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مقدمة
عن امل�ؤلف:
يعترب الفقيه املح ّدث اخلر�ساين �أبو عبد اهلل حممد بن علي بن
أهم و�أبرز ال�شخ�صيات
احل�سن بن ب�رش احلكيم الرتمذي من � ّ
ال�صوفية التي كانت يف القرن الثالث الهجري ،ولقد كان الرتمذي
والديه يهتم بعلم احلديث وي�سافر لطلب احلديث.
مثل
ْ
على الرغم من انت�ساب هذا العمل �إىل احلكيم الرتمذي ف�إن
الدكتور نقوال هري يناق�ش يف ترجمته االنكليزية 1القيمة لهذا
العمل ال�شكوك التي ظهرت حول هوية امل�ؤلف وذلك بناء على
املالحظات التالية:
•نظام تق�سيم م�صطلح «القلب» �إىل �أربع مقامات (ال�صدر والقلب

1

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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والف�ؤاد واللب) حيث مل يظهر يف غريه من �أعمال الرتمذي .وي�شري
هري �إىل �أن هذا النظام ي�شبه نظام �أبو احل�سن النوري (ت 295ﻫ)
يف ر�سالته مقامات القلوب ،وهو ما يعتربه هري �أقوى دليل على
انت�ساب العمل �إىل النوري.
•امل�ؤلف يعتمد على ال�سجع وهو لي�س من �أ�سلوب احلكيم الرتمذي
يف �أعماله الأخرى .غري �أن وجود خمطوطة واحدة لهذا العمل يدل
على �أن الرتمذي هو امل�ؤلف.

عن العمل:
«بيان الفرق بني ال�صدر والقلب والف�ؤاد واللب» ُيعترب من �أهم
الأعمال ال�صوفية .ويف مفهوم امل�ؤلف :ال�صدر مقام نور الإ�سالم،
والقلب مقام نور الإميان ،والف�ؤاد مقام املعرفة ،واللب مقام نور
التوحيد.
كذلك و�صف امل�ؤلف درجات الإميان ومرتبة العلم التي
ي�صل �إليها العبد ومراحل النف�س� .أما نقوال هري فقد و�صف هذا
العمل ب�أنه نظام �سيكولوجي �صويف للقلب ومقاماته الأربعة
التي يرتبط كل منها ب�أحد �أنوار اهلل .و تو�صل هري �إىل امللخ�ص 
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التايل:
اللب
نور التوحيد
املوحد
ّ
وبره
اهلل
م ّنة
ّ
النف�س املطمئ ّنة

ال�صدر
القلب
نور الإ�سالم
نور الإميان
امل�سلم
امل�ؤمن
علم ال�رشيعة
علم الباطن
النف�س املل َهمة النف�س ال ّأمارة

الف�ؤاد
نور املعرفة
العارف
الر�ؤية
اللوامة
النف�س ّ

و�أخرياً يالحظ ب�أن امل�ؤلف قد اعتمد يف ا�ستخراجه لهذا النظام
على الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�رشيفة.

د .يو�سف وليد مرعي
عمان ،الأردن
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رب ي�رس و�أعن
التمِ ذِي� :أما بعد ،ف�إن بع�ض �أهل
قال �أبو عبد اهلل حممد بن علي رِّ ْ
العلم والفقه �س�ألني عن بيان الف َْرق بني ال�صدر والقلب والف�ؤاد
ال�شغاف وموا�ضع العلوم ،و�أحب �أن �أ�رشح
واللب ،وما وراءها من َّ
له بتوفيق اهلل تعاىل �إذ هو ُمي�سرّ كل ع�سري وبه �أ�ستعني.

الفصل األول
اعلم ،زادك اهلل فقه ًا يف الدين� ،أن ا�سم القلب ا�سم جامع يقت�ضي
مقامات الباطن كلها ،ويف الباطن موا�ضع منها ما هي من
خارج القلب ومنها ما هي من داخل القلب ف�أ�شبه ا�سم القلب ا�سم
العني� ،إذ العني ا�سم يجمع ما بني ال�شفريتني من البيا�ض وال�سواد
واحلدقة والنور الذي يف احلدقة .وكل واحد من هذه الأ�شياء له
حكم على حدة ومعنى غري معنى �صاحبه� ،إال �أن بع�ضها معاونة
لبع�ض ،ومنافع بع�ضها مت�صلة ببع�ض ،وكل ما هو خارج
فهو �أ�سا�س الذي يليه من الداخل ،وقوام النور بقوامهن .وكذلك
ا�سم الدار ا�سم جامع ملا يحفظ بحيطانها من الباب والدهليز
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و�صحنها يف بيوتها وما فيها من املخدع واخلزانة ،وكل مكان
ومو�ضع فيها له حكم غري حكم �صاحبه .وكذلك ا�سم احلرم ا�سم
جامع للحرم من حوايل مكة والبلد وامل�سجد والبيت العتيق،
ويف كل مو�ضع منا�سك غري ما يكون يف املو�ضع الآخر .وكذلك
ا�سم القنديل ا�سم جامع للزجاجة ،ويف القنديل مو�ضع املاء غري
مو�ضع الفتيلة ،ومو�ضع الفتيلة غري مو�ضع املاء ،والفتيلة هي
التي يكون فيها النور ،ويف مو�ضع الفتيلة دهن لي�س فيه ماء،
و�صالحه ب�صالح هذه الأ�شياء كلها� ،إذا نق�ص منها واحد ف�سد
ما �سواه .وكذلك ا�سم اللوز ا�سم جامع للق�رش اخلارج الذي فوق
الق�رش ال�صلب ،والق�رش الثاين الذي هو مثل العظم واملخ ،واللب
الذي فيه ،والدهن الذي يف داخل اللب.
فاعلم ،زادك اهلل فقه ًا يف الدين� ،أن لهذا الدين �أعالم ًا ومنازل،
ولأهله فيه مراتب ،و�أه��ل العلم فيه مراتب ،و�أه��ل العلم فيه
على درجات .قال اهلل تعاىل} :ورفعنا بع ْ ْ
ات{
ض َد َر َج ٍ
َ َ َْ َ َْ َ
ض مُه َفو َق َب ْع ٍ
}و َف ْو َق كُ ِّل ِذي ِع ْل ٍم َع ِلميٌ{ (يو�سف .)76 ،وكل
(الزخرف ،)32 ،وقالَ :
علم هو �أرفع فمو�ضعه يف القلب هو �أكن و�أخ�ص و�أحرز و�أخفى
و�أ�سرت ،ولكن ذكر ا�سم القلب ينوب عن ذكر �سائر املقامات عند
عامة النا�س.
ولكن ال�صدر يف القلب هو يف املقام من القلب مبنزلة بيا�ض 
العني يف العني ،ومثل �صحن الدار يف الدار ،ومثل الذي يحوط
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مبكة ،ومثل مو�ضع املاء يف القنديل ،ومثل الق�رش الأعلى من
اللوز الذي يخرج اللوز منه �إذا يب�س يف ال�شجر .فهذا ال�صدر
مو�ضع دخول الو�سوا�س والآفات ،كما يعيب بيا�ض العني �آفة
العني �آفة البثور وهيجان العرق و�سائر علل الرمد ،وكما يو�ضع
يف �صحن الدار من احلطب والقما�شات ،ويدخل فيها كل �أحد من
الأجانب �أحياناً ،وكما يدخل ال�سباع والبهائم يف �ساحة احلرم،
وكما يقع فوق املاء يف القنديل الفرا�ش وغريه ،و�إن كان فوق
املاء دهن ف�أ�سفل مو�ضعه املاء ،وكما تدل القمل والبعو�ض 
والذباب يف ق�رش اللوز الذي هو �أعلى �إذا ان�شق حتى �صارت
الهوام ال�صغار يدخلن فيه.
ّ
والذي يدخل يف ال�صدر قلما ي�شعر به يف حينه ،وهو مو�ضع
دخول الغل وال�شهوات واملنى واحلاجات ،و�إنه ي�ضيق �أحيان ًا
وين�رشح �أحياناً ،وهو مو�ضع والية النف�س ال ّأمارة بال�سوء ولها
فيه مدخل وتتكلف �أ�شياء وتتكرب وتظهر القدرة من نف�سها .وهو
مو�ضع نور الإ�سالم ،وهو مو�ضع حفظ العلم امل�سموع الذي ُيتعلم
من علم الأحكام والأخبار وكل ما يعبرّ  عنه بل�سان العبارة،
�سمي �صدراً
ويكون �أول �سبب الو�صول �إليه التعلم وال�سمع .و�إمنا ّ
لأنه �صدر القلب ،و�أول مقامة ك�صدر النهار الذي هو �أوله� ،أو
ك�صحن الدار الذي هو �أول مو�ضع منها .وي�صدر منه و�ساو�س
احلوائج ،وفِ كَر الأ�شغال ت�صدر منه �إىل القلب �أي�ض ًا �إذا ا�ستقرت
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وطالت املدة.
و�أما القلب فهو املقام الثاين فيه ،وهو داخل ال�صدر ،ك�سواد
العني الذي هو داخل العني ،وهو البيا�ض ،وكبلد مكة الذي هو
داخل احلرم ،وكمو�ضع الفتيلة من القنديل ،وكالبيت داخل الدار،
وكاللوز داخل الق�رش الأعلى .وهو معدن نور الإميان ونور اخل�شوع
والتقوى واملحبة والر�ضا واليقني واخلوف والرجاء وال�صرب
والقناعة .وهو معدن �أ�صول العلم لأنه مثل عني املاء وال�صدر
مثل اخلو�ض ،من العني �إليه املاء ،كال�صدر يخرج من القلب �إليه
العلم� ،أو يدخل من طريق ال�سمع �إليه .والقلب يهيج منه اليقني
والعلم والنية ،حتى يخرج �إىل ال�صدر .فالقلب هو الأ�صل وال�صدر
هو الفرع ،و�إمنا يت�أكد بالأ�صل الفرع .كما قال ر�سول اهلل ﷺ:
« �إمنا الأعمال بالنيات» ،2فف�رس ر�سول اهلل ﷺ �أن العمل الذي
تعمله النف�س �إمنا يرتفع مقداره بنية القلب ،وت�ضاعف احل�سنة
على قدر النية .والعمل للنف�س ،ومنتهى واليتها �إىل ال�صدر بنية
القلب وواليته .ولي�س القلب يف يد النف�س رحمة من اهلل تعاىل،
لأن القلب هو امللك والنف�س هي اململكة ،كما قال ر�سول اهلل ﷺ:
«واليدان جنحان والرجالن بريد والعينان م�سلحة ،والأذنان
قمع ،والكبد رحمة ،والطحال �ضحك والكليتان مكر ،والرئة نف�س،
 2البخاري ،رقم ( ،)3/1( )1وم�سلم ،رقم (  ،)7091و�أبو داود ،رقم ( ،)1022الرتمذي،
ال�سنن ،رقم ( ،)7461ابن ماجة ،رقم (.)7242
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ف�إذا �صلح امللك �صلحت جنوده ،و�إذا ف�سد امللك ف�سد جنوده»،3
فبني ر�سول اهلل ﷺ �أن القلب ملك ،فال�صدر للقلب كامليدان
للفار�س .وبينّ  عليه ال�سالم �أن �صالح اجلوارح ب�صالح القلب
وف�سادها بف�ساد القلب ،فالقلب مبنزلة ال�رساج و�صالح ال�رساج
بالنور ،وذلك النور نور التقى واليقني ،لأنه �إذا خال عن هذا النور
كان القلب مبنزلة م�رسجة طفئ نور �رساجها وكل عمل جاء من
النف�س من غري قلب ف�إنه لي�س مبعترب يف حكم الآخرة ،ولي�س
مب�ؤاخذ �صاحبه �إن كان مع�صية وال مثاب �إن كان طاعة .كما
ك ْم{(البقرة.)225 ،
اخ ُذكُ م ِب َما كَ
وب ُ
قال اهلل تعاىلُ } :ي َؤ ِ
س َب ْ
ت ُق ُل ُ
َ
كمثل احلدقة
ومثَل الف�ؤاد يف القلب ،وهو املقام الثالثَ ،
َ
يف �سواد العني ،وكمثل امل�سجد احلرام يف داخل مكة ،وكمثل
املخدع واخلزانة يف البيت ،وكمثل الفتيلة يف مو�ضعها و�سط
القنديل وكمثل اللب يف داخل اللوز .وهذا الف�ؤاد مو�ضع املعرفة
ومو�ضع اخلواطر ومو�ضع الر�ؤية ،وكلما ي�ستفيد الرجل ي�ستفيد
ف�ؤاده �أوالً ،ثم القلب .والف�ؤاد يف و�سط القلب كما �أن القلب يف
و�سط ال�صدر ،مثل الل�ؤل�ؤة يف ال�صدف.
ومثَل اللب يف الف�ؤاد كمثل نور الب�رص  يف العني ،وكمثل
   َ
 3الطرباين ،م�سند ال�شاميني ،رقم ( ،)738املتقي الهندي ،كنز العمال ،ج ( ،1رقم
� ،)1207-1206أبو نعيم الأ�صبهاين ،حلية الأولياء ،ترجمة كعب الأحبار ،ج ،6
�ص .47
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ال�رساج يف فتيلة القنديل ،وكمثل الدهن املكنون يف داخل لب
اللوز .وكل واحد من هذه الأ�شياء اخلارجية وقاية و�سرت للذي
يليه من الدخل ،وكل واحد منهن ي�شاكل الباقيات الأُخر ،فهي
�أ�شكال متعاونات قريبة بع�ضها من بع�ض ،موافقات غري
خمالفات ،لأنها �أنوار الدين والدين واحد و�إن كان مراتب �أهله
تختلف وتتنوع .وهذا اللب مو�ضع نور التوحيد ونور التفريد،
مت وال�سلطان الأعظم.
وهو النور الأ ّ
وبعد هذا مقامات لطيفة و�أمكنة �رشيفة ولطائف ظريفة،
والأ�صل لهن جميعهن نور التوحيد ،فالتوحيد �سرِ ّ واملعرفة
ب ِّر ،والإميان حمافظة ال�رس  وم�شاهدة الرب ،والإ�سالم ال�شكر
على الرب وت�سليم القلب لل�رس ،لأن التوحيد �رس بهداية اهلل تعاىل
للعبد وداللته �إياه عليه ،ومل يكن العبد يدركه بعقله لوال ت�أييد
اهلل تعاىل وهدايته له .واملعرفة ب ٌِّر من اهلل تعاىل له �إذ فتح له
باب الآالء والنعماء مبتدئ ًا من غري ا�ستحقاق من العبد لذلك،
وم َّن عليه بالهدى حتى �آمن ب�أن هذا كله من اهلل تعاىلَ ،م َّن ُه
َ
عليه نعم ًة وم َّنةً ،ال يقدر على �شكره �إال بتوفيق اهلل ،وذلك �أي�ض ًا
نعمة جديدة مِ ْنه عليه ،فهو ي�شاهد بر اهلل ويحافظ �رسه� ،إذ هو
املوفق ،لأنه ال يدرك كيفية ربوبيته ،فعلم �أنه واحد ،ويجتلب
الت�شبيه والتعطيل والتكييف والتجنيف ،فهذا هو الإميان الذي
هو ي�شاهد الرب ويحافظ ال�رس .و�إن الإ�سالم هو ا�ستعمال النف�س
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يف بر اهلل بطاعته بال�شكر واال�ستقامة وت�سليم الربوبية �إليه
والإعرا�ض عن �إدراك ال�رس والإقبال �إىل العبودية والدوام على
ما يقر به �إليه ،لأن الإ�سالم �إمنا يقام بالنف�س والنف�س هي عمياء
عن �إدراك احلق وم�شاهدته ،ومل يكلف النف�س �إدراك احلقائق� ،أال 
ترى �أن البعد �أُمر بالإميان بالقلب ،ومل يكلف ب�إدراك ما �آمن من
جهة الكيفية� ،إمنا عليه االتباع والفرار من االبتداع ،ويكفي من
النف�س الت�سليم فح�سب.
واملقامات امل�سكوت عنها التي وراء هذه املقامات املذكور
بع�ضها �إمنا بب�رصها عبد موفَّق بفهم املقامات املو�صوفة بهذه
الأمثال املعروفة ،يعينه اهلل تعاىل وي�ؤيده ليفهمها  ،وتكون هذه
املقامات التي وراء هذه املذكورات كزيادة �صفو املاء �إذ لبث
يف الآنية ،فبهذه الأمثال يدرك طريق ال�رس امل�سكوت عنه.
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الفصل الثاني
و�إن امل�ؤمن قد ابتلى بالنف�س و�أمانيها ،و�أعطيت النف�س والية
وتكلف بالدخول يف ال�صدر .والنف�س معدنها يف اجلوف ومو�ضع
القرب ومو�ضع القرب وهيجانها من الدم وقوة النجا�سة ،فيمتلئ
اجلوف من ظلمة دخانها وحرارة نارها ،ثم تدخل يف ال�صدر
بو�سو�ستها و�أباطيل �أمانيها ابتالء من اهلل �إياه حتى ي�ستعني
العبد ب�صدق افتقاره ودوام ت�رضعه ملواله ،فيجيبه اهلل تعاىل
وي�رصف عنه �رشها .وكذلك ال�شيطان ،يدخل بو�سو�سته يف �صدر
العبد ،وهو �آخذ والية حد النف�س ،لأن النف�س ال ّأمارة بال�سوء �شكل
نس َوٱلْ ِج ِّن{
}ش َي ِ
ال�شيطان ،وهما �شيطانان ،قال اهلل تعاىلَ :
اط َ
ني إْ ِ
ٱل ِ
(الأنعام .)112 ،و�إن اهلل جل وعال رحم عبده امل�ؤمن حيث
مل يجعل قلبه يف يد نف�سه ،و�إمنا هو برحمته يتواله ،ويبتليه
بدخول ال�شيطان وو�سو�سته يف �صدره ليعلمه قلي ًال من حقارة
ْ
ل ّ
}ولِ َيب َت يِ َ
اللهَُ
قدرة ويريه متام فقره وت�صديق ذلك قوله عز وجلَ :
وركُ ْم{ (�آل عمران )154 ،يعني ،واهلل �أعلم ،بو�ساو�س ال�شيطان
ص ُد ِ
َما يِف ُ
ك ْم{ (�آل عمران )154 ،وهو طهارة
وب ُ
ص َما ىِف ُق ُل ِ
والنف�سَ } ،ولِ ُي َم ِّح َ
اس
القلب بنور الإميان ،وقال جل وعزّ :ذَ ِ
ص ُد ِ
ور َّ
ٱلن ِ
س ىِف ُ
}ٱلى ُي َو ْس ِو ُ
{ (النا�س.)5 ،
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اعلم �أن ان�رشاح ال�صدر وال�ضيق �إمنا ي�ضاف �إليه وال ي�ضاف
ُ
ج ِّم ْن ُه { (الأعراف،
�إىل القلب .قال اهلل تعاىلَ :
ص ْد ِر َك َح َر ٌۭ
}ف اَل َيكن ىِف َ
ٌۢ
ٓ
 ،)2وقال} :فلع ّلك تارك بعض ما ي ٰ ْ
ص ْد ُر َك { (هود،
وح ِإلَي َ
ك َو َ
ض ِ
َ َ َ َ َ َ ِ ٌۢ َ ْ َ َ ُ ىَ
آئق ِب ِهۦ َ
يق َص ْد ُر َك { (احلجر ،)97 ،و�أخرب عن
 ،)12وقالَ } :ولَ َق ْد َن ْع َل ُم َأ َّن َ
ك َي ِ
ض ُ
ون ﴿﴾١٢
ب ِإ ّىِن ٓأ ََخ ُ
اف أَن ُي َك ِّذ ُب ِ
كليمه مو�سى عليه ال�سالم �أنه قالَ } :ر ِّ
يق َص ْد ِرى { (ال�شعراء ،)13-12 ،ف�أ�ضاف اهلل ال�ضيق �إىل ال�صدر.
َو َي ِ
ض ُ
و�ضيق �صدر النبي عليه ال�سالم و�صدر الكليم ال  يكون من
جهة الو�سوا�س الذي يكون لعامة امل�سلمني ،لأن الأنبياء عليهم
ال�صالة وال�سالم ع�صمهم ربهم من و�سوا�س ال�شيطان ومنازعات
النفو�س ،ولكن كانت ت�ضيق �صدورهم �إذا �سمعوا الكفار يذكرون
هلل �رشيك ًا �أو يكذبونهم �إذا ذكروا وحدانية اهلل تعاىل .وال غاية
ل�ضيق ال�صدر �إذا �ضاق ،و�صدر كل واحد ي�ضيق على قدر جهله
وغ�ضبه ،وكذلك ال غاية ل�سعته �إذا ان�رشح بهدي اهلل تعاىل ،ف�إذا
�ضاق عن احلق ات�سع للباطل ،و�إذا �ضاق عن الباطل ات�سع للحق.
�أال ترى �إىل ما ذكر اهلل تعاىل على نبيه ﷺ} :أل ْم نش ْ
ص ْدر َك
ح لك
َ َ َ رْ َ َ َ َ َ
فمن اهلل ب�رشح �صدره ب�أنوار حق الإ�سالم حتى �ضاق
{ (ال�رشحّ ،)1 ،
�صدره عن و�سع الباطل .و�صدر امل�ؤمن ب�ضيق �أحيان ًا من كرثة
الو�سوا�س والغم وال�شغل وتتابع احلوائج وبلوغ احلوادث و�إ�صابة
امل�صائب ،وي�ضيق �أي�ض ًا �إذا �سمع باطالً ،فال يحمل قلبه ذلك لأن
ٰ
ل ن ٍۢ
ور ِّمن ّر ِّب ِهۦ{ (الزمر:
اهلل تعاىل و�سع �صدره بنور الإ�سالمَ :
}ف ُه َو َع ىَ ُ
َ
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.)22
و�أما �صدر الكافر واملنافق ف�إنه امتلأ من ظلمات الكفر وال�رشك
وال�شك ،وات�سع لها ،فلم يبق فيه مكان لنور الإ�سالم ،و�ضاق عن
ك ْف ِر
و�سع نور احلق فيه .قال اهلل عز وجل} :ولـٰكن من شر
ح ِبٱلْ ُ
َ َ ِ َّ َ َ َ
صد ًۭرا فعل هْي ْم غضب من ٱلل { (النحل ،)106 ،وقال } :فمن يرد ٱلل أَن ْ
ي ِد َي ُهۥ
َ ْ َ َ َ ِ َ َ ٌۭ ِّ َ ّهَ ِ
َ َ ُ ِ ِ ّهَُ هَ

ِ
ْ
لۥ ي ْجعل صدرهۥ ضي ًقا حر ًۭ
جا{
ل ْس َلـٰم ۖ َو َمن ُي ِر ْد أَن يض ّ
ي َ رْ َ
ص ْد َر ُهۥ لِ إْ ِ
شح َ
ُ ِ هَُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ َ َ

(الأنعام ،)125 ،فبينَّ اهلل تعاىل �أن ال�صدر �إذا امتلأ من ظلمات الكفر
�ضاق عن و�سع �أ�ضدادها من الأنوار.
و�صدر امل�ؤمن مكان نور الإ�سالم فيه .والإ�سالم ا�سم جامع
لدين اهلل تعاىل ،وي�ضيفه للعبد �أي�ض ًا لقوله عليه ال�سالم:
«الإ�سالم �إقرار بالل�سان وعمل بالأركان مع ت�صديقه بالإميان
وم�شاهدته بع�ض �صنائع الرحمن» ،4كما �أن العني واحلرم والدار
والقنديل واللوز �أ�سماء جامعة والإ�سالم ا�سم عام ي�شتمل على
الإميان والقول بالل�سان والعمل بالأركان .ولكن الإ�سالم له
ظاهر وباطن ،فظاهره رمبا حمله املنافق و�رشك �أهل الإ�سالم
رْ
اب
}قالَ ِ
فيه ظاهراً وهو يف الباطن كافر ،قال اهلل تعاىلَ :
ت أْ
ٱل َ
َع ُ
ْ
وا َولَـ ِٰكن ُقولُ ٓو ۟ا أ َْس َل ْم َنا َولَ َّما { (احلجرات ،)14 ،فبينَّ اهلل
ام َّنا ۖ ُقل ّلَم ُت ْؤ ِم ُن ۟
َء َ
تعاىل �أنهم مل ي�ؤمنوا بعد �إال �أنهم �أ�سلموا ب�أفواههم ومل ت�ؤمن
قلوبهم .و�أما باطن الإ�سالم فهو االنقياد لرب الأنام وت�سليم
4

ابن ماجة ،رقم (.)012
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ٰ
}ب ىَل
َ

النف�س والقلب ملا يجري عليه من الأحكام ،قال اهلل تعال:
َم ْن أ َْس َل َم َو ْج َه ُهۥ للِ ّهَ ِ َو ُه َو ُم ْح ِس ٌۭن { (البقرة ،)112 ،فهذا هو امل�سلم حق ًا
الذي ي�شاكل نور �إ�سالمه نور الإميان ونور الإح�سان ،فتعاونت
وتوا�صلت وت�شاكلت .قال اهلل تعاىل يف ق�صة الأنبياء عليهم
كم با
ٱلت ْور ٰى َة ِفهيا ُه ًۭدى ونور ۚ يح
ال�صالة وال�سالم:
}إ َّنآ أَنزلنا
ِ
َ ْ َ َّ َ
َ
َ ُ ٌۭ َ ْ ُ ُ هِ َ
}ف َل ّمآ
وا { (املائدة ،)44 ،ويف ق�صة �إبراهيم:
ون ّذَ ِ
ين أ َْس َل ُم ۟
َّ
ٱلن ِب ّ ُي َ
ٱل َ
َ َ
ني { (ال�صافات .)103 ،فه�ؤالء خا�صة اهلل طالبهم اهلل
ب
ج
ل
ل
ۥ
أ َْس َل َما َو َت ّهَُ
ل ِْ َ ِ ِ
تربئوا من حولهم
أنهم
 �
وهو
إ�سالم،
ل
ا
حقيقة
على
باال�ستقامة
ّ
وقوتهم ،ف�أ�سلموا ظاهرهم وباطنهم هلل .والدليل على �أن الإ�سالم
والإميان و�إن كانا خمتلفي اال�سمني فهما �شكالن يف املعنى،
ْ
ال م ٰ
ٱلل ِ َفع َل ْي ِه َتو َّك ُل ٓو ۟ا ِإن
وس َيـ َٰق ْوم ِإن كُ نت ءامنت ب
قول اهلل تعاىلَ :
}و َق َ ُ ىَ
مُ َ َ مُ ِ ّهَ َ
َ
ِ
ٰ
ٓ
كُ نت مسلمني { (يون�س ،)84 ،وقوله تعاىل} :وإذا يتل عل هْ ْ
ام َّنا
مُ ّ ُ ْ ِ ِ َ
يم َقالُو ۟ا َء َ
َ ِ َ ُ ْ ىَ َ َ ِ
بهۦ إنه ٱلحق من ربنآ إنا كُ نا من ق ْ
م
ل
س
م
ۦ
ل
ب
ني{ (الق�ص�ص ،)53 ،وقوله
ِ ِ ٓ ِ َّ ُ ْ َ ّ ُ ِ َّ ِّ َ ِ َّ َّ ِ َ هِ ِ ُ ْ ِ ِ َ
}فأ َْخر ْج َنا َمن كَ ان ف
ني{ (الذاريات )35 ،الآية.
تعاىل:
هيا ِم َن ٱلْ ُم ْؤ ِم ِن َ
َ ِ َ
َ َ
والإميان على تعارف العامة وعلى وجه ال�رشيعة هو الت�صديق
باحلق وقبوله بالقلب والإقرار بالل�سان �أنه حق ،والإ�سالم هو
االنقياد للحق بالنف�س والقلب والإقبال �إليه واال�ستقامة عليه
واالجتناب عما يخالفه.
وال�صدر �أي�ض ًا مو�ضع الغل واجلناية ،لأن النف�س ذات غل
وجناية ولها والية يف ال�صدر بالدخول ،وهو من جهة االبتالء،
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}و َن َز ْع َنا
وقد ذكر فيما تقدم .قال اهلل تعاىل يف �صفة �أهل اجلنةَ :
وره ِّم ْن ِغ ّل { (الأعراف )43 ،حتى يدخلوا اجلنة بال غل .وقلب
ص ُد
َما ىِف ُ
ٍۢ
ِ مِ

امل�ؤمن حمفوظ من الغل لأنه مو�ضع الإميان� ،إال �أن اهلل تعاىل
�أمر عباده �أن يدعوه وي�س�ألوه �أن ال يجعل يف قلوبهم غالً .قال اهلل
اًۭ
ْ
وا { (احل�رش .)10 ،و�أحب �أن
وب َنا ِغ ّل ّلِ ّذَ ِ
ام ُن ۟
}و اَل َتج َع ْل ىِف ُق ُل ِ
ين َء َ
تعاىلَ :
ل َ
يدعوه ويخافوه ليط ّهر قلوبهم ،ومل ي�ضمن مل حفظ �صدورهم من
الو�سوا�س ليعرفوا منة اهلل عليهم .ويحفظ قلوبهم لي�ستغيثوا �إليه
من و�ساو�س ال�صدور ليزدادوا عزاً و�رشف ًا باهلل �إذا ط ّهر قلوبهم
وحم�صها ،ويزداد ذ ً
ص ُدور
}وي َ ْش ِ
ف ُ
ال يف �أنف�سهم .قال اهلل تعاىلَ :
َ
ْ
ْ ٍۢ
وب ْم ۗ { (التوبة ،)15-14 ،فبينّ اهلل �أن
ني ﴿َ ﴾١٤و ُي ْذ ِهب غ ْيظ قل
َقوم ّ ُم ْؤ ِم ِن َ
َ َ ُ ُ هِ ِ
}ق ْد
ال�شفاء يكون لل�صدور التي هي مو�ضع الغل ،وقال �أي�ضاَ :

كم م ْوعظَ ٌۭة من رب ُ ْ
ور{ (يون�س)57 ،
آء ْت ُ
َّ ِ
ِّ َّ ِّ
ٱلص ُد ِ
كم َو ِش َفآءٌۭ ّلِ َما ىِف ّ ُ
َج َ

فقلب امل�ؤمن �سليم و�صدره �سليم ،وقلب الكافر واملنافق ميت
ين ىِف ُق ُلوبم
و�سقيم ،و�صدره فيه ظلم عظيم ،قال اهلل تعاىل:
ّذَ ِ
}ٱل َ
هِ ِ
ٱلش َك لَظُ ْل ٌم َع ِظمي ٌۭ{ (لقمان ،)13 ،وقال:
َّم َر ٌۭ
ض{ (املدثر ،)31 ،وقال ِ
}إ َّن ّرِ
د
ص
ف
ور ْه ِإ ّاَل ِك ْب{ (غافر )53 ،واعلم �أن كل علم ال يو�صل �إليه
}إن ىِ ُ ُ
ِ
ِ مِ
�إال بالتعلم والتحفظ واالجتهاد والتكلف من جهة ال�سمع واخلرب
قر�آن ًا كان �أو حديث ًا �أو غريه .ف�إن مو�ضعه ال�صدر ويجوز عليه
حكم الن�سيان ،قال اهلل تعاىل} :بل هو ءايـ
ين
ٰت َب ِّي َنـ ٌۭ
ور ّذَ ِ
ص ُد ِ
ٰت ىِف ُ
ٱل َ
َ ْ ُ َ َ َ ٌۢ
وا ٱلْ ِع ْل َم ۚ { (العنكبوت .)49 ،وهو العلم الذي تتهي�أ عبارته وقراءته
ُوت ۟
أ ُ
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وروايته وبيانه ،وميكن يف �صاحبه الن�سيان ،لأن النف�س هي
التي حتمله وحتفظه ،وهي مطبوعة على الن�سيان ،فرمبا ين�ساه
بعد التحفظ وبعد جهد كثري .وال�صدر يف هذا املعنى كظهر القلب،
يقال فالن يقر�أ عن ظهر قلبه .ومع هذا رمبا غلط و�سها و�شك يف
حمفوظة .وال�صدر �أي�ض ًا من القلب كال�صدفة من الل�ؤل�ؤة ،رمبا
دخل يف ال�صدفة �شيء غري الل�ؤل�ؤة مثال املاء وما ي�شبهه ،ثم
يخرج منها ،ولي�س يف الل�ؤل�ؤة مو�ضع غري تدخل فيها �شيء اللهم
�إال �أن يرفع فحينئ ٍذ ي�صري مو�ضعه خالي ًا ي�سع يف مكانها �شيء
�آخر.
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الفصل الثالث
والعمى والب�رص ي�ضاف �إىل القلب وال ي�ضاف �إىل ال�صدر ،قال
ور
نا اَل َت ْعمى ٱل َْبصـ
ٰر َولَـ ِ
ٱلص ُد ِ
اهلل تعاىلَ }:ف ِإ ّهَ َ
ٰكن َت ْع َمى ٱلْ ُق ُل ُ
وب ٱ ّلَ ِتى ىِف ّ ُ
َ
أْ َ ُ
{(احلج ،)46 ،هذا هو الطريق الظاهر .و�أما من جهة جماز اللغة
وتعارف النا�س رمبا يعرب بلفظة ال�صدر عن القلب ،قال اهلل
ْ ْ ْ
ٱللهَُ�( { ۗ آل عمران،)29 ،
وه َي ْع َل ْم ُه ّ
تعاىلُ :
}ق ْل ِإن ُت ْخ ُف ۟
ص ُد ِ
وركُ م أَو ُتب ُد ُ
وا َما ىِف ُ
ْ
ك
ور مُه أ َْكب
}و َر ّ ُب َ
}و َما ُت ْخ ِفى ُ
رَُ�( {ۚ آل عمران ،)118 ،وقالَ :
وقالَ :
ص ُد ُ
ْ
ون { (الق�ص�ص .)69 ،وعنى بذلك القلب،
ور مُه َو َما ُي ْع ِل ُن َ
َي ْع َل ُم َما ُت ِك ّ ُن ُ
ص ُد ُ
ولكن عنى بها كلها قلوب الكفار  ،لأن �صدورهم وقلوبهم �صا ّدة
مو�صدة خللوها عن نور الهدى.
وهذا النوع من العلم ال ي�ستقر يف ال�صدر وال يتمكن فيه �إال 
بعد التكرار وجهد االعتبار واملواظبة عليه ،لأنه مثل الطريق
وخا�صة ملا دخل فيه من اخلارج مثل امل�سموع .ف�أما ما خرج
�إليه من داخل القلب من لطائف احلكمة و�شواهد املنة فا�ستقراره
يف ال�صدر متمكن ،و�إمنا ال يثبت يف ال�صدر هذه الأحوالُ لأنه
مو�ضوع وردود الأ�شغال واحلوائج لأنه كالفناء للبيت الذي يف
الدار ،وقد يدخل يف الدار من اخلدم واحل�شم واجلريان والأجانب
وغريهم يف �أوقات وال يدخل يف البيت الذي يدخل فيه �صاحبه
�إال ذو رحم �أو حمرم �أو قريب �أو �صديق .وقد ُيعبرّ من جهة جماز
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اللغة �أي�ض ًا بالنف�س عن القلب ،قال اهلل تعاىل يف ق�صة عي�سى
}ت ْع َل ُم َما ىِف َن ْف ِسى { (املائدة )116 ،يعني تعلم ما يف
عليه ال�سالمَ :
قلبي ،وقال} :وٱعلم ٓوا أَن ٱلل يعلم ما ف أَنفس ُ ْ
ٱح َذ ُروهُ({ۚ البقرة،
َ ْ َ ُ ۟ َّ ّهَ َ َ ْ َ ُ َ ىِ ٓ ُ ِ
كم َف ْ
 )235يريد به القلب وقال ر�سول اهلل ﷺ�« :إن اهلل عز وجل جتاوز
عن �أمتي ما حدثت به �أنف�سها» ،5فبان لك �أن املراد من احلديث
و�ساو�س ال�صدور التي ال ت�ستقر .ف�أما ما ا�ستقر يف القلب ف�إنه
اد كُ ّ ُل
ُي�س�أَل عنه و ُيحا�سب ،قال اهلل تعاىل} :إن
ص َر َوٱلْ ُف َؤ َ
ٱلس ْم َع َوٱلْ َب َ
ِ َّ َّ
ٔ اًۭ
ول { (الإ�رساء.)36 ،
ك كَ ان عنه مسـ
أ ُ۟ولَ ٰـٓ ِئ َ
َ َ ْ ُ َ ْ ُ
وكل علم حتمله نف�سه ويعيه ال�صدر ف�إن النف�س تزداد به تكربا
وترفعا ،وت�أبى قبول احلق ،وكلما ازدادت علما وازدادت حقداً
على الإخوان ومتادي ًا على الباطل والطغيان ،قال الر�سول ﷺ« :
�إن لهذا العلم طغيان ًا كطغيان املال» 6واعلم �أن العلم �إذا قل نفعه
ا�شرتى به �صاحبه الثمن القليل و�أعر�ض عن طاعة اهلل .وهذا العلم
�إمنا تعلمه لإقامة ال�رشيعة وت�أديب النف�س و�إ�صالحها ومنعها
 5تتمة احلديث...« :ما مل تعمل به �أو تتكلم» ،البخاري ،كتاب الطالق ،رقم (،)9625
م�سلم ،كتاب الإميان ،رقم (� ،)721أبو داود ،كتاب الطالق ،رقم ( ،)9022الرتمذي،
ال�سنن ،كتاب الطالق ،رقم ( ،)3811ابن ماجه ،ال�سنن ،كتاب الطالق ،رقم (.)4402
 6هذا القول من�سوب البن املبارك ،حلية الأولياء ،ج � ،4ص  .55ويذكر اخلطيب البغدادي
يف كتاب اقت�ضاء العلم العمل ،رقم ( ،)62ج � ،1ص  :03عن �أبي بكر الرازي قال يو�سف
بن احل�سني :يف الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان املال ،والذي ينجيك من طغيان
العلم العبادة ،والذي ينجيك من طغيان املال الزهد فيه.
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عن اجلهل ومعرفة حدود �أحكام الدين وقوام ظاهر الدين.
و�إمنا تكرث منفعته وتزداد وتعظم �إذا ك�شف اهلل له علم الباطن،
علم القلب ،وهو العلم النافع� .أال ترى �إىل ما قال ر�سول اهلل ﷺ:
«العلم علمان :علم بالل�سان فذلك حجة اهلل على خلقه وعلم
7
وتعوذ ر�سول اهلل ﷺ فقال« :اللهم
بالقلب فذلك العلم النافع» َّ .
�إين �أعوذ بك من علم ال ينفع».8
وقال �أي�ض ًا ﷺ« :نعوذ باهلل من منافق عليم الل�سان جهول
القلب» .9فهذا كله دليل على �أن امل�سموع الذي يحمله �إمنا هو
حجة اهلل على النف�س وهو ي�شرتي به الدنيا وي�ستغني به عن
الدين الذي هو �أنفع له  ،وال يعمل به حتى يك�شف اهلل له من
وروى عنه عليه ال�سالم �أنه قال« :من عمل مبا يعلم
العلم النافع ُ ،
10
�أورثه اهلل علم ما مل يعلم» .
ثم اعلم �أن القلب ال غاية لغور بحاره وال عدد لكرثة �أنهاره
كالغوا�صني  ،ومثلهم يف الأنهار كمثل
ومثل احلكماء يف البحار
ّ
 7الدارمي ،ال�سنن ،باب التوبيخ ،...رقم ( ،)163ج � ،1ص .411
 8م�سلم ،باب التعوذ من �رش ما عمل ومن �رش ما مل يعمل ،رقم ( ،)2272ج � ،4ص 8802
والن�سائي ،رقم ( ،)9687ج � ،4ص .544
 9ابن حبان ،ال�صحيح ،رقم ( ،)08ج � ،1ص  ،182والطرباين ،املعجم الكبري ،رقم (،)395
ج � ،81ص  732حيث يختلف منت احلديث� :أخوف ما �أخاف عليكم جدال املنافق عليم
الل�سان.
 10ال�سخاوي ،فتح املغيث ،ج � ،1ص .762
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وال�صيادين  ،فكل ي�ستخرج ويجد منها على قدر ما
ال�س ّقائني
ّ
يرزقه اهلل منها .فمنهم من ُيك�شف له من جواهر معرفة عيوب
الدنيا و�رسعة انقالبها وكرثة غرورها وقلة ثباتها وتعجيل
زوالها ،و ُيك�شف له من معرفة مكايد ال�شيطان و�أ�صناف و�ساو�سه.
ومنهم من ُيك�شف له من طريق معرفة مراتب �أهل التقوى
ودرجات �أهل العلم ومكارم الأخالق وح�سن معاملة اخللق عند
م�ساويهم واحتمال الأذى وال�سخاوة بالدنيا والإيثار على نف�سه
كائن ًا من كان وخوف النار وحماربة ال�شيطان وجماهدة النف�س
وخمالفة هواها ومتابعة الر�سول و�أ�صحابه والتم�سك بال�سنة.
ومنهم من ُيك�شف له من طريق التحدث بنعم اهلل وذكر �آالئه ودفع
بالئه وكرثة عطائه وجميل �سرته وطول حلمه وعظيم عفوه
و�سعة رحمته وما �أ�شبهها من هذا النوع ومنهم من يك�شف له من
طريق م�شاهدة ما �سبق له من اهلل يف �أزليته وقدمه من ذكره �إياه
ومن ح�سن نظره �إليه واجتبائه واختياره وا�صطفائه ولطائفه
ال�سابقة .ومنهم من يك�شف له طريق م�شاهدة احلقائق من �أفعال
الربوبية في�شاهد �آثار قدرته يف الأ�شياء كلها وجميل �صنعه وما
�أ�شبه هذا اجلن�س .ومنهم من يك�شف له من طريق م�شاهدة عظمة
اهلل وجالله وكربيائه وعظم قدرته وحقارة قدر خلقه يف جنب
عظمته ور�ؤية فقر اخللق و�رضهم وفاقتهم وحاجتهم �إليه وقوته
وغنائه عنهم و�سعة خزائنه وكفايته وح�سن عنايته يف �أمورهم.
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ومنهم من يك�شف له من جهة ر�ؤية التوفيق وحالوة املعرفة
واملحبة ور�ؤية ع�صمته �إياه من ال�ضاللة والكفر والأهواء .ومنهم
من يك�شف له من طريق م�شاهدة فردانيته ووحدانيته فقط ،حتى
ال يرى يف �رسه معه غريه ،فيتال�شى قدر من دونه يف �رسه حني
ي�شاهد اهلل جل جالله فريى قدمه وكماله وبقاءه ويرى حدوث
اخللق وفنائهم   .
وجميع هذه الوجوه لي�س لبحارها غاية وال جلواهرها نهاية
ُوت
}ي ْؤ ىِت ٱلْ ِح ْك َم َة َمن ي َ َ
ت ٱلْ ِح ْك َم َة َف َق ْد أ ىِ َ
شآءَُ ۚ و َمن ُي ْؤ َ
وقد قال جل جاللهُ :
ًۭ
ًۭ
وا أْٱلَلْ َبـ ِٰب { (البقرة )269 ،وهذه الوجوه
َخيرْ ا كَ ِثريا ۗ َو َما َي َّذ َّك ُر ِإ ّآَل أ ُ۟ول ُ ۟
كلها ،ما يجري منها على ل�سان احلكيم ،كمثل البحر ميوج منه
الزبد 11فينبذه البحر فينتفع به الإن�سان ،فكذلك احلكيم ما يجري
من احلكمة على الل�سان ويعبرَّ  للخلق على ل�سان البيان كزبد
يهيج من بحر القلب ،وزبد البحر ينتفع به من كان به رمد العني،
فكذلك ينتفع من يف قلبه مر�ض حب الدنيا ورمدت عينا قلبه
بقول احلكيم ،وي�شفي اهلل تعاىل �صدره مما فيه من الأمرا�ض من
حب ال�شهوات ومثله من الآفات.
فهذا طريق باطن العلم وظاهره ،وال ي�ستغني �أحدهما عن الآخر،
لأن �أحد العلمني بيان ال�رشيعة وهو حجة اهلل تعاىل على خلقه
بع�ضها فعمارة القلب والنف�س
والآخر بيان احلقيقة التي
و�صفت َ
ُ
�  11أي زبد البحر الذي هو رغوة بي�ضاء توجد على �شاطئ البحر.
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بهما جميع ًا و�صالح ظاهر الدين وقوامه بعلم ال�رشيعة و�صالح
باطنه وقوامه بالعلم الآخر وهو علم احلقيقة ،والدليل على ذلك
�أن �صالح الدين ب�صحة التقوى وقد قال ر�سول اهلل ﷺ« :التقوى
هاهنا» 12و�أ�شار بيده �إىل قلبه .فمن اتقى بالعلم الظاهر و�أنكر
العلم الباطن فهو منافق ومن اتقى بالعلم الباطن ومل يتعلم العلم
الظاهر ليقيم به ال�رشيعة و�أنكرها فهو زنديق ،ولي�س علمه يف
الباطن علم ًا يف احلقيقة� ،إمنا هو و�ساو�س يوحي بها ال�شيطان
ٰ ْ
�إليه .قال اهلل تعاىل}{ :وإن ٱلشيـٰطني ليوحون إل أَولي
آئ ْم{ (الأنعام،
َ ِ َّ َّ َ ِ َ َ ُ ُ َ ِ ىَ ٓ ِ َ هِ ِ
 .)121و�أما من كان م�سلم ًا م�ؤمن ًا �صاحل ًا عارفاً ،ف�آمن بكتاب
اهلل و�سنة ر�سوله ومت�سك بال�رشيعة وعمل بها واقتدى بر�سول
اهلل ﷺ واتبعه واتبع الأئمة من �أ�صحابه و�شاهد بقلبه منن اهلل
تعاىل على �سبيل االفتقار واالفتخار به ور�ؤية اال�ضطرار من
نف�سه وترك االختيار و�صحبة امللك الغفار .وقد و ّفقني اهلل مبننه
بالغت يف ال�رشح والبيان بني ال�صدر والقلب.
حتى
ُ
 12ن�ص احلديث� :إياكم والظن ف�إن الظن �أكذب احلديث ،وال حت�س�سوا ،وال جت�س�سوا ،وال 
تناف�سوا ،وال حتا�سدوا ،وال تباغ�ضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل �إخوان ًا كما �أمركم،
امل�سلم �أخو امل�سلم :ال يظلمه ،وال يخذله ،وال يحقره ،التقوى ها هنا ،التقوى هاهنا،
ُ
(وي�شري �إىل �صدره) بح�سب امرئ من ال�رش �أن يحقر �أخاه امل�سلم :كل امل�سلم على امل�سلم
حرام :دمه ،وعر�ضه ،وماله� :إن اهلل ال ينظر �إىل �أج�سادكم ،وال �إىل �صوركم ولكن ينظر
�إىل قلوبكم و�أعمالكم .م�سلم ،كتاب الرب ،باب حترمي ظلم امل�سلم ،رقم ( ،)4652البخاري،
كتاب الأدب ،باب ما ينهى عن التحا�سد والتدابر
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الفصل الرابع
ب ىِف
والقلب هو معدن نور الإميان ،قال اهلل تعاىل { :أُ ۟ولَ ٰـٓ ِئ َ
ك كَ َت َ
كم
ٰن } (املجادلة ،)22 ،وقال{ :ولـٰكن ٱلل حبب إل ْي
قلوبم ٱل
يمـ َ
ُ ُ هِ ِ ُ إْ ِ َ
َ َ ِ َّ ّهَ َ َ َّ َ ِ َ ُ ُ
ٱل
{و َق ْلب ُهۥ ُم ْطم ِئ ٌّۢن
ك ْم} (احلجرات ،)7 ،وقال:
وب ُ
ٰن َو َز َّي َن ُهۥ ىِف ُق ُل ِ
يمـ َ
إْ ِ َ
َ
َ ُ
يمـ ِٰن} (النحل .)106 ،والقلب هو معدن التقوى وال�سكينة والوجل
بٱل
ِ إْ ِ َ

الإخبات واللني والطم�أنينة واخل�شوع والتمحي�ص  والطهارة.
ْ
ٰ
ان ٓو ۟ا أ ََح َّق هِبا } (الفتح)26 ،
ٱلت ْق َوى َوكَ ُ
قال اهلل تعاىلَ {:وأَلْ َز َم مُه كَ ِل َم َة َّ
َ
و�أ�شار بالإلزام �إىل قلوبهم ،وقال {:هو ّ
وب
ٱلى أَنزل
ٱلس ِك َ
ين َة ىِف ُق ُل ِ
ُ َ ذَ ِ ٓ َ َ َّ
هْ
ي ْم}
ني } (الفتح )4 ،وقال {:فعلم ما ف قلوب ْم فأَنزل
ٱلْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ٱلس ِك َ
ين َة َع َل ِ
َ َ ِ َ َ ىِ ُ ُ هِ ِ َ َ َ َّ
ٰكن ّلِي ْطم ِئ َّن
(الفتح ،)18 ،وقال يف ق�صة اخلليل عليه ال�سالم{ :ولـ
َ َ ِ َ َ
وب َنا }(املائدة ،)113 ،وقال{ :
{و َت ْط َم ِئ َّن ُق ُل ُ
َق ْل ِبى ۖ } (البقرة ،(260  ،وقالَ :
أُول ٰـٓئك ّ
وب ْم لِ َّلت ْق َو ٰى ۚ} (احلجرات ،)3 ،و�أ�شار ر�سول اهلل
ٱلين ٱمتحن ٱلل قل
۟ َ ِ َ ذَ ِ َ ْ َ َ َ ّهَُ ُ ُ هَُ
ني}
ﷺ بالتقوى �إىل قلبه ،وقال عز وجلِ { :إ َّن َما َي َت َق َّب ُل ّ
ٱللهَُ ِم َن ٱلْ ُم َّت ِق َ
(املائدة .)27 ،و�أ�صل التقوى يف القلب ،وهي :التقوى من ال�شك
ك ْم
وال�رشك والكفر والنفاق والرئاء .وقال يف الطهارةَ { :ذٰلِ ُ
أَطهر لقلوب ُ ْ
ْ
ٱللهَُ أَن
كم} (الأحزاب ،)53 ،وقال { :أ ُ۟ولَ ٰـٓ ِئ َ
ك ّذَ ِ
ين لَم ُي ِر ِد ّ
ْ َ ُ ُُِ ِ
ٱل َ
ْ
ك ْم ۗ } (�آل
وب
ل
ق
ف
ا
م
ص
ح
م
ي
ل
و
{
وقال:
،
)41
(املائدة،
}
ۚ
م
وب
ي هر قل
َ ِ ُ َ ِّ َ َ ىِ ُ ُ ِ ُ
ُ طَ ِّ َ ُ ُ هَُ
وب ْم َو ِج ةَل } (امل�ؤمنون،)60 ،
عمران ،)154 ،وقال يف الوجل { :وقل
َّ ُ ُ هُُ
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ْ
وقال} :وجلت قل
ت
وبم{ (الأنفال ،)2 ،وقال يف الإخباتَ { :ف ُت ْخ ِب َ
َ ِ َ ْ ُ ُ هُُ
ْ
ْ ٰ
ْ
لۥ قل
ود مُه َو ُق ُلوبم ِإ ىَل
وبم ۗ } (احلج ،)54 ،وقال يف اللني :مُ َّ
{ث َت ِل ُ
ني ُج ُل ُ
هَُ ُ ُ هُُ
هُُ
ْ
ون با
ٱلل ِۚ} (الزمر ،)23 ،وقال يف عدم الفقه{ :له قلوب ّل يفقه
ِذ ْك ِر ّهَ
َ مُ ُ ُ ٌۭ اَ َ ْ َ ُ َ هِ َ
ٓ
ْ
ش َع
} (الأعراف ،)179 ،وقال يف اخل�شوعَ ۞{ :ألَم َي ْأ ِن لِ ّذَ ِ
ام ُنو ۟ا أَن َت ْخ َ
ين َء َ
ل َ
ْ
ٱللِ} (احلديد .)16 ،ور�أى ر�سول اهلل ﷺ رج ًال ي�صلي
قل
وبم ذِ ِ
ل ْك ِر ّهَ
ُ ُ هُُ

وهو يعبث بلحيته فقال« :لو خ�شع قلب هذا خل�شعت جوارحه»،13
وقال �أهل التف�سري �إن معنى اخل�شوع اخلوف الدائم يف القلب.
اعلم ،رحمك اهلل� ،أنه لي�س من خلق اهلل �شيء �أطيب من قلب
طاب بنور التوحيد واملعرفة والإميان وال �أطهر وال �أنظف وال 
�أتقى وال �أ�صفى وال �أو�سع �إذا ط ّهره اهلل من الأجنا�س وتوىل
�إحياءه بنور احلق وحفظه وحر�سه وزاد فيه من الفوائد ،وهو
قلب امل�ؤمن ،ولي�س لأنواره غاية ولي�س �شيء �أخبث منه وال 
�أننت وال �أجن�س �إذا خذل اهلل �صاحبه ،ومل يتول حفظه ووكله �إىل
ال�شيطان ،وهو قلب املنافق والكافر ،لأنه معدن ال�رشك وال�شك
ون َن َج ٌۭس{  
والنفاق والريب واملر�ض .قال اهلل تعاىلِ :
شكُ َ
}إ َّن َما ٱلْ ُم رْ ِ
}إ ّهَُن ْم ِر ْج ٌۭس ۖ{   (التوبة ،)95 ،وقال
(التوبة ،)28 ،وقال يف املنافقنيِ :
يف معنى الريب} :و ْ
وب ْم {   (التوبة ،)45 ،وقال يف معنى
ٱرتابت قل
َ َ َ ْ ُ ُ هُُ
نكرة ٌۭ {   (النحل ،)22 ،وقال يف معنى املر�ض} :
الإنكار} :قل
وبم ّ ُم ِ
ُ ُ هُُ
َ
وبم َّم َر ٌۭض{ (احلج .)53 ،و�أ�صل جميع الذنوب ق�ساوة القلب ،قال
ف قل
ىِ ُ ُ هِ ِ
 13ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،رقم ( ،)7876ج � ،2ص .68
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احلكيم�« :14إن القلب �إذا ق�سى ال يبايل �إذا �أ�ساء» .والقلب �إذا ا�ستنار
بنور اهلل ونور الإميان توىل اهلل حفظه ،وملأه حمبة وخ�شية،
و�أقفل عليه قفل القدرة ،وو�ضع مفتاح امل�شيئة يف خزينة غيبه،
وال يطلع عليه �أحد �إ ّال يف وقت �سكرة املوت ،فحينئذ يظهر له ما
يف غيبه .و�إن القلب �إذا امتلأ من ظلمات الكفر وال�شك والنفاق،
قي�ض  اهلل ل�صاحبه �شيطاناً ،فتوىل حفظه و�أقفل عليه قفل
ّ
اخلذالن ،واهلل يعلم عاقبته ،وما ي�ؤول �إليه �أمره ،ال يظهر ذلك
لأحد �إىل �إن يغرغر ،وذلك �رس اهلل ال يطلع عليه غريه .فكم من
كافر بعيد ُو ّفق بالإميان فيموت �سعيداً ،وكم من م�ؤمن قريب
يخذله ربه فيموت �شقياً.
واعلم ،رحمك اهلل� ،أن قدرة اهلل نافذة ،و�أنه مل يطلع على مراده
م�شيئته يف خلقه وخوامت �أعماله �إ ّال طائفة من الأنبياء ،وذلك
عالمته ل�صحة نبوتهم .و�أخرب ر�سول اهلل ﷺ عن ع�رشة من
�أ�صحابه �أنهم من �أهل اجلنة كرام ًة من اهلل وف�ض ًال منه عليه.
واعلم �أن مدار ت�أكد وجوب الثواب والعقاب بالقلب ،وفعله
ت
بالنف�س تبعة ،قال اهلل تعاىل:
اخ ُذكُ م ِب َما كَ
ٰكن ُي َؤ ِ
}ولَـ ِ
س َب ْ
َ
َ
ك ْم ۗ{ (البقرة )225 ،و�إمنا هذا يف �أحكام الآخرة .و�أما حكم
وب ُ
ُق ُل ُ
الدنيا ،فالنف�س بالنف�س ت�ؤاخذ يف �أفعالها ،و�أما فيما بني العبد
وبني ربه ف��إن احلكم مبا يف القلب .قال اهلل تعاىل يف �ش�أن
 14لعله لقمان احلكيم الذي يذكر يف القران الكرمي.
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يمـ ِٰن{ (النحل،)106 ،
عمار بن يا�رس} :15إ ّل م ْن أُكره وقلبهۥ مطمئ ٌّۢن بٱل
ِ اَ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِ ِ إْ ِ َ
فبني اهلل عذره �أنه مل ي�رضه ذلك ال طم�أنينة قلبه على �صدق
الإميان .ويثاب العبد لعمله بالأركان �إذا �صحت نية قلبه على
ذلك بنور الإميان ،قال ر�سول اهلل ﷺ« :يثاب النا�س على قدر
نياتهم»«،16و�إمنا الأعمال بالنيات» ،17و«ال  عمل ملن ال  نية
له».18
فال�صدر مو�ضع ي�صدر �إليه علم العبارة ،والقلب معدن العلم،
والذي حتت علم العبارة ،وهو علم احلكمة والإ�شارة .وعلم
العبارة حجة اهلل على اخللق ،يقول اهلل لهم :ما عملتم فيما
علمتم؟ وعلم الإ�شارة حمجة العبد �إىل اهلل بهداية اهلل تعاىل له،
من عليه بك�شف قلبه مب�شاهدة غيبه ور�ؤية ما وراء حجبه،
�إنه ّ
ك�أ ّنه يرى ذلك كله بعينه ،حتى لو ك�شف له الغطاء ملا زاد
يف نف�سه ،فالقلب مو�ضع علم الإ�شارة .ومعنى علم العبارة �أن
يعبرّ بالل�سان ،ومعنى علم الإ�شارة �أن ي�شري بقلبه �إىل ربوبيته
ووحدانيته وعظمته وجالله وقدرته وجميع �صفاته وحقائق
�صنعته وفعله.
� 15صحابي تلقى هو و�أ�رسته التعذيب على �أيدي امل�رشكني و�أجرب على مدح هبل حتت
التعذيب وهو من �أهل ال�صفّة.
 16روى مثله الطرباين ،املعجم الكبري ،رقم ( ،)495ج � ،6ص .822
� 17سبق تخريجه.
 18البيهقي ،ال�سنن الكربى ،باب النية يف اليمني .رقم ( ،)971ج � ،1ص .14
33

بيان الفرق بني الصدر والقلب والفؤاد واللب

ومعدن نور الإميان ونور القر�آن معدن واحد ،وهو القلب ،وكال
ٰب َو اَل
نت َت ْد ِرى َما ٱلْ ِ
النورين �شكالن ،قال اهلل تعاىلَ { :ما كُ َ
ك َتـ ُ
يمـ ُٰن َولَـ ِٰكن َج َع ْل َنـ ُٰه ُنو ًۭرا } (ال�شورى )52 ،فجمع بني النورين بالهاء
ٱل
إْ ِ َ
كناية الواحد .ومعنى الإ�شارة �أنه ُمذ �أ�شار �إىل ربه بالربوبية مل
يكفر به ومل ي�شكر غريه وال يرجو �أحداً �سواه .واعلم �أن نور القلب
على �سبيل الكل ال يتجز�أ وال يتبع�ض  لأنه �أ�صل يجيء كله �إذا
جاء ويذهب كله �إذا ذهب .وكذلك ظلمة الكفر ،لأنها �أ�صل كل
م�صيبة �إال �أن تذهب ،ورمبا ي�ضعف ويتهي�أ ويتبع�ض �سلطانها
مثل ال�رساج �إذ هو �رساج واحد �إن زاد والية نوره �أو نق�صت .و�أما
نور ال�صدر وظلمته ف�إنه يزيد وينق�ص ،لأن هذا فرع وهو بالنف�س
وعينّ به الإ�سالم .ومنه يدخل النق�صان يف هذه الوجه من
يقام ُ ،
الدين ،ورمبا يزيد فيه ،والدليل على ذلك ما قال ر�سول اهلل ﷺ
يف �ش�أن الن�ساء فقال «ناق�صات عقل ودين» 19و�إمنا املراد منه
فرع الدين يف �أيام احلي�ض والنفا�س .فبان لك �أن �أنوار ال�صدور
على وجوه ،والعمل بها على املواقيت واملقادير .فمن �أراد علم ًا
منه ازداد يف �صدره نوره على مقدار ذلك ،وينق�ص �أي�ض ًا نوره
برتك ا�ستعماله ،لأن حامل هذا النوع من العلم هي النف�س ،فكما
�أنها تزيد وتنق�ص فكذلك �أفعالها و�صفاتها تزيد وتنق�ص.
 19البخاري ،باب ترك احلائ�ض ال�صوم ،رقم ( ،)403م�سلم ،باب بيان نق�صان الإميان
بنق�ص الطاعات ،رقم (.)08 ،97
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وم َثلُها كَ َمثَل ال�شم�س
و�أما �أنوار القلب ف�إنها يف الأ�صل كاملةَ ،
التي هي كاملة ،ولكن الهواء �إذا كان فيه علة مثل الغيم وال�ضباب
نورها ،فانتق�صت
احلر و�شدة الربد حجبت هذه الأ�شياء َ
و�ش ّدة ّ
والية �شعاعها ،وقل �سلطان حرها ،ف�إذا ارتفعت تلك العلل نفذت
والية نورها ،وبلغت �شعاعها وا�شتد �سلطانها ،ومل تكن يف ذاتها
ناق�صة ولكن منافعها قد انقطعت للعلل التي و�صف ُتها .فكذلك
نور الإميان ونور املعرفة ونور التوحيد �إذا �أخذتها ظلمات
الغفلة وغيوم الن�سيان وحجب الع�صيان وامتلأ ال�صدر من غبار
ال�شهوات و�ضباب �أ�رضار النف�س والي�أ�س من روح اهلل ،وانتق�صت
والية هذه الأنوار عن النف�س وبقيت بذاتها وحتت هذه احلجب
ووراء هذه الأ�ستار ،ف�إذا ارتفعت هذه العلل من ال�صدر مبنة
اهلل وتوفيقه و�صحت توبة العبد �إىل اهلل تعاىل ،كُ �شف الغطاء
وخرقت احلجب وظهرت منافعها على النف�س وانت�رشت واليتها.
ُ
فمن تفكر بتوفيق اهلل يف هذه النكتة وا�ستم�سك بال�سنة� ،أزال اهلل
تعاىل كثرياً من ال�شبهات من قلبه ،وقلع عن �صدره عروق ريبه،
وهداه اهلل تعاىل �إىل م�شاهدة حقائق غيبه .وهذا �شيء وا�ضح
ملن ي�سرَّ اهلل عليه �سبيل الفقه والفهم.
و�أما نور الأحكام وهو نور الإ�سالم يف ال�صدر ف�إنه يزداد ب�صحة
املعاملة و�صدق املجاهدة ،وينق�ص نوره بالإعرا�ض عن �إقامة
�رشائعه وترك ا�ستعماله ،ف ََمثَله كَ َمثَل القمر ،ف�إنه يزيد وينق�ص.
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الإ�سالم ا�سم جامع لأ�صل الدين وفروعه ،وقد �أكمل اهلل هذا
الدين بفروعه و�أحكامه يف نيف وع�رشين �سنة� ،إال �أنه ن�سخ من
�أحكامه بع�ضها فبدل بع�ضها.
و�أما الإميان واملعرفة والتوحيد فال يجوز الن�سخ فيها وال 
تبديل �شيء منها .وكفى العاقل املوفق �إذا تفكر فيها �أن يعرف
الفرق بني ما حملته النف�س وبني ما حمله القلب .ولكن امل�ؤمن
هو من اهلل يف مزيد من الرب يف كل حلظة و�ساعة ،فتعلو مراتبه
من جهة م�شاهدة لطائف اهلل تعاىل ،ويك�شف له من حجب الغيب
من �ساعة �إىل �ساعة ما مل يكن ك�شف له قبل ذلك .وكذلك العبد
ت�ضعف �أحواله �أحياناً ،وت�شغل مراتب قلبه من جهة الغفلة
ومثَلها �أي�ض ًا كمثل ال�رساج يكون يف �شيء
والأ�صول على حالهاَ .
لكن �ضيا�ؤه
فيرُ َخى عليه ال�ستور ،فهو على حاله من الداخل ْ
ومثَلها �أي�ضاً  
ومنفعته ُح ِج َبت ووالي ُته عن االنت�شار انقطعتَ .
لف يف ثوب ،فهي يف الأ�صل كما كانت �إ ّال �أن
كمثل املر�آة ُت ّ
منفعة الظاهر قد انقطعت ،فافهم ،رحمك اهلل� ،أن الكتاب املنزل،
كما كان جربيل عليه ال�سالم توىل �إنزاله بعلم اهلل تعاىل ،فمعدنه
يل َف ِإ َّن ُهۥ َن َّزلهَُۥ
ب َ
ان َع ُد ّ ًۭوا ّلِ ِج رْ ِ
قلب النبي ﷺ .قال اهلل تعاىلُ }:ق ْل َمن كَ َ
ٰ
ٰ
ٱلل ِ{ (البقرة ،)97 ،وقالَ } :ن َز َل ِب ِه ٱلروح أْ َ
ني ﴿َ ﴾١٩٣ع ىَل
َع ىَل َق ْل ِب َ
ٱل ِم ُ
ك ِب ِإ ْذ ِن ّهَ
ُّ ُ
َق ْل ِب َك{ (ال�شعراء.)194-193 ،
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الفصل اخلامس
واعلم �أن الف�ؤاد ،و�إن كان مو�ضع الر�ؤية ف�إمنا يرى الف�ؤاد ويعلم
القلب .و�إذا اجتمع العلم والر�ؤية �صار الغيب عند �صاحبه عياناً،
}فم ْن
وي�ستيقن العبد بالعلم وامل�شاهدة وحقيقة ر�ؤية الإميان :
َ َ
أ َْب َص َر َف ِل َن ْف ِس ِهۦ ۖ{ (الأنعام )104 ،واملنة هلل عليه بالهداية والتوفيق
}و َم ْن َع ِم َى َف َع َل هْ َيا ۚ { (الأنعام )104 ،واحلجة هلل عليه
بت�صديقه،
َ
بتكذيبه .وقال اهلل تعاىل يف علم اليقني وعني اليقني } :كَ ّاَل لَ ْو
ني ﴿{ ﴾٧
ني ﴿ ﴾٥لتون ٱلجح
ث لَ رَ َ
مي ﴿ ﴾٦مُ َّ
نا َعينْ َ ٱلْ َي ِق ِ
ون ِع ْل َم ٱلْ َي ِق ِ
ت ُو ّهَ َ
َت ْع َل ُم َ
َ رَ َ ُ َّ ْ َ ِ َ

(التكاثر .)7-5 ،و�أخرب اهلل نبيه مو�سى عليه ال�سالم �أن قومه اتخذوا
ملَا �أيقن
العجل فا�شت ّد غ�ضبه ورجع �إىل قومه غ�ضبان �أ�سف ًا ِ
ب�إخبار اهلل تعاىل عنهم ،وحمل الألواح ،فلما عاينهم يعبدون
يجره �إليه .فكذلك قال
العجل �ألقى الألواح ،و�أخذ بر�أ�س �أخيه ّ
20
ر�سول اهلل ﷺ« :رحم اهلل �أخي مو�سى لي�س اخلرب كاملعاينة» .
ٱلسا ِم ِر ّ ُى {
�إن مو�سى �أخربه ربه قال} :قد فتنا ق ْومك من بعدك وأَض ّله
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ِ ۢ َ ْ ِ َ َ َ َ مُ ُ َّ
(طه )85 ،فلما عاينهم ازداد غ�ضب ًا وحدة.
�  20أحمد بن حنبل ،م�سند ،رقم ( ،)2481ج � ،1ص  :512لي�س اخلرب كاملعاينة �إن اهلل
�أخرب مو�سى مبا �صنع قومه يف العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما �صنعوا �ألقى الألواح
فانك�رست.
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فالقلب �أي�ض ًا ت�ضاف �إليه الر�ؤية ،ولكن �إمنا يرى بالنور الذي
فيه ،يدل على ذلك ما �أجاب �أبو جعفر حممد بن علي 21ر�ضي اهلل
عنه للأعرابي حني �س�أله فقال« :ر�أيت ربك؟» فقال« :ما كنت
�أعبد �شيئ ًا مل �أره» فقال « :كيف ر�أيته؟» قال�« :إنه مل تره الأب�صار
مب�شاهدة العيان ولكن ر�أته القلوب بحقائق الإميان» ،ف�أ�شار �إىل
الر�ؤية بالقلب ولكن بحقيقة نور الإميان .22والقلب والف�ؤاد ُيعبرّ 
عنهما بلفظة الب�رص  لأنهما مو�ضعان للب�رص ،قال اهلل تعاىل:
بةًۭ ّأُِل ۟و ىِل أْٱل َْب َصـ ِٰر ﴿( { ﴾٤٤النور،)44 ،
} يقلب ٱلل ٱ ّل ْيل وٱلن
ار ۚ ِإ َّن ىِف َذٰلِ َ
ك لَ ِع رْ َ
ُ َ ِّ ُ ّهَُ َ َ َ ّهَ َ َ
ْ
وا َي ٰـٓأ ُ۟و ىِل أْٱلَب َصـ ِٰر ﴿( {﴾٢احل�رش )2 ،ف�أهل الأب�صار لهم
ب ۟
وقالَ } :ف ْ
ٱع َت رُِ
االعتبار ،ب�أن يروا يف الأ�شياء لطائف �صنع اهلل تعاىل ،و�إمنا هم
�أهل القلوب.
و�أهل امل�شاهدة بنور الإميان على مراتب ،فمنهم من يك�شف
له من عظائم الغفلة مبجاهدته ال�صحيحة ور�ؤية الآخرة بعيان
عيني قلبه ك�أنه ينظر �إليها ،كما قال حارثة «�أ�صبحت م�ؤمن ًا
حقاً» .23قال ر�سول اهلل ﷺ�« :إن لكل حق حقيقة فما حقيقة
 21هو �أبو جعفر حممد الباقر بن علي بن احل�سني بن علي بن �أبي طالب .الإمام
اخلام�س عند ال�شيعة االثنا ع�رشية.
 22هذا القول من�سوب لعلي بن �أبي طالب :ال�رساج ،كتاب اللمع ،حتقيق نكل�سون (ليدن:
بريل� ،)4191 ،ص .053
 23الطرباين ،املعجم الكبري ،رقم ( ،)7633ج � ،3ص   :662عن احلارث بن مالك
الأن�صاري �أنه مر بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم فقال له  :كيف �أ�صبحت يا حارث؟
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�إميانك؟» احلديث .فهذا ك�شف اهلل له بعزف نف�سه عن الدنيا،
والآخرة ،وعاينها بنور قلبه ،و�إنه مل ينطق عن مقام م�شاهدة
اهلل وم�شاهدة �صفاته وم ّنته وبره وعظمته ،وما �أ�شبهها� ،إمنا
ينطق عن جماهدته التي �أورثته م�شاهدة العر�ش واجلنة و�أهلها
والنار و�أهلها .فبان لك �أن الر�ؤية وامل�شاهدة من جهة العبد
يزداد �سلطانها و�أنوارها من اهلل تعاىل.
وفرق �آخر بني القلب وال�صدر �أن نور ال�صدر له نهاية ونور
القلب ال نهاية له وال غاية له وال انقطاع و�إن مات العبد ،و�إمنا
العبد �إذا مات على الإميان كان نوره معه ال يفارقه يف القرب وال 
ين
ٱللهَُ ّذَ ِ
ت ّ
يف القيامة ،ويبقى معه دائماً ،قال اهلل تعاىلُ } :ي َث ِّب ُ
ٱل َ
ْ
ٱل ِخ َر ِة {ۖ (�إبراهيم.)27 ،
ت ىِف ٱلْ َح َي ٰو ِة ٱ ّ ُ
دل ْن َيا َو ىِف ءْاَ
اب ِ
ام ُن ۟
وا ِبٱلْ َقو ِل ٱل َّث ِ
َء َ
و�أما �أحكام �رشائع الإ�سالم وما كان بنا�ؤه على �سبيل التكليف
ف�إنها تنتهي غايتها باملوت ،وكفى به دلي ًال ملن يقول بكمال
الإميان و�أنه ال  يزيد وال  ينق�ص .وهو حجة على من يقول
قال� :أ�صبحت م�ؤمنا حقا فقال :انظر ما تقول؟ ف�إن لكل �شيء حقيقة فما حقيقة �إميانك؟
فقال :قد عزفت نف�سي عن الدنيا و�أ�سهرت لذلك ليلي و�أطم�أن نهاري وك�أين �أنظر �إىل
عر�ش ربي بارزا وك�أين �أنظر �إىل �أهل اجلنة يتزاورون فيها وك�أين �أنظر �إىل �أهل النار
يت�ضاغون فيها فقال :يا حارث عرفت فالزم ثالثا .تختلف الروايات عند �أهل الت�صوف
القدماء مثل ال�رساج ،كتاب اللمع� ،ص  ،31-21ال�سلمي ،كتاب الأربعني يف الت�صوف،
حيدر�أباد� ،0591 ،ص  ،6-5الرتمذي ،كتاب الريا�ضة و�أدب النف�س ،القاهرة،7491 ،
�ص  ،721 ،96الهجويري ،ك�شف املحجوب ،لنينغراد� ،6291 ،ص .93-83
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بزيادته ونق�صانه وي�شبه ب�سائر الأعمال ،ويقول ب�أن الأعمال
كلها �إميان ،ويقول �إن الأميان بالل�سان� ،أو يقول يف احلقيقة �إنه
فعل العبد� ،أو يفرق بني حقيقة معنى الإميان ومعنى الإ�سالم.
ولي�س مب�صيب منا من ي�شتغل مبا مل ُيكلَّف ،وال�سكوت للجاهل
�سالمة والنطق للعامل من اهلل �إكرام� .أال ترى �أن �س�ؤال العبد يف
القرب �إمنا يكون عن الأ�صول وال يكون عن الفروع ،ويقال له:
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وال يقال :ما عملك؟ وال :كيف
�صليت؟ و ُي�س�أل يوم القيامة عن الإميان �أو ًال ثم عن الأعمال على
الوالء ،فيثاب بالأعمال على قدر قوة الأ�صول وهي النيات.
�سمى القلب قلب ًا ل�رسعة تقلبه .قال عليه ال�صالة وال�سالم
�إمنا ُي َّ
24
كمثَل ري�شة يف الفالة من الأر�ض» احلديث.
�« :إمنا َمثَل القلب َ
ف�أخربه عليه ال�صالة وال�سالم طرفًا من قدرة اهلل و�شي ًئا من لطفه
لعبده ال�ضعيف بتثبيت قلبه على الإميان و�إر�سائه على احلق
ب�رسعة تقلبه كيال يرتفع عن الهدى بحول اهلل وقوته .فالعاقل من
ال ي�ضيف فعل القلب �إىل نف�سه �إ ّال على مقدار ما يليق بالعبودية،
وي�سكت عما ال يعنيه ،ف�إن له من وراء ذلك ا�شتغا ًال عن الف�صول
مبا ال  يعنيه .ومن انهدم بناء توحيده و�أ�سا�س �إميانه و�أر�ض 
معرفته ،فمن غريه يبنيه؟
و�صفت �أن الإ�سالم جمع العلم والعمل؛ والدليل عليه ما
وقد
ُ
 24البزاز ،امل�سند ،رقم ( ،)7303ج � ،8ص .94
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�أجاب ر�سول اهلل ﷺ حني �س�أله جربيل« :ما الإ�سالم؟» 25احلديث.
فاتفقا على �أن الإ�سالم علم وعمل .و�أجاب �س�ؤاله عن الإميان
خا�صة
فاتفقا يف ذلك جميع ًا �أنه علم وم�ستقره القلوب .و�أما
ّ
�أهل الإميان ف�إنهم ي�ستفيدون من �أحاديث ر�سول اهلل ﷺ فوائد
لطيفة ال  تهتدى العامة �إليها ،لأنهم حمجوبون بنفو�سهم عن
لطائف احلق بر�ؤيتهم �أعمالهم .وقد �أمر اهلل �أن يخاطَ ب النا�س
ْ
ْ
ه ق ْول ب ِل ًۭ
يغا ﴿( { ﴾٦٣الن�ساء،
على قدر عقولهم ،وقال َ } :و ُقل ّلَ مُه ىِف ٓأَن ُف ِ
س مِ َ اًۢ َ
 .)63و�أما جوابه عن الإح�سان ف�إنه ُق ّيد مب�شاهدة اهلل عز وجل
ربه جل جالله ،و�إما �أن ي�شاهد
فقط ،ف�إما �أن ي�شاهد العب ُد بقلبه َّ
بقلبه �أنه يراه جل جالله ،ويف هذا اخلرب فوائد كثرية دون ما
عقلته العامة� ،إ ّال �أن هذا لي�س مو�ضع بيانها.
 25عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بارزا يوما
للنا�س ،ف�أتاه جربيل فقال  :ما الإميان؟ قال � :أن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وبلقائه ور�سله
وت�ؤمن بالبعث  .قال :ما الإ�سالم؟ قال  :الإ�سالم  �أن تعبد اهلل وال  ت�رشك به ،وتقيم
ال�صالة ،وت�ؤدي الزكاة املفرو�ضة ،وت�صوم رم�ضان .قال :ما الإح�سان؟ قال� :أن تعبد
اهلل ك�أنك تراه ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك .قال :متى ال�ساعة؟ قال :ما امل�س�ؤول عنها
ب�أعلم من ال�سائل ،و�س�أخربك عن �أ�رشاطها� :إذا ولدت الأمة ربها ،و�إذا تطاول رعاة الإبل
البهم يف البنيان ،يف خم�س ال يعلمهن �إال اهلل .ثم تال النبي �صلى اهلل عليه و�سلمِ } :إ َّن
اع ِة { الآية ،ثم �أدبر ،فقال :ردوه :فلم يروا �شيئا ،فقال :هذا جربيل،
ٱلل عندهۥ علم
ٱلس َ
ّهَ َ ِ َ ُ ِ ْ ُ َّ
جاء يعلم النا�س دينهم .البخاري� ،صحيح ،كتاب تف�سري القر�آن ،رقم ( ،)05ج � ،1ص ،72
رقم ( ،)9944ج  � ،4ص 3971؛ م�سلم� ،صحيح ،كتاب الإميان ،رقم ( ،)01 ،9ج � ،1ص 
.04-93
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فبينّ ر�سول اهلل ﷺ �أن مقامات امل�ؤمنني على قدر مراتبهم
�إذ قيد الإح�سان بالر�ؤية .ومعدن الر�ؤية هو الف�ؤاد ،قال اهلل عز
م�شتق من
}ما كَ َذ َب ٱلْ ُف َؤ ُاد َما َرأ ٰ َٓى ﴿( {﴾١١النجم .)11 ،والف�ؤاد
ّ
وجلَ :
الفائدة لأنه يرى من اهلل عز وجل فوائد حبه ،في�ستفيد الف�ؤاد
بالر�ؤية ويتلذذ القلب بالعلم ،و�إنه ما مل ير الف�ؤاد مل ينتفع القلب
بالعلم� .أال ترى �أن الأعمى ال ينفعه علمه �شيئ ًا يف وقت ال�شهادة
�إذا احتاج �إىل �أدائها لأنه حمجوب عن الر�ؤية ،فعلمه يف احلقيقة
علم لكنه مل يت�أكد �سلطانه يخرج القا�ضي �شهادته بالعمى و�إن
كان عدالً .وفيه �إ�شارة ملن ف ّقهه اهلل يف الدين ،قال اهلل تعاىل} :
و َت ُ
اس ۚ { (احلج ،)78 ،فكيف ي�شهد من علم �شيئ ًا
ون ۟
ك ُ
آء َع ىَل َّ
ٱلن ِ
َ
وا ُش َه َد َ
ومل يره .وقد ذكر اهلل يف ق�صة يو�سف و�إخوته عليهم ال�سالم
ْ
ني{ (يو�سف،
ب َح ٰـ ِف ِظ َ
}و َما َش ِه ْد َنآ ِإ ّاَل ِب َما َع ِل ْم َنا َو َما كُ َّنا لِ ْل َغي ِ
�أنهم قالواَ :
26
ال�ص َواع يف رحل �أخيهم ،و�أنه من َو ْ�ضع
 )81ومل يكونوا ر�أوا ُّ
�صاحب يو�سف ب�أمره ومل يكن �سرَ ِ قة .و�إن اهلل جل وعال �أكرمنا
بالقر�آن وهو بحره الأعظم ،ملأه من جوهر اللطائف ،وجعله من
خزائن الطرائف ،فطوبى ملن �أكرمه اهلل ببع�ض ما فيه من احلكمة
والبيان وال�رس والإعالن .وقال بع�ض العارفني� :إمنا ُ�س ّمي الف�ؤاد
ف�ؤاداً لأن فيه �ألف واد .ف�إذا كان ف�ؤادا لعارف ف�أوديته جارية
من الأنوار من �إح�سان اهلل تعاىل وبره ولطفه.
�  26إنا ي�رشب فيه.
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أدق معنى من ا�سم القلب ،ومعناهما قريب كقرب
وا�سم الف�ؤاد � ّ
معنى اال�سمني الرحمن الرحيم .فحافظ القلب هو الرحمن ،لأن
القلب معدن الإميان ،وامل�ؤمن توكل ب�صحة �إميانه على الرحمن،
حـ ُٰن َء َام َّنا ِب ِهۦ َو َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل َنا ۖ{ .وحافظ
قال اهلل تعاىل} :قل هو
ٱلر مْ َ
ُ ْ ُ َ َّ
الف�ؤاد هو الرحيم ،قال اهلل تعاىل{ :ورحتى وسعت كُ ّل شء ٍۚۢ
َ
َ َ مْ َ ِ َ ِ َ ْ
ىَ ْ
ٰ
ت
فسأَكت
ون{ (الأعراف .)156 ،وقال كذلك} :كَ َذلِ َ
با لِ ّذَ ِ
ك لِ ُن َث ِّب َ
ين َي َّت ُق َ
ل َ
َ َ ْ ُ هُ َ
ِب ِهۦ ُف َؤ َاد َك ۖ{ (الفرقان)32 ،

وو�صف اهلل تبارك وتعاىل ربطه قلب العبد ،فقال يف ق�صة
ٰ
ْ
�أ�صحاب الكهف} :وربطنا عل قل
وا{ (الكهف ،)14 ،فقال يف
ام ۟
وبم ِإ ْذ َق ُ
َ َ َ ْ َ َ ىَ ُ ُ هِ ِ
ق�صة �أم مو�سى} :لَ ْو آَل أَن َّر َب ْط َنا َع ىَ ٰل َق ْل هِ َبا{ (الق�ص�ص .)10 ،وقال �أهل
التف�سري :ربط القلب بنور التوحيد وذلك �أن القلب يعلم والعامل
يحتاج �إىل ربط الت�أييد حتى يطمئن بذكر اهلل عز وجل .و�أما
الف�ؤاد ف�إنه يرى ويعاين فيقع له الفراغة وال يحتاج �إىل الربط
َصب َح
بل يحتاج �إىل معونة املدد بالهداية .قال اهلل تعاىل} :وأ
َ ْ َ
ُفؤاد أُم م ٰ
وس َفـ ِٰر ًغا ۖ ِإن كَ َاد ْت لَ ُت ْب ِدى ِب ِهۦ{ (الق�ص�ص ،)10 ،فو�صف الف�ؤاد
َ ُ ِّ ُ ىَ
وف�ضله على القلب �إذ كان القلب يحتاج �إىل الربط
بالفراغة
ّ
والف�ؤاد يرى ويعاين والقلب يعلم ،و»لي�س اخلرب كاملعاينة»   .
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الفصل السادس
واللب هو اجلبل الأعظم واملقام الأ�سلم ،كالقطب ال  يزول وال 
يتحرك ،وبه قوام الدين ،والأنوار كلها راجعة �إليه حا ّفة حوله،
وال تتم هذه الأنوار وال ينفذ �سلطانها �إال بثبوته ،وال توجد �إال 
بوجوده.
ي�صح من
وهو معدن نور التوحيد ونور م�شاهدة التفريد ،وبه
ّ
27
العبد حقيقة التجريد و�ضياء التمجيد و�إن هذا اللب نور مقرون
وزرع مغرو�س وعقل مطبوع ،لي�س كاملركّ بات يف النف�س التي هي
داخلة فيها� ،إمنا هو نور مب�سوط كالأ�شياء الأ�صلية .وهذا اللب
الذي هو العقل مغرو�س يف �أر�ض التوحيد ،ترابها نور التفريد،
ُ�سقي من ماء اللطف من بحر التمجيد حتى امتلأ عروقه من
�أنوار اليقني وتوىل اهلل غر�سه وبا�رش ذلك بقدرته من غري وا�سطة.
فغر�سه يف جنة الر�ضى ،ثم ع�صمه 28ب�سور ال�صون و�أر�ساه يف
�أزليته و�أبديته و�أوليته حتى ال تكاد تقرتب منه بهيمة النف�س
ب�شهواتها �أو بجهلها �أو �سباع مفاوز ال�ضاللة �أو �شيء من الذوات
التي هي طبائع النف�س مثل كربها وحمقها و�آفاتها .والرب
 27لعله موزون.
 28املق�صود هنا البحر.
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جل جالله �صاحب هذا الب�ستان ووليه الذي هو �أ ْز َين من جميع
اجلنان ،لأنه ب�ستان الإميان توىل اهلل غر�سه و�سقيه وتربيته
حتى �أثمر ال�شجر نور الإميان بتوفيق الرحمن ولطائف ثمرات
ٰن َو َز َّي َن ُهۥ
الإح�سان .قال اهلل تعاىل} :ولـٰكن ٱلل حبب إل ْيكم ٱل
يمـ َ
َ َ ِ َّ ّهَ َ َ َّ َ ِ َ ُ ُ إْ ِ َ
ك ْم { (احلجرات.)7 ،
وب ُ
ىِف ُق ُل ِ
فهذا تف�سري ا�سم اللب :ف�إنه الم وباء فابتد�أ بالم مثل الم اللطف
والباء م�ش ّددة واحدة يف الكتابة لكنها من احلروف امل�ضاعف،
فهي يف احلقيقة اثنان :باء الرب يف البداية وباء البقاء بالربكة
عليه .وهذا النور ال يوجد ل�سبب من الأ�سباب �إ ّال بف�ضل مف ّتح
الأبواب .ف�أ�صل ما رزق اهلل تعاىل العبد من �أ�صول الدين هو
ف�ضل اهلل بال علة ،ثم جعل فروعه بعلة العبودية .ومبجاهدة
العبد مقرونة مبعونة الربوبية وهداية الألوهية وال يوفق بلطف
التدبري وح�سن التقدير حتى يكون �أول �شيء ف�ضله يف الأزل
فيتي�رس على العبد �أعمال اخلري.
واعلم �أن اللب ال يكون �إ ّال لأهل الإميان ،الذين هم من خا�صة
عباد الرحمن ،الذين �أقبلوا �إىل طاعة املوىل واعر�ضوا عن النف�س
الدنيا ،ف�ألب�سهم لبا�س التقوى ،و�رصف عنهم �أنواع البالء،
وخ�صهم باخلطاب ،وعاتبهم ب�أنواع
ف�سماهم اهلل �أويل الألباب،
ّ
ّ
ت
ٱ
}ف
وا
العتاب ،ومدحهم يف كثري من الكتاب ،فقال اهلل تعاىلُ َّ َ :ق ۟
ٓ
ٰب {
ٱللَ َي ٰـٓأ ُ۟و ىِل أْٱلَلْ َبـ ِٰب{ (املائدة ،)100 ،وقال:
ّهَ
}وٱ َّت ُق ِ
ون َي ٰـأ ُ۟و ىِل أْ
ٱلَلْ َبـ ِ
َ
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(البقرة ،)197 ،وقال:

ٱق َت ِد ْه ۗ { (الأنعام،
ين َه َدى ٱللهَُ ۖ فبد
}أُولَ ٰـٓ ِئ َ
ك ّذَ ِ
ى ُم ْ
ٱل َ
ّ َ هُِ َ هُٰ

۟
ًۭ
ًۭ
وا
ُوت َخيرْ ا كَ ِثريا ۗ َو َما َي َّذ َّك ُر ِإ ّآَل أ ُ۟ول ُ ۟
ت ٱلْ ِح ْك َم َة َف َق ْد أ ىِ َ
}و َمن ُي ْؤ َ
 ،)90وقالَ :
}ولِي ْع َل ُم ٓو ۟ا َأ َّنما ُهو ِإلَ ٰـ ٌۭه َو ِٰح ٌۭد َولِي َّذ َّكر
أْٱلَلْ َبـ ِٰب { (البقرة ،)269 ،وقال:
َ
َ
َ
َ َ
َ
ٓ
وا
اي ٰـ ِت ِهۦ َولِ َي َت َذ َّك َر أ ُ۟ول ُ ۟
أ ُ۟ول ُ ۟
وا أْ
ٱلَلْ َبـ ِ
ٰب{ (�إبراهيم ،)52 ،وقالّ } :لِ َي َّد َّب ُرو ۟ا َء َ
أْٱلَلْ َبـ ِٰب{ (�ص .)29 ،فمدح اهلل تعاىل �أوىل الألباب وبينّ مراتبهم

و�رسائرهم مع ربهم وف�ضائلهم يف فقههم وفهمهم وحلمهم
حتى �أعجز �أمثالنا عن �إدراك �أحوالهم لأنه خ�صهم بنور اللب ما
مل يفعل ذلك بغريهم.
و�أما عند عامة �أهل الأدب ومن لهم معرفة ب�شيء من اللغة
ف�إن اللب هو العقل .ولكن بينهما فرق كما بني نور ال�شم�س ونور
ال�رساج فكالهما نور ،وهذا �شيء ظاهر لكن ال تكاد ترى عاقلني
ي�ستوي �سلطان علقهما ونورهما بل يتفا�ضل �أحدهما على الآخر
خ�ص هذا العقلُ بها ما مل ينب ذلك يف الآخر .فما ظنك
بزيادة ّ
بره و�أفا�ض عليه
مبن ّ
خ�صه اهلل تعاىل مبعرفته و�أكرمه بلطائف ّ
من بحار خريه ما مل يف�ض منها على غريه.
والعقل يف اال�سم الواحد ،و�سلطانه ناق�ص وزائد وهو متبوع
متفرع ،يقوي بقوة �أركانه ويزداد بزيادة �سلطانه .و�أول مقام
العقل هو عقل الفطرة ،وهو الذي يخرج به ال�صبي والرجل من
�صفة اجلنون ،فيعقل ما يقال له لأنه ُينهى وي�ؤمر ،ومييز بعقله
بني اخلري وال�رش ،ويعرف به الكرامة من الهوان ،والربح من
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اخل�رسان ،والأباعد من اجلريان ،والقرابة من الأجانب .ومنه عقل
احلجة وهو الذي به ي�ستحق العبد من اهلل تعاىل اخلطاب ،ف�إذا
بلغ احللم يت�أكد نور العقل الذي ُو�صف بنور الت�أييد ،في�ؤيد عقله،
في�صل خلطاب اهلل تعاىل .ومنه عقل التجربة ،وهو �أنفع الثالثة
و�أف�ضلها ،لأنه ي�صري حكيم ًا بالتجارب ،يعرف ما مل يكن بدليل
ما قد كان .وهو ما قاله ر�سول اهلل ﷺ« :ال حكيم �إال ذو جتربة
وال حليم �إال ذو عرثة» 29ومنه عقل موروث ،و�صفته �أن يكون
الرجل كبرياً عاق ًال حكيم ًا عليم ًا حليم ًا وقوراً ،قد ابتلى بولد
�سفيه �أو تلميذ �سفيه ال ينتفع من �صحبته فيموت هذا العاقل
فيورث ا ُ
هلل تبارك وتعاىل بربكة عقلَه ونوره و�ضياءه ونفعه
ووقاره و�سكينته و�سمته لهذا ال�سفيه ،فيتغري حاله يف الوقت
في�صري وقوراً عاق ًال على �سبيل �سلفه هذا �إمنا يعاينه الإن�سان
بوفاة الكبري العاقل ،و َتغيرُّ  احلال يف ال�سفيه اجلاهل .ولي�س
يورث غري عقله ،ولكن يدركه بركة دعائه ونور علمه ،ويتف�ضل
اهلل تبارك وتعاىل ب�إمتام ذلك مبنه وكرمه.
وهذه الوجوه منافعها على املِقدار وي�صلح الإن�سان بهذه
الوجوه من العقل ل�صحبة النا�س وينتفعون به .ولعل هذه الوجوه
جتمع فيمن ال ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر مثل الفال�سفة وحكماء
الهند والروم غريهم ،لأن هذه الأنواع من العقل �إمنا هي لت�أييد
 29الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب الرب وال�صلة ،رقم ( ،)3302ج � ،2ص .592
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النفو�س ومعاملة �أهل الدنيا على �سبيل املراءاة و�أما النافع منها
متام النفع فهو العقل املوزون املطبوع بنور هداية اهلل تعاىل.
�سمى عقال.
وهو اللب الذي و�صف ُته حديث ًا و ُي َّ
ولكن
والعقل يعبرَّ به عن العلم على وجه املجاز يف �سعة اللغةْ ،
�أولو الألباب هم العلماء باهلل ،ولي�س كل عاقل عاملا باهلل و�أما
ون{
}و َما َي ْع ِق ُل َهآ ِإ ّاَل ٱلْ َع ٰـ ِل ُم َ
كل عامل باهلل فهو عاقل ،قال اهلل تعاىلَ :
(العنكبوت .)43
�سمى حلماً ،و ُنهى ،وحِ ْجراً  ،وحِ جى،
والعقل له �أ�سماء �أخرُ ،ي ّ
ك ءَاَليـٰت ّأُِ
ٱلن ٰى { (طه ،)128 ،54 ،وقال :
قال اهلل تعاىل} :إن ف ذٰل
ل ۟و ىِل ّ هُ َ
ِ َّ ىِ َ ِ َ َ ٍۢ
}ه ْل ىِف َذٰلِ َك َق َس ٌۭم ّذِ ِلى ِح ْج ٍر { (الفجر .)5 ،وقال ر�سـول اهلل ﷺِ « :ل َيلِني
َ
منكم �أولو الأحالم والنهــى ثم الذين يـلونهم» .30وقــد قيل �إن
العقل يعقل النفـ�س عن متابعـة الهـوى كــما مينع العـقال الدابة
من مرتعها ومرعــاهـا .والعــقل ا�سـم متبدل ،وهو ا�سم عام ،وال 
ي�ستعمل ت�رصيف هذه الأ�سماء �إال منه ،يقال عقل ،يعقل عق ًال
فهو عاقل وذلك معقول عنه.
ٍۢ
ْ
ون { (الروم .)24 ،وهو
وقال اهلل تعاىل} :إن ف ذٰلك ليـ
ٰت ّلِ َقوم َي ْع ِق ُل َ
ِ َّ ىِ َ ِ َ ءَاَ َ ٍۢ
�أن يعقل عن اهلل �أمره ونهيه ومواعظه ووعده ووعيده ويفهم
مراده يف الأ�شياء على قدر ما يو ّفقه ويك�شف له من تعظيم
 30الرتمذي ،ال�سنن ،كتاب ال�صالة ،رقم ( ،)112ما جاء ليليني منكم �أولو الأحالم
والنهى.
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�أمره واجتناب مناهيه .وهذه كلهــا ال  توجد �إال  بلطف اهلل
وح�ســن نظره �إليه ،فيف�ضِّ له على غريه باللب املو�صوف والنور
املعروف .وهو فقيه يف �أ�صول الدين وفروعه ،ولي�س كل من
يكون فقيـــه ًا يف الفروع فقيــه ًا يف الأ�صول ،لأن الفقه يف علم
الأحكام كثري وهو فقيه بالتفقه وحامل الفقه والعلم ،والفــقه
ا�سم للعلم يعــبرّ بهــذه اللــفظة عنــه ،يقال فالن يتفقه ويتعلم.
و�أما الفقه يف حقيقته فهو فقه الــقـلب ،كما قال ر�سول اهلل ﷺ:
«رب حامل فقه ال فقه لــه ورب حامل �إىل من هو �أفْقه منه».31
وقال احلــكيم« :لي�س بفقيه من لـم يع ّد البالء نعمــة والر�ضــاء
م�صيبة» ،32وقال احل�سن�« :33إمنا الفقيه الزاهد يف الدنيا الراغب
يف الآخرة الب�صيــر بذنبه واملواظب على طاعة ربــــه» ،34وقد
�  31أبو يعلى ،امل�سند ،رقم ( ،)3147ج � ،31ص .804
 32الطرباين ،املعجم الكبري ،رقم ( ،)94901الديلمي ،الفردو�س ،رقم ( ،)1425ج ،3
�ص  :704حدثنا حممد بن علي ال�صائغ املكي ثنا عبد العزيز بن يحيى املديني ثنا عبد
اهلل بن وهب عن �سليمان بن عي�سى عن �سفيان الثوري عن ليث عن طاو�س عن ابن عبا�س
ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم :لي�س ب�ؤمن م�ستكمل الإميان
من مل يعد البالء نعمة والرخاء م�صيبة[ :قالوا :كيف يا ر�سول اهلل؟] قال :لأن البالء ال 
يتبعه �إال الرخاء وكذلك الرخاء ال تتبعه �إال امل�صيبة ولي�س مب�ؤمن م�ستكمل الإميان من
مل يكن يف غم ما مل يكن يف �صالة قالوا :ومل يا ر�سول اهلل؟ قال :لأن امل�صلي يناجي ربه
و�إذا كان يف غري �صالة �إمنا يناجي ابن �آدم.
 33احل�سن بن علي بن �أبي طالب.
 34ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،رقم ( ،)88153ج � ،7ص  ،681الدارمي ،ال�سنن ،رقم
( ،)492ج � ،1ص .101
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ــنت يف �صدر الكتاب �أن فقه املتعلم مو�ضعه يف باطــن ال�صدر،
بي ُ
ّ
ويتفرع لـه �أنوار الفقه والفهم،
واال�ستعمال،
بالتعلم
نوره
ويزداد
ّ
في�ستنبط بنور فقهـه م�سائل ،ويقي�س ما مل يعلم مبا ي�شبهـهـا
وي�شاكلهــا ويقرب من معناهــا.
و�أما الفقه يف الدين فهو النور الذي يقذف اهلل تعاىل به يف
قـــلب عبده امل�ؤمن ،مثل ال�ســراج ،يب�صــر به ،وال  يكون ذلــك
ون {
}ولَـ ِ
ٰك َّن ٱلْ ُم َن ٰـ ِف ِق َ
ني اَل َي ْع َل ُم َ
للكافــر واملنافق .قال اهلل تعاىلَ :
نور اهلل قلبه بنور البــ�رص فالذي
(املنافقون .)7 ،و�أما الفقيه الذي ّ
�أ�شار �إليـــه ر�سول اهلل ﷺ�« :إذا �أراد اهلل بعبد خرياً فقهــه يف الدين
وب�صرّ ه عيوب نف�سه وب�صرّ ه بداء الدنيا ودوائــها» .35فمن جمع
اهلل تعاىل فيه كال الفقهيــن ،فهــو الكربيــت الأحمــر 36والعالــم
الأكبــر واللبيب الأوفــــر.
ف�أما ا�ستنباط الفقيه يف الأحكام فهو ا�ستنباط امل�سائل على
موافقة ال�سنة و�إقامة ال�شـــريـعة ،و�أما ا�ستنباط الفقيه يف باطن
العلــم فهــو ا�ستنباط اخلواطر علــى موافقــة احلقيقــة وم�شــاهدة
الربوبيـة .و�إمنا تتبني زيادة الف�صل بينهما يف ا�ستنباط معنى
 35ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،رقم ( ،)94013-84013ج � ،6ص  ،042البزاز ،امل�سند،
رقم ( ،)0071ج � ،5ص  ،711املتقي الهندي ،كنز العمال ،ج  ،5رقم (.)8904 ،2704
 36هو م�سحوق �أحمر حلجر �أ�سطوري ي�سمى بحجر الفال�سفة .املق�صود هنا �إذا ح�صل العبد
على هذه املرتبة ك�أنه ح�صل على الكربيت الأحمر.
50

بيان الفرق بني الصدر والقلب والفؤاد واللب

ظاهرهـا
يوج ُب
يف الباطن والظــاهر لآية قد �أنزلــها اهلل تعالــىِ ،
ُ
حكماً ،ويكون حتت ظاهرها ،من العبارة التي يف باطنها� ،إ�شار ٌة
وعلم .في�ستنبط ما يوافق حجة اهلل تعاىل ،وي�ستنبط احلكيم
ٌ
ما يوافق مراد اهلل تعاىل وي�ستنبط احلكيم ما يوافق مراد اهلل
تعاىل ويهدي �إىل حمجته مبا تبني من لطائف الإ�شارات موافق ًا
للتوحيد وخمرباً عن مراد يوافقه احلميد.

51

الفصل السابع
والأنوار التي و�صف ُتهــا يف �صدر الكتاب مثل نور الإ�سالم
ونور الإميان ونور املعرفة ونور التوحيد ،و�إن كانت �أ�سما�ؤهـا
خمتلفة ،فهي �أ�شكال غري �أ�ضداد ،ويتولد من كل نور منها فوائد
على حدة ما ال يتولد من الآخر على قدر مراتبها .فنور الإ�سالم
يتولد منه خوف ورجاء ،ونور التوحيد يتولد منه خوف ورجاء،
ونور الإميان يتولد منه خوف ورجاء ،ونور املعرفة يتولد منه
خوف ورجاء ،وكذلــك �سائر الأحوال التي تهيج من القلب وتتولد
من �أنوار الباطن مثل ال�شكر وال�صرب واملحبــة واحليــاء وال�صدق
والوفاء وغريها ،ولكن �أ�شرْ ُح بتوفيق اهلل تعاىل هذا الف�صل
الواحـــد.
فاعلــم انه يتولد من نور الإ�سالم خوف اخلاتــمة ورجــاء
ون{
ح�سن العاقبة ،قال اهلل تعاىلَ } :ف اَل َت ُم ُ
وت َّن ِإ ّاَل َوأ مُ
َنت ّ ُم ْس ِل ُم َ
ف
و
ت
(البقرة .)132 ،وقال يف ق�صة يو�سف عليه ال�سالمِ َّ َ } :نى
َ
ًۭ
ني{ (يو�سف .)101 ،ويتولد من نور الإميان
ٱلص ٰـ ِل ِح َ
ُم ْس ِلما َوأَلْ ِح ْق ِنى ِب َّ
خوف طوارق ال�ســوء ،وكذلــك يتولــد منه خوف طوارق اخليــر
يف كــل وقت ،ونور املعرفة يتولد منه خوف ال�ســابقة 37،ورجاء
�  37أي العناية الأزلية.
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ال�سابــقة ،ونور التوحيـــد يتولد منه خوف احلقائــق ،ورجاء
احلقــائـق ،وهذا النوع يرجع جوفه �إىل م�شاهدة الربوبيــة ،وهو
�أن يخــاف اهلل تعاىل وال يخاف �سواه ،ويرجوه وال يرجو �ســواه.
ذكرت� ،رشحـُـها على هذا ال�سـبـيــل الذي
و�سائــر الأحوال التي
ُ
و�صـفـت لـك.
ُ
كمثَل اجلبــال ،فالإ�سالم جبل و�أر�ضه
ومثَل هذه النوار َ
َ
ال�صــدر ،والإميان جبل ومو�ضعه القـلب ،واملعرفة جبل ومعدنه
الف�ؤاد ،والتوحيد جبل وم�ستقره اللب .وعلى ر�أ�س كل جبل طائر
فطائر جبل ال�صدر النف�س ال ّأمارة بال�ســوء ،وطائر جبل القلب
النف�س ا ُ
اللوامة ،وطائر جبل
مل ْل َهــمة ،وطائر جبل الف�ؤاد النف�س ّ
اللب النف�س املطمئــنة ،فالنف�س ال ّأمارة يكون طريانها يف �أودية
ال�رشك وال�شــك والنفاق وما ي�شبهها ،ولكن رحم اهلل �أولــياءه
ٱلس ٓو ِء ِإ ّاَل
�رشها ،قال اهلل تعاىل } :إن ٱلنفس أَلَمارة ب
فحفظهم عن ّ
ِ َّ َّ ْ َ َّ َ ٌۢ ِ ّ ُ
َما َر ِح َم َر ّىِبٓۚ{ (يو�سف .)53 ،والنف�س امللهمة يكون طريانها يف
�أودية التقوى �أحيان ًا ويف �أودية الفجور �أحياناً .قال اهلل تعاىل:
ور َها َو َت ْق َو هٰ َىا { (ال�شم�س.)8 ،وطائر جبل املعرفة هي
} فأَلمها فج
َ هْ َ َ َ ُ ُ َ
اللوامة ،ويكون طريانها يف �أودية الرتفع والعز والنظر
النف�س ّ
يف كرامات اهلل واالفتخار والفرح بنعم اهلل �أحياناً ،ويف �أدوية
االفتقار والتوا�ضع واالزدراء بنف�سها ور�ؤية الذل وامل�سكنة
لوامة ل�صاحبها يف �أحوالها ،قال
والفقه �أحياناً ،ومع ذلك تكون ّ
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ٱلن ْف ِس ٱل َّل َّو َام ِة { (القيامة .)2 ،وطائر جبل
اهلل تعاىلَ } :و آَل أ ُْق ِ
س ُم ِب َّ
اللب النف�س املطمئنة ،ويكون طريانها يف �أودية الر�ضاء واحلياء
والقرار على التوحيد ووجود حالوة ذكر اهلل تعاىل ،وهي �شكل
ٓ
تا
الروح ّ
طيبها اهلل عن خبث املنازعة ،قال اهلل تعاىلَ } :ي ٰـأ ََّي هُ َ
ٰ

ًۭ

ًۭ

ْ
ٱرج ِع ٓ
اض َية َّم ْر ِض َّية ﴿( {﴾٢٨الفجر-27 ،
ٱلنف
ى ِإ ىَل َر ِّب ِ
ك َر ِ
س ٱلْ ُم ْط َم ِئ َّن ُة ﴿ِ ﴾٢٧
َّ ْ ُ

ْ
ْ
ت َن ِعميٍۢ ﴿( {﴾٨٩الواقعة.)89 ،
 ،)28وقالَ } :فرو ٌۭ
ح َو َري َحا ٌۭن َو َج َّن ُ
َ

وا�سم النف�س ي�شمل هذه املعاين كما ذكرنا يف معنى ا�سم
القلب ، 38وهو مثل قول اهلل تعاىلَ } :و ْس ٔـَ ِل ٱلْ َق ْر َي َة { (يو�سف،)82 ،
ْ
ْ
ام َن ْت{ (يون�س،
واملعنى� :أهل القرية ،وقالَ } :ف َلو اَل كَ َ
ان ْ
ت َقر َي ٌة َء َ
 )98يريد بذلك �أهل القرية .فكذلك القلب م�ضغة حلم واملراد ما
فيها .وكذلك النف�س ،واملراد ما يف داخل اجل�سد من النار والنور.
والنف�س ا�سم اجلن�س ،وجوهر بع�ضها �أطْ َيب من بع�ض ،وبع�ضها
�أخبث من بع�ض ،و�أ�ش ّد ظلم ًا و�أكرث فجوراً ،وهي النف�س ال ّأمارة،
والنف�س طابت بنور ظاهر الإ�سالم من خبث ظاهر النف�س ،وهي
تزداد طيب ًا ب�صدق املجاهدة و�إذا قاربها توفيق اهلل تعاىل .قال
39
فتعوذ
ر�سول اهلل ﷺ يف دعائه «نعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا»
ّ
 38ي�شري امل�ؤلف هنا �إىل تق�سيم «القلب» �إىل �أربع مقامات :ال�صدر والقلب والف�ؤاد
واللب.
 39البيهقي ،ال�سنن الكربى ،رقم ( ،)4955ج � ،3ص � ،512أبو يعلى ،امل�سند ،رقم
( ،)7525ج � ،9ص .861
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خ�صه اهلل تعاىل ب�أنواع من الكرامات
ر�سول اهلل ﷺ مع ما ّ
وطهارة يف النف�س والنية .قال « :كان يل �شيطان �إال �أن اهلل
تعاىل �أعانني عليه ف�أ�سلم».40
والنف�س جوهرها ريح مثل الدخان ،ظلمانية �سيئة املعاملة،
وروحها يف الأ�صل نورانية وتزداد �صالح ًا بتوفيق اهلل تعاىل مع
ح�سن املعاملة و�صحة الت�رضع ،وال تزداد �صالح ًا �إ ّال مبخالفة
العبد هواها والإعرا�ض عنها وقهرها باجلوع وال�شدائد.والنف�س
اللوامة هي �أقرب �إىل احلق لكنها خمادعة مداهنة ال يعرفها �إال 
ّ
العارفون من الأكيا�س .والنف�س املطمئنة هي التي ط ّهرها اهلل
من خبث الظلمات ف�صارت نورانية ،ف�شاكلت الروح ،مت�شي يف
طاعة اهلل منقادة من غري �إباء منها ف�صارت مطيعة بطاعة اهلل،
�رسه وعالنيته.
وهي نف�س ال�ص ِّديق الذي ملأ اهلل ّ
�شبهت هذه الأنوار باجلبال لأن نور الإ�سالم يف �صدر
�إمنا
ُ
امل�سلم �آكد و�أحكم من �أن يزيله �أحد ،ما دام اهلل تعاىل يحفظه،
حتى ال يتهي�أ لأحد �أن يزيل نور الإ�سالم من �صدره ورمبا مل
ي�ستقم امل�سلم على الطاعة ،وهو مع ذلك متم�سك بالعروة الوثقى
ولكنه ال  ينجو من و�سو�سة النف�س .وجبل نور الإميان �أر�سى
و�أعظم و�أر�سخ و�أثبت من نور الإ�سالم ،لأن للنف�س والية وتكلف ًا
 40م�سلم� ،صحيح ،كتاب �صفة القيامة واجلنة والنار ،باب حتري�ش ال�شيطان ،رقم
( ،)4182ج � ،4ص  ،7612الرتمذي ،ال�سنن ،رقم ( ،)2711ج � ،3ص .574
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يف حفظ الإ�سالم وا�ستعمال �رشائعه ،ولي�س لها تكلف يف حفظ
ت ّ
ٱللهَُ
القلب .ومثب ِّته نور الرب جل جالله ،قال اهلل تعاىلُ }:ي َث ِّب ُ
ْ
ٱل ِخ َر ِة ۖ{ (�إبراهيم.)27 ،
ت ىِف ٱلْ َح َي ٰو ِة ٱ ّ ُ
دل ْن َيا َو ىِف ءْاَ
ّذَ ِ
اب ِ
ام ُن ۟
وا ِبٱلْ َقو ِل ٱل َّث ِ
ين َء َ
ٱل َ
وقال ر�سول اهلل ﷺ يف مدح هذه الأمة« :الإميان يف قلوبهم
كاجلبال الروا�سي .»41وهو مو�ضع علم النفع ،ونور املعرفة
�أو�سع و�ضيا�ؤها �أرفع لأنه معدن الر�ؤية ،والر�ؤية �آكد من اخلرب
لأن ((اخلرب لي�س كاملعاينة)) .ونور التوحيد هو �أعظم اجلبال،
وم َثلُه يف اجلبال كمثل جبل قاف 42عند �سائر اجلبال.
َ
فجبل نور الإ�سالم ينتهي حدوده �إىل جماهدة النف�س و�إ�صالح
�أعمالها ،و�أهل الإ�سالم هم يف درجات متفا�ضلون .وجبل
الإميان ينتهي حدوده �إىل التوكل والتفوي�ض وامل�شاهدة التي
هي �أج ّل مما  ير النف�س ،واالعتبار مبا قد ر�أى والنظر بنوره �إىل
ما غاب عن الأعني .و�أهل الإميان يف �أ�صل الإميان مت�ساوون،
ويف م�شاهداتهم وما يتولد يف �أنواره من ثمرات الإميان وفروعه
متفا�ضلون  .وجبل نور املعرفة ينتهي حدوده �إىل �إحاطة العلم
بر اهلل
بالبقاء والفناء والعجز والقدرة  ،وتنتهي �إىل م�شاهدة ّ
عرف الفاين والزائل وحقارته
تعاىل ولطائفه .فبهذا النور ُي َ
عرف عجز اخلالئق
عرف الباقي وقدرته ورفعته ،و ُي َ
ودناءته و ُي َ
 41الذهبي ،ميزان االعتدال ،رقم ( ،)4855-9255ج � ،5ص .35
 42جبل عايل يحيط بالأر�ض الدنيا .ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج � ،4ص .892
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و�ضعفهم .والعارف يف هذا املثل ك�أنه جبل اهلل  ،ا�ستقرت معرفته
بر�ؤية عظمته وكربيائه وقدرته ،ومي�سكه ربه ،فال يزول ب�إ�صابة
حادثة وال ينتقل ب�إ�صابة حمنة ،لأن اهلل تعاىل مي�سكه بقدرته
وبرحمته.
ومعنى العني من ((عرف)) ك�أنه َعل َِم وعرف عزة اهلل وعظمته
وعلوه وعلمه ،فذلّت نف�سه عند ر�ؤية عزته ،وت�صاغرت عند ر�ؤية
عظمته ،وت�صاغرت عند ر�ؤية علوه .ومعنى الراء من ((عرف)):
ر�أى ربوبية اهلل تعاىل ور�أفته ورحمته ورزقه ،فوثق به ،و�آمن به،
رب ًا ومدبراً.
واعتمد على ر�أفته ،ورجا من رحمته ،ور�ضي باهلل ّ
ومعنى الفاء :فقه يف الدين هلل تعاىل ،وفهم مراده ،وفارق كان
وفر من كل فتنة �إىل الفتاح العليم ،وفاق نور قلبه الباقي
فانّ ،
على كل �شيء فان .ووجه �آخر :معنى العني عرى قلبه عن النظر
�إىل غري ربه ،ف�ألب�سه تعاىل لبا�س التقوى حتى عاود القلب
مالزمة باب مواله .ومعنى الراء :ر�أى قلبه كل �شيء كما خلقه
اهلل تعاىل .ومعنى الفاء :فر�أى الفاين ك�أنه قد فني حتى انفرد
للفرد الذي هو مواله .ووجه �آخر :معنى العني �أنه عزت نف�سه
بالإميان ،والراء :راحت روحه بارتياح ذكر الرحمن ،والفاء :فتح
اهلل تعاىل قلبه بالفقه يف علوم القر�آن.
ووجه �آخر :عفت نف�سه ،ورق قلبه ،وفاقت روحه ،ووجه �آخر:
عبد �أعانة ربه ،فر�أى بعونه ما غاب عن عينيه ،وك�شف له عن
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معاين الأ�شياء ،ففارق النف�س واخللق بقلبه ،فقام بربه ال بقوة
بربه ،قد �آثر على ما دونه،
نف�سه ،مك�شوف به �رسه ،م�شغول ّ
ف�إنه عرف �أنه �أكرب و�أج ّل و�أعظم و�أكرم و�أعلى و�أعلم و�أغنى
و�ألطف .فغرق نور ف�ؤاده يف م�شاهدة عظمته ،وهو يف بحر ف�ؤاد
غوره �أحد .فهذا �أق ّل
اهلل تعالـــى ،ال  ينتهي مدد رها وال  يبلغ َ
عالمة من عالمات العارف ،لأن العارف ال يدركه يف �أحواله
ريح عا�صف ،وال يت�صل به برق خاطف ،وال يخرب عنه و�صف
بر
وا�صف .ويطوف حول �رسه من اهلل تعالـــى يف كل وقت من ّ
اهلل تعالـــى ولطائفه ورحمته وكرامته وعظمته وفوائده ونعمه،
ال ينقطع عنه �أدنى طرفة عني من اهلل �أنواع اللطائف .فهو عارف
نف�سه ،وغري عارف مبا ينكر من نف�سه من �أخالقها
هلل ،وعند اهلل ُ
ال�سيئة ومن عيوبها ،وله يف �أقواله و�أفعاله حكمة .وهذا كله �إمنا
يتبني له من بحر ف�ضله.
ويثبته على هذه املرتبة العظيمة جبل نور التوحيد الذي هو
ِّ
اجلبل الرابع ،وهو على م�ستقر اللب ،وهو اجلبل الذي ال غاية
لعلوه وال نهاية لعظمته ،وهو معدن جميع اخلريات والبحر الذي
يخرج منه كل خري ويرجع �إليه كل خري ،وال يتهي�أ لأحد من اخللق
و�صف نوره بل�سان العبارة �إ ّال على مقدار ما يوفَّق ويي�سرَّ .
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الفصل الثامن
واعلمّ � ،أي َدك اهلل� ،أن هذا عبد �أخذه نور التوحيد ،ف�أحاط به حتى
�أغرقه يف بحره .ف�صار نور التوحيد على وجه املثل كال�شم�س،
فهي �أطول يف ال�صيف و�أ�ش ّد حراً ،طلعت عليه حتى بلغت مو�ضعها
من الزوال وهو �أعلى مو�ضع يف �أيام ال�صيف ترتفع ال�شم�س �إليه.
ولي�س يف ال�سماء غيم وال علة حاجزة لنورها وال �سبب مانع
حلرها و�ضيائها من مظلة .ولي�س بينها وبني هذا العبد �شيء،
بحرها ،وغيرّ ت حاله
حتى �أحاطت بر�أ�سه ،ف�أحرقته ال�شم�س ّ
وعلو مكانها
م�ألوف ًا وطبقاً ،وال يرى ل�شخ�صه ظ ًال من ارتفاعها ّ
�إال عند قدميه ،وال ت�ستقر قدماه على الأر�ض من �شدة احلر �إال 
املوحد الذي �أقامه اهلل تعالـــى
على ال�رضورة .فكيف يكون هذا
ِّ
يح�س به �أ�سد فيقتله
مقام التوحيد بحوله وقوته؟ وهو مقام من ّ
وال كاف وال م�ستغاث،
وي�أكله وقد ا�ستيقن بهالكه لي�س له معتمد
ّ
املوحد ،فهذا �إن�سان
فما �أقرب حال �صاحب  هذا املثل من حال
ِّ
حي عند النا�س وهو عند نف�سه ميت بقربه من ربه لأنه بقي
ّ
يف ظلمات حد الإدراك ال يدرك كيفية التوحيد ....نور التوحيد
و�أحاطت به �رساً وعالنية ،وقد �ضل هذا العبد طريق التكلف،
فلي�س له تكلف يف الأمور ،وقد قام برتك االختيار و�صارت
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عبوديته �أ�سرية يف قب�ضة عزة الرب جل جالله ،وهو يخاف من
�رسه يف حلظة ،وهو ينظر يف قلبه من ربه �إىل
ال�رشك اخلفي يف ّ
خلقه كيال يتلفت �إىل غريه من خلقه �أو �إىل نف�سه �أو �إىل حركته
�أو �إىل حد التعطيل ،حتى يرى عجزه عن �إدراك ربوبيته� ،أو �إىل
حد الت�شبيه حتى يرى نف�سه غريق ًا يف بحر التوحيد ،وهو بحر
عظيم عميق ال  ُي َرى �شطُّ ه ،وال منتهى لغوره ،وهو ريان عط�شان،
جوعان �شبعان ،عريان مكت�س ،ب�صري �أعمى ،عامل جاهل ،عاقل
�أحمق ،وحليم �أخرق ،وغني فقري ،وقادر عاجز ،و�صحيح مري�ض،
متوان ،وم�شته بال
متدان ،وقوي
وحي ميت ،وباق فان ،وبعيد
ٍ
ٍ
الرباين والعارف الروحاين وال�سابق
�أمان .فهذه �صفة العامل ّ
زدت
النوراين ،لي�س كاجلاهل الظلماين ،وال علمه نف�ساين .ولو ُ
أخاف �أن يكون فتن ًة على من
فوق هذا ال�رشح يف حال
املوحد � ُ
ِّ
عافاه اهلل تعالـــى من هذا البالء وغرق يف ظلمات املعا�صي
وحب الدنيا عن م�شاهدة لطائف املوىل ،ف�إن هذه
وال�شهوات
ّ
الأ�شياء معافية عن ال�رشك وال�شك ،وحبط دون املوىل.
و�صفت لك �شيئ ًا منه .قال ر�سول اهلل
وهو يف �أ�ش ّد البالء ،كما
ُ
43
ﷺ�(( :أ�شد النا�س يف الدنيا بالء الأنبياء ،ثم الأمثل فالأمثل)) .
وقال ر�سول اهلل ﷺ(( :لو تعلمون ما �أعلم ل�ضحكتم قلي ًال ولبكيتم
 43احلاكم ،امل�ستدرك ،كتاب الإميان ،رقم ( ،)021ج � ،1ص  ،99الرتمذي ،ال�سنن ،رقم
( ،)8932ج � ،4ص .106
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كثرياً وحلثيتم الرتاب على ر�ؤو�سكم)) .44و�أخرب عليه ال�سالم« :من
وكربياءه يف �أ�ش ّد البالء» .وقال عليه ال�سالم:
ي�شاهد اهلل تعاىل
َ
45
«�إذا ر�أيتم �أهل البالء فا�س�ألوا اهلل العافية»  .فتفكّر ،رحمك اهلل،
يف حال من وقع عليه هذا البالء ،ونزع عنه لبا�س العافية فكيف
يكون عي�شه� .أما بلغك ما كان ر�سول اهلل ﷺ فيه يف كل حال
ويف كل وقت؟ �إذا �رشع يف �صالته �سمع له �أزيز ك�أزيز املرجل
وكان يتغري لون وجهه �إذا هاجت ريح وظهرت حادثه .ولكن
الغفلة فينا حجتنا عن م�شاهدة ما �شاهد �أهل املعرفة وملأت
خواطر قلوبنا عن مثل هذه احلاالت .
ٰ
ّ
دل ْنيا
ذم اهلل تعاىل �أقوام ًا فقال} :يعلمون ظَ ـٰهرًۭ ا من ٱلحيوة ٱ
وقد ّ
َ ْ َ ُ َ ِ ِّ َ ْ َ َ ِ ُ َ
ْ
ْ
ٰ
ون } (الروم .)7 ،وهذا العبد الذي غرق يف نور
َو مُه َع ِن ءْاَ
ٱل ِخ َر ِة مُه َغـ ِف ُل َ
ربه.
التوحيد وا�شت ّد بال�ؤه ،فهو يف عي�ش رغد ،طابت حياته مع ّ
}ف َل ُن ْح ِي َي َّن ُهۥ َح َي ٰوةًۭ طَ ِّي َب ًۭة ۖ { (النحل .)97 ،فهذا العبد قد
قال اهلل تعاىلَ :
ن�سي احلالوات كلها عند حالوة ذكره وطاعته ومعرفته وحمبته.
 44عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :خطب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خطبة ما �سمعت
مثلها قط فقال» :لو تعلمون ما �أعلم ل�ضحكتم قليال ولبكيتم كثرياً « ،فغطى �أ�صحاب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وجوههم ولهم خنني ،ويف رواية :بلَغَ ر�سول اهلل �صلى اهلل
علي اجلنة والنار فلم �أر كاليوم من
عليه و�سلم عن �أ�صحابه �شيء فخطب فقال« :عر�ضت َّ
اخلري وال�رش ولو تعلمون ما �أعلم ل�ضحكتم قليال ولبكيتم كثرياً « فما �أتى على �أ�صحاب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم �أ�شد منه غطوا ر�ؤو�سهم ولهم خنني» .البخاري،
�صحيح ،رقم ( ،)5434ج � ،4ص  ،9861والرواية الثانية مل�سلم� ،صحيح ،رقم (.)9532
 45اخلطيب البغدادي ،ت�أريخ بغداد ،رقم ( ،)6466ج � ،21ص .161
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وقد قال ر�سول اهلل ﷺ« :ذاق طعم الإميان من ر�ضى باهلل رباً»
�إىل �آخره .وقال عليه ال�سالم « :ثالث من كُ َّن فيه وجد حالوة
الإميان :من كان اهلل ور�سوله �أحب �إليه مما �سواهما  ،ورجل
كره �أن يعود �إىل الكفر بعد �أن �أنقذه اهلل منه كما يكره �أن ُيل َقى
يحبه �إ ّال هلل» .47ولي�س هذا مو�ضع
حب عبداً مل ّ
يف النار ،ورجل �أَ َّ
�رشحها .فهذا عبد �سقاه اهلل من بحر الهدى �رشاباً ،ووجد حالوته
زينه اهلل تعاىل ب�أح�سن اللبا�س،
فهو كاملجنون عند النا�س ،وقد ّ
درك
�رش الو�سوا�س ّ
وع�صمه من ّ
وف�ضله على كثري من النا�س ،وال  ُت َ
وخ�صه اهلل تعاىل بقوة من
املوحد بالنظر والقيا�س،
�أحوال هذا
ِّ
ّ
واحلوا�س .قال
درك ذلك بالعقول
عنده يف جميع �أحواله مبا ال  ُي َ
ّ
وا} (البقرة ،)257 ،وقالَ :
اهلل تعاىل:
}ٱللهَُ َو ىِ ّ ُ
}ذٰلِ َ
ل ّذَ ِ
ّ
ام ُن ۟
ٱلل َ
ك ِبأ ََّن ّهَ
ين َء َ
ٱل َ
ْ ٰ ْ
ْ
ين اَل َمو ىَل لَ مُه { (حممد ،)11 ،وقال} :
وا َوأ ََّن ٱلْ َ
َمو ىَل ّذَ ِ
ام ُن ۟
ين َء َ
ك ٰـ ِف ِر َ
ٱل َ
ّ
ني { (الأعراف. )196 ،
ٱلص ٰـ ِل ِح َ
َو ُه َو َي َت َو ىَل َّ
فما ظنك ،رحمك اهلل ،مبن كان اهلل وليه ونا�رصه ومعينه
بحا�سة العقل؟ �أما ر�أيت �إنكار
وم� ّؤيده هل تدرك حقيقة �أحواله
ّ
ال�ضالّني كرامات الأولياء ومعراج النبي ﷺ  �إذ نظروا �إليها من
46

 46وتكملته :وبالإ�سالم دينا ومبحمد ر�سوال .م�سلم� ،صحيح ،باب الدليل على �أن من
ر�ضي باهلل رباً ،رقم ( ،)43ج � ،1ص  ،26الرتمذي ،ال�سنن ،رقم ( ،)3262ج � ،5ص .41
 47البخاري� ،صحيح ،باب حالوة الإميان ،رقم ( ،)61ج � ،1ص ،41 ،الن�سائي ،ال�سنن
الكربى ،حالوة الإميان ،رقم ( ،)91711ج � ،6ص .725
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�أهوائهم و�سموها عقوالً ،وزعموا عقولهم ال تقبل هذه الأ�شياء ،وال 
ي�صح مثل هذا من طريق املعقول فكل ما ال تقبل عقولهم فذلك
باطل .فيا �أخي كيف ُتد ِرك ب�آلة خملوقة حمدثة مركَّ بة ربوبي َة
خالقٍ قدير رب عامل يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد؟ ومتى ُيد ِرك
رب ال يزيد وال 
�شيء يزيد وينق�ص ويتقا�رص ويتفا�ضل ربوبي َة ٍ
ٌ
ينق�ص وال يتغري حاله؟ بل العقل حجة اهلل تعاىل على العبد وهو
�آلة مركَّ بة لإقامة العبودية ال لإدراك الربوبية .
ومن عجز عن �إدراك �أ�شياء يف نف�سه خملوقة فيه ومل يدرك
حقيقتها علم ًا �إال  بالظن واخليال مثل النوم و�أحوال القلب
وطبائع النف�س والروح وال يعرف حقيقة النف�س �أي�ش هي ،وال 
يعرف حقيقة العقل الذي ي ّدعي �أنه يعرف به كل �شيء ،فكيف
يكون له �سبيل الإدراك �إىل ما هو �أعلى منه؟ بل ال�صواب الت�سليم
املوحد الذي
للحكم واال�ست�سالم للرب والرجوع �إىل احلق .وهذا
ِّ
ٌ ْ
ٰ
ان لهَُۥ َق ْلب أَو أَلْ َقى
}إ َّن ىِف َذٰلِ َ
ك ذَ ِ
و�صفه اهلل تعاىل بقوله ِ
ل ْك َرى لِ َمن كَ َ
ٱلس ْم َع َو ُه َو َش ِهي ٌۭد { (ق ،)37 ،فهذا �صاحب القلب يف احلقيقة لأن
َّ
حافظ قلبه ربه عز وجل ولأن من وكّ له اهلل �إىل حفظ قلبه زاغ
قلبه ،ومن حفظ قلبه ربه فقد وقع من ال�شغل يف فراغة .والنا�س
يعظمون هذا الإن�سان ،لأنه رفيع املقدار وقد و�ضع هو نف�سه،
و�أزراها ،و�صارت نف�سه لنور قلبه كاملر�آة لعينه ينظر بنور
ربه جل وعال .قال
قلبه فيعرفها في�صل مبعرفتها �إىل معرفة ّ
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ْ
اهلل تعاىل} :وف أَنفس ُ ْ
ون { (الذاريات ،)21 ،وقال عليه
َ ىِ ٓ ُ ِ
كم ۚ أ ََف اَل ُتب ِ
ص ُر َ
ال�سالم« :من عرف نف�سه عرف ربه».
وهذا �إمنا يكون للمبتدئ يف �أوائل �أمره و�سلوك طريقه ،و�أما �إذا
ات�صل بنور احلق ،وقوي بقوة احلق ،تال�شى عند �سلطان عظمته
قدر َمن دونه من خلقه ،ويظل عند ظهور حقه مقدار جميع خلقه
ُ
وقد و�صف اهلل مث ًال من نور قلب امل�ؤمن على �سبيل املثال فقال
تعاىل} :مثل نورهۦ كَ مش َك ٰوة فهيا مصب ٌ
اح ۖ{ �إىل قوله} :ب ُ
ك ّل
ََ ُ ُ ِ ِ
ش ٍء َع ِلمي ٌۭ
ِ ْ
ٍۢ ِ َ ِ ْ َ
ِ ِ ىَ ْ
{ (النور .)35 ،فمن تفكر بتوفيق اهلل تعاىل ب�إدراك �شيء من معنى
بيان هذه الآية ف�إن من �أول الكتاب �إىل �آخره ما يدلّه على �رشح
ْ ْ
ٱللهَُ لهَُۥ
}و َمن ّلَم َيج َع ِل ّ
معنى هذه الآية ،واهلل اعلم .وقال بعد هذاَ :
ور { (النور.)40 ،
ُنو ًۭرا َف َما لهَُۥ ِمن ّ ُن ٍ
ال�رس مثل ال�صدر والقلب وهي عبارة بالل�سان،
و�أ�سماء مقامات ّ
و�إمنا حقيقتها �إ�شارات �إىل الأنوار وقد و�ضعها اهلل من خزائن
نوره� .أال ترى ما قال ر�سول اهلل ﷺ« :فرا�سة امل�ؤمن ال تخطئ»،
«وامل�ؤمن  ينظر بنور اهلل تعاىل ،»48وقال« :ل ُي ْفتِك قلبك» ،49وقال:

 48اتقوا فرا�سة امل�ؤمن ف�إنه ينظر بنور اهلل .الرتمذي ،ال�سنن ،رقم ( ،)7213ج � ،5ص 
.892
« 49حدثنا �إبراهيم بن احلجاج ال�سامي ،حدثنا حماد بن �سلمة  ،عن �أبي عبد ال�سالم،
عن �أيوب بن عبد اهلل بن مكرز  ،عن واب�صة بن معبد الأ�سدي قال�( :أتيت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم و�أنا �أريد �أن ال �أدع �شيئ ًا من الرب والإثم �إال �س�ألته .ف�أتيته يف ع�صابة
من النا�س ي�ستفتونه ،فجعلت �أتخطاهم ،فقالوا� :إليك يا واب�صة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
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«زاجر اهلل يف قلب كل م�ؤمن وواعظه يف قلب كل م�ؤمن».50
واعلم يا �أخي �أن قوام اخللق كلهم باهلل تعاىل ،فما ظنك فيمن
تواله اهلل تعاىل خ�صو�ص ًا واكتنفه بكنفه وجعله من خا�صته
و�أهل واليته .ومن مل ميت ال  يرى القيامة �إال �أن ميوت ،كما
قال ر�سول اهلل ﷺ« :من مات فقد قامت قيامته» .51ومن مات
وخرجت روح نف�سه وانتقل بروحه من الدنيا �إىل الآخرة ،عاين
الآخرة وما فيها .فكذلك من مات مبعناه وحيي مبواله وعلم �أنه
ال ميلك لنف�سه �رضاً وال نفع ًا وال موت ًا وال حيا ًة وال ن�شوراً ،فقد
ك�شف له غطاء غفلته ،وقامت قيامته ،و�صار حي ًا مبواله ،لأنه
اكتنفه وتواله و�أيد قلبه و�أحياه ،ف�شاهد بنور احلق ما مل ي�شاهد
و ٰتا ۚ َبل
ٱلين قتلوا ف سبيل ٱلل أَم 
ريه ،وقال اهلل تعاىل{   :و اَل تحسب ّذَ
غ ُ
َ َ ْ َ نَ َّ ِ َ ُ ِ ُ ۟ ىِ َ ِ ِ ّهَ ِ ْ َ ًۢ ْ
ٌ
ٱلل ِ
{و اَل َت ُقول ُ ۟
يل ّهَ
وا لِ َمن ُي ْق َت ُل ىِف َس ِب ِ
أ َْح َيآء} (�آل عمران ،)169 ،وقالَ :
أ َْم َ و ٌٰۢت ۚ َب ْل أ َْح َيآءٌۭ } (البقرة .)154 ،ومن قتله الكافر يف �سبيل اهلل
جعله اهلل تعاىل حي ًا بكرامته �شهيداً ،فما ظنك فيمن قتله نور
عليه و�سلم .فقلت دعوين �أدنو من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�إنه �أحب النا�س �إيل
�أدونو منه .قال :دعوا واب�صة ،ادن يا واب�صة ،ا�ستفت قلبك وا�ستفت نف�سك ،وا�ستفت قلبك،
وا�ستفت نف�سك .الرب ما اطم�أنت �إليه النف�س و�أطم�أن �إليه القلب ،والإثم ما حاك يف النف�س
وتردد يف ال�صدر ،و�إن �أفتاك النا�س و�أفتوك ،ثالثاً� .»).أبو يعلى املو�صلي ،م�سند �أبي
يعلى ،رقم (.)6851
 50مل جند م�صدراً لهذا احلديث.
 51الديلمي ،الفردو�س مب�أثور اخلطاب ،رقم ( ،)7111ج � ،1ص .582
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املحبة ونار خوف الهجران ونار خمالفة الهوى ونور موافقة
حي ًا هلل
احلق ونار اال�شتياق ،وقتل نف�سه ب�سيف التوحيد ف�صار ّ
عز وجل.
واحلياة التي يفهما العامة على وجوه:
منها حياة النف�س بالروح ،وهي حياة الدواب والبهائم ،ومنها
حياة القلب من ظلمة الكفر بنور الإميان ،ومنها حياة النف�س
حي واجلاهل ميت ،ومنها حياة العبد بنور
بالعلم ف� ّإن العامل ّ
الطاعة من ظلمة املع�صية ،ومنها حياة التائب بنور التوبة من
ظلمة الأ�رضار وبنور توفيق اهلل من ظلمة ر�ؤية املجاهدة ،ومنها
حياة العبد بر�ؤية م ّنة اهلل تعاىل عليه وح�سن نظره �إليه من ظلمة
قلوب العامة.
ذكرها ُ
النظر �إىل العمل ،ثم منها ما ال  َيحتمِ ل َ
وح ِم ْن أ َْم ِر ر ّىِب { (الإ�رساء ،)85 ،وقال} :
قال اهلل تعاىل} :قل
ٱلر ُ
َ
ُ ِ ُّ
ٰ
ْ
ٍۢ
ٱلروح ِمن أ َْم ِر ِهۦ َع ىَل
}ي ْل ِقى
َوأ ََّي َد مُه ِب ُروح ِّم ْنهُ( {ۖ املجادلة ،)22 ،وقالُ :
ُّ َ
ْ
وحا منْ
ْ
ْ
ْ
}وكَ َ 
ك أَو َحي َنآ ِإلَي َ
ذٰلِ َ
ك ُر ًۭ ِّ
َمن ي َ َ
آء ِمن ِع َبا ِد ِهۦ { (غافر ،)15 ،وقالَ :
ش ُ
حي ممكن خلق اهلل تعاىل �إمنا �سمي
أ َْم ِر َنا ۚ{ (ال�شورى .)52 ،فكل ّ
حي ًا بالروح ،والروح عبارة عن النور الذي به �أحيا اهلل اخللق،
وهو كما ذكر اهلل تعاىل� ،أن الروح من �أمره ،وقوام الروح باهلل،
والنف�س قائمة بالروح .فمن ف ّهمه اهلل تعاىل هذا املقدار فهم
ما وراء ذلك ،بت�أييد اهلل وتوطيد اهلل وتوفيقه ،من حياة القلب
بروح احلكمة وروح ال�صدق وروح املحبة وروح الوالية وروح
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ال�شهادة وروح الر�سالة وروح الكالم وروح اخللة .فحياة ال�صدر
بروح الإ�سالم ،وحياة القلب بروح الإميان ،وحياة الف�ؤاد بروح
املعرفة وامل�شاهدة ،وحياة اللب بروح التوحيد واالنف�صال عن
القوة واحلول واالت�صال باحلق.
ومثل �صاحب هذا الطريق يف ابتداء �أمره كمثل رجل احتوته
ظلمات الليل و�أحاطت به يف بيت مظلم ،ف�أُعطي �رساج ًا
فا�ست�ضاء بنور ذلك ال�رساج ،ثم ُفت َِحت كوة بيته وبابه فوقع نور
القمر ،فا�ست�أن�س به وا�ستب�رش حتى خرج �إىل ال�صحراء فا�ستغنى
بنور القمر و�ضيائه عن �ضوء ال�رساج ،فبينما هو فرح كذلك �إذ
�أ�سفر ال�صبح ،فغلب نور النهار و�سلطانه نور القمر ،فا�ستب�رش،
ف�إذا هو طلعت ال�شم�س وجعل نورها و�ضيا�ؤها يزداد �إىل �أن تبلغ
�أعلى درجاتها.
فمثل البيت املظلم هي النف�س اجلاهلة بظلمتها ،ونور ال�رساج
فيها نور العقل ،ثم يزيد هذا العقل ،كطلوع القمر ،ب�أنوار ال�رشيعة
وعلم ال�سنة .ثم يزيد بنور �صفوة املعرفة ،وهي كطلوع ال�صبح،
ثم يزيد بر�ؤيته منن اهلل تعاىل وما �سبق له من اهلل من احل�سنى
يف الوقت ظاهراً وباطن ًا ولطائف �صنعه وحكمه .ثم يزيد بنور
التوحيد وهو طلوع ال�شم�س ،ثم يرتفع ويزداد �ضو�ؤها ونورها
و�سلطانها ومنافعها بر�ؤية حقائق �آثار قدرته ولطائف ربوبيته.
و�إذا اكتملت �أنواره واجتمعت خاف العبد من زوالها ،وخ�شي من
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انتقالها ،ومل ي�أمن تغيري حالها .ف�صاحب هذا املقام يخاف من
فراق هذا النور وزوال هذا ال�رسور �أ�شد مما يخاف هذا امل�ست�أن�س
بنور ال�شم�س من زوالها وغروبها .وقد قال القائل:
طلعت �شم�س نوره يف القلوب و�أ�ضاءت فما لها من غروب
52
�آخذ من حبيبه بن�صيب
يتباهون باحلبيب فكل
كمثَل رجل �أ�رسج
ومثَل نظر العبد �إىل �أعماله و�أفعاله و�أحواله َ
َ
�رساج ًا كما و�صفنا ،ثم ات�صلت له هذه الأنوار التي و�صف ُتها،
فهل ينظر �إىل ال�رساج بعدما ظهرت له هذه الأنوار؟ ال  ،بل ي�شكر
املوحد ر�أى �رسه معاين ًة بحقائق
ملن و ّفقه للأعمال .وكذلك
ِّ
الإميان وم�شاهد ًة بنور هداية الرحمن �آثار عظمة اهلل وقدرته
وجالله وكربيائه وفردانيته  ،فلم يلتفت �إىل عمله ومل يعتمد
عليه واعتمد على اهلل ،وغرق يف �أنوار م�شاهدة م ّنته ولطائف
رحمته و�شواهد ر�أفته ،فترب�أ من النظر �إىل حركات نف�سه .و�أزرى
بنف�سه ملا ر�أى من �سوء �أخالقها وقبح مرادها .
ومثل �آخر �أن الكواكب �إمنا يكون �سلطانها يف ليلة ظلماء ،ف�إذا
 52ت�شبه هذه الأبيات �أبيات للح�سني بن من�صور احلالج:
روب
م�س َمن �أُحِ ُّب َبلَيلٍ
نارت فما لَها من غُ ِ
طَ َل َعت �شَ ُ
فَا�س َت َ
غيب
ت
َي�س
ل
ُلوب
ق
ال
م�س
و
َّي_
ل
بال
ب
غر
ت
ر
ها
ن
م�س ال
_لِ
�شَ
ِ
َّ
َ
َ
ِ
ُ
ُ ُ
َ ُ
َ
� َّإن �شَ َ
َبيب
طار �إِلي ِه
اِ�شتِياق ًا �إِىل لِقا ِء احل ِ
َمن �أَ َح َّب احلَبيب َ
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نور الكواكب ،وخفي �أكرث
طلع القمر وكانت ليلة البدر غلب نوره َ
النجوم ،ف�إذا �أ�سفر ال�صبح وطلعت ال�شم�س انطم�ست �آثار الكواكب
الباقية ،وذهب نور القمر .فما ظنك يف عمل النف�س عند ظهور
املوحد يف عمل
الربوية بالتوفيق واملعونة والهداية وهل يعتمد
ِّ
مادام يرى لطائف ربوبيته و�سعة رحمته� ،إذ العبد قائم بربه
غري م�ستغن عنه ظاهراً وباطن ًا لدينه ودنياه طرفة عني وال 
�أدنى من ذلك .فلما كانت الهداية و�أنوار الوالية ولطائف ح�سن
الرعاية جملت و�شملت وكرثت مل يبق النظر �إىل حركات النف�س
و�أعمالها على �سبيل ما يرى يف كل حلظة وطرفة من لطائف
الرب جل وعال.
و�أبينِّ لك �شيئ ًا من �صفة هذه القلوب التي يتوالها ربها .اعلم،
رحمك اهلل� ،أن قلوب �أولياء اهلل خزائن احلكمة ،وموا�ضع الرحمة،
ومعادن امل�شاهدة وكنوز املعرفة ،وبيوت الكرامة ،وموا�ضع
نظر اهلل جل جالله �إليها برحمته ،ومزرعة ر�أفته ،و�أواين عمله،
و�أخبية حكمته ،و�أوعية توحيده ،وموا�ضع فوائده ،وم�ساكن
عوائده ،و�أكنة �أنوار من نوره .ينظر �إليها برحمته يف كل حلظة
فيزيد �أنوارها وي�صلح �أ�رسارها وقد زي ّنها اهلل بنور الإميان،
و� َّأ�س�سها بالتوكل على الرحمن ،وح�شاها من لطائف االمتنان،
وبنى حيطانها من فوائد الإح�سان ،وطيب �أر�ضها بنور احلق
والهدى حتى طابت تربتها من خبث ال�رشك وال�شك والنفاق
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و�سائر الفواح�ش .فهذه الأر�ض �أر�ض املعرفة �سقاها اهلل من بحر
الر�ضى حتى نبتت فيها من �أنوار النف�س ،و� َّأيدها بح�سن معاجلة
�أ�صحاب الب�ساتني ،وهم ال�سادات من املتقني ،و�أخرج �أكمامها
الربانية  :ريح
ورباها بالرياح َّ
بريح متابعة �سيد املر�سلنيَّ ،
الرحمة وريح الر�أفة وريح الظفر وما ي�شاكلها من رياح الربوبية،
و�أن�ضج �أثمارها بحر �شم�س املعرفة ،وزادها مب�ضي ليل االفتقار
ونهار االفتخار ،و�أح�سن لون فواكهها ب�صبغة اهلل ،وهي بيان
وطيب طعمها
�أحكام ال�رشيعة وا�ستم�ساك العبد بالعروة الوثقىَّ ،
بالتم�سك ب�سنة نبيه ﷺ .ثم و�ضع �رسير املحبة على �أر�ض احلق
اللب امل�ؤيد بنور التوفيق املغذى بغذاء
ّ
املطيب ترابها بنور ّ
الت�صديق امل�ؤ�س�س ب�أ�سل�س التحقيق امل�ش ّدد بركنه الوثيق ،وب�سط
على هذا ال�رسير الفر�ش الوثري من احلول والقوة ،و�ألقى عليها من
منارق الت�رضع واال�ستكانة ،وجعل متك�أه اال�ستقامة ،واعتماده
على اهلل �أن يثبته على احلق ولزوم اجلماعة ،ثم �أجل�س على هذا
ال�رسير عب َده ووليه م�رسوراً وم�ؤيداً ومن�صوراً وقد �ألب�سه لبا�س
التقوى ،ونزع عنه ثياب التكلف والدعوى ،وخلع عليه كرامته
وتوجه بتاج واليته،
من خزائن ف�ضله ،و�ش ّد �أزره مب ّنته وتوفيقهّ ،
وغ�سله مباء بره ورعايته ،وزاده طهارة من بحر هدايته ،و�أطعمه
من حالوة ذكره وحمبته ،و�سقاه �رشاب ًا طهوراً بك�أ�س التوحيد
من بحر التفريد ممزوج ًا بحالوة و�صلته حتى �صار قائما باهلل
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غائب ًا �رسه عمن �سواه ،قد ذلت نف�سه عند ظهور عزته ،وتال�شت
عن التكلف عند ر�ؤية ن�رصته ،فقامت نف�سه يف خدمته كالعبد
املحجور �أو كامل�ضطر املقهور �أو كالأ�سري امل�أ�سور ،ثم نظر �إليه
ربه نظرة رحمته ،فنرث عليه من خزائن الربوبية نثار كرامات
ُّ
اخل�صو�صية ،حتى قام مقام حقيقة العبودية ،ف�أغناه اهلل تعاىل
و�سماه ولطف به ودعاه ،ف�أتاه
قربه وناداه و�أكرمه َّ
بذلك ،ثم َّ
وقواه واكتنفه و�آواه حتى
حني �سمع دعاءه ،ف� َّأيده اهلل تعاىل ّ
ولباه ويف ال�رس ناداه ،ويف كل وقت ناجاه ،و�رصخ �إىل
�أجابه ّ
مواله ال  يعرف له ربا �سواه ،ف�أعطاه �س�ؤله ومناه ،وا�صطفاه
خلدمته وهداه ،وملحبته ارت�ضاه ،وملعرفته اجتباه ،و�أجرى بني
يديه �أنهاراً من ال�صدق وال�صفاء ،والتحقيق واحلياء ،واملحبة
والر�ضاء ،واخلوف والرجاء ،وال�صرب والوفاء ،وال�شكر والق�ضاء،
والبقاء واللقاء ،واالفتخار واالفتقار ،والتعظيم وترك االختيار،
والنظر يف الأقدار وم�شاهدة العزيز اجلبار .يزيده اهلل كل وقت
من اللطائف ما عجز الوا�صفون عن و�صفه .وهو يف قرب من
مواله م�ستوح�ش  من دنياه ،ا�شتغل باهلل عن النظر يف عقباه،
فهو يف �أرغد عي�ش مع مواله ،يخاف زوال هذا احلال ،ويخ�شى
حادثة توجب االنتقال عن مقام م�شاهدة الكربياء واجلالل،
وهو يف هذه احلالة كالأني�س امل�ستوح�ش ،وكامل�ستقر امل�ستوفز،
وكاملطمئن امل�ضطرب ،قد غرق يف بحر ال يرى �شطّ ه وهو بحر
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املوحد كما
التوحيد ،وال يتمنى النجاة من هذا الغرق .يتلذذ هذا
ِّ
يتلذذ املتلذذون من حالوات الدنيا ،وي�أمل من �أمل فراقه مبا ال 
ي�أمل �أهل الأوجاع والأمرا�ض  وال�شدائد ،وامل�رضبون بال�سياط
واملخرمون باحلديد ،فعافاه اهلل من �أمل الفراق وجمع له كل
َّ
عافية ،وجعله من عنده و�آمنه ف�سبحان من �آىل على خا�صة
�أوليائه واملقربني من �أ�صفيائه بالآالء العظيمة ،و�أنعم عليهم
ومن عليهم
بالنعماء اجل�سيمة ،وع�صمهم من الأهواء ال�سقيمةَّ ،
املحجة امل�ستقيمة ،فله احلمد
بالقلوب ال�سليمة ،و�سلك بهم �سبيل
ّ
على دفع البالء وبذل العطاء وزيادة النعماء وكرامة الهدى
ورفع الردى والتوفيق باالقتداء بنبيه امل�صطفى وملة خليله
املجتبى و�سنة ر�سول اهلل ﷺ املرت�ضى خامت الأنبياء والر�سل
�إىل �أو�ضح ال�سبل ،ختم اهلل به النبوة وبدر مبتابعته �إىل �إقامة
املروة و�إحياء الفتوة ،وقطع به احلجة و�أر�سله للعاملني رحمةً،
ودفع به كل نقمة و�أمت به النعمة �إذ هو ر�سوله امل�صطفى �صلى
اهلل عليه وعلى �آله �أهل ال�صدق وال�صفاء وعلى �أ�صحابه �أهل
املحبة والوفاء وعلى �أزواجه �أهل العفة والتقى و�سلّم ،وال ملج�أ
وال منجى منه ،وهو ويل كل م�ؤمن ونعم املوىل هو ،و�صلى اهلل
على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه و�سلّم.
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