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مقدمة 
عن املؤلف:

بن عيل  اهلل حممد  أبو عبد  املحّدث اخلراساين  الفقيه  يعترب 
ابن احلسن بن برش احلكيم الرتمذي من أهّم وأبرز الشخصيات 
كان  ولقد  اهلجري،  الثالث  القرن  يف  كانت  التي  الصوفية 
الرتمذي مثل والدْيه هيتم بعلم احلديث ويسافر لطلب احلديث.
فإن  الرتمذي  احلكيم  إىل  العمل  هذا  نسبة  من  الرغم  عىل 
هلذا  القيمة  اإلنكليزية)1)  ترمجته  يف  ناقش  هري  نقوال  الدكتور 
العمل الشكوك أو االحتامالت التي ظهرت حول هوية املؤلف 

وذلك بناء عىل املالحظات التالية:
أربع مقامات )الصدر  نظام تقسيم مصطلح »القلب« إىل 
أعامل  من  غريه  يف  يظهر  مل  حيث  واللب(  والفؤاد  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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احلسن  أبو  نظام  يشبه  النظام  هذا  أن  إىل  هري  ويشري  الرتمذي. 
النوري )ت 295ه( يف رسالته مقامات القلوب، وهو ما يعتربه 

هري أقوى دليل عىل انتساب العمل إىل النوري.
املؤلف يعتمد عىل السجع وهو ليس من أسلوب احلكيم 
الرتمذي يف أعامله األخرى. غري أن وجود خمطوطة واحدة هلذا 

العمل يدل عىل أن الرتمذي هو املؤلف.

عن العمل:

ُيعترب  واللب«  والفؤاد  والقلب  الصدر  بني  الفرق  »بيان 
مقام  الصدر  املؤلف:  مفهوم  ويف  الصوفية.  األعامل  أهم  من 
املعرفة،  نور اإلسالم، والقلب مقام نور اإليامن، والفؤاد مقام 

واللب مقام نور التوحيد.
التي  العلم  كذلك وصف املؤلف درجات اإليامن ومرتبة 
يصل إليها العبد ومراحل النفس. أما نقوال هري فقد وصف هذا 
األربعة  ومقاماته  للقلب  صويف  سيكولوجي  نظام  بأنه  العمل 
إىل  هري  وتوصل  تعاىل.  اهلل  أنوار  بأحد  منها  كل  يرتبط  التي 
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امللخص التايل: 

اللبالفؤادالقلبالصدر
نور التوحيدنور املعرفةنور اإليامننور اإلسالم

املوّحدالعارفاملؤمناملسلم
ِمنَُّة اهلل وبِّرهالرؤيةعلم الباطنعلم الرشيعة

النفس املطمئنّةالنفس اللّوامةالنفس امللَهمةالنفس األّمارة

هلذا  استخراجه  يف  اعتمد  قد  املؤلف  بأن  يالحظ  وأخريًا 
النظام عىل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الرشيفة.

         د. يوسف  وليد مرعي
                        عاّمن - األردن





11

بسم اهلل الرمحن الرحيم

رب يرس وأعن

ِمِذي:  ْ قال أبو عبد اهلل حممد بن عيل الرترِّ
بيان  عن  سألني  والفقه  العلم  أهل  بعض  فإن  بعد،  أما 
من  وراءها  وما  واللب،  والفؤاد  والقلب  الصدر  بني  الَفْرق 
غاف ومواضع العلوم، وأحب أن أرشح له بتوفيق اهلل تعاىل  الشَّ

إذ هو ُميرّس كل عسري وبه أستعني.
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الفصل األول
اعلم، زادك اهلل فقهًا يف الدين، أن اسم القلب اسم جامع 
ما هي  منها  الباطن مواضع  الباطن كلها، ويف  يقتيض مقامات 

من خارج القلب، ومنها ما هي من دا
القلب اسم العني، إذ العني اسم  القلب، فأشبه اسم  خل 
والنور  واحلدقة  والسواد  البياض  من  الشفريتني  بني  ما  جيمع 
الذي يف احلدقة. وكل واحد من هذه األشياء له حكم عىل ِحَدة 
ومعنى غري معنى صاحبه، إال أن بعضها معاونة لبعض، ومنافع 
بعضها متصلة ببعض، وكل ما هو خارج فهو أساس الذي يليه 
اسم  الدار  اسم  وكذلك  بقوامهن.  النور  وقوام  الداخل،  من 
جامع ملا حيفظ بحيطاهنا من الباب والدهليز وصحنها يف بيوهتا 
وما فيها من املخدع واخلزانة، وكل مكان وموضع فيها له حكم 
غري حكم صاحبه. وكذلك اسم احلرم اسم جامع للحرم من 
موضع  كل  ويف  العتيق،  والبيت  واملسجد  والبلد  مكة  حوايل 
مناسك غري ما يكون يف املوضع اآلخر. وكذلك اسم القنديل 
موضع  غري  املاء  موضع  القنديل  ويف  للزجاجة،  جامع  اسم 
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موضع  داخل  وهو  املاء،  موضع  غري  الفتيلة  وموضع  الفتيلة، 
املاء، والفتيلة هي التي يكون فيها النور، ويف موضع الفتيلة دهن 
نقص  إذا  كلها،  األشياء  هذه  بصالح  وصالحه  ماء،  فيه  ليس 
منها واحد فسد ما سواه. وكذلك اسم اللوز اسم جامع للقرش 
اخلارج الذي فوق القرش الصلب، والقرش الثاين الذي هو مثل 

العظم واملخ، واللب الذي فيه، والدهن الذي يف داخل اللب.
فاعلم، زادك اهلل فقهًا يف الدين، أن هلذا الدين أعالمًا ومنازل، 
فيه  العلم  وأهل  مراتب،  فيه  العلم  وأهل  مراتب،  فيه  وألهله 
ْ فَْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت{  }َوَرفَْعنَا َبْعَضهمُ عىل درجات. قال اهلل تعاىل: 
 .(76  :12 َعِلميٌ{)يوسف،  ٍم 

ْ
ِعل ِذي  كمُِلّ  وقال:}َوفَْوَق   ،(32  :43 )الزخرف، 

وكل علم هو أرفع فموضعه يف القلب هو أكن وأخص وأحرز 
سائر  ذكر  عن  ينوب  القلب  اسم  ذكر  ولكن  وأسرت،  وأخفى 

املقامات عند عامة الناس.
بمنزلة  القلب  من  املقام  يف  هو  القلب  يف  الصدر  ولكن 
بياض العني يف العني، ومثل صحن الدار يف الدار، ومثل الذي 
حيوط بمكة، ومثل موضع املاء يف القنديل، ومثل القرش األعىل 
من اللوز الذي خيرج اللوز منه إذا يبس يف الشجر. فهذا الصدر 
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العني  بياض  يعيب  كام  واآلفات،  الوسواس  دخول  موضع 
يف  يوضع  وكام  الرمد،  علل  وسائر  العرق  وهيجان  البثور  آفة 
صحن الدار من احلطب والقامشات، ويدخل فيها كل أحد من 
األجانب أحيانًا، وكام يدخل السباع والبهائم يف ساحة احلرم، 
فوق  كان  وإن  وغريه،  الفراش  القنديل  يف  املاء  فوق  يقع  وكام 
املاء، وكام يدب القمل)2) والبعوض  املاء دهن فأسفل موضعه 
صارت  حتى  انشق  إذا  أعىل  هو  الذي  اللوز  قرش  يف  والذباب 

اهلواّم الصغار يدخلن فيه.
والذي يدخل يف الصدر قلام يشعر به يف حينه، وهو موضع 
أحيانًا  يضيق  وإنه  واحلاجات،  واملنى  والشهوات  الغل  دخول 
وينرشح أحيانًا، وهو موضع والية النفس األّمارة بالسوء وهلا 
نفسها.  من  القدرة  وتظهر  وتتكرب  أشياء  وتتكلف  مدخل  فيه 
املسموع  العلم  حفظ  موضع  وهو  اإلسالم،  نور  موضع  وهو 
الذي ُيتعلم من علم األحكام واألخبار وكل ما يعرّب عنه بلسان 
العبارة، ويكون أول سبب الوصول إليه التعلم والسمع. وإنام 
سّمي صدرًا ألنه صدر القلب، وأول مقامه كصدر النهار الذي 

)2)   يف األصل: القملة.
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هو أوله، أو كصحن الدار الذي هو أول موضع منها. ويصدر منه 
وساوس احلوائج، وفَِكر األشغال تصدر منه إىل القلب أيضًا إذا 

استقرت وطالت املدة. 
وأما القلب فهو املقام الثاين فيه، وهو داخل الصدر، وهو 
كسواد العني الذي هو داخل العني، وهو البياض، وكبلد مكة 
الذي هو داخل احلرم، وكموضع الفتيلة من القنديل، وكالبيت 
نور  معدن  وهو  األعىل.  القرش  داخل  وكاللوز  الدار،  داخل 
واليقني  والرضا  واملحبة  والتقوى  اخلشوع  ونور  اإليممامن 
العلم  أصول  معدن  وهو  والقناعة،  والصرب  والرجاء  واخلوف 
العني  من  خيرج   ، احلوض  مثل  والصدر  املاء  عني  مثل  ألنه 
من  يدخل  أو  العلم،  إليه  القلب  من  خيرج  كالصدر  املاء،  إليه 
طريق السمع إليه. والقلب هييج منه اليقني والعلم والنية، حتى 
خيرج إىل الصدر. فالقلب هو األصل والصدر هو الفرع، وإنام 
األعامل  »إنام  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  كام  الفرع.  باألصل  يتأكد 
بالنيات«)3)، ففرس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن العمل الذي تعمله النفس 

)3)  رواه البخاري برقم )1( يف كتاب بدء الوحي، ومسلم برقم )1907(، 
يف كتاب اإلمارة باب قوله إنام األعامل بالنية.
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إنام يرتفع مقداره بنية القلب، وتضاعف احلسنة عىل قدر النية. 
والعمل للنفس، ومنتهى واليتها إىل الصدر بنية القلب وواليته. 
هو  القلب  ألن  تعاىل،  اهلل  من  رمحة  النفس  يد  يف  القلب  وليس 
َّمه هي اململكة، كام قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »واليدان جنحان  امللك 
والرجالن بريد والعينان مسلحة، واألذنان قمع، والكبد رمحة، 
والطحال ضحك، والُكْلَيَتان مكر، والرئة نفس، فإذا صلح امللك 
صلحت جنوده، وإذا فسد امللك فسد جنوده«)4)، فبيَّمن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن القلب َمِلٌك، فالصدر للقلب كامليدان للفارس. وبنّي 
عليه السالم أن صالح اجلوارح بصالح القلب وفسادها بفساد 
بالنور، وذلك  فالقلب بمنزلة الرساج وصالح الرساج  القلب، 
النور نور التقى واليقني، ألنه إذا خال عن هذا النور كان القلب 
النفس  من  جاء  عمل  وكل  رساجها  نور  طفئ  مرسجة  بمنزلة 
من غري قلب فإنه ليس بمعترب يف حكم اآلخرة، وليس بمؤاخذ 
اهلل  قال  كام  طاعة.  كان  إن  مثاب  وال  معصية  كان  إن  صاحبه 

ْم{ )البقرة، 2: 225). مُكمُ مُوب مُل مَُؤاِخذمُكمُم ِبَما َكَسَبْت ق تعاىل: } ي

)4)  رواه الطرباين يف مسند الشاميني، رقم )738(،  وأبو نعيم األصبهاين يف 
حلية األولياء، يف ترمجة كعب األحبار، ج 6، ص 47.
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احلدقة  كَمثل  الثالث،  املقام  القلب، وهو  الفؤاد يف  وَمَثل 
داخل مكة، وكمثل  احلرام يف  املسجد  العني، وكمثل  يف سواد 
وسط  موضعها  يف  الفتيلة  وكمثل  البيت،  يف  واخلزانة  املخدع 
موضع  الفؤاد  وهذا  اللوز.  داخل  يف  اللب  وكمثل  القنديل 
املعرفة وموضع اخلواطر وموضع الرؤية، وكلام يستفيد الرجل 
يستفيد فؤاده أوالً، ثم القلب. والفؤاد يف وسط القلب كام أن 

القلب يف وسط الصدر، مثل اللؤلؤة يف الصدف.
  وَمَثل اللب يف الفؤاد كمثل نور البرص يف العني، وكمثل نور 
الرساج يف فتيلة القنديل، وكمثل الدهن املكنون يف داخل لب 
اللوز. وكل واحد من هذه األشياء اخلارجية وقاية وسرت للذي 
األُخر،  الباقيات  يشاكل  منهن  واحد  وكل  الداخل،  من  يليه 
فهي أشكال متعاونات قريبة بعضها من بعض، موافقات غري 
خمالفات، ألهنا أنوار الدين والدين واحد وإن كان مراتب أهله 
ختتلف وتتنوع. وهذا اللب موضع نور التوحيد ونور التفريد، 

وهو النور األتّم والسلطان األعظم.
وبعد هذا مقامات لطيفة وأمكنة رشيفة ولطائف ظريفة، 
بِّر،  فالتوحيد رِسّ واملعرفة  التوحيد،  نور  واألصل هلن مجيعهن 
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واإليامن حمافظة الرس ومشاهدة الرب، واإلسالم الشكر عىل الرب 
للعبد  تعاىل  اهلل  هبداية  رس  التوحيد  ألن  للرس،  القلب  وتسليم 
اهلل  تأييد  لوال  بعقله  يدركه  العبد  يكن  ومل  عليه،  إياه  وداللته 
باب  له  فتح  إذ  له  تعاىل  اهلل  من  بِرٌّ  واملعرفة  له.  وهدايته  تعاىل 
اآلالء والنعامء مبتدئًا من غري استحقاق من العبد لذلك، وَمنَّ 
عليه  َمنَُّه  تعاىل،  اهلل  من  كله  هذا  بأن  آمن  حتى  باهلدى  عليه 
أيضًا  وذلك  اهلل،  بتوفيق  إال  شكره  عىل  يقدر  ال  وِمنًَّة،  نعمًة 
إذ هو  بر اهلل وحيافظ رسه،  ِمنْه عليه، فهو يشاهد  نعمة جديدة 
وجيتنب  واحد،  أنه  فعلم  ربوبيته،  كيفية  يدرك  ال  ألنه  املوفق، 
اإليامن  هو  فهذا  والتجنيف)5)،  والتكييف  والتعطيل  التشبيه 
استعامل  الرس. وإن اإلسالم هو  الرب وحيافظ  يشاهد  الذي هو 
النفس يف بر اهلل بطاعته بالشكر واالستقامة وتسليم الربوبية إليه 
واإلعراض عن إدراك الرس واإلقبال إىل العبودية والدوام عىل 
ُبُه إليه، ألن اإلسالم إنام يقام بالنفس والنفس هي عمياء  ما ُيَقررِّ
عن إدراك احلق ومشاهدته، ومل يكلف النفس إدراك احلقائق، 
أال ترى أن العبد ُأمر باإليامن بالقلب، ومل يكلف بإدراك ما آمن 

)5)  أي االنحراف.
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باع والفرار من االبتداع، ويكفي  من جهة الكيفية، إنام عليه االترِّ
من النفس التسليم فحسب.

 واملقامات املسكوت عنها التي وراء هذه املقامات املذكور 
هبذه  املوصوفة  املقامات  بفهم  موفَّق  عبد  ُيْبرصها  إنام  بعضها 
ُيِعْينُُه اهلل تعاىل ويؤيده ليفهمها ، وتكون هذه  األمثال املعروفة، 
املقامات التي وراء هذه املذكورات كزيادة صفو املاء إذ لبث يف 

اآلنية، فبهذه األمثال يدرك طريق الرس املسكوت عنه.
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الفصل الثاني
وإن املؤمن قد ابتىل بالنفس وأمانيها، وأعطيت النفس والية 
وتكلف بالدخول يف الصدر. والنفس معدهنا يف اجلوف وموضع 
من  اجلوف  فيمتلئ  النجاسة،  وقوة  الدم  من  وهيجاهنا  القرب، 
بوسوستها  الصدر  يف  تدخل  ثم  نارها،  وحرارة  دخاهنا  ظلمة 
بصدق  العبد  يستعني  حتى  إياه  اهلل  من  ابتالء  أمانيها  وأباطيل 
افتقاره ودوام ترضعه ملواله، فيجيبه اهلل تعاىل ويرصف عنه رشها. 
آخذ  وهو  العبد،  صدر  يف  بوسوسته  يدخل  الشيطان،  وكذلك 
الشيطان،  شكل  بالسوء  األّمارة  النفس  ألن  النفس،  حد  والية 
{)األنعام، 6:  ِجِنّ

ْ
نِس َوٱل ِ

ْ
ومها شيطانان، قمال اهلل تعالمى:}َشَياِطنيَ ٱل

112). وإن اهلل جل وعال رحم عبده املؤمن حيث مل جيعل قلبه يف يد 

نفسه، وإنام هو برمحته يتواله، ويبتليه بدخول الشيطان ووسوسته 
يف صدره ليعلمه قلياًل من حقارة قدره ويريه متام فقره، وتصديق 
دمُوِركمُْم{ )آل عمران، 3: 154)  مُ َما ِف صمُ ذلك قوله عز وجل: }َولَِيْبَتِلَ الّلَ

َص َما ِف  مَُمّحِ يعني - واهلل أعلم-: بوساوس الشيطان والنفس، }َولِي
ْم{ )آل عمران، 3: 154) وهو طهارة القلب بنور اإليامن، وقال  مُوِبكمُ مُل ق

دمُوِر ٱلنَّاِس {)الناس، 114: 5). مَُوْسِوسمُ ِف صمُ ى ي ِ عز وجل: }ٱّلَ
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اعلم أن انرشاح الصدر والضيق إنام يضاف إليه وال يضاف 
مُ{ )األعراف،  ه

نْ جٌۭ ّمِ
َ

إىل القلب. قال اهلل تعاىل: }فََل َيكمُن ِف َصْدِرَك َحر
َك{ َصْدرمُ ِبِهۦ  َوَضآِئقٌۢ  ِإلَْيَك   

ٓ مُوَحٰ ي َما  َبْعَض  َتاِركٌۢ  وقال:}فَلََعّلََك   ،(2  :7

 ،(97 َك{)احلجر،15:  َصْدرمُ َيِضيقمُ  أَّنََك  َنْعلَممُ  وقال:}َولََقْد   ،(12  :11 )هود، 

ٓ أََخافمُ  } َرّبِ ِإّنِ قال:  أنه  السالم  عليه  موسى  كليمه  عن  وأخرب 
اهلل  فأضاف   ،(13-12  :26 ى{)الشعراء،  ِر َصْد َيِضيقمُ  َو  ﴾١ ٢ ﴿ مُوِن  ب مَُكّذِ ي أَن 

الضيق إىل الصدر. وضيق صدر النبي عليه السالم وصدر الكليم 
ال يكون من جهة الوسواس الذي يكون لعامة املسلمني، ألن 
وسواس  من  رهبم  عصمهم  والسالم  الصالة  عليهم  األنبياء 
صدورهم  تضيق  كانت  ولكن  النفوس،  ومنازعات  الشيطان 
ذكروا  إذا  يكذبوهنم  أو  رشيكًا  هلل  يذكرون  الكفار  سمعوا  إذا 
وحدانية اهلل تعاىل. وال غاية لضيق الصدر إذا ضاق، وصدر كل 
واحد يضيق عىل قدر جهله وغضبه، وكذلك ال غاية لسعته إذا 
انرشح هبدي اهلل تعاىل، فإذا ضاق عن احلق اتسع للباطل، وإذا 
ضاق عن الباطل اتسع للحق. أال ترى إىل ما ذكر اهلل تعاىل عن 
برشح  اهلل  َفَمنَّ   ،(1  :94 )الرشح،  َصْدَرَك{  لََك  ْح 

َ
نَْش }أَلَْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  نبيه 
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صدره بأنوار حق اإلسالم حتى ضاق صدره عن وسع الباطل. 
وصدر املؤمن يضيق أحيانًا من كثرة الوسواس والغم والشغل 
وتتابع احلوائج وبلوغ احلوادث وإصابة املصائب، ويضيق أيضًا 
إذا سمع باطاًل، فال حيمل قلبه ذلك ألن اهلل تعاىل وسع صدره 

ِه{ )الزمر، 39: 22). ّبِ ن ّرَ مُورٍۢ ّمِ َو َعَلٰ ن بنور اإلسالم: }فَهمُ
الكفر  ظلامت  من  امتأل  فإنه  واملنافق  الكافر  صدر  وأما 
والرشك والشك، واتسع هلا، فلم يبق فيه مكان لنور اإلسالم، 

ِكن  ـٰ }َولَ وجل:  عز  اهلل  قال  فيه.  احلق  نور  وسع  عن  وضاق 
 ،(106  :16 ِ{)النحل،  ٱلّلَ َن  ّمِ َغَضبٌۭ  ْم  فََعلَْيِ ا  َصْدرًۭ ْفِر  كمُ

ْ
ِبٱل َح 

َ
َشر ن  ّمَ

مۥُ  مُِضّلَ مُِرْد أَن ي ِم َوَمن ي ـٰ ْسلَ ِ
ْ

مۥُ لِل ْح َصْدَره
َ

مۥُ يَْش ِدَيه مُ أَن َيْ مُِرِد ٱلّلَ وقال:}فََمن ي
ا{)األنعام، 6: 125)، فبنيَّ اهلل تعاىل أن الصدر  جًۭ

َ
ًقا َحر مۥُ َضّيِ  َصْدَره

ْ
َيْجَعل

إذا امتأل من ظلامت الكفر ضاق عن وسع أضدادها من األنوار.
اسم  واإلسالم  فيه.  اإلسالم  نور  مكان  املؤمن  وصدر 
جامع لدين اهلل تعاىل، ويضيفه للعبد أيضًا لقوله عليه السالم: 
باإليامن  تصديقه  مع  باألركان  وعمل  باللسان  إقرار  »اإلسالم 
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ومشاهدته بعض صنائع الرمحن«)6)، كام أن العني واحلرم والدار 
والقنديل واللوز أسامء جامعة، واإلسالم اسم عام يشتمل عىل 
له  اإلسالم  ولكن  باألركان.  والعمل  باللسان  والقول  اإليامن 
َك أهل اإلسالم فيه  ظاهر وباطن، فظاهره ربام محله املنافق ورَشَ

ابمُ ءَاَمنَّا  
َ

َْع
ْ

ظاهرًا وهو يف الباطن كافر، قال اهلل تعاىل:}َقالَِت ٱل
14)، فبنيَّ اهلل تعاىل  )احلجرات،  49:  مُٓو۟ا أَْسلَْمنَا{  مُول ِكن ق ـٰ مُو۟ا َولَ مُْؤِمن مُل لَّْم ت ق

أهنم مل يؤمنوا بعد إال أهنم أسلموا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم. 
النفس  وتسليم  األنام  لرب  االنقياد  فهو  اإلسالم  باطن  وأما 

َمْن  }َبَلٰ  تعاىل:  اهلل   قال  األحكام،  من  عليه  جيري  ملا  والقلب 
حقًا  املسلم  هو  فهذا   ،(112  :2 )البقرة،   }  ٌۭ ممُْحِسن َو  َوهمُ  ِ َ لِلّ مۥُ  َوْجَهه  

َ
أَْسلَم

الذي يشاكل نور إسالمه نور اإليامن ونور اإلحسان، فتعاونت 
عليهم  األنبياء  قصة  يف  تعاىل  اهلل  قال  وتشاكلت.  وتواصلت 

ا  ِبَ ممُ  َيْحكمُ مُورٌۭ  َون ى  دًۭ همُ ا 
َ

فِي ٱلّتَْوَرٰىَة  نَا 
ْ
أَنَزل والسالم:}ِإّنَآ  الصالة 

آ  }فَلَّمَ إبراهيم:  قصة  ويف   ،(44  :5 )املائدة،   } و۟ا  أَْسلَممُ يَن  ِ ٱّلَ مُوَن  ٱلنَِّبّي

املقدمة، ولفظه: »اإليامن معرفة  ابن ماجه يف سننه برقم )65( يف  )6) رواه 
بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان«. وال وجود له هبذا اللفظ الذي 

ذكره املصنف يف يشء من كتب احلديث التي وقفنا عليها.
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َجِبنِي{ )الصافات، 37: 103). فهؤالء خاصة اهلل طالبهم 
ْ
مۥُ لِل أَْسلََما َوَتّلَ

من  تممرّبءوا  أهنم  وهو  اإلسممالم،  حقيقة  عىل  باالستقامة  اهلل 
عىل  والدليل  هلل.  وباطنهم  ظاهرهم  فأسلموا  وقوهتم،  حوهلم 
شكالن  فهام  االسمني  خمتلفي  كانا  وإن  واإليامن  اإلسالم  أن 

 ِ ِبٱلّلَ ءَاَمنتمُ   ْ كمُنتمُ ِإن  َقْوِم  ـٰ َي ممُوَسٰ  تعاىل:}َوَقاَل  اهلل  قول  املعنى،  يف 
تعاىل: }َوِإذَا  وقوله   ،(84  :10 )يونس،  ّممُْسِلِمنيَ{  كمُنتمُ  ِإن  مُٓو۟ا  ل َتَوّكَ فََعلَْيِه 

ممُْسِلِمنيَ{ َقْبِلِۦ  ِمن  كمُنَّا  ِإّنَا  نَآ  ّبِ ّرَ ِمن  َحّقمُ 
ْ
ٱل مُ  ِإّنَه ۦٓ  ِبِه ءَاَمنَّا  مُٓو۟ا  َقال ْم  َعلَْيِ مُْتَلٰ  ي

ْؤِمننِيَ{ ممُ
ْ
ا ِمَن ٱل

َ
ْجنَا َمن َكاَن فِي

َ
)القصص، 28: 53)، وقوله تعاىل: }فَأَْخر

وجه  وعىل  العامة  تعارف  عىل  واإليامن  اآلية.   (35  :51 )الذاريات، 

باللسان  واإلقرار  بالقلب  وقبوله  باحلق  التصديق  هو  الرشيعة 
أنه حق، واإلسالم هو االنقياد للحق بالنفس والقلب واإلقبال 

إليه واالستقامة عليه واالجتناب عام خيالفه.
والصدر أيضًا موضع الغل واجلناية، ألن النفس ذات غل 
وجناية وهلا والية يف الصدر بالدخول، وهو من جهة االبتالء، 

وقد ذكر فيام تقدم. قال اهلل تعاىل يف صفة أهل اجلنة: }َوَنَزْعنَا 
بال  اجلنة  يدخلوا  حتى   (43  :7 {)األعممراف،  ِغّلٍۢ  ْن  ّمِ وِرِه  ــدمُ صمُ ِف  َما 

اإليامن،  موضع  ألنه  الغل  من  حمفوظ  املؤمن  وقلب  غل. 



26

جيعل  ال  أن  ويسألوه  يدعوه  أن  عباده  أمر  تعاىل  اهلل  أن  إال 
يَن  ِ لِّّلَ ِغّلًۭ  مُوِبنَا  مُل ق ِف   

ْ
َتْجَعل }َوَل  تعاىل:  اهلل  قال   ً غاّل  قلوهبم  يف 

مُو۟ا { )احلرش، 59: 10). وأحب أن يدعوه وخيافوه ليطّهر قلوهبم،  ءَاَمن

ِمنََّة اهلل  ليعرفوا  الوسواس  ومل يضمن هلم حفظ صدورهم من 
الصدور  وساوس  من  إليه  ليستغيثوا  قلوهبم  وحيفظ  عليهم. 
ليزدادوا عزًا ورشفًا باهلل إذا طّهر قلوهبم َوحَمََّصَها، ويزداد ذالً يف 

ِهْب 
ْ

مُذ دمُوَر َقْومٍۢ ّممُْؤِمننِيَ ﴿١٤﴾ َوي }َويَْشِف صمُ تعاىل:  اهلل  قال  أنفسهم. 
ْم{)التوبة، 9: 14-15)، فبنّي اهلل أن الشفاء يكون للصدور  مُوِبِ مُل َغْيَظ ق

ن  ّمِ  ٌۭ ْوِعظَة ّمَ م  َجآءَْتكمُ أيضًا:}َقْد  وقال  الغل،  موضع  هي  التي 
املؤمن سليم  فقلب   (57 )يونس، 10:  دمُوِر{  ٌۭ لَِّما ِف ٱلّصمُ ْم َوِشَفآء كمُ ّبِ ّرَ

وصدره  وسقيم،  ميت  واملنافق  الكافر  وقلب  سليم،  وصدره 
 } ضٌۭ

َ
ر ّمَ م  مُوِبِ مُل ق ِف  يَن  ِ }ٱّلَ تعاىل:  اهلل  قمال  عظيمم،  ظلمم  فيمه 

ٌۭ { )لقامن، 31: 13)، وقال:  ٌم َعِظمي
ْ
مُل َك لَظ )املدثر، 74: 31)، وقال }ِإّنَ ٱلّشِ

ال  علم  كل  أن  واعلم   .(56  :40 )غافر،   }ٌۭ
ْ

ِكب ِإّلَ  ــدمُوِرِهْ  صمُ ِف  }ِإن 
يوصل إليه إال بالتعلم والتحفظ واالجتهاد والتكلف من جهة 
السمع واخلرب قرآنًا كان أو حديثًا أو غريه فإن موضعه الصدر 

تٌۭ ِف  ـٰ نَ تٌۢ َبّيِ ـٰ َو ءَاَي  همُ
ْ

وجيوز عليه حكم النسيان، قال اهلل تعاىل: }َبل
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 { )العنكبوت، 29: 49). وهو العلم الذي تتهيأ 
َ

م
ْ
ِعل

ْ
مُو۟ا ٱل مُوت يَن أ ِ دمُوِر ٱّلَ صمُ

عبارته وقراءته وروايته وبيانه، ويمكن يف صاحبه النسيان، ألن 
النسيان،  عىل  مطبوعة  وهي  وحتفظه،  حتمله  التي  هي  النفس 
فربام ينساه بعد التحفظ وبعد جهد كثري. والصدر يف هذا املعنى 
كظهر القلب، يقال فالن يقرأ عن ظهر قلبه. ومع هذا ربام غلط 
كالصدفة  القلب  من  أيضًا  والصدر  حمفوظة.  يف  وشك  وسها 
املاء  مثال  اللؤلؤة  الصدفة يشء غري  ربام دخل يف  اللؤلؤة،  من 
وما يشبهه، ثم خيرج منها، وليس يف اللؤلؤة موضع غري تدخل 
فيها يشء اللهم إال أن يرفع فحينئٍذ يصري موضعه خاليًا يسع يف 

مكاهنا يشء آخر.
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الفصل الثالث
والعمى والبرص يضاف إىل القلب وال يضاف إىل الصدر، قال 
دمُوِر{ مُوبمُ ٱلَِّتى ِف ٱلّصمُ قمُل

ْ
ِكن َتْعَمى ٱل ـٰ  َولَ

مُ
ر ـٰ َْبَص

ْ
ا َل َتْعَمى ٱل

َ اهلل تعاىل:}فَِإّنَ
اللغة  جماز  جهة  من  وأما  الظاهر.  الطريق  هو  هذا   ،(46  :22 )احلج، 

وتعارف الناس ربام يعرب بلفظة الصدر عن القلب، قال اهلل تعاىل: 
مُ  {)آل عمران، 3: 29)، وقال:  مُ ٱلّلَ مُ َيْعلَْمه مُْبدمُوه دمُوِركمُْم أَْو ت مُْخفمُوا۟ َما ِف صمُ  إِن ت

ْ
مُل }ق

َيْعلَممُ  وقال:}َوَرّبمَُك   ،(118  :3 عمران،  مُ {)آل  َب
ْ

أَك  ْ همُ دمُورمُ صمُ مُْخِفى  ت }َوَما 
مُوَن{ )القصص، 28: 69). وعنى بذلك القلب،  مُْعِلن ْ َوَما ي همُ دمُورمُ مُِكّنمُ صمُ َما ت

وقلوهبم  صدورهم  ألن  الكفار،  قلوب  كلها  هبا  عنى  ولكن 
صاّدة موصدة خللوها عن نور اهلدى.

وهذا النوع من العلم ال يستقر يف الصدر وال يتمكن فيه 
إال بعد التكرار وجهد االعتبار واملواظبة عليه، ألنه مثل الطريق 
وخاصة ملا دخل فيه من اخلارج مثل املسموع. فأما ما خرج إليه 
فاستقراره  املنة  وشواهد  احلكمة  لطائف  من  القلب  داخل  من 
يف الصدر متمكن، وإنام ال يثبت يف الصدر هذه األحواُل ألنه 
يف  الذي  للبيت  كالفناء  ألنه  واحلوائج  األشغال  ورود  موضع 
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الدار، وقد يدخل يف الدار من اخلدم واحلشم واجلريان واألجانب 
وغريهم يف أوقات وال يدخل يف البيت الذي يدخل فيه صاحبه 
إال ذو رحم أو حمرم أو قريب أو صديق. وقد ُيعرّب من جهة جماز 
اللغة أيضًا بالنفس عن القلب، قال اهلل تعاىل يف قصة عيسى عليه 
السالم: }َتْعلَممُ َما ِف َنْفِسى { )املائدة، 5: 116) يعني تعلم ما يف قلبي، 
مُ {)البقرة، 2: 235)  وه ْم فَٱْحَذرمُ ٓ أَنفمُِسكمُ َ َيْعلَممُ َما ِف ٓو۟ا أَّنَ ٱلّلَ وقال:}َوٱْعلَممُ
يريد به القلب وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل عز وجل جتاوز عن 
احلديث  من  املراد  أن  لك  فبان  أنفسها«)7)،  به  حدثت  ما  أمتي 
فإنه  القلب  استقر يف  ما  فأما  تستقر.  التي ال  الصدور  وساوس 

فمَُؤاَد كمُّلمُ 
ْ
 َوٱل

َ
َبَصر

ْ
ْمَع َوٱل ُيسَأل عنه وحُياسب، قال اهلل تعاىل: }ِإّنَ ٱلّسَ

مُولًۭ { )اإلرساء، 17: 36).
ـٔ مُ َمْس ه

ِٓئَك َكاَن َعنْ ـٰ لَ ۟
مُو أ

ًا  وكل علم حتمله نفسه ويعيه الصدر فإن النفس تزداد به تكربرُّ
وترفرُّعًا، وتأبى قبول احلق، وكلام ازدادت علاًم ازدادت حقدًا عىل 
اإلخوان ومتاديًا علمى الباطل والطغيان، قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إن 

كتاب  يف  البخاري  رواه  تتكلم«،  أو  به  تعمل  مل  »...ما  احلديث:  تتمة    (7(

الطالق، رقم )5269(، ومسلم يف كتاب اإليامن، رقم )127).
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هلذا العلم طغيانًا كطغيان املال«)8) واعلم أن العلم إذا قل نفعه 
القليل وأعرض عن طاعة اهلل. وهذا  الثمن  اشرتى به صاحبه 
وإصالحها  النفس  وتأديب  الرشيعة  إلقامة  تعلمه  إنام  العلم 
ظاهر  وقوام  الدين  أحكام  حدود  ومعرفة  اجلهل  عن  ومنعها 

الدين.
علم  له  اهلل  كشف  إذا  وتعظم  وتزداد  منفعته  تكثر  وإنام 
قال  ما  إىل  ترى  أال  النافع.  العلم  وهو  القلب،  علم  الباطن، 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »العلم علامن: علم باللسان فذلك حجة اهلل عىل 

ذ رسول اهلل  النافع«)9). وتعوَّ العلم  بالقلب فذلك  خلقه وعلم 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع«)10).

)8)  هذا القول منسوب البن املبارك، وهو يف حلية األولياء أليب نعيم، ج4، 
ص 55. وروى اخلطيب البغدادي يف كتاب اقتضاء العلم العمل، رقم 
)26(، ج 1، ص 30: عن أيب بكر الرازي قال يوسف بن احلسني: يف 
طغيان  من  ينجيك  والذي  املال،  وطغيان  العلم  طغيان  طغيانان  الدنيا 

العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان املال الزهد فيه.
الدارمي يف  )9)  هذا قول للحسن البرصي وليس حديًثا مرفوًعا وقد رواه 

السنن، باب التوبيخ...، رقم )364(، ج 1، ص 114.
)10)  رواه مسلم برقم )2722( يف كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من رش 

ما عمل ومن رش ما مل يعمل،  ج 4، ص 2088.
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وقال أيضًا ملسو هيلع هللا ىلص: »نعوذ باهلل من منافق عليم اللسان جهول 
إنام  حيمله  الذي  املسموع  أن  عىل  دليل  كله  فهذا  القلب«)11). 
هو حجة اهلل عىل النفس وهو يشرتي به الدنيا ويستغني به عن 
الدين الذي هو أنفع له ، وال يعمل به حتى يكشف اهلل له من 
بام  عمل  »من  قال:  أنه  السالم  عليه  عنه  وُروي  النافع،  العلم 

يعلم أورثه اهلل علم ما مل يعلم«)12).
لكثرة  عدد  وال  بحاره  لغور  غاية  ال  القلب  أن  اعلم  ثم 
يف  ومثلهم  كالغّواصني،  البحار  يف  احلكامء  ومثل  أهنمماره، 
منها  وجيد  يستخرج  فكل  والصّيادين،  السّقائني  كمثل  األهنار 
جواهر  من  له  ُيكشف  من  فمنهم  منها.  اهلل  يرزقه  ما  قدر  عىل 
معرفة عيوب الدنيا ورسعة انقالهبا وكثرة غرورها وقلة ثباهتا 
وتعجيل زواهلا، وُيكشف له من معرفة مكايد الشيطان وأصناف 
وساوسه. ومنهم من ُيكشف له من طريق معرفة مراتب أهل 
التقوى ودرجات أهل العلم ومكارم األخالق وحسن معاملة 

ابن حبان يف صحيحه، رقم )80(، ج 1، ص 281، والطرباين  )11)  رواه 
يف املعجم الكبري، رقم )593(، ج 18، ص 237 حيث خيتلف متن 

احلديث: "أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان".
)12)   رواه أبو ُنَعيم يف احللية )10/ 15).
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اخللق عند مساوهيم واحتامل األذى والسخاوة بالدنيا واإليثار 
عىل نفسه كائنًا من كان وخوف النار وحماربة الشيطان وجماهدة 
والتمسك  وأصحابه  الرسول  ومتابعة  هواها  وخمالفة  النفس 
بالسنة. ومنهم من ُيكشف له من طريق التحدث بنعم اهلل وذكر 
آالئه ودفع بالئه وكثرة عطائه ومجيل سرته وطول حلمه وعظيم 
عفوه وسعة رمحته وما أشبهها من هذا النوع ومنهم من يكشف 
له من طريق مشاهدة ما سبق له من اهلل يف أزليته وقدمه من ذكره 
إياه ومن حسن نظره إليه واجتبائه واختياره واصطفائه ولطائفه 
السابقة. ومنهم من يكشف له طريق مشاهدة احلقائق من أفعال 
الربوبية، فيشاهد آثار قدرته يف األشياء كلها ومجيل صنعه وما 
أشبه هذا اجلنس. ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة عظمة 
اهلل وجالله وكربيائه وعظم قدرته وحقارة قدر خلقه يف جنب 
عظمته ورؤية فقر اخللق ورضهم وفاقتهم وحاجتهم إليه وقوته 
وغنائه عنهم وسعة خزائنه وكفايته وحسن عنايته يف أمورهم. 
املعرفة  وحالوة  التوفيق  رؤية  جهة  من  له  يكشف  من  ومنهم 
واألهواء.  والكفر  الضاللة  من  إياه  عصمته  ورؤية  واملحبة 
ووحدانيته  فردانيته  مشاهدة  طريق  من  له  يكشف  من  ومنهم 
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فقط، حتى ال يرى يف رسه معه غريه، فيتالشى قدر من دونه يف 
رسه حني يشاهد اهلل جل جالله فريى قدره وكامله وبقاءه ويرى 

حدوث اخللق وفناءهم .   
ومجيمع هذه الوجوه ليس لبحارها غاية وال جلواهرها هناية 

َمَة 
ْ

ِحك
ْ
ٱل مُْؤَت  ي َوَمن  مُ   يََشآء َمن  َمَة 

ْ
ِحك

ْ
ٱل مُْؤِت  }ي جالله:  جل  قال  وقد 

وهذه   (269  :2 {)البقرة،  ِب  ـٰ َب
ْ
َل

ْ
ٱل مُو۟ا  ل

۟
مُو أ ِإّلَ   

مُ
ر ّكَ َيّذَ َوَما  َكِثريًۭا   ًۭا  ْ

َخري  
َ
مُوِت أ فََقْد 

البحر  كمثل  احلكيم،  لسان  عىل  منها  جيري  ما  كلها،  الوجوه 
فكذلك  اإلنسان،  به  فينتفع  البحر  فينبذه  الزبد)13)  منه  يموج 
عىل  للخلق  ويعربَّ  اللسان  عىل  احلكمة  من  جيري  وما  احلكيم 
لسان البيان كزبد هييج من بحر القلب، وزبد البحر ينتفع به من 
كان به رمد العني، فكذلك ينتفع من يف قلبه مرض حب الدنيا 
ورمدت عينا قلبه بقول احلكيم، ويشفي اهلل تعاىل صدره مما فيه 

من األمراض من حب الشهوات ومثله من اآلفات.
فهذا طريق باطن العلم وظاهره، وال يستغني أحدمها عن 
اآلخر، ألن أحد العلمني بيان الرشيعة وهو حجة اهلل تعاىل عىل 
خلقه، واآلخر بيان احلقيقة التي وصفُت بعَضها، فعامرة القلب 

)13)  أي زبد البحر الذي هو رغوة بيضاء توجد عىل شاطئ البحر.
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والنفس هبام مجيعًا، وصالح ظاهر الدين وقوامه بعلم الرشيعة 
وصالح باطنه وقوامه بالعلم اآلخر، وهو علم احلقيقة، والدليل 
التقوى وقد قال رسول اهلل  الدين بصحة  عىل ذلك أن صالح 
ملسو هيلع هللا ىلص: »التقوى هاهنا«)14) وأشار بيده إىل قلبه. فمن اتقى بالعلم 
بالعلم  اتقى  ومن  منافق،  فهو  الباطن  العلم  وأنكر  الظاهر 
الرشيعة وأنكرها فهو  به  ليقيم  الظاهر  العلم  يتعلم  الباطن ومل 
زنديق، وليس علمه يف الباطن علاًم يف احلقيقة، إنام هو وساوس 

مُوَن  مُوح ِطنيَ لَي ـٰ َي }َوِإّنَ ٱلّشَ تعاىل:  اهلل  قال  إليه.  الشيطان  يوحي هبا 
صاحلًا  مؤمنًا  مسلاًم  كان  من  وأما   .(121  :6 )األنعام،  ْم{  أَْولَِيآِئِ  ٓ ِإَلٰ

عارفًا، فآمن بكتاب اهلل وسنة رسوله ومتسك بالرشيعة وعمل 
أصحابه  من  األئمة  واتبع  واتبعه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول  واقتدى  هبا 
به  واالفتخار  االفتقار  سبيل  عىل  تعاىل  اهلل  منن  بقلبه  وشاهد 
امللك  وصحبة  االختيار  وترك  نفسه  من  االضطرار  ورؤية 
الغفار. وقد وّفقني اهلل بمننه حتى بالغُت يف الرشح والبيان بني 

الصدر والقلب.

)14)  رواه مسلم )2564( يف كتاب الرب، باب حتريم ظلم املسلم.
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الفصل الرابع
ِٓئَك  ـٰ لَ ۟

مُو }أ تعاىل:  اهلل  قال  اإليامن،  نور  معدن  هو  والقلب 
َ َحّبََب  ِكّنَ ٱلّلَ ـٰ }َولَ وقال:   ،(22 )املجادلة، 58:   } َن  ـٰ يَم ِ

ْ
ممُ ٱل مُوِبِ مُل َكَتَب ِف ق

مۥُ  مُه ب
ْ
ْم{)احلجرات، 49: 7)، وقال:}َوَقل مُوِبكمُ مُل ۥ ِف ق مُ َن َوَزّيَنَه ـٰ يَم ِ

ْ
ممُ ٱل إِلَْيكمُ

التقوى  معدن  هو  والقلب   .(106  :16 )النحل،  ِن{  ـٰ يَم ِ
ْ

ِبٱل َمِئنٌّۢ 
ْ
ممُط

واخلشوع  والطمأنينة  واللني  واإلخبات  والوجل  والسكينة 
مُٓو۟ا  ْ َكِلَمَة ٱلّتَْقَوٰى َوَكان َزَمهمُ

ْ
والتمحيص والطهارة.قال اهلل تعاىل: } َوأَل

َو  قلوهبم، وقال:}همُ إىل  باإللزام  26) وأشار  )الفتح، 48:   } ا  أََحّقَ ِبَ

َما   
َ

فََعِلم وقال:}   (4  :48 )الفتح،   } ْؤِمننِيَ  ممُ
ْ
ٱل مُوِب  مُل ق ِف  ِكينََة  ٱلّسَ أَنَزَل  ٓى  ِ ٱّلَ

ْم{ )الفتح،  48: 18)، وقال يف قصة اخلليل  ِكينََة َعلَْيِ ْم فَأَنَزَل ٱلّسَ مُوِبِ مُل ِف ق

وقال:   ،(260  :2 )البقرة،   } ِبى 
ْ
َقل َمِئّنَ 

ْ
لَِّيط ِكن  ـٰ }َولَ السالم:  عليه 

مُ  ٱلّلَ ٱْمَتَحَن  يَن  ِ ٱّلَ ِٓئَك  ـٰ لَ ۟
مُو أ 113)، وقال:}   :5 {)املائدة،  مُنَا  مُوب مُل ق َمِئّنَ 

ْ
}َوَتط

بالتقوى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وأشار   ،(3 )احلجرات، 49:  مُوَبمُْم لِلّتَْقَوٰى{  مُل ق

ّتَِقنيَ{)املائدة، 5: 27).  ممُ
ْ
مُ ِمَن ٱل إىل قلبه، وقال عز وجل:}ِإّنََما َيَتَقّبَلمُ ٱلّلَ

والرشك  الشك  من  التقوى  وهي:  القلب،  يف  التقوى  وأصل 
 

مُ
َهر

ْ
أَط ْم  }ذَ ٰلِكمُ الطهارة:  يف  وقال  والرياء.  والنفاق  والكفر 
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أَن  مُ  ٱلّلَ مُِرِد  ي لَْم  يَن  ِ ٱّلَ ِٓئَك  ـٰ لَ ۟
مُو أ  { وقال:   ،(53  :33 )األحزاب،  ْم{  مُوِبكمُ لِقمُل

ْم { مُوِبكمُ مُل َص َمـا ِف ق مَُمّحِ مُوَبمُْم { )املائدة، 5: 41)، وقممال:}َولِي مُل  ق
َ

ر مُطَّهِ ي

مُْم َوِجَلٌ{ )املؤمنون، 23: 60)،  مُوبمُ مُل ق )آل عممران، 3: 154)، وقال يف الوجل: }ّوَ

اإلخبات:  يف  وقال   ،(2  :8 )األنفال،  مُْم{  بمُ مُو مُل ق ِجلَْت  }َو وقال: 
 ْ مُهمُ مُود مُ جمُل َّ َتِلني مُْم{ )احلج، 22: 54)، وقال يف اللني: }ثمُ مُوبمُ مُل مۥُ ق مُْخِبَت َل }فَت
مُوبٌۭ ّلَ  مُل ْ ق ِ { )الزمر، 39: 23)، وقال يف عدم الفقه: }لَهمُ ِر ٱلّلَ

ْ
مُْم ِإَلٰ ِذك مُوبمُ مُل َوق

يَن  ِ لِّلَ ِن 
ْ
َيأ }أَلَْم  اخلشوع:  يف  وقال   ،(179 {)األعممراف،7:  ا  ِبَ وَن  َيْفَقهمُ

اهلل  رسول  ورأى   .(16  :57 )احلديد،   }ِ ٱلّلَ ِر 
ْ

ك ِلِ مُْم  مُوبمُ مُل ق َتْخَشَع  أَن  مُٓو۟ا  ءَاَمن

ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل يصيل وهو يعبث بلحيته فقال: »لو خشع قلب هذا 
اخلشوع  معنى  إن  التفسري  أهل  وقال  جوارحه«)15)،  خلشعت 

اخلوف الدائم يف القلب.
اعلم رمحك اهلل أنه ليس من خلق اهلل يشء أطيب من قلب 
طاب بنور التوحيد واملعرفة واإليامن، وال أطهر وال أنظف وال 
وتوىل  األنجاس  من  اهلل  طّهره  إذا  أوسع  وال  أصفى  وال  أتقى 
إحياءه بنور احلق وحفظه وحرسه وزاد فيه من الفوائد وهو قلب 

)15)  هو قول لسعيد بن املسيب التابعي رمحه اهلل تعاىل وليس حديًثا مرفوًعا، 
رواه عنه ابن أيب شيبة يف املصنف، رقم )6787(، ج 2، ص 86.
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املؤمن وليس ألنواره غاية، وليس يشء أخبث منه وال أنتن وال 
أنجس إذا خذل اهلل صاحبه، ومل يتول حفظه ووكله إىل الشيطان، 
والنفاق  والشك  الرشك  معدن  ألنه  والكافر،  املنافق  قلب  وهو 
{ )التوبة، 9:  كمُوَن َنَجسٌۭ ْشِ ممُ

ْ
والريب واملرض. قال اهلل تعاىل: }إِّنََما ٱل

{ )التوبة، 9: 95)، وقال يف معنى  مُْم ِرْجسٌۭ 28)، وقال يف املنافقني: }ِإّنَ

مُْم { )التوبة، 9: 45)، وقال يف معنى اإلنكار:  مُوبمُ مُل الريب: }َوٱْرَتاَبْت ق
م  مُوِبِ مُل ةٌۭ{ )النحل، 16: 22)، وقال يف معنى املرض: }ِف ق َ

مُم ّممُنِكر مُوبمُ مُل }ق
قال  القلب،  قساوة  الذنوب  53). وأصل مجيع  )احلج، 22:   } ضٌۭ

َ
ر ّمَ

إذا  احلكيم)16): »إن القلب إذا قسا ال يبايل إذا أساء«. والقلب 
استنار بنور اهلل ونور اإليامن توىل اهلل حفظه، ومأله حمبة وخشية، 
وأقفل عليه قفل القدرة، ووضع مفتاح املشيئة يف خزينة غيبه، 
يظهر  فحينئذ  املوت،  سكرة  وقت  يف  إالّ  أحد  عليه  يطَّلع  وال 
والشك  الكفر  امتأل من ظلامت  إذا  القلب  وإن  غيبه.  ما يف  له 
عليه  وأقفل  حفظه  فتوىل  شيطانًا،  لصاحبه  اهلل  قّيض  والنفاق، 
قفل اخلذالن، واهلل يعلم عاقبته، وما يؤول إليه أمره، ال يظهر 
غريه.  عليه  يطلع  ال  اهلل  رس  وذلك  يغرغر،  أن  إىل  ألحد  ذلك 

)16)  لعله لقامن احلكيم الذي يذكر يف القرآن الكريم.



40

فكم من كافر بعيد ُوّفق باإليامن فيموت سعيدًا، وكم من مؤمن 
قريب خيذله ربه فيموت شقيًا.

عىل  يطلع  مل  وأنه  نافذة،  اهلل  قدرة  أن  اهلل،  رمحك  واعلم، 
األنبياء،  من  طائفة  إالّ  أعامله  وخواتم  خلقه  يف  مشيئته  مراده 
وذلك عالمته لصحة نبوهتم. وأخرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن عرشة 

من أصحابه أهنم من أهل اجلنة كرامًة من اهلل وفضاًل منه عليه.
بالقلب،  والعقاب  الثواب  وجوب  تأكد  مدار  أن  واعلم 

مَُؤاِخذمُكمُم ِبَما َكَسَبْت  ِكن ي ـٰ بالنفس تبعة، قال اهلل تعاىل:}َولَ وفعله 
ْم{ )البقرة، 2: 225) وإنام هذا يف أحكام اآلخرة. وأما حكم  مُكمُ مُوب مُل ق

الدنيا، فالنفس بالنفس تؤاخذ يف أفعاهلا، وأما فيام بني العبد وبني 
ابن  عامر  شأن  يف  تعاىل  اهلل  قال  القلب.  يف  بام  احلكم  فإن  ربه 
 ،(106  :16 {)النحل،  ِن  ـٰ يَم ِ

ْ
ِبٱل َمِئنٌّۢ 

ْ
ممُط مۥُ  مُه ب

ْ
َوَقل ِرهَ 

ْ
مُك أ َمْن  }ِإّلَ  يارس)17): 

فبني اهلل عذره أنه مل يرضه ذلك لطمأنينة قلبه عىل صدق اإليامن. 
ويثاب العبد لعمله باألركان إذا صحت نية قلبه عىل ذلك بنور 

)17)  صحايب تلقى هو وأرسته التعذيب عىل أيدي املرشكني وأجرب عىل مدح 

ة. هبل حتت التعذيب وهو من أهل الُصفَّ
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اإليامن، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يثاب الناس عىل قدر نياهتم«)18)، 
»وإنام األعامل بالنيات«)19)، و»ال عمل ملن ال نية له«)20).

معدن  والقلب  العبارة،  علم  إليه  يصدر  موضع  فالصدر 
العلم، والذي حتت علم العبارة، وهو علم احلكمة واإلشارة. 
وعلم العبارة حجة اهلل عىل اخللق، يقول اهلل هلم: ما عملتم فيام 
العبد إىل اهلل هبداية اهلل تعاىل له،  علمتم؟ وعلم اإلشارة حمجة 
إنه مّن عليه بكشف قلبه بمشاهدة غيبه ورؤية ما وراء حجبه، 
كأنمّه يرى ذلك كله بعينه، حتى لو كشف له الغطاء ملا زاد يف 
أن  العبارة  علم  ومعنى  اإلشارة.  علم  موضع  فالقلب  نفسه، 
ربوبيته  إىل  بقلبه  يشري  أن  اإلشارة  علم  ومعنى  باللسان،  يعرّب 
وحقائق  صفاته  ومجيع  وقدرته  وجالله  وعظمته  ووحدانيته 

صنعته وفعله.
وهو  واحممد،  معدن  القرآن  ونور  اإليممامن  نور  ومعدن 

)18)  روى مثله الطرباين يف املعجم الكبري، رقم )594(، ج 6، ص 228.

)19)  رواه البخاري يف صحيحه برقم )1( يف كتاب بدء الوحي، ومسلم برقم 

)1907( يف كتاب اإلمارة باب إنام األعامل بالنية.
رقم )179(،  اليمني.  النية يف  باب  الكربى،  السنن  البيهقي يف  )20)  رواه 

ج 1، ص 41.
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} َما كمُنَت َتْدِرى  تعاىل:  اهلل  قال  النورين شكالن،  القلب، وكال 
ا { )الشورى، 42: 52) فجمع  مُورًۭ مُ ن ه ـٰ نَ

ْ
ِكن َجَعل ـٰ مُ َولَ ن ـٰ يَم ِ

ْ
بمُ َوَل ٱل ـٰ ِكَت

ْ
َما ٱل

بني النورين باهلاء كناية الواحد. ومعنى اإلشارة أنه ُمذ أشار إىل 
بالربوبية مل يكفر به ومل يشكر غريه وال يرجو أحدًا سواه.  ربه 
واعلم أن نور القلب عىل سبيل الكل ال يتجزأ وال يتبعض ألنه 
أصل جييء كله إذا جاء ويذهب كله إذا ذهب. وكذلك ظلمة 
الكفر، ألهنا أصل كل مصيبة إال أن تذهب، وربام يضعف ويتهيأ 
ويتبعض سلطاهنا مثل الرساج إذ هو رساج واحد إن زاد والية 
وينقص،  يزيد  فإنه  وظلمته  الصدر  نور  وأما  نقصت.  أو  نوره 
ألن هذا فرع وهو بالنفس يقام ، وُعنّي به اإلسالم. ومنه يدخل 
النقصان يف هذا الوجه من الدين، وربام يزيد فيه، والدليل عىل 
ذلك ما قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن النساء فقال : »ناقصات عقل 
أيام احليض والنفاس.  الدين يف  املراد منه فرع  ودين«)21) وإنام 
فبان لك أن أنوار الصدور عىل وجوه، والعمل هبا عىل املواقيت 

احلائض  ترك  باب  احليض  كتاب  يف   )304( رقم  البخاري  رواه    (21(
نقصان  بيان  باب  اإليامن  كتاب  يف   )80  ،79( رقم  الصوم،ومسلم 

اإليامن بنقص الطاعات.
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مقدار  عىل  نوره  صدره  يف  ازداد  منه  علاًم  أراد  فمن  واملقادير. 
ذلك، وينقص أيضًا نوره برتك استعامله، ألن حامل هذا النوع 
أفعاهلا  فكذلك  وتنقص  تزيد  أهنا  فكام  النفس،  هي  العلم  من 

وصفاهتا تزيد وتنقص. 
َكَمَثل  وَمَثُلها  كاملة،  األصل  يف  فإهنا  القلب  أنوار  وأما 
الشمس التي هي كاملة، ولكن اهلواء إذا كان فيه علة مثل الغيم 
والضباب وشّدة احلّر وشدة الربد حجبت هذه األشياء نوَرها، 
فانتقصت والية شعاعها، وقل سلطان حرها، فإذا ارتفعت تلك 
العلل نفذت والية نورها، وبلغت شعاعها واشتد سلطاهنا، ومل 
التي  للعلل  انقطعت  قد  منافعها  ولكن  ناقصة  ذاهتا  يف  تكن 
إذا  التوحيد  ونور  املعرفة  ونور  اإليامن  نور  فكذلك  وصفُتها. 
أخذهتا ظلامت الغفلة وغيوم النسيان وحجب العصيان وامتأل 
الصدر من غبار الشهوات وضباب أرضار النفس واليأس من 
روح اهلل، وانتقصت والية هذه األنوار عن النفس وبقيت بذاهتا 
هذه  ارتفعت  فإذا  األستار،  هذه  ووراء  احلجب  هذه  وحتت 
بِِمنَِّة اهلل وتوفيقه وصحت توبة العبد إىل اهلل  العلل من الصدر 
عىل  منافعها  وظهرت  احلجب  وُخرقت  الغطاء  ُكشف  تعاىل، 
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النفس وانترشت واليتها. فمن تفكر بتوفيق اهلل يف هذه النكتة 
واستمسك بالسنة، أزال اهلل تعاىل كثريًا من الشبهات من قلبه، 
وقلع عن صدره عروق ريبه، وهداه اهلل تعاىل إىل مشاهدة حقائق 

غيبه. وهذا يشء واضح ملن يرسَّ اهلل عليه سبيل الفقه والفهم.
وأما نور األحكام وهو نور اإلسالم يف الصدر فإنه يزداد 
باإلعراض  نوره  وينقص  املجاهدة،  وصدق  املعاملة  بصحة 
عن إقامة رشائعه وترك استعامله، َفَمَثله َكَمَثل القمر، فإنه يزيد 

وينقص.
اإلسالم اسم جامع ألصل الدين وفروعه، وقد أكمل اهلل 
هذا الدين بفروعه وأحكامه يف نيف وعرشين سنة، إال أنه نسخ 

ل بعضها. من أحكامه بعضها فبدَّ
وال  فيها  النسخ  جيوز  فال  والتوحيد  واملعرفة  اإليامن  وأما 
تبديل يشء منها. وكفى العاقل املوفق إذا تفكر فيها أن يعرف 
الفرق بني ما محلته النفس وبني ما محله القلب. ولكن املؤمن هو 
من اهلل يف مزيد من الرب يف كل حلظة وساعة، فتعلو مراتبه من 
جهة مشاهدة لطائف اهلل تعاىل، ويكشف له من حجب الغيب 
من ساعة إىل ساعة ما مل يكن كشف له قبل ذلك. وكذلك العبد 
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الغفلة  جهة  من  قلبه  مراتب  وتشغل  أحيانًا،  أحواله  تضعف 
واألصول عىل حاهلا. وَمَثلها أيضًا كمثل الرساج يكون يف يشء 
ضياؤه  لكْن  الداخل  من  حاله  عىل  فهو  الستور،  عليه  فرُيَخى 
أيضًا  وَمَثلها  انقطعت.  االنتشار  وواليُته عن  ُحِجَبت  ومنفعته 
كمثل املرآة ُتلّف يف ثوب، فهي يف األصل كام كانت  إاّل أن منفعة 
الظاهر قد انقطعت، فافهم، رمحك اهلل، أن الكتاب املنزل، كام كان 
جربيل عليه السالم توىل إنزاله بعلم اهلل تعاىل، فمعدنه قلب النبي 

ِبَك 
ْ
َقل َعَلٰ  مۥُ  َل َنّزَ مۥُ  فَِإّنَه يَل  ِ

ْ
لِِّجب ا  َعدمُّوًۭ َكاَن  َمن   

ْ
مُل }ق تعاىل:  اهلل  قال  ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِبَك{ 
ْ
َقل َعَلٰ  مُ   َِمني

ْ
ٱل وحمُ  ٱلّرمُ ِبِه  َنَزَل   { وقال:   ،(97  :2 {)البقرة،   ِ ٱلّلَ ِن 

ْ
ِبِإذ

)الشعراء، 26: 194-193).
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الفصل اخلامس
يرى  فإنام  الرؤية  موضع  كان  وإن  الفؤاد،  أن  واعلم 
الغيب  صار  والرؤية  العلم  اجتمع  وإذا  القلب.  ويعلم  الفؤاد 
وحقيقة  واملشاهدة  بالعلم  العبد  ويستيقن  عيانًا،  صاحبه  عند 
واملنة هلل عليه   (104 )األنعام، 6:   فَِلنَْفِسِه { 

َ
رؤية اإليامن :}فََمْن أَْبَصر

 (104:  6 )األنعام،  ا { 
َ

فََعلَْي  
َ

َعِمى َوَمْن   { بتصديقه،  والتوفيق  باهلداية 
اليقني وعني  علم  تعاىل يف  اهلل  وقال  بتكذيبه.  عليه  واحلجة هلل 

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ       }ڱ   اليقني: 
ۀ      ہ  ہ{)التكاثر،102: 5-7). وأخرب اهلل نبيه موسى عليه 
قومه  إىل  فاشتّد غضبه، ورجع  العجل  اختذوا  أن قومه  السالم 
غضبان أسفًا ملَِا أيقن بإخبار اهلل تعاىل عنهم، ومحل األلواح، فلام 
أخيه جيّره  برأس  األلواح، وأخذ  ألقى  العجل  يعبدون  عاينهم 
إليه. فكذلك قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رحم اهلل أخي موسى ليس 

اخلرب كاملعاينة«)22). إن موسى أخربه ربه قال: }َقْد فََتنَّا َقْوَمَك ِمۢن 

)22)   رواه أمحد بن حنبل يف مسنده برقم )1842(، ج 1، ص 215: ولفظه 

هناك: ليس اخلرب كاملعاينة إن اهلل أخرب موسى بام صنع قومه يف العجل 
فلم يلق األلواح فلام عاين ما صنعوا ألقى األلواح فانكرست.
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ة. {)طه،20: 85) فلام عاينهم ازداد غضبًا َوِحدَّ اِمِرّىمُ مُ ٱلّسَ َبْعِدَك َوأََضّلَه

بالنور  يرى  إنام  ولكن  الرؤية،  إليه  تضاف  أيضًا  فالقلب 
الذي فيه، يدل عىل ذلك ما أجاب أبو جعفر حممد بن عيل)23) 
ريض اهلل عنه لألعرايب حني سأله فقال: »رأيت ربك؟« فقال: 
»ما كنت أعبد شيئًا مل أره« فقال: » كيف رأيته؟« قال: »إنه مل تره 
األبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق اإليامن«، 
فأشار إىل الرؤية بالقلب ولكن بحقيقة نور اإليامن)24). والقلب 
والفؤاد ُيعرّب عنهام بلفظة البرص ألهنام موضعان للبرص، قال اهلل 
رِ{)النور، 24:  ـٰ َْبَص

ْ
ِل ٱل

۟
مُو ةًۭ ّلِ َ

ْ
اَر  ِإّنَ ِف ذَ ٰلَِك لَِعب َ مُ ٱلَّْيَل َوٱلّنَ مَُقّلِبمُ ٱلّلَ تعاىل: }ي

ِر{ )احلرش، 59: 2) فأهل األبصار  ـٰ َْبَص
ْ

ل ٱل
۟

مُو ٓأ ـٰ مُو۟ا َي 44)، وقال: } فَٱْعَتِب

هلم االعتبار، بأن يروا يف األشياء لطائف صنع اهلل تعاىل، وإنام هم 
أهل القلوب.

وأهل املشاهدة بنور اإليامن عىل مراتب، فمنهم من يكشف 

الباقر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب.  أبو جعفر حممد  )23)   هو 
اإلمام اخلامس عند الشيعة االثنا عرشية.

)24)   هذا القول منسوب لعيل بن أيب طالب: الرساج، كتاب اللمع، حتقيق 
نكلسون )ليدن: بريل، 1914(، ص 350.
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له من عظائم الغفلة بمجاهدته الصحيحة ورؤية اآلخرة بعيان 
مؤمنًا  »أصبحت  حارثة  قال  كام  إليها،  ينظر  كأنه  قلبه  عيني 
حقًا«)25). قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن لكل حق حقيقة فام حقيقة 
الدنيا،  نفسه عن  بعزف  له  اهلل  إيامنك؟« احلديث. فهذا كشف 
واآلخرة، وعاينها بنور قلبه، وإنه مل ينطق عن مقام مشاهدة اهلل 
ينطق  إنام  أشبهها،  وما  وعظمته،  وبره  ومنّته  صفاته  ومشاهدة 
عن جماهدته التي أورثته مشاهدة العرش واجلنة وأهلها والنار 
يزداد  العبد  جهة  من  واملشاهدة  الرؤية  أن  لك  فبان  وأهلها. 

)25)  رواه الطرباين يف املعجم الكبري برقم )3367(، ج 3، ص 266: عن 
احلارث ابن مالك األنصاري أنه َمرَّ برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
فقال له: »كيف أصبحت يا حارث؟« قال: أصبحُت مؤمنًا حًقا فقال: 
قد  فقال:  إيامنك؟«  فإنَّ لكل يشء حقيقة فام حقيقة  تقول؟  ما  »انظر 
لييل وأظمأُت هناري وكأين  الدنيا وأسهرت لذلك  عزفت نفيس عن 
أنظر إىل عرش ريب بارزًا وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها وكأين 
أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها فقال: »يا حارث عرفت فالزم« ثالثًا. 
159(، وابن أيب شيبة )11/  ورواه البيهقي يف شعب اإليامن )13/ 
املسانيد  بزوائد  املهرة  اخلرية  »إحتاف  يف  كام  ضعيفة  وأسانيده   )43

العرشة« للحافظ البوصريي )7/ 158).
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سلطاهنا وأنوارها من اهلل تعاىل.
هناية  له  الصدر  نور  أن  والصدر  القلب  بني  آخر  وفرق   
ونور القلب ال هناية له وال غاية له وال انقطاع وإن مات العبد، 
وإنام العبد إذا مات عىل اإليامن كان نوره معه ال يفارقه يف القرب 

يَن  ِ مُ ٱّلَ تمُ ٱلّلَ مُثَّبِ وال يف القيامة، ويبقى معه دائاًم، قال اهلل تعاىل: } ي
ِة {)إبراهيم، 14: 27).

َ
ِخر َ

ْ
َحَيٰوِة ٱدّلمُْنَيا َوِف ٱل

ْ
َقْوِل ٱلثَّاِبِت ِف ٱل

ْ
مُو۟ا ِبٱل ءَاَمن

سبيل  عىل  بناؤه  كان  وما  اإلسالم  رشائع  أحكام  وأما 
يقول  ملن  دلياًل  به  وكفى  باملوت،  غايتها  تنتهي  فإهنا  التكليف 
بكامل اإليامن وأنه ال يزيد وال ينقص. وهو حجة عىل من يقول 
األعامل  بأن  ويقول  األعامل،  بسائر  ويشبهه  ونقصانه  بزيادته 
إنه  باللسان، أو يقول يف احلقيقة  إيامن، ويقول إن األيامن  كلها 
فعل العبد، أو يفرق بني حقيقة معنى اإليامن ومعنى اإلسالم. 
والسكوت  به،  ُيكلَّف  مل  بام  يشتغل  من  منا  بمصيب  وليس 
للجاهل سالمة والنطق للعامل من اهلل إكرام. أال ترى أن سؤال 
الفروع،  عن  يكون  وال  األصول  عن  يكون  إنام  القرب  العبد يف 
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ما  يقال:  وال  نبيك؟  ومن  دينك؟  وما  ربك؟  من  له:  ويقال 
اإليامن  عن  القيامة  يوم  وُيسأل  صليت؟  كيف  وال:  عملك؟ 
ثم عن األعامل عىل الوالء، فيثاب باألعامل عىل قدر قوة  أوالً 

األصول وهي النيات.
الصالة  عليه  قال  تقلبه.  لرسعة  قلبًا  القلب  ى  ُيسمَّ إنام 
والسالم: »إنام َمَثل القلب كَمَثل ريشة يف الفالة من األرض«)26) 
احلديث. فأخرب عليه الصالة والسالم طرًفا من قدرة اهلل وشيًئا 
من لطفه لعبده الضعيف بتثبيت قلبه عىل اإليامن وإرسائه عىل 
وقوته.  اهلل  بحول  اهلدى  عن  يرتفع  كيال  تقلبه  برسعة  احلق 
ما  مقدار  إاّل عىل  نفسه  إىل  القلب  فعل  فالعاقل من ال يضيف 
ذلك  وراء  من  له  فإن  يعنيه،  ال  عام  ويسكت  بالعبودية،  يليق 
توحيده  بناء  اهندم  ومن  يعنيه.  ال  بام  الفصول  عن  اشتغاالً 

ُه يبنيه؟ وأساس إيامنه وأرض معرفته، َفَمْن َغرْيُ
وقد وصفُت أن اإلسالم مجع العلم والعمل؛ والدليل عليه 

أمحد يف  )3037(، ج 8، ص 49. ورواه  برقم  املسند  البزار يف  رواه    (26(
نَُه احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث  مسنده )4/ 408(، بنحوه، وَحسَّ

اإلحياء )56/4).
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ما أجاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني سأله جربيل: »ما اإلسالم؟«)27) 
سؤاله  وأجاب  وعمل.  علم  اإلسالم  أن  عىل  فاتفقا  احلديث. 
عن اإليامن فاتفقا يف ذلك مجيعًا أنه علم ومستقره القلوب. وأما 
خاّصة أهل اإليامن فإهنم يستفيدون من أحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بنفوسهم  حمجوبون  ألهنم  إليها،  العامة  هتتدي  ال  لطيفة  فوائد 
عن لطائف احلق برؤيتهم أعامهلم. وقد أمر اهلل أن خياَطب الناس 

)27)  عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال كان النبي صىل اهلل عليه وسلم بارزًا يوما 
للناس، فأتاه جربيل فقال : ما اإليامن؟ قال : أن تؤمن باهلل ومالئكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث . قال: ما اإلسالم؟ قال : اإلسالم  أن 
تعبد اهلل وال ترشك به، وتقيم الصالة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم 
رمضان. قال: ما اإلحسان؟ قال: أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه 
فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، 
وسأخربك عن أرشاطها: إذا ولدت األمة رهبا، وإذا تطاول رعاة اإلبل 
البهم يف البنيان، يف مخس ال يعلمهن إال اهلل. ثم تال النبي صىل اهلل عليه 
اَعِة اآلية، ثم أدبر، فقال: ردوه: فلم يروا  ممُ ٱلّسَ

ْ
ۥ ِعل مُ َ ِعنَده وسلم:  ِإّنَ ٱلّلَ

يف  البخاري  رواه  دينهم.  الناس  يعلم  جاء  جربيل،  هذا  فقال:  شيئًا، 
باب سؤال جربيل، ومسلم يف  برقم )50( يف كتاب اإليامن  صحيحه 
صحيحه برقم )9 و10( يف كتاب اإليامن، باب بيان اإليامن واإلسالم 

واإلحسان.
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 :4 )النساء،   } ا   َبِليغًۭ
اًۢ

ٓ أَنفمُِسِهْ َقْول ْ ِف مُل لَّهمُ } َوق وقال:  عقوهلم،  قدر  عىل 
ُقّيد بمشاهدة اهلل عز وجل  63). وأما جوابه عن اإلحسان فإنه 

فقط، فإما أن يشاهد العبُد بقلبه ربَّه جل جالله، وإما أن يشاهد 
ما  دون  كثرية  فوائد  اخلرب  هذا  ويف  جالله،  جل  يراه  أنه  بقلبه 

عقلته العامة، إاّل أن هذا ليس موضع بياهنا.
فبنّي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن مقامات املؤمنني عىل قدر مراتبهم 
إذ قيد اإلحسان بالرؤية. ومعدن الرؤية هو الفؤاد، قال اهلل عز 
{ )النجم، 53: 11). والفؤاد مشتّق من  ٓ

مُ َما َرأَٰى فمَُؤاد
ْ
وجل: }َما َكَذَب ٱل

الفؤاد  فيستفيد  فوائد حبه،  اهلل عز وجل  يرى من  الفائدة ألنه 
بالرؤية ويتلذذ القلب بالعلم، وإنه ما مل ير الفؤاد مل ينتفع القلب 
بالعلم. أال ترى أن األعمى ال ينفعه علمه شيئًا يف وقت الشهادة 
إذا احتاج إىل أدائها ألنه حمجوب عن الرؤية، فعلمه يف احلقيقة 
علم لكنه مل يتأكد سلطانه بجرح القايض شهادته بالعمى وإن 
تعاىل:  اهلل  قال  الدين،  يف  اهلل  فّقهه  ملن  إشارة  وفيه  عدالً.  كان 
َهَدآءَ َعَل ٱلنَّاِس{ )احلج، 22: 78)، فكيف يشهد من علم  مُو۟ا شمُ }َوَتكمُون
شيئًا ومل يره. وقد ذكر اهلل يف قصة يوسف وإخوته عليهم السالم 
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ِفِظنيَ{ )يوسف،  ـٰ َغْيِب َح
ْ
أهنم قالوا: }َوَما َشِهْدَنآ ِإّلَ ِبَما َعِلْمنَا َوَما كمُنَّا لِل

من  وأنه  أخيهم،  رحل  يف  َواع)28)  الصرُّ رأوا  يكونوا  ومل   (81  :12

قة. وإن اهلل جل وعال  َوْضع صاحب يوسف بأمره ومل يكن رَسِ
اللطائف،  بالقرآن وهو بحره األعظم، مأله من جوهر  أكرمنا 
ما  ببعض  اهلل  أكرمه  ملن  فطوبى  الطرائف،  خزائن  من  وجعله 
فيه من احلكمة والبيان والرس واإلعالن. وقال بعض العارفني: 
إنام ُسّمي الفؤاد فؤادًا ألن فيه ألف واد. فإذا كان فؤاًدا لعارٍف 

فأوديته جارية من األنوار من إحسان اهلل تعاىل وبره ولطفه.
قريب  ومعنامها  القلب،  اسم  من  معنى  أدّق  الفؤاد  واسم 
كقرب معنى االسمني الرمحن الرحيم. فحافظ القلب هو الرمحن، 
ألن القلب معدن اإليامن، واملؤمن توكل بصحة إيامنه عىل الرمحن، 
نَا{ )امللك، 67: 29). 

ْ
ل ۦ َوَعلَْيِه َتَوّكَ مُ ءَاَمنَّا ِبِه ن ـٰ ْحَ َو ٱلّرَ  همُ

ْ
مُل قال اهلل تعاىل: }ق

}َوَرْحَِتى َوِسَعْت كمُّلَ  تعاىل:  الرحيم، قال اهلل  الفؤاد هو  وحافظ 
يَن َيّتَقمُوَن{)األعراف، 7: 156). وقال كذلك:}َكَذ ٰلَِك  ِ ا لِّلَ

َ مُبمُ ت
ْ

ءٍۢ  فََسأَك
َشْ

مَُؤاَدَك{ )الفرقان، 25: 32) َت ِبِهۦ ف مُثَّبِ لِن

ووصف اهلل تبارك وتعاىل ربطه قلب العبد، فقال يف قصة 

)28)  إناء يرشب فيه.
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 ،(14  :18 َقاممُو۟ا{)الكهف،   
ْ
ِإذ ْم  مُوِبِ مُل ق َعَلٰ  نَا 

ْ
}َوَرَبط الكهف:  أصحاب 

 :28 )القصص،  ا{ 
َ

ِب
ْ
َقل َعَلٰ  نَا 

ْ
َبط ّرَ أَن  }لَْوَل  موسى:  أم  قصة  يف  فقال 

أن  وذلك  التوحيد  بنور  القلب  ربط  التفسري:  أهل  وقال   .(10

بذكر  يطمئن  حتى  التأييد  ربط  إىل  حيتاج  والعامل  يعلم  القلب 
اهلل عز وجل. وأما الفؤاد فإنه يرى ويعاين فيقع له الفراغة وال 
حيتاج إىل الربط بل حيتاج إىل معونة املدد باهلداية. قال اهلل تعاىل: 
 ،(10  :28 {)القصص،  ِبِه  مُْبِدى  لَت َكاَدْت  ِإن  ِرًغا   ـٰ فَ ممُوَسٰ  مُّمِ  أ مُ  مَُؤاد ف }َوأَْصَبَح 
فوصف الفؤاد بالفراغة وفّضله عىل القلب إذ كان القلب حيتاج 
اخلرب  و»ليس  يعلم،  والقلب  ويعاين  يرى  والفؤاد  الربط  إىل 

كاملعاينة«.   
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الفصل السادس
ال  كالقطب  األسلم،  واملقام  األعظم  اجلبل  هو  واللب 
إليه  راجعة  كلها  واألنوار  الدين،  قوام  وبه  يتحرك،  وال  يزول 
حاّفة حوله، وال تتم هذه األنوار وال ينفذ سلطاهنا إال بثبوته، 

وال توجد إال بوجوده.
وهو معدن نور التوحيد ونور مشاهدة التفريد، وبه يصّح 
التمجيد. وإن هذا اللب نور  التجريد وضياء  العبد حقيقة  من 
كاملرّكبات  ليس  مطبوع،  وعقل  مغروس  وزرع  مقرون)29) 
كاألشياء  مبسوط  نور  هو  إنام  فيها،  داخلة  التي هي  النفس  يف 
أرض  يف  مغروس  العقل  هو  الذي  اللب  وهذا  األصلية. 
بحر  من  اللطف  ماء  من  ُسقي  التفريد،  نور  تراهبا  التوحيد، 
غرسه  اهلل  وتوىل  اليقني  أنوار  من  عروقه  امتأل  حتى  التمجيد، 
وبارش ذلك بقدرته من غري واسطة. فغرسه يف جنة الرىض، ثم 
عصمه)30) بسور الصون وأرساه يف أزليته وأبديته وأوليته حتى 

)29)  لعله موزون.

)30)  املقصود هنا البحر.
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ال تكاد تقرتب منه هبيمة النفس بشهواهتا أو بجهلها أو سباع 
مفاوز الضاللة أو يشء من الدواّب التي هي طبائع النفس مثل 
كربها ومحقها وآفاهتا. والرب جل جالله صاحب هذا البستان 
ووليه الذي هو أْزَين من مجيع اجلنان، ألنه بستان اإليامن توىل 
اهلل غرسه وسقيه وتربيته حتى أثمر الشجر نور اإليامن بتوفيمق 

 َ ِكّنَ ٱلّلَ ـٰ الرمحمن ولطائف ثمرات اإلحسان. قال اهلل تعاىل: }َولَ
{ )احلجرات، 49: 7). ْم  مُوِبكمُ مُل مۥُ ِف ق َن َوَزّيَنَه ـٰ يَم ِ

ْ
ممُ ٱل َحّبََب ِإلَْيكمُ

فهذا تفسري اسم اللب: فإنه الم وباء فابتدأ بالم مثل الم 
احلروف  من  لكنها  الكتابة  يف  واحدة  مشّددة  والباء  اللطف 
املضاعفة ، فهي يف احلقيقة اثنان: باء الرب يف البداية وباء البقاء 
إاّل  األسباب  من  لسبب  يوجد  ال  النور  وهذا  عليه.  بالربكة 
بفضل مفّتح األبواب. فأصل ما رزق اهلل تعاىل العبد من أصول 
العبودية.  بعلة  فروعه  جعل  ثم  علة،  بال  اهلل  فضل  هو  الدين 
وال  األلوهية  وهداية  الربوبية  بمعونة  مقرونة  العبد  وجماهدة 
يوفق جماهدة العبد إال بتوفيق من اهلل تعاىل يف الوقت، وحسن 
يكون  حتى  التقدير  وحسن  التدبري  بلطف  الوقت،  قبل  النظر 
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له يف األزل فيتيرس عىل العبد أعامل اخلري. أول يشء فضَّ
واعلم أن اللب ال يكون إاّل ألهل اإليامن، الذين هم من 
خاصة عباد الرمحن، الذين أقبلوا إىل طاعة املوىل وأعرضوا عن 
أنواع  عنهم  ورصف  التقوى،  لباس  فألبسهم  والدنيا،  النفس 
البالء، فساّمهم اهلل أويل األلباب، وخّصهم باخلطاب، وعاتبهم 
بأنواع العتاب، ومدحهم يف كثري من الكتاب، فقال اهلل تعاىل: 

ِل 
۟

مُو ٓأ ـٰ ِب{ )املائدة، 5: 100)، وقال: }َوٱّتَقمُوِن َي ـٰ َب
ْ
َل

ْ
ِل ٱل

۟
مُو ٓأ ـٰ َ َي }فَٱّتَقمُو۟ا ٱلّلَ

فَِبمَُدٰىمُممُ  مُ   ٱلّلَ َهَدى  يَن  ِ ٱّلَ ِٓئَك  ـٰ لَ ۟
مُو وقال:}أ  ،(197  :2 {)البقرة،  ِب  ـٰ َب

ْ
َل

ْ
ٱل

ًۭا َكِثريًۭا   ْ
 َخري

َ
مُوِت َمَة فََقْد أ

ْ
ِحك

ْ
مُْؤَت ٱل َتِدْه{ )األنعام، 6: 90)، وقال: }َوَمن ي

ْ
ٱق

أَّنََما  ٓو۟ا  وقمال: }َولَِيْعلَممُ  ،(269  :2 )البقرة،   } ِب  ـٰ َب
ْ
َل

ْ
مُو۟ا ٱل ل

۟
مُو  ِإّلَ أ

مُ
ر ّكَ َوَما َيّذَ

ٓو۟ا 
مُ

ّبَر ِب{ )إبراهيم، 14: 52)، وقال: }لَِّيّدَ ـٰ َب
ْ
ل َ

ْ
مُو۟ا ٱل ل

۟
مُو  أ

َ
ر ّكَ هٌۭ َو ِٰحدٌۭ َولَِيّذَ ـٰ َو ِإلَ همُ

أويل  تعاىل  اهلل  فمدح   .(29  :38 ِب{)ص،  ـٰ َب
ْ
َل

ْ
مُو۟ا ٱل ل

۟
مُو  أ

َ
ر ۦ َولَِيَتَذّكَ ِتِه ـٰ ءَاَي

األلباب وبنّي مراتبهم ورسائرهم مع رهبم وفضائلهم يف فقههم 
أحواهلم ألنه  إدراك  أمثالنا عن  أعجز  وفهمهم وحلمهم حتى 

خّصهم بنور اللب ما مل يفعل ذلك بغريهم.
وأما عند عامة أهل األدب ومن هلم معرفة بيشء من اللغة 
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فإن اللب هو العقل. ولكن بينهام فرق كام بني نور الشمس ونور 
ترى  تكاد  ال  ألنك  ظاهر،  يشء  وهذا  نور،  فكالمها  الرساج 
أحدمها  يتفاضل  بل  ونورمها،  عقلهام  سلطان  يستوي  عاقلني 
عىل اآلخر بزيادة خّص هذا العقُل هبا ما مل يبن ذلك يف اآلخر. 
بّره  بلطائف  وأكرمه  بمعرفته  تعاىل  اهلل  خّصه  بمن  ظنك  فام 

وأفاض عليه من بحار خريه ما مل يفض منها عىل غريه.
والعقل يف االسم واحد، وسلطانه ناقص وزائد وهو متبوع 
مقام  وأول  سلطانه.  بزيادة  ويزداد  أركانه  بقوة  يقوى  متفرع، 
العقل هو عقل الفطرة، وهو الذي خيرج به الصبي والرجل من 
صفة اجلنون، فيعقل ما يقال له ألنه ُينهى ويؤمر، ويميز بعقله 
من  والربح  اهلوان،  من  الكرامة  به  ويعرف  والرش،  اخلري  بني 
ومنه  األجانب.  من  والقرابة  اجلريان،  من  واألباعد  اخلرسان، 
عقل احلجة وهو الذي به يستحق العبد من اهلل تعاىل اخلطاب، 
التأييد،  بنور  ُوصف  الذي  العقل  نور  يتأكد  احللم  بلغ  فإذا 
فيؤيد عقله، فيصل خلطاب اهلل تعاىل. ومنه عقل التجربة، وهو 
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ما  يعرف  بالتجارب،  وأفضلها، ألنه يصري حكياًم  الثالثة  أنفع 
»ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قاله  ما  وهو  كان.  قد  ما  بدليل  يكن  مل 
عقل  ومنه  عثرة«)31).  ذو  إال  حليم  وال  جتربة  ذو  إال  حكيم 
علياًم  حكياًم  عاقاًل  كبريًا  الرجل  يكون  أن  وصفته  موروث، 
ينتفع من  تلميذ سفيه ال  أو  ابتيل بولد سفيه  حلياًم وقورًا، قد 
بربكة  وتعاىل  تبارك  اهللُ  فيورث  العاقل  فيموت هذا  صحبته، 
هلذا  وسمته  وسكينته  ووقاره  ونفعه  وضياءه  ونوره  عقَله 
السفيه، فيتغري حاله يف الوقت فيصري وقورًا عاقاًل عىل سبيل 
وَتغريرُّ  العاقل،  الكبري  بوفاة  اإلنسان  يعاينه  إنام  هذا  سلفه 
ولكن  عقله،  غري  يورث  وليس  اجلاهل.  السفيه  يف  احلال 
وتعاىل  تبارك  اهلل  ويتفضل  علمه،  ونور  دعائه  بركة  يدركه 

بمنه وكرمه. بإمتام ذلك 
املِقدار، ويصلح اإلنسان هبذه  منافعها عىل  الوجوه  وهذه 
هذه  ولعل  به.  وينتفعون  الناس  لصحبة  العقل  من  الوجوه 

ج2،  والصلة،  الرب  كتاب   ،)2033( رقم  السنن  يف  الرتمذي  رواه    (31(
ص295. ولفظه: »ال حليم إال ذو عثرة وال حكيم إال ذو جتربة«.
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الفالسفة  مثل  واليوم اآلخر  باهلل  يؤمن  فيمن ال  الوجوه جتمع 
إنام  العقل  من  األنواع  هذه  ألن  غريهم،  والروم  اهلند  وحكامء 
هي لتأييد النفوس ومعاملة أهل الدنيا عىل سبيل املراءاة. وأما 
النافع منها متام النفع فهو العقل املوزون املطبوع بنور هداية اهلل 

ى عقاًل. تعاىل. وهو اللب الذي َوَصْفُتُه حديثًا وُيسمَّ
والعقل يعربَّ به عن العلم عىل وجه املجاز يف سعة اللغة، 
ولكْن أولو األلباب هم العلامء باهلل، وليس كل عاقل عاملًا باهلل، 

ِإّلَ   مَُهآ  َيْعِقل }َوَما  تعاىل:  اهلل  قال  عاقل،  فهو  باهلل  عامل  كل  وأما 
ون{ )العنكبوت29: 43). ِلممُ ـٰ َع

ْ
ٱل

والعقل له أسامء أخر، ُيسّمى حلاًم، وهُنى، وِحْجرًا،  وِحجى، 
 ،(128  ،54  ،20 )طه،  ٰى{  َ ٱلّنمُ ِل 

۟
مُو ّلِ تٍۢ  ـٰ َي َلَ ذَ ٰلَِك  ِف  }ِإّنَ  تعاىل:  اهلل  قال 

ى ِحْجٍر { )الفجر، 89 : 5). وقال رسمول اهلل  ِ   ِف ذَ ٰلَِك  َقَسٌم  ۭ ّلِ
ْ

وقال: }َهل
ملسو هيلع هللا ىلص: »لَِيِلني منكم أولو األحالم والنهممى ثم الذين يملوهنم«)32). 
وقممد قيل إن العقل يعقل النفمس عن متابعمة اهلموى كممام يمنع 

جاء  ما  باب  الصالة،  كتاب   ،)211( رقم  السنن  يف  الرتمذي  رواه    (32(
ليليني منكم أولو األحالم والنهى.
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العمقال الدابة من مرتعها ومرعمماهما. والعممقل اسمم متبدل، 
وهو اسم عام، وال يستعمل ترصيف هذه األسامء إال منه، يقال 

عقل، يعقل عقاًل فهو عاقل وذلك معقول عنه.
مُوَن{ )الروم، 30: 24).  تٍۢ لَِّقْومٍۢ َيْعِقل ـٰ َي وقال اهلل تعاىل: }ِإّنَ ِف ذَ ٰلَِك َلَ
ووعيده  ووعده  ومواعظه  وهنيه  أمره  اهلل  عن  يعقل  أن  وهو 
من  له  ويكشف  يوّفقه  ما  قدر  عىل  األشياء  يف  مراده  ويفهم 
تعظيم أمره واجتناب مناهيه. وهذه كلهمما ال توجد إال بلطف 
املوصوف  باللب  غريه  عىل  له  فيفضرِّ إليه،  نظره  وحسممن  اهلل 
وليس  وفروعه،  الدين  أصول  يف  فقيه  وهو  املعروف.  والنور 
كل من يكون فقيمممهًا يف الفروع فقيممهًا يف األصول، ألن الفقه 
الفقه والعلم،  بالتفقه وحامل  فقيه  يف علم األحكام كثري وهو 
يقال فالن  عنممه،  اللممفظة  يعممرّب هبممذه  للعلم  اسم  والفممقه 
كام  الممقملب،  فقه  فهو  حقيقته  يف  الفقه  وأما  ويتعلم.  يتفقه 
لممه ورب حامل  فقه  فقه ال  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رب حامل 
لمم  بفقيه من  منه«)33). وقال احلممكيم: »ليس  أْفقه  إىل من هو 

)33)  رواه أبو يعىل يف املسند، رقم )7413(، ج 13، ص 408.
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احلسن)35):  وقال  مصيبة«)34)،  والرضمماء  نعمممة  البالء  يعّد 
بذنبه  البصيممر  الراغب يف اآلخرة  الدنيا  الزاهد يف  الفقيه  »إنام 
واملواظب عىل طاعة ربممممه«)36)، وقد بّيممنُت يف صدر الكتاب 
أن فقه املتعلم موضعه يف باطممن الصدر، ويزداد نوره بالتعلم 
بنور  فيستنبط  والفهم،  الفقه  أنوار  لمه  ويتفّرع  واالستعامل، 
فقهمه مسائل، ويقيس ما مل يعلم بام يشبههما ويشاكلها ويقرب 

يف  والديلمي   ،)10949( رقم  الكبري،  املعجم  يف  الطرباين  رواه    (34(

عيل  بن  حممد  حدثنا   :407 ص   ،3 ج   ،)5241( رقم  الفردوس، 
الصائغ املكي ثنا عبد العزيز بن حييى املديني ثنا عبد اهلل بن وهب عن 
ابن  عن  طاوس  عن  ليث  عن  الثوري  سفيان  عن  عيسى  بن  سليامن 
عباس ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم: ليس 
بمؤمن مستكمل اإليامن من مل يعد البالء نعمة والرخاء مصيبة: ]قالوا: 
وكذلك  الرخاء  إال  يتبعه  ال  البالء  ألن  قال:  اهلل؟[  رسول  يا  كيف 
الرخاء ال تتبعه إال املصيبة وليس بمؤمن مستكمل اإليامن من مل يكن 
املصيل  قال: ألن  يا رسول اهلل؟  قالوا: ومل  ما مل يكن يف صالة  يف غم 

يناجي ربه وإذا كان يف غري صالة إنام يناجي ابن آدم.
)35)  احلسن هو البرصي أبو سعيد.

)36)  رواه الدارمي يف السنن، رقم )294(، ج 1، ص 101 وابن أيب عاصم 

يف كتاب الزهد )1/ 267).
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من معناها.
به  تعاىل  اهلل  يقذف  الذي  النور  فهو  الدين  يف  الفقه  وأما 
يف قلب عبده املؤمن، مثل الرساج يبرص به، وال يكون ذلممك 
وَن{  ِفِقنيَ َل َيْفَقهمُ ـٰ نَ ممُ

ْ
ِكّنَ ٱل ـٰ للكافممر واملنافق. قال اهلل تعاىل: }َولَ

)املنافقون، 63: 7). وأما الفقيه الذي نّور اهلل قلبه بنور البرص فالذي 

أشار إليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أراد اهلل بعبد خريًا فقهه يف الدين 
وبرّصه عيوب نفسه وبرّصه بداء الدنيا ودوائها«)37). فمن مجع 
اهلل تعاىل فيه كال الفقهني، فهو الكربيت األمحر)38) والعامل األكرب 

واللبيب األوفر.
فأما استنباط الفقيه يف األحكام فهو استنباط املسائل عىل 
موافقة السنة وإقامة الشمممريمعة، وأما استنباط الفقيه يف باطن 
احلقيقممة  موافقممة  علممى  اخلواطر  استنباط  فهممو  العلممم 
ومشمماهدة الربوبيمة. وإنام تتبني زيادة  بينهام يف استنباط معنى 

)37)  رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، رقم )31048-31049(، ج 6، ص 

240 والبزار يف املسند، رقم )1700(، ج 5، ص 117.
املقصود  الفالسفة.  بحجر  يسمى  أسطوري  حلجر  أمحر  مسحوق  هو    (38(

هنا إذا حصل العبد عىل هذه املرتبة كأنه حصل عىل الكربيت األمحر. 
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يوِجُب  تعالممى،  اهلل  أنزلممها  قد  آلية  والظمماهر  الباطن  يف 
ظاهُرهما حكاًم، ويكون حتت ظاهرها من العبارة التي يف باطنها 
ويستنبط  تعاىل،  اهلل  حجة  يوافق  ما  فيستنبط  وعلٌم.  إشارٌة 
احلكيم ما يوافق مراد اهلل تعاىل ويستنبط احلكيم ما يوافق مراد 
اهلل تعاىل وهيدي إىل حمجته بام تبني من لطائف اإلشارات موافقًا 

للتوحيد وخمربًا عن مراد يوافقه احلميد.
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الفصل السابع
واألنوار التي وصفُتهمما يف صدر الكتاب مثل نور اإلسالم 
التوحيد، وإن كانت أسامؤهما  املعرفة ونور  ونور اإليامن ونور 
خمتلفة، فهي أشكال غري أضداد، ويتولد من كل نور منها فوائد 
عىل حدة ما ال يتولد من اآلخر عىل قدر مراتبها. فنور اإلسالم 
يتولد منه خوف ورجاء، ونور التوحيد يتولد منه خوف ورجاء، 
منه  يتولد  املعرفة  ونور  ورجاء،  خوف  منه  يتولد  اإليامن  ونور 
القلب  التي هتيج من  خوف ورجاء، وكذلممك سائر األحوال 
وتتولد من أنوار الباطن مثل الشكر والصرب واملحبممة واحليمماء 
هذا  تعاىل  اهلل  بتوفيق  أرْشُح  ولكن  وغريها،  والوفاء  والصدق 

الفصل الواحمممد.
ورجاء  اخلامتة  خوف  اإلسالم  نور  من  يتولد  أنه  فاعلم 
 } وَن  ّممُْسِلممُ َوأَنتمُ  ِإّلَ  مُّنَ  وت َتممُ فََل   { تعاىل:  اهلل  قال  العاقبة،  حسن 

ا  )البقرة، 2: 132). وقال يف قصة يوسف عليه السالم: } َتَوفَّنِى ممُْسِلمًۭ

ِلِحنيَ{)يوسف، 12: 101). ويتولد من نور اإليامن خوف  ـٰ ِحْقنِى ِبٱلّصَ
ْ
َوأَل

كل  يف  اخلري  طوارق  خوف  منه  يتولد  وكذلك  السوء،  طوارق 
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ورجاء  السممابقة،)39)  خوف  منه  يتولد  املعرفة  ونور  وقت، 
ورجاء  احلقائممق،  خوف  منه  يتولد  التوحيد  ونور  السابقة، 
وهو  الربوبية،  مشاهدة  إىل  خوفه  يرجع  النوع  وهذا  احلقائق، 
أن خيمماف اهلل تعاىل وال خياف سواه، ويرجوه وال يرجو سواه. 
الذي  السبيل  هذا  عىل  رشحها  ذكرُت  التي  األحوال  وسائر 

وصفُت لمك.
وَمَثل هذه األنوار كَمَثل اجلبممال، فاإلسالم جبل وأرضه 
جبل  واملعرفة  القملب،  وموضعه  جبل  واإليامن  الصممدر، 
رأس  وعىل  اللب.  ومستقره  جبل  والتوحيد  الفؤاد،  ومعدنه 
بالسمموء،  األّمارة  النفس  الصدر  جبل  فطائر  طائر  جبل  كل 
وطائر جبل القلب النفس امُلْلَهمممة، وطائر جبل الفؤاد النفس 
األّمارة  فالنفس  املطمئممنة،  النفس  اللب  جبل  وطائر  اللّوامة، 
يكون طرياهنا يف أودية الرشك والشممك والنفاق وما يشبهها، 
تعاىل:  اهلل  قال  رّشها،  عن  فحفظهم  أولممياءه  اهلل  رحم  ولكن 
{)يوسف، 12: 53). والنفس   ٓ ّبِ َر  

َ
ِحم َر َما  ّلَ  ِإ ِء  ٓو لّسمُ ِبٱ ةٌۢ  َر ا ّمَ َلَ لنَّْفَس  ٱ ّنَ  }ِإ

امللهمة يكون طرياهنا يف أودية التقوى أحيانًا ويف أودية الفجور 

)39)  أي العناية األزلية.
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 .(8 )الشمس، 91:  ا{ 
َ

مُجمُوَرَها َوَتْقَوٰى ََمَها ف
ْ

}فَأَل تعاىل:  اهلل  قال  أحيانًا. 
وطائر جبل املعرفة هي النفس اللّوامة، ويكون طرياهنا يف أودية 
الرتفع والعز والنظر يف كرامات اهلل واالفتخار والفرح بنعم اهلل 
أحيانًا، ويف أدوية االفتقار والتواضع واالزدراء بنفسها ورؤية الذل 
واملسكنة والفاقة أحيانًا، ومع ذلك تكون لّوامة لصاحبها يف أحواهلا، 
اَمِة { )القيامة، 75: 2). وطائر جبل  ِسممُ ِبٱلنَّْفِس ٱلّلَّوَ

ْ
مُق قال اهلل تعاىل: } َوَل أ

الرضاء واحلياء  املطمئنة، ويكون طرياهنا يف أودية  النفس  اللب 
والقرار عىل التوحيد ووجود حالوة ذكر اهلل تعاىل، وهي شكل 

ا ٱلنَّْفسمُ  َ ٓأَّيَتمُ ـٰ الروح طّيبها اهلل عن خبث املنازعة، قال اهلل تعاىل: }َي
وقمال:   ،(28-27  :89 )الفجر،   } ْرِضّيَةًۭ  ّمَ َراِضَيةًۭ  ِك  َرّبِ ِإَلٰ  ٱْرِجِعٓى  مُ   َمِئنَّة

ْ
ط ممُ

ْ
ٱل

 { )الواقعة، 56: 89).
ٍۢ

ْوحٌۭ َوَرْيَحانٌۭ َوَجنَّتمُ َنِعمي
َ

} فَر
اسم  معنى  يف  ذكرنا  كام  املعاين  هذه  يشمل  النفس  واسم 
{)يوسف، 12:  َقْرَيَة 

ْ
َِل ٱل ـٔ القلب)40)، وهو مثل قول اهلل تعاىل:} َوْس

ءَاَمنَْت{   
ٌ
َقْرَية َكاَنْت  فَلَْوَل   { وقال:  القرية،  أهل  واملعنى:   ،(82

)يونس، 10: 98) يريد بذلك أهل القرية. فكذلك القلب مضغة حلم 

)40)  يشري املؤلف هنا إىل تقسيم »القلب« إىل أربعة مقامات: الصدر والقلب 

والفؤاد واللب.
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واملراد ما فيها. وكذلك النفس، واملراد ما يف داخل اجلسد من 
أْطَيب من  النار والنور. والنفس اسم اجلنس، وجوهر بعضها 
فجورًا،  وأكثر  ظلاًم  وأشّد  بعض،  من  أخبث  وبعضها  بعض، 
من  اإلسالم  ظاهر  بنور  طابت  والنفس  األّمارة،  النفس  وهي 
وإذا  املجاهدة  بصدق  طيبًا  تزداد  وهي  النفس،  ظاهر  خبث 
قارهبا توفيق اهلل تعاىل. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف دعائه »نعوذ باهلل 
من رشور أنفسنا«)41) فتعّوذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مع ما خّصه اهلل تعاىل 
يل  »كان  قال:  والنية.  النفس  يف  وطهارة  الكرامات  من  بأنواع 

شيطان إال أن اهلل تعاىل أعانني عليه فأسلم«)42).
سيئة  ظلامنية  الدخان،  مثل  حاّرة  ريح  جوهرها  والنفس 
بتوفيق  صالحًا  وتزداد  نورانية  األصل  يف  وروحها  املعاملة، 
اهلل تعاىل مع حسن املعاملة وصحة الترضع، وال تزداد صالحًا 
باجلوع  وقهرها  عنها  واإلعراض  هواها  العبد  بمخالفة  إاّل 

)41)  رواه البيهقي يف السنن الكربى، رقم )5594(، ج 3، ص 215، وأبو 

يعىل يف املسند، رقم )5257)، ج 9، ص 168..
واجلنة  القيامة  صفة  كتاب   ،)2814( برقم  الصحيح  يف  مسلم  رواه    (42(

والنار، باب حتريش الشيطان.
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خمادعة  لكنها  احلق،  إىل  أقرب  هي  اللّوامة  والشدائد.والنفس 
مداهنة ال يعرفها إال العارفون من األكياس. والنفس املطمئنة 
نورانية،  فصارت  الظلامت  خبث  من  اهلل  طّهرها  التي  هي 
منها  إباء  غري  من  منقادة  اهلل  طاعة  يف  متيش  الروح،  فشاكلت 
اهلل  الذي مأل  يق  الصدرِّ نفس  اهلل، وهي  بطاعة  مطيعة  فصارت 

رّسه وعالنيته.
إنام شبهُت هذه األنوار باجلبال ألن نور اإلسالم يف صدر 
املسلم آكد وأحكم من أن يزيله أحد، ما دام اهلل تعاىل حيفظه، 
مل  نور اإلسالم من صدره. وربام  يزيل  أن  يتهيأ ألحد  حتى ال 
يستقم املسلم عىل الطاعة، وهو مع ذلك متمسك بالعروة الوثقى 
أرسى  اإليامن  نور  وجبل  النفس.  وسوسة  من  ينجو  ال  ولكنه 
وأعظم وأرسخ وأثبت من نور اإلسالم، ألن للنفس والية وتكلفًا 
تكلف يف حفظ  هلا  يف حفظ اإلسالم واستعامل رشائعه، وليس 

يَن  ِ مُ ٱّلَ تمُ ٱلّلَ مُثَّبِ القلب. ومثبترِّه نور الرب جل جالله، قال اهلل تعاىل:} ي
27). وقال  ِة {)إبراهيم، 14: 

َ
ِخر َ

ْ
َحَيٰوِة ٱدّلمُْنَيا َوِف ٱل

ْ
َقْوِل ٱلثَّاِبِت ِف ٱل

ْ
مُوا۟ ِبٱل ءَاَمن

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف مدح هذه األمة: »اإليامن يف قلوهبم كاجلبال 
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أوسع  املعرفة  ونور  النفع،  علم  موضع  وهو  الممروايس«)43). 
ألن  اخلرب  من  آكد  والرؤية  الرؤية،  معدن  ألنه  أرفع  وضياؤها 
»اخلرب ليس كاملعاينة«. ونور التوحيد هو أعظم اجلبال، وَمَثُله يف 

اجلبال كمثل جبل قاف)44) عند سائر اجلبال.
النفس  جماهدة  إىل  حممدوده  ينتهي  اإلسممالم  نور  فجبل 
متفاضلون.  درجات  يف  هم  اإلسالم  وأهل  أعامهلا،  وإصالح 
والتفويض واملشاهدة  التوكل  إىل  ينتهي حدوده  اإليامن  وجبل 
والنظر  رأى  قد  بام  واالعتبار  النفس،  َيمَر  ممَّا  أجّل  هي  التي 
اإليامن  أصل  يف  اإليامن  وأهل  األعني.  عن  غاب  ما  إىل  بنوره 
ثمرات  من  أنواره  يف  يتولد  وما  مشاهداهتم  ويف  متساوون، 
ينتهي حدوده  املعرفة  نور  . وجبل  متفاضلون  اإليامن وفروعه 
إىل  وتنتهي   ، والقدرة  والعجز  والفناء  بالبقاء  العلم  إحاطة  إىل 
مشاهدة بّر اهلل تعاىل ولطائفه. فبهذا النور ُيعَرف الفاين والزائل 
وُيعَرف  ورفعته،  وقدرته  الباقي  وُيعَرف  ودناءته  وحقارته 

)43)  ذكره الذهبي يف ميزان االعتدال، رقم )5529-5584(، ج 5، ص 53.

)44)  جبل عايل حييط باألرض الدنيا. ياقوت احلموي، معجم البلدان،  ج 4، 
ص 298.
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عجز اخلالئق وضعفهم. والعارف يف هذا املثل كأنه جبل اهلل ، 
استقرت معرفته برؤية عظمته وكربيائه وقدرته، ويمسكه ربه، 
تعاىل  اهلل  بإصابة حمنة، ألن  ينتقل  بإصابة حادثة وال  يزول  فال 

يمسكه بقدرته وبرمحته.
ومعنى العني من »عرف« كأنه َعِلَم وعرف عزة اهلل وعظمته 
عند  وتصاغرت  عزته،  رؤية  عند  نفسه  فذّلت  وعلمه،  وعلوه 
من  الراء  ومعنى  علوه.  رؤية  عند  وتصاغرت  عظمته،  رؤية 
فوثق  ورزقه،  ورمحته  ورأفته  تعاىل  اهلل  ربوبية  رأى  »عرف«: 
به، وآمن به، واعتمد عىل رأفته، ورجا من رمحته، وريض باهلل 
رّبًا ومدبرًا. ومعنى الفاء: فقه يف الدين هلل تعاىل، وفهم مراده، 
الفتاح العليم، وفاق نور  وفارق كل فان، وفّر من كل فتنة إىل 
عرى  العني  معنى  آخر:  ووجه  فان.  يشء  كل  عىل  الباقي  قلبه 
حتى  التقوى  لباس  تعاىل  فألبسه  ربه،  غري  إىل  النظر  عن  قلبه 
كل  قلبه  رأى  الراء:  ومعنى  مواله.  باب  مالزمة  القلب  عاود 
يشء كام خلقه اهلل تعاىل. ومعنى الفاء: فرأى الفاين كأنه قد فنى 
حتى انفرد للفرد الذي هو مواله. ووجه آخر: معنى العني أنه 
عزت نفسه باإليامن، والراء: راحت روحه بارتياح ذكر الرمحن، 
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والفاء: فتح اهلل تعاىل قلبه بالفقه يف علوم القرآن.
ووجه آخر: عفت نفسه، ورق قلبه، وفاقت روحه، ووجه 
عينيه، وكشف  ما غاب عن  بعونه  فرأى  ربه،  أعانه  َعْبٌد  آخر: 
له عن معاين األشياء، ففارق النفس واخللق بقلبه، فقام بربه ال 
بقوة نفسه، مكشوف به رسه، مشغول برّبه، قد آثر عىل ما دونه، 
أكرب وأجّل وأعظم وأكرم وأعىل وأعلم وأغنى  أنه  فإنه عرف 
وألطف. فغرق نور فؤاده يف مشاهدة عظمته، وهو يف بحر فؤاد 
أقّل  يبلغ غوَره أحد. فهذا  ينتهي مددها  وال  اهلل تعالمممى، ال 
عالمة من عالمات العارف، ألن العارف ال يدركه يف أحواله 
ريح عاصف، وال يتصل به برق خاطف، وال خيرب عنه وصف 
واصف. ويطوف حول رسه من اهلل تعالمممى يف كل وقت من بّر 
اهلل تعالمممى ولطائفه ورمحته وكرامته وعظمته وفوائده ونعمه، 
ال ينقطع عنه أدنى طرفة عني من اهلل أنواع اللطائف. فهو عارف 
هلل، وعند اهلل نفُسه، وغري عارف بام ينكر من نفسه من أخالقها 
السيئة ومن عيوهبا، وله يف أقواله وأفعاله حكمة. وهذا كله إنام 

يتبني له من بحر فضله.
ويثبرِّته عىل هذه املرتبة العظيمة جبل نور التوحيد الذي هو 
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اجلبل الرابع، وهو عىل مستقر اللب، وهو اجلبل الذي ال غاية 
لعلوه وال هناية لعظمته، وهو معدن مجيع اخلريات والبحر الذي 
من  ألحد  يتهيأ  وال  خري،  كل  إليه  ويرجع  خري  كل  منه  خيرج 
. اخللق وصف نوره بلسان العبارة إاّل عىل مقدار ما يوفَّق وييرسَّ
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الفصل الثامن
واعلم، أّيَدك اهلل، أن هذا عبد أخذه نور التوحيد، فأحاط 
املثل  وجه  عىل  التوحيد  نور  فصار  بحره.  يف  أغرقه  حتى  به 
كالشمس، فهي أطول يف الصيف وأشّد حرًا، طلعت عليه حتى 
الصيف  أيام  يف  موضع  أعىل  وهو  الزوال  من  موضعها  بلغت 
ترتفع الشمس إليه. وليس يف السامء غيم وال علة حاجزة لنورها 
وال سبب مانع حلرها وضيائها من مظلة. وليس بينها وبني هذا 
بحّرها،  الشمس  فأحرقته  برأسه،  أحاطت  حتى  يشء،  العبد 
وغرّيت حاله مألوفًا وطبعًا، وال يرى لشخصه ظاًل من ارتفاعها 
وعلّو مكاهنا إال عند قدميه، وال تستقر قدماه عىل األرض من 
الذي  د  املوحرِّ هذا  يكون  فكيف  الرضورة.  عىل  إال  احلر  شدة 
من  مقام  وهو  وقوته؟  بحوله  التوحيد  مقام  تعالمممى  اهلل  أقامه 
معتمد  له  ليس  استيقن هبالكه  وقد  ويأكله  فيقتله  أسد  به  حيّس 
املثل من  وال كاّف وال مستغاث، فام أقرب حال صاحب  هذا 
الناس وهو عند نفسه ميت  د، فهذا إنسان حّي عند  حال املوحرِّ
كيفية  يدرك  ال  اإلدراك  حد  ظلامت  يف  بقي  ألنه  ربه  من  بقربه 
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التوحيد.... نور التوحيد وأحاطت به رسًا وعالنية، وقد ضل 
هذا العبد طريق التكلف، فليس له تكلف يف األمور، وقد قام 
برتك االختيار وصارت عبوديته أسرية يف قبضة عزة الرب جل 
وهو  حلظة،  يف  رّسه  يف  اخلفي  الرشك  من  خياف  وهو  جالله، 
خلقه  من  غريه  إىل  يلتفت  كيال  خلقه  إىل  ربه  من  قلبه  يف  ينظر 
أو إىل نفسه أو إىل حركته أو إىل حد التعطيل، حتى يرى عجزه 
عن إدراك ربوبيته، أو إىل حد التشبيه حتى يرى نفسه غريقًا يف 
بحر التوحيد، وهو بحر عظيم عميق ال ُيَرى شطرُّه، وال منتهى 
مكتس،  عريان  شبعان،  جوعان  عطشان،  ريان  وهو  لغوره، 
وغني  أخرق،  وحليم  أمحق،  عاقل  جاهل،  عامل  أعمى،  بصري 
فقري، وقادر عاجز، وصحيح مريض، وحي ميت، وباق فان، 
وبعيد متداٍن، وقوي متواٍن، ومشته بال أمان. فهذه صفة العامل 
كاجلاهل  ليس  النوراين،  والسابق  الروحاين  والعارف  الرّباين 
يف  الرشح  هذا  فوق  زدُت  ولو  نفساين.  علمه  وال  الظلامين، 
من  تعاىل  اهلل  عافاه  من  عىل  فتنًة  يكون  أن  أخاُف  د  املوحرِّ حال 
الدنيا  املعايص والشهوات وحّب  البالء وغرق يف ظلامت  هذا 
عن مشاهدة لطائف املوىل، فإن هذه األشياء معافاة عن الرشك 
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والشك، وحبط دون املوىل.
وهو يف أشّد البالء، كام وصفُت لك شيئًا منه. قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »أشد الناس يف الدنيا بالء األنبياء، ثم األمثل فاألمثل«)45).
قلياًل  لضحكتم  أعلم  ما  تعلمون  »لو  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقال 
ولبكيتم كثريًا وحلثيتم الرتاب عىل رؤوسكم«)46). وأخرب عليه 
البالء«. وقال  أشّد  تعاىل وكربياَءه يف  اهلل  يشاهد  السالم: »من 

)45)   رواه الرتمذي برقم )2398( يف كتاب الزهد باب ما جاء يف الصرب عىل 

البالء. وقال: حسن صحيح.
عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  قال: خطب رسول  عنه  اهلل  أنس ريض  )46)  عن 

لضحكتم  أعلم  ما  تعلمون  »لو  فقال:  قط  مثلها  سمعت  ما  خطبة 
قلياًل ولبكيتم كثريًا«، فغطى أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
وجوههم وهلم خنني، ويف رواية: بَلَغ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
أر  فلم  والنار  اجلنة  عيلَّ  »عرضت  فقال:  فخطب  يشء  أصحابه  عن 
كاليوم من اخلري والرش ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم 
كثريًا« فام أتى عىل أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم أشد 
رقم  صحيحه  يف  البخاري  رواه  خنني.  وهلم  رؤوسهم  غطوا  منه 
أشياء..،  عن  تسألوا  ال  قوله  باب  القرآن  تفسري  كتاب  يف   ،)4621(
والرواية الثانية ملسلم يف الصحيح، رقم )2359( يف كتاب الفضائل، 

باب توقريه صىل اهلل عليه وآله وسلم.
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العافية«)47).  اهلل  فاسألوا  البالء  أهل  رأيتم  »إذا  السالم:  عليه 
فتفّكر، رمحك اهلل، يف حال من وقع عليه هذا البالء، ونزع عنه 
لباس العافية فكيف يكون عيشه. أما بلغك ما كان رسول اهلل 
يف صالته سمع  إذا رشع  ويف كل وقت؟  حال  فيه يف كل  ملسو هيلع هللا ىلص 
ريح  هاجت  إذا  وجهه  لون  يتغري  وكان  املرجل  كأزيز  أزيز  له 
وظهرت حادثة. ولكن الغفلة فينا َحَجَبْتنَا عن مشاهدة ما شاهد 

أهل املعرفة ومألت خواطر قلوبنا عن مثل هذه احلاالت . 
َحَيٰوِة ٱدّلمُْنَيا 

ْ
َن ٱل ا ّمِ ِهرًۭ ـٰ وَن َظ وقد ذّم اهلل تعاىل أقوامًا فقال: }َيْعلَممُ

مُوَن { )الروم، 30: 7). وهذا العبد الذي غرق يف  ِفل ـٰ ْ َغ ِة همُ
َ

ِخر َ
ْ

ْ َعِن ٱل َوهمُ

نور التوحيد واشتّد بالؤه، فهو يف عيش رغد، طابت حياته مع 
فهذا   .(97  :16 َبةًۭ {)النحل،  َطّيِ َحَيٰوةًۭ  مۥُ  مُْحِيَينَّه }فَلَن تعاىل:  اهلل  قال  رّبه. 
العبد قد نيس احلالوات كلها عند حالوة ذكره وطاعته ومعرفته 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ذاق طعم اإليامن من ريض  وحمبته. وقد 
فيه  ُكنَّ  السالم: »ثالث من  آخره. وقال عليه  إىل  ربًا«)48)  باهلل 
وجد حالوة اإليامن: من كان اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، 

)47)   رواه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، رقم )6646(، ج 12، ص 161.

صحيحه  يف  مسلم  رواه  رسواًل.  وبمحمد  دينًا  وباإلسالم  وتكملته:    (48(
رقم )34(، يف كتاب اإليامن باب الدليل عىل أن من ريض باهلل ربًا.
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يكره  كام  منه  اهلل  أنقذه  أن  بعد  الكفر  إىل  يعود  أن  كره  ورجل 
أن ُيلَقى يف النار، ورجل َأحبَّ عبدًا مل حيّبه إاّل هلل«)49). وليس 
هذا موضع رشحها. فهذا عبد سقاه اهلل من بحر اهلدى رشابًا، 
ووجد حالوته، فهو كاملجنون عند الناس، وقد زّينه اهلل تعاىل 
الوسواس وفّضله عىل كثري  رّش  اللباس، وعصمه من  بأحسن 
والقياس،  بالنظر  د  املوحرِّ هذا  أحوال  ُتدَرك  وال  الناس،  من 
وخّصه اهلل تعاىل بقوة من عنده يف مجيع أحواله بام ال ُيدَرك ذلك 
مُو۟ا{ )البقرة،  يَن ءَاَمن ِ مُ ٱّلَ مُ َوِلّ بالعقول واحلواّس. قال اهلل تعاىل: }ٱلّلَ
ِفِريَن َل َمْوَلٰ  ـٰ َك

ْ
مُو۟ا َوأَّنَ ٱل يَن ءَاَمن ِ َ َمْوَل ٱّلَ 2: 257)، وقال: }ذَ ٰلَِك ِبأَّنَ ٱلّلَ

ِلِحنيَ{ )األعراف، 7: 196). ـٰ َو َيَتَوّلَ ٱلّصَ ْ {)حممد، 47: 11)، وقال: } َوهمُ لَهمُ

ومعينه  ونارصه  وليه  اهلل  كان  بمن  اهلل،  رمحك  ظنك،  فام 
رأيت  أما  العقل؟  بحاّسة  أحواله  حقيقة  تدرك  هل  ومؤّيده 
نظروا  إذ  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  ومعراج  األولياء  كرامات  الضاّلني  إنكار 
تقبل  ال  عقوهلم  وزعموا  عقوالً،  وسموها  أهوائهم  من  إليها 
ما  فكل  املعقول  طريق  من  هذا  مثل  يصح  وال  األشياء،  هذه 

)49)  رواه البخاري يف الصحيح برقم )16(، يف كتاب اإليامن باب حالوة 
اإليامن.
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ال تقبل عقوهلم فذلك باطل. فيا أخي كيف ُتدِرك بآلة خملوقة 
بة ربوبيَة خالٍق قدير رب عامل يفعل ما يشاء وحيكم  حمدثة مركَّ
ويتفاضل  ويتقارص  وينقص  يزيد  يشٌء  ُيدِرك  ومتى  يريد؟  ما 
ربوبيَة رٍب ال يزيد وال ينقص وال يتغري حاله؟ بل العقل حجة 
إلدراك  ال  العبودية  إلقامة  بة  مركَّ آلة  وهو  العبد  عىل  تعاىل  اهلل 

الربوبية .
ومن عجز عن إدراك أشياء يف نفسه خملوقة فيه ومل يدرك 
القلب  وأحوال  النوم  مثل  واخليال  بالظن  إال  علاًم  حقيقتها 
هي،  أيش  النفس  حقيقة  يعرف  وال  والروح  النفس  وطبائع 
يشء،  كل  به  يعرف  أنه  يّدعي  الذي  العقل  حقيقة  يعرف  وال 
فكيف يكون له سبيل اإلدراك إىل ما هو أعىل منه؟ بل الصواب 
وهذا  احلق.  إىل  والرجوع  للرب  واالستسالم  للحكم  التسليم 

مۥُ  ٰى لَِمن َكاَن َل
َ

ر
ْ

ك د الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله: }ِإّنَ ِف ٿ َلِ املوحرِّ
القلب  37)، فهذا صاحب  )ق، 50:   } َو َشِهيدٌۭ   ْمَع َوهمُ َقى ٱلّسَ

ْ
ٌب أَْو أَل

ْ
َقل

يف احلقيقة ألن حافظ قلبه ربه عز وجل وألن من وّكله اهلل إىل 
الشغل  فقد وقع من  ربه  قلبه  قلبه، ومن حفظ  زاغ  قلبه  حفظ 
يف فراغة. والناس يعظمون هذا اإلنسان، ألنه رفيع املقدار وقد 
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وضع هو نفسه، وأزراها، وصارت نفسه لنور قلبه كاملرآة لعينه 
ينظر بنور قلبه فيعرفها فيصل بمعرفتها إىل معرفة رّبه جل وعال. 
 ،(21  :51 )الذاريات،   } وَن 

مُ
مُْبِصر ت أَفََل  ْم   أَنفمُِسكمُ  ٓ }َوِف تعاىل:  اهلل  قال 

وقال عليه السالم: »من عرف نفسه عرف ربه«.
طريقه،  وسلوك  أمره  أوائل  يف  للمبتدئ  يكون  إنام  وهذا 
وأما إذا اتصل بنور احلق، وقوي بقوة احلق، تالشى عند سلطان 
َمن دونه من خلقه، ويظل عند ظهور حقه مقدار  قدُر  عظمته 
مجيع خلقه وقد وصف اهلل مثاًل من نور قلب املؤمن عىل سبيل 
ا ِمْصَباٌح{ إىل قوله: 

َ
مُوِرِهۦ َكِمْشَكٰوةٍۢ فِي املثال فقال تعاىل: }َمثَلمُ ن

تعاىل  اهلل  بتوفيق  تفكر  فمن   .(35  :24 {)النور،   ٌۭ َعِلمي ٍء  َشْ }ِبكمُّلِ 
بإدراك يشء من معنى بيان هذه اآلية فإن من أول الكتاب إىل 
آخره ما يدّله عىل رشح معنى هذه اآلية، واهلل اعلم. وقال بعد 

مُوٍر {)النور، 24: 40). مۥُ ِمن ّن ا فََما َل مُورًۭ مۥُ ن مُ َل هذا: }َوَمن لَّْم َيْجَعِل ٱلّلَ
عبارة  وهي  والقلب  الصدر  مثل  الرّس  مقامات  وأسامء 
اهلل  وضعها  وقد  األنوار  إىل  إشارات  حقيقتها  وإنام  باللسان، 
من خزائن نوره. أال ترى ما قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فراسة املؤمن 
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»لُيْفتِك  وقال:  تعاىل)50)«،  اهلل  بنور  ينظر  »واملؤمن  ختطئ«،  ال 
يف  وواعظه  مؤمن  كل  قلب  يف  اهلل  »زاجر  وقال:  قلبك«)51)، 

قلب كل مؤمن«)52).
واعلم يا أخي أن قوام اخللق كلهم باهلل تعاىل، فام ظنك فيمن 

السنن، رقم  الرتمذي يف  بنور اهلل. رواه  ينظر  فإنه  املؤمن  اتقوا فراسة    (50(
وهو  احلجر،  سورة  ومن  باب  القرآن  تفسري  كتاب  يف   ،)3127(

حديث حسن.
)51)  »حدثنا إبراهيمم بن احلجماج السامي، حدثنما محماد بن سملمة ، عن 

أيب عبد السالم، عن أيوب بن عبد اهلل بن مكرز ، عن وابصة بن معبد 
األسدي قال: )أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنا أريد أن ال أدع 
شيئًا من الرب واإلثم إال سألته. فأتيته يف عصابة من الناس يستفتونه، 
فجعلت أختطاهم، فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم. فقلت دعوين أدنو من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فإنه أحب 
الناس إيل أدونو منه. قال: دعوا وابصة، ادن يا وابصة، استفت قلبك 
الرب ما اطمأنت  واستفت نفسك، واستفت قلبك، واستفت نفسك. 
النفس وتردد يف  ما حاك يف  القلب، واإلثم  إليه  النفس وأطمأن  إليه 
 ،)228 الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ثالثًا.(«. رواه أمحد )4/ 

والدارمي )2/ 320(، وأبو يعىل املوصيل يف مسنده، رقم )1586).
كل  قلب  يف  اهلل  واعظ   ...« بلفظ:   )182  /4( املسند  يف  أمحد  رواه    (52(

مسلم«.
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تواله اهلل تعاىل خصوصًا واكتنفه بكنفه وجعله من خاصته وأهل 
واليته. ومن مل يمت ال يرى القيامة إال أن يموت، كام قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات فقد قامت قيامته«)53). ومن مات وخرجت 
روح نفسه وانتقل بروحه من الدنيا إىل اآلخرة، عاين اآلخرة وما 
فيها. فكذلك من مات بمعناه وحيي بمواله وعلم أنه ال يملك 
لنفسه رضًا وال نفعًا وال موتًا وال حياًة وال نشورًا، فقد كشف 
اكتنفه  قيامته، وصار حيًا بمواله، ألنه  له غطاء غفلته، وقامت 
يشاهد غرُيه،  مل  ما  احلق  بنور  قلبه وأحياه، فشاهد  وأيد  وتواله 
 أَْحَيآءٌ{ 

ْ
ِ أَْمَو ٰتاًۢا  َبل مُو۟ا ِف َسِبيِل ٱلّلَ مُِتل يَن ق ِ َ ٱّلَ وقال اهلل تعاىل: }َوَل َتْحَسَبّ

 
ْ

ِ أَْمَو ٰتٌۢ  َبل مُْقَتلمُ ِف َسِبيِل ٱلّلَ مُو۟ا لَِمن ي }َوَل َتقمُول وقال:   ،(169 )آل عمران، 3: 

اهلل  اهلل جعله  الكافر يف سبيل  قتله  154). ومن  )البقرة، 2:   }  ٌۭ أَْحَيآء

املحبة ونار  قتله نور  تعاىل حيًا بكرامته شهيدًا، فام ظنك فيمن 
ونار  احلق  موافقة  ونور  اهلوى  خمالفة  ونار  اهلجران  خوف 

االشتياق، وقتل نفسه بسيف التوحيد فصار حّيًا هلل عز وجل. 
واحلياة التي يفهام العامة عىل وجوه:

)53)  رواه الديلمي يف مسند الفردوس بمأثور اخلطاب، رقم )1117(، ج 1، 
ص 285.
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والبهائم،  الدواب  حياة  وهي  بالروح،  النفس  حياة  منها 
حياة  ومنها  اإليامن،  بنور  الكفر  ظلمة  من  القلب  حياة  ومنها 
النفس بالعلم، فإّن العامل حّي واجلاهل ميت، ومنها حياة العبد 
التوبة  التائب بنور  الطاعة من ظلمة املعصية، ومنها حياة  بنور 
املجاهدة،  توفيق اهلل من ظلمة رؤية  من ظلمة األرضار وبنور 
ومنها حياة العبد برؤية ِمنَِّة اهلل تعاىل عليه وحسن نظره إليه من 
َتِمل ذكَرها قلوُب العامة.  ظلمة النظر إىل العمل، ثم منها ما ال حَتْ
وحمُ ِمْن أَْمِر َرب{ )اإلرساء، 17: 85)، وقال:   مُِل ٱلّرمُ قال اهلل تعاىل: }ق

وَح ِمْن أَْمِرِهۦ  ِقى ٱلّرمُ
ْ
مُل مُ{   )املجادلة، 58: 22)، وقال: }ي ه

نْ وحٍۢ ّمِ
مُ

} َوأَّيََدهمُ ِبر
ِإلَْيَك  أَْوَحْينَآ  }َوَكَذ ٰلَِك  وقال:   ،(15  :40 )غافر،  ِعَباِدِه{  ِمْن  مُ  يََشآء َمن  َعَلٰ 

تعاىل  اهلل  خلق  ممكن  حّي  فكل   .(52  :42 ْن أَْمِرَنا {)الشورى،  ا ّمِ وحًۭ رمُ

أحيا  به  الذي  النور  عبارة عن  والروح  بالروح،  إنام سمي حيًا 
وقوام  أمره،  من  الروح  أن  تعاىل،  اهلل  ذكر  كام  اخللق، وهو  اهلل 
هذا  تعاىل  اهلل  فّهمه  فمن  بالروح.  قائمة  والنفس  باهلل،  الروح 
اهلل وتوفيقه، من  اهلل وتوطيد  بتأييد  ما وراء ذلك،  املقدار فهم 
حياة القلب بروح احلكمة وروح الصدق وروح املحبة وروح 
وروح  الكالم  وروح  الرسالة  وروح  الشهادة  وروح  الوالية 
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بروح  القلب  وحياة  اإلسممالم،  بروح  الصدر  فحياة  اخللة. 
اللب  وحياة  واملشاهدة،  املعرفة  بروح  الفؤاد  وحياة  اإليامن، 
بروح التوحيد واالنفصال عن القوة واحلول واالتصال باحلق.

رجل  كمثل  أمره  ابتداء  يف  الطريق  هذا  صاحب  ومثل 
احتوته ظلامت الليل وأحاطت به يف بيت مظلم، فُأعطي رساجًا 
فاستضاء بنور ذلك الرساج، ثم ُفتَِحت كوة بيته وبابه فوقع نور 
القمر، فاستأنس به واستبرش حتى خرج إىل الصحراء فاستغنى 
بنور القمر وضيائه عن ضوء الرساج، فبينام هو فرح كذلك إذ 
أسفر الصبح، فغلب نور النهار وسلطانه نور القمر، فاستبرش، 
أن  إىل  يزداد  وضياؤها  نورها  وجعل  الشمس  طلعت  هو  فإذا 

تبلغ أعىل درجاهتا.
ونور  بظلمتها،  اجلاهلة  النفس  هي  املظلم  البيت  فمثل 
القمر،  كطلوع  العقل،  هذا  يزيد  ثم  العقل،  نور  فيها  الرساج 
بأنوار الرشيعة وعلم السنة. ثم يزيد بنور صفوة املعرفة، وهي 
كطلوع الصبح، ثم يزيد برؤيته منن اهلل تعاىل وما سبق له من اهلل 
الوقت ظاهرًا وباطنًا ولطائف صنعه وحكمه.  من احلسنى يف 
ويزداد  يرتفع  ثم  الشمس،  طلوع  وهو  التوحيد  بنور  يزيد  ثم 
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قدرته  آثار  حقائق  برؤية  ومنافعها  وسلطاهنا  ونورها  ضوؤها 
العبد  خاف  واجتمعت  أنواره  اكتملت  وإذا  ربوبيته.  ولطائف 
من زواهلا، وخيش من انتقاهلا، ومل يأمن تغيري حاهلا. فصاحب 
هذا املقام خياف من فراق هذا النور وزوال هذا الرسور أشد مما 
خياف هذا املستأنس بنور الشمس من زواهلا وغروهبا. وقد قال 

القائل:)54)
 طلعت شمس نوره يف القلوب
يمتمبماهممون باحلبيمب فكمل

غروب من  هلا  فام   وأضماءت 
بنصيب)54) حبميبمه  من  آخذ 

رجل  كَمَثل  وأحواله  وأفعاله  أعامله  إىل  العبد  نظر  وَمَثل 
التي  األنوار  هذه  له  اتصلت  ثم  وصفنا،  كام  رساجًا  أرسج 
وصفُتها، فهل ينظر إىل الرساج بعدما ظهرت له هذه األنوار؟ 
رسه  رأى  د  املوحرِّ وكذلك  لألعامل.  وّفقه  ملن  يشكر  بل  ال، 
معاينًة بحقائق اإليامن ومشاهدًة بنور هداية الرمحن آثار عظمة 

)54)  تشبه هذه األبيات أبيات للحسني بن منصور احلالج:

َفاسَتناَرت فام لمَهما من ُغروِبَطَلَعمت َشمُس َمن ُأِحبرُّ َبَليٍل
ممِل َوَشمُس الُقلوِب َليَس َتغيُبإنَّ َشمَس النَّهاِر َتغمُرُب باللَّيمم
إلمى لقممماِء احلَبيممِبَمن أَحبَّ احلَبيب طمماَر إليممِهِ اشتِياقًا 

 



89

إىل عمله  يلتفت  فلم   ، وفردانيته  وقدرته وجالله وكربيائه  اهلل 
منّته  أنوار مشاهدة  يعتمد عليه واعتمد عىل اهلل، وغرق يف  ومل 
حركات  إىل  النظر  من  فتربأ  رأفته،  وشواهد  رمحته  ولطائف 

نفسه. وأزرى بنفسه ملا رأى من سوء أخالقها وقبح مرادها.
ومثل آخر أن الكواكب إنام يكون سلطاهنا يف ليلة ظلامء، 
الكواكب،  نوَر  نوره  غلب  البدر  ليلة  وكانت  القمر  طلع  فإذا 
الشمس  وطلعت  الصبح  أسفر  فإذا  النجوم،  أكثر  وخفي 
انطمست آثار الكواكب الباقية، وذهب نور القمر. فام ظنك يف 
عمل النفس عند ظهور الربوية بالتوفيق واملعونة واهلداية وهل 
د يف عمل ما دام يرى لطائف ربوبيته وسعة رمحته،  يعتمد املوحرِّ
ودنياه  لدينه  وباطنًا  ظاهرًا  عنه  مستغن  غري  بربه  قائم  العبد  إذ 
طرفة عني وال أدنى من ذلك. فلام كانت اهلداية وأنوار الوالية 
ولطائف حسن الرعاية مجلت وشملت وكثرت مل يبق النظر إىل 
حركات النفس وأعامهلا عىل سبيل ما يرى يف كل حلظة وطرفة 

من لطائف الرب جل وعال.
يتوالها رهبا.  التي  القلوب  وأبنيرِّ لك شيئًا من صفة هذه 
اعلم، رمحك اهلل، أن قلوب أولياء اهلل خزائن احلكمة، ومواضع 
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الكرامة،  وبيوت  املعرفة،  وكنوز  املشاهدة  ومعادن  الرمحة، 
ومواضع نظر اهلل جل جالله إليها برمحته، ومزرعة رأفته، وأواين 
فوائده،  ومواضع  توحيده،  وأوعية  حكمته،  وأخبية  عمله، 
ومساكن عوائده، وأكنة أنوار من نوره. ينظر إليها برمحته يف كل 
حلظة فيزيد أنوارها ويصلح أرسارها وقد زينّها اهلل بنور اإليامن، 
االمتنان،  لطائف  من  وحشاها  الرمحن،  عىل  بالتوكل  سها  وأسَّ
احلق  بنور  أرضها  وطيب  اإلحسان،  فوائد  من  حيطاهنا  وبنى 
والنفاق  والشك  الرشك  خبث  من  تربتها  طابت  حتى  واهلدى 
من  اهلل  سقاها  املعرفة  أرض  األرض  فهذه  الفواحش.  وسائر 
بحسن  وأيَّدها  النفس،  أنوار  من  فيها  نبتت  حتى  الرىض  بحر 
املتقني، وأخرج  السادات من  البساتني، وهم  معاجلة أصحاب 
 : انية  الربَّ بالرياح  وربَّاها  املرسلني،  سيد  متابعة  بريح  أكاممها 
رياح  من  يشاكلها  وما  الظفر  وريح  الرأفة  وريح  الرمحة  ريح 
الربوبية، وأنضج أثامرها بحر شمس املعرفة، وزادها بميض ليل 
االفتقار وهنار االفتخار، وأحسن لون فواكهها بصبغة اهلل، وهي 
بيان أحكام الرشيعة واستمساك العبد بالعروة الوثقى، وطيَّب 
عىل  املحبة  رسير  وضع  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص.  نبيه  بسنة  بالتمسك  طعمها 
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أرض احلق املطّيب تراهبا بنور اللّب املؤيد بنور التوفيق املغذى 
بغذاء التصديق املؤسس بأساس التحقيق املشّدد بركنه الوثيق، 
وبسط عىل هذا الرسير الفرش الوثري من احلول والقوة، وألقى 
عليها من نامرق الترضع واالستكانة، وجعل متكأه االستقامة، 
أجلس  ثم  اجلامعة،  ولزوم  احلق  يثبته عىل  أن  اهلل  واعتامده عىل 
وقد  ومنصورًا  ومؤيدًا  مرسورًا  ووليه  عبَده  الرسير  هذا  عىل 
ألبسه لباس التقوى، ونزع عنه ثياب التكلف والدعوى، وخلع 
عليه كرامته من خزائن فضله، وشّد أزره بمنّته وتوفيقه، وتّوجه 
بحر  من  طهارة  وزاده  ورعايته،  ِه  بِررِّ بامء  وغسله  واليته،  بتاج 
هدايته، وأطعمه من حالوة ذكره وحمبته، وسقاه رشابًا طهورًا 
حتى  وصلته  بحالوة  ممزوجًا  التفريد  بحر  من  التوحيد  بكأس 
صار قائاًم باهلل غائبًا رسه عمن سواه، قد ذلت نفسه عند ظهور 
نفسه  فقامت  نرصته،  رؤية  عند  التكلف  عن  وتالشت  عزته، 
كاألسري  أو  املقهور  كاملضطر  أو  املحجور  كالعبد  خدمته  يف 
املأسور، ثم نظمر إليمه ربرُّمه نظمرة رمحتمه، فنثر عليه من خزائن 
الربوبية نثار كرامات اخلصوصية، حتى قام مقام حقيقة العبودية، 
ه ولطف به  به وناداه وأكرمه وسامَّ فأغناه اهلل تعاىل بذلك، ثم قرَّ
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واكتنفه  وقّواه  تعاىل  اهلل  فأّيده  دعاءه،  سمع  حني  فأتاه  ودعاه، 
ناجاه،  وقت  كل  ويف  ناداه،  الرس  ويف  ولّباه  أجابه  حتى  وآواه 
ومناه،  فأعطاه سؤله  رًبا سواه،  له  يعرف  إىل مواله ال  ورصخ 
اجتباه،  وملعرفته  ارتضاه،  وملحبته  وهداه،  خلدمته  واصطفاه 
وأجرى بني يديه أهنارًا من الصدق والصفاء، والتحقيق واحلياء، 
واملحبة والرضاء، واخلوف والرجاء، والصرب والوفاء، والشكر 
والقضاء، والبقاء واللقاء، واالفتخار واالفتقار، والتعظيم وترك 
االختيار، والنظر يف األقدار ومشاهدة العزيز اجلبار. يزيده اهلل 
كل وقت من اللطائف ما عجز الواصفون عن وصفه. وهو يف 
قرب من مواله مستوحش من دنياه، اشتغل باهلل عن النظر يف 
احلال،  هذا  زوال  مع مواله، خياف  عيش  أرغد  فهو يف  عقباه، 
الكربياء  مشاهدة  مقام  عن  االنتقال  توجب  حادثة  وخيشى 
املستوحش، وكاملستقر  احلالة كاألنيس  واجلالل، وهو يف هذه 
املستوفز، وكاملطمئن املضطرب، قد غرق يف بحر ال يرى شّطه 
وهو بحر التوحيد، وال يتمنى النجاة من هذا الغرق. يتلذذ هذا 
أمل  من  ويأمل  الدنيا،  حالوات  من  املتلذذون  يتلذذ  كام  د  املوحرِّ
فراقه بام ال يأمل أهل األوجاع واألمراض والشدائد، واملرضبون 
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مون باحلديد، فعافاه اهلل من أمل الفراق ومجع له  بالسياط واملخرَّ
كل عافية، ومّجله من عنده وآَمنَُه، فسبحان من آىل عىل خاصة 
عليهم  وأنعم  العظيمة،  باآلالء  أصفيائه  من  واملقربني  أوليائه 
بالنعامء اجلسيمة، وعصمهم من األهواء السقيمة، ومنَّ عليهم 
فله  املستقيمة،  املحّجة  سبيل  هبم  وسلك  السليمة،  بالقلوب 
احلمد عىل دفع البالء وبذل العطاء وزيادة النعامء وكرامة اهلدى 
خليله  وملة  املصطفى  بنبيه  باالقتداء  والتوفيق  الردى  ورفع 
املجتبى وسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املرتىض خاتم األنبياء والرسل إىل 
أوضح السبل، ختم اهلل به النبوة وبدر بمتابعته إىل إقامة املروة 
وإحياء الفتوة، وقطع به احلجة وأرسله للعاملني رمحًة، ودفع به 
كل نقمة وأتم به النعمة إذ هو رسوله املصطفى صىل اهلل عليه 
املحبة  أهل  أصحابه  وعىل  والصفاء  الصدق  أهل  آله  وعىل 
والوفاء وعىل أزواجه أهل العفة والتقى وسّلم، وال ملجأ وال 
منجى منه، وهو ويل كل مؤمن ونعم املوىل هو، وصىل اهلل عىل 

سيدنا حممد وآله وصحبه وسّلم.
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