بـاب الراحـة                جزى
ويفتحوا باب الشدة واÐاهدة أخف عليهم من احتمال الغفلة عن اهللا ألن الغفلـة              

  .وألن الغفلة فيها ضرر وتبعد املريد عن اهللا وعن الدين. أكرب داء

  ساداتنا فيه من األبدال  سمت أركانهبيت الوالية ق
  واجلوع والسهر النـزيه الغاِل  ما بني صمت واعتزال دائما

ويرشدنا الشيخ إىل سد باب الغىن وفتح باب الفقر فحب الدنيا رأس كل خطيئـة               
  .والزهد هو الصواب ملن عرفها وابتعد عنها وغرورها

  ):رضي اهللا عنه(يقول اإلمام علي 

  اعة للفىت فعش قانعا إن القن 
  غىن وهذا مقتضى ما أشريه

وإن الغىن غىن النفس واملريد الصادق غين باهللا تعاىل فهو تعاىل غين عن كل ما سواه      
اللهم ): ( وسلموآله  صلى اهللا عليه    (ومن دعاء املصطفى    . ومفتقر إليه كل ما عداه    
  ). ال عيش إال عيش اآلخرة

الناس تقضى حوائجهم باحلرص    ): نهرضي اهللا ع  (ول سيدي حمي الدين بن العريب       يق
  .ه.أ. فيها واجلري عليها، وحنن تقضى حوائجنا بالزهد فيها واالشتغال باهللا عنها

، فهـو   )وسلموآله  صلى اهللا عليه    (ختلقوا من أخالق الرسول األعظم      وأهل الصفة   
أكمل الناس زهداً وورعا وخوفاً ورجاًء وجداً وتوكالً        ) وسلموآله  صلى اهللا عليه    (

، وقـد   ورضاًء وتسليماً وحمبة ورمحة وشفقة وحلم وكرما وشجاعة وكمال املعرفة         
  الذين يدعون ر¶م بالغداة والعـشى      واصرب نفسك مع   نزل يف حقهم قوله تعاىل ﴿     

  .﴾ يريدون وجهه
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يف وصف أهل الصفة أâم تركوا الـدنيا        ) رضي اهللا عنه  (عجيبة  يقول سيدي ابن    
لية وقد فهموا ذلك من مطلوبات الشرع ومقتضياته إذ         انقطعوا إىل اهللا بالك   ألهلها و 

يف ذم الـدنيا    ) وسـلم وآله  صلى اهللا عليه    (اديث نبيهم   قد مسعوا كالم ر¶م وأح    
جتهاد فيها وما أعد اهللا فيهـا للزاهـدين         غال ¶ا ومدح التفرغ للعبادة واال     شتواال

 هـو شـريعة     والقانتني فتركوا األسباب اليت هي شريعة الضعفاء بالتجريد الـذي         
  .األقوياء وحقيقة األصفياء

  فكل صويف إليهم ينسب  قد خرجوا هللا عما اكتسبوا 

وأهل الصفة يف احلقيقة كانوا أصحاب أموال وجتارة فلما هاجروا إىل املدينة تركوا             
صـفة  ) وسلموآله  صلى اهللا عليه    (كل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فبىن هلم رسول اهللا          

يها يصلون بالليل ويصومون النهار وجياهـدون مـع         يف طرف املسجد فنـزلوا ف    
يف أول اجليش، فقتل أكثرهم ومن بقي منهم ) وسلموآله صلى اهللا عليه    (رسول اهللا   

جاءته الدنيا، فمنهم مـن مل يقبلـها ومل         ) وسلموآله  صلى اهللا عليه    (بعد الرسول   
ريهم ممـن ال    يأخذ منها شيئا كأيب ذر الغفاري وأبو الدرداء وأبو عبيدة ومعاذ وغ           

حيصى، ومنهم من أخذها باهللا ودفعها هللا فكان فيها كاألمني على مال مواله يقوم              
فيها بواجب احلقوق دون تقصري، وكذلك سار على النهج الصوفية احملققـون ال             
ميلكون مع سيدهم شيئا وال ميلكهم شيء، فهذا âج القوم يف هذه احلياة عرفوا اهللا               

ى âجه وطريقه القومي ومن عرف القدمي عرف احلـادث،          حقيقة املعرفة وساروا عل   
ووقفوا لذكر اهللا فكابدوا الليل بالسهاد وأسهروا العني يف طاعة مليكهم وقـصروا             
األمل يف الدنيا واشتغلوا باهللا والزموا ذكره ومراقبته، فال الغفلة جتد هلم طريق وال              

  .حد القهارطول األمل جتد طريقة إليهم، فقلو¶م عامرة باهللا الوا

 ٢٠

ويرشد الشيخ إىل إغالق باب النوم وفتح باب السهر ألن كثرة النوم مضيعة للوقت              
وقسوة للقلب فمن كثر أكله كثر شربه ومن كثر شربه كثر دمه ومن كثر دمه كثر           
نومه وقسى قلبه فكل عمل جيعل القلب ذو طبيعة لينة جتد القوم يسارعون إليه، هلذا      

  .ا باب السهر باÐاهدة واملراقبةيغلقوا باب النوم ويفتحو

إىل طول األمل وهو مـن      ) رضي اهللا عنه  ( الشيخ سيدي إبراهيم بن أدهم       ويرشدنا
داء القلوب الذي تكلم العارفون فيه كثريا، وطول األمل يف الدنيا يفقـد القلـب               
اليقني والتوكل، وطول األمل يدخل يف آفات النفس، فلك أيها املريد ساعتك اليت             

  .يها ليس ما فات وما آت وما عند اهللا خري لألبرارأنت ف

  

﴾ وقـال    يوم ال ينفع مال وال بنون، إال من أتى اهللا بقلب سليم            قال اهللا تعاىل ﴿   
  .﴾ وإن من شيعته إلبراهيم، إذا جاء ربه بقلب سليم تعاىل ﴿

ر يا مقلب القلوب واألبـصا    ): ( وسلموآله  صلى اهللا عليه    (ومن دعاء رسول اهللا     
  ).ثبت قليب على دينك 

وقالوا للقلب معنيان، أحدمها اللحم الصنوبري الشكل املودع يف اجلانب األيسر من            
الصدر للبهائم أيضا بل للميت كذلك، وثانيهما لطيفة ربانية روحانية هلـا تعلـق              
بالقلب اجلسماين كتعلق األعراض باألجسام واألوصاف باملوصوفات وهو حقيقـة   

 املراد كلما ذكر القلب يف القرآن والسنة وإىل هذا املعىن أشـار اهللا              اإلنسان واملعىن 
﴾  إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد             تعاىل بقوله ﴿  

فهو النور األزيل والسر العلي املنـزل يف عني األكوان لينظر اهللا تعاىل به لإلنـسان        
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ونفخـت    روح آدم حيث قال تعاىل ﴿      ويعرب عنه يف الكتاب بروح اهللا املنفوخ يف       
ة ﴾ ويسمى هذا النور بالقلب ملعاٍن منها أنه لبابة املخلوقات وزبـد            فيه من روحي  

سم ألن قلب الشيء خالصته وزبدته ومنها سريع        املوجودات مجيعها فسمي ¶ذا اال    
التقلب ذلك ألنه نقطة يدور عليها حميط األمساء والصفات ومنها أن القلب حلقائق             

جود كاملرآة للوجه، وملا كان العامل سريع التغري يف كل نفس انطبعت صورته يف              الو
القلب فهو كذلك سريع التغري، وقيل كذلك أن العامل هو مرآة القلـب ولـيس               

مـا وسـعين     العكس، فاألصل هو القلب والفرع هو العامل وهلذا قال اهللا تعاىل ﴿           
كان العامل هو األصل لكان      و﴾ ول  أرض وال مساء ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن       

أوىل بالوسع من القلب، فعلم أن القلب هو األصل وأن العامل هو الفـرع وهـذا                
  . األول وسع العلم، وذلك هو املعرفة باهللا: الوسع على ثالثة أنواع

والثاين هو وسع املشاهدة، وذلك هو الكشف الذي يطلع القلب به على حماسـن              
  .مجال اهللا تعاىل

 وسع اخلالفة، وهو التحقق بأمسائه وصفاته حىت يرى أنه ذاته فتكـون             والثالث هو 
هوية احلق عني هوية العبد فيصرف يف الوجود تصرف اخلليفة يف ملك املستخلف،             
وهذا هو وسع احملققني وأرباب القلوب هم أصل احلقائق من املريدين والعـارفني             

  .اع الطاعات ظاهراً وباطناًواحملققني وأهل اÐاهدات والرياضات وأهل القرب بأنو

   

حقيقـة  ): رضي اهللا عنـه   (قال سيدي العارف باهللا الشيخ عبد احملمود نور الدائم          
  .جتماع خصال اخلري وارتكاب املستحسن من األقوال واألفعالااألدب 
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  .وجل أدبين فأحسن تأديـيب إن اهللا عز): وسلموآله صلى اهللا عليه (قال 

من مل يأخذ أدبه من آمـر    ): رضي اهللا عنه  (د عبد الوهاب الثقفي      علي حمم  قال أبو 
له وناٍه يريه عيوب أفعاله ورعونات نفسه ال جيـوز اإلقتـداء بـه يف تـصحيح                 

  .املعامالت

باألدب يفهـم العلـم     ): رضي اهللا عنه  (سيدي يوسف بن احلسني املرازي      وقال  
غنم الزهد وبالزهد تترك    وبالعلم يصح لك العمل وبالعمل تنال احلكمة وباحلكمة ت        

  .وجل الدنيا وبترك الدنيا ترغب اآلخرة وبالرغبة يف اآلخرة تنال رضاء اهللا عز

يصل العبد بطاعته إىل اجلنة وبأدبه يف الطاعة        ): رضي اهللا عنه  (وقال أبوعلي الدقاق    
  . وجل إىل اهللا عز

 على البعض   واعلم أن للمريد آدابا يف نفسه ومع شيخه وإخوانه والعامة ولنختصر          
منها أما آدابه يف نفسه أن يكون ناهض اهلمة صادق العزم زائد احلزم قوي اجلـد                
كامل الوجد حمافظ على السنن والنوافل وأن يسد على نفسه باب مراعاة اخللق فال              
يلتفت ألحد من املخلوقني أقبل كله أو أدبر، وأن يوبخ نفسه وأن حيتمهـا علـى                

 يقول هلا راحتك اآلخرة، وأن يكابد خواطره ويعاجل         السري وكلما تعبت عن العبادة    
أخالقه الذميمة كالعجب والرياء والغضب وعز النفس وأن ال يستبطئ الفتح بـل             

  .يعبد اهللا لوجهه الكرمي فتح عليه أم ال

إياك أن تترك اÐاهدة إن مل ترى       ): رضي اهللا عنه  (ال سيدي حمي الدين بن العريب       ق
 هذا أمر الزم البد منه ولكن للفتح وقت ال يتعداه، فـال             أمارة الفتح بعدها، ففي   

  .تتهم ربك فإنه البد ألعمالك من مثرة إن كنت خملصا
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ومن اآلداب أن خيفي أعماله وأحواله ما أمكن حىت يرسخ، وأن ال يترفه يف األكل               
واملشرب وامللبس واملركب مادام سالكا إال عند ضرورة، وأن ال يلهج بغري ذكـر              

وجل يف أوقاته وال جييب قط من عدله إىل غريه من زوائد العلوم ونوافـل               اهللا عز   
 أشركه املريد معه يتخلف عـن       ر اهللا ال يقبل الشراكة لكل شيء      العبادات، فإن ذك  

الفتح بقدره كثرة أو قلة، وأن يعرف من العلم ما جتب معرفته ليدخل طريـق اهللا                
  .بدعةعلى نور فال خياف عليه اخلروج من السنة إىل ال

وأما آداب املريد مع الشيخ فكثرية جداً، وقد ندرس غالبها يف هذا الزمـان لقلـة                
كد األمور منها أن ال يـدخل علـى          أهلها ومن يستعملها مع أن مراعا�ا من أو       

الشيخ إال متطهراً ظاهراً وباطناً، ظاهراً بالطهارة الشرعية، وباطناً بالتوبة من كـل             
ته إذا كان فيها بل يذكر اهللا جهراً فإذا مسعه وأمره           ذنب وأن يطرق عليه باب خلو     

بالدخول دخل وإال انصرف راشداً وال يتكلم حبضرته إجواباً ولـيخفض صـوته             
وليطرق برأسه إذا جلس إىل الشيخ، وال يكتم عنه شيئا من خـواطره حممـودة أو       
مذمومة كانت، فالشيخ طبيب النفس كما وأن للجسم طبيبه فيـشتكي اإلنـسان             

ريض إىل الطبيب كل شيء حيس به ويشعر ليسهل للطبيب املـداواة ووصـف              امل
العالج، فكلما كان وصفك للعلة أبلغ وأوضح كلما سهل على الطبيب وصـف             
العالج كذلك الشيخ طبيب الروح يداويها من عال�ا ويراقب أحواهلا وهنا حـق             

  .الشيخ على املريد وحق املريد على الشيخ

أن ال ميشي أمامه إال ليالً أو بإذن الشيخ، فإن أذن وجـب             ومن اآلداب مع الشيخ     
على املريد بأن يأمتر بأمر الشيخ وال يذهب من عنده إال بإذن وال يتخلـف عـن                 
جملسه وال يفعل شيئا إال مبشورته وليقم لقيامه ويقبل عليه إذا جاء وال يوله ظهـره                
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نه أو عن ضـرورة، وال      بل يقوم مواجها له حىت يتوارى وال يتربع حبضرته إال بإذ          
يتأول كالمه بل حيمله على ظاهره، وإن لبس عليه أمر فليسأل الشيخ فوراً وال يطأ               
بقدمه على مكان جلوس الشيخ وعلى سجادته وال ينم على وسادته وال يلبس ثوبه              
وال يرتدي بردائه وال يسبح بسبحته فإذا الشيخ وهبه شيئا من ذلك فليظهر توقريه              

  .لذلك

اب إدامة النظر للشيخ إذ رمبا يهون عنده وتسقط حرمته من قلبه بـذلك              ومن اآلد 
  . فيحرم بركته، وعليه إكرام أوالده وأصحابه وسائر مريديه وعشريته وغري ذلك

وأن . ومن آداب املريد مع إخوانه أن يكون حمبا هلم مجيعا وأن يكون ذلك هللا تعاىل              
وإذا  إذا ال يأمن الوقوع يف مثلـها ال ينظر إىل عورة هلم ظهرت وال إىل ذلة سبقت       

بلغه عنهم شيء كذَّب الناقل، وأن حيب هلم من اخلري ما حيب لنفسه فينبههم على               
الوضوء قبل الوقت وعلى النشاط يف العبادة والقيام يف األسحار، وأن ال يكون سببا              
ألحد منهم يف سوء األدب مع الشيخ وال يف التكاسل عن حضور جمالس الـذكر               

ية أو يف أول اÐلس أو عن صالة اجلماعة أو جمالس العلم واآلداب وإال فقـد                بالكل
أساء معهم وكان عليه وزر من اتبعه، وإذا وب®خه إخوانه على التخلـف ال يقـيم                

  .عليهم احلجة بل يقول هلم جزاكم اهللا خري هذا دليل صدق حمبتكم

وال مشاحنة وال غش    حسد   وأما آدابه مع عامة الناس أن ال يكون عنده حقد وال          
وال خيانة ألحد وال استهزاء بأحد من اخللق، وأن يتواضع للـصغري والكـبري وأن               
يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه وحيسن ملن أساء إليه وأن ال يعترض على أحد من                
اخللق إال إذا كان فعله يناقض الشريعة، وعلى املريد إتباع الشريعة يف كل أحوالـه               
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املريد على قدر تقيده بالشرع يكون فالحه ويثبت عندك ثبوتـا           باطنا وظاهرا، فإن    
  .حقيقيا ال جمازيا إذ ال وصول إىل حتقيقه عند كافة الصوفية إال بالشرع

من رأيته يدعي مع اهللا حاله خترجه عن حـد العلـم            : قال اإلمام النووي رمحه اهللا    
  .الشرعي فال تقربن منه فإنه مبتدع

لو نظرمت إىل رجل أعطـي مـن        ): رضي اهللا عنه  (ي  وقال سيدي أبو زيد البسطام    
الكرامات حىت يرتقي يف اهلواء فال تغتروا به حىت تنظروا كيف جتدونه عند األمـر               

  .والنهي وحفظ احلدود وأداء الشريعة

أصل التصوف مالزمة الكتاب والسنة وتـرك       ): رضي اهللا عنه  (وقال النصر أباذي    
  .اإلهداء والبدع

مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وقـال       ): رضى(سم اجلنيد   وقال سيدي أبو القا   
إذا رأيتم الرجل ميشي يف اهلواء فال تلتفتوا إليه فإن الشيطان يطري من املـشرق إىل                

باعه الكتاب والسنة فإن الـشيطان ال       املغرب وميشي على املاء، ولكن انظروا يف ات�       
  .يقدر على ذلك أبدا

مـن ألـزم نفـسه آداب       ): رضي اهللا عنه  (ندري  سيدي ابن عطاء اهللا السك    وقال  
صلى اهللا  (الشريعة نور اهللا قلبه بنور املعرفة وال مقام أشرف من مقام متابعة احلبيب              

يف أوامره وأفعاله وأخالقه، فمن زعم أن له مع اهللا حاالً خيرجـه             ) وسلموآله  عليه  
  . عن حد العلم الشرعي فهو ضال عن احلق

من زعم أن له حاالً أسقط عنه حنو الـصالة أو         ): ي اهللا عنه  رض(قال اإلمام الغزايل    
  .حترمي شرب اخلمر وجب قتله
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إن مجاعة يزعمون أâم يصلوا إىل حالة يسقط عنـهم          ) رضي اهللا عنه  (قيل للجنيد   
  .وصلوا ولكن إىل سقر: التكليف ¶ا، قال

ـ                ون فمن هذا تبني لنا أن طريق القوم مشروط باألدب ألن األدب هو قاعـدة يك
  .عليها حال املريد

        

      )  (  

  .كل حقيقة ال تشهد هلا الشريعة فهي زندقة

  .طر إىل احلق جبناحي الكتاب والسنة •
يا غالم إياك واحلسد فإنه بئس القرين وهو الذي خرب بيت إبليس وأهلكه  •

  .ن أهل النار وجعله ملعون احلق عز وجل ومالئكته وأنبيائه وخلقهوجعله م
  . اغسل ثيابك من الوسخ واغسل قلبك من الذنوب •
  .ال تغتر بشيء فإن ربك فعال ملا يريد •
 الدنيا واحلكمة والعلوم وصفاء القلوب بب Ðيءالتقوى أساس كل خري وس •

  .واألسرار
 بد منه ومن الصرب عليه كيف تتغري يا غالم ال �رب من البالء والصرب عليه ال •

جبلة الدنيا وما خلق عليها ألجلك، ما يزال األنبياء الذين هم خري اخللق 
  .مبتلني، وهكذا أتباعهم املقتدون ¶م واملاشون يف جاد�م واملقتفون آثارهم
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إذا وجدت يف قلبك بغض شخص أو حبه فاعرض أعماله على الكتاب والسنة  •
ما فأحبه وإن كانت مكروهة فاكرهه لئال حتبه ¶واك أو فإن كانت حمبوبة فيه

  .تبغضه ¶واك
 ال يصلح Ðالسة احلق إال املتطهرون من وثن الزالت، وال تفتح أبوابه تعاىل إال •

  .ملن خال عن الرعونات والدعاوي

     )  (  

  .الكتاب والسنةصونوا عقائدكم عن التمسك بظاهر ما تتشابه من  •
وطهروا عقائدكم من تفسري نزهوا اهللا عن مسات احملدثني وصفات املخلوقني،  •

ستواء األجسام على األجسام استقرار كمعىن االستواء يف حقه تعاىل باال
  .املستلزم للحلول، تعاىل اهللا عن ذلك

عظموا شأن العلم تعظيما يقوم بواجباته ألنه درك حقائق األشياء مسموعا  •
  .قوالًومع

العبد إذا انتصر لنفسه تعب وإذا سلم األمر إىل اهللا تعاىل نصره اهللا من غري  •
  .عشرية وال أهل

اخللق كلهم ال يضرون وال ينفعون، حجب نصبها لعباده فمن رفع تلك  •
  .احلجب وصل إليه

  .من أدرع بدرع الصرب سلم من سهام العجلة •
  .تخلص من اآلمالمن عالمة العارف كتمان احلال، وصمت املقال، وال •
  .الشيخ باطنه الشرع، وظاهره الشرع •

 ٢٨

ما شم رائحة املعرفة من افتخر بأبيه وأمه وخاله وعمه وماله ورجاله، ليس عند  •
  .اهللا على شيء من رأى نفسه

  .الشيخ من يلزمك الكتاب والسنة ويبعدك عن احملدثة والبدعة •
  .أكذب الناس على اهللا واخللق من رأى نفسه خري من اخللق •

     )  (  

  .من ليس عنده وال رمحة للخلق، ال يرقى مراتب أهل اهللا •
  .ما دام لسانك يذوق احلرام فال تطمع أن تذوق شيئا من احلكم واملعارف شيئاً •
  .رأس مال املريد احملبة والتسليم •
  .فإن مدده يأيت منه ما قطع مريد ورده إال قطع اهللا عنه إمداده يف ذلك اليوم  •
  .تعرف ربك وتعبده: الطريق كلها ترجع لكلمتني •
إذا أحبك ربك أحبك أهل السماء واألرض وأطاعك اجلن واإلنس واملاء  •

  .واهلواء
ال يكمل الرجل حىت يفر عن قلبه وسره وعلمه ومهه وفكره وكل ما خطر  •

  .بباله غري ربه

      )  (  

صلى اهللا عليه (الطريق كلها مسدودة على اخللق إال على من اقتفى أثر الرسول  •
  ).وسلموآله 

 به يف هذا األمر  الكرمي ومل يكتب احلديث ال يقتديوقال من مل حيفظ القرآن •
  .ألن علمنا مقيد بالكتاب والسنة



 ٢٩

وقال ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن اجلوع وترك الدنيا وقطع  •
  .املألوفات واملستحسنات

  .حتمال زلل اإلخوانااملروءة  •
الزهد خلو القلب عما خلت من اليد، واستصغار الدنيا وحمو آثارها من  •

  .القلب

      )  (  

من عالمة النفاق ثقل الذكر على اللسان، فتب إىل اهللا خيف الذكر على  •
  .لسانك

  .والية من ال يزهد يف الدنيا وأهلهاال يشم رائحة ال •
حنن ال نقيد على مريدنا أنه ال جيتمع بغرينا، بل نقول له إن وجدت منهال  •

  .أعذب منا فعليك به
  .ليس هذا الطريق بالرهبانية وأكل الشعري بل بالصرب واحلضور مع اهللا •
  .من مل يزدد بعلمه وعمله تواضعا للخلق فهو هالك •
  .ل وال مدد وكن مع اهللا باهللا هللاعلم وال عم ال تركن إىل •
ال كبرية عندنا أكرب من حب الدنيا وإيثارها على اآلخرة واملقام على اجلهل  •

  .بأحكام الدين

 ٣٠

        

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  هم السالطني والسادات واألمراء  ما لذة العيش إال صحبة الفقراء
  وخل حظك مهما قدموك وراء  السهمفاصحبهم وتأدب يف جم

  واعلم بأن الرضا خيص من حضرا  واستغنم الوقت واحضر دائما معهم
  عيبا بدا بيننا لكنه استترا  وال ترى العيب إال فيك معتقدا
  وقم على قدم اإلنصاف معتذرا  وحط رأسك واستغفر بال سبب

  فساحموا وخذوا بالعفو يا فقرا  وقل عبيدكم أوىل بصفحكم 
  فال ختف دركا منهم وال ضررا  لتفضل أوىل وهو شيمتهمهم با

  يرى عليك من استحسانه أثرا  وراقب الشيخ يف أحواله فعسى
  عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجرا  وقد�م اجلد® واâض عند خدمته

  يرضى عليك فكن من تركها حذرا  ففي رضاه رضى الباري وطاعته
   اليوم كيف ثرىوحال من يدعيها  واعلم بأن طريق القوم دراسة
  أو تسمع األذن مين عنهم خربا  مىت أراهم وأىن يل برؤيتهم 

  على موارد مل ألف ¶ا كدرا  من يل وأىن ملثلي أن يزامحهم 
  مبهجيت وخصوصا منهم نفرا  احبهم واداريهم وأوثرهم 

  يبقى املكان على آثارهم عطرا  قوم كرام السجايا حيث ما جلسوا
  رفا حسن التآلف منهم راقين نظراط  يهدي التصرف من أخالقهم 

  ممن جيرÀ ذيول العز مفتخرا  هم أهل و�د�ي وأحبايب الذين هم
  وذنبنا فيه مغفورا ومفتخرا  ال زال مشلي ¶م يف اهللا جمتمعا
  حممد خري من وىف ومن نذرا  مث الصالة على املختار سيدنا


