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مقدمــة       
شمس الدین التبریزي:    

  یشتمل ھذا الكتاب على ترجمة لمجموعة من مقاالت شمس الدین التبریزي م 645ھـ. و ھو
محمد بن علي بن ملك داد، الملقب بشمس الدین، المنسوب إلى تبریز، والمشھور بشمس الدین
التبریزي (1). وقد لقبھ جالل الدین الرومي م 672 ھـ بألقاب كثیرة منھا: «خداوند خداوندان
اسرار» أي سید سادات األسرار، و«جان جان جان» أي روح روح الروح، و«سلطان سلطانان
جان» أي سلطان سالطین الروح، و«نور مطلق» أي النور المطلق(2). وكانوا یُطلقون علیھ في

تبریز الكامل التبریزي(3).        

(1) انظر: نور الدین عبد الرحمن جامي: نفحات االنس من حضرات القدس، ص 296، د. ذبیح
هللا صفا: تاریخ ادبیات در ایران از اوایل قرن ھفتم تا پایان قرن ھشتم ھجرى، جلد سوم از اوایل
قرن ھفتم تا پایان قرن ھشتم ھجري، بخش اول، چاپخانٔھ تابش، چاپ ھفتم، تھران 1369، ص
454، جالل الدین ھمائى: مولوى نامھ، مولوى چھ مى گوید؟ جلد دوم، ص 1039، بدیع الزمان
فروزانفر: موالنا جالل الدین محمد مشھور بھ مولوى، انتشارات معین، تھران، چاپ سوم

1387، ص 87.      

(2) انظر: شمس الدین محمد تبریزي: مقاالت شمس تبریزي، تصحیح وتعلیق محمد علي موحد،
شركت سھامى خوارزمى، چاپ چھارم، تھران، دى ماه 1391 ھـ.ش، ص 20 من مقدمة

المصحح.      

(3) انظر: شمس الدین احمد افالكي: مناقب العارفین، باتصحیحات وحواشى وتعلیقات بكوشش
تحسین یازجي، دنیاى كتاب، چاپ دوم، تھران 1362، جلد دوم، 615.      



یرجع أصل شمس الدین إلى والیة بازر التابعة إلقلیم خراسان، لكنَّ أباه كان قد قدم إلى مدینة
تبریز للتجارة، وفیھا ُولد شمس الدین فى سنة 582 ھـ (4).     

(4) انظر: امیر دولتشاه بن عالء الدولھ بختیشاه الغازى السمرقندى: كتاب تذكرة الشعراء، بسعي
واھتمام وتصحیح       

ادوارد برون انكلیسى، لیدن، 195. بدیع الزمان فروزانفر: موالنا جالل الدین محمد، ص 88.

یقول جالل الدین الرومي:     

أنت مفخرة تبریــــز یا شمس الدین    

والبوح بأسرارك غیر مباح(5)

(5) مفخر تبریز توئى شمس الدین       

گفتن اسرار تو دستور نیست      

شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس، تصحیح محمد علي موحد، ص39 من مقدمة المصحح.      

ورث شمس الدین مھنة التجارة عن أبیھ، وكان یرتدي لباس التجار، ویطوف البالد من أجل
التجارة، وینزل في الرباط في كل مدینة یدخلھا، ویضع قفًال كبیًرا على باب حجرتھ كأن بھا
بضاعة ثمینة، بینما ال یوجد فیھا سوى قطعة من الحصیر(6). وفي ھذا دلیل على أنھ كان تاجًرا
فقیًرا، أو أنھ كان یجوب البالد لھدف آخر غیر التجارة سوف یتضح فیما بعد. ویقال إنھ كان ینسج
تكة السروال ویعیش من عائدھا(7)، كما أنھ «اشتغل في الحدادة، واحترف بیع سالل الخوص

والخیزران، وحمل مشحذ سكاكین كان یحصل عن طریقھ على بضعة قروش في الیوم»(8).     

(6) انظر: شمس الدین محمد بن ملك داد تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، بتصحیح وتحشیھ
ومقدمھ احمد خوشنویس عماد، مؤسسٔھ مطبوعاتى عطائى، تھران 1349، ص9. شمس الدین



تبریزي: مقاالت شمس، تصحیح محمد علي موحد، ص20 من مقدمة المصحح.      

(7) انظر: شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس، تصحیح محمد علي موحد، ص20 من مقدمة
المصحح.      

(8) إحسان المالئكة: جالل الدین صائغ النفوس، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،
بیروت، لبنان، ص103.      

ا بعلم التفسیر والمعلومات عن ثقافة شمس الدین غیر متوفرة، لكن یتضح من مقاالتھ أنھ كان ُمِلم�
والحدیث     

س في والفقھ والكالم، ومطَّلعًا على األدب العربي، ویقال: إنھ كان یتكلم العربیة، كما أنھ كان یَُدّرِ
أرزنة الروم وبعض مدنھا(9).

(9) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمھ احمد خوشنویس عماد،
ص یب.   

اتضحت نزعة شمس الدین الدینیة منذ طفولتھ، كما صرح ھو نفسھ بذلك قائًال: «كنت طفًال،
وكنت أرى هللا تعالى والمالئكة، وأشاھد الغیبیات. وكنت أظن أن الناس جمیعھا كذلك»(10). وقد
ُشغف في صباه بالسیرة المحمدیة شغفًا شدیًدا إلى حد أنھ كانت تمر علیھ أربعون یوًما من دون أن

یتذوق الطعام، ولم یكن یشعر بمرورھا(11).     

(10) انظر: االفالكي: مناقب العارفین، جلد دوم، ص 680.      

(11) انظر: عبد الرحمن جامي: نفحات االنس، ص 296.      

سلك شمس الدین الطریق الصوفي في شبابھ، وكان مریًدا للشیخ أبي بكر السالل في تبریز،
وأدرك صحبة الشیخ ركن الدین السجاسي م 606 ھـ تقریبًا، وبابا كمال جندي. وزعم أن الرسول
ملسو هيلع هللا ىلص ألبسھ الخرقة في المنام(12). وكان شمس الدین یبالغ في الریاضة والمجاھدة إلى حد أنھ دخل



حجرة مدرسة في مدینة حلب، وظل یرتاض بھا أربعة عشر شھًرا، فصدر صوت من جدار
الحجرة فحواه: إن لنفسك علیك حق�ا. وكان شمس الدین یتضرع إلى الحق تعالى أن یرزقھ صحبة
ر في المنام بصحبة ولي في بالد الروم(13) أال وھو جالل الدین الرومي .      أولیائھ الصالحین؛ فبُّشِ

(12) انظر: عبد الرحمن جامي: نفحات االنس، ص 296، ص 297. د. ذبیح هللا صفا: تاریخ
ادبیات در ایران از اوایل قرن ھفتم تا پایان قرن ھشتم ھجرى، جلد سوم، بخش اول، ص454.
جالل الدین ھمائى: مولوى نامھ، ص1040. شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس تبریزي،

تصحیح ومقدمھ احمد خوشنویس عماد،       

ص 59.

(13) انظر: االفالكي، مناقب العارفین، ص 682.      

شمس الدین التبریزي وجالل الدین الرومي: اللقاء والفراق والمعنى:    

سافر شمس الدین إلى بالد الروم بحثًا عن مطلوبھ، ویقال إن شیخھ ركن الدین السجاسي ھو الذي
حثھ على ھذا السفر(14). وجاء إلى قونیة في 26 جمادى الثاني 642ھـ، ونزل في خان
الحلوانیة. كان جالل الدین یمر من أمام الخان مع جماعة من الفضالء. فسألھ شمس الدین: أیھما
أعظم أبو یزید البسطامي أم المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص؟ فأجابھ: المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص. فقال لھ: ولماذا إَذْن قال
المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: ما عرفناك حق معرفتك. وقال أبو یزید: سبحاني ما أعظم شاني؟ فقال: لقد ارتوى
أبو یزید بجرعة، وتحدث عن ارتواء. لكن المصطفى طلب السقي وشعر بالعطش، وال جرم أنھ
تحدث عن عطش، وانشرح صدره، وكان یزداد قربًا فى كل یوم. فصاح موالنا شمس الدین

صیحة، وسقط(15).     

(14) انظر: دولتشاه بن عالء الدولھ بختیشاه، تذكرة الشعراء، ص 196.      

(15) انظر: عبد الرحمن جامي: نفحات االنس، ص 297. شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس،
تصحیح محمد علي موحد، ص 19.      



وجالل الدین محمد ھو ابن سلطان العلماء بھاء الدین محمد بن حسین بن أحمد الخطیبي. كان جده
حسین بن أحمد الخطیبي من مشایخ عصره، وكان أبوه بھاء الدین محمد المعروف ببھاء ولد م
628 ھـ من العلماء والخطباء ومن كبار مشایخ الصوفیة في أواخر القرن السادس الھجري وأوائل
القرن السابع الھجري، وقد تعلم آداب الطریقة على ید الشیخ نجم الدین الكبرى م 617 ھـ. ُولد
جالل الدین في بلخ فى سنة 604ھـ. وفي سنة 609 ھـ أو 610 ھـ سافر بھاء الدین مصطحبًا

ابنھ جالل الدین من     

شرق إیران إلى غربھا بسبب صراعھ مع عالء الدین محمد خوارزمشاه م 617 ھـ، وذھب عن
طریق نیسابور وبغداد ومكة إلى الشام ومنھا إلى زنجان، وأقام مدة في مالطیة والرنده، ثم استقر
في قونیة بدعوة من السلطان عالء الدین كیقباد 616 ھـ - 634ھـ. وتوفي فیھا في سنة 628 ھـ.
كان بھاء الدین ھو المعلم األول والمرشد األول لجالل الدین، وبعد عام من وفاتھ جاء مریده برھان
الدین محقق الترمذي م 638 ھـ، وأرشد جالل الدین تسع سنوات، ثم حثھ على السفر إلى حلب
ودمشق لیكمل علومھ الشرعیة واألدبیة؛ فسافر جالل الدین إلى بالد الشام في سنة 630 ھـ، ثم
عاد إلى قونیة في سنة 637 ھـ، وداوم على الریاضة والمجاھدة بأمر برھان الدین، وحصل على
إجازتَي التعلیم واإلرشاد، وجمع بین علوم الظاھر وتربیة الباطن. واشتغل بتدریس العلوم الشرعیة
والوعظ والتذكیر، وكان أربعمائة طالب علم یحضرون مجالسھ. وتجاوز عدد مریدیھ العشرة

آالف(16).

(16) انظر: د. ذبیح هللا صفا : تاریخ ادبیات در ایران، جلد سوم، ص 448 - 454. د. رضا
زاده شفق، تاریخ ادبیات در ایران براى دبیرستانھا، تاریخ ادبیات براى سال ششم ادبى، شركت
سھامى طبع مؤسسٔھ انتشارات امیر كبیر، 1369، قسمت دوم، ص 17، 18. ھرمان اتھ: تاریخ
ادبیات فارسى، ترجمھ باحواشى دكتر رضا زاده شفق، بنگاه ترجمھ ونشر كتاب، تھران 2536،
ص 159، 160. محمد ھادى رضا قلى خان متخلص بھ ھدایت: تذكرٔه ریاض العارفین،
بكوشش سید رضى واحدى وسھراب زارع، ص 63، 64. شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس

تبریزي، تصحیح ومقدمھ احمد خوشنویس عماد، ص 59، ص 14.      



طرأ تحول كبیر على حیاة جالل الدین بعد أن التقى شمس الدین؛ فترك الدرس والوعظ، و«انقطع،
وتجرد، وھام، وترك التصنیف واالشتغال، وسبب ذلك أنھ كان یوًما جالًسا في بیتھ، وحولھ الكتب
والطلبة، فدخل علیھ الشیخ شمس الدین التبریزي، اإلمام الصالح المشھور، فسلم وجلس، وقال
للشیخ: ما ھذا؟ وأشار إلى الكتب، والحالة التي ھو علیھا. فقال لھ موالنا جالل الدین: ھذا ال

تعرفھ.     

فما فرغ الشیخ جالل الدین من ھذا اللفظ، إال والنار عمالة في البیت والكتب. فقال موالنا جالل
الدین للتبریزي: ما ھذا؟ فقال لھ التبریزي: ھذا ال تعرفھ. ثم قام، وخرج من عنده. فخرج الشیخ

جالل الدین على قدم التجرید، وترك أوالده وحشمھ ومدرستھ»(17).

(17) محیي الدین أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي الحنفي: الجواھر المضیة في طبقات
الحنفیة، تحقیق د. عبد الفتاح محمد الحلو، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، الطبعة الثانیة

1413 ھـ - 1993 م، الجزء الثالث م - ى، ص 345.   

لم یحَظ شمس الدین بمكانة في العلم تضاھي مكانة جالل الدین، لكنھ أثر فیھ تأثیًرا كبیًرا:    

صار الشیخ األستاذ تلمیذًا    

وكان یتعلم في خدمتھ كل یوم    

كان منتھیًا، فبدأ مرة أخرى    

وكان الُمقتدى بھ، فصار الُمقتدى مرةً أخرى    

مع أنھ (شمس الدین) كان یفتقر إلى العلم تماًما     

لكن العلم الذي علمھ لھ (جالل الدین) كان جدیًدا(18)

(18) األصل الفارسي لألبیات:       



شیخ استاذ گشت نو آمـــوز      

درس خواندى بھ خدمتش ھر روز      

منتھى بود مبتدى شد بــــاز      

مقتدا بود مقتـــــدى شد بــــــاز      

گرچھ در علم فقر كامل بود      

علم نو بــــود كان بھ وى نمـــود       

بدیع الزمان فروزانفر: موالنا جالل الدین، ص 106.       

وصار جالل الدین عاشقًا لشمس الدین مفتونًا بھ:    

صار عاشقًا لھ، وفقد الصواب    

وتساوت لدیھ الرفعة والذلة(19)

(19) األصل الفارسي للبیت:      

شد بر او عاشق وبرفت از دست      

گشت پیشش یكى بلندى وپست      

سلطان ولد: ولد نامھ، بھ تصحیح جالل الدین ھمائى، بھ اھتمام ماھدخت بانو ھمایى، مؤسسٔھ نشر
ھما، تھران، چاپ اول 1376، ص 34.      

ودعاه شمس الدین إلى إقامة مجالس السماع والرقص:    



لما دعاه شمس الدین     

إلى السماع الذي كان اختیاره    

صار السماع بالنسبة إلیھ المذھب والرأي الصائب    

وابتھــــج بــــھ قلبـــھ(20)   

(20) األصل الفارسي للبیتین:      

چون كھ دعوت كرد او را شمس دین      

در سماعى كھ بد آن پیشش گزین      

شد سماعش مذھب ورایى درست      

از سماع اندر دلش باغ رســــت       

بدیع الزمان فروزانفر: موالنا جالل الدین ص 106.      

ثار تالمیذ جالل الدین على شمس الدین، ونعتوه بالساحر الماكر:    

ھذا ساحر، وربما جعل الشیخ    

مفتونًا بھ، بالسحر والخدیعة    

وإال فَمن ھو؟ وماذا بھ؟    

وكیف یستطیع العیش بمثل ھذا المكر؟(21)

(21) األصل الفارسي للبیتین:      



ساحر است این مگر بھ سحر وفسون      

كرد بر خویش شیخ را مفتون      

ور نھ خود كیست او ودر وى چیست      

با چنین مكر مى تواند زیست       

سلطان ولد: ولد نامھ، ص 35.      

وأمام ھذه الثورة العارمة غادر شمس الدین قونیة في 21 شوال 643ھـ، بعد أن قضى بھا ستة
عشر شھًرا، اختلى خاللھا بجالل الدین ثالثة أشھر، وذھب إلى دمشق؛     

فحزن جالل الدین بسبب فراق شمس الدین، وأرسل ابنھ سلطان ولد في طلبھ برفقة عشرین رجًال.
عاد شمس الدین مرة أخرى إلى قونیة في 644 ھـ، واختلى بجالل الدین في ھذه المرة ستة أشھر
في حجرة مدرسة موالنا، لكنھ لم یمكث طویًال حتى اندلعت ثورة غضب تالمیذ جالل الدین مرة

أخرى، إلى حد أنھم أقدموا على قتلھ(22).

 

(22) انظر: شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس، تصحیح محمد علي موحد، ص 19، 22، 24،
27 . شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمھ احمد خوشنویس عماد، ص

2، 5، 6 . االفالكي، مناقب العارفین، جلد دوم، ص 619.      

و لم یقتصر تأثیر شمس الدین على جالل الدین فحسب، بل امتد إلى بعض تالمیذه ومریدیھ بل
وإلى عامة الناس، فتبدلت أحوالھم:    

حاد الخلق عن الشرع والدین بسببھ    



وصــــاروا جمیعًا رھائــن العشــق    

عر     لقد صار حافظو القرآن جمیعًا منشدین للّشِ

وسارعـــــوا إلـــى المطربیــــــن    

وأصبح وردھم البیت والغـــــــزل    

ولم تبَق لھم، غیر ھذا، صالة أو عمل    

لیس ھناك كفر أو إسالم في شرعھم    

وقد أصبح شمس الدین ملك ملوكھم(23)   

(23) األصل الفارسي لألبیات:      

خلق از وى زشرع ودین گشتنــد      

ھمگان عشق را رھین گشتند       

حافظان جملھ شعر خوان شده اند      

بھ سوى مطربان دوان شده اند       

ورد ایشان شده است بیت وغـزل      

غیر این نیستشان صلوة وعمل      

كفر واسالم نیست در رھشــــان      

شمس تبریز شد شھنشھشــان       



سلطان ولد: ولد نامھ، ص 48.      

وأنكر المنكرون من الفقھاء والمحدثین ھذه األعمال بشدة، وعدُّوھا مخالفة للشرع وللدین:    

قال منكر بسبب شدة اإلنكار:    

ھذا العمل مخالف للشرع وللدین(24)   

(24) األصل الفارسي للبیت:      

گفتھ منكر زغایت انكار      

نیست بر وفق شرع ودین این كار      

سلطان ولد: ولد نامھ، ص 48.      

استاء شمس الدین من جرأة التالمیذ والمریدین علیھ، وحقد العامة علیھ وبغضھم لھ، وأعرب
لسلطان ولد بن جالل الدین عن رغبتھ في الرحیل، واختفى في سنة 645 ھـ:    

أرغب في الرحیل ھذه المرة    

بحیث ال یعلم شخص أین أنـــا     

ویعجز الجمیع عن طلبـــي    

وال یعثر لي شخص على أثر أبًدا     

و تمر الكثیر من السنوات كذلك    

فال یجد شخص آثاًرا من غباري     



كرر ھذا الكالم عدة مرات    

وأكد علیھ(25)   

(25) األصل الفارسي لألبیات:      

خواھم این بار آن چنان رفتن      

كھ نداند كسى كجایم مــن      

ھمھ گردند در طلب عاجــز      

ندھد كس نشان زمن ھرگز      

سالھا بگذرد چنین بسیــــار      

كس نیابد زگرد من آثــــار      

چند بار این سخن مكرر كرد      

بھر تاكید را مقرر كـــــرد       

السابق، ص 44.       

اختفى شمس الدین؛ فعكف جالل الدین على السماع والرقص، علھ یجد فیھما السلوى:     

عكف على السماع والرقص نھاًرا ولیًال    

ودار فوق األرض مثل الفلك    

لم یكفَّ عن السماع والرقص لحظة واحدة    



ولم یھدأ برھة نھاًرا أو لیًال(26)   

(26) األصل الفارسي للبیتین:      

روز وشب در سماع رقصان شد      

بر زمین ھمچو چرخ گردان شد      

یك نفس بى سماع ورقص نبود      

روز وشب لحظھ اى نمى آسـود      

سلطان ولد: ولد نامھ، ص 47.       

وفي النھایة سافر جالل الدین إلى بالد الشام بحثًا عن شمس الدین، لكنھ لم یجده:    

لم یجد شمس التبریزي في الشام    

ووجده في نفسھ جلی�ا مثل القمر    

ْن أبحث؟      قال: ما دمت أنا ھو، فعمَّ

من ثم أنا ھو بعینھ، وأنا أتحدث عن نفسي(27)   

(27) األصل الفارسي للبیتین:      

شمس تبریز را بھ شــــام ندیـــد      

درخودش دید ھمچو ماه پدید      

گفت: چون من ویم چھ مى جویم      



عین اویم كنون، زخود گویــم      

شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس، تصحیح محمد علي موحد، ص 29.       

كانت العالقة بین شمس الدین وجالل الدین لغًزا محیًرا للجمیع، وقد حاول الكثیرون فھمھا، لكنھم
عجزوا عن ذلك. وقد شرح سلطان ولد طبیعة ھذه العالقة على لسان أبیھ جالل الدین الرومي

قائًال:     

كیف تدرك األفھام حالنــــــا    

مادام لیس لنا مثیل في العالــــم     

نحن اللب، واآلخرون جمیعھم القشر    

من غني وفقیر وعدو وصدیـــق    

نحن لسنا من ھؤالء الخالئق أیھا الرفیق    

فال تعدنا من أھل ھذه الدنیــــا     

ھذه الدنیا حائرة في أمرنــــا    

وخلق األرض والسماء یطلبوننا     

ال یشبھ حالنا حال أحــــــد    

َمن ذا الذي یعایـن أحوالنـــــا     

ألي سبب أقول: أنا وھـــو؟    

ما دام ھو أنــا وأنــــا ھــــــو     



ال وجود لي من دون وجـوده    

وال لحمة لي أو سدى من دونـھ     

ھو مثل الشمس وأنا مثل الذرة    

ھو مثل البحر وأنا مثل القطرة(28)

(28) األصل الفارسي لألبیات:      

فھم ھا كى رسد بھ حالت مـــا      

چون نداریم در جھان ھمتـــــــا      

مغز مائیم و دیگران ھمھ پوست      

از غنى وفقیر ودشمن ودوســـت      

زین خالیق نھ ایم ما یـــــــارا      

مشمر زاھل این جھان مـــــــارا       

این جھان خیره است اندر مــا      

طالب ماست خلق ارض وسمــا      

حالت ما بھ كس نمى مانـــــد      

كیست كھ احوال ما عیان دانـــد      

من و او از چھ رو ھمى گویم      



چون كھ خود او منست ومن اویم       

بى وجودش مرا وجودى نیست      

بى ویم ھیچ تار وپودى نیســـت      

او چو خورشید ومن چو یك ذره      

او چو دریا و من چو یك قطـــره       

سلطان ولد: ولد نامھ، ص 50، 51.       

ووصف جالل الدین حالھ مع شمس الدین قائًال:     

ال ترانا اثنین، فكالنا واحد. ھناك شك    

في االثنینیة، ونحن أبریاء من الشك    

نحن غرباء، وسوف نرحل غرباء    

وسنذھب للحبیب في النھایة     

ال تعدني غیر شمس الدین    

فروحنا واحدة، دعك من الصور     

لقد صارت العین واألذن والرأس والیدان    

لروح واحدة، فأمعن النظر    

وإال، لما تفارق الروح الجسد    



ینفصل الجسد الدنيء بعضھ عن بعض     

ویتفرق في كل ناحیة، وتذھب القدم إلى ناحیة     

ویمضي الرأس إلى ناحیة أخرى(29)   

(29) األصل الفارسي لألبیات:      

دو مبین در میان كھ ھردو یكیم      

در دو شكى است ما برئ زشكیم      

ما غریبیم وھم غریب رویـــم      

اندر آخرت بر حبیب رویـــــــم       

تو مرا غیر شمس دین مشمــر      

روح ما یك بـــود گذر زصــــور      

چشم وگوش وسر و دو دست      

یك ز جـان گشتھ اند چشم گشــا      

ورنھ چون جان رود زتن بیرون      

گردد از ھمـــدگر جــدا تن دون      

متفرق شوند ھر سوئــــــــى      

پا رود جانبـــى وســـر ســـوئى       



سلطان ولد: ولد نامھ، ص 49.      

ویتضح من األبیات أن جالل الدین فنى عن نفسھ، وعن صفاتھ الذمیمة، وبقي بالحق، وأدرك
حقیقة التوحید، وشعر كأنھ والحق واحد؛ ألن التوحید یتعارض مع االثنینیة، وعلم أن الموجودات
كلھا مجال للحق، وأنھ ھو نفسھ الحق في حال فنائھ. فقد سأل رجل أبا یزید: ما العرش؟ قال: أنا.
قال: وما الكرسي؟ قال: أنا. قال: وما اللوح والقلم؟ قال: أنا. قیل: � عباد غیر إبراھیم وموسى
وعیسى. قال: أنا ھؤالء جمیعھم. فصمت الرجل. فقال أبو یزید: بلى كل َمن فني في الحق، أدرك

حقیقة كل ما ھو موجود، فكلھ الحق. وإن فني ذلك الشخص، یرى أنھ ھو نفسھ الحق(30).     

(30) انظر: د. منال الیمني عبد العزیز: التوحید عند أحمد الجامي ومحیي الدین بن عربي،
حولیات آداب عین شمس، دوریة علمیة محكمة، المجلد 46، العدد األول، ینایر – مارس 2018

م، ص 8.      

وعلى ھذا النحو نظر جالل الدین إلى شمس الدین على أنھ مجلى من مجال الحق، وشاھد الحق
فیھ؛ ألن العبد الموحد ال یشاھد في العالمین سوى هللا تعالى. فقال: أنا ھو، وھو أنا. وعلم جالل
الدین كذلك أن وجوده مستمد من وجود الحق؛ ألن الحق ھو الوجود الحقیقي، ووجود سواه ھو
العدم المحض. وقد قال أبو الحسن الخرقاني م425 ھـ: «نظرت إلى وجوده، فبدا لي عدمي.
وحین نظرت إلى عدمي، بدا لي وجوده. فبقیت محزونًا، حتى صدر نداء من الحق فحواه: اعترف
بوجودك. فقلت: َمن یعترف بوجودك سواك»(31). وما دام العبد موجوًدا بالحق منعدًما من دونھ،
وما دام شمس الدین ھو مجلى الحق بالنسبة إلى جالل الدین. فقد قال جالل الدین: ال وجود لي من
دون شمس الدین. ولم یفھم عامة الناس معنى ذلك؛ فشعر بالوحشة من الخلق، وقال: نحن غرباء،

وسوف نذھب غرباء إلى الحبیب.    

(31) فرید الدین العطار النیسابوري: تذكرة األولیاء، ترجمة       

وتقدیم وتعلیق د. منال الیمني عبد العزیز، الھیئة المصریة العامة للكتاب 2009م، المجلد الثاني،
ص 370.



شمس الدین التبریزي الصوفي القلندري:    

إن المتأمل في سیرة حیاة شمس الدین التبریزي، یجد الكثیر من القرائن التي تدل على أنھ كان
صوفی�ا قلندری�ا، منھا:    

أن شمس الدین كان یسافر بحثًا عن مطلوبھ، واتباًعا لسنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص «سافروا تصحوا
وتسلموا»(32). ویلتحق بخدمة العدید من األبدال واألوتاد واألقطاب، وكان العارفون یطلقون
علیھ «پرنده» أي الطائر؛ ألنھ یطوي األرض، أو ألنھ كان یحلق في عالم المعنى(33). والسفر
یعد ضرورة ملحة بالنسبة إلى القلندري؛ لیتدبر صنع هللا تعالى، ویلتقي العارفین، إضافة إلى أن
السفر یجلب لھ السعادة والرزق والحكمة، ویھذب سلوكھ، ویورثھ التواضع، ویحضھ على الفكر

والتأمل(34).     

(32) روى ھذا الحدیث البیھقي في سننھ عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
       .fatwa.islamweb.net .سافروا تصحوا وتغنموا. وھو بھذا اللفظ في مسند الشھاب

(33) انظر: االفالكي، مناقب العارفین، جلد دوم،ص 615. بدیع الزمان فروزانفر: موالنا جالل
الدین، ص 88.      

(34) انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، القلندریة الصوفیة من خالل منظومة قلندرنامٔھ خطیب
فارسى یا سیرت جمال الدین ساوجى، سیرة القلندر لخطیب الفارسي أو سیرة جمال الدین
الساوجي، حولیات آداب عین شمس، دوریة علمیة محكمة، المجلد 48، العدد الثالث یولیو -

سبتمبر 2020 م، ص 14.      

ویذكر أن شمس الدین التقى الشیخ أوحد الدین الكرماني م 635 ھـ في بغداد، وأراد أوحد الدین أن
یكون مریًدا لھ، لكنھ رفض قائًال: «إنني ال أتخذ لي مریًدا، لكنني أطلب الشیخ الكامل
المحقق»(35). والمعروف أن القلندریة انتشروا في العراق في أواسط القرن السابع

الھجري(36).     



(35) انظر: االفالكي، مناقب العارفین، جلد دوم، ص 616، 617. عبد الرحمن جامى: نفحات
االنس، ص 296.      

(36) انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، القلندریة الصوفیة ، ص 9.      

وأقام شمس الدین فترة من حیاتھ في بالد الشام، التي انتشر فیھا القلندریة انتشاًرا كبیًرا في سنة
655 ھـ (37). وكان یتردد على دمشق خالل السنوات من 643ھـ إلى 645ھـ. وقد ظھر

القلندریة في دمشق منذ سنة 616 ھـ، وكان شیخھم فیھا جمال الدین الساوي م 643ھـ (38).     

(37) انظر: السابق، ص 9.      

(38) انظر: السابق، ص 12.      

ولما سافر شمس الدین من قیصریة إلى آقسرا، دخل مسجًدا، وأراد اإلقامة فیھ واالستراحة؛ فطرده
المؤذن، فدعا علیھ بأن یتورم لسانھ، فتورم لسانھ في الحال ثم توفي(39). ویتضح من ھذه القصة
أیًضا أنھ كان فقیًرا معدًما في وقت من األوقات، حتى إنھ ال یستطیع النزول في النزل المخصص
للمسافرین. وھذا معناه أنھ كان قلندًرا؛ ألن كلمة قلندر تعني الفقیر المتجول. واستخدمت أیًضا

بمعنى الدرویش الجائل غیر المقید بطریقة معینة أو آداب ورسوم محددة(40).    

(39) انظر: االفالكي، مناقب العارفین، جلد دوم، ص 624.   

(40) انظر: سبنسر ترمنجھام، الفرق الصوفیة في اإلسالم، ترجمة ودراسة وتعلیق د. عبد القادر
البحراوي، دار المعارف الجامعیة، منتدى سور األزبكیة 1994، ص397 من المالحق. د. عبد
الحسین زرین كوب، جستجو در تصوف ایران، مؤسسٔھ انتشارات امیر كبیر، چاپخانھ سپھر،

چاپ پنجم، تھران 1376، ص 372.      

كما أن شمس الدین كان یرتدي لبدة سوداء دائًما، واللبدة معناھا كل شعر أو صوف متلبد(41)
وھي بھذا المعنى تشبھ خرقة القلندریة المسماة بالجولق إلى حد كبیر، وذلك     



ألن الجولق مصنوع من شعر الماشیة. ویعد ارتداء الجولق من آداب الطریقة القلندریة(42)، وقد
ارتدى قلندریة الشام الجوالق البیضاء والسوداء(43).

      almaany.com (41)

(42) الطریقة القلندریة: تأسست الطریقة القلندریة في أواخر القرن الرابع الھجري، والمرجح أنھا
نشأت في خراسان في منتصف القرن الرابع الھجري، وقد تمذھب القلندریة في خراسان بمذھب
المالمتیة، حتى إن البعض عدھم طائفة من المالمتیة، وعدھم البعض اآلخر أتباًعا لھا؛ وذلك ألن
القلندریة تبرأوا من العادات والمألوفات، وفعلوا أفعاًال جلبت علیھم سخط الخلق ولومھم غیر مبالین
بسوء ظن الخلق بھم، مادام الحق تعالى راضیًا عنھم، وبذلوا غایة جھدھم في رعایة اإلخالص في
الطاعة مثلھم في ذلك مثل المالمتیة. وعمل القلندریة في سریة طوال القرون الھجریة الرابع
والخامس والسادس، وظھروا إلى العلن بعد ھجمات المغول، وانتشروا في شرق العالم اإلسالمي
وغربھ، ویعد قطب الدین حیدر بن تیمور بن أبي بكر الساوي م613 أو 617 مؤسس القلندریة
في خراسان. وقد نشر أتباعھ طریقتھ في آسیا الصغرى والعراق والشام ومصر وشمال إفریقیا.

واشتھر مسعود بن محمد الدالل م 567 شیًخا للقلندریة قبل قطب الدین حیدر بأربعین سنة.      

انظر: قاسم غنى، بحث در آثار وافكار واحوال حافظ، جلد دوم تاریخ تصوف در اسالم
وتطورات وتحوالت مختلفٔھ آن از صدر اسالم تا عصر حافظ، انتشارات ھرمس، چاپ اول،
تھران 1386، ص 998. د. عبد الحسین زرین كوب: جستجو در تصوف ایران، ص 359.
عز الدین محمود بن على كاشانى: مصباح الھدایة ومفتاح الكفایة، مقدمھ، تصحیح، توضیح، جالل
الدین ھمایى، انتشارات سخن، مؤسسٔھ نشر ھما، تھران چاپ دوازدھم 1394، ص 115. د.
محمد رضا شفیعى كدكنى: قلندریھ در تاریخ دگردیسیھاى یك ایدئولوژى انتشارات سخن، تھران،
چاپ سوم 1387، ص 62 - 64. سعید نفیسى: سرچشمٔھ تصوف در ایران، كتابفروشى
فروغى، مھرماه 1343 ، ص 171، 212. أبو حفص عمر بن محمد بن عبد هللا السھروردى:
عوارف المعارف، مكتبة القاھرة مصر 1393 ھـ - 1973 م، ص 76. د. مھدى حسن زاده،



پیمان ابو البشرى: بررسى ریشھ ھاى تاریخ چھار ضرب قلندران، مطالعات اسالمى تاریخ
وفرھنگ، سال چھل وچھارم، شمارٔه پیاپى 89، پاییز وزمستان 1391، ص 79.      

(43) انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، القلندریة الصوفیة، ص 21.      

وكان شمس الدین یبالغ في الریاضة والمجاھدة -كما سبق ذكره- والریاضة تروض النفس عند
القلندریة، وتقوي الروح، وتحض المرء على البحث عن المعبود وطلبھ(44).     

(44) انظر: السابق، ص 12.    

وكذلك لما كان شمس الدین یحل غریبًا على بلد، عاري الرأس حافي القدم؛ كان یبدو في نظر
أھلھا متسكعًا متشرًدا، والدلیل على ذلك قصتھ مع مؤذن المسجد التي سبق ذكرھا. والتسكع

والتشرد من سمات القلندریة(45).     

(45) انظر: السابق، ص 7.   

ومشایخ القلندریة ال یحبون الشھرة، وإذا ما ُعرفوا في بلد، سارعوا وتركوھا، كما فعل شیخھم
جمال الدین الساوي الذي ذاع صیتھ في دمشق في سنة 620 ھـ، وأقبل علیھ الناس من كل حدب
وصوب، لكنھ أراد العزلة والخلوة، فغادر دمشق، وتوجھ إلى دمیاط حیث توفي في سنة 643 ھـ

(46). وقد كان شمس الدین من األولیاء المستورین أیًضا:     

(46) انظر: السابق، ص 12.      

ذلك الذي كان من المستورین المخفیین    

وكان سید الواصلین جمیعھم(47)

(47) األصل الفارسي للبیت:      



آنكھ از مخفیان نھان بود او      

خسرو جملٔھ واصالن بود او      

سلطان ولد: ولد نامھ، ص 34.      

ولما كان شمس الدین من األولیاء المستورین، فقد بدا رجًال مجھوًال في نظر تالمیذ جالل الدین
ومریدیھ، وقالوا عنھ:     

ال یبدو لھ أصل وال نسب    

ونحن ال نعلم أیًضا من أین ھو؟(48)

(48) األصل الفارسي للبیت:      

نى ورا اصل ونى نسب پیداست      

مى ندانیم ھم كھ او زكجاست       

سلطان ولد: ولد نامھ، ص 35.      

وقیل: إن شمس الدین كان یفقد عنان االختیار في مقام الوجد والشوق، ویجترئ على معتقدات
العامة القشریة(49). والمعروف أن القلندر ھو «الشخص الذي یخالف القوانین»(50). كما أن
التحرر من عادات المجتمع وتقالیده سمة القلندریة؛ ألنھم في الغالب غرباء عنھ. وقد قال تالمیذ

جالل الدین عن عدم اكتراث شمس الدین بالعادات والتقالید:    

(49) انظر: د. رضا زاده شفق، تاریخ ادبیات در ایران، قسمت دوم، ص18.      

(50) انظر: محمود كویر، نگاھى بھ تاریخ اندیشھ در ایران، ص 245.
       .booksgoogle.com.eg



وا أسفاه أي شق ھذا الذي    

ھدم بسببھ ھذا الدین(51)   

(51) األصل الفارسي للبیت:      

اى دریغا دگر چھ زخم است این      

كھ ازو شد خراب این آئین      

سلطان ولد: ولد نامھ، ص 35.      

والقلندریة یعدون أنفسھم عشاق الذات اإللھیة، وقد أقام شیخھم جالل الدین الدرجزیني في دمشق
ثالثین سنة من أجل العشق، وكانت لھ زاویة فیھا تعرف بالزاویة القلندریة الدركزینیة(52).

والقلندریة یعتقدون أن ذوق العشق یتجلى في دمشق:    

(52) انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، القلندریة الصوفیة، ص 11، ص 22.      

لما تجلى ذوق العشق في ذلك المكان    

اعتكف فیھ ثالثین سنةً(53)

 

(53) األصل الفارسي للبیت:      

چو ذوق عشق آنجا منكشف بود      

بسى سال اندرآنجا معتكف بود      



خطیب الفارسى: قلندرنامٔھ خطیب فارسى یا سیرت جمال الدین ساوجى، تصحیح وتوضیح د.
حمید زرین كوب، چاپخانھ خواجھ، انتشارات توس، بھار 1362، ص 56.      

وقد ذھب شمس الدین التبریزي إلى دمشق؛ لیجّد في الطلب، ویستغرق في العشق:    

ذھب شمس الدین التبریزي إلى دمشق    

ما دامت دمشق والشام مآلنة بالعشق(54)   

(54) األصل الفارسي للبیت:      

شمس تبریز رفت سوى دمشق      

تا شود پر دمشق وشام زعشق      

سلطان ولد: ولد نامھ، ص 37.      

وكان شمس الدین یعقد مجالس السماع والرقص في قونیة على الرغم من اعتراض فقھائھا وأھلھا
على ذلك(55). والمعروف أن القلندریة كانوا أھل سماع(56). وھناك حكایة تتعلق بقلندري كان
یرقص في مجلس سماع، وكانت خرقتھ تحف شمس الدین التبریزي. فطلب منھ المریدون أن
یبتعد، فقال: المیدان واسع. ولما خرج شمس الدین من المجلس، سقط القلندري في الحال، وأسلم

الروح(57).    

(55) انظر: بدیع الزمان فروزانفر، موالنا جالل الدین ص 127، 128.      

(56) انظر: شفیعى كدكنى، قلندریھ در تاریخ، ص 194.      

(57) انظر: االفالكي، مناقب العارفین، جلد دوم، ص 631.      



وكذلك لما سافر أبو علي قلندر م 724 ھـ -من قلندریة الھند- إلى قونیة، التحق بخدمة شمس الدین
التبریزي وجالل الدین الرومي، وأفاد منھما(58).    

      .Dhaka.icro.ir .157(58) انظر: آیا شمس تبریزي ھندى بود؟ قند پارسى، ص

وقد صرح شمس الدین التبریزي في مقاالتھ(59) بأن أصحابھ اتھموا بتناول الحشیش معلًال ذلك
بأن حال الذوق یعتریھم في بعض األحیان، فیفقدون صوابھم. و«الذوق عند الصوفیة عبارة عن
السكر من تذوق شراب العشق للعاشق، كذلك الشوق الذي یحصل من استماع كالم المحبوب. ومن
مشاھدتھ ورؤیتھ… وھو أول درجات شھود الحق بأقل وقت كالبرق، وإذا بقي ساعة وصل لمقام
الشھود»(60). ودلل شمس الدین على عدم تناول أصحابھ للحشیش بأن مریده بھاء الدین ال یتناول
الحشیش(61). والمعروف أن تناول الحشیش تھمة من التھم الموجھة إلى القلندریة؛ وذلك ألنھم
كانوا یقتاتون حشائش الصحراء، ویعدون ذلك نوًعا من أنواع الزھد والتقشف، ولونًا من ألوان

الریاضة والمجاھدة(62).     

(59) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمھ احمد خوشنویس عماد،
ص 21.      

(60) محمد علي التھانوي: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تقدیم وإشراف ومراجعة
د. رفیق العجم، تحقیق د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة د. عبد هللا الخالدي،

الترجمة األجنبیة د.جورج زیناتي، مكتبة لبنان ناشرون، الجزء األول أ – ش، ص 834.      

(61) انظر: االفالكي، مناقب العارفین، جلد دوم، 633.      

(62) انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، القلندریة الصوفیة، ص 22.      

ن وتعرض شمس الدین كذلك لكثیر من األذى من تالمیذ جالل الدین وغیرھم. لكنھ كان یعفو عمَّ
یسيء إلیھ، ویدفع الغضب بالحلم، ویعامل الناس بالشفقة والرحمة؛ حتى إنھ كان یدعو لَمن یسيء

إلیھ بأن یمنحھ هللا العمر الطویل والمال الوفیر(63). والرحمة سمة من سمات     



القلندریة، وھم یعدون إلحاق الضرر بالخلق وإیذاءھم ذنبًا عظیًما، وكانوا یُنعتون بالشفقاء(64).

(63) انظر: االفالكي، مناقب العارفین، جلد دوم، 633.      

(64) انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، القلندریة الصوفیة، ص 20.      

وكان شمس الدین یحث أصحابھ على اإلكثار من الطاعات والعبادات(65). وقد اشتھر القلندریة
بالمواظبة على أداء الطاعات والعبادات(66). وھكذا تفید ھذه الدالئل بما ال یدع مجاًال لشك أن

شمس الدین كان صوفی�ا قلندری�ا.     

(65) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد،
ص 68.      

(66) انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، القلندریة الصوفیة، ص 20.      

مقاالت شمس الدین التبریزي:     

المقاالت ھي مجموع ما قالھ شمس الدین التبریزي، وھي األثر الوحید القیم الذي بقي عنھ،
وتشتمل على الكثیر من االستفسارات والمناقشات والمحاورات والمجادالت التي دارت بین شمس
الدین وجالل الدین والمریدین وغیرھم، في مناسبات عدیدة، في المجالس والمحافل المختلفة أثناء

إقامة شمس الدین في قونیة في الفترة من 642 ھـ إلى 645ھـ.     

وقد جمع المریدون ھذه المقاالت من دون ترتیب كما یتضح من تفسخ عباراتھا، وعدم ترابط
موضوعاتھا(67). ویمكن أن تدرج ضمن: األمالي أو الملفوظات أو المجالس(68). و توجد
عشرون نسخة خطیة تقریبًا لھذه المقاالت(69). وُعرفت ھذه المقاالت بأسماء عدیدة منھا: كلمات،
معارف، أسرار شمس الدین التبریزي، و«خرقٔھ شمس تبریزي» أي خرقة شمس التبریزي(70).

والمقصود     

تعالیم شمس الدین التبریزي.



(67) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد،
مقدمة فروزانفر.   

(68) انظر: مھدى ساالرى نسب، مجمالت مقاالت شمس واھمیت آثار سلطان ولد در تبیین آنھا،
       .ensani.ir ،59 تاریخ دریافت: 18 / 6 / 1397، تاریخ پذیرش: 24 / 9 / 1397، ص

(69) انظر: د. محمد خدادادى، د. مھدي ملك ثابت، جبر واختیار وحدوث وقدم از دیدگاه شمس
تبریزي وبررسى بازتاب آنھا در مثنوى مولوى، فصلنامٔھ پژوھشھاى ادبى سال 9، شماره 36،

       .www.sid.ir ،9337، تابستان وپاییز 1391، ص

(70) انظر: شمس الدین تبریزي: مقاالت شمس، تصحیح محمد على موحد، ص 39، 40.   

وتحظى مقاالت شمس بأھمیة كبیرة؛ ألنھا تشتمل على معلومات عن حیاتھ، وثقافتھ، واألحداث
التي حدثت لھ، والوقائع التي عاینھا. وتبین أفكاره ومعتقداتھ، وتعبر عن تجربتھ الروحیة، واألسس
التي قامت علیھا طریقتھ. وتوضح طبیعة العالقة بینھ وجالل الدین الرومي. و تعرب عن وجھة
نظره في بعض المشایخ الصوفیة والفقھاء والعلماء. كما أنھا تعد من كنوز األدب الفارسي واللغة

الفارسیة من حیث لطف العبارة وجاذبیتھا(71).    

(71) انظر: بدیع الزمان فروزانفر: موالنا جالل الدین ص 140.      

وقد أفاد شمس الدین في مقاالتھ من لغة الحوار، ولم یتقید بقواعد اللغة، واستخدم بعض األلفاظ
اآلذریة(72). وھو ما شكل صعوبة في ترجمة ھذه المقاالت إلى العربیة.     

(72) انظر: مھر انگیز نو بھار: عناصر سبكى مقاالت شمس تبریزي بر اساس موازین زبان
شناختى ، مجموعٔھ مقاالت ھمایش بزرگداشت شمس تبریزي، گردآورندٔه وحید آخرت دوست،
ویراستار دكتر فاطمھ مدرسى، انجمن آثار ومفاخر فرھنگى، چاپ اول 1378، ص 991 ،
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آراء شمس الدین كما تبدو في ھذه المجموعة من المقاالت:     

إدراك القدیم بالقدیم:    

یقصد شمس الدین بالقدیم الحق تعالى، ویرى كذلك أن الجسد حادث والروح قدیم؛ ألن أرواح
الناس سبقت صورھم، وأنھ یمكن إدراك الذات اإللھیة بواسطة الروح عن طریق العشق(73)،

وذلك عندما یفنى اإلنسان عن نفسھ وعن صفاتھ الذمیمة وأفعالھ الخسیسة، وعن ما حولھ.    

(73) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد،
ص 17، 85.   

السماع فرض عین:    

عّد شمس الدین السماع فرض عین مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان، والسماع في رأیھ
یحلق بالعارف إلى عوالم أخرى بعیدة عن عالم وجوده(74). وھو حالل للخاصة؛ ألنھم یملكون

قلوبًا سلیمة(75).    

(74) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد.
ص 20.      

(75) انظر: السابق، ص 22.      

الصحبة والعزلة:    

ینبغي على العارف الذي یصحب شمس الدین أن یعتزل اآلخرین(76). وربما یفسر ھذا اعتزال
جالل الدین تالمیذه ومریدیھ، واختالئھ بشمس الدین.    

(76) انظر: السابق، ص 20.   



سلوك الطریق:    

یرى شمس الدین أن السالك الذي یرغب في سلوك الطریق، ینبغي علیھ أن یدرك الروح، وذلك
ا یدرك الروح، ویسلك الطریق، یشاھد هللا باجتناب شھوات الجسد ورغباتھ، وتصفیة القلب. ولَمَّ

تعالى عیانًا(77). وكأن المشاھدة ھي غایة من غایات سلوك الطریق عند شمس الدین التبریزي.    

(77) انظر: السابق، ص 26.   

الوالیة:    

ف شمس الدین الوالیة بأن: یكون المرء ولی�ا على نفسھ، متحكًما في صفاتھ، قادًرا على الكالم َعرَّ
في موضع الكالم، والسكوت في موضع السكوت، وعلى القھر في محل القھر، واللطف في محل

اللطف(78).    

(78) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد،
ص 27، 28.   

الموت:    

یحث شمس الدین كل شخص على أن یكون مستعد�ا للموت منتظًرا لھ، بل ویتمناه؛ ألنھ ینقلھ من
ھذا العالم إلى عالم أرحب وأنقى. ویرى أن عذاب القبر إنما یشعر بھ َمن عكف على اللذات

والشھوات في الدنیا(79).     

(79) انظر: السابق، ص 29.   

المعشوق:    

المعشوق عند شمس الدین التبریزي ھو: هللا األزلي األبدي القدوس المنزه(80).    



(80) انظر: السابق، ص 30.   

حجاب المشایخ الكاملین:    

حجاب المشایخ الكاملین في نظر شمس الدین ھو أنھم یبوحون بأسرارھم مع هللا تعالى؛ حتى ال
یھلكون(81). أي أنھم ال یطیقون الحفاظ على ھذه األسرار؛ ألنھم إذا ما احتفظوا بھا، سوف
یھلكون، فیفشونھا. ولما یفشونھا، یھلكون أیًضا؛ ألنھم یتعرضون النتقاد الخاصة، وسخریة العامة،

وقد ینتھي بھم األمر إلى القتل مثلما حدث مع الحالج م 309 ھـ.    

(81) انظر: السابق، ص 34.   

الصبر:     

الصبر عند شمس الدین یعني: النظر إلى عاقبة األمور،     

ونفاد الصبر ھو عدم النظر إلى عاقبة األمور(82).

(82) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد،
ص 44.   

قراءة القرآن:    

قراءة القرآن تصفي القلب وتطھره في نظر شمس الدین؛ ألنھا تذكر باألنبیاء وأحوالھم، فتلتقي
روح القارئ بأرواحھم، و تأنس بھا(83).     

(83) انظر: السابق، الصفحة نفسھا.      

قصور االستعداد:    



یعد شمس الدین قصور االستعداد ھو الحائل الذي یمنع المرء عن االلتحاق بخدمة المشایخ،
وحضور مجالسھم، وھو یعني باالستعداد الفراغ من مشاغل الدنیا، وعدم االكتراث بھا(84).    

(84) انظر: السابق، ص 45.   

دنس الباطن:    

یقول شمس الدین: إن ذرة من نجس الباطن تفعل ما ال تفعلھ مائة ألف ذرة من دنس الظاھر؛ لذا
ینبغي على المرء أن یطھر باطنھ بماء الدمع، والصالة(85).    

(85) انظر: السابق، ص 55، 56.      

الصالة:    

انتقد شمس الدین القوم الذین امتنعوا عن أداء الصالة؛ متعللین في ذلك بأنھم بلغوا مرتبة الوالیة،
وحظوا بحضور القلب، وبلغوا المقصود، وقالوا: إن طلب الوسیلة قبیح بعد حصول المقصود. وَعدَّ

ترك الصالة نقًصا فیھم؛ ألنھم لم یتبعوا سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص(86).    

(86) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد،
ص 61.   

الفراق:    

فرض شمس الدین السفر على نفسھ، وفارق جالل الدین مرتین؛ ألنھ یرى أن الفراق یصنع إنسانًا
مجربًا مھذبًا(87).     

(87) انظر: السابق، ص 78.

المیت الحي:    



یقول شمس الدین: إن عبارة سبحان الحّي الذي ال یموت، یخاطبون بھا المیت، والمقصود بھا: أنك
حییت، فال تمت مرة أخرى. أى أن في الموت حیاة لھ(88).    

(88) انظر: السابق، ص 82.     

النوم یقظة:    

یرى شمس الدین أن منام العارفین یقظة؛ ألن في منامھم تعرض علیھم أشیاء ال یطیقونھا في
یقظتھم . ولما یبلغ العارف الكمال تعرض علیھ ھذه األشیاء من دون حجاب(89).    

(89) انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد،
ص 87.    

هللا ھو هللا:    

تعجب شمس الدین ممن یقول أنا هللا، وقد ولدتھ أمھ باألمس القریب. وهللا لم یلد ولم یولد. وَعدَّ
الشطح حجابًا بین العبد وربھ(90).    

(90) انظر: السابق، ص 40، 93.       

وعلى ھذا النحو یتضح من آراء شمس الدین السابقة أنھ كان صوفی�ا معتدًال، مواظبًا على أداء
الصالة والعبادات، ینأى عن الشطح، و یخلو إلى نفسھ كثیًرا، ویعكف في خلوتھ على الریاضات

والمجاھدات.    

أما بعد فقد اعتمدت في ھذه الترجمة على نسخة المقاالت التي صححھا أحمد خوشنویس عماد،
ونشرت في طھران في سنة 1349 ھـ.ش، وأفدت كذلك من النسخة التي صححھا الدكتور محمد

علي موحد، ونشرت في طھران في سنة 1391 ھـ.ش. وشرحت بعض المفاھیم     



الواردة في النص، ووضحت بعض المسائل التي تحتاج إلى إیضاح، وبذلت أقصى جھد إلیصال
المعنى إلى المتلقي، نظًرا لما ینطوي علیھ النص -بإجماع آراء الباحثین- من صعوبات تتعلق
بالصیاغة واللغة. كما وضعت عناویَن توضح مضامین الفقرات؛ لیسھل على القارئ اإللمام بھا.
وأرجو هللا تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك، وأسألھ العون في ترجمة المزید من ھذه المقاالت،

وإتاحتھا للقارئ . وهللا ولي التوفیق.

15 / 10 / 2020 م    

منال الیمني عبد العزیز    

    * * *



 

من مقاالت سلطان المعشوقین  موالنا شمس الدین
التبریزي  ال أخلى هللا بركتھ  كیف یُدَرك القدیم بالقدیم      

إذا تجاوزت الجسد، وأدركت الروح، ربما بلغت الحدوث. الحق قدیم، فكیف یُدرك الحادث
القدیم(91)؟ ما للتراب ورب األرباب؟ ذلك الشيء الذي تفارقھ وتنفصل عنھ ھو الروح، وإذا

غامرت بالروح، فماذا عساك أن تفعل؟    

(91) الحادث والقدیم:      

القدیم لفظ یُطلق على الموجود الذي ال یستمد وجوده من غیره، وھو القدیم بالذات. ویُطلق أیًضا
على الموجود الذي لیس وجوده مسبوقًا بالعدم، وھو القدیم بالزمان، وكل قدیم بالذات قدیم بالزمان،
ولیس ھذا سوى هللا تعالى. أما الحادث في االصطالح الفلسفي ھو المسبوق في وجوده بالعدم
كاإلنسان، والمفتقر إلى الوجود في ذاتھ. وقد ذھب المتكلمون إلى أن كل ما سوى هللا حادث.
وخالفھم الفالسفة بأن مقتضى كونھ تعالى علة للكون منذ األزل، ھو قدمیة الكون وأزلیتھ أیًضا.
والتعدد في القدماء یكون محذوًرا؛ إذا كان كل قدیم غنی�ا بذاتھ، واجب الوجود. وال وجود للمعلول

من دون العلة التي تفیض علیھ بالوجود، وال یكون واجبًا حتى إذا كان قدیًما وأزلی�ا في وجوده.      

انظر: د. عبد المنعم الحفني: معجم المصطلحات الصوفیة، دار المسیرة، بیروت، الطبعة الثانیة،
1407 ھـ- 1987 م، ص 214، 215، صادق الساعدي: نافذة على الفلسفة، المركز العالمي

للعلوم اإلسالمیة، طبعة توحید، ص 130، 131.      
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والمقصود بالحادث في ھذا النص ھو الجسد، والمقصود بالقدیم الروح، ویمكن إدراك القدیم بالقدیم
أي یمكن إدراك الذات اإللھیة بالروح عن طریق الفناء عن الجسد وشھواتھ ورغباتھ.      

لو یھدیك عشاقك الروح حب�ا فیك    

فكأنھم یحملون الكمون إلى كرمان جمیعًا    

ما قیمة أن تحمل الكمون إلى كرمان وما الفائدة أو المنفعة؟ وما دامت الحضرة على ھذا النحو،
فإنھ مستغٍن؛ تضرع أنت إلیھ. فالمستغني یحتاج إلى الحبیب، وبواسطة     

تلك الحاجة تتحرر من ھذه الحوادث بغتة. إن شیئًا من القدیم یعلق بك أال وھو العشق. اھتز شرك
العشق وانطوى، ألن یحبونھ تأثیر یحبھم(92). إنك تدرك القدیم بذلك القدیم ﴿ َوُھَو یُْدِرُك األْبَصاَر

﴾(93). ھذه ھي تتمة ھذا الكالم الذي ال تتمة لھ، ولن یتم إلى یوم القیامة.

(92) یحبونھ تأثیر یحبھم: إشارة إلى اآلیة 54، سورة المائدة.      

(93) ﴿وھو یدرك األبصار﴾: سورة األنعام، جزء من اآلیة 103.      

    * * *



 

المرآة مجلى الحق      
إن المرآة(94) ال تمیل إلیك، ولو تسجد لھا مائة سجدة، وھذا عیب فیھا، فاستره عنھا. إنھا

(مجلى) محبوبي، وھي تقول بلسان الحال: ال یمكن أبًدا.    

(94) المرآة: یبدو شمس الدین التبریزي في ھذا النص متأثًرا بأقوال المفكرین القدماء والفالسفة
عن المرآة. فقد تكلم زوزیما SoSime –وھو من المشتغلین بالسیمیاء- في القرن الرابع الھجري
ى «اإللكتروم» وھو خلیط من الذھب والفضة، وقال: لقد عن مرآة مصنوعة من معدن المع یُسمَّ
صنع اإلسكندر المقدوني م 323 ق. م تلك المرآة من أجل حمایة الجنس البشري من صاعقة
مدمرة، وكان یستخدمھا في السحر والتنجیم كذلك. وكانت ھذه المرآة تجسد الروح اإللھي، وتطھر
الناظر فیھا من الرذائل واألدران، فیصبح روًحا. وبناء على ھذا فإن ھذه المرآة تجمع بین المادة
والروح معًا، وتعكس العالم المرئي والعالم الال مرئي على حد سواء. وھذه المرآة تمثل الروح
اإللھي في الحقیقة، ولما تنظر فیھا النفس إلى نفسھا، وترى نقائصھا وعیوبھا، تتخلص منھا،
وتتطھر وتصفو، وتحاكي الروح القدس، وتتحول إلى روح، وتسمو نحو هللا تعالى، ویرى الناظر

هللا تعالى في نفسھ عن طریق توسط ھذا الروح القدس.      

والمرآة في التصوف اإلسالمي ھي نْفس الصوفي الباطنة التي یحدث لھا وبھا ومن أجلھا تجلي هللا
وظھوره. وھي المرآة التي ینعكس فیھا الحق، ولما كانت النفس الشاھدة مشھودة، والرائیة مرئیة؛

فإن الحق یكون مرآة لإلنسان.       

والصوفیة یرون األشیاء مرایا ظھورات الحق تعالى وتقدس، ویظنونھا مجالي أسمائھ وصفاتھ…
فتكون األشیاء من الحق ال الحق جل شأنھ.      



وقد عبر محیي الدین بن عربي م 638 ھـ عن نظریتھ في معرفة هللا قائًال: فإذن المتجلي لھ ما
رأى سوى صورتھ في مرآة الحق، وما رأى الحق، وال یمكن أن یراه، مع علمھ أنھ ما رأى
صورتھ إال فیھ، فھو مرآتك في رؤیة نفسك، وأنت مرآتھ في رؤیتھ أسماءه وظھور أحكامھا،

ولیست سوى عینھ.      

انظر: د. محمود رجب، فلسفة المرآة، دار المعارف، القاھرة، الطبعة األولى 1994 م، ص 51،
53، 57، 99، 246، 247، أحمد بن عبد األحد السرھندي الفاروقي النقشبندي: المكتوبات
الربانیة، جمعھا یار محمد الجدید البدخشي الطالقاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء

الثاني، (ص 421).      

قلُت: فلترُج المحبوب إَذْن أن یعطني المرآة في یدي،     

حتى أشاھده فیھا. قال: إنني ال أستطیع أن أتعلل وال یمكنني نقض قولك كذلك. وھو یضمر في
نفسھ: أتعلل بال شك، وال أمنحھ المرآة؛ ألنني لو أقول لھ: العیب فیك، فإنھ ال یحتمل. ولو أقول:
العیب في المرآة، فھذا أسوأ. وال تدعھ المحبة یتعلل أیًضا. فیقول: أمنحك المرآة في یدك إَذْن
بشرط إذا رأیت عیبًا فیھا، ال تعدَّه عیب المرآة، وعدَّه عارًضا فیھا، واعتبره صورتك، اجعل
العیب فیك ال في المرآة، وإذا لم تجعلھ فیك، اجعلھ فيَّ أنا؛ فأنا صاحب المرآة. وال تعب المرآة.
قال: قبلُت، وأقسمُت على ذلك. وقلت: أحضر المرآة، فقد نفد صبري. لم یأذن لھ قلبھ مرة أخرى،
وقال لھ: أیھا السید، فلتتعلل مرة أخرى؛ ربما یتخلى عن ھذا الشرط، ویعدل عن أمر المرآة. ولم
تأذن لھ المحبة أیًضا. فقال: اشترط شرًطا جدیًدا إَذْن، ثم قال: الشرط والعھد ھو: أال تلقي المرآة
على األرض بسبب أي عیب تراه فیھا، وأال تحطم جوھرھا، ولو أن جوھرھا غیر قابل للكسر.
قال: حاشا وكال، إنني ال أقصد ھذا أبًدا، وال أفكر فیھ، وال أتصور أي عیب في المرآة. من ثم
امنحني المرآة، حتى ترى أدبي، وتدرك وفائي. قال: لو تكسرھا، فإن قیمة جوھرھا باھظة. وأخذ
المواثیق على ھذا. ومع ھذا كلھ لما منحھ المرآة في یده، فّر. فكان یقول في نفسھ: لو أن المرآة
جیدة، فلماذا فّر؟ وھا ھي المرآة أخذت تتھشم. الخالصة أنھ لما وضعھا أمام وجھھ، رأى فیھا
صورة قبیحة للغایة؛ فأراد أن یلقیھا على األرض؛ ألنھا أدمت كبده. فتذكر ھذه الدیة والغرامة



والفضة والمواثیق، وكان یقول: لیت تلك الشروط والمواثیق والفضة لم تكن؛ حتى كنُت أسعد
قلبي، وأشرح لھ ماذا ینبغي علیھ فعلھ. كان یقول ھذا. وكانت المرآة تعاتب ذلك الشخص بلسان
الحال قائلة: أرأیت ما فعلتھ بك، وما فعلتھ أنت بي! إنھ یحب نفسھ إَذْن، وقد تعلل بالمرآة، ألنھ لو

یحب نفسھ، یغضب من أجل نفسھ، ولو أنھ یحب المرآة، فإنھ یغضب من أجل االثنین.

ھذه المرآة ھي الحق بعینھ. وھو یظن أنھا غیر الحق،     

مع ھذا كلھ كما أنھ یمیل إلى المرآة، فالمرآة تمیل لھ. أو العكس. إنك لو تكسر المرآة، ربما
حطمتني، فأنا عند المنكسرة(95).

(95) أنا عند المنكسرة: قال شیخ اإلسالم: أطلق هللا سبحانھ في القرآن اسم الوجود على نفسھ
صریًحا في مواضع… ومنھ األثر اإلسرائیلي: أن موسى قال: یا رب أین أجدك؟ قال: عند

المنكسرة قلوبھم من أجلي.      

عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب، ابن قیم الجوزیة: مدارج السالكین بین منازل ﴿ إیاك نعبد
وإیاك نستعین﴾، تحقیق وتعلیق: محمد المعتصم با� البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،

الطبعة السابعة 1423 ھـ -2003 م، الجزء الثالث، ص 378، 379.      

الخالصة: محال أن تمیل المرآة وتحتاط –وعلى ھذا النحو فالمحك واألساس أن میلھ إلى الحق.
إنك لو تقول ألف مرة: أیھا المیزان، أظھْر ھذا الناقص كامًال، فإنھ ال یمیل إال بالحق- لو تعتني بھا

مائتي سنة، وتسجد لھا.    

إنني أتكلم الیوم وأدقق في كالمي. وسنتحدث بھذا الحدیث یوًما، ولن ننقضھ.    



 

ال أجد ما أقولھ لك!      
ھذا الكالم –ویمكن أن یكون تردید الكالم الصحیح من دون نفاق أمًرا صعبًا- ھو نفسھ كالم ذلك
المعلم الزندیق الذي أحیل إلیھ الجنید(96). فلما وصل الجنید إلیھ بعد سفر طویل، قال: یا جنید،
منذ ذلك الیوم الذي قصدتني فیھ، وأنا مطلع على حالك في كل منزل، وقد بقیُت على ھذا النحو،
وال أجد شیئًا أقولھ لك. كما قال الشیخ لذلك الصوفي أیًضا: إنك لست محرًما لفأر، فكیف أبوح لك
بالسر؟ إنھم یصیحون بصوت عال، والعقل ال یسمع. لما یأذن العقل بأن یتحدثون بصوت
منخفض، یسمع. وإال فإنھ یسمع شیئًا آخر غیر ھذا الكالم. ولو أجاھده، كیف یطیق ذلك؟ الجنید لم

یكن محرًما، مع أنھ كان شیًخا، وقوة المشایخ شيء آخر.    

(96) الجنید البغدادي: ھو أبو القاسم الجنید بن محمد الجنید الخزاز القواریري. أصلھ من نھاوند،
ومولده ومنشؤه بالعراق. كان فقیًھا على مذھب أبي ثور، وكان یفتي في حلقتھ. وقد بلغ الجنید في
الشریعة والحقیقة أقصى غایة، وطریقتھ مبنیة على الصحو، وكان مرجع المشایخ في عصره، ولھ
تصانیف في اإلشارات والحقائق والمعاني. وصحب المحاسبي م 243 ھـ، وكان ابن أخت السري

السقطي م 253 ھـ. مات ببغداد سنة 297 ھـ.      

فرید الدین العطار: تذكرة األولیاء، ترجمة وتقدیم وتعلیق د. منال الیمني عبد العزیز، المجلد
الثاني، ص 242.      

وللمزید من المعلومات انظر ترجمتھ في الكتاب نفسھ ص 19 -62.      



إنھم یقولون: الكفر واإلسالم سواء عندنا. وھما كسوتان. قال: مع كل ھذه القدرة، ال یمكن الحدیث
معك مطلقًا؛ فقد صرَت المشار إلیھ بالبنان والمشھور في العالم. مع ھذا كلھ ربما تناول ھذا الجنید
في وقت ما عنبًا كثیًرا وأطعمة مسببة لالنتفاخ، وجلس لقضاء الحاجة، وأحدث حدثًا. إنني ال أقول
إال أن ذلك العنب، وتلك الریح التي تصحبھ، وتنتشر في ھذه الناحیة وتلك الناحیة، أفضل من مائة

ألف مثل فالن.    

 



أحادیث الحق 
ھل ھذه ھي صفة القدوس ذي الجالل، وكالمھ المبارك. َمن أنت؟ وماذا تملك؟ ھذه ھي أحادیث
الحق والَحَكم. وھذا الذكر ھو إشارات المشایخ حق�ا ماذا تملك أنت؟ إنني أتحدث عن حالي، وال
أرتبط بأي عالقة بھؤالء الناس. تحدث إليَّ أنت أیًضا، إذا كان لدیك حدیث، واستفسر –لما یكون
الكالم دقیقًا- على سبیل االستشھاد. ھكذا یقول موالنا: إنھ یستند إلى القرآن واألحادیث حتى یكون

كالمھ واضًحا ومفھوًما.    

    * * *



 

السماع فرض عین(97)   

(97) السماع: السماع في اللغة بمعنى االستماع، وجاء في بعض الرسائل أن السماع ھو مجالس
األنس والطرب، وبمعنى ذكر األمور الماضیة، والسماع في العرف ھو الرقص.      

وفي السماع حرام وحالل وشبھة، فَمن سمعھ بنفس مشاھدة شھوة وھوى فھو حرام، وَمن سمعھ
بمعقولھ على صفة مباح من جاریة أو زوجة كان شبھة لدخول اللھو فیھ، وَمن سمعھ بقلب یشاھد

معاني تدلھ على الدلیل، ویشھده طرفات الجلیل فھو مباح، وھذا قول الشیخ أبي طالب المكي.      

والسماع استجمام من تعب الوقت، وتنفس ألرباب األحوال، واستحضار األسرار لذوي األشغال.      

یقول أبو القاسم البغدادي: السماع على ضربین: فطائفة سمعت الكالم فاستخرجت منھ عبرة، وھذا
ال یُسمع إال بالتمییز وحضور القلب. وطائفة سمعت النغمة، وھي قوت الروح، فإذا ظفرت الروح
بقوتھ، أشرف على مقامھ، وأعرض عن تدبیر الجسم، فظھر عند ذلك من المستمع االضطراب

والحركة.      

وقال الجنید: الرحمة تنزل على الفقیر في ثالثة مواضع: عند األكل، فإنھ ال یأكل إال عند الحاجة.
وعند الكالم، فإنھ ال یتكلم إال عند الضرورة. وعند السماع، فإنھ ال یسمع إال عند الوجد.      

وقال أبو عبد هللا النباجي: السماع ما أثار فكرة، واكتسب عبرة، وما سواه فتنة.      

انظر: محمد علي التھانوي: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، الجزء األول أ- ش، ص 971،
السھروردي، عوارف المعارف، الباب الثاني والعشرون في القول في السماع قبوًال وإیثاًرا، ص



161، 162، د. أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفیة، مراجعة د. جورج متري عبد
المسیح، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، الطبعة األولى 1993م، ص 100، 101.      

یزداد ھذا التجلي وتلك المشاھدة للعارفین في وقت السماع. إنھم قد فارقوا عالم وجودھم. ویحلق
بھم السماع إلى عوالم أخرى. الجماعة التي ال یعتریھا ذلك الحال، فلتحرق أیادیھا وأقدامھا في

الجحیم والجماعة التي یعتریھا ذلك الحال، تدخل الجنة بال شك.    

والسماع المباح، ھو سماع أھل الریاضة والزھد الذین یذرفون دمع العین، ویتسمون بالرقة.
والسماع الذي ھو فریضة، ھو سماع أھل الحال، وھو فرض عین مثل     

الصلوات الخمس وصوم رمضان. كما أن شرب الماء وتناول الطعام في وقت الضرورة فرض
عین على أصحاب الحال؛ ألنھا تعینھم على الحیاة. ولو أن ألھل سماع سماًعا في المشرق، یكون

ألصحاب سماع سماع آخر في المغرب، وھم یعلمون أحوال بعضھم بعًضا.



 

اللطف والقھر      
قال رجل: إن موالنا (جالل الدین) یتسم باللطف كلھ. وموالنا شمس الدین یتصف باللطف
وبالقھر(98) أیًضا. وقال فالن ذلك: إنھم جمیعًا على ھذا النحو. ثم جاء في ذلك الوقت یبرر،
ا ُل كالمي لَمَّ ویعتذر. إن غرضي ھو الرد على كالمھ ال التقلیل من شأنكم. أیھا األبلھ، كیف تؤّوِ
یذكر؟ وأي عذر یمكنك االعتذار بھ. إنھ كان یصفني بأوصاف هللا الذي یتصف بالقھر وباللطف
أیًضا. لم یكن ذلك الكالم كالمھ، ولم یكن أحادیَث. إنھ كالمي الذي كان یرد على لسانھ. ولما

یبلغك، تقول: إنھ للجمیع. القھر واللطف الذي یصفوني بھ، كیف یكون للجمیع؟    

(98) اللطف والقھر: اللطف ھو الفعل الذي یقرب العبد إلى الطاعة ویبعده عن المعصیة. واللطف
في اصطالح الصوفیة معناه: تربیة المعشوق لعاشقھ بالرفق والمواساة، حتى یصل إلى درجة

الكمال والقوة في احتمال جمالھ.      

والمراد من اللطف: تأیید الحق ببقاء السر، ودوام المشاھدة، وقرار الحال في درجة االستقامة، إلى
حد أن قالت طائفة: إن الكرامة من الحق حصول المراد، وھؤالء أھل اللطف.      

وورد في كتاب فیھ ما فیھ: أن للحق تعالى صفتین: أال وھما القھر واللطف. األنبیاء مظھر
للصفتین كلیھما، والمؤمنون مظھر لطف الحق، والكافرون مظھر قھر الحق.      

انظر: محمد على التھانوي وآخرون: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، جـ 2، ص 1406،
1407، د. أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفیة، ص 151، شمس الدین محمد

تبریزي، مقاالت شمس تبریز، تصحیح وتعلیق محمد علي موحد، ص394.      



عندئذ یجب على ھؤالء العقالء المؤدبین أن یلحقوا بأبي یزید والجنید والشبلي(99) في یومین،
وأن یصبحوا ندماء لھم. ولو أنھم یتصفون بصفات معاملة أولئك المشایخ لھ من دون أن یعملوا
بھا. وإن الرجل لیذھل عقلھ بسبب السماع. ومع ھذا كلھ فإنھ یموت محجوبًا عن هللا تعالى. وقد
ذھب درویش إلى قبره؛ وقال: لقد بقي حجاب بین ھذا الرجل وهللا تعالى. ذلك ھو كرم ذلك

الدرویش. فلتسل درویًشا آخر.    

(99) أبو یزید والشبلي: أبو یزید ھو أبو یزید طیفور بن عیسى البسطامي، كان جده مجوسی�ا
یُدعى سروشان، وأسلم. وكانوا ثالثة إخوة: آدم وطیفور وعلي، وكانوا جمیعًا زھاًدا وعباًدا. قیل

إنھ مات 261 ھـ وقیل 234 ھـ.      

وأبو بكر الشبلي: ھو دلف بن جعفر، وقیل: دلف بن جحدر، وقیل: جحدر بن دلف، وقیل: دلف بن
جعبرة، وقیل دلف بن جبعویة، وقیل اسمھ جعفر بن یونس. وھو خراساني األصل، بغدادي المنشأ
والمولد. كان أوحد زمانھ حاًال وظرفًا وعلًما. تفقھ على مذھب اإلمام مالك، وتاب في مجلس خیر

النساج، وكتب الحدیث ورواه، وتوفي ببغداد سنة 334ھـ.      

فرید الدین العطار النیسابوري، تذكرة األولیاء، ترجمة وتقدیم وتعلیق د. منال الیمني، الھیئة
المصریة العامة للكتاب، 2006 م المجلد األول، ص 641، المجلد الثاني، ص558.      



 

جمال وقبح      
إن موالنا لھ جمال حسن، ولي جمال وقبح. كان موالنا قد شاھد جمالي، ولم یكن قد رأى قبحي.

إنني ال أنافق ھذه المرة، وأفعل السوء؛ حتى یرى جمالي وقبحي بوضوح تام.    



 

الصحبة والعزلة      
عالمة ذلك الشخص الذي سلك الطریق بصحبتي ھي: أن تسوءه صحبة اآلخرین، وتثقل علیھ. وال

یعني ذلك أنھا تسوءه، ومع ذلك یصحبھم، بل إنھ ال یستطیع صحبتھم.    



 

الحشیش حرام!      
یشتھر أصحابنا بتناول الحشیش. إنھ خیال الشیطان. وخیال المالك ال قیمة لھ ھنا، فما بالك بخیال
الشیطان! إننا ال نرضى عن المالك نفسھ، فما بالك بخیال المالك! ماذا یكون الشیطان نفسھ حتى
یكون خیالھ؟ لماذا ال یعتري أصحابنا الذوق في عالمنا الذي بال نھایة؟ ھكذا یفعل ذلك (الحشیش)

باإلنسان ما ال یفھمھ أبًدا، وھو غافل.    

ثم تحدث عن مسألة التحریم قائًال: ورد تحریم الخمر في القرآن، ولم یرد تحریم الحشیش. فقلُت:
لكل آیة سبب للنزول. ولم یكن الصحابة یتناولون ھذا الحشیش في عھد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وإال لكان
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص یأمر بالقصاص منھم. وكانت كل آیة تنزل على قدر الحاجة، وبسبب للنزول. فلما قرأ
الصحابة القرآن بصوت عاٍل عند الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ شوش خاطره المبارك، ونزلت اآلیة: ﴿یا أیھا الذین

آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾(100).    

(100) ﴿یا أیھا الذین آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾: سورة الحجرات، جزء من
اآلیة 2.      



 

ھذا شأن القلب ال شأن الجبھة!      
ف بعضھم بعًضا. یقول عیسي: أیھا النصراني، إنك لم تعرف موسى جیًدا، األنبیاء جمیعھم یُعّرِ
فتعال وشاھدني؛ حتى تعرف موسى. ویقول محمد: أیھا النصراني، أیھا الیھودي، إنكما ال تعرفان
ف بعضھم بعًضا. موسى وعیسى جیًدا، فتعاال، وشاھداني، حتى تعرفاھما. األنبیاء جمیعھم یُعّرِ
ف وكالم األنبیاء یشرح بعضھ بعًضا ویبینھ. من ثم قال األصحاب: یا رسول هللا، إن كل نبي ُمعّرِ
ف بك إَذْن؟ قال: َمن عرف نفسھ فقد عرف ربھ(101). من قبلھ، وأنت خاتم النبیین، فَمن یُعّرِ
یعني: َمن عرف نفسي فقد عرف ربي. كل َمن ازداد علًما، ازداد بُعًدا عن المقصود، وكلما ازداد

فكره غموًضا، ازداد بُعًدا. ھذا شأن القلب ال شأن الجبھة.    

(101) «َمن عرف نفسھ، فقد عرف ربھ»:      

حدیث باطل ال أصل لھ. قال ابن تیمیة: وبعض الناس یروي ھذا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولیس ھذا من كالم
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال ھو في شيء من كتب الحدیث، وال یعرف لھ إسناد. وُسئَِل ابن حجر الھیثمي عنھ،
فقال: ال أصل لھ، وإنما یُحكى من كالم یحیى بن معاذ الرازي الصوفي، ومعناه: َمن عرف نفسھ
بالعجز واالفتقار والتقصیر والذلة واالنكسار، عرف ربھ بصفات الجاللة والجمالة على ما ینبغي

لھما.      
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خریطة الكنز      
قصة َمن وجد خریطة الكنز وفحواھا(102): فلتخرج إلى البوابة الفالنیة، توجد ھناك قبة. تدیر
ظھرك إلى تلك القبة، وتتجھ نحو القبلة، وتطلق السھام. كل مكان یسقط فیھ السھم، یوجد فیھ كنز.    

(102) قصة الكنز: لقد نظم موالنا ھذه القصة كاملة في الدفتر السادس للمثنوي، وقال: إن درویًشا
كان یدعو هللا أن یرزقھ من دون كسب وسعي. فرأى خریطة كنز في المنام، مكتوٌب علیھا: ھناك
قبة خارج المدینة. تدیر ظھرك إلى تلك القبة، وتتوجھ نحو القبلة؛ وتضع السھم في القوس. ھناك
كنز مخفي. أعد الدرویش الفأس والمعول والقوس، وذھب إلى ذلك المكان، وألقى السھام، وحفر
المكان الذي كان السھم قد سقط فیھ، لكنھ لم یجد أثًرا للكنز… كان یكرر ھذا العمل كل یوم حتى
بلغت القصة الملك. فقبضوا على الدرویش المسكین؛ واستولوا على خریطة الكنز. بعد ذلك انشغل
رماة الملك الماھرین بإطالق السھام في المكان ذاتھ مدة ستة أشھر، وحفروا أطراف القبة كلھا
وجوانبھا؛ لكنھم لم یجدوا كنًزا في النھایة یئس الملك، وأعاد خریطة الكنز إلى الدرویش. فھتف

ھاتف بالدرویش المحروم: إننا قلنا ضع السھم في القوس، ولم نقل اجذب وتر القوس.      

انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح: محمد علي موحد، ص 396، 397.      



 

أتعرف ما السمك؟      
ف بالسالك والشیخ غیر الكامل. وینشد یعظ الواعظ لیبین عالمة المقصود ودلیل الطریق. ویُعَّرِ
الشاعر ِشعًرا من أجل البیان والتدلیل. فیصیر متھًما أمام العاِلم. مثل رجل كان یتحدث عن
السمكة. فقال لھ رجل آخر: اسكت، أتعلم ما السمك؟ الشيء الذي ال تعرفھ، لماذا تتحدث عنھ؟ قال:
ھل أنا ال أعرف ما السمك؟ قال: نعم، لو أنك تعرف السمك قل ما عالمتھ؟ قال: عالمة السمك ھي
أن لھ قرنین مثل الجمل! قال: حسنًا، أنا نفسي لم أكن أعلم أنك ال تعرف السمك. اآلن وقد شرحت

شیئًا آخر، اتضح لي أنك ال تمیز بین الثور والجمل.    

إذا لم تضحك الشقائق من دون سبب    

فكیف كان شخص یرى سواد قلبھـــــــا    

ولو أنھا مخضبــــــة بدمائھــــــــا    

فذلك ھو جزاء أصحاب القلوب السوداء    

حق�ا ھذا ھو األمر برمتھ، كلموا الناس على قدر عقولھم(103). ومن ثم قدر العقول ذلك ھو آفتھم.    

(103) كلموا الناس على قدر عقولھم: جاء في كشف الخفا للعجلوني: أُمرنا أن نكلم الناس على
قدر عقولھم. رواه الدیلمي بسند ضعیف عن ابن عباس مرفوًعا، وفي الآللئ بعد عزوه لمسند

الفردوس عن ابن عباس مرفوًعا. قال: وفي إسناده ضعیف ومجھول.      
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العقل عقیلة الرجـال    

والعشق محلل العقال    

العقل یقول: ال تبالغ    

والعشق یقول: ال تبالِ    



 

الدجاجة وبیض البط      
كانت واقعة عجیبة قد حدثت لھذا الداعي في الصغر، ولم یطلع أحد على حالھ. ولم یعلم أبي
بحالي، وكان یقول: إنك لست أحمق. وأنا ال أعلم أي سلوك تسلكھ؟ لیست ھناك تربیة وال ریاضة
وال أستاذ. فقلت لھ: اسمع قوًال مني: إن حالك معي مثل بیض بط ُوضع تحت دجاجة، فرقدت
علیھ، وفقس بط�ا صغیًرا، كبر البط الصغیر، وجاء إلى شاطئ البحر مع األم، ونزل في الماء. أمھ
ھي الدجاجة، وقد كانت تسیر على شاطئ البحر، ولم تستطع النزول في الماء. إنني أرى البحر
اآلن یا أبي، وقد صار مركبي، وھذا ھو ظني وحالي. فلو أنك مني أو أنني منك، انزْل في ماء
البحر ھذا، وإال فاذھْب مع الدجاج، وھذا جزاؤك. قال: ھكذا تفعل مع الحبیب، فماذا تفعل مع

العدو؟    



 

الشك والیقین      
حق�ا لقد بقي قوٌم في الشك، وبقي قوٌم في الیقین. إنك تقول: ھذه ھي مرتبة قوم. وقد سلك الحالج
مسلك الشك. وتأرجح قوم بین الشك والیقین. أرواح الشھداء في حواصل طیر خضر، وأرواح
الشھداء في حواصل طیر خضر، وأرواح المؤمنین في حواصل طیر بیض، وأرواح األطفال في

حواصل عصافیر، وأرواح الكفار في حواصل طیر سود(104).    

(104) أرواح الشھداء في حواصل طیر خضر: إشارة إلى الحدیث: أخرج ابن منده، عن أم كبشة
بنت المعرور، قالت: دخل علینا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسألناه عن ھذه األرواح، فوصفھا صفة، لكنھ أبكى أھل
البیت، فقال: إن أرواح المؤمنین في حواصل طیر خضر ترعى في الجنة، وتأكل من ثمارھا،
وتشرب من میاھھا، وتأوي إلى قنادیل من ذھب تحت العرش، یقولون: ربنا الحق بنا إخواننا، وآتنا
ما وعدتنا، وأن أرواح الكفار في حواصل طیر سود، تأكل من النار، یقولون ال تلحق بنا إخواننا،

وال تؤتنا ما وعدتنا.      

وأخرج ابن أبي شیبة والبیھقي من طریق ابن عباس، عن كعب قال: جنة المأوى فیھا طیر خضر،
ترتقي فیھا أرواح الشھداء، تسرح في الجنة، وأرواح آل فرعون في طیر سود، تغدو على النار

وتروح، وأن أرواح أطفال المسلمین في عصافیر في الجنة.      

وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة، قال: بلغنا أن أرواح الشھداء في صور طیر بیض تأوي إلى قنادیل
تحت العرش.      



الحافظ جالل الدین عبد الرحمن السیوطي المتوفى سنة 911 ھـ: شرح الصدور بشرح حال
الموتى والقبور، دار المدني للطباعة والنشر والتوزیع، جدة، 1372 ھـ - 1952 م، ص 234،

      .235



 

صاحب القلب السلیم      
السماع حالل للخواص؛ ألنھم یملكون قلوبًا سلیمة. الحب في هللا والبغض في هللا(105). ولو یُلعن
الكافر مائة سنة من صاحب القلب السلیم، یؤمن. ولو یُالم المؤمن، یصیر ولی�ا، ویدخل الجنة في
العاقبة. ولقد رأیت أنت واقعة(106) في منامك. وقلُت أنا: إنھ بلغ ھذا المقام لما انتقل ما في قلبي

إلى قلبھ، وسوف تصادفھ أحداث كثیرة، وفي النھایة یُسلم ویَسلم.    

(105) الحب في هللا والبغض في هللا: إشارة إلى الحدیث النبوي: حدثنا محمد بن المثنى، قال:
حدثنا عبد الوھاب الثقفي، قال: حدثنا أیوب، عن أبي قالبة، عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ، عن
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ثالث َمن كن فیھ وجد حالوة اإلیمان: أن یكون هللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما،

وأن یحب المرء ال یحبھ إال �، وأن یكره أن یعود في الكفر، كما یكره أن یقذف في النار.      

صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب حالوة اإلیمان، حدیث رقم 16. جامع السنة وشروحھا.
      .hadithportal.com

(106) الواقعة:      

الواقعة: ھو ما یرد على القلب من ذلك العلم بأي طریق كان من خطاب أو مثال.      

والواقعة: الذي یراه السالك الواقع أثناء الذكر واستغراق حالھ مع هللا، بحیث یغیب عنھ
المحسوسات، وھو بین النوم والیقظة. وما یراه في حال الیقظة والحضور یسمى مكاشفة.      

د. أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفیة، ص 182.      



 

مصارع األسود      
إذا لم یتحقق معنى اللھم اھِد قومي فإنھم ال یعلمون(107)؛ لكان أبو جھل یضع السقط على قفا
المصطفى(108) ملسو هيلع هللا ىلص، ولََما تیبست یده، ولما كانت تتورم. في النھایة َمن كان فارًسا في طریقھم
یعمد شخص غیر مؤدب اإلساءة إلیھ في الحال. من ثم الرجل الذي یبجلھ الناس والمالئكة بسبب
عظمتھ، كیف یندھشون من كالمھ؟ مثل رجل یلعب بالحبل، فیتعجب الخلق من طول الحبل ومن
شجاعة الرجل وإقدامھ. وتخفق قلوب المتفرجین وتضطرب، خاصة َمن یرى أنھ قد اعتلى أسًدا

أسود، وأنھ یضرب األسد على رأسھ في جسارة كأنھ حمار ضعیف.    

(107) اللھم اھِد قومي فإنھم ال یعلمون:      

إشارة إلى الحدیث: روى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما ُكسرت رباعیتھ، وُشج وجھھ یوم أحد. شق ذلك على
أصحابھ شدیًدا، وقالوا: لو دعوت علیھم! فقال: إني لم أبعث لعانًا، ولكني بعثت داعیًا ورحمة. اللھم

اھِد قومي فإنھم ال یعلمون. رواه مسلم.      

القاضي عیاض (أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي 476 ھـ -544 ھـ): الشفا
بتعریف حقوق المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ حسین عبد الحمید نیل، شركة دار

األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص 95.      

(108) وردت ھذه الحكایة في الصحیحین من حدیث ابن مسعود، قال رضي هللا عنھ: بینما رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص یصلي عند البیت، إذ قال أبو جھل: َمن یأخذ سال جزور بني فالن –وكان جزور ذبح
باألمس، والسال ھي: كرشة الجزور أي الجمل- فیضعھ على ظھر محمد وھو ساجد. فانبعث



أشقاھا وھو عقبة ابن أبي معیاط، أخذ سال الجزور، ووضعھ على ظھر النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وجعلوا
یستضحكون، ویمیل بعضھم على بعض، قال ابن مسعود: لو كانت لي منعة –أي لو كانت لي
عشیرة تحمیني من بطش ھؤالء- لرفعت ھذا السال من على ظھره ملسو هيلع هللا ىلص والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ظل ساجًدا كما
ھو لم یتحرك حتى قضى سجوده، وأخبر إنسان فاطمة رضي هللا عنھا، فجاءت وھي جاریة
تسعى، حتى طرحت ھذا السال من ظھره ملسو هيلع هللا ىلص، وأقبلت على ھؤالء الصنادید تسبھم، فلما قضي

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، دعا علیھم.      

      .ahlalhdeeth.com .ملتقى أھل الحدیث



 

مرتبة موالنا      
ھذا النسیان على نوعین: أحدھما: یكون بسبب الدنیا كما قیل:    

الدنیا تُنسي ذكر اآلخرة. والسبب اآلخر للنسیان ھو: االنشغال باآلخرة، الذي ینسیھ نفسھ، فتصیر
الدنیا في یده مثل الفأر في مخلب القط. وربما تحقق لھ في صحبة عبد هللا ما ال یتحقق لذلك الشیخ
الذي جلس على السجادة ثالثین سنة. أما السبب الثالث للنسیان فھو محبة هللا التي تنسیھ الدنیا

واآلخرة.    

ھذا ھو معنى: الدنیا حرام على أھل اآلخرة، واآلخرة حرام على أھل الدنیا، والدنیا واآلخرة
حرامان على أھل هللا(109)، لكن لي ُسكر في المحبة وصحو. أي أنھ ینساھا ألن السُّكر یكون في
المحبة، أما الصحو فال یكون في المحبة. وال یعتریني ذلك النسیان في السُّكر. فأي جرأة للدنیا حتى

تحجبني أو تُحجب عني؟    

(109) الدنیا حرام على أھل اآلخرة:      

حدیث موضوع.      

      .dorar.net .الدرر السنیة



 

ما أعجبھا من مؤاخذة!      
أنتم مجرمون جمیعًا؛ لقد قلتم عني إنھ فارغ من أمر الدنیا، وھو یجتمع بموالنا شمس الدین
التبریزي. فما أعجبھا من مؤاخذة! وما أطیبھ من حرمان! إذا لم یتحلل ھذا الشخص، أسأل هللا،
فینبئني قال أو لم یقل. بعد ذلك یقول: تتحلل أم أوبخك؟ وأقول: كیف ترید المزج بین إرادتي
وإرادتك؟ فیتحدث ھو، وأسھب أنا في الحدیث. الخالصة تطول المناظرة. وإذا تم العفو عنھ ھذه
المرة، فكیف ال یكررھا مرة أخرى؟ إنھ لن یرضى أبًدا، ولن یراني یوم القیامة في الجنة. من ثم
إذا لم تتوفر تلك الدراھم المعدودة، لكنت أخرج من ھذا المكان. فكیف یكون حالكم حینئذ؟ ولن

أعود مرة أخرى.    



 

عقدة السماع      
قال الشیخ: لقد منع الخلیفة السماع؛ فانعقدت عقدة في باطن الدرویش، وتألم. أحضروا طبیبًا حاذقًا،
فجس نبضھ، ولم یجد ھذه العلل واألسباب التي كان قد قرأ عنھا. توفي الدرویش، فنبش الطبیب
قبره، وشق صدره، وأخرج العقدة. كانت العقدة مثل العقیق. باعھا في وقت حاجة، وانتقلت من ید
إلى ید حتى وصلت إلى الخلیفة. جعلھا الخلیفة فص خاتمھ، وكان یحتفظ بھا في الخاتم. استھان
الخلیفة بالسماع یوًما، فوجد ثیابھ مخضبة بالدم. لما أمعن النظر، لم یََر أي جرح، فرفع یده بالخاتم،
فوجد الفص منصھًرا. طلب الخلیفة الخصوم الذین كانوا قد باعوه، حتى وصل إلى الطبیب، فشرح

لھ الطبیب الحال.    

ما دام الدم قد سال ملونًا وال ترى موضعًا    

فاقطع الورید؛ ألنھ یجلب االحمرار إلى عیني    

َمن یجعل السماع لذة جسدیة، فسماعھ غذاء، تشتھیھ النفس، وربما صار طعاًما كلھ ﴿یتمتعون
ویأكلون كما تأكل األنعام﴾(110).    

(110) ﴿یتمتعون ویأكلون كما تأكل األنعام﴾: سورة محمد، جزء من اآلیة 12.      



 

ھذه ھي المشكلة      
قال: أال تناجي هللا تعالى، قط؟ قال: بلى. قلُت: یبدو كذبك في اللحظة نفسھا، وفي اللحظة التي
سوف یظھر الكذب فیھا أدحضھ. وقلُت: وھل یجیب علیك؟ قال: ھذه ھي المشكلة. قلت: كانت
ھناك مشكلة في البدایة أیًضا؛ واستھنَت أنت بھا. ینبغي علیك أوًال القول: إن ھناك مشكلة. مثلما
عجز ذلك الفقیھ أمام الحجاج في النھایة، فقال لھ الحجاج: لماذا لم تكن تظھر ھذا العجز في البدایة

﴿حتى إذا أدركھ الغرق قال آمنُت﴾(111).    

(111) ﴿حتى إذا أدركھ الغرق قال آمنت﴾: سورة یونس، جزء من اآلیة 90.      

یتقدم الصف ذلك الشخص الذي    

یعلم عاقبة األمـــــور جیًدا    

بمجرد أن تغیر وجھ الشیخ، واستاء. لم یبَق لھ سوى التضرع والعمل الصالح واألنین في منتصف
اللیل خفیة عن الخلق. وقال: یا إلھي، ادفع ھذا الحال عنا، واكشف ھذا الحجاب عن أعیننا. في

النھایة أدركَت ذلك الحال، وظھر لك ذلك النور. كان ھناك حجاب، وانكشف.    

لكل متغیر مغیــــــــر    

في رأي كل عاقل عالم    



من ثم ما دام ھذا الحجاب قد أسدل اآلن، تلزم نار الحاجة لتحرق ذلك الحجاب، ما دام ال یستفید أي
شخص أي فائدة منا، ال دینیة وال دنیاویة، ال حساب وال كتاب.    



 

الشیخ الضریر      
یمكنك اإلجابة علیھ بكالمھ، لما تقول: إن لموالنا جاًھا ونوًرا ومھابة. وذلك الشخص الذي یعتقد
فیھ، ویقتدي بھ، ویتبعھ باطًال في النھایة. فكیف یكون لھ جاه ونور؟ إنك تقول: یجب أن یسیر
خمسون ولی�ا مفردین(112) في ركاب موالنا. فكیف یقتدون بضریر في النھایة؟ إنك تقول: إن
لألولیاء سمات. فلتفتش عن األولیاء، حتى تعرف سماتھم فھم لما یعجزون، إما أن یظھر نور
بسبب ذلك العجز أو ظلمة؛ ألن إبلیس عبس بسبب العجز، واطمأنت المالئكة بسبب العجز. ھكذا

یفعل المعجزات، وھكذا تكون آیات الحق. ولما یعجزون، یسجدون.    

دون: ذكر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فیما روى عنھ: سبق المفردون. قیل: یا رسول هللا، (112) الُمفرَّ
وَمن المفردون؟ قال: الحامدون في السراء والضراء.   

أبو نصر السراج الطوسي: اللمع، حققھ وقدم لھ وخرج أحادیثھ د. عبد الحلیم محمود، طھ عبد
الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد 1380 ھـ -1960 م، ص 463.    



 

النظرة األولى      
ذلك الذي یقول: إنني أعرف الرجل من أول نظرة ألقیھا علیھ. قد أخطأ خطأً جسیًما ھو وَمن على
شاكلتھ فیما أدركوه واطمأنوا إلیھ وسروا بھ ومالوا إلیھ. فتلك النظرة نار. إنھا نار بداخلك، یجب

أن تمضي وتتجاوزھا كأنھا ھواء.     



 

العامة والخاصة      
ال شأن لي في ھذا العالم بھؤالء العوام مطلقًا، ولم أجئ من أجلھم. لكنني ألوم ھؤالء األشخاص

الذین ھم ھداة العالم إلى الحق.    



 

فتوى العقل      
كان شھاب ھریوه(113) مقبوًال في دمشق عند المنطقیین. وكان یعزي االنشغال بالمرأة والشھوة
إلى الضعف بال شك. ویقول: ھذه ھي فتوى العقل. وكان محمد الجویاني قد قال لھ: أال یخطئ

العقل في الفتوى أبًدا؟ قال: ال، العقل ال یخطئ في الفتوى ذلك الشيء اآلخر ھو الذي یخطئ.    

(113) شھاب ھریوه: فیلسوف دھري، كان وثیق الصلة بشمس التبریزي، وكان یعتقد أن العقل
دلیل اإلنسان الذي ال یخطئ، وأن الموت یخلص اإلنسان من محنة الدنیا، وأن مجالسة الناس
ومصاحبتھم تبعث على الملل. كانت زوجتھ وابنھ من أھالي ھراة، لكنھ كان یعیش في نیسابور قبل

سفره إلى دمشق لمالقاة شمس. وكان شمس یذكره دائًما بألفاظ تفیض بالمحبة.      

      .fa.m.wikipedia.org :انظر



 

حالوة اإلیمان      
قلُت: إن حالوة اإلیمان لیست تلك التي تأتي وتنصرف.    

رأیُت زین صدقة(114) ھائًما مثل جواد جامح تتركھ یھیم على وجھھ في الصحراء، فیضل
الطریق.    

(114) الشیخ زین الدین صدقة: رجل حاد الطبع، كثیر االدعاء، كان من مریدي أوحد الدین
الكرماني، وتولى اإلرشاد في قونیة.      

انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد على موحد، ص 408.      

وعماد الباري(115) ھذا أفضل منھ؛ ألنھ یفرق بین النحو واللغة.    

(115) الشیخ عماد الدین الباري:      

من مریدي أوحد الدین الكرماني، وكان یصحب الشیخ زین الدین صدقة إلى الحمام والبستان.      

انظر: السابق، الصفحة نفسھا.      



 

التردد تودد      
كان حفید شھاب السھروردي یقول لي: التردد تودد. قلُت: إنھ لیس من سماتك أیھا الفاسق عماد

الباري.    



 

من الولي؟      
ى یحیى علیھ السالم في القرآن «الولي». وكان شدید البكاء. ولو كنت معھ، لكنت أزكیھ. ألنھ یُسمَّ
معصوم، واإلثم ھو الذي یوجب البكاء. فَمن ھذا الولي؟ تعاَل، وقْل. ولم یطلق على أحد من األنبیاء

في القرآن ولّي أبًدا. وهللا أعلم.    



 

الجوھر المحجوب      
ھؤالء الذین ال یعلمون بحالي. كانوا یقولون: انتظر حتى تأتي القافلة من دمشق، وترد أخبار
الطریق، عندئذ سافر. إنھ لو یرید االستماع إلى كالمي عن طریق المناظرة والبحث في كالم
المشایخ أو في الحدیث أو في القرآن، فإنھ ال یستطیع سماعھ، وال یرضى عني. ولو أنھ یرید
المجيء والسماع على سبیل الحاجة واإلفادة التي ھي أساس الحاجة، فإنھ یفید منھ. وإال فإنھ ال

یتحدث یوًما أو عشرة أیام بل مائة سنة، ھو یتحدث ونحن نطرق، ونصغي.    

ربما وضعوا جوھًرا في صندوق متین، ولفوه في مندیل أسود، وأخفوه في عشر لفافات، ووضعوه
في كم الثوب أو في الثوب، فال تروه. إن ھذا لیس عجیبًا.    



 

جمال الروح       
مثل ذلك السید الذي كان قد أدرك أریج الروح وجمالھا، ال َمن كان قد أدرك الروح نفسھا. وھناك
فرق كبیر بین إدراك حالوة الروح وإدراك الروح. وبعد أن أدرك الروح، یجب علیھ سلوك
الطریق إلى هللا، حتى یشاھد هللا عیانًا في ھذه الحیاة أیًضا. إنني ال أتحدث في ھذه الدنیا. فالجوھر
مع أنھ محجوب خلف تلك الحجب، فإن لھ شعاًعا ینبعث إلى الخارج. ذلك الشخص الصحیح النظر
یدرك المستور. ولیس عجیبًا أال یدرك المستور. إنما العجب ھو أنھم یخرجونھ، ویضعونھ على
كف یده، وال یراه، وإال فَمن یردد كالم سقراط وبقراط وإخوان الصفا والیونانیین في حضور

محمد وآل محمد وذریة روح محمد وقلبھ ال ذریة الماء والطین. وهللا تعالى موجود أیًضا.    



 

عمر والتوراة      
كان عمر رضي هللا عنھ یقرأ جزًءا من التوراة، فأخذ المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص الجزء من یده. یعني إذ كان

ذلك الشخص الذي نزلت علیھ التوراة حی�ا، لكان یتبعني(116).    

(116) إشارة إلى الحدیث الصحیح: حدیث أن عمر بن الخطاب أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب أصابھ من
بعض أھل الكتب فقرأه، فغضب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: أمتھوكون فیھا یا ابن الخطاب، والذي نفسي بیده،
لقد جئتكم بھا بیضاء نقیة ال تسألوھم عن شيء، فیخبروكم بحق، فتكذبوا بھ أو بباطل، فتصدقوا بھ،

والذي نفسي بیده لو أن موسى علیھ السالم كان حی�ا ما وسعھ إال أن یتبعني.      

رواه أحمد عن جابر بن عبد هللا، وحسنھ األلباني في اإلرواء.      

      .ahlalhdeeth.com



 

قرع الطبول      
كان إبراھیم بن أدھم(117) یبذل األموال في سبیل ھذا الھوس قبل أن یترك ملك بلخ، وكان یعكف
على الطاعات، ویقول: ماذا أفعل؟ وكیف ال یتحقق لي الفتح؟ وكان قد استلقى على السریر ذات
لیلة وھو بین النوم والیقظة. وكان الحرس یضربون الطبول، وینفخون في األبواق، ویعزفون
األلحان. فكان یقول في نفسھ: أي عدو تصدونھ وقد نام العدو بجواري! إننا محتاجون إلى نظرة
رحمة هللا تعالى. أي أمن یأتي منكم؟ فال أمان إال في كنف لطفھ. كاد أن یصیبھ ھوس شدید بسبب
ھذه األفكار، فكان یرفع رأسھ عن الوسادة، ویضعھا مرة أخرى. عجبًا للمحب كیف ینام. فجأة
سمع جلبة ووقع أقدام مسرعة فوق سطح القصر. كأن جمعًا یأتون ویروحون، وینبعث صوت
أقدامھم من القصر. فیقول الملك في نفسھ: ماذا حدث لھؤالء الحرس؟ أال یرون ھؤالء الذین
یھرولون فوق ھذا السطح؟ كان یتعجب من وقع األقدام ذلك، ویصاب بالحیرة والدھشة. حتى إنھ
كاد أن ینسى نفسھ والقصر أیًضا، ولم یكن یستطیع أن ینادي على الحرس، ویخبرھم بذلك. وفي
تلك األثناء أطل رجل برأسھ من فوق سطح القصر، وقال: َمن أنت أیھا المستلقي على السریر؟
قال: أنا الملك. وَمن أنت أیھا القابع فوق ھذا السطح؟ قال: لقد فقدنا قطارین من اإلبل أو ثالثة،
ونبحث عنھم فوق سطح القصر ھذا. قال لھ إبراھیم بن أدھم: إنك أحمق. فقال: أنت األحمق. قال:
فقدت اإلبل فوق سطح القصر؟! أیبحثون عن إبل في ھذا المكان؟! فقال لھ: أیطلبون هللا تعالى فوق
عرش الملك؟! أتطلب هللا تعالى في ھذا المكان؟! وحدث أن شخًصا لم یره مرة أخرى؛ فقد مضى،

ومضى األحباب في إثره.    

(117) إبراھیم بن أدھم: ھو أبو إسحق إبراھیم بن أدھم، من أھل بلخ، كان من أبناء الملوك،
وخرج متصیًدا فھتف بھ ھاتف أیقظھ من غفلتھ، وجعلھ یسلك طریق الزھد والورع. صحب       



سفیان الثوري والفضیل بن عیاض، ودخل الشام، ومات بھا سنة 161 أو 162 ھـ.

فرید الدین العطار: تذكرة األولیاء، ترجمة وتقدیم وتعلیق د. منال الیمني، المجلد األول، ص
      .636



 

اإلخالص في العمل      
ا، یبدو لك ذلك العمل صعبًا عسیًرا. وما دمت قد ما دمت لم تخلص في أداء عمل إخالًصا تام�

أخلصت في أدائھ، ال یبقى عسیًرا مرة أخرى.    

    * * *



 

الوالیة      
ما معنى الوالیة(118)؟ َمن یمتلك الجند والمدن والقرى؟ ال، بل إن الوالیة لمن تكون لھ والیة
على نفسھ، وعلى كالمھ وسكوتھ. وعلى القھر في محل القھر، واللطف في محل اللطف. وأال یفعل

مثل العارفین الذین یقولون: نحن عاجزون، وھو قادر.    

(118) الوالیة ھي قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسھ، وذلك یتولى الحق إیاه حتى یبلغھ غایة
مقام القرب والتمكین. والوالیة عبارة عن تولي الحق سبحانھ وتعالى بظھور أسمائھ وصفاتھ علیھ

علًما وعینًا وحاًال وأثر لذة وتصرفًا.      

والولي الذي بعد عن الدنیا وقرب إلى المولى. وقیل الذي فرغ نفسھ �، وأقبل بوجھھ على هللا. قال
ذو النون: ال تجالسوا أھل الوالیة والصفاء إال على الطھارة والنقاء فإنھم جواسیس القلوب.      

د. أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفیة، ص 188، محمد على التھانوي: كشاف
اصطالحات الفنون والعلوم، جـ 2، ص 1807.      

واألصل العربي للحكایة:    

إیش معنى الوالیة؟ أن یكون لھ عساكر وبلدان وضیاع؟ ال، بل الوالیة أن یكون لھ والیة على
نفسھ، وعلى أحوالھ وصفاتھ وكالمھ، وقھره في محل القھر. قلت: هللا على تغییر حالي إلى ما
تصفھ قادر، قال: نحن ما نرید منك ھذا، إیش ینفعنا ھو قادر تعالى وتقدس، ینبغي أن تكون أنت
قادًرا على السكوت في موضع السكوت، وعلى الجواب في محل الجواب، واللطف في محل



اللطف، وعلى القھر في محل القھر. إیش ما تقول لھ؟ أنت ما تستحي مني، تقول في وجھي
وتأمرني، فإیش یكون لك حظ من وعظي؟ تأمرني ھكذا، فھذا الجامكیة التي كتب لك، صار علینا

بالء وعذابًا.    

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد على موحد، ص 341.    

ال، بل ینبغي علیك أن تكون متحكًما في صفاتك جمیعھا، قادًرا على السكوت في موضع السكوت،
واإلجابة في محل اإلجابة، والقھر في محل القھر، واللطف في محل اللطف. وأال تكون صفات

المرء وباًال علیھ وعذابًا. وما دام ال یكون محكوًما، یكون حاكًما.    



 

موت أم حیاة؟      
كان متفلسف فلسفي یشرح عذاب القبر، ویفسر ما بعد الموت تفسیًرا عقلی�ا، ویقول: إن الروح قد
ھبطت إلى العالم حتى تكمل نفسھا، وتحمل بضاعة كمالھا من ھذا العالم، حتى إذا رحلت عن ھذا
العالم، ال تتحسر علیھ. اآلن ینبغي علیھا االنصراف عن الصورة إلى المعنى. وكان الجسد یعتاد
على الروح. فلما انشغلت الروح بالصورة، واعتادت على الجسد، ابتلیت، ولم تبَق لھا فسحة أو
سعة. فأدركت المال مثًال في ذلك الطرف، والحرمة والمرأة. ووجدت األنیس والرفیق وأنواع
اللذات في ھذا الطرف. من ثم مالت إلى ھذا الطرف. ولو یذكرون اسم الموت أمامھا، تموت ألف
مرة. إذا كانت تحقق مرادھا في ھذا العالم، لكانت تشتاق إلى الرحیل إلى ذلك العالم، من ثم لم یكن
ذلك موتًا، بل كان حیاة. كما یقول المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: المؤمنون ال یموتون بل ینقلون(119). من ثم
النقل شيء، والموت شيء آخر. مثًال لو أنك تقیم في بیت مظلم غیر نزیھ؛ فإنك ال تستطیع رؤیة
النور فیھ، وال یمكنك أن تمد رجلیك فیھ. بعد ذلك انتقلت من ذلك البیت إلى بیت أكبر وقصر عظیم

فیھ بستان وماء جار. إنھم ال یسمون ذلك موتًا.    

(119) المؤمنون ال یموتون بل ینقلون: إشارة إلى الحدیث: قال ملسو هيلع هللا ىلص: المؤمنون ال یموتون بل
ینقلون من دار إلى دار.      

اإلمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علي التیمي البكري الرازي الشافعي
544 -606 ھـ، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، المجلد الثالث

عشر، الجزء 25، 26، (ص 87).      



من ثم ھذا الكالم مثل مرآة مصقولة، فلو أن لك نوًرا وذوقًا، تشتاق إلى الموت. بارك هللا فیك، وال
تنسنا من الدعاء، وإذا لم تحَظ بمثل ھذا النور والذوق، فتدارك، واطلب، واجتھد. والقرآن یخبرك

بأنك لو تَِجدُّ، تجد مثل ھذا الحال. من ثم جد في طلبھ ﴿فتمنوا الموت إن كنتم صادقین﴾ (120).    

(120) ﴿فتمنوا الموت إن كنتم صادقین﴾: سورة الجمعة، جزء من اآلیة 6.      

وكما أن ھناك من الرجال صادقین ومؤمنین طالبین للموت، فكذلك ھناك مؤمنات وصادقات. ھذه
ھي المرآة المصقولة التي تجد فیھا شرح حالك. كل حال وكل عمل یذكرك بالموت، ھو عمل
حسن. من ثم انظر إلى تلك المرآة حین تتردد بین أمرین؛ لترى أیھما أكثر لیاقة بالموت. ویجب أن

تبقى نوًرا صافیًا مستعد�ا للموت ومنتظًرا لھ، وتجتھد اجتھاًدا إلدراك ھذا الحال.    

أتظن أن ذلك الشخص الذي یعكف على اللذات، تكون حسرتھ أقل، في الحقیقة إن حسرتھ تزداد،
ألنھ اعتاد على ھذا العالم كثیًرا. وما قالوه في شرح عذاب القبر على سبیل الصورة والمثال،

شرحت لك معناه(121).    

(121) األصل العربي للحكایة: المفلسف یفسر العذاب بعد الموت من جھة المعقول، ویقول: إن
الروح جاء ھنا؛ لیستكمل بضاعتھ ھیھنا، حتى ال یكون لھ حسرة إذا خرج من ھیھنا. وكان ینبغي
أن یتوفر المعاني ویتعود البدن بالروح. فلما تعود الروح بالبدن، انغلق الباب العلوي، ولم یبق
للروح فسحة من ذلك الطرف، مثًال رأى المال والحرمة والزوجة واألنیس والرقیب من ھذا
الطرف وأنواع اللذات، فمال إلى ھذا الطرف، فلو ذكر الموت كان ذلك علیھ ألف موت، فلو كان
رأى من ذلك العالم المرادات، لكان مشتاقًا إلى السیر إلى ذلك العالم، فال یكون موتًا لھ بل حیاة.
قال علیھ الصالة والسالم: المؤمنون ال یموتون بل ینقلون. فالنقل غیر والموت غیر، مثًال: إذا كنت
في بیت مظلم ضیق، ال یقدر یتفرج فیھ الضوء، وال تقدر تمد رجلیك، فتقلب إلى دار كبیرة فیھا
ى ذلك موتًا. فھذا الكالم كالمرآة المضيء، فإن كان لك نور یشتاق إلى بستان وماء جار، ال یُسمَّ
الموت، فبارك هللا فیك، وال تنسنا من الدعاء. وإن لم یكن فتدارك واطلب واجتھد. فإنھ یقول:
فتمنوا الموت إن كنتم صادقین مؤمنین. وكما یكون من الرجال مؤمنین فكذلك من النساء مؤمنات.



ھذا واضح مشروح صاٍف؛ فینبغي أن تقعد نوًرا صافیًا مستعد�ا منتظًرا للموت، وإال مجتھًدا
لحصول ھذا الحال.      

إن المستوفي لھذه اللذات أقل حسرة، وھو في الحقیقة أشد حسرة، ألنھ أكثر تعوًدا بھذا العالم.
والذي قالوه في العذاب من حیث الصورة والتمثیل، قد بینت لك من حیث المعنى اللغوي.      

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 342.      



 

سلطان أم عبد؟      
منح السلطان محمود(122) الجوھر إلى الحاجب. والحاجب یقلد الوزیر، خاصة أنھ سمع عن قُبلة
السلطان للوزیر واستحسانھ لھ. یقول السلطان للحاجب: ھذا الجوھر حسن… حطمھ. قال: كیف
أحطمھ؟ والوزیر یقول: إن ملك السلطان كلھ ال یساوي ربع الجوھرة. إنھ یلیق بالخزینة. قال لھ:

أحسنت.    

(122) السلطان محمود الغزنوي وإیاز: السلطان محمود الغزنوي ھو: أبو القاسم، الملقب بیمین
الدولة م 421 ھـ ابن سبكتكین األكبر، وثالث ملوك الدولة الغزنویة، تولى العرش في سنة 389
ھـ بعد ھزیمة أخیھ إسماعیل، واستولى على خراسان بعد ھزیمة عبد الملك بن نوح الساماني. وفي
سنة 393 ھـ ضم سیستان وقھستان إلى ملكھ، وسیطر على خوارزم في سنة 401 ھـ. وفي سنة
420 ھـ استولى على الري وإصفھان. كما جرد حمالتھ على بالد الھند، وفتح مولتان في سنة

396 ھـ.    

أما إیاز فھو: أبو النجم إیاز أولماق، من تركمان بلخ، وأحد غلمان السلطان محمود الغزنوي،
وخاصتھ. اتسم إیاز بالذكاء والفراسة والوفاء وحفظ األسرار؛ لذا أحبھ السلطان محمود الغزنوي،

واھتم بھ اھتماًما كبیًرا كان حدیث العامة والخاصة.      

وقد أفاد الشعراء الصوفیة من قصة السلطان محمود وإیاز مثل: السنائي الغزنوي م 535 ھـ،
وفرید الدین العطار م 627 ھـ على أرجح األقوال، وجالل الدین الرومي م 672 ھـ، والحافظ

الشیرازي م 791 ھـ. ووظفوھا لبیان الموضوعات العرفانیة.      



ونظم جالل الدین الرومي في المثنوي أربع عشرة قصة متعلقة بمحمود الغزنوي وإیاز، وبین في
قصص العشق ھذه العالقة بین العبد والمعبود، وجعل محموًدا رمز الكمال والجمال المطلق، وإیاًزا

رمز اإلنسان الكامل والمحب الصادق.      

كما نظم جالل الدین قصة السلطان محمود وإیاز وتحطیم الجوھر في المثنوي تحت عنوان
«گوھر شكستن او بھ فرمان سلطان» أي «تحطیمھ الجوھر بناء على أمر السلطان»، وكان یرمز
بھا إلى طاعة المرید التامة للشیخ. وكان إیاز في ھذه القصة مظھر العارف الكامل الذي ینفذ أمر

الشیخ من دون جدال.      

أما عن أصل ھذه الحكایة فقد ورد في تاریخ كردیزي على النحو اآلتي: استولى األمیر محمود
على معابد والیة ماتوره وخزائنھا، وذات مرة وجد یاقوتة شدیدة الزرقة، تزن أربعمائة وخمسین

مثقاًال، ولم یكن أي شخص قد رأى مثل ھذه الجوھرة. واألصنام المصنوعة       

من الذھب والفضة كانت بال حد؛ فأمر السلطان محمود بتحطیم صنم ذھبي ووزنھ، وكان یزن
1098 مثقاًال من الذھب.

انظر: د. محمد معین، فرھنگ فارسي، تھران 1375 ھـ. ش، جلد ششم اعالم غ –ي، ص
1926، سید على كرامتي مقدم: قصٔھ محمود واوصاف ایاز، فصل نامٔھ تخصصى ادبیات فارسي
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ومنحھ خلعة، وزاده خلعة أخرى على تلك الخلعة وصلة. ھذا امتحان أیًضا. حتى إذا كان ھناك
شخص، یعثر علیھ. وینتقل الجوھر من ید إلى ید أخرى حتى یصل إلى إیاز. فیقول السلطان في
نفسھ: إیازي، ویخفق قلبھ لھ، ویقول: ال كان َمن یقول ھذا. ثم یقول: لو یقول، فإنھ المحبوب،
ولیقل كل ما یرید. یحرض السلطان إیاًزا على أن یأخذ الجوھر؛ خشیة من أنھ ال ینبغي على إیاز
؟ أإیاز من أن یردد قول الوزیر نفسھ. نظر إیاز إلى السلطان، وقال: لماذا ترتعد خوفًا عليَّ

یرتعدون خوفًا علیھ، وباطنھ ربیب قلبھ المكمل وحقیقتھ المودة!    



قال السلطان إلیاز: خذ الجوھر أیھا السلطان، ولم یقل: خذ الجوھر أیھا العبد. وینطوي قول العبد
ذلك على أكثر من ألف سلطان. ویطیب لھ ألف مرة أن یكون مستتًرا. ولو یقول لھ: السلطان؛
یتأذى. اذھب، واتركني لَمن یزید. أخذ إیاز الجوھر. قال لھ السلطان: أھو حسن؟ قال: إنھ حسن،

ولم یزد على ذلك مطلقًا. فقال لھ: أھو لطیف؟ قال: إنھ لطیف، ولم یزد على ذلك مطلقًا.    

كان إیاز نفسھ قد رأى مناًما من قبل. فأحضر حجرین، وأخفاھما في كم الرداء، وخبَّط علیھما،
وأحدث رنینًا. فضج الجمیع وتأوه. قال: ماذا حدث؟ ما ھذا الضجیج؟ قالوا: ھكذا حطمت الجوھر
الثمین! قال: أأمر السلطان أكثر أھمیة أم ھذا الجوھر؟ فطأطأ الجمیع رؤوسھم، وھم یتأوھون مائة

ألف آھة من قلوبھم ھذه المرة، وقالوا: ماذا فعل؟    

أمر السلطان قادة الجالدین بأن ینتحوا جانبًا، ویخلوا سبیل ھؤالء الحمقى.     

قال إیاز: أیھا السلطان    

خیالك في الكرى یوًما أتانــــا    

ومن سلسال وصلك قد سقانـا    

وبات معانقـــــــي لیًال طویًال    

فلما بان وجھ الصبـــــح بانــا    

كلي بكلك مبذول، كلي بكلك مشغول(123).    

(123) كلي بكلك مبذول، كلي بكلك مشغول:      

ورد في شرح التعرف نقًال عن األصمعي: رأیت امرأة حسناء، فاشتغل قلبي بھا، فقلت لھا: كلي
بكلك مشغول. فقالت: لو كان كلك بكلي مشغوًال، فكلي بكلك مبذول. ولكن لي أخت لو رأیت



حسنھا وجمالھا لم تذكر حسني وجمالي. فقلت: أین ھي؟ فقالت: وراءك. فالتفت؛ فلطمتني لطمة،
وقالت: یا بطال، لو كان كلك بكلي مشغوًال، لم تلتفت إلى غیري!      

انظر: مقاالت شمس تبریزي، تصحیح محمد علي موحد، ص 414.      

عندئذ أخذ اإلقبال على هللا تعالى في الزیادة. ذلك اإللھ الذي خلق ھذه السماء التي یضل فیھا الوھم
والعقل. لم یستطع حكماؤھم وال منجموھم وال الطبیعیون منھم إدراك كوكب منھا. وكل ما قالوه ال
یعبر عن ذلك الكوكب. من ثم ذلك العالم، كیف یكون عالًما، وقد ظھر ھذا من ذاك؟ إن الدودة
الصغیرة التي تتحرك في البعر، ترید أن تشاھد ھذا اإللھ، وتعرفھ. في ذلك الوقت ازدادت

معاناتھم، حتى اھترأت أكبادھم، وسقطت منھم، وكانوا ینظرون إلیھا كذلك.    

وبعد أن كانوا قد أشرفوا على الموت، وھبھم هللا تعالى الحیاة؛ فتخلوا عن الملك والمال والجاه
والروح، مثلما سلك إبراھیم بن أدھم –ملك المدینة- الطریق إلى هللا تعالى.    

في النھایة من رغب في امرأة وعشقھا أو أمرد، فإنھ ال یبالي بدكان أو شغل أو عمل. یقولون لھ:
إنھم سوف یشنقوك، فیقول: أنا نفسي أرید أن یشنقوني. فال خطر على الروح عنده، وال قیمة

للمال. مع أن ذلك المعشوق     

لیس لھ بقاء، وكالھما (العاشق والمعشوق) یموت، ویُوارى التراب. من ثم المعشوق ھو هللا
األزلي األبدي القدوس المنزه. من ثم یزداد اإلقبال على هللا تعالى.



 

متى یتحقق الفتح؟      
كان إبراھیم بن أدھم یبذل المال الوفیر في سبیل ھذا الطلب، وحیثما كان یرى درویًشا، كان یفتدیھ
ا. بعد ذلك بروحھ. وكان یرتدي الخرقة تحت الثیاب، ویصوم أیاًما خفیة، وكان یختلي بنفسھ سر�
حزن ألن فتًحا لم یحدث لھ. فما ضرر الدرویش من غلظة الخلق؟ وما ضرر الخلق لو یُغِرق

البحر العالم بأسره، وما خسارة البط؟    

لماذا قال األولیاء: ارزقنا ووفقنا؟    

ولماذا قال األنبیاء: آمنا وصدقنا؟    

ھذا معنى لطیف. لم یطلب األنبیاء شیئًا، وقالو: آمنا. وسألھ األولیاء. وقالوا: ارزقنا ووفقنا. لكن
ھذا لیس شأنھم. وكالم المرء یتضح بالقرائن، فإنھ لو كان یعلم بھذا، لما كان كالمھ متلونًا، وقد
كان كذلك من أجل النظم والقافیة وغیرھا فكیف أدرك حال األنبیاء؟ وقد قال األولیاء: بلى، ارزقنا

ووفقنا.    



 

ما أنصع بیاض أسنانھا!      
ھناك عیب في اإلنسان یخفي ألف فضل، وفضل یخفي ألف عیب، وال تجتمع العیوب كلھا في أحد
إال الحقود. وقد أخفت العیوب فضائلھ، فما نھایتھ؟ علیھ اللعنة. إن اإلنسان الطیب ال ینظر إلى

العیب.    

مر الشیخ على جیفة. كان الجمیع قد اشمأز منھا، وأشاحوا بوجوھھم عنھا، وكانوا یمرون علیھا
في عجلة. لم یسد الشیخ أنفھ، ولم یشح بوجھھ، ولم یتعجل. قالوا لھ: إلى ماذا تنظر؟ قال: ما أنصع

بیاض أسنانھا تلك وما أحسنھا! وكانت تلك الجیفة تجیبھ بلسان الحال قائلة: وأنتم كذلك(124).    

(124) وردت قصة كھذه في اإلنجیل. راجع. (المحرر).      

    * * *



 

التلوین      
إن سجل أعمالك متلون. ھذا التلون(125) بسبب الجبر، فال تكتب سجًال متلونًا. من ثم تعد ھذه
الطائفة ھذا الجبر أمًرا سیئًا. ولو تتعامل أنت بھذا الجبر، تعجز من كثرة الفوائد، فإنھا لیست بالقدر

الذي یمكنك الحدیث عنھ. فلنذھب، وننام، حتى یأذن هللا.    

(125) التلوین: التلوین معناه تلون العبد في أحوالھ. والتلوین صفة أرباب األحوال. فما دام العبد
في الطریق فھو صاحب تلوین؛ ألنھ یرتقي من حال إلى حال، ومن وصف إلى وصف… فإذا
وصل تمكن. وصاحب التلوین أبًدا في الزیادة. واألولى أن یقال ما دام في الترقي فصاحب تلوین

یصح في نعمة الزیادة في األحوال والنقصان منھا.      

أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفیة، ص 62.      

ال یشكو الرجل الطیب من أحد، وال ینظر إلى العیب. كل من شكا، ھو رجل سیئ. اخنقھ، فیتضح
بال شك أن العیب منھ. إنھ یشكو من ھذا الطرف، وذاك یشكو من ذلك الطرف. كالھما متلون من
ناحیتھ الجبریة(126) من ناحیة محبوبھ، والقدریة(127) من ناحیتھ. تعرف ھذه الطائفة الجبر،
ماذا یعلمون عن الجبر؟ في النھایة للجبر تحقیق وتقلید. لماذا تنظر إلى التقلید؟ وال تنظر إلى

التحقیق؟ أكثْر أنت من الخدمة، حتى نكثر نحن من الدعاء. ﴿فََمن ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ﴾(128).    

(126) الجبریة: حركة فلسفیة تعتقد أن أفعال اإلنسان خیرھا وشرھا من هللا تعالى، وأنھا تنسب
إلى العبد على سبیل المجاز، وتنفي صفات هللا تعالى وأسمائھ.      



أسس ھذه الحركة الجعد بن درھم، وقال بخلق القرآن، وتعطیل هللا عن صفاتھ وعرفت ھذه الفرقة
بالجھمیة نسبة إلى جھم بن صفوان.      

انظر: موسوعة الفرق، الدرر السنیة، المبحث السادس بین المعتزلة والقدریة والجھمیة. مشرف
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(127) القدریة: حركة فلسفیة یعتقد أصحابھا أن اإلنسان صانع أفعالھ وخالقھا خیرھا وشرھا، وال
دخل لقدرة هللا فیھا. ابتدع ھذه الحركة نصراني من العراق، وأخذھا عنھ معبد الجھني،       

وأخذھا غیالن الدمشقي عن معبد.

انظر: السابق، المبحث السادس بین المعتزلة والقدریة والجھمیة.      

(128) ﴿فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ﴾: سورة المؤمنون، جزء من اآلیة 102.      

مذ فارقني جسمك أظلم بصري    

وانھل سحاب مقلتي كالمطر    



 

من یعلمني العقل؟      
لكالم العشاق فضیلة؛ ولقد أقسم هللا تعالى بالنفس اللوامة(129)، وال یھب النفس المطمئنة إلى َمن
یزید، أو یظھرھا لھ. وأنا أسمي ذلك العشق، العشق الحقیقي. وذلك الطلب الذي یكون حقیقی�ا، ھو

نكر الطلب والتمني. یعني أین التمني؟    

(129) إشارة إلى اآلیتین 1، 2 من سورة القیامة: ﴿ال أقسم بیوم القیامة* وال أقسم بالنفس
اللوامة﴾: والنفس ما كان معلوًما من أوصاف العبد، ومذموًما من أخالقھ وأفعالھ. والنفس ثالثة:
النفس األمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. النفس األمارة: «ھي التي تأمر باللذات والشھوات،
وھي مأوى الشر، ومنبع األخالق الذمیمة، واألفعال السیئة». والنفس اللوامة: «ھي التي كلما
صدرت منھا سیئة، تلوم نفسھا، وتنوب عنھا مستغفرة راجعة إلى باب الكریم». وسمیت النفس
المطمئنة بالمطمئنة لسكونھا إلى الحق واطمئنانھا بھ. وھي تتحلى بالصفات الحمیدة، وتواظب على

الطاعات.      

انظر: عبد الكریم بن ھوازن القشیري: الرسالة القشیریة في علم التصوف، وعلیھا ھوامش من
شرح زكریا األنصاري، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأوالده، ص 75، د. أنور فؤاد أبي

خزام: معجم المصطلحات الصوفیة، ص 174.      

إنني ال أنثر تراب نعل عاشق صادق على رؤوس العاشقین ومشایخ الزمان الذین یشبھون خیال
الظل الذي یبرز األخیلة من خلف ستار. وشخوص الخیال أفضل منھم؛ ألنھم یقرون جمیعًا بأنھم
یلھون، ویعترفون بأنھم على باطل، وأنھم یضطرون إلى ذلك من أجل العیش. وإقرارھم ھذا نتیجة
التمني. وقد ارتفع الخیال وھوى وانطوى طیة فوق طیة. في ذلك الوقت یؤثر فیھ ذلك الشخص أو



كالم ذلك الشخص الذي علق في الھواء، وقد كشف الھواء عن جزء منھ. بلغھ ھذا الكالم،
فاستحسنھ. ثم ھبط ذلك الھواء، واختطفھ، فسر بذلك الكالم، وذھب إلى عملھ. تكون نفسھ حجة
علیھ. ینبغي لھ أن یحقق الھوى والمراد، ویلھو مع كل شخص ویمزح، ویتسافھ مع البعض، وال
یحفظ حرمة الدراویش. َمن یكون أعقل مني حتى یعلمني العقل؟ ویكون طفیلی�ا في طلب هللا تعالى.
وقد أدرك كثیًرا من األشخاص. أولئك المشایخ الذین طووا المقامات طبقات، وھم یلحقون بنا.
ینبغي استئناف العمل. ذلك الذي علق في الھواء، ال یمكن أن یقال لھ متلون. ویستحیل أن یكون
السنائي متلونًا، والسید متلونًا، ویكون ھو متلونًا. ال یقول مجنون ھذا، وال یتحدث عن ھذا مجنون

أحمق أیًضا.    

    * * *



 

ال تضیع الوقت!      
في النھایة اجتنب ھذه الخصال سنة. وارتِد الخرقة في تضرع وخشوع، أطلق تلك الشھوة في
الھواء، إنك لم تخلق من أجل الھوى، احفظ ھذه النصیحة، ال تضیع الوقت في أن تقول: ھذا عاجز
مضطر، وأن تشیع الخالف بین الخلق. العاشق الذي یدرك المعشوق، یتدلل. والدالل ال یكون حسنًا

قبل أن یدرك العاشق المعشوق.    



 

حتى الرمق األخیر      
قلت: االنفعال(130) نوعان: یؤذون شخًصا، فینفعل ویضطرب بسبب ضرب العصا. وینفعل آخر

فیركض في ریاض الشقائق والریاحین والنسرین. من ثم ال تقتفي أثر كل انفعال.    

(130) االنفعال: االنفعال عند الحكماء ھو التأثر… واالنفعاالت ھي الكیفیات المحسوسة غیر
الراسخة كصفرة الوجل. ُسمیت تلك الكیفیات بھا لوجھین: األول: أنھا محسوسة واإلحساس انفعال
للحاسة؛ فھي سبب االنفعال ومتبوعة. والثاني: أنھا تابعة للمزاج التابع لالنفعال إما بشخصھا
كحالوة العسل فإنھا تكونت فیھ بسبب مزاجھ الذي حدث بانفعال وقع في مادتھ. وإما بنوعھا

كحرارة النار… فقد توجد الحرارة نوعھا في بعض المركبات تابعة للمزاج كالعسل.      

محمد علي التھانوي: كشاف اصطالحات الفنون، جـ 1، ص 284.      

ھكذا حدث لفراشة الشمــــع    

اقتفت أثر النور، فسقطت في النار    

من ثم ما دام ھو نار، وانفعالھ بسبب النار، فإنھ كان یظن الظن نفسھ في حق عباد هللا.    

تنظر إلى كل شخص بعین السوء    

ألنك تنظر من حلقة وجـــــودك    



كانت الفراشة تعلم أن األمر مختلف، فذھبت في أثر النار، وسقطت في النور. فال تنظر إلیھا تلك
النظرة التي تذكرھا.    

ال أضعـــــك فــي القلــــب، فتحــــــزن    

وال أحفظك في العین، فتذل للغایة    

إنني أضعك في الروح، ال في سویداء القلب    

حتى ترافقني إلى الرمق األخیــــر    



 

أنت صفة قھره، وأنا صفة لطفھ      
ینظر القھر إلى اللطف بعینھ، فیراه قھًرا كلھ. في النھایة یقول عبد هللا ھذا للكافر: أنت ملكھ وأنا
ملكھ، لكنك صفة قھره، وأنا صفة لطفھ. وللطف سبق. دعك من ھذا؛ فالقھر مرتبط باللطف،
ویتسم بسمات أفضل منھ. أي أن ھذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم یشرع شیئًا معدوًما في أمتھ، لكن ذلك الشيء
موجود، ومحجوب بحجاب، فیحتال ویجتھد حتى یكشف ذلك الحجاب. وخالصة كالم األنبیاء كلھ

ھي: احصل على المرآة.    



 

متحیز في حیزین      
من ثم لو تجیب، أجب إجابة مطابقة، أي أن السؤال والجواب كالھما متطابق، ال یقل ذلك التطابق

وال یزید، مثل مصراعي الباب.    

، وال یتحدث حتى أتحدث، وإذا تحدثت، یجیب إجابة قال ذلك الملك: أرید أن یأتي شخص إليَّ
مطابقة من دون أي زیادة. لما جاء الشخص، قال لھ الملك: ألدیك زوجة؟ قال: لديَّ زوجة
وطفالن. فلم یھتم بھ الملك مطلقًا. وقال: ال تخلوا سبیلھ. فكتب رقعة إلى الملك فحواھا: إنھ سأل
ُ علیھا وأھشُّ بھا﴾(132). كتب موسى: ﴿ وما تِْلًكَ بیمینَِك﴾(131)؟ فأجاب: ﴿ھي َعَصاَي أتََوكَّأ
الملك الجواب: إن ھناك حكمة أخرى، لكن العاقل ھو َمن یجیب إجابة مطابقة. إننا نسأل رجًال: أین
أنت؟ فیقول: في األرحام. ھذه إجابة كاذبة وغیر مطابقة. ألنھ ال یوجد في أكثر من رحم واحد.

ویستحیل أن یوجد متحیز واحد في حیزین.    

(131) ﴿وما تلك بیمینك﴾: سورة طھ، جزء من اآلیة 17.      

(132) ﴿ھي عصاَي أتوكأُ علیھا وأھش بھا﴾: سورة طھ، جزء من اآلیة 18.      



 

حجاب المشایخ      
لھؤالء المشایخ والكاملین –الذین خلق هللا تعالى العالم من أجلھم- حجاب أیًضا. وھو أنھم یبوحون
أحیانًا بأسرارھم مع هللا؛ حتى ال یھلكوا. وینكشف ھذا الحجاب في وقت آخر. وأنا أبوح باألسرار،
وال أقول كالًما. عجبًا لھؤالء المشایخ ما دام الكالم قد خطر على أذھانھم. لم یكن أبو یزید من ھذا
القبیل، ربما ذھل األنبیاء والرسل عن الكالم، ولم یستطیعوا كتابتھ، فاكتبوه. ال یفعل مائة ألف دن

خمر ما یفعلھ كالم رب العالمین.    



 

تالوة القرآن      
العارفون بالقرآن أنفسھم في معاناة شدیدة. ذلك الشخص الذي عرف الكالم في البدایة، ولم یكن
یعلم أن ھناك قرآنًا موجوًدا في العالم. بعد أن عرف الكالم، وقرأ القرآن، لم یكن في ضیٍق؛ ألنھ
وجد السعة قبل أن یجد القرآن. وھو یعلم شرح القرآن. قولھ «فقلت للیلي ُطْل فقد رقد القمر»،
یعني الحجاب الذي بینھما وبین غیرھما؛ أو الحجاب الذي بیني وبین المحبوب إن كان بینھما

حجاب.    



 

كلمة الحق      
قال قائل: یا رسول هللا، إنني لم أستطع وصف نبوتك بسبب ظلم ذلك العربي المنافق وفتوره. فقال:
ینبغي أال یصیر األعراب جمیعھم حجابًا لك، ویصیر عربي حجابًا لك! قال: یا رسول هللا، إنھ
منكر وحقود. قال: ماذا یفیده ذمك ھذا؟ إال أن ترفع رأسھ بكلمة الحق، وتجعلھا في الھواء. فیفیده
ذلك. وترى العرصة. فقلت للیلى طل. ما دام ذلك العمل الناقص حجاب ذلك المرید، ولیلھ. على

رغم الغیور بیننا. أستغفر هللا. إننا نزجره، ومھما تزجره، یحتمل.    



 

خصمك ال ینتظر منك خصومة!      
ما دمت تستطیع، انظر إلى الخصم بمحبة خالصة. ما دمت تعامل شخص بمحبة، یطیب لھ ذلك،

مھما یكون حقوًدا، ألنھ یتوقع منك البغضاء والضغینة، فحین یرى منك المحبة، یسعد.    



 

مائدة المضیف      
، لماذا تقدم مصلحة الصحابة في ھذا األمر؟ ألنك أمین قال: یا رسول هللا، إنك تحیل الجمیع إليَّ
وأمانتك واضحة. إننا نتعھد ھؤالء الناس یوم القیامة، وقد حفظتم التقلید وعاینتموه. وأمر العاقبة
والقیامة شيء معلوم لكم، ووقفتم علیھ. وال یعلمھ اآلخرون، ال عن طریق السماع أو الروایة. ألنك
لست ذلك الرجل الذي یحترز منك ذلك الواحد -الذي إذا صفا لك من زمانك واحد(133)– في
إفشاء األسرار، ویقول ما یقول من المغالطات والمتشابھات. لكن ذلك الفرد الواحد یرغب في
الخلوة معك. بسط المضیف مائدة عامة ﴿رحمةً للعالمین﴾(134). لكنھ حفظ الطعام الشھي للغایة

للضیف اللطیف للغایة. ﴿ارجعي إلى ربك﴾(135). ولست أنت من یجوز إخفاء ھذا الطعام عنھ.    

(133) قال السھروردي في حقیقة الصحبة وما فیھا من الخیر والشر: قال هللا تعالى مخبًرا عمن
ال صدیق لھ: فما لنا من شافعین، وال صدیق حمیم. وقال عمر: إذا رأى أحدكم ود�ا من أخیھ،

فلیتمسك بھ، فقلما یصیب ذلك. وقد قال القائل:      

وإذ صفا لك من زمانك واحد فھو المراد وأین ذاك الواحد      

انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد على موحد، ص 424. السھروردي: عوارف
المعارف، الباب الثالث والخمسون، ص 384.      

(134) ﴿رحمةً للعالمین﴾: سورة األنبیاء، جزء من اآلیة 107.      

(135) ﴿ارجعي إلى ربك﴾: سورة الفجر، جزء من اآلیة 28.      



 

عرصة الكالم وعرصة المعنى      
قال الشیخ: إن عرصة الكالم ممتدة للغایة ومتسعة. كل من یرید أن یتحدث، یتحدث كما یرید.
فقلت: إن عرصة الكالم ضیقة للغایة، وعرصة المعنى واسعة. أكثر من الكالم حتى ترى السعة
وتدرك العرصة. انظر، إنك بعید قریب أو قریب بعید! قال: أنتم تعلمون. قال: ال شأن لنا بذلك.
ذلك الشيء الموجود موجود. اقترب أكثر من الصورة، فالجماعة رحمة(136). وإذا لم یتحدث
معك، فال تجزع وال تھرب. فإنھ یتحدث معي من خلف الصورة عن سر الطریق، ألن جماعة

األغیار موجودون خارج وجودك وداخلھ أیًضا، حتى في الوقت الذي تختلي فیھ بنفسك.    

(136) الجماعة رحمة:      

إشارة إلى حدیث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الجماعة رحمة والفرقة عذاب.      

موسوعة الفرق، الدرر السنیة، المبحث الخامس: الفرقة واالختالف عذاب وعقوبة.      

      .dorar.net

مع أن لك أخالقًا حسنة، ومنزه عن الحقد والخیانة والسرقة، ولكن الخیانة والسرقة خفیة في طبعك
ھذا. مثل جنزیر امتد إلى السماء في عھد داود بسبب سرقة خفیة لم یطَّلع علیھا أي شخص. لكن
لما نظروا إلى امتداد الجنزیر، علم الجمیع یقینًا أن ھناك حجة. من ثم منح الجنزیر قلبًا صافیًا
وذوقًا وصفاء. وحین یعصاه طالب من دون عذر تزول ھذه السمات. ﴿ بأن هللا لَْم یَُك ُمغیًِّرا نعمةً



أنعَمَھا على قوٍم حتى یُغَیِّروا ما بأنفسھم ﴾(137). إذا لم تنشغل بمشاھدة صفائك وجمالك، وتتطھر
من تلك الخیانات الخفیة، یزداد ھذا الصفاء والجمال الذي تحظى بھ.    

(137) ﴿بأن هللا لم یُك مغیًرا نعمةً أنعمھا على قوٍم﴾ سورة األنفال، آیة 53.      



 

طھر قلبك      
أیھا الطالب الصدیق طھر قلبك، فمطھر القلوب مشغول بأمرك، ﴿ كل یوم ھو في شأن﴾(138) إما
في شأن الطالب، وإما في شأن المطلوب. كل َمن یقول غیر ھذا، فإنھ یھذي، ویحمق. ولو أنھ ال
یدرك حماقتھ. وھذا الذي یحظى بالتمییز اإللھي ینظر بنور هللا(139)، وھم یعلمون أن ذلك الشيء

البدیع الدقیق في نظرھم، ھو حماقة وحجاب في النظرة التي بقیت بعد فناء النظرات.    

(138) ﴿كل یوم ھو في شأن﴾: سورة الرحمن، جزء من اآلیة 29 .      

(139) ینظر بنور هللا: إشارة إلى الحدیث: اتقوا فراسة المؤمن فإنھ ینظر بنور هللا.      

رواه الترمذي من حدیث أبي سعید الخدري رضي هللا عنھ، وإسناده ضعیف.      

ورواه الطبراني في الكبیر من حدیث أبي أمامة رضي هللا عنھ، وإسناده ضعیف.      

إحسان بن محمد العتیبي، التصنیف: الحدیث الشریف، تاریخ النشر 27 شوال 1428 ھـ، 8/ 11/
      .midad.com 2007 م. مداد



 

خزانة األسرار      
من ثم أیھا الصدیق، إن الحق تعالى یدبر شؤونك وھو معك في الظاھر وفي الباطن وفي كل
األحوال. لن یضیعك أبًدا. ﴿وما تشاُءوَن إال أن یشاء هللا﴾(140)، یا مصطفى، كل شيء تریده، ھو
إرادتنا، وال یكون من النفس أو الھوى. یقول البعض: ما تشاؤون ھذه عائدة على الصحابة واألمة.

فإنكم ال تشاؤون وال تطلبون الطریق ما ال أشاء أنا رسول هللا.    

(140) ﴿وما تشاُءوَن إال أن یشاء هللا﴾: سورة اإلنسان، جزء من اآلیة 30.      

إنَّ حلَّ خزانة األسرار وعقدھا    

في ید محمد ملسو هيلع هللا ىلص وقلبھ، لیس إال     



 

صمت المعاني      
وهللا، أولئك الذین ابتدعوا الخلوة، یندھشون من صورة ھذا الكالم، فما بالك بمعناه! مثًال: ما دام

لیس لي شعر أو آیة، فال یكون لي كالم. أنا أشتھر بنفسي وبكالمي.    

ال یوجد ذلك الشاعر الحقیر نفسھ في العالم، من ثم ماذا أكون أنا؟ خلقني هللا وحیًدا، أم نشأت في
منجم؟ في النھایة، عرصة الكالم متسعة للغایة، یعجز المعنى في سعة عرصتھ. ولیس ھناك معنى
وراء عرصة ھذا المعنى الذي یقلص سعة العبارة، ویوجزھا ویمحو حروفھا وأصواتھا، فال تبقى

أي عبارة. من ثم فإن صمتھ لیس بسبب ندرة المعاني، بل بسبب غزارتھا.    



 

غرارة الصوف      
عاب ذلك الشیخ الكث اللحیة غرارة الصوف المرصعة بالجوھر في مناظرة قائًال: أي صوف قذر

عفن! إنني ال ألزمھ بقولي، وال أدنس كالمي. بل ألزمھ بقولھ.    



 

خطوط مبھمة      
تكلم عیسى في الحال. وبدأ محمد الكالم بعد أربعین سنة، لیس بسبب النقصان، بل بسبب الكمال،
ألنھ كان محبوبًا. وھم یقولون للعبد: َمن أنت؟ فیقرأ ذلك الشخص السفیھ أوراقھ، وال یقرأ أوراق
صاحبھ وكفى. إن جمیع الخطوط في أوراقھ تلك مشوشة مبھمة باطلة، تخیلھا في نفسھ، وتوھمھا.
ا صنع صنمھ، صار عبًدا لھ عاجًزا أمامھ. المختار في ھذه األیام مثل تلك األصنام، التي تقول: لَمَّ
أیھا الجھالء بأنفسكم، تتبركون بنا، ونحن نتمنى أن تتدبروا حتى ال یبقى یوم للیوم وال ساعة

للساعة وال جمود للجماد.    



 

مطرب ال یطرب      
المطرب الذي ال یكون عاشقًا، والنائح الذي ال یكون متألًما، یصیب اآلخرین بالفتور، مع أن مھمتھ

ھي إثارة عواطفھم.    



 

االتحاد قوة      
إن الخلل یقع بین األصحاب والجماعات؛ ألنھم ال یحفظ بعُضھم بعًضا، وعلى ھذا النحو یجب أن

یعیشوا متحدین.    



 

ال یعرفھم غیري      
ال یعرفھم غیري(141) لھا معنیان: معنى مباشر، والمعنى اآلخر: أنھ یرید الغریب من ھذا الغیر.    

(141) ال یعرفھم غیري:      

إشارة إلى الحدیث القدسي: أولیائي تحت قبابي ال یعرفھم غیري.      

وعلى ھذا النحو فإن غیرة هللا تعالى على أولیائھ تأبى إال إخفاءھم. بینما یطلبھم المغرورون تحت
المرقعات والطیالسة، وبین المشھورین بالعلم والورع والریاسة.      

انظر: محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد)، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، حـ 4، ص
      .357

      . www.islamport.com

مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 428.      



 

ألف المعنى      
فصلت األلف عن عالم المعنى. كل َمن فھم تلك األلف، فھم كل شيء. كل َمن لم یفھم ھذه األلف،
لم یفھم شیئًا. یرتجف الطالبون مثل الصفصاف من أجل فھم تلك األلف. لكنھم أسھبوا في الحدیث

عنھا من أجل الطالبین.    



 

الوجود حجاب      
إن شرح الحجب السبعمائة لم یھدھم إلى الحقیقة بسبب الظلمة، فقطعوا الطریق على قوم،
وأحبطوھم قائلین: كیف نتجاوز ھذه الحجب؟ إن الحجب جمیعھا حجاب واحد، ولیس ھناك حجاب

سوى ذلك الحجاب أال وھو ھذا الوجود(142).    

(142) األصل العربي للحكایة:      

قد طولوا شرح الحجب كذا سبعمائة حجاب من نور، وكذا سبعمائة حجاب من ظلمة. قطعوا
الطریق على قوم یرجون أن یصلوا، وأیسوا وقنطوا. الحجب كلھا حجاب واحد، ال حجاب إال ھذا،

وھو ھذا الوجود.      

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 344.      



 

الحدیث إلى النفس      
أستطیع الحدیث إلى نفسي، أو أستطیع الحدیث إلى كل َمن رأیت فیھ نفسي. أنت َمن یظھر الحاجة.
ولسَت َمن كان یظھر االستغناء والجفاء. إنھ عدوك، لذلك فإنني أعادیھ. لم تكن أنت فكیف ألومك

في النھایة؟ ولو أقبل قدمك، أخشى أن تؤلم أھدابي قدمك في الخلد.    



 

تقصي العیوب      
قالوا: إن موالنا (جالل الدین) فارغ من أمر الدنیا، وموالنا شمس الدین التبریزي لیس فارًغا من
أمر الدنیا. ربما قال موالنا: ھذا بسبب أنكم ال تحبون موالنا شمس الدین التبریزي، ولو تحبونھ،

فإنھ ال یرغب فیكم وال یكرھكم.    

وعین الرضى عن كّلِ عیٍب كلیلــــةٌ    

سوى أنَّ عیَن السخط تبدي المساویا    

حبك الشيء یعمي ویصم. یعني عن عیوب المحبوب. اعلم أن تقصي العیوب دلیل على أن المحبة
قلَّت، أال ترى أن األم لما تحب طفلھا، فإنھ لو یحدث حدثًا، ال تشمئز مع لطفھا وجمالھا في ذلك

كلھ، وتقول لھ: بالھناء والعافیة.    



 

تلبیة حاجة المحتاجین      
ھذا الكالم ضعیف: یقول موالنا شمس الدین التبریزي: قال موالنا جالل الدین: استمع إلّي اآلن:
یقید ھذا الرجل حماًرا أعرج، ویعلفھ لیًال ونھاًرا، ویطعمھ العشب. وھا ھو الرجل اآلخر قد امتطى
اه. مع أن ذلك ذلك الجواد العربي. وأنقذه ذلك الجواد من مائة ألف خطر وآفة وقاطع طریق ونجَّ
كان سر التأیید، فقد ثبت حق المركب علیھ في النھایة. ال مجال عندنا ألي طمع إال تلبیة حاجة
َدقَاُت ِلْلفُقََراء ﴾(143) لیست الحاجة إلى الصورة فحسب، بل إلى الصورة المحتاجین. ﴿إنََّما الصَّ

والمعنى.    

(143) ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾:سورة التوبة، جزء من اآلیة 60.      



 

عبس وتولى      
إن الرجاء ھو أال یعبس أو یقطب جبینھ أمام الشیخ. أتعاقبنا أیھا العبوس، وتعادینا؟ قال: ال. من ثم
یعبس اإلنسان في وجھ ذلك الشخص الذي تأذى منھ. ویضحك مع ھذا الشخص اآلخر، ویُسر.
فیراه ذلك وھو یعبس، ویراه ھذا وھو یضحك. ما دام ال یشعر باألذى، فإنھ یسر. ولو یتألم، فذلك

ھو صراعھ مع النفس أیًضا. یتجھ إلى نفسھ ویعبس، ویتجھ إلى ھذا الرفیق ویضحك.    

وقد علم أن معرفة ھذا كمال، والجھل بھ كمال الكمال. أرید مناظرة شخص من أجل بیان المعني،
وأرید المعنى لمناظرة شخص.    



 

الراكب والمترجل      
قالوا: أیھا السید، أیركب المترجل جوادك؟ قال: ینبغي أن یجلس المترجل فوق رأسي في ذلك
الوقت الذي ركبت الجواد فیھ، وما دمت قد نزلت، فقل لھ: اركب. فإنھ یعلم أنھ سرعان ما یمضي

في النھایة. ومن ثم ما دمت قد طلقت الزوجة، فإنھ یعلم.    



 

كن مستعد�ا      
قال: قصرنا في الخدمة؛ ألننا لم نستعد لاللتحاق بخدمتكم. ھذه الجماعة التي تذھب إلى حضرة

المشایخ غافلة، وال خبر لھم عن حقیقة حالھم، ذلك ألنھم یذھبون من دون استعداد.    



 

سبب المحنة      
بلغ شخص جدوًال. في الماء تیزاب عمیق، لو ینزل فیھ یغرق، ولو یقفز فوقھ، یسقط في الماء.
ذلك الشيء ھو سبب محنتھ، وینبغي دفعھ. ﴿ فاقتلوا أنفسكم﴾(144). مثلما ذبح الخلیل تلك الطیور
األربعة. فحیت. لكن الطیور األربعة نفسھا ال تحیا ھنا، إنھا تحیا بوجھ آخر؛ ألن سیر األولیاء مع
ھذه الطیور األربعة، وقد ذبحت ھذه الطیور األربعة، وعادت إلى الحیاة. على وجھ آخر(145)
شتان بین َمن یعیش بنفسھ وبین َمن یعیش بقلبھ وبین َمن یعیش بربھ. لیست ھناك حیلة. الطریق

بال شك ھو: ﴿وأقرضوا هللا﴾(146). وأي حاجة � تعالى للقرض؟    

(144) ﴿فاقتلوا أنفسكم﴾: سورة البقرة، جزء من اآلیة 54.      

(145) إشارة إلى قصة سیدنا إبراھیم، وقولھ تعالى: ﴿وإذ قال إبراھیم رب أرني كیف تحیي
الموتى قال أَولَم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطیر فصرھن إلیك ثم اجعل
على كل جبٍل منھن جزًءا ثم ادعھن یأتینك سعیًا واعلم أن هللا عزیز حكیم﴾. سورة البقرة، آیة
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وقد قیل في تفسیرھا: طلب إبراھیم زیادة الیقین، وأراد أن یقرن حق الیقین بما كان لھ من عین
الیقین.      

وقیل: إن الحق أراد أن یظھر معجزة إحیاء الموتى على ید الخلیل، حین التبس على نمرود قول
إبراھیم علیھ السالم: ﴿ربي الذي یحیي ویُمیت قال أنا أحیي وأمیت﴾. فأراد إبراھیم أن یریَھ هللا

سبحانھ إحیاء الموتى.      



وفیھ إشارة أیًضا إلى أن هللا تعالى أمر إبراھیم بأن یقطع ھذه الطیور، ویفرق أجزاءھا، ثم ینادیھا،
فیستجیب كل جزء متفرق. كذلك من فرقھ الحق وشتتھ، یستجیب لھ إذا ناداه.       

ولو أن فوقي تربة ودعوتني      

ألجبت صوتك والعظام رفات      

انظر: اإلمام أبي القاسم عبد الكریم بن ھوازن عبد الملك القشیري النیسابوري الشافعي م 465 ھـ،
تفسیر القشیري المسمى لطائف اإلشارات، وضع حواشیھ وعلق علیھ عبد اللطیف حسن عبد
الرحمن، جـ 1، أول سورة الفاتحة –آخر سورة التوبة. دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص
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(146)﴿وأقرضوا هللا﴾: سورة المزمل، جزء من اآلیة 20.      



 

جعت فلم تطعمني      
یا موسى جعت فلم تطعمني(147)، یا موسى إذا جئت على بابك كیف تصنع؟ قال: ربِّي، أنت
منزه عن ذلك. قال: یا موسى، لو جئت. كلما كان یقول: كیف یكون ھذا؟ كان یجیب: ماذا تفعل لو
یحدث ھذا؟ ثم قال في النھایة: إنني جائع للغایة، دعك من الجدال، واذھب، وأعد الطعام. فإنني
سوف أجيء غًدا. أعد موسى األطعمة مبكًرا، وانتظر. كان كل شيء جاھًزا إال أن الماء كان قلیًال.
اقترب منھ ذلك المسكین وقال: شيء �، أعطني رغیفًا. قال موسى: مرحبًا بك، وأعطاه قدرین في
یده قائًال: أحضر الماء. قال المسكین: سمعًا وطاعة، وأحضر الماء. فأعطاه موسى الرغیف في
یده. أدى المسكین الخدمة، وذھب. من ثم تكلف المسكین األمر، فكیف یكون حال موسى مع هللا؟
كان موسى یعرف الكیمیاء جیًدا، فصدر لھ األمر بأن اكتب التوراة بالذھب. طال الیوم، وموسى
ینتظر، وزع موسى الطعام على الجیران. وكان قد بقي في ھذه المشكلة، وتساءل: ما السر في
ھذا؟ لعل السر ھو التوسعة على ھذه الجماعة أو الطاعة. لقد فعلُت ما قالھ. ولما اعتراه حال
البسط، سألھ قائًال: إنك وعدت ولم تأِت. فقال: بل جئت، لكنك كیف تمنحنا رغیفًا ما ال تأمر یجلب

قدرین من الماء؟    

(147) یا موسى، جعت فلم تطعمني…      

إشارة إلى الحدیث: حدثني محمد بن حاتم بن میمون، حدثنا بھز، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت،
عن أبي رافع، عن أبي ھریرة، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا عز وجل یقول یوم القیامة: یا ابن
آدم مرضت فلم تعدني، قال: یا رب كیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت أن عبدي
فالنًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده؟ یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني،



قال: یا رب وكیف أطعمك وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت أنھ استطعمك عبدي فالن، فلم
تطعمھ؟ أما علمت أنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك عندي، یا ابن آدم استسقیتك فلم تسقني؟ قال: یا رب
كیف أسقیك، وأنت رب العالمین؟ قال: استسقاك عبدي فالن فلم تسقھ، أما إنك لو سقیتھ وجدت ذلك

عندي.      

صحیح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فصل عیادة المریض،       

حدیث رقم 4789.
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الشطح حجاب      
كان عارفان یتفاخران ویتناظران معًا في أسرار المعرفة ومقامات العارفین، وكان أحدھما یقول:
ذلك الشخص الذي قد ركب الحمار، وقدم، ھو اإللھ في نظري. ویقول اآلخر: حماره ھو اإللھ في
رأیي. الخالصة: استغرقا في الجبر غالبًا. لم یَْبُد مثل ذلك الشطح في كالم أبي یزید وغیره.
واالنشغال بذلك الكالم ھو حجاب ھذه الطریقة، وھو شيء آخر. قال: كیف یكون ذلك الشيء؟
قلُت: مثًال سمعت كالمنا ھذا، ولم تستحسنھ، یكون ذلك حجاب مثل ھذا الشيء. ھم أقرب إلى
الحلول، وكالم العارفین: حللنا بدنًا(148). متى تدرك أنك تتبع الھوى، إننا ال نرید من ھذا ھوى
الشھوة. في النھایة لقد بّدلُت الھوى قبل ھذا. فالھوى قاطع الشھوة، الھوى ھو الشيء الذي حین
یتحرك، لو یزینون لك مائة حوریة ھكذا تبدو لك كأنھا طوب الجدار. ذلك الوقت الذي تستمع فیھ
إلى الحكمة أو تطالعھا، یتحرك ذلك الھوى. في النھایة الھوى ھو شعاع نور الحجب. و� تعالى
سبعون حجابًا من نور. اآلن استغرقت أنت في الھوى، فكیف تبحث عن شعاع النور؟ ولو تبحث

عنھ، یكون ذلك كلھ ھوى.    

(148) حللنا بدنًا:      

إشارة إلى شعر منسوب إلى الحالج وإلى سمنون المحب أال وھو:      

أنا َمن أھوى وَمن أھوى أنا      

نحن روحان حللنا بدنَا      



فإذا أبصرتني أبصرتـــــــھ      

وإذا أبصرتھ أبصرتنـــا      

وقد عده مصطفى كامل الشیبي من غزل الحالج الحسي –مستنًدا إلى ما قالھ أبو نصر السراج
الطوسي في كتابھ اللمع- وقال: إنھ عبر عنھ تعبیًرا جعل النقاد یضیفونھ إلى التصوف والحب

اإللھي.      

انظر: شرح دیوان الحالج، منشورات الجمل، ص 151، 342، 343.      



 

الدرھم والدینار      
یثمل ذلك الصوفي عماد، ویحرك رأسھ، تكون تلك الحركة ھوى. أین الھوى؟ وأین شعاع نور
هللا؟ حین یتصدق عباد هللا بالمال، تتحرك المحبة، فینفرج أمرھم بسبب تلك المحبة. لكن الدرھم
الذي یتصدق بھ الصدیق، یساوي مائة ألف دینار من الغیر. لذلك كل َمن یحظى بالقبول، یتِّبعھ.
ألن الباب المغلق تفتحھ صدقة الصدیق. احذروا وال ترضوا من الشیخ بالصورة الحسنة، والكالم

الطیب، واألفعال الحمیدة واألخالق الحسنة؛ ألن وراء ذلك شیئًا، فاطلبوه.    



 

الصدق والنفاق      
إن لھ قولین: أحدھما ینطوي على نفاق، واآلخر قول صادق. أما النفاق فھو أن أرواح األولیاء
جمیعھم وأنفسھم تتمنى إدراك موالنا شمس الدین التبریزي، والجلوس إلیھ. والقول الصواب الذي
بمنأى عن النفاق ھو أن أرواح األنبیاء تتمنى وتدعو قائلة: لیتنا كنا في زمانھ، حتى كنا نصحبھ،
ونستمع إلى كالمھ. من ثم ال تضیعوا الفرصة، وال تنظروا إلیھ ھذه النظرة. انظروا تلك النظرة

التي تنظرھا أرواح األنبیاء المفعمة باألسف والحسرة.    



 

إنك لست المجنون!      
مثلما قال ھارون الرشید: أحضروا لیلى ھذه حتى أراھا؛ فقد أثار المجنون الفتنة في الدنیا بسبب
عشقھا كذلك، وجعل العشاق من المشرق إلى المغرب قصة عشقھ نبراًسا لھم. أنفقوا األموال
بسخاء، ودبروا حیًال كثیرة، وأحضروا لیلى. ودخلت لیلى الخلوة. أضاء الخلیفة الشموع لیًال،
وكان ینظر إلیھا في وقت، ویطل برأسھ في وقت آخر. ثم قال في نفسھ: أتحدث إلیھا، ربما یبدو
ذلك الشيء أكثر وضوًحا على وجھھا بواسطة الكالم. اتجھ إلى لیلى، وقال: أنِت لیلى؟ قالت: بلى،

أنا لیلى. لكنك لست المجنون، فتلك العین الموجودة في رأس المجنون لیست موجودة في رأسك.    

وكیف ترى لیلى بعین ترى بھا    

ْرتَھا بالمدامعِ(149)     سواھا وما طھَّ

(149) شعر حسي لیزید بن معاویة قال فیھ:      

تقول نساء الحي: تطمع أن تـرى      

محاسن لیلى؟ ُمت بداء المطامع!      

وكیف ترى لیلى بعین ترى بھــا      

ْرتَھا بالمدامـــــــعِ       سواھا وما طھَّ

وتلتذُّ منھا بالحدیث، وقد جرى      



حدیث سواھا في خروت المسامعِ       

د. كامل مصطفى الشیبي: دیوان الحالج، ص 323.      

انظر إليَّ نظرة المجنون، فإنھم ینظرون إلى المحبوب نظرة المحب، ألنھ یحبھم. وقد یحدث
الخلل؛ ألنھم ال ینظرون إلى هللا نظرة محبة. بل ینظرون إلیھ بعین العلم والمعرفة والفلسفة ونظرة

المحبة شيء آخر.    



 

إفشاء األسرار      
جاء رجل شدید الغرور، وقال: افش لي سًرا. فقلت: إنني ال أستطیع البوح لك بسر، إنني أستطیع
البوح بالسر إلى ذلك الشخص الذي ال أرى وجوده فیھ، وأرى نفسي فیھ، فأبوح بسري إلى نفسي،

إنني ال أرى نفسي فیك، وأرى فیك شیئًا آخر.    



 

مرید أم مرشد!      
یقبل شخص على آخر، فال یخرج عن ثالثة أقسام: إما أن یكون مریًدا، أو على سبیل الصحبة، أو
اإلرشاد. فإلي أي قسم تنتمي أنت من ھذه األقسام الثالثة؟ من ثم أال تمثل أمام فالن؟ قال: معلوم

أنني أراه فیك، ما دام ھو یتجلى فیك، فأنا ال أتجلى فیك، ألنني لسُت ھو.    



 

ال تفعل ذلك مرة أخرى      
قال: الرجل ھو َمن یبدو ظاھره مثلما یكون باطنھ. وإن باطني صاٍف، لو یظھر. ولي والیة وحكم.
استقر العالم بأسره، ولم یبَق فیھ سیف وال قھر. وھذه لیست سنة هللا: أن یكون ھذا العالم على ھذا

النحو.    

أختصر الكالم الطویل لیعبر عن المعنى. وظاھري ھو الذي یعرب عما بداخلي. من ثم لم یكن ھذا
العالم، بل كان عالًما آخر. لما كان یحكي حكایة أبي یزید البارحة، وأنھ اختلى. قلُت: ھذه بدعة في
دین محمد. دعك من كالم المبتدعین. فكان یحضر القاضي، ویسرد تلك األحكام والشواھد الكثیرة
العلل، ولم یكن ھناك أي انتقام. قلُت: انھض، واذھب، وال تفعل ذلك مرة أخرى. إنك تستمع إلى

كالم اآلخرین، وتذكر حدیث الرواة المعلولین في حق عباد هللا.    



 

النیة مقدمة على العمل      
یتخلف البعض بنیة أن یتقدموا، ویقفزون فوق النھر. فلو أنھم یتخلفون بتلك النیة، فھذا حسن، ولو
أنھم یتخلفون بنیة أخرى، فھذا خذالن. وال شك أن عبور النھر یلیق بالكافر والمسلم. لو تتخلف عن
ھذا، یأسرك لص. لكن ال یستطیع أي لص التنازع معك في تلك الناحیة. فناحیة النھر تلك تكون
دعًما لك، وتصل القوى أیًضا واإلمدادات. من ثم لو أنك تتخلف كثیًرا لكي تقفز ناحیة النھر، فال
ینبغي أن تؤلم كثرة السبل عضًوا إال بالقدر الذي تخطو بھ قدماك إلى شاطئ النھر، ولو تسقط قدم

واحدة في الماء؛ فالماء جارف، یجرف تلك القدم.    



 

البیت مملوء      
یقول: إنك لو تصبر، ال تتحدث عن الجفاء. كیف یسع بیت قلبي تلك الفكرة؟ فالبیت مملوء ولیس

فیھ موضع إلبرة. ولقد أحضر أتونًا مملوًءا وقال: ضعھ ھنا. أین أضعھ؟ ولم یبَق مكان!    



 

الجوھر والصدف      
قال: با�، كیف یمكن اإلغواء بالدنیا وھي شيء خسیس؟! نعم، ربما ملَّ عبد هللا الشيء النفیس!    

كان ھناك جوھر في صدف. وكان یطوف حول العالم، ویرى األصداف من دون جواھر. كانوا
یحكون حكایة الصدف والجوھر، وكان ھو أیًضا یحكي لھم حكایة الصدف. كانت تلك األصداف
تقول لھ: فلنسمع حكایة الجوھر منك ھل تعرفھا؟ قال: وهللا، إنني أسمع كما تسمعون. أیھا اللص
المكار، إنك تحفظھا، وتغالطني. قال: ال وهللا ال أحفظھا. كان ھذا الصدف یمضي في العالم على
ھذا النحو، حتى وجد جوھرة ثمینة ذات یوم، فقال ما قال. ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾(150). لو
تسمي ذاك صدفًا، فال تسمي ھذا صدفًا. صدٌف انصھرت فیھ أسرار الحق كیف تسمیھ وقطع

الفخار تلك اسًما واحًدا؟    

(150) ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾: سورة النجم، آیة 10.      



 

الحسن والسیئ      
كل شخص یحسنون القول عنھ أمامك، أو یسألونك عن إحسانھ. فإنھم یریدون منك اإلحسان إلیھ.
وكذلك الحال حین یسیئون القول عن شخص. وعلى ھذا النحو اعلم أن الحق یحاسبك على السیئ

والحسن حتى تتعفف.    



 

التربیة والتھذیب      
مثلما أرادوا تربیة صبي في نیسابور؛ فیقولون لذلك الصبي: ماذا تقول في حق الصبي فالن؟ ھل
یتوافق معنا؟ أھو حسن الطبع؟ فلو یقول: إنھ حسن الطبع، ولیس منحرفًا، یكون مطیعًا. ولو یقول:

إنھ ال یتصف بذلك. یقولون لھ ومن ثم كیف حالك؟    



 

أثر الوعظ      
ھناك بعض الناس یخشعون عند سماع الوعظ، ولما یخرجون، یتخثرون كما یتخثر القصدیر لما
یخرج من النار. وھناك بعض الناس الذین ال ترق قلوبھم بالوعظ، ویمكن أن ترق في الشدائد،

والبعض ترق قلوبھم بشيء آخر كما یرقق أي شيء في العالم الحسي بآلة.    



 

الخرقة ذات الجوھر      
في نظرنا الخرقة التي طرحت في وقت السماع(151)، ال یرُجع إلیھا، ولو تساوي ألف جوھرة.
وإال فإنھ كان مغبونًا في ذلك السماع وذلك الحال. ھكذا حدث أنني اعتقدت أن ذلك الذوق كان

یعادل ھذه الخرقة؛ فمنحتھا، من ثم لما أمعنت النظر، وجدت أنھا ال تساوي شیئًا، وأنا مجنون.    

(151) من آداب الصوفیة في السماع:      

لو أن أحدھم تحرك في السماع فوقعت خرقتھ أو نازلھ وجد، ورمى عمامتھ إلى الحادي، یوافقھ
الحاضرون إذا كان شیًخا. وإذا كان شاب�ا، ال یوافقھ الشیوخ. فإذا سكتوا عن السماع، یرد الواجد

إلى خرقتھ، ویرفع الحاضرون العمائم، ثم یردوھا على رؤوسھم في الحال للموافقة.      

انظر: السھروردي، عوارف المعارف، الباب الخامس والعشرون في القول في السماع تأدبًا
واعتناء، ص 186.      

واألصل العربي للحكایة:      

كالمي إن الخرقة ال ترد ولو أنھا ألف جوھر، وإال یكون مغبونًا، كان عن أصل فشق علیھم،
فتركت ذلك.      

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز تصحیح: محمد على موحد، ص 346.      



 

النظر إلى العاقبة      
ا لقوم، ولو أنھم یعضون بأسنانھم على تلك المرارة، ینتج عنھا شراٌب حلٌو. من یبدو ھذا الكالم ُمر�
ثم كل َمن یضحك أثناء الحزن، فالسبب في ذلك أنھ ینظر إلى حسن العاقبة. من ثم معنى الصبر

ھو النظر إلى عاقبة األمر، ومعنى نفاد الصبر عدم النظر إلى عاقبة األمر.    

یتقدم الصف ذلك الشخص الذي    

یعلم عاقبة األمـــــور جیًدا    

سأل بغل جمًال: كیف أسبق أنا كثیًرا، وقلما تسبق أنت؟ أجاب الجمل: ألنني حین أواجھ عقبة،
أنظر، حتى أرى عاقبتھا. فأنا مرفوع الرأس، عالي الھمة، صحیح البصر أنظر نظرة إلى عاقبة
األمر، ونظرة إلى القدم. والمراد بالجمل الشیخ الكامل النظر وكل شخص یقترب منھ أكثر ویتحلى
بأخالقھ. ال شك أنك تكتسب طبع كل َمن تجلس معھ، وكل ما توجد معھ. وكل شيء تنظر إلیھ،

تكتسب منھ خبرة، تنظر إلى الخضرة والورد، فترق مشاعرك؛ ألن الجلیس یجذبك إلى عالمھ.    

وعلى ھذا النحو، فإن قراءة القرآن تصفي القلب؛ ألنك تتذكر األنبیاء وأحوالھم، فتلتقي صور
األنبیاء بروحك، وتأنس بھا.    



 

الشدة واللین      
إنني تعاملت مع ذلك الجوھر الثمین األبدي األزلي بقسوة وشدة، وصرت فظ�ا حاد الطبع. رق ذلك
الجوھر والن وقال: ھكذا فعلُت ما تریَد، ولما صرُت قادًرا قلت: یلزمني جوھر فالن، وأرید أن
، تقبلھ، وال تطرده. فسلك مسلك الغلظة والشدة، وسلكت أنا مسلك الحلم والرقة. حین یقسو ھو عليَّ
یجنح نحو الحلم. وأنا أیًضا أقابل غلظتھ بالحلم. قلُت: دعك من ھذا، وتركتھ. إنني ال أرید شیئًا قط،
والحكم لك. فاستطرد قائًال: ماذا یلزمك؟ قلت: إنك تعلم. قال: ال أعلم، قل. قلت: إذا جنحُت إلى
السلم، جنحُت أنا للسبب نفسھ. قال: ال قل َمن المعین؟ قلت: المعاملة أقوى من القول. قلُت وكان
یرفض. وقال: إن قولك أفضل من معاملتك لنا، فتحدث. قلُت: ال، كما تعلم، إنھ ال یفیده ما دام ال

یسعى. وقد أسلم لك.    



 

قھر القھر رحمة      
یقولون لك: إن صحبة أھل الدنیا نار، یلزمھا إبراھیم الذي ال تحرقھ النار. وقد أشعل النمرود ناًرا
أیًضا؛ حتى ترى َمن ستحرق النار؟ أیھا النمرود، أنت نتیجة القھر، وأنا نتیجة الرحمة ألرى َمن
یحترق في النھایة؟ قال: سبقت رحمتي غضبي. قال إبراھیم: ما دام السبق معلوًما، فما الحاجة إلى
البرھان؟ قال: ال، المعاملة بال شك. قال: بسم هللا. قال: ھكذا تسبق الرحمة، وتقھر القھر. من ثم

بدت الرحمة قھر القھر.    

ھكذا تسبق الرحمة. نعم، إنھا امتحانات لألحبة ھكذا تفعل مع الحبیب، فماذا تفعل مع العدو؟ آلم
الحبیب؛ فكیف یكون حالھ إذا ُطرد؟ یعلم حالھ ذلك الشخص الذي آلمھ.    



 

الطریق ھبة الدراویش      
قالوا للمطرب: أي دالل تتد�؟ إنك سوف تأخذ نصیبك. كنت أذكر حاجة فالن، ولم یكن ھو یظھر
مثل تلك الحاجة. أي افعلوا أنتم أیًضا كذلك. وذلك الشخص كان ینكر بداخلھ. ما معنى أن یفتخر
شخص بأنھ التحق بخدمة الشخص الفالني وأطاعھ؟ إنني ال أتفاخر إنني أرشد إلى الطریق،

فالطریق ھبة الدراویش، والملك كثیر الھبات.    



 

مائة من القثاء بدانق!      
ذلك الذي قال: سمع عارف في بغداد نداء فحواه: مائة من القثاء بدانق، فطرح الرداء، وفقد
صوابھ، وحزن. الطالب واحد، فمن أین جاءت المائة من القثاء؟ وكیف تقول لطالب واحد إن مائة
من القثاء بدانق، أال یكون ذلك كفًرا؟ یقیدون البائع، ویسألونھ: لماذا قلَت ھذا؟ لماذا ال یقیدون

أنفسھم. ھكذا یحررونھ. وتتحدث أنت على ھذا النحو!    

على سبیل المثال: ھناك دوامة في البحر، الدوامة مھیبة خاصة أنھا في البحر، من ثم یفر منھا
الجمیع. لكن ھذا الرجل ال یحترز، ویقول: أعبرھا بال شك.    



 

تحدث حتى أعرفك      
إنني أتحدث بحدیث الجمادات وعن أفعال الجمادات، وینكر الحكماء كالمي. من ثم ماذا أفعل
ببصیرتي ھذه؟أین حدیث عمود حنَّانة(152)؟ أین الَمرء مخفي في طي لسانھ(153)؟ وقولھ: لو
یتحدث الرجل، أعرفھ في اللحظة نفسھا. وإذا لم یتحدث، أعرفھ في ثالثة أیام. ولكن ربما لم یكن
ذلك حالھ، وربما قال ما یلیق بقدر المستمعین ویناسب فھمھم. ألنھ قال أیًضا (یعني علی�ا رضي هللا
عنھ): لو كشف الغطاء ما ازددت یقینًا. ولو یكون ذلك حالھ، من ثم فھذا القول اآلخر ال یعبر عن

حالھ(154).    

(152) عمود حنَّانة: ھو عمود مسجد الرسول األكرم الخشبي الذي كان یستند إلیھ أثناء الوعظ،
وقد بكى ذلك العمود حزنًا على الرسول بعد وفاتھ.      

انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 441.      

(153) المرء مخفي في طي لسانھ: من أقوال علي بن أبي طالب. فقد قال علیھ السالم: تكلموا
تُعرفوا؛ فإن المرء مخبوء تحت لسانھ.      

كتاب بھج الصباغة في شرح نھج البالغة، ص 606.       

      .alseraj.net

(154) األصل العربي للحكایة:      



المرء مخفي في طي لسانھ، وقول علي: إذا تكلم المرء عرفتھ من ساعتھ، وإذا لم یتكلم عرفتھ في
ثالثة أیام، ولكن ربما ال یكون ھذا حالھ، فإنھا على فھم المستمعین. إنھ قد قال: لو كشف الغطاء ما

ازددت یقینًا، ولو كان ھذا األول حالھ، كان الكالم الثاني كالًما ال یكون حالھ.      

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 346.      



 

حین ال ینفع الندم      
قصور االستعداد ھو المانع عن االلتحاق بخدمة المشایخ وحضور مجالسھم. ویلزم االستعداد
والقابلیة والفراغ من المشاغل حتى تثمر الزیارة. وأولئك الذین یزورون المشایخ لحاجة، ال تكون
زیارتھم عدیمة الجدوى، مع أنھم مقصرون. لكن ینبغي علیھم السعي إلى األفضل. إنني ال أرى

البعض یسعون إلى األفضل، وھم ینتبھون حین ال ینفع الندم.    



 

اغضب من أجل الحق      
كان ذلك البقال -الذي كان قد مكس دانقًا في البیع- قد انفعل على مشتٍر. فكان یضرب الطبول،
وینثر الدراھم. فجاء الناس، وأخذوھا. وكان البقال قد خسر حوالي خمسین درھًما. من ثم یحزن
حزنًا شدیًدا في النھایة. لكن الغضب كان قد استولى علیھ في تلك اللحظة -كما استولى علیك في
ھذه اللحظة- وكان یقول: إنني ال أخشى مناظرة أحد. لكن تظھر نار، وتشتعل بداخلي لو أتناظر
مع البعض وبداخلھم نار. في تلك اللحظة كانت النار قد اشتعلت فیك، أو أوشكت على االشتعال.
كل مرة ال تغضب فیھا من أجل الحق، اعلم أن تلك النار أوشكت على االشتعال. یقول الكریم
المطلق تعالي: لم یبَق شيء قط من الجفاء عندك إال أصلحتھ لِك. ینبغي أداء الطاعة التي تُنسى،

ر بذلك الجفاء.     نسیان العفو ال نسیان الغفلة. وأنت تعمل عمًال یُذّكِ



 

الدوامة      
مثل ھذه الدوامة التي یفر منھا الجمیع إال سبَّاح واحد، وھو ال یرضى أن یعبر ھذه الدوامة من
دون أن یتخذ رفیقًا آخر. ویقول: لنعبر. یدور حول الدوامة، فیظن الرفیق أن الدوامة تجعلھ یدور.

ھناك قناة في البحر ودوامة وممر ضیق. یتجاوزھا؛ ألن الممر یؤدي إلى ھذه الدوامة بال شك.    

اآلن كیف قلَت ولماذا قلَت غاضبًا: إن تفوق الخصم ال یمنعني عن المناظرة؟ بل إنھ یطیب لي، وال
أجزع. كیف ال تجزع؟ وتقول: إنني قلُت أھل الدنیا. كیف تذكر أھل الدنیا في حدیثي الذي ال

یستوعبھ أھل الدین؟ من ثم كیف ال تجزع؟    



 

العفو عند المقدرة      
یقولون: كان ھناك بقال ضعیف مواجھ إلسكافي، وكان اإلسكافي رجًال متمكنًا. كان ھذا البقال
یتناول التمر كل یوم، ویلقي النوى على اإلسكافي. وكان اإلسكافي یحفظ نوى التمر ھذا، حتى جمع
ما یعادل وزن األزمیل. وقال في نفسھ في ذلك الیوم: ﴿وجزاُء سیئٍة سیئةٌ مثلَُھا﴾(155) ومع ھذا
كلھ إذا لم یُْلِق البقال النوى عليَّ الیوم، أعفو عنھ. في ذلك الیوم أخذ ذلك العاجز في تناول التمر
وإلقاء النوى على اإلسكافي. وعلم السوق كلھ بھذه القضیة. وقد قالوا: لو یسلك ھذا السلوك، نذھب
لنخبر الملك عنھ. من ثم أخبروا الملك. أخذ اإلسكافي األزمیل، وضربھ على جبھتھ، فلم ینطق مرة
أخرى. قال الملك للوزیر: فلنذھب لزیارة اإلسكافي. فقال: أیھا الملك: أوًال: ال تتكلف السالم علیھ.
تعاَل، واجلس في زاویة دكانھ، وال تطمع في أن یرحب بك. ولیس ذلك اإلھمال بسبب االمتناع أو
أنھ لیس ھناك سبیل إلى ذلك. فجمیع الناس یلجأون إلیھ، وباب الكرم مفتوح. لما جاء الملك
للزیارة، حدث ما كان الوزیر قد تحدث عنھ. ولم یتمكن إال من الزیارة. تجرأ مرة أخرى. وقَبَّل
یده، ثم اعتلى جواده وعاد بتلك الجلبة. من ثم لم تذع ھذه الحكایة في العالم، أذیعت أو لم تذع
فالمقصود ھو النصح. وینبغي تدارك ذلك الجفاء. وقد تداركناه، وتعلمنا سلوك الطریق. ذلك
الطریق ھو إیثار الدنیا.﴿َوَمْن یُوَق ُشحَّ نفِسِھ فأولئك ُھُم الُمفِلُحوَن﴾(156) یقول: اجتھد في السعي

كذلك، حتى أظھر ذلك الجفاء الذي حفظتھ بسبب الفراق؛ فیزول.    

(155) ﴿وجزاُء سیئٍة سیئةٌ مثلُھا﴾: سورة الشورى، جزء من اآلیة 40.      

(156) ﴿ومن یوق ُشحَّ نفسھ فأولئك ھم المفلحون﴾: سورة الحشر، جزء من اآلیة 9.      



 

المر الحلو      
وھذا الذي یعرض عن الحق في وقت المحنة، ویطیعھ في وقت النعمة. إن المعشوق یقول: أرضى
فترضى، أستاء فتستاء. الخالصة، في ذلك المر، یوجد ھذا المر الحلو، وقد تحدثت عن التناقض

في ھذا الطریق وقلت: إن ھذا الغضب ھو الحلم.    

كنت راضیًا في إلحادي، ولم أحظ بذلك القدر من الرضى في زندقتي أو إسالمي. ذلك الكالم الذي
قلتھ، وذلك الجفاء الذي وقع في وقت الفراق، أجده أمامي حین أنظر إلى المرآة. وقد قبلتھ أنت،
ودونتھ، وأعربت عنھ. من ثم أدركت أن الكالم من أجل الغیر؛ ألن العمل بذلك الكالم وتلك

النصیحة معناه أال یحدث شيء من المخالفة بعد تلك النصیحة، وقد حدث.    



 

الغواص والجوھر      
لقد ذاعت حكایة التاجر، وذاع الحدیث عنھ كذلك، وكان لدیھ خمسون مسافًرا، أي أن خمسین
ا وبحًرا، وكانوا یتاجرون بالمال. وكان ھو قد ذھب لطلب مضاربًا كانوا یذھبون إلى كل ناحیة بر�
الجوھر. وتجاوز سبَّاًحا ماھًرا في السباحة وتعقبھ السبَّاح. كانت أحوال الجوھر مستورة بین
التاجر والسباح. كان التاجر قد رأى مناًما متعلقًا بالجوھر، وصدقھ. مثل یوسف صلوات هللا علیھ
الذي طاب لھ البئر والسجن ولیلھ كذلك بسبب تصدیقھ لرؤیة سجود الشمس والقمر والنجوم لھ،

ومعرفتھ تأویلھا.    

الیوم الغواص ھو موالنا، والتاجر أنا شمس الدین التبریزي (خلد هللا بركتھ) والجوھر بیننا.
یقولون: إن الطریق إلى الجوھر بینكما، ھل نسلك نحن ذلك الطریق؟ قلت: نعم، ولكن ھذا ھو
الطریق. إنني ال أقول: أعطوني شیئًا، إنكم تأتون متضرعین، وتسألونني ذلك السؤال بلسان الحال؛
ما الطریق إلى هللا؟ قل. فأقول: الطریق إلى هللا ھو عبور آقسرا. وذلك العبور بال شك على جسر
جاھدوا بأموالھم وأنفسھم. في البدایة اإلیثار بالمال، وھناك أمور كثیرة بعد ذلك. لكن المرور
بآقسرا أوًال، ولیس ھناك طریق إال آقسرا. بمجرد أن رأى الغول والذئب في البیداء، حاد عن
الطریق. جاء مثل السھم المنطلق، وصار رفیقًا وأنیًسا. أطعمك لقمة، واختفى اآلن ماذا سوف
تفعل؟ وماذا سوف تمنح؟ ماذا تُِكنَّ في قلبك؟ قل. ولو أن ھناك مانعًا فلتحدثني عنھ. إنني أرشدك
إلى الطریق؛ لیسھل علیك طیھ، إنني أعرف الطریق أفضل منك، إنني أتحدث بالجوھر، وأنت ال

تنتبھ بسبب المال!    



 

ھل تدرك الشمس القمر؟      
ھل أنا أنافق أم أتحدث من دون نفاق؟ موالنا ھذا ضوء القمر. ال تبصر العین شمس وجودي،
ولكنھا تبصر القمر. ال تطیق العین الشمس بسبب شدة النور والضیاء. وال یدرك ذلك القمر

الشمس، فلعل الشمس تدرك القمر. ﴿ال تدركھ األبصار وھو یدرك األبصار﴾(157).    

(157) ﴿ال تدركھ األبصار وھو یُدرك األبصار﴾: سورة األنعام، جزء من اآلیة 103.      



 

السھام والجعبة      
أي سھم ھذا؟ وأي جعبة لھذا الكالم؟ ما كمال عالم الحق؟ إنھ قدرة الحق. ال غایة لھذا السھم. ﴿قُْل
لو كان البحر ِمَداًدا﴾(158). الزاویة التي ینطلق إلیھا ھذا السھم، یصیبھا. ھذا السھم موجود في
جعبة السھام في عالم الحق، وال یمكنني إطالقھ. وتلك السھام التي أطلقتھا وأطلقھا تعود إلى

الجعبة.    

(158) ﴿قُل لو كان البحُر ِمَداًدا﴾: سورة الكھف، جزء من اآلیة 109.      



 

سداد الدین      
ھل أنت مشغول بشيء آخر؟ ال تعرض عنا على أي حال تكون، وال تتركنا. امنح ما تملكھ على
أي حال تكون فیھ، وإذا لم تملك شیئًا، اجتھد في أن تحصل علیھ. احفظ لنا قلیًال مما تعده لدعوة
األصحاب اآلخرین. ادخر دانقًا أو دانقین لسداد ذلك الدین الذي منحناه لك. العدة دین. ﴿إنَّ العَْھَد
َكاَن مسئُوًال﴾(159). كیف یكون العھد الذي یبرمونھ مع هللا تعالى؟ خبئ نصیبًا من كل شيء من
أجل سداد دیننا كذلك. إذا كان مقداره دانقًا، فأنا ال أغتني بھ أو أفتقر من دونھ. لكنھ یفتح علیك
فتوحات. وحتى ذلك الوقت الذي یحل فیھ فتح من الغیب على حین غرة. فلتفرغ منھا جمیعًا. وال

تھملني تماًما على ھذا النحو.    

(159) ﴿إن العھد كان مسئوًال﴾: سورة اإلسراء، جزء من اآلیة 34.      



 

الموافقة ال المخالفة      
على سبیل المثال یأمر العقل بشيء، فیأمر الھوى بخالفھ. مثلما یقول السید: أحِضر المخلل. فیقول
الغالم: ال. یقول الشیخ: أحِضر الحلوى إَذْن. فیقول الغالم: الحلوى مضرة. ھذا ال یلیق. ینبغي أن
یقول: أحِضر أوًال ما یأمر بھ السید. یقول السید: إنني سوف أذھب إلى فالن. فیقول الغالم: هللا
معك، إنني لن أجيء معك. یقول السید: ولماذا ال تأتي؟ فیجیب: أجيء في وقت المجيء. ھناك
عذر في ھذه اللحظة. ذلك ال یلیق. ویناقض التربیة. إذ ینبغي تعلم الموافقة في ھذا الطریق ال
المخالفة. ال تعلمني أنت المخالفة وأعلمك أنا الموافقة. یعني علمني أنت الدالل، فأعلمك التضرع.
مثلما قال ذلك الفقیھ: ذلك العناء الذي تواجھھ في البحث إما بسبب أنك ملول وإما ألنك ال تملك سر
البحث، فأیھما أنت؟ وقد أذعن الشیخ محمد، ولم یبحث، إذا كان یبحث، لكان یفید فائدة كبیرة، ألنھ

ینبغي أن یتوفر لي ما یبحث عنھ.    



 

الفائدة المعنویة      
نعم إذا كان الصحابة یتدارسون مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، لكانوا یفیدون منھ فائدة كبیرة. تكون تلك الفائدة
فائدة معنویة. لكن ذلك الشيء الذي یستوجب الدراسة، إذا تمت دراستھ، تفیدون منھ. إنني أعتقد
أنكم ھكذا تفعلون معي. أنت ملول، یلزمك التجدید. ولو أنك شیخ، ینبغي أن تصیر شاب�ا. ویجب أن
تحظى بنصیب من انفتاح الذھن واألذن والعقل، وتستمع إلى المعنى أیًضا وتضطلع بھ. تقول: إنني

مشغول اآلن بأمر آخر. فكیف ینجزون أمرین معًا؟ ھل ینبغي أداء عملین معًا؟    



 

الشدة واللین      
لقد وفقني هللا تعالى إلى عدم مخالفة الفریضة إال مرة واحدة في سبعة أو ثمانیة أعمال. وهللا غالب
على كل شيء. یتشدد بعض األولیاء، لیغلبوك. ولكنھم ال یغلبونك. ویترفق بعض األولیاء بك،
لكنھم یكونوا حازمین ومؤثرین للغایة. وذلك ھو ما یریدونھ. یلزم زمنًا طویًال حتى یفرغ المدعي
ل من الدعوى. وعالمتھ ھي أال تبقى لھ معرفة، وال یستطیع الحدیث عن معرفة، وذلك الذي یَُؤّوِ

. فذلك ھو الغوص في دوامة.     حدیثنا مثلھ شرف لھا وريٌّ



 

ما شأنك؟      
مثلما رأى في المنام أنھ كان یغوص في دوامة كبیرة، وكان یحرك إصبعیھ خائفًا ویقول: خذ بیدي
یا موالنا شمس الدین. لم تبَق لھ حیلة، فأخذ یشرح الفرق بین معجزات األنبیاء وكرامات األولیاء
في حضوري. وإن األنبیاء یأتون بالمعجزات في أي وقت یریدون. أین أنت والحدیث عن األولیاء؟    

وانطلق قائًال: للبعض فیضان مستمر، وللبعض فیضان غیر مستمر، للبعض فیضان بإرادتھم،
وللبعض فیضان من دون إرادتھم. وقد تخیل الولي وحالھ بخیالھ! ولما تعرض عن كالمھ من أجل
. إنني اعتدت أن أدعو للیھودي وأقول: لیھده هللا. وأدعو مصلحتھ. یقول: إنھ یحسدني ویحقد عليَّ
لَمن یسبني قائًال: إلھي، اشغلھ بأمر أفضل وأحسن من ھذا السَّب؛ فیسبح ویھلل بدًال من ھذا السب،
وینشغل بعالم الحق. ما شأنھم بي؟ ولّي أم غیر ولّي! ما شأنك بي إذا كنت ولی�ا أو لم أكن؟ مثلما
قالوا لجحا: انظر إلى ھذه الناحیة، فإنھم یحملون الموائد. قال جحا: وما شأني؟ قالوا: إنھم یحملونھا

إلى بیتك. قال: وما شأنكم؟ لھذا السبب أجتنُب الخلق.    



 

قول الصدق      
إنني أِكن المحبة لكثیر من المشایخ، والحب موجود، لكن ال أظھره. وقد أظھرتھ مرة أو مرتین،
وبدا مني شيء في المعاشرة؛ فعقدت العزم على أال یفتر ذلك الحب. إنھم ال یعلمون حق تلك
الصحبة، وال یعرفوه. وقد أظھرتھ لموالنا، فازداد ولم ینقص. إنني ال أستطیع قول الصدق؛ فما إن

شرعت في قول الصدق حتى كانوا یطردونني، فإذا أتممتھ؛ لكانت المدینة بأسرھا تطردني.    



 

القلیل یدل على الكثیر      
القلیل یدل على الكثیر، یعني األلفاظ قلیلة، والمعاني غزیرة. على سبیل المثال: لقد وضعوا جوال
سكر في ذلك المكان، وأحضروا قدًرا منھ. فذلك القلیل یدل على الكثیر. صدق الرجل القلیل یدل

على كثرتھ، وانحراف الرجل القلیل ونفاقھ یدالن على كثرتھما.    



 

اللعنة علیِك وعلى الخصم!      
كان ھناك رجل في عھد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شغوفًا بقول الصدق. وكان الصحابة رضي هللا عنھم یستاءون
ا بھ لصدقھ. لكنھم لم یستطیعوا أن یقولوا لھ شیئًا، من إخالصھ وصدقھ، ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان مھتم�
واغتاظوا منھ. وكانوا یعقدون العزم على االنتقام منھ إذا مات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. وھكذا كان الرجل یداوم
على قول الصدق بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. فلم یتراجعوا، وقالوا: نؤذیھ، ونطرده من المدینة. بینما
كانوا یطردونھ، سمعت امرأة ذلك الصوت، فھرولت إلى السطح، وكانت تتشاجر مع الصحابة
قائلة: كان ھذا الرجل عزیًزا مكرًما عند الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. أال تخجلون من روح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،
وتطردونھ! كانت تصیح وتتشاجر. فالتفت إلیھا رجل وقال: أیتھا المرأة، لو أنِك تقترفین ھذه
الوقاحة ابتغاء إحسان الخصم، فاللعنة علیك وعلیھ. نعم إن أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال یفعلون شیئًا
جزافًا، وال یطردون من ال یستحق الطرد. ال تجتمع أمتي على الضاللة(160) وإن أحسنتم

نصركم هللا. قال الرجل: إنھم یحسنون، فال تسيء أنِت.    

(160) ال تجتمع أمتي على الضاللة:      

إشارة إلى الحدیث: إن هللا ال یجمع أمتي –أو قال: أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص- على ضاللة، وید هللا مع
الجماعة، وَمن شذ، شذ إلى النار.      

الراوي: عبد هللا بن عمر. المحدث: األلباني. المصدر: صحیح الترمذي.      

خالصة حكم المحدث: صحیح.      



الموسوعة الحدیثیة، الدرر السنیة،      

      .daorar.net



 

یق؟       زندیق أم ِصّدِ
ومثل ذلك الحدیث عن أحمد الزندیق الذي أحیل إلیھ الجنید من بغداد، وقیل لھ: إن أحمد الزندیق
موجود في المدینة الفالنیة. وھو مرید لنا. ولن تحل مشكلتك ھذه من دونھ وإن أدیت مائة أربعینیة.
نھض الجنید، وقصد تلك المدینة، وقال في نفسھ: لیس من األدب أن أسأل: أین بیت أحمد الزندیق؟
فأّول الكالم، وكان یسأل عن أحمد الصدیق. وقد حالت كثرة معرفتھ بینھ ومقصوده. فقد قالوا لھ
كالًما من دون تأویل في الواقعة، وسمعھ بالتأویل. كان یطوف في تلك المدینة ستین یوًما، ویسأل:
لھ. حتى جال أین وثاق أحمد الصدیق؟ بسبب أنھم قالوا لھ كالًما من دون تأویل، وكان ھو یَؤّوِ
بخاطره: أمُر بباب ذلك المسجد الخرب. لما ذھب إلى تلك الناحیة، سمع تالوة قصة یوسف من
القرآن، فخفق قلبھ. كان شاب یخرج من ذلك المسجد الخرب. فقال الجنید: أسأل ھذا الشاب من
دون تأویل. سألھ عن أحمد الزندیق، فقال ذلك الشاب: أال تسمع تالوتھ للقرآن؟ فصاح الجنید
صیحة، وفقد صوابھ، وسقط. وجثا ذلك الشاب على قدمیھ. وعلى ھذا النحو بلغ الجنید مقصوده
ببركات قول الصدق، ولما ثاب إلى رشده، ذھب إلى تلك الخرابة، وجلس بعیًدا. لم یجرؤ الجنید
على السالم أو الكالم. ولم یعطھ أحمد الزندیق الفرصة. ثم عفا عنھ بعد ذلك بوقت طویل، ونظر
إلیھ، وقال: أھًال بالجنید. قال الجنید في نفسھ: یا للعجب! كیف یعرف أنني الجنید؟ ابتسم أحمد،
وقال: كیف ال أعرف وقد كنت أطوف حول نفسي منذ ذلك الیوم الذي انعقدت فیھ تلك العقدة،
ووقعت تلك المشكلة لك؟ وأقول: ماذا أقول لھ حین یأتي؟ وال أجد شیئًا أقولھ لك. من ثم ھل تعرف
أن تقول شیئًا؟ ثق بنفسك، وقل شیئًا. استھل الجنید الكالم، وكان یقول شیئًا، فنھض أحمد الزندیق
ورقص عدة رقصات. فتجلت األرواح المقدسة، وقالت: لو ترقص رقصة أخرى أو رقصتین،

تنفك تكة السروال. فخجل، وجلس.    



 

ماذا أقول؟ ولمن أقول؟      
ھذه ھي القاعدة: حین تُغیِّر الكالم الصحیح وتأولھ، یضحك القلیل، وتأخذ الشفقة األغلبیة، ویعتریھم
الذوق والحال. وحین یُقال من دون تأویل، ال تأخذھم شفقة، وال یعتریھم حال، سوى َمن اختصھ
هللا تعالى بالقبول، وبلَّغھ لذة الصدق. ال ینبغي السؤال في ذلك المقام، وأي سؤال یسألھ الخلق، وقد

بقي المتحدث حائًرا. ماذا أقول؟ ولَمن أقول؟ إنني لن أتحدث ما داموا ال یفھمون.    



 

عازف الناي      
كان شخص یذھب إلى منزل لیًال ونھاًرا، (ویعزف الناي) فقال لھ رجل: لیس ھناك أحد في ھذا
المنزل. فلَمن تعزف الناي؟ قال: اصمت. إن الناس ینشؤون الخانقاھات ورباطات القوافل من أجل
هللا. وأنا أیًضا أعزف الناي من أجل هللا، وأتحدث من أجل هللا أیًضا. كیف تسأل أنت؟ إن مثلي
ومثلك مثل عازف الناي ذلك الذي كان یعزف على الناي، فأبعدتھ عنھ ریح في ھذه األثناء، فوضع
الناي أسفلھ، وقال: لو أنِك تعزفین أفضل مني، اعزفي. ینبغي علیك سلوك الطریق، أي جدال لك
مع المرشد؟ اسلك الطریق أیھا الحمار. لیس ذلك الحمار الذي یعبر الجسر، وال ذلك الحمار
المصري الذي ینزل في منزل یوًما، ویعود في الیوم نفسھ. إنك ال تستطیع طّي نصف منزل بألف
َدفعة. ﴿إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم﴾(161). فاشُك من نفسك، وتأوه منھا. ﴿إنك
ال تھدي من أحببت﴾(162). قال: إنني أعلم ھذا، وكان من الصعب عليَّ تصدیقھ. قال: ماذا تقول؟
إنني لن أستفید منك. قلت: من ثم بأي نیة تفعل ھذا األمر؟ قال: من دون نیة، قلت: انھض، انھض.
عر. فأخذتھ الشفقة، إنني فعلت كثیًرا من ھذه األفعال السیئة، وبدلت الكالم الصحیح، وأنشدت الّشِ
وبكى. وھو یقول: ھذه نفسي الشریرة. فقلُت: ال تبقى محروًما. لم یسكن وقال: بلى، كان السید
یقول لي أیًضا: ال تبقى محروًما. قلُت: من ثم اسمع تفسیر ذلك، وأنِصت إلى تفسیر ھذا. فَمن یكون
في دار ضیافة الملك، یأخذ لقمة، ویضعھا في فمھ، فال یبقى محروًما. أین ذلك وَمن یلقون بما بقي

من فتات الخبز والعظم خارج الباب؛ حتى ال تبقى الكالب محرومة.    

(161) ﴿إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم﴾: سورة الرعد، آیة 11.      

(162) ﴿إنك ال تھدي من أحببت﴾: سورة القصص، جزء من       



اآلیة 56.

    * * *



 

ما وسعني سمائي      
ر ال یسعني السماء(163). قال: لھا معنى ﴿إنَّا َعَرْضنَا األمانَة على السماوات﴾(164) نفسھ. فّسِ
یعني معرفة هللا، وھذه المعرفة درجات. یتعلق معنى ھذا الحدیث بھا أیًضا. قال: ألیس لدیكم تفسیر
آخر لمعنى ھذا الحدیث ال یسعني السماء؟ فالسعة الحقیقیة غیر ممكنة. لم یصمتوا. فقال: ھذا ھو

محل البحث إنھم یھربون من النقاش. ولو یتناقشون، تزداد الفائدة.    

(163) ال یسعني السماء:      

إشارة إلى الحدیث: ما وسعني سمائي وال أرضي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن.      

والحدیث ال أصل لھ.       

أحادیث منتشرة ال تصح، حدیث رقم 335، الدرر السنیة.      

      .daorar.net

(164) ﴿إنا عرضنا األمانة على السماوات﴾: سورة األحزاب، جزء من اآلیة 72.      



 

الذات والصفات      
الدنیا قبیحة. لكن في نظر ذلك الشخص الذي ال یعرف ما الدنیا وما دام قد عرفھا، ال تكون لھ دنیا.
یسأل: ما الدنیا؟ فیقول: غیر اآلخرة یقول: وما اآلخرة؟ یقول: الغد. یسأل: وما الغد؟ فتضیق
العبارة للغایة، ویعجز اللسان. كل ھذه المجاھدات من أجل أن یتحرروا من اللغة، ألنھا ضیقة.

فیذھبون إلى عالم الصفات. عجبًا، ماذا یقولون عن صفات الحق الطاھرة؟    

ھل الصفات(165) عین الذات أم غیر الذات؟ ھل اتفقوا على ھذا؟ ال، لم یتفقوا. وألن العالم
متلون، فال یكون للكالم لون واحد.    

(165) الذات والصفات:      

ذات هللا سبحانھ وتعالى عبارة عن نفسھ التي ھو بھا موجود؛ ألنھ قائم بنفسھ. والذات اإللھیة عند
«ابن عربي» مرتبة من مراتب الوجود. وھي ذات مقدسة، مطلقة، ال تقبل التقیید وال النسب وال
األسماء وال الصفات. وقد بلغت الذات اإللھیة الكمال في الصفات كلھا، فتجلت بھذه الصفات على

الوجود بأسره، وشملت الصفات جمیع الموجودات.      

وینظر «ابن عربي» إلى الذات اإللھیة من ناحیتین: الناحیة األولى: من حیث إنھا ذات بسیطة
مجردة عن النسب واإلضافات إلى الموجودات. ووجودھا في ھذه الحالة وجود مطلق. والناحیة
األخرى: من حیث إنھا ذات تتصف بصفات، وتتعین بالصفات في صور أعیان الممكنات،

ووجودھا في ھذه الحالة مقید أو نسبي. ویعد الموجودات كلھا صفات الحق.      



انظر: د. أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفیة، ص 85، صالح الدین التیجاني: زبدة
الفتوحات المكیة، محیي الدین بن عربي، اختصار وتقدیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب 2006
م، الجزء األول، ص 42، محیي الدین بن عربي: فصوص الحكم والتعلیقات علیھ بقلم أبو العال

عفیفي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الجزء األول، ص 29.      

كان یسأل ذلك الدرویش الذي كان قد ذھب لزیارة الحكیم السنائي، وعاد. ماذا قال ذلك المتلون؟
أطرق الدرویش، وقال: یقول أھل العالم: ربما یذھب الشخص الذي یجتنب ذلك التلون متمھًال إلى

منزلھ، وال یدخلھ. ولو     

أن العالم شدید التلون فھذا یھودي، وذلك مجوسي، وذاك ملحد.



 

أداء الحقوق      
یقول المعتزلة: یلزم قدم العالم قدم الكالم. لیست عقیدة المعتزلة على ھذا النحو. ھذه ھي طریقة
االنھزام والتواضع والمسكنة وترك الحسد والعداوة. ما دام سّر قد انكشف لك، فیجب علیك أن
تؤدي شكره. ھل أؤدي معنى الشكر على سبیل النفاق أو الصدق؟ احمد هللا، وال تیأس. الرؤیة

صفاء ونور ساطع، وأمل في الصحة وروح وراحة. انقضت اآلالم، وولّت األكدار.    



 

اصنع الخیر      
خیر الناس َمن ینفع الناس(166). الشَّخص الذي ال یعلم ما الخیر؟ كیف یصنعھ؟ وما دام ال یعلم
ما العام؟ وما العمر؟ فلماذا یتمنى بعضھم طول العمر للبعض اآلخر؟ إن درھًما ینفق من مال على
صاحب قلب أفضل من ألف درھم ینفق على صاحب نفس. إنني ال أستطع شرح ھذا لك؛ ألن

نفسك متكبرة مضطربة. لو أتحدث، تتحدث أنت أیًضا، وتنقطع عنا.    

(166) خیر الناس من ینفع الناس: إشارة إلى حدیث رواه جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھ، قال:
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: المؤمن یألف ویؤلف، وال خیر فیمن ال یألف وال یؤلف، وخیر الناس أنفعھم

للناس.      

التصنیف: الحدیث الشریف.       

تاریخ النشر: 21/ 11/ 2019 م.      
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الطالب والمطلوب      
وراء مشایخ الظاھر ھؤالء المشھورین بین الخلق، والذین یتردد ذكرھم على المنابر وفي المحافل،
عباد مستورون أكمل من المشھورین، وھم مطلوبون. بعض الخلق مشھورون، منھم َمن یعتقد
اعتقاد موالنا بأنني منھم. لكن ھذا لیس اعتقادي. فلو أنني لست المطلوب، فأنا الطالب. والغایة أن
یتمیز الطالب عن المطلوب. من ثم الطالب ھو هللا بالنسبة لنا. ولكن ما دامت قصة ذلك المطلوب
لم ترد في أي كتاب، وال توجد في شرح الطرق والرساالت. فھذا كلھ بیان للطریق، نسمعھ من

شخص واحد فحسب.    

وحكیت في ذلك الیوم أن الجنید قال: عشرة من القثاء بدرھم. فماذا نساوي نحن؟ ونحن غبار فوق
ھذه األرض. كذلك ال یدرك ھذا الكالم عشرة ضعفاء بسبب ضعفھم. وھذا كفر بالنسبة لنا. والباقي

یقاس على ھذا. ما دام األمر كذلك، تصدق قصة الدراویش ھذه.    



 

الطاحونة      
قلت لھ: ال تشتِر تلك الطاحونة، وال تجعلھا وقفًا. وامنحني األلفي درھم تلك؛ حتى أدیرھا لك.
وحین أدیرھا، أمنحك دقیقًا ال یمكن وصفھ. وترى ماذا یفعل ضعیف؟ وال یحبذ مائة ریاضة على
ھذا. قال: أیرتقي درجة بھذا القدر من التواضع؟ قال: ال أسمي ذلك تواضعًا، لكنَّ كافًرا كان یسلك
طریقًا بوعاء ماء، وكان ھو في حاجة إلى الماء، فتوفر الماء لھ. لم ینظر إلى الكافر نظرة لطف
أبًدا، لكنھ قنع بذلك الماء في داخلھ. إن ذلك الكافر یأخذ بید مائة ألف مسلم یوم القیامة. واألمر

اإللھي بال علة. ھناك شخص ینفق مائتي درھم على درویش، وال یكون لھا أثر دانق واحد.    



 

حلقة الباب      
لو یجوز إدراك ھذه المعاني بالتعلم والدرس، لكان ینبغي ألبي یزید والجنید نثر تراب العالم على
رأسیھما حسرة على فخر الرازي(167). ولكان یلزمھما التلمذة على یده مائة سنة. یقولون: إنھ
صنف ألف ورقة في تفسیر القرآن. ویقول البعض: صنف خمسمائة ورقة. وال یدرك مائة ألف
فخر الرازي غبار طریق أبي یزید، ویكون مثل الحلقة على بابھ. لیس على باب البیت الخاص،
لكن حلقة بابھ الخارجي. والبیت الخاص شيء آخر؛ فقد اختلى فیھ السلطان مع خاصتھ. لیست

حلقة ذلك الباب، لكن حلقة الباب الخارجي.    

(167) فخر الرازي: ھو فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین القرشي البكري الطبرستاني، ولد
في سنة 544 ھـ، وكان أبوه اإلمام ضیاء الدین خطیب الري، وتوفي في سنة 606 ھـ. وقال في
آخر عمره: لقد تأملت الطرق الكالمیة والمناھج الفلسفیة فما رأیتھا تشفي علیًال وال تروي غلیًال.

ورأیت أقرب الطرق طریقة القرآن.      

انظر: سیر أعالم النبالء، الطبقة الثانیة والثالثون، جـ 21، ص 501.      
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البحث عن الطریق      
ھذا االجتھاد في البحث ھو نفسھ ما ترید أن تتعلمھ بالعلم. وینبغي لھ السیر والسعي. على سبیل
المثال: إذا بحثت عن طریق دمشق وحلب مائة عام، ال یمكنك أبًدا إحضار متاع حلب إلى ھنا ما
ال تواجھ أخطار الطریق. تقول: إن مالك ھذا حرام. فانتظر وتجبر وتبطر، حتى ینقضي ذلك

األمر.    

سأل: أینبغي على العالم اتباع العلم في البدایة، وعندئذ یصیر سلوك الطریق میسوًرا؟ أجاب:
قصصنا قصة السیر إلى آقسرا(168)، وشرحناھا. ولم تذھب أنت أو تسأل عن تلك الناحیة. إنني
أقول: اذھب إلى ھناك، وأنا معك. بعد ذلك انظر بنفسك أي ناحیة أكثر أمنًا من خطر اللصوص

والذئاب والحرامیة وغیرھم، إما طریق ملطیة(169) أو طریق أبلستان(170).    

(168) آقسرا: ھي مدینة آق سراي التركیة، تقع في وسط األناضول، وتشتھر بمعالمھا السیاحیة،
وتنتج الحبوب والفواكھ والخضار إضافة إلى اللحوم ومنتجات األلبان. تبلغ مساحتھا حوالي

4588.87 كم2؛ ویبلغ عدد سكانھا حوال 270528 نسمة.      

      .mawdoo3.com :انظر

(169) ملطیة: مدینة مالطیة ھي مدینة قدیمة في شرق األناضول، تقع بالقرب من منبع نھر
الفرات. یبلغ عدد سكانھا 550 ألف نسمة، وھم خلیط من الترك والكرد. تشتھر بصناعة النسیج،

وبزراعة المشمش.      



      .marefa.org adwhit.com :انظر

(170) أبلستان: جبل في تركیا.       

انظر: موالنا شمس الدین محمد بن ملك داد تبریزي، مقاالت شمس تبریزي تصحیح وتعلیقات
احمد خوشنوس عماد، ص 55.      



 

الروح اللطیفة      
تعترضك عقبات، والمال قدر أغلب الخلق. ضحى بھ السالكون. والدرھم أعز عند محب الدنیا من
روحھ اللطیفة. كأنھ لیست لھ روح. إذا كانت لھ روح، لما كان المال أعز إلیھ منھا. وهللا إن الدرھم

ھو قبلة محب الدنیا.    



 

سبوح قدوس      
ورد الحدیث عن ابتالء إبراھیم بسبب غیرة المالئكة. وھي لیست غیرة الحسد واإلنكار، فلو كانت
كذلك، لكانوا أبالسة. لكن العجب من أننا جوھر النور، فكیف یرقى بنا القدم الجسماني إلى الخلة؟
قال: ترك ھؤالء الھوى، وقالوا: لقد تحققت لھ أسباب الھوى من ماشیة ومال. قال: إنھ بريء منھا
ومنزه عنھا. قالوا: آمنا وصدقنا، ولكن یا للعجب! قال: امتحنوه حتى یتضح األمر، وینكشف في
ذلك االمتحان سر آخر. بماذا یعفو عنكم؟ وقلما ینكشف لكم سر ﴿إني أعلم ما ال تعلمون﴾(171). یا
جبریل، استتر خلف األصنام، وقل: سبوح قدوس. سمع الخلیل، ونظر، ولم یََر وجھ شخص. فقال:
قل مرة أخرى، وھذه األغنام كلھا لك. فكرر القول، وخرج من خلف األصنام، وقال: أنا جبریل،
وال حاجة لي باألغنام. قال: لست أنا ذلك الصوفي الذي یعود إلى ذلك الشيء الذي تخلى عنھ.
عرف بعض المالئكة حال الخلیل بھذا المسلك. وعلموا أن: القلیل یدل على الكثیر. ومن ثم لم یعلم

البعض، وقالوا: إن عملنا سھل. ویجب امتحان أعقابھم(172).    

(171) ﴿إني أعلم ما ال تعلمون﴾: سورة البقرة، جزء من اآلیة 30.      

(172) وردت ھذه القصة في نفایس الفنون لمحمد اآلملي على النحو اآلتي:      

سأل جبریل حضرة العزة قائًال: یا رب، من أین حصل إبراھیم على خلعة الخلة مع ما لھ من مال
ومكنة؟ فقال الحق تعالى: مع أن لھ ماًال وفیًرا، لكن قلبھ متعلق بنا، ال بالمال. وامتحنھ إذا أردت.
فجاء جبریل إلى باب إبراھیم على ھیئة شیخ، وقال لھ بصوت عذب: سبوح قدوس رب المالئكة
والروح. فطاب الوقت إلبراھیم، وقدم إلیھ، وقال: إن روحي فداء اسم الحبیب. كرر كالمك مرة

أخرى.      



انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 457.      



 

صوتھ ال قولھ!      
قذف بھلول القارئ بحجر. فقالوا: لماذا تقذفھ بالحجر؟ قال: ألن القارئ یكذب. حدثت فتنة في
المدینة. واستدعى الخلیفة بھلوًال. فقال: إنني أقول: صوتھ، وال أقول: قولھ. قال: كیف یكون ھذا
الكالم؟ كیف ینفصل قولھ عن صوتھ؟ قال: لو أنك الخلیفة، وتصدر أمًرا فحواه: یجب أن یحضر
غلمان البقعة الفالنیة بمجرد سماع ھذا األمر على وجھ السرعة من دون تمھل. وحمل الرسول ھذا
األمر إلى تلك البقعة، وقرأوه، وكانوا یقرأونھ كل یوم، ولم یأتوا أبًدا. فھل ھم صادقون في تلك

القراءة وفي قول سمعًا وطاعة ذلك؟    



 

رموز القرآن      
﴿في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة﴾(173). إنك ال تفھم رموز القرآن. لو تنقضي خمسون ألف
سنة على ھذا الظاھر. سوف تجد رائحة الجنة ھناك. لو تضل ھنا حیث عالم األنبیاء واألولیاء،
تھلك. یمر المتوسل على تلك األماكن –من تقدم إليَّ باًعا-(174) من باع إلى باع، ومن شبر إلى
شبر، ومن جانب إلى جانب. خطوتین وقد وصل. إنك ال تملك الخطوة المحمدیة. ورفع فرعونك
رأسھ. جاء موسى؛ فذھب ھو. عاد الفرعون؛ فذھب موسى. یدل ھذا على التلون، فإلى متى یبقى

ھذا التلون؟ اختر موسى بنفسك، حتى ال یأتي فرعون آخر. ھذا التلون لیس أسلوب العمل.    

(173) ﴿في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة﴾: سورة المعارج، جزء من اآلیة 4.      

(174) من تقدم إليَّ باًعا:      

إشارة إلى الحدیث: حدثني محمد بن عبد الرحیم، حدثنا أبو زید سعید بن الربیع الھروي، حدثنا

شعبة عن قتادة عن أنس رضي هللا عنھ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، یرویھ عن ربھ، قال: إذا تقرب العبد إليَّ
شبًرا، تقربت إلیھ ذراًعا، وإذا تقرب مني ذراًعا، تقربت منھ باًعا، وإذا أتاني مشیًا، أتیتھ ھرولة.      

فتح الباري شرح صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وروایتھ عن ربھ، جزء 13،
      .islamwab.net .521 ص



 

موت أم حیاة      
﴿إن الذین قالوا ربنا هللاُ ثُمَّ استقاموا﴾(175). أولئك الذین قالوا في ھذا العالم -ما سیقولھ الغافلون
ھناك - لیس لنا إلھ إال هللا، وأصروا على ذلك من دون تلون. یأتون بھم یوم القیامة. وبمجرد أن
یصلوا إلى حافة القبر، یشاھدون مائة ألف شعلة نور، فیتساءلون: أین ملك الموت؟ فھو ملك الحیاة
بالنسبة إلیھم. أین القبر؟ إنھ الخالص لھم من القبر والسجن. فالدنیا سجن المؤمن(176). یقولون
لرجل: بمجرد أن تخرج من ھذا السجن، تصیر ندیم السلطان، وتذھب، وتجلس إلى جواره على
العرش. یأتي (ملك الموت عزرائیل)، ویعتصر الحلقوم، ویقبض علیھ، فأجد الخالص. ﴿فتمنوا

الموت﴾(177) ما دمتم من الصادقین.    

(175) ﴿إن الذین قالوا ربنا هللاُ ثُمَّ استقاموا﴾: سورة فصلت، جزء من اآلیة 30.      

(176) الدنیا سجن المؤمن: إشارة إلى الحدیث: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الدنیا سجن المؤمن وجنة
الكافر.      

الراوي: أبو ھریرة. المحدث: مسلم. المصدر: صحیح مسلم.      

خالصة حكم المحدث: صحیح.       

الدرر السنیة، الموسعة الحدیثیة، شروح األحادیث.      

      .daorar.net



(177) ﴿فتمنوا الموت﴾: سورة الجمعة، جزء من اآلیة 6.      

لو یأتون بھم یوم القیامة، كیف تكون ھناك قیامة؟ ذلك الیوم ھو یوم كشف السرائر، سرائرھم ھي
الحق. یتجلى الحق، فكیف تبقى القیامة؟ ربما قیدوھم بجنازیر نور حتى یأتون یوم القیامة، ویفعلون
بھم ما ینبغي فعلھ. فیحملون أھل الجنة إلى الجنة، وأھل النار إلى النار. إنھم یقیدون بالجنازیر

حتى یأتون یوم القیامة، فیقیدون بجنازیر أخرى مجدًدا، حتى ذلك الوقت الذي ینقضي فیھ األمر.      

من ثم الكالم من أجل المعاملة، ولیست المعاملة من أجل الكالم، حتى تعلم أن الطمأنینة في معیة
الدراویش.      



 

خبث الباطن      
الوضوء على الوضوء نور على نور(178). ما دام ذلك الباطن قد بلغ الكمال، أھمل البعض
الظاھر. فیتبعھم قوم، وال یتبعھم قوم آخرون، ویقولون: الوضوء على الوضوء نور على نور.
أولئك ال یلزمھم مرشد، وھم سند ومالذ للعالم وللعالمین. ال شك أن نجس الباطن یجب أن یُطھَّر.
ألن ذرة من نجس الباطن تفعل ما ال تفعلھ مائة ألف ذرة من نجس الظاھر. فأي ماء یطھر نجس
الباطن ذلك؟ إنھا ثالث حبات مسك أو أربع من الدمع، لیس أي دمع، إنھ الدمع الذي یسیل بسبب
نة الصدق. بعد ذلك یشعر باألمن والنجاة. فقل لھ: نم مطمئنًا. لكنھ كیف ینام؟ فالنوم شيء والّسِ

شيء آخر.    

(178) الوضوء على الوضوء نور على نور: حدیث ضعیف ال أصل لھ.       

ملتقى أھل الحدیث.      

      .ahlalhdeeth.com

لكن دمع المستغني وصالتھ، یصحبھ إلى حافة القبر لیس إال، ثم یعود مع العائدین. ودمع المحتاج
وصالتھ یدخالن معھ القبر، ویصحباه یوم القیامة، ویسبقاه كذلك إلى الجنة وحضرة الحق. لو أنھ
یملك مثل یقظة القلب ھذه، ال ینام. وإذا لم یملكھا، فالحذر من النوم في ممر السیل. لو ینام، یكون
من السھل أن ینغزوا رجًال في جانبھ، فیستیقظ، ویبدو لھ السیل من بعید، فیزول عنھ ألم الجرح
خوفًا من السیل، ویعجز. لكن ذلك الذي یستغرق في النوم، ربما قطع الخصم نصف حلقومھ، ولم

یفتح عینیھ. ما دام ال یفتح عینیھ، ربما قطع الخصم باقي الحلقوم.    



إننا نھذي، وموالنا من أھل الحق، ینبغي التفوه بالكالم اللطیف في حضرتھ.     



 

أنام مطمئنًا اآلن      
أال ترى أننا نتحدث عن المحبة حتى اآلن، بینما ینبغي الحدیث عن الخوف أمام أھل الدنیا. على
سبیل المثال: تحكي حكایة شخصین: أحدھما عقد الذھب على وسطھ، واآلخر كان یتربص بھ حتى
ینام ویطعنھ. كان ذلك الشخص یغفو، فلم یستطع اآلخر الظفر بھ. وقد كانت تلك الیقظة طبعھ، وإال
لما استطاع الحفاظ علیھا من دون تكلف. لما وصال إلى المنزل األخیر، یئس منھ، وقال: إنھ رجل
یقظ. فإنھ لو یقصد إیذاءه أثناء الیقظة. ربما یتدارك األمر بسبب الیقظة. قال: أتجاھلھ، ثم احتال
علیھ، وسألھ: لماذا ال تنام أیھا السید؟ فقال: ولماذا أنام؟ قال: حتى أقذفك بحجر، وأھشم رأسك،

وأتحمل وزرك. قال: صدقت. اآلن أنام مطمئنًا.    



 

ال تزال اآلمال معقودة      
من ثم غفل رجل في وسط طریق محفوف بالمخاطر، فجاء عبد من عباد هللا، وأیقظھ. لكن ذلك
الغافل كان قد نام في نظره. لو أصف لك حال ھذا الغافل، تیئس من نفسك. إنني لن أتحدث؛ حتى

ال تیأس. وال تیأس، فاآلمال ال تزال معقودة.    



 

جوھر العشق      
قال: حین یشیخ الرجل، یسلك مسلك األطفال. قلُت: لیس الرجال جمیعھم، فاألنبیاء واألولیاء لیسوا
من ھذا القبیل. إنني أزداد كل یوم علًما ومعرفة، وأرفض ھذا الكالم، بل أشرحھ. عجبًا للمحب

كیف ینام(179)!    

(179) عجبًا للمحب كیف ینام!      

اشترى أبو عبد هللا الساجي جاریة سوداء لخدمتھ… قالت لھ: ھل تقرأ شیئًا من القرآن؟ فقال: نعم.
؛ فقرأ علیھا: بسم هللا الرحمن الرحیم. فشھقت، وقالت: یا موالي، ھذه لذة الخبر، فقالت: اقرأ عليَّ
َ فراًشا للنوم. فقالت لھ: أما تستحي من موالك؟ إنھ ال ینام. فكیف لذة النظر؟ فلما جن اللیل وطَّأ

وأنت تنام.      

ثم أنشدت:      

عجبًا للمحب كیف ینـــــام      

جوف لیل بقلبھ المستھام      

إن قلبي وقلب َمن كان قبلـي      

طائرات إلى ملیك األنـام      

فارِض موالك إن أردت نجاة      



وتجاَف عن اتباع الحـرام      

اإلمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن اإلشبیلي:      

كتاب التھجد وما ورد في ذلك من الكتب الصحاح وعن العلماء والصلحاء والزھاد رضي هللا
عنھم، حققھ وعلق علیھ: مسعد عبد الحمید السعدني أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن إسماعیل، دار

الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 204.      

    .books.google.com

اعلم أن آدم حجاب في نظر الفقیر، والفقیر جوھر العشق، وجوھر العشق قدیم. وقد ُوجد آدم
البارحة.    



 

شیخي ومعشوقي      
یتحدث كل شخص عن شیخھ. وقد منحنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الخرقة في المنام. لیست تلك الخرقة التي
تبلى وتھلك بعد یومین، ویُستنجي بھا في الحمامات، لكنھا خرقة الصحبة، الصحبة التي ال

یستوعبھا الفھم. الصحبة التي ال شأن لھا باألمس أو الیوم أو الغد.    



 

العاشق المعشوق      
لو یقول شخص: إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص غفل، فقولھ مردود. ولو یقول: إنھ لم یكن عاشقًا. فالیھود أنفسھم
یجدون النجاة، وتتحقق آمالھم، وال یتحقق لھ ذلك! لو یسألوني: ھل كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عاشقًا؟ أقول:
إنھ لم یكن عاشقًا، بل كان معشوقًا ومحبوبًا. لكن العقل یحار في بیان المعشوق؛ من ثم أسمیھ

عاشقًا بمعنى معشوق.    

مثلما قال لرجل: ھل أنت یھودي أیھا السید؟ فقال: ال، أنا فقیھ. قال: لیتك كنت یھودی�ا! قال: لماذا؟
قال: ألنھ یلزمني كبریت –وكانت ھناك عادة، أال وھي: أن الیھود ال یخرجون في الصباح الباكر
خوفًا من إیذاء المسلمین الذین یثابون على إیذائھم. وكانوا یبیعون الكبریت- قال: تسمیني یھودی�ا

من أجل ھذا، أي بمرور الزمان. وتلك ھي الصورة، وتوابعھا.    



 

الكمال      
قال البعض: األكابر. وھم یریدون المعنى، أي انتقال الشخص من المقام الذي یوجد فیھ. اإلناء
یترشح بما فیھ. من ثم ال یوجھ السؤال في خدمة ذلك الشیخ، فكأنھ ھز شجرة؛ حتى تسقط الفاكھة.
وقد یذھب لھّز الشجرة في وقت وال یعود. وال یكون الجمیع كذلك. ولیست ھناك حیلة سوى
السكوت والتسلیم. كل شجر ال یكون على ھذا النحو، فال یوجد ھنا أي طریق آخر سوى السكوت
والتسلیم. ﴿وإذا قُِرَئ القُرآُن فاستمعوا لھ وأنصتوا﴾(180) على سبیل المثال: استھل متكلم الكالم.
ذلك المثال ھو المسألة التي یتحدث عنھا. لیس ھناك أي اعتراض حتى ینتھي من سرد المسألة.
بعد أن فھمتھا واستوعبتھا إلى حد أنھ یمكنك إعادتھا كلھا من أولھا إلى آخرھا. عندئذ تكمن لك
مشكلة في القلب، یجوز لك الحدیث عنھا، ال تتحدث عن نصفھا، وتترك النصف اآلخر. لیست ھذه
ھي العادة. إنني أقول: إن تلك العادة منحرفة، ولیست صحیحة. كأن ھذا ھو الكمال، الكمال ھو: لو

یتحدث اآلالف. ال یصیبھ أي خلل. أقول: ذلك ھو الكمال في صورة أخرى.    

(180) ﴿وإذا قُِرَئ القُرآُن فاستمعوا لھ وأنصتوا﴾: سورة األعراف، جزء من اآلیة 204.      

الكمال ھو: أن تفترض النقص في نفسك قائًال: إنني لم أفھم تماًما، ولم أستوعب. تنطوي تلك
المسألة على فوائد. لكن ذلك الكالم األول یشبھ قول: إذا قیل للفقیر، لم ذھبت البركة عن المجلس؟

یعني أن بركة ذلك الكالم األول ذھبت لمن تضلع بھ.    

قلبي مكتٍو بنار العشـــــــــق    

ووجھي مخضب بدم الكبـــــد    



معجون شفتي المحبوب شرابي    

فأي مجال للمآخذ واللباب(181)؟    

(181) المآخذ واللباب: یقصد بالمآخذ كتاب «مآخذ الخالف»       

للغزالي، ویقصد باللباب كتابھ اآلخر «لباب النظر».

انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 464.      

المنفعة في ھذا أنك تناولت لقمة، فاصبر حتى تؤدي تلك اللقمة فائدتھا. عندئذ تتناول لقمة أخرى،
ھذه ھي الحكمة، وعلى ھذا النحو تكون الحكمة واالستماع. لكن إذا كان ھناك شخص، یشعر بتعب
وألم، ویلتھم الطعام بسرعة، فذلك أمر آخر یعلمھ ھو. لكنھ لم یذق طعامنا. فلو أن حكیًما إلھی�ا كان
یشرع في ھذه العلوم الظاھرة، لما استطاع أن یوفي درًسا حقھ؛ حتى یشرع في درس آخر. على
سبیل المثال: ھذا الذي كان یطالع ھذه المسألة طوال الوقت، فإنھ ال یستطیع الحدیث عن مشكالتھا
واإلسھاب فیھ. وما دامت ھذه المسألة لم تختمر بعد، وحتى یمكن مراجعة الفوائد واإلشكالیات
جمیعھا، ینبغي علیھ أال یتحدث في مسألة أخرى مطلقًا. بل یطالع المسألة نفسھا مرة أخرى. أن
یستوعب شخص مسألة على حقیقتھا، أفضل من أن یطالع ألف مسألة. یكون الفتح للبعض في

الذھاب، ویكون للبعض في المجيء، فانتبھ وأمعن النظر، ھل الفتح في ذھابك أم مجیئك؟    

أدرك أنھ ال یمن بوصلھ على األحباب    

وال یمنح لبنًا من قدح الشرع للسكارى    

ذلك المكان الذي یجلس فیھ المجردون معًا    

ال یمنحون فیھ جرعة لألنانییــــــــــن    



 

معنى الكالم      
، حتى أتحدث في ذلك الوقت الذي كان العماد یبكي فیھ، لما طالع رسالة نصیر. أردُت أن تنظر إليَّ
أنا أیًضا. یبدو أنھ یتحدث بسبب الرحمة والرقة، لكنھ كان یتحدث من شدة حب الجاه. إنني حین
أنشد الشعر، أصوغ الكالم، وأبوح بأسراره. والبعض یصاب بالخرس بسبب غلبة المعنى. وموالنا

ال یصیبھ الخرس، وال یقھره المعنى. یخرس قوم بسبب ندرة المعنى. وال یصیبني شيء من ھذا.    



 

قول الصدق      
یحق لھؤالء الناس أال یقبلوا كالمي. إن كالمي كلھ على وجھ الكبریاء. والجمیع یدَّعي. ولقد جاء
القرآن وكالم محمد كلھ على وجھ الحاجة، وال جرم أنھ یشمل المعاني كلھا. إنھم ال یستمعون إلى
الكالم على سبیل الطلب أو الحاجة. كأنك تنظر من أعلى، فتسقط العمامة. لكن ھذا التكبر ال یكون
عیبًا في حق هللا تعالى. كما یقولون: إن هللا متكبر. إنھم یقولون الصدق، وما وجھ العجب في ھذا؟
الخالصة: أقول لك قوًال؛ إن ھؤالء الناس یسرون بالنفاق، ویحزنھم الصدق. قلُت لھ: إنك رجل
ًرا في حقك. عظیم، وفرید في العصر؛ فابتھج، وشدَّ على یدي، وقال: كنت مشتاقًا إلیك، ومقّصِ
ا. ألیس ھذا عجیبًا؟! ینبغي أن تحیا مع وفي السنة الماضیة قلت لھ الصدق؛ فصار خصًما لي وعدو�
الناس بالنفاق، حتى تسعد بینھم. وبمجرد أن تشرع في قول الصدق، ینبغي علیك الرحیل إلى
الجبال والفیافي. لو أنك تقبل ذلك الكالم كما أخذتك الشفقة في ذلك الیوم. یمتن علیك بكثیر من
الفتوحات. ألنك لما تظھر التبجیل، وتستمع على سبیل الحاجة، یطیب لك ھذا المجلس. ویحسن
الدرویش الظن بھذا المجلس، ویتذكره في كل وقت، فیمیل قلبھ إلیھ، وال ینفر منھ. ویثمر ذلك
المیل راحة القلب. إن غرضك من السؤال والحدیث ھو قبول القلوب، فترق القلوب لك، لما یحدث

العكس. وتتغیر القلوب، تتألم أنت، وال یطیق قلبك ذلك.    



 

حضور القلب      
قال النبي علیھ السالم: ال صالة إال بقراءة(182)، وقال: ال صالة إال بحضور القلب. وظن قوم
أنھم ما داموا قد حظوا بحضور القلب، فقد صاروا في غنى عن ظاھر الصالة، وقالوا: طلب
الوسیلة بعد حصول المقصود قبیح. وقد صدقوا وفقًا لزعمھم؛ ألنھم استغرقوا في األحوال،
وتحققت لھم والیة القلب وثبتت. مع ھذا كلھ فإن ترك ظاھر الصالة نقص فیھم. وكمال الحال ھذا
الذي تحقق لك، ثبت للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. لو یقول شخص: لم یثبت. یضربون عنقھ، ویقتلوه. ولو یقول:
نعم، كان قد تحقق. أقول: من ثم لماذا ال تتبع مثل ھذا الرسول الكریم البشیر النذیر عدیم النظیر
السراج المنیر؟ ال یوجد ھنا ولي من أولیاء هللا صحت والیتھ بالتقدیر الذي لم یترك أي شبھة.
وفالن الدین ھذا الذي لم تظھر والیتھ، یواظب على الظاھر. إنني اتبع فالن الدین ھذا، وال أسلم
على ذلك. بعد ذلك اتجھ إلى موالنا صالح الدین، وقال: كیف أقول؟ قال موالنا صالح الدین:

الحكم لك. في كل شيء تقولھ، ما لنا جواب، وال حیلة(183).    

(182) ال صالة إال بقراءة:      

إشارة إلى الحدیث: حدثنا علي بن عبد هللا، قال: حدثنا سفیان قال: حدثنا الزھري عن محمود بن
الربیع عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب.      

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أبواب صفة الصالة، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في
الصلوات كلھا في الحضر والسفر وما یجھر فیھا وما یخافت، جـ 2، ص 282.      
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(183) األصل العربي للحكایة:      

فقوم زعموا أنھ حصل لھ الحال الذي ھو حضور القلب، وقد استغنوا عن الظاھر، وقال: وجدنا
المقصود، فإیش نشتغل بالوسیلة؟ فعلى زعمھم أنھم صدقوا أن لھم صحة الحال والوالیة
والحضور، فترك الظاھر نقص لھم، ونقصان لھم البتة. نقول: ھذا الحضور الذي حصل لك، وھذا

الحال، حصل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أم ال؟ فإن قال: ال، یضرب عنقھ       

ویقتل. وإن قال: حصل لھ. فنقول لھ: لم ال تالزم المتابعة، ولم ال تتبع البشیر النذیر الداعي إلى
السراج المنیر؟ فلو كان ھیھنا ولي من أولیاء هللا الذي صحت والیتھ وثبتت، على تقدیر ثبوت
والیتھ، ورشید الدین لم تظھر والیتھ. وذلك الولي یترك الظاھر. ورشید الدین یواظب على
الظاھر. أنا أتبع ھذا، وال أسلم على ذلك. قال لصالح: كیف أقول؟ قال الحكم لك، إیش ما قلت. ما

لنا جواب وال حیلة.

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 348.      



 

الرباط للغریب      
كنت أنزل في زاویة الرباط تلك(184). فقال لي فالن ذلك: أال تأِت إلى الخانقاه؟ قلت: إنني ال
أرى نفسي جدیًرا بالخانقاه، وال أعدھا كذلك. فقد ُجعلت الخانقاه ألولئك القوم الذین ال یطیقون
التجربة واالكتساب. وقتھم عزیز، فال یدركوه. لست أنا كذلك. قالوا: أال تأِت إلى المدرسة؟ قلت:
لست أنا ذلك الذي یستطیع الدرس. لو أنني أفھم مغزى اللفظ، فال یجوز لي الدرس. ولو أتحاور
بلغتي، یسخرون مني ویكفروني. أنا غریب، والرباط للغریب. أترید المفتاح لتفتح الباب؟ ینبغي
منح المفتاح لللصوص. أنت أمین، وصحبة اللصوص حسنة. األمین یضیع المنزل. واللص یتسم

بالشجاعة والذكاء؛ یحفظ المنزل. صحبة الملحدین حسنة ما داموا یعلمون أنني ملحد.    

(184) یقول السھروردي: ثم شرط الفقیر الصادق إذا سكن الرباط، وأراد أن یأكل من وقفھ… أن
یكون عنده من الشغل با� ما ال یسعھ الكسب… ألن طعام الرباط ألقوام كمل شغلھم با�، فخدمتھم
الدنیا لشغلھم بخدمة موالھم، إال أن یكون تحت سیاسة شیخ عالم بالطریق… فیرى أن یطعمھ من

مال الرباط.      

عوارف المعارف، ص 110.      

محمد الجویاني مؤمن، وھو شدید اإلیمان؛ وال یفرغ من أمر النفس مثلي. لو یحفظ ھذا الكالم،
یكفیھ العمر كلھ، ویغنیھ یوم القیامة أیًضا وفوق جسر الصراط حتى یحظى بوصال الحق. وإذا لم

یحفظھ، عاد إلى أصلھ، وعاد ھذا الكالم أیًضا إلى موضعھ.    



 

لقد وصلُت إلى منزلي      
مثل ذلك الشخص الذي قبض علیھ العسس، فقال: آه، لو یؤذونني، فإنني ال أحتمل، ولو یستولون
على متاعي، فھذا أسوأ. ولو یأخذون درھًما من الدرویش فكأنھم أزھقوا روحھ. من ثم قال لھم: أنا
أدلكم على المجلس الذي جلس فیھ خمسون شخًصا، من أولئك الذین كنتم تطلبون (أي من
المتھمین). قال العسس: إنھ یقول الصدق، ماذا یعود علینا من ھذا الدرویش؟ تعال، وأرشدنا، أین
ھم؟ من ثم كان ھو أسیًرا لھم. وفي ھذا الوقت أصبحوا ھم أسرى لھ، ورافقوه وصحبوه. أخذھم
إلى الباب، وقال: اجلسوا ھنا، حتى أذھب أنا، وأراھم. لكن ال تتحدثوا أبًدا. فجال بخاطرھم: لو أنھ
ال ینبغي الحدیث، فلماذا تحدث ھو؟ الخالصة: أغلق الباب، واعتلى السطح، وجلس، فوجد أنھم ال
یرحلون أبًدا. فقال لھم: إنني لم أجدھم. قالوا: أیھا العیار، فعلَت ما فعلت. نحن أیًضا سنفعل ما
نستطیع فعلھ. فقال: اضربوا رؤوسكم في الحائط. لقد وصلت أنا إلى منزلي، سواء ذھبتم إلى ھذه

الناحیة أو تلك.    

وكذلك حین ال یجد القائل الكالم، یذھب الكالم إلى منزلھ، ویطل برأسھ من فوق السطح، ویردد
القول نفسھ. لو یقول القائل ذلك الكالم، فإنھ یتحدث بكالم الغیر. فكیف یعجز عن الكالم واإلجابة؟
قال: ال یعجز. قال: إننا نرید أال یجیب بسبب العجز. ال یطیب الكالم عن النجاة للناس، ویطیب لھم
كالم أھل جھنم. الكالم الذي یحض على النجاة، كالم صحیح. ال جرم أننا نلھب الجحیم. لم تكن

فاطمة رضي هللا عنھا عارفة، ولم تكن زاھدة، وكانت تسأل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دائًما عن الجحیم.    



 

المصارعة      
كان ھناك رجل، كل شخص كان یصارعھ، كان یطرحھ أرًضا. ولو كان یھودی�ا. بسبب تصاریف
القدر طرح ذلك المسكین شخًصا، كان قد جاء ووقف في ذلك المكان، ولم یرد أي صراع أبًدا.
ولما طرحھ، قفز، وأمسك حلقومھ قائًال: سوف أقتل ھذا الرجل. في النھایة ماذا فعل ھذا لك؟ إنك
حیثما كنت تتصارع، كان العالم بأسره یغلبك. وقد ھلك ھذا المسكین، فلماذا تنازعھ؟ قال: ال،

سوف أقتلھ بال شك. لماذا؟    

ا بأمره- قال: أأغلب شخًصا واحًدا طوال عمري، وال أقتلھ؟! ذھبوا إلى الملك –كان الملك مھتم�
وقالوا: أبِعده عن ھذا المسكین من أجل هللا. قال: أحِضروه؛ فأحَضروه. قال: خذ مائة دینار،
واتركھ. قال: إن كل عضو من ذلك اإلنسان یساوي ألف دینار. من ثم كم عضو یملك؟ حین یكون

ا، ال تتضح قیمتھ.     اإلنسان مضطر�



 

الحاجة واالستغناء      
لإلنسان صفتان: إحداھما الحاجة فھو یتمنى ویأمل أن یتحقق المقصود. والصفة األخرى االستغناء.
فأي رجاء ترجوه من االستغناء؟ ما نھایة الحاجة؟ إدراك االستغناء. ما نھایة الطلب؟ إدراك

المطلوب. ما نھایة المطلوب؟ إدراك الطالب.    



 

م البرھان       قَّدِ
قال: أنا كافر وأنت مسلم. المسلم مندرج في الكافر. أین الكافر في العالم حتى أسجد لھ؟ قل: إنني
م البرھان. كافر؛ حتى أقبلك. ھؤالء ال یعرفونني. من ثم من یعبدون في ھذا العالم؟ تقول لي: قَّدِ
یطلبون مني البرھان، یطلبون الحق بالبرھان، لكنھم ال یریدون البرھان. كیف تقبل أنت ھذا
الكالم؟ وتقول: إنھ یطیب لي. حسن وكفى! الرجل ھو الذي یھتم باآلخرین، أي رجل ھذا الذي یھتم

بنفسھ؟ ذلك ھو أمر هللا أن تھتم باآلخرین.    



 

ھمة موالنا      
قالوا: إن فتًحا لم یحدث لنا بتأثیر ھمة موالنا شمس الدین. فقال: الكافر الذي یطلب فتًحا مني،
فلیدركني، ویحدث لھ الفتح. إنك لست ھو، لكنك مسلم مؤمن، والمسلم قلیل اإلیذاء، وھو كوكب.
على سبیل المثال: آذى قسیس مسلًما، ودخل بیتك، وقال: لقد فررت من العسس، ووجدتك.
فامنحني األمان. فال تَقُْل: یؤذي مسلم مسلًما، فال یجد األمان. لكن فلتمنحھ األمان؛ حتى یرغب في
اإلسالم. ولو أنك مسلم، ال تقنع بھذا. المسلم بدیع، المسلم فرید. یلزم كل مسلم ملحًدا، ویلزم كل
ملحد مسلًما. ما الغرض من اإلسالم؟ ھناك فائدة في الكفر. إنك ال تجد في المسلم أي أثر لإلسالم
أو مسلك، وتجد في الملحد ُسنة اإلسالم. ذلك الذي قال: نھایة المطلوب، الطالب. ینبغي قول

األسمى من ذلك: إنھم ال یفھمون مغزى كالمنا، فتصیبھم الحیرة.    



 

الشیخ والمرید      
مع ھذا كلھ، ما دام المرید لم یبلغ الكمال، فإنھ ال یأمن الھوى. ولیست ھناك مصلحة في طرده في

نظر الشیخ؛ ألنھ یقنط في الحال.    

والسم الذي ینفخھ الثعبان یكون قاتًال، یھلك كل شيء یصل إلیھ. لكن المرید ما دام قد بلغ الكمال،
ال تضره غیبة الشیخ بعد ذلك. ﴿وسبحھ لیًال طویًال﴾(185). یعني ما دام ھناك حجاب بین المرید
والشیخ، صار الحجاب ذلك اللیل. وما دام الظالم قد حل، ینبغي في ھذا الوقت أن تجدَّ في التسبیح
وتجتھد؛ لینكشف ذلك الحجاب. وكلما تكثر الظلمة، ویزداد استیاء الشیخ منك. اجتھد كثیًرا في
الخدمة، وال تحزن، وال تغتم، وال تیأس بسبب طول الظلمة. ﴿لیًال طویًال﴾ فلما تحل الظلمة، یعقبھا
النور. َمن ثخن دینھ، ثخن بالؤه، وَمن رق دینھ، رق بالؤه(186). وبقدر الكد تكتسب

المعالي(187).    

(185) ﴿وسبحھ لیًال طویًال﴾: سورة اإلنسان، جزء من اآلیة 26.      

(186) َمن ثخن دینھ، ثخن بالؤه:      

إشارة إلى الحدیث: سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أي الناس أشد بالء؟ قال: األنبیاء ثم األمثل فاألمثل. یُبتلى
الناس على قدر دینھم، فَمن ثخن دینھ، اشتد بالؤه، وَمن ضعف دینھ، ضعف بالؤه. وإن الرجل

لیصیبھ البالء حتى یمشي في الناس ما علیھ خطیئة.      

الراوي: سعد بن أبي وقاص. المحدث: األلباني.      



المصدر: صحیح الترغیب.      

حكم المحدث: صحیح.      

الدرر السنیة، الموسوعة الحدیثیة.      
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(187) بقدر الكد تكتسب المعالي: مصراع من بیت اإلمام الشافعي:      

بقدر الكد تكتسب المعالي      

وَمن طلب العال سھر اللیالي      
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ألنھ في ذلك الوقت الذي كان الحجاب قد انكشف فیھ یتحرك ذوقھ ذلك ونوره، وكل َمن یتأثر
بالمحبة والنور یصدق علیھ قولھ: ﴿ونفخُت فیھ من روحي﴾(188). المھم أن ظالًما یحل وحجابًا
وغربة، ویصیر جاھًال بالحال، ویكتم أنفاسھ؛ ألنھ لم یكن یستطیع التنفس في تلك المحبة وذلك
النور. مھما تفسر النفس، عد نفسك أَْبلَھُ. إن أكثر أھل الجنة البُْلھ(189). وأغلب أھل الجحیم من
ھؤالء الفالسفة والعلماء الذین صار ذكاؤھم حجابھم. ویتولد لھم من كل خیال عشرة أخیلة. مثل
نسل یأجوج ومأجوج. تارة یقول: ال یوجد سبیل، ویقول تارة أخرى: إن وجد السبیل فإنھ بعید. نعم
إن الطریق طویل. لكن حین تسلكھ، ال تشعر بطولھ من شدة السرور. كما حفت الجنة
بالمكاره(190) حول الجنة أشواك لكن تطیب تلك األشواك بسبب رائحة الجنة التي تفوح، وخبر
المعشوق الذي یرد إلى العشاق. وحول أشواك الجحیم ورد وریاحین، لكن رائحة الجحیم تھب،

فیبدو ذلك الطریق الحسن سیئًا. لو نصف لھ ُحسنھ ھذا، فإنھ ال یطیق.    

(188) ﴿ونفخُت فیھ من روحي﴾: سورة الحجر، جزء من اآلیة 29.      



(189) إن أكثر أھل الجنة البُْلھ:      

عن أنس أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: أكثر أھل الجنة البلھ.      

رواه البزار، وفیھ سالمة بن روح وثقة ابن حبان وغیره، وضعَّفھ غیر واحد.      

علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي، أبو الحسن، نور الدین، المصري في كتاب مجمع الزوائد
ومنبع الفوائد، كتاب أھل الجنة، باب أكثر أھل الجنة البلھ، حدیث رقم 18674، ص 161.      

(190) حفت الجنة بالمكاره:      

إشارة إلى الحدیث: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشھوات.      

الراوي: أنس بن مالك. المحدث: مسلم. المصدر: صحیح مسلم.      
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المرید الجدید    

سأل ابن العال: ما السعادة؟ فقلت: لقد أنكرُت حضورك في ھذه الساعة. فكان یصیح: إن شاء هللا
أكون من أھل الجنة. فقلت: لیس قبلي على كل حال، إن شاء هللا. لقد ُعلِّْمُت ذلك تماًما منذ مدة
طویلة، وتجاوزت المعلوم. وانقضى الحال. لكن ذلك المرید الجدید ھو طالب جدید، منشغل
باألسباب والعالمات. فجأة یعتریھ الغم، وال یسره الخبر، فیعجز. ویحل علیھ الفتح والسرور بغتة.
تلك ھي البشارة الحسنة التي یُبَشَّر بھا. ذلك الذي قالھ لذلك الشخص وفحواه: إن غلیانًا بداخلھ. فقد
قال ھذا ألنھ حین یغضب، یصیبھ الیأس. وإذا كان ھذا الشیخ مطلعًا على حالھ، لماذا كان یشھد
ھذه الشھادة الزائفة؟ أنا أرى أنھ ال یضطرب، ولم أشعر باضطرابھ. ربما تحدث ذلك الشیخ بسبب
نقصان العلم، وربما ظن أنھ یشتھر بھذا، ویجوز أنھ قال ذلك: ألنھ سوف یفزع من ھذا. وربما

تحدث قاصًدا.    



 

معنى القرآن      
ال یفسر ھؤالء األئمة معنى ظاھر القرآن تفسیًرا صحیًحا؛ ألن معنى ظاھر القرآن یمكن معرفتھ
وإدراكھ بنور اإلیمان ال بنار الھوى. إنھم إذا كانوا یحظون بنور اإلیمان، فكیف یمنحون عدة آالف
من الدراھم، لكي یتولون القضاء والمناصب؟ أیدفع شخص الذھب، ویشتري ثعبانًا من الحاوي؟
ولیس ذلك الثعبان ثعبانًا غیر سام، بل إنھ من الثعابین الجبلیة السامة. ذلك الشخص الذي یتعفف
عن القضاء والمناصب. ما دام یتعفف من أجل هللا، ال ألسباب أخرى، یكون ذلك من نور اإلیمان.

وما دام قد عرف الثعبان، فقد عرف الصدیق.    

تكشف عروس القرآن النقاب في ذلك الوقت الذي ترى فیھ دار ملك اإلیمان مجرًدا من الغوغاء.    

د نفسھ من نفسھ یا للعجب! وكالمھ كالم هللا، وكالم هللا كامل وتام.     ھذا الرجل الذي قال ھذا، قد جرَّ



 

السكر والصحو(191)      
(191) السكر والصحو: السكر غیبة بوارد قوي. فما ھو غیبة. إال عن كل ما یناقض السرور
والطرب والفرح. أما الصحو فرجوع إلى اإلحساس بعد الغیبة. والسكر سمة أصحاب المواجد، بل
ھو درجة من درجات الوجد. فقد قال الواسطي: مقامات الوجد أربعة: الذھول، ثم الحیرة، ثم
السكر، ثم الصحو. والصحو العود إلى ترتیب األفعال وتھذیب األقوال. ومتى عاد كل شيء منھ

إلى مستقره، فھو صاح، والصحو للمكاشفین بحقائق الغیوب.      

د. أنور فؤاد أبي خزام: معجم المصطلحات الصوفیة، ص 100، 108.      

ما دام ھذا العنب لم ینضج بعد. یحفظوه من الغیم والشمس حتى ال یحترق. ما إن ینضج، ال
تضیره الشمس بعد ذلك أبًدا. وما دام لم ینضج، یخاف علیھ البستاني من البرودة. وما دام قد
نضج، وصار حلًوا، یُترك تحت البرد. ھذا اإلنسان الكامل غارق في نور هللا، وثمل بلذة الحق، ال
ینبغي لھ مرشد. وألنھ ثمل، كیف یوقظ شخًصا آخر. بعد ھذا السُّكر ُصحو كما شرحنا. الرجل
الذي اعتراه حال الصحو، یسبق لطفھ قھره. والثمل لم یدرك ذلك الصحو؛ فیتساوى لطفھ مع قھره.
ولكن ذاتھ اللطف كلھ. من ثم اللطف غالب. یوحي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جبریل، وبوحي القلب أیًضا.

ویكون ھذا سواء عند الولي.    



 

من نحن؟      
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لي مع هللا وقت ال یسعني فیھ ملك مقرب وال نبي مرسل(192) لم أتحدث عن
الطریق. فیقول ذلك األرمني: طوبى لذلك الشخص الذي یصحبك طوال الیوم. ویقول ذلك الكافر
اآلخر: ما ھذا الذي تقولھ؟ من ثم كل ھؤالء الناس ونحن بقر وحمیر وحیوانات! من ھذا القبیل:

الحق ینطق على لسان عمر(193).    

(192) قال ملسو هيلع هللا ىلص: لي مع هللا وقت ال یسعني فیھ ملك مقرب وال نبيٌّ مرسل.      

حدیث ال أصل لھ.       

      .dorar.net .الدرر السنیة

(193) الحق ینطق على لسان عمر:      

إشارة إلى الحدیث: إن هللا جعل الحق على لسان عمر وقلبھ، وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر
قط، فقالوا فیھ، وقال فیھ عمر، أو قال ابن الخطاب فیھ شك خارجة إال نزل فیھ القرآن على نحو ما

قال عمر.      

الراوي: عبد هللا بن عمر. المحدث: الترمذي. المصدر: سنن الترمذي.      
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السیر على وجھ الماء      
ما دام المرء قد سقط في البحر، مھما یحاول النجاة یجعلھ البحر مضطربًا. ولو یكون أسًدا، یعد
نفسھ میتًا. وعادة البحر ھي: أن یبتلعھ ما دام ھو حّي، حتى یغرق ویموت. وما دام قد غرق،
ومات. یرفعھ البحر ویحملھ. من ثم فإنھ یعد نفسھ میتًا منذ البدایة، ویمضي مسروًرا فوق وجھ

الماء.    



 

بجوار البحر      
َمن أراد أن ینظر إلى میت یمشي على األرض فلینظر إلى أبي بكر الصدیق(194). تحرر من
العالم الكدر، وأقام بجوار البحر اللطیف البھیج. ذلك البحر عبد من عباد هللا. إذا لم یُِصْبَك ھذا كلھ.

فلو أنھ لم یحدث في ھذه الساعة، فإنھ سوف یحدث في المستقبل.    

(194) عدَّ اإلمام عبد الوھاب الشعراني م 973 م قولھ ملسو هيلع هللا ىلص: َمن أراد أن ینظر إلى میت یمشي
على األرض، فلینظر إلى أبي بكر الصدیق. إشارة إلى الموت المعنوي ألن أبا بكر كان میتًا في

حیاتھ عن حركاتھ وسكناتھ النفسانیة كلھا، وكان حالھ مع هللا في حیاتھ كحالھ معھ في عدمھ.      

انظر: الیواقیت والجواھر في بیان عقائد األكابر، ضبطھ وصححھ الشیخ عبد الوارث محمد علي،
دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء األول، ص 412.      



 

الكیمیائي      
إن وجودي كیمیائي، فلیست ھناك حاجة لصھر النحاس. إنھ یعادل النحاس. فیصیر ذھبًا. وعلى

ھذا النحو یكون كمال الكیمیاء.    



 

الخرقة والقباء      
إن � عباًدا بمجرد أن یشاھدوا شخًصا ارتدى رداء الصالح والخرقة. یحكمون علیھ بالصالح.
وما داموا قد رأوا شخًصا مرتدیًا القباء والعمامة، یحكمون علیھ بالفساد. وھناك قوم آخرون
ینظرون بنور جالل هللا، ویجتنبون النزاع، ویتعففون عن الجاه. إنك تخلع الخرقة عن رجل، فتجده
یستحق الجحیم. یجلس ذلك الشخص في محراب الصالة مشغوًال بأمر ما. وذلك الذي یزني في

الخرابات، یفضلھ في العمل.    



 

نور على نور      
الغیبة أشد من الزنا(195)، لو یثبت على شخص ذلك الزنا. یقیمون علیھ الحد، ویتحلل. ولو
ُل هللاُ َسیئَاتِِھم﴾(196) حسنات. لكنھ لو یرتاض، إلى حد أنھ یطیر في الھواء بسبب یتوب، ﴿یُبَّدِ
اللطف، فإنھ ال یتحلل. ولو یرتدي شخص لباس الصالح، ویتصف بالصالح أیًضا، یتحقق معنى:

﴿نوٌر على نور﴾(197).    

(195) الغیبة أشد من الزنا:      

إشارة إلى الحدیث: الغیبة أشد من الزنا، قالوا: یا رسول هللا، وكیف الغیبة أشد من الزنا؟ قال: إن
الرجل لیزني، فیتوب؛ فیتوب هللا علیھ وفي روایة حمزة: فیتوب؛ فیغفر لھ. وإن صاحب الغیبة ال

یغفر لھ حتى یغفرھا لھ صاحبھ.      

الراوي: أبو سعید الخدري وجابر بن عبد هللا.      

المحدث: البیھقي. المصدر: شعب اإلیمان. خالصة حكم المحدث: إسناده ضعیف.      
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ُل هللاُ سیئاتھم حسنات﴾: سورة الفرقان، جزء من اآلیة 70.       (196) ﴿یُبَّدِ

(197) ﴿نوٌر على نور﴾: سورة النور، جزء من اآلیة 35.      



 

خفقان القلب      
إنني ال أرى منزلتي في قلبك كما رأیتھا في البدایة. فأدعو هللا أن یخفق لي قلبك. وأوصي الرفاق
قائًال: ادعوا، وسیحدث أمر بعد ھذا. ما دامت النصیحة غیر ممكنة، فقد قلت في العالم: ﴿سالٌم
علیك سأستغفُر لَك ربي﴾(198). كما حذر األُب الخلیَل قائًال: ال تنصحني مرة أخرى ﴿لئن لم تنتَِھ

ألرُجَمنََّك﴾(199).    

(198) ﴿سالٌم علیك سأستغفُر لَك ربي﴾: سورة مریم، جزء من اآلیة 47.      

(199) ﴿لئن لم تنتَِھ ألرُجَمنََّك﴾: سورة مریم، جزء من اآلیة 46.      



 

حدیث العارفین      
تحدثُت بحدیث العارفین. فیقول ذلك الدرویش: نحن نعشق العارفین دائًما. قلُت: من ثم َمن
المعروف؟ قال: حالك حال المعشوق. قلت: من ثم ال یسري الحكم على المعشوق، فكیف حكمت
بھذا؟ قال: لقد حكمُت بذلك الحكم على فالن بالمعنى، ال علیك. قلُت: ألم تقل یوًما إنني لسُت شعرة

على جسده؟ قال ھو كذلك، لكن الحال یقتضي ھذا.    



 

المرید والعبادة      
كل صاحب لنا ینبغي علیھ أن یتعبد أكثر مما كان یتعبد في البدایة. وإال ال أسمیھ صاحبًا.    



 

الصدقة الخفیة      
الصدقة التي ال یراك الغیر وأنت تتصدق بھا أفضل. على األقل حین یرى الغیر الصدقة یحسدھا.    



 

في العجلة الندامة      
األمر الذي یأمر بھ الشیخ، یعد مثل الجوز، یثمر بال شك، وال یخطئ. قد یفسد بعضھ، وال یثمر.
فیعیِّبون الشیخ. إنھ یتصرف من تلقاء نفسھ فیما أمره بھ. ویظن أنھ ینجز عمًال بسرعة. فیبتعد
العمل القریب مائة فرسًخا. إن العجلة والتخفیف في بدایة وقت العمل سبب فوات مائة تخفیف. لو

یعلم الطفل أنھ یتصرف تصرفات طفولیة؛ لما كان یفعلھا أبًدا.    

كل امرئ في نفسھ عاقل    

یا لیت شعري فمن الجاھل    

ال أفرض أنك تخلیت عن العجب في النھایة    

فذلك المعشوق الذي كان یتخلى عن العجب باق    



 

ال مجال للضحك!      
یرى شخص لنفسھ فضیلة على آخر، فیسر. مثل ذلك الشخص الذي كان یقول: إن فالنة زوجة
المتوفي، كانت تضحك على الغسال. قال الحكیم: كانت تضحك على زوجھا، وإال فأي مجال

للضحك في ذلك المقام؟    



 

عذر غیر مقبول      
لقد أمرتك أمًرا، فلماذا لم تطعھ؟ قال: إنني قدمت عذري. قال: إنني لم أقبل ذلك العذر. وسلكُت
سبیل النفاق. وكنت أُبطن: أنك ستفعل ما قلتھ لك؛ حتى تتخلص من األلم. ما دمنا ال نخلصك من
ھذا األلم في ھذا العالم، حتى یُسر باطنك، ویحل علیھ الفتح، ویعتریھ الذوق. فكیف یتأتى مني

العون في ذلك العالم، وقد ابتلى كل شخص بجرحھ؟!    



 

الكالم المفید      
طعن الشیخ في الوعظ قائًال: ما الوعظ؟ أن یخطب خطبتین أو ثالثًا فوق المنبر، ویحرك رأسھ
ویدیھ. لماذا ال یعظ نفسھ؟ لماذا ال یعظ أوالده؟ حتى ال یفعلوا كذلك حاشا �. ولماذا ال یعظ

زوجتھ، حاشا وكال.    

ل على وعظ ال ینشغل موالنا بالوعظ، ویقول ما یقول بإشارة الحق، وبشفاعة أھل الحق. وال یعّوِ
الشیخ. لو یقولون لطبیب: فلتعالج ھذا المریض. أقول: لماذا لم تعالج أباك؛ فمات؟ ولماذا لم تعالج
ابنك؟ ویقولون للمصطفى: لماذا لم تھد عمك أبا لھب، وتخرجھ من الظلمة؟ یجیب: ھناك آالم ال

تقبل العالج، وانشغال الطبیب بھا جھل، وھناك آالم تقبل العالج، وتركھا قسوة.    

یزرع رجل شیئًا في أرض. فیقولون لھ: لماذا لم تزرعھ في تلك األرض حیث یوجد بیتك. فیقول
ألنھا أرض بور، ال تصلح للزراعة. إن كالمي ذلك ال یضر أبًدا بل یفید. لكن أي منفعة في العالم،

ال یحرم منھا قوم؟    



 

العیب فیك!      
لو یبدو ماء النیل دًما في نظر المصري. فال یكون العیب في ماء النیل. وإذا لم یطرب منكر

لصوت داود. ویبدو صوتھ منكًرا في نظره، فال یكون العیب في ذلك الصوت.    

ما ضر شمًسا أشرقت بنورھــــا    

جمود حسود وھو عن نورھــــا عمــي    

ال یعتریك حال، وتنكر قولي، فتخلص من ھذا الحال، واحترم كالمي حتى تصبح محترًما. وربما
أثبَت صحة ما ادعیتھ من اإلیمان واالعتقاد، وبرھنَت على فطنتك وفطنة آبائك. وكانت الحرمات
والخدمات التي أدیتھا من قبل على ضاللة. وربما ضلَّلت اآلخرین أیًضا. وعلى العكس حین تسيء

األدب، وتستھین بي، تكون حقیًرا. وربما قدمُت الدلیل على ضاللك وفسادك.    

لوه؟     وقد كان ھذا مستحق�ا للتحقیر، فلماذا بجَّ



 

موافقة الشیخ      
إنني أخشى أن تكون غافًال عن وخامة الفراق في ھذه الساعة. وقد نمت ھانئًا في ظالل الشفقة،
تتحرك فتنقطع الشفقة. بعد ذلك ترى ھذه الحالة في المنام، وال ترى الشیخ في المنام؛ ألن رؤیة
الشیخ ال یمكن أن تحدث من دون إرادة الشیخ ال في المنام وال في الیقظة. وتبقى محجوبًا بمجرد

رجاء، أي أن رجاءك منقطع عن األسباب.    

مثل أمنیة عقیم یتمنى أن یرزقھ هللا بولد. ھذه أمنیة الشاب الفحل المتزوج من شابة. كیف تقارن
تلك األمنیة بھذه األمنیة؟ ھذا العقم والعجز بسبب انقطاع شفقة الشیخ. وا حسرتاه على ذلك العاجز
الذي یؤول عملھ إلى یاسین. یعني یعتریھ الذوق لما ینافقھ الشیخ، ویقول لھ قوًال لطیفًا رقیقًا، ویُسر
في ذلك الوقت وھو ال یعلم أن الخوف كامن ھناك. لكن حین یتحدث الملك بتھور وغلظة، فلیس

ھناك أي خوف، ما دام یتحدث بما یتناسب مع مكانتھ.    

إذا رأیت نیوب اللیث بارزة    

فال تظنَّنَّ أن اللیث مبتسمُ    

واحذر الملوك في حال اإلكرام.    

كنت أقول كالًما في المنام، كان الشیخ یكرره عليَّ قوًال قوًال. إن عدم تصدیق الشیخ في الفعل أو
في القول ھو سبب االنقطاع. عجبًا ألي غرض ال یصدق؟ حتى یضع ذلك الغرض في كف ید،
ویضع ما یرجوه من الشیخ في كف الید األخرى، ویرى أیعادل ھذا ذاك. للشیخ عالم عظیم مفعم



بالذوق. وقد انشغل بھ تماًما. المرید ال ینشغل بمثل ھذا العیش. إضافة إلى ھذا كیف تتحقق الموافقة
والشفقة؟    



 

نفس واحدة في أبدان متفرقة      
مثل أولئك الصوفیة العشرة. وقد عشق صوفي منھم غالم مسیحي؛ فكان یتعقبھ في الكنیسة
وغیرھا. أدرك غالم المسیحي ذلك فقال: لماذا تالحقني؟ فشرح لھ حالھ. قال غالم المسیحي: نحن
ننفر من رؤیة غیر أھل ملتنا. فكیف تطمع في القرب مني؟ لم یجد الصوفي وسیلة، فمضى
بسرعة، وودع األصحاب. قالوا: خیر. فقصَّ القصة، وقال: سأذھب ألشتري زناًرا. قالوا: نحن
نتفق معك أیًضا ولنشتري عشرة زنانیر، ونعقدھا على أواسطنا، في النھایة، مثل نفس واحدة في
أبدان متفرقة. لما رآھم غالم المسیحي، سألھم عن ھذا الحال، فقصوا القصة قائلین: إننا نفس
واحدة. اشتعلت نار في قلب غالم المسیحي، فقطع زناره، وقال: أنا عبد مثل ھؤالء القوم الذین
یخلص بعضھم لبعض ھذا اإلخالص، إنني لم أََر ھذا الوفاء في أي ملة. تجمع أقارب غالم
المسیحي وأبوه، والموه قائلین: أتفسد دینك بخداع الصوفیة؟ قال: لو أنكم ترون ما أراه، لبالغتم في

عشقھم.    



 

المرآة المصقولة      
كل َمن یحظى بالسعادة، تكون النصیحة بالنسبة إلیھ بمثابة الصقل على وجھ المرآة. وكل َمن ال
یحظى بالسعادة، تغضبھ النصیحة، وتزید صدأ مرآتھ. وال توجد مرآة یزداد صدؤھا بالصقل إال في

الخیال.    

أیھا الحبیب، انظر، فقد بقي في رمق    

من ثم أحزن لحالي، فقد بقیت الشفقة في النھایة    



 

أنت المقصود      
كان ینبغي عليَّ أن أعلمھ العشق. كان یقول: ألقیت حجًرا في البئر في ذلك الیوم في آقسرا بالقرب
من ذلك الرباط. ألم تذكر شیئًا قط؟ إنني كنت أذكر الكثیر. ذلك الذي قلتھ، جعلتھم في حل منھ.

كنت أنت المقصود، أي شأن لي بھم؟    

ینبغي اإلحسان إلى الضیف في وقتین: أحدھما: وقت الرحیل. یعني أنك أحسنت إلیھ في البدایة.
ومنذ ذلك الوقت حتى األبد لھ حكم الرحیل.    



 

اشتِر جحًشا      
استغفرت إن لك في كل یوم استغفاًرا. مثل حكایة شقیق ذلك اللوطّي الذي في كل مرة كانوا
یقبضون علیھ فیھا، كانوا یطوفون بھ حول المدینة. وقد أنزلوا أحمال جحش أخیھ، وكانوا یجلسونھ
علیھ. فقال لھ أخوه یوًما: أیھا األخ، إنني أرى أنك ستداوم على ھذا العمل، من ثم ینبغي لك أن

تشتري جحًشا.    



 

المھارة في الصنعة      
الفرق بیني وبین المشایخ: أنني أظھر ما أبطن، وقد وھبني هللا القدرة على الجلوس مع الغریب،

والصدیق یكون أولى. الشخص الذي یجد منفعة في طریق معین، فلیتمسك بذلك الطریق.    

كل شخص یحتار في أمره    

األفضل لھ أن یدرك الموضوع من بدایتھ    

یعني یسلك الطریق مجرًدا، ویعاون الصدیق المخلص، ویرى خصمھ جاھًال وأْبلَھَ.    

كان أبو بكر الربابي قد سمع عن صیت جحا، والتقیا ذات یوم، ولم یعرف أحدھما اآلخر. فسرقا
من شخص حماره وثیابھ وكیسھ. علق ذلك الشخص طبًال في رقبتھ بسبب الغصة قائًال: سرقاني.
فسلباه طبلھ ذلك، وھكذا كان یبدي كالھما مھارتھ في صنعتھ لآلخر. كلما كان یظھر ھذا مھارة،
كان یظھر ذاك مھارة أخرى في اللصوصیة تفوق مھارتھ. حتى قال أبو بكر یوًما: َمن أنت یا َمن
تحظى بھذه المھارة؟ فقال: جحا. قال: صدقت. كذلك التقى صاحب قلب فقیرین. فیعظم ذاك، ألنھ
بلغ المقاصد بذلك. ویعلم اآلخر ما یقولھ، ومجافاتھ إال أنھ یعلم أن طریق السعادة ھو تحمل الجفاء،

ویرى طریق السعادة أكثر وضوًحا من قرص الشمس، ویعرف ذلك(200).    

(200) األصل العربي للحكایة:    

حكایة بو بكر ربابي حین لقي الجوحي وأحدھما ال یعرف صاحبھ أنھ ھو، إال أنھ عرف أن ھذا
أیًضا محتال، فسرقا من رجل حماًرا وكیًسا وثیابھ؛ حتى جن، وكان یضرب الطبل ویدور. فسرقا



الطبل. ثم كان كل ما كان یغلب أحدھما صاحبھ بشيء، یعقبھ اآلخر یغلبھ؛ حتى قال لھ: من أنت؟
فقال: أنا جوحي. قال: صدقت. فكذا لما التقى الفقیرین صاحب قلب كل واحد منھما، ھذا یعظم ألنھ
یعرف أنھ حصل بھ ھذا المقصود، ذاك أیًضا یعرف، إال أنھ إنما یأتیھ بما یكره. ألنھ عرف طریق
السعادة، وھو أعرف بطریق السعادة من الشمس الطالع، حتى یأتي بذلك، وھذا یتمنع علیھ في

بعض األحوال.    

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 354.    

وأبو بكر الربابي وجحا من الشخصیات األسطوریة التي یُضرب بھا المثل في السخریة والھزل
والمطایبة.    

انظر: السابق، ص 474.    



 

ھات یدك      
ذلك الذي ینفر من الجفاء، یشبھ ذلك النحوي الذي كان قد سقط في كّوة مملوءة بالنجاسة. فجاءه
شخص وقال: ھات یدك. ولم یقلھا معربة، وجزم الكاف. فغضب النحوي، وقال: اعبر، إنك لست
من أھلي. جاء آخر، وقال مثلما قال ذلك الشخص. فغضب النحوي، وقال: اعبر، لست من أھلي.
وعلى ھذا النحو كانوا یأتون. وكان یرى ذلك القدر من التفاوت في النحو، ولم یكن یرى بقاءه في
القذارة. وعلى ھذا النحو كان قد مكث طوال اللیل حتى الصبح في تلك القذارة في قعر المزبلة. ولم
یكن یمسك بید أحد أو یعطي یده إلى أحد. لما طلع النھار، جاء رجل، وقال: یا أبا عمر، قد وقعت
في القذر. قال: خذ بیدي فإنك من أھلي. وأعطاه یده. لم یكن الرجل قوی�ا، فلما سحبھ، سقط كالھما

في الكوة(201).    

(201) األصل العربي للحكایة: كما قال العابر ھات یدك لألعمى النحوي الواقع في كوة. قال:
اعبر، أنت لست من أھلي. قال اآلخر: ھات یدك. أجاب كذلك، ھكذا حتى مكث إلى الصباح في
قعر المزبلة، وما أعطى إلیھ یده، حتى جاء آخر، وقال: یا أبا عمر، قد وقعت في القذر. فقال:

خذي بیدي وأنت من أھلي.    

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 354.    



 

أي حال اعتراك؟      
یعتري شخص حال بسبب صوت، ألن ھذا الصوت یشبھ صوت فالن، وھو ال یعلم حقیقة
الصوت. وآخر یعتریھ حال على سبیل الموافقة، وھو ال یعلم ما الموافقة؟ مثلما سمع ذلك النحوي
: في كل عشیٍة وفي إشراَق. فمزق قمیصھ وأخذ یصیح، حتى تجمع الخلق حولھ في من مغّنٍ
محفل. وقد تحیر القاضي في أمره قائًال: إن ھذا الرجل لم یكن من أھل الحال أبًدا. ویظن المغني
أنھ یستحسن صوتھ. فیكرر الغناء. ویصیح النحوي، ویشیر إلى الخلق قائًال: استمعوا أیھا
المسلمون؛ فیظنون أنھ ربما یسمع صوتًا عجیبًا من الغیب، وینبھنا. لما طال النھار وفرغوا. كان
النحوي قد مزق ثیابھ، ورماھا، وصار عاریًا. تجمعوا حولھ، ونثروا علیھ الماء وماء الورد، لما
ھدأ، أخذ القاضي بیده، وأدخلھ الخلوة، وقال لھ: استحلفك بروحي ورأسي أن تقول الصدق، من
أین لك ھذا الحال؟ قال: لماذا ال یعتریني حال وألف حال؟ ومنذ عھد آدم حتى عھد نوح، ومنذ عھد
إبراھیم الخلیل حتى عھد محمد ملسو هيلع هللا ىلص، كان حرف «في» یجر األسماء، وھو ینصبھا في ھذه

الساعة(202).    

(202) األصل العربي للحكایة:    

كالذي أخذه الحال حین قال المغني: في كل عشیة وفي إشراق، مزق النحوي قمیصھ، وصاح عشر
صیحات متتابعات، واجتمعوا الناس علیھ في محفل القاضي، والقاضي تحیر فیھ، إن ھذا لیس من
أھل الحال والذوق، یقول: اسمعوا، أما تستمعون؟ إیش یقول، یا مسلمین، استمعوا. ویقول للمغني:
اعد، ویصیح ویمزق ثیابھ وقمیصھ وجبتھ، ویقول: اعد، اعد. ففي اآلخر، لما فرغوا أخذ القاضي
بیده في الخلوة، یقول: بحیاة رأسي، ھاتوه إلى ھیھنا. قال: من أین لك ھذا الحال؟ قال: كیف ال



یأخذني ألف حال، وحرف «في» من خصایص حرف الجر، وھذا الحرف من وقت آدم كان یجر
األسماء إلى الساعة، والساعة ینصب االسم، بقي في الدنیا خیر.    

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد على موحد، ص 355.    

من ثم لما یعتري حال على ھذا النحو كل شخص من أجل غرض فاسد. فإنھ لو یبذل تلك القوة في
الحقیقة لغرض باق وحیاة خالدة، كیف یكون ذلك الذوق؟ تلك     

القوة ثروة. َمن اشترى ما ال یحتاج إلیھ، فقد باع ما یحتاج إلیھ(203).

(203) َمن اشترى ما ال یحتاج إلیھ، فقد باع ما یحتاج إلیھ.    

مقولة البن عباس.     

ابن عبد البر: بھجة المجالس وأنس المجالس، جـ 1، ص 24.    
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یقول شخص في عینیھ دمع وغبار: عالجوا ھذا الداء. فیمضون ویقولون: نحن مشغولون. إننا
نرتق النعال المھترئة. إنني حین انتعُل ذلك النعل المھترئ في الحمام، تكون ھذه ھي أھمیتھ

بالنسبة لي. یقولون: ال، إن لھ فوائد أخرى.    



 

النظرة األولى      
كان واعظ یحرض الخلق على الخطبة والزواج، ویروي األحادیث، ویحث النساء على الزواج من
فوق المنبر. ویشجع الرجل المتزوج على الوساطة والسعي لدى األھل. وكان یروي األحادیث،
ومن كثرة ما تحدث، نھض رجل، وقال: الصوفي ابن الوقت. أنا رجل غریب، وتلزمني زوجة.
التفت الواعظ إلى النساء وقال: أیتھا النساء، ھل توجد بینكن امرأة ترغب في ذلك؟ قلن: بلى. قال:
فلتنھض، وتتقدم. نھضت امرأة وتقدمت. قال لھا: اكشفي عن وجھِك حتى یراِك. ھذه ھي سنة
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أن ینظروا نظرة قبل النكاح. كشفت المرأة عن وجھھا؛ فقال: انظر أیھا الشاب. قال:
نظرت. قال: أھي مناسبة لك؟ قال: نعم. قال: أیتھا المرأة، ماذا تملكین من متاع الدنیا؟ قالت: أملك
جحًشا. یعمل بالسقایة تارة، ویحمل القمح إلى الطاحون تارة أخرى، ویأتي بالحطب، ویمنحني
أجرتھ. قال الواعظ: یبدو ھذا الشاب أصیًال متمیًزا، وال یستطیع أن یعمل مكاری�ا. أتوجد امرأة
أخرى؟ قلن: نعم. وعلى ھذا النحو تقدمت امرأة أخرى، وكشفت عن وجھھا. قال الشاب: لقد
أعجبتني. قال الواعظ: ماذا تملكین؟ قالت: أملك ثوًرا، یرفع الماء تارة، ویحرث األرض تارة
أخرى، ویجر العربة أحیانًا. وسیحصل على نصیب من أجرتھ. قال: ھذا الشاب متمیز، وال یلیق
بھ رعي البقر. أھناك امرأة أخرى؟ قلن: نعم. قال: فلتتقدم. تقدمت؛ فقال: ماذا تملكین من األسباب؟
قالت: عندي بستان. التفت الواعظ إلى ھذا الشاب وقال: االختیار لك اآلن، اقبل األنسب لك من
ھؤالء الثالثة. أطرق ذلك الشاب. فقال الواعظ: قل بسرعة، أیھن ترید؟ قال: أرید أن أركب
الحمار، وأسوق الثور، وأذھب إلى البستان. قال: بلى، ولكنك لست لطیفًا إلى الدرجة التي تجعل

الثالثة یرضین بك.    



 

لقد حان الوقت      
كان صوفي طالب یكثر من المجاھدة لسنوات، وكان یخدم المشایخ وغیر المشایخ على أمل ما.

لكن الوقت لم یحن بعد لتحقیقھ.    

ما دام لم یحن موعد أي أمر كان    

فال یفیدك عون أي رفیق كان    

وبعد أن بلغ سن الشیخوخة والیأس، كان قد ذھب إلى المقابر یوًما، وكان یتذكر أمانیھ، وبكى
كثیًرا، ووضع لبنة تحت رأسھ، ونام. فانفرج أمره أثناء النوم. وتحقق مراده. فنھض، وكان یضع
تلك اللبنة على رأسھ ووجھھ، وكان یحملھا معھ كلما ذھب إلى ضیافة أو مسجد أو مستراح أو
حمام أو متنزه أو زیارة أو سماع أو سوق. وكان الرجل اللطیف الضعیف یضع تلك اللبنة تحت
إبطھ. قالوا لھ: لماذا ال تضع تلك اللبنة في زاویة وتتركھا؟ قال: ستكون معي في القبر أیًضا؛ ألنني
كنت قد فقدت شیئًا مدة طویلة، ویئست، وعاد األمل لي مرة أخرى، ثم یئست آالف المرات. وذات

یوم وضعت رأسي فوق ھذه اللبنة، فوجدت ذلك الشيء.    

    * * *



 

الزم صحبتنا      
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: َمن بورك لھ في شيء، فلیلزمھ(204). لو یمكرون، ما دمنا نعلم ُزر ِغب�ا(205)
حتى فلیلزمھ. نقول: قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذلك في حق أبي ھریرة وأمثالھ. وكان قد نتج عن الصحبة في
نظرھم انعدام األدب والمالل. ولم یقل ذلك أبًدا في حق أبي بكر. ولم یدعھ یغزو؛ فیغیب عن
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وینشغل بالغزو. ذات یوم ھاجم مبارز من قبل الكفار الصحابة في حرب، فتقھقروا
في میدان القتال، ولم یكن أي شخص یتقدم إلیھ. سألوا عن السبب؛ فالمقاتلون ﴿َكأَنَُّھم بُنیاٌن
َمْرُصوٌص﴾(206). والفدائیون یتمنون الموت. فتمنوا الموت. وھم یطلبون الموت كما یطلب
الشاعر القافیة، ویتمنى المریض الصحة، ویرغب المحبوس في الخالص، واألطفال في قوس
قزح. فلماذا ھذا الكر والفر؟ وِمن َمن؟ قالوا: حفاًظا على األرواح من المبارز الذي أغار في
المیدان. إنھ ابن أبي بكر الصدیق وقرة عینھ. یخجل الصحابة أن یتقدموا إلیھ. سمع أبو بكر
الصدیق ھذا الكالم، وكان مع الرسول في العریش. فسأل: ما ھذه الجلبة؟ قالوا: إنھ ابنك، وقد
أغار. فجلس في الحال، وقال في المیدان: أنا بريء منكم. لما رأى االبن وجھ أبیھ، عاد. وعاد
الصدیق أیًضا. وضع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص یده المباركة على كتف الصدیق، وقال: ادخر لنا نفسك یا صدیق.
یعني ال قیمة للنفس عندك، لكنَّ لھا قدًرا عظیًما عندنا؛ فاحفظھا من أجلنا، وال تقدم على الحرب
أبًدا، وال تخرج للغزو، والزم صحبتنا. من ثم كیف یقول لھ ُزْر ِغب�ا؟ الغزو فریضة على المؤمنین

اآلخرین، وأعز الطاعات. وھو معصیة في حق الصدیق؛ حسنات األبرار سیئات المقربین.    

(204) من بورك لھ في شيء، فلیلزمھ:    



إشارة إلى حدیث مأثور عن بعض السلف أورده السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظ: َمن أصاب
من شيء فلیلزمھ. وعزاه البن ماجھ، وقال: والذي على األلسنة معناه: وھو َمن بورك لھ في شيء

فلیلزمھ.    

د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفروائي: شیخ اإلسالم ابن تیمیة وجھوده في الحدیث وعلومھ، دار
العاصمة للنشر والتوزیع، الجزء الرابع، باب ما روى فیمن بورك لھ في شيء فلیزمھ، ص 488.    

(205) ُزْر ِغب�ا:    

إشارة إلى الحدیث: حدثنا القاسم بن زكریا المطرز، حدثنا سوید بن سعید، حدثنا القاسم ابن غصن،
عن عبد الرحمن بن إسحق، عن النعمان بن سعد، عن علي رضي هللا عنھ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: زر

ِغب�ا تزدد حب�ا.    

جامع السنة وشروحھا، حدیث رقم 14.    
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(206) ﴿كأنھم بنیان مرصوص﴾: سورة الصف، جزء من اآلیة 4.    



 

صاحب القلعة      
ما دامت القلعة ملك متمرد، كان ھدمھا واجبًا، ویستوجب الخلعة. ویكون تعمیرھا خیانة ومعصیة.
وما داموا قد استردوا القلعة من المتمرد، ودخلھا علماء الملك. من ثم یكون ھدمھا وتخریبھا غدًرا

وخیانة، وتعمیرھا فرض عین وطاعة وخدمة.    

بدا التسبیح والدین والصومعة سنة الزھد    

وبدا الزنار والكفر والحان قوام العشق    

ال یصیر عبد الحق مسلًما على حق    

ما لم یَِصْر اإلیمان كفًرا والكفر إیمانًـا بالنسبة لھ    



 

حقیقة األشیاء      
إن التحدث أمام بلیغ وقاحة، إال على سبیل التوضیح. مثلما یحملون النقد إلى الصراف، ویقولون
لھ: افصل المزیف. لكن لو یكون الصراف عاشقًا ومحب�ا للمتحدث أو مریًدا لھ؛ تبدو لھ جمیع

سیئاتھ حسنات، ویبدو لھ زیفھ ذھبًا. حبك الشيء یعمي ویصم(207).    

(207) حبك الشيء یعمي ویصم:    

قال الحافظ صالح الدین العالئي: ھذا الحدیث ضعیف ال ینتھي إلى درجة الحسن أصًال، وال یقال
فیھ موضوع.    

وورد الحدیث على ھذا النحو: حدثنا ابن شریح، حدثنا بقیة عن أبي بكر بن أبي مریم عن خالد بن
محمد الثقفي عن بالل بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: حبك الشيء یعمي

ویصم.    

عون المعبود، جـ 14، أبواب النوم، باب في الھوى، ص 31.    

    .islamwab.net

ویكون ھو نفسھ عاشقًا لحالوة حدیثھ. أجبنا على ذلك بأن العشاق جمیعھم على ھذا النحو. یرون
كل شيء على حقیقتھ؛ ألنھم ینظرون بنور الحق. المؤمن ینظر بنور هللا(208) وھم جمیعًا ال

یعیبون العاشق، كما قال: ﴿ال أحبُّ اآلفلین﴾(209).    



(208) المؤمن ینظر بنور هللا:    

قال أبو حفص النیسابوري: لیس ألحد أن یدعي الفراسة. ولكن یتقي الفراسة من الغیر؛ ألن النبي
ملسو هيلع هللا ىلص قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنھ ینظر بنور هللا.    

موسوعة األخالق، األخالق المحمودة، الفراسة، الدرر السنیة.     

    .dorar.net

(209) ﴿ال أحب اآلفلین﴾: سورة األنعام، جزء من اآلیة 76.    

الحسن القابل للزوال    

عشق الرجال لھ محال    



 

فساد العالم      
كل فساد حدث في العالم، إنما حدث ألن الجمیع -فرًدا فرًدا- آمن بالتقلید(210)، أو أنكر التقلید.
وقد تألم ذلك العزیز. ولم یعلموا أنھ عزیز إال بالتقلید، والتقلید یكون بحماس تارة وبفتور تارة

أخرى. وكیف یلیق التقلید بمسلم؟    

(210) التقلید: التقلید في اصطالح األصولیین ھو أخذ قول الغیر من غیر معرفة دلیلھ، وھو تشبھ
العامي من المسلمین بما یفعل ویحكم بھ شیخھ من أحكام الدین في ما لم یعلمھ. وقد حدثت ظاھرة
التقلید في أوائل القرن الرابع الھجري، وكان التمذھب بمذاھب األئمة األربعة بعد انقراض عصر
األئمة الذین ھجروا التقلید ولم یعتدوا بھ، وقد أحدث عوام المقلدة ھذه المذاھب ألنفسھم من دون أن

یأذن بھا إمام من األئمة المجتھدین.    

    .ar.m.wikipedia.org

لما أصابھ ألم، وھو عزیز في األمر نفسھ. كان ذلك بسبب فساد العالم: ﴿فَعََصْوا َرُسوَل ربھم
فأخذھم﴾(211). قال: ھذا حسن. لكن إذا اعتقد شخص في التقلید في البدایة، وكان یتواري خلف
حجاب الظن، وُكشف الحجاب في النھایة. بمجرد أن كشف الحجاب، كثرت الحجب. واعتقد ذلك،
ولكنھ ال یظھر؛ حتى ال یسيء الخلق الظن بھ، ویفقدون الثقة فیھ. وقال: ولكن لو ال یُظھر، فإنھ
یضلل الناس. قال: كیف یظھر؟ وھو ال یثق بنفسھ. خالصة القول: لو یظھر فإنھ یؤول، وإذا لم
یظھر فإنھ یؤول أیًضا. ھكذا قال درویش. وموالنا یعرف أن ذلك الدرویش لیس ممن یلقون الكالم

جزافًا. مضى ھذا.    



(211) ﴿فعصوا رسول ربھم فأخذھم﴾: سورة الحاقة، جزء من اآلیة 10.    

لما افتتحَت الكالم في حضور مثل ھذا الفصیح، رأیَت أن الصالح في ظاھرك ال باطنك. ولو أنك
بقیت في ھذا المقام الذي یكمن فیھ سر اتباع رجل أمتھ أفضل األمم.    

إذا قلت لیھودي: النصراني أفضل أم المسلم؟ یقول:     

المسلم. وإذا قلت لنصراني، یجیب كذلك. إن نظرة ھؤالء ھي سبب زیادة االعتقاد في حق األمة
الصادقة لذلك الحسن الحظ. ﴿قد علم كل أُنَاٍس مشربھم﴾(212).

(212) ﴿قد علم كل أناس مشربھم﴾: سورة البقرة، جزء من اآلیة 60.    

أسارع إلى طلب الحبیب    

وقد انقضى عمري وأنا غافل    

ألفرض أنني سوف أحظى بوصال الحبیب    

فأین أدرك ذلك العمر الذي انقضى؟    

ال یخرج الطریق عن اثنین: إما طریق فتوحات الباطن مثل األنبیاء واألولیاء، أو عن طریق
تحصیل العلم، وھو المجاھدة والتصفیة أیًضا. وقد تخلف عن كلیھما، فماذا یتبقى سوى الجحیم؟    



 

أنت الجزء وأنا الكل      
﴿ما خلقُُكم وال بَْعثُكم إال كنفس واحدة﴾(213). أین نظیر ھذه األحادیث؟ المؤمنون كنفس واحدة.
من ثم دعوة األنبیاء ھي: أیھا الغریب، أنت في الصورة جزء مني. فلماذا أنت جاھل بي؟ تعاَل أیھا
الجزء، وال تكن جاھًال بالكل، كن عالًما بھ، واعرفني. فیقول: أضحي بنفسي، وال أعرفك،
وأتحسر. الخالصة مھما یختلون في تلك الخلوات الظاھرة، تزداد األخیلة، ویمثلون أمام المرشد،
وكلما یتقدمون في طریقة االتباع ھذه، تتجلى لھم الحقیقة تلو الحقیقة، ویتحقق لھم التجلي تلو

التجلي.    

(213) ﴿ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة﴾: سورة لقمان، جزء من اآلیة 28.    



 

إنك لست مثلھم      
سأل: ھل التلون ھو االنھماك في الطاعة وقتًا، واالنشغال باألكل والشرب في وقت آخر؟ تلك ھي
ریاضة النفس، وھذه ھي تربیة النفس. قال: ألم یكن التلون لألنبیاء واألولیاء؟ لكن األنبیاء واألولیاء
كانوا یھذبون الروح أثناء الطعام وفي الطاعة، ال النفس –الفّر محسوب على الكّر في القتال، وال
تناقض بینھما- لكنك ظننت نفسك مساویًا لھم، فال تظن ذلك؛ ألنك إذا كنت مساویًا لھم في الفعل

والعبادة، لكنت مساویًا لھم في الحال والكشف.    



 

كن منصفًا      
كن منصفًا، حتى یبلِّغك اإلنصاف مكانة. حفظ الصحة أسھل من طلب الصحة، واجتناب اإلثم
أسھل من طلب التوبة. حین تبتلى بذلك البالء بعد ترك التعفف، تصبر، وتقول: لماذا لم أصبر ذلك

القدر من الصبر؟ فماذا كان ذلك القدر من الصبر بالنسبة إلیك في ذلك الوقت؟    



 

مشقة الفراق      
لو أنك تستطیع العمل، لما كان ینبغي علینا السفر من أجلك، ومن أجل مصلحتك، وإن العمل یثمر
في ھذا السفر الذي قمنا بھ، ویكون حسنًا. وألنني لست مخوًال بأن آمرك بالسفر؛ فإنني أفرض
ب الفراق. وھو یقول في الفراق: ماذا كان ذلك السفر على نفسي من أجل إصالح أموركم. جرَّ
القدر من األمر والنھي؟ لماذا لم أمتثل لھ؟ كان ذلك الشيء سھًال في مقابل مشقة الفراق ھذه. ذلك
الذي كنت أتحدث بھ، وأنافق. وكنت أجبر بخاطر الطرفین كلیھما، وأقول كالًما مبھًما. تنبغي
الصراحة. ماذا كان قدر ذلك العمل؟ إنني أسافر خمسین سفًرا من أجل مصلحتك. وسفري من أجل
توفیقك في العمل. وإال فال فرق عندي أن أكون في الروم أو الشام؟ أو أكون في الكعبة أو
أسطنبول؟ ال شك أن الفراق یصنع إنسانًا مجربًا ومھذبًا. من ثم المھذب ومجرب الوصال أولى أم
ب الوصال وینتبھ؟ وأین ذلك الذي كان قد وقف في الخارج؟ مجرب الفراق؟ أین ذلك الذي یجّرِ

إلى متى یسلك الطریق محجوبًا؟ من یشبھ ذلك الذي یقیم خلف حجاب؟    



 

خاصیة العشق      
ذلك الذي قلتُھ من أنھم ال یستمعون إلى تعریف العاشق وداللتھ. ألن خاصیة العشق ھي أنھ یظھر
العیب فضًال. حبك الشيء یعمي ویصم. وال یمكن أن یتحقق ھذا: أن یكون عاشقًا، وتبقى لھ قوة

البصیرة والتمییز.    

قلت: ال یمكن منع اإلمكان.    



 

الواجب والجائز والمحال      
إننا نأخذ بقول األصولیین في ھذه المسألة: القضایا ثالثة أقسام: األولى واجبة: مثل عالم الحق
وصفاتھ، والثانیة محالة: مثل اجتماع النقیضین، والثالثة جائزة: ولھا الوجھان كالھما. ویجوز أن

تكون أو ال تكون. كل َمن یتكیف مع ھذا القسم؛ یجد الخالص.    



 

جنة األرض      
ذلك الذي قیل من أن تلك الجنة التي خرج منھا آدم تقع فوق أكمة على مرتفع، وتوجد على األرض
أیًضا. ولیست تلك الجنة ھي الجنة الموعودة التي یعدھا المؤمنون فوق األفالك. قلت لھ: إنك كنت

تقول لي: إنك تتفلسف. وقد تفلسفَت أنت على كل حال.    



 

المزاح أفضل من الكالم      
كان قروي یسوق ثوًرا، وقد علق القید في شيء؛ فلم یستطع الثور السیر. ضرب القروي الثور
كثیًرا وساقھ، لكنھ لم یستطع السیر. وكانت الثیران تنكب على وجوھھا بسبب وخز سن المحراث.
حین حرث القروي ذلك المكان، رفع حجًرا أو حجرین، فرأى القید وقد علق في حلقة إبریق كبیر

فوھتھ مسدودة.    

ومھما حاول اقتالع فوھتھ، لم یستطع. قال: ما دمُت ال أستطیع حملھ، فألھشم رأسھ بأي طریقة
ممكنة. ومھما حاول، لم یستطع. قال: عجبًا! ھل توجد دراھم ھنا؟ أھي مزیفة؟ ولم یفكر في الذھب
بال شك، ألنھ قروي. في النھایة یقتلع اإلبریق فیجده مملوًءا بالذھب الخالص. أَخرج قطعة،
ومسكھا بقبضتھ في النور، ونظر إلیھا، وقال: وهللا، إنھ ذھب. من ثم لم یشعر بحزن أو تعب،
وكان یسوق الثور، وینجز عمًال. في ھذا الوقت اجتمعت علیھ ظنون العالم ووساوسھ، وقال: ھكذا
أفعل حتى أعیش. أخبئھ في المكان الفالني، أو أعرضھ على الملك مباشرة وأشیاء من ھذا القبیل.
في ھذه األثناء كان الملك یعود من الصید غاضبًا. رأى القروي قائدین من بعید، فصاح علیھما؛
حتى یعھد بھ إلیھما. لما قدما، كانا یقوالن: عجبًا! لماذا یدعونا؟ امنحنا الماء حتى نشرب. قال:
دعوتكما ألسألكما: أي طریق یؤدي إلى المدینة؟ ألنھ كان قد كره إفشاء أمر الكنز لھما منذ قدما
إلیھ. قال أحدھما: تسألنا عن الطریق إلى المدینة؟ من ثم ضحكا وقاال: من الناحیة الفالنیة. وذھبا.
فندم أیًضا، وجدَّ في استدعائھما مرة أخرى؛ فجاءا وقاال: ماذا ترید؟ كان القروي قد كره اإلعالن
عن الكنز. فقال: أي طریق للمدینة أرشدتماني إلیھ؟ لقد نسیت، أھذه الناحیة أم تلك؟ أراد أحدھما
إیذاءه. وأمسك اآلخر بیده، وسحبھ. لما اقتربا من الملك، وقفا ونظر أحدھما إلى اآلخر، وأخذ



یضحك على ھزل القروي. غضب الملك، وأمر بعقابھما. طلب القائد –األكثر حلًما منھما- األمان،
وقال: یا     

ملك العالم، سلھ ما سبب ذلك الضحك من أجل هللا؟ وقص القصة. فقال الملك: لو القصة صحیحة،
فاذھبا وأحِضرا القروي. أسرع القائدان. وشاھدھما القروي ففزع، وقال: وهللا، إنھما یأتیان نحوي.
جاءا، وقاال: إن الملك یدعوك. فیقول القروي في نفسھ: غم مع امتالك الذھب، وغم من دون
امتالك الذھب، في النھایة الغم مع امتالك الذھب أفضل لي من الغم من دون امتالك الذھب. على

كل حال لیس ھناك خطر على الروح. جرى ھذا الكالم، وسقط من الحكایة.

إن المزاح مع ھؤالء القوم أفضل من الكالم. مھما كان الشخص عظیًما أو یمتلك ملًكا أو والیة.    

ي بنفسي فیھا     مدینة ظالمة أُضّحِ

حتى أؤذي نفسي وأقتلھا وأقضي علیھا    

مثل ھذا الشخص ولو أنھ یمزح، یھاب معارفھ مزاحھ. لكن مثل ھذه الھیبة ال تأتي بالكالم. ال شك
أن الحدة والھیبة تقالن بالمزاح، وتكون الحال أفضل. بعد ذلك شرعوا في تعریة ذلك المسكین؛

حتى یبیعوا ثیابھ، ووضعوھا على خاصرتھ وفقًا ألالعیب الغجر.    



 

ما الفتوة؟      
كل شخص یتحدث عن تاریخ الفتوة(214)، وأن الفتوة وصلت إلى آدم. وھكذا كانت. ولما وصلت
إلى إبراھیم كانت على ھذا النحو، ولما وصلت إلى أمیر المؤمنین علّي، كانت كذلك. كل شخص
، فقلت: لن أتحدث. ا. ألحوا عليَّ كان یتحدث على قدره في دوره. لما جاء دوري، لم أقل شیئًا مھم�
كان ھناك درویش، طأطأ رأسھ، ولم یكن قد تحدث مطلقًا. رغبُت في الحدیث، فقلت: ینبغي على
اإلنسان أن یرتكب زلة مرة واحدة طوال عمره، فیستغفر لھا بقیة العمر في ُسنة أبي. وَمن أشبھ

أباه فما ظلم. وبدأت الحدیث عن زلة آدم وتوبتھ.    

(214) الفتوة: كانت لفظة الفتوة قبل اإلسالم وفي الصدر األول منھ تعبر عن مجموعة من
الخصال المحمودة: كالشجاعة والمروءة والكرم والسخاء. وكان لفظ الفتى یطلق على َمن یتسم

بھذه السمات ویتمیز بھا عن غیره.    

ویعد الشیخ شھاب الدین عمر السھروردي شیس بن آدم ھو مبدأ الفتوة ومنشؤھا؛ النشغالھ بعبادة
هللا، واستغنائھ عن الدنیا والعقبى. ویذكر السھروردي أن الفتوة انتقلت من شیث إلى إبراھیم
الخلیل. ویعد ابن المعمار إبراھیم منشأ الفتوة ومبدأھا؛ لتحطیمھ األصنام، وإعراضھ عن األنام،
وصبره على إلقائھ في النار. وإبراھیم ھو أبو الفتیان وأول نقطة في دائرة الفتوة عند أھل الفتوة. ثم
انتقلت الفتوة من إبراھیم إلى إسماعیل، ووصلت من صلب إسماعیل إلى صلب محمد المصطفى
ملسو هيلع هللا ىلص، وھو أفتى الفتیان؛ ألنھ سینشغل بأمر أمتھ یوم القیامة. ومن محمد ملسو هيلع هللا ىلص انتقلت الفتوة إلى علي بن
أبي طالب. الذي جاد بنفسھ على فراش النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وقد ارتبطت تعالیم الفتوة بآداب التصوف.



والفتوة في اصطالح العارفین ھي اإلیثار، وھو أن تؤثر الغیر على نفسك. أي تقدم اآلخرین علیك
في شيء رغم حاجتك إلیھ. وتعني أیًضا كف األذى وبذل الندى والجود بالموجود وترك الشكوى.    

انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، الفتوة وفرید الدین العطار النیسابوري، مؤتمر الدراسات
الشرقیة بكلیة اآلداب جامع عین شمس تحت عنوان معطیات الحضارة اإلسالمیة للغرب، 1424

ھـ- 2002 م، ص 4، 10، 11.    



 

لسُت مفلًسا      
سألوا: ما سبب نزول ﴿إنَّا فتحنا﴾(215)؟ فقلت: لما نزلت ھذه اآلیة ﴿ وما أدري ما یفعل بي وال
بكم﴾(216). لم یفھموا سوى ظاھرھا، وأخذوا في السب. إنھم یتبعون شخًصا ال یعلم ما سیفعلونھ
بھ وبقومھ. فنزلت: ﴿ إنا فتحنا﴾. سألوا: وماذا كان جوابھم؟ قلت: ھكذا یكون تأویل الكالم: «ال
أعلم»، لیس معناھا الجھل أو الغفلة لكن معناھا: إنني ال أعلم أي خلعة سوف یخلعھا على الملك؟
؟ سألوا: من ثم ھناك مشكلة باقیة، أال یعلم مثلھ ماذا سوف یمنحوه؟ وأي ملك سوف یمتن بھ عليَّ
أي نقص یكون ھذا؟ وأیًضا ما دامت بعض الخلع قد وصلت، فكیف ال یصیر الباقي معلوًما؟ ما دام
القلیل یدل على الكثیر. قلت: ال یكون ھذا جھًال، ھذه مبالغة في عظمة ذلك العطاء ووفرتھ. مثلما
یقول في موضع آخر: ﴿وما أدراك ما العقبة﴾(217) ﴿وما أدراك ما یوم الدین﴾(218) لم یدركوا
حقیقة ھذا الكالم، وقد فھموا المعنى؛ فتغیر حالھم. ولتغیر اإلنسان سبب، وكنت أكرر الكالم عن
كل شریعة من أجل إفھامھم، فذموني قائلین: إنھ یكرر الكالم بسبب إفالسھ. قلت: إفالسكم أنتم. إن
كالمي ھذا حسن وصعب؛ لو أقولھ مائة مرة، یُفھم في كل مرة بمعنى مختلف. وعلى ھذا النحو

یكون المعنى األصلي بكًرا.    

(215) ﴿إنَّا فتحنا﴾: سورة الفتح، جزء من اآلیة 1.    

(216) ﴿وما أدري ما یفعل بي وال بكم﴾: سورة األحقاف، جزء من اآلیة 9.    

(217) ﴿وما أدراك ما العقبة﴾: سورة البلد، آیة 12.    

(218) ﴿وما أدراك ما یوم الدین﴾: سورة االنفطار، آیة 17.    



ھذا الذي كان یقول: إن عرصة الكالم واسعة للغایة. أردت الرد علیھ بأن عرصة المعنى واسعة
للغایة، وعرصة الكالم ضیقة للغایة. وكنت أنافقھ، مع أنھ كان زعروًرا، وال یعرف     

النفاق أیًضا. قلت لھ: استمع إلى ھذا الكالم بأذٍن أخرى، وال تسمعھ بتلك األذن التي سمعت بھا
كالم المشایخ. ذلك المكان الذي یجري فیھ ھذا الكالم، أي مكان فیھ ألبي یزید وسبحاني(219)؟!

(219) أبو یزید وسبحاني: یعد أبو یزید البسطامي م 261 ھـ أول من ربط بین التوحید والفناء،
وجعل فناء العبد عن نفسھ، وعن صفاتھ الذمیمة وأفعالھ الخسیسة، وعن الخلق، وعن ما سوى هللا،
ثم بقاءه بالحق ھما سبیلھ إلى التوحید. وحین یستھلك العبد في الفناء، یرى الحق مرآتھ، ویشاھد
نفسھ الحق في تلك المرآة، فیتحدث بلسان الحق، أو یتحدث الحق على لسانھ، وھو فاٍن. وقد قال
أبو یزید: كان الحق تعالى مرآتي طیلة ثالثین سنة. واآلن أنا مرآة نفسي، وما دمت فانیًا؛ فالحق
تعالى مرآتي؛ فھو یتحدث على لساني وأنا فاٍن. ولذلك فقد تحدث بلسان الحق، أو تحدث الحق على

لسانھ. وقال: سبحاني ما أعظم شاني.    

انظر: د. منال الیمني عبد العزیز، التوحید عند أحمد الجامي ومحیي الدین بن عربي، ص 8.    



 

المكر والطلب      
عشق مسلم غالم كافر، وكان یبدي المحبة. فقال لھ غالم الكافر: أنا كافر، وأنت مسلم. ال یجوز
ھذا. قال لھ المسلم: اعتنق دیني؛ فأسلم. كل َمن ال یُطلق علیھ مسلًما، یكون كافًرا. كل َمن یقال
عنھ: ھذا كافر، یكون كافًرا. لماذا یذكر ذلك؟ من ثم الدنیا جمیلة. لما شاھد الكافر عبد هللا تعالى،
عشقھ، وأسلم، وصار من أھل اآلخرة. وأسلم شیطاني(220). ونعم المال الصالح لرجل
صالح(221). ذلك الذي یقول في نفسھ: أسلم تدریجی�ا، وأصیر صالًحا. ھذا ھو المكر بعینھ،

والطلب بعینھ ھو الفراق. فأذعن، ولم تبَق لھ حیلة أخرى، وقد بدأ المداھنة.    

(220) أسلم شیطاني:    

إشارة إلى الحدیث: روى اإلمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لیس منكم من أحد إال
وقد وكل بھ قرینھ من الشیاطین!! قالوا: وأنت یا رسول هللا؟ قال: نعم، ولكن هللا أعانني علیھ

فأسلم.    

رواه أحمد بسند حسن والطبراني.    

    .ahlalhdeeth.com .ملتقى أھل الحدیث

(221) نعم المال الصالح للرجل الصالح:    

إشارة إلى الحدیث: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: یا عمرو، إني أرید أن أبعثك على جیش، فیغنمك هللا،
وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في



اإلسالم، فأكون مع رسول هللا. فقال: یا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح.    

الراوي: عمرو بن العاص.    

المحدث: األلباني.    

المصدر: صحیح األدب المفرد.    

خالصة حكم المحدث: صحیح.    

أخرجھ البخاري في األدب المفرد، والبیھقي في شعب اإلیمان.    

الموسوعة الحدیثیة، الدرر السنیة    

    .daorar.net



 

النفس اللوامة      
ما یقولونھ من أن ھناك اتفاقًا على أن النفس المطمئنة أفضل من النفس اللوامة وأعز منھا. من ثم
لماذا أقسم بالنفس اللوامة؟ وقال: ﴿وال أقسم بالنفس اللوامة﴾ [القیامة: 2] ولماذا لم یقسم باألفضل؟
ألم یرد أن یذكرھا، وأخفاھا بسبب غایة العزة. كما یقول شخص: أیھا الملك، بتراب قدمك، مع أن

نفسھ عزیزة. وقیلت إجابة أخرى في تفسیر ھذه اآلیة: ﴿والظالمین أعد لھم عذابًا ألیًما﴾(222).    

(222) ﴿والظالمین أعد لھم عذابًا ألیًما﴾: سورة اإلنسان، جزء من اآلیة 31.    



 

ال تموت مرة أخرى      
كان ذلك الشیخ یقول في تبریز ھؤالء الذین یقولون في الجنازة: ( سبحان الحي الذي ال یموت )
ویظنون أنھم یتحدثون عن هللا تعالى. هللا تعالى أعظم من أن یذكرون اسمھ عند الموت. إنھم

یخاطبون المیت. أي ھكذا صرت حی�ا، وعلى ھذا النحو حییت فال تموت مرة أخرى.    

فلما أضاء الصبح جمع بیننا    

وأي نعیم ال ینوره الدھـــر    



 

أحب اآلخرین من أجلك      
إنھ یقول: یلزم المسلم إسالًما، فال علم لھ بإسالمھ أو بصورة اإلسالم. یقول: إن كالم فالن الذع.
وھو یستمع إلى كالمھ شھًرا أو شھرین متتالیین باھتمام، وال یفھمھ. خاصة أنھ یھمس قائًال: لقد
وھبني هللا شیئًا عظیًما، وحصلت من هللا على شيء عظیم، لم یقف علیھ األولون أو اآلخرون. وأنا
أقول: لقد منحني هللا تعالى شیئًا قلیًال، وحصلت من هللا على شيء عظیم، وأنست بذلك الشيء
القلیل إلى حد أنني ال أستطیع شرحھ لك. إنك تقول: لقد وھبني شیئًا عظیًما، وال تبرھن على ذلك.
وأنا أقول: لقد منحني شیئًا قلیًال، وأبرھن على ذلك. فیقول لموالنا: إنني أحبك وأحب اآلخرین من

أجلك، ویستشھد بشعر المجنون:    

أحب لحبھا السودان حتى     

أحب لحبھا سود الكالب    

لو تقصد بھذا الغیر موالنا شمس الدین التبریزي، قل فلو أنك تحبني من أجلھ، یكون أفضل،
ویطیب لي أكثر من أن تحبھ من أجلي. وما تقولھ من أنھم یحبون غیر المحبوب بالتبعیة إلى

المحبوب. فإنھم یفعلون كذلك لما یكون المحبوب راضیًا بالتبعیة إلى ذلك الغیر.    

    * * *



 

نوح ومحمد      
قال: كانت لدرویش خرقة، وكان یتحدث إلیھا، ویتشاور معھا، ویسألھا. وأنا أقول: لیست تلك سنة
هللا أن ینطق غیر اآلدمي. سوى ما ثبت بالتواتر من معجزات األنبیاء. من ثم یا َمن أنت إنسان،
كیف ال یكون لك(223) حدیث ومنطق. إنني أحكي حكایات العجائز، وأنشد أشعار العرب. من ثم
قل أنت كالمك. فقال: إنھ الفقر، واألسمى من الفقر المشیخة، واألسمى من المشیخة القطبیة،
واألسمى من القطبیة الشيء الفالني. أردت القول: إنك بدلّت ھذا الفقر من دون مقابل. وتخلیت عن
ھذا الفقر بسبب ھؤالء الشیوخ الجھالء. من ثم ھذا العظیم ھو سید العالم وآدم. آدم ومن دونھ خلف
لوائي وال فخر(224). أنا أفصح العرب والعجم وال فخر، الفقر فخري(225). ماذا ترید بھذا
الفقر حتى تطرحھ خلف المشیخة؟ لكنني لم أقل شیئًا قط، وكان جوابھ السكوت. قال: إذا كانوا
حسًكا، ینبغي إشعال النار فیھم. قلُت: إنَك اتبعَت نوًحا، ولم تتبع المصطفى؛ كان نوح یقول: ﴿ال
تذر على األرض من الكافرین دیَّاًرا﴾(226). وقال المصطفى: اللھم اھِد قومي فإنھم ال یعلمون.
اتبع َمن یرتدون الُحلل ھؤالء موسى، حین لم یجدوا فائدة من اتباع محمد ملسو هيلع هللا ىلص حاشا �، بل إنھم لم
یتبعوا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص كما یجب. وحصلوا على فائدة قلیلة من اتباع موسى؛ فأفادوا منھا. إنك تقول:
الولي مفرد. والجمیع مشغولون بأمر الدنیا. أي ال یسیر الناس خلفھ أو أمامھ. مثلما ینظرون إلى
ملك باحتقار ألنھ شخص واحد. ولما یكون بین العسس. یبجلونھ؛ ألن العسس یحملون العصي

أمامھ وخلفھ.    

(223) األصل العربي: أما قولھ: هللا تعالى أعطاني شیئًا عظیًما، وعلمت من هللا أمًرا جلیًال، لم
یقف علیھ األولون واآلخرون. قلت: أعطانا هللا تعالى شیئًا صغیًرا قلیًال، ونحن بذلك متأنسون.



قولھ: أعطاني، ولم یقم علیھ برھانًا. وأنا أقول أعطاني وأقیم علیھ برھانًا. قولھ: أنا أحب ألجلھا
السودان حتى. قلنا: لو     

أحببتني ألجلھ فإنھ أفضل من أن تحبھ ألجلي، أو یقول: متى یكون ھذا من ثمرات المحبة. إذا كان
في مثل ھذا الكالم رضى المحبوب أم إذا لم یكن؟ قولھ: الخرقة تكلم صاحبھا. قلنا: لیس ھذا من
سنة هللا أن ینطق غیر اآلدمي، إال إذا ثبت بالتواتر معجزة للنبي. ثم إنك ما بالك ال تنطق، ولیس

لك منطق إال حكایات العجایز وأشعار العرب، فال بد من أن تسكت عن الجواب.

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 360.    

(224) آدم ومن دونھ خلف لوائي وال فخر:    

إشـارة إلى حدیث رواه أحمد وأبو یعـلى عن ابن عباس مرفوًعا من حدیث صدره: إنھ لم یكن نبي
إال لھ دعوة قد تنجزھا في الدنیا. قد اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي، وأنا سید ولد آدم یوم القیامة وال

فخر، وبیدي لواء الحمد وال فخر. آدم فمن دونھ یوم القیامة تحت لوائي وال فخر.    

إسماعیل بن محمد بن عبد الھادي الجراحي العجلوني الشافعي م 1162 ھـ: كشف الخفاء ومزیل
اإللباس عما اشتھر من األحادیث على ألسنة الناس، ضبطھ وصححھ ووضع حواشیھ الشیخ محمد

عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء األول، ص 13.    

(225) الفقر فخري:     

الفقر فخري وبھ افتخر. ھذا الحدیث ُسئل عنھ الحافظ ابن تیمیة، فقال: إنھ كذب، ال یعرف في
شيء من كتب المسلمین المرویة. وجزم الصغائي بأنھ موضوع.    

جامع الترمذي، أبواب الزھد، باب ما جاء أن فقراء المھاجرین یدخلون الجنة قبل أغنیائھم.    

    .hadithportal.com .جامع السنة وشروحھا



(226) ﴿ال تذر على األرض من الكافرین دیَّاًرا﴾: سورة نوح، جزء من اآلیة 26.    

قدوم موالنا شمس الدین التبریزي خلد هللا بركتھ صباح السبت 26 جمادي اآلخرة سنة 42 (642
ھـ).    



 

أین نعلي؟      
لو یختل قلیل مما ألزمت بھ نفسك فال ینبغي أن تتخبط. یرید شخص أن یخرج من بین الجمع في
الظلمة. من ثم سقطت قدمھ في نعل شخص آخر، فتمزقت عروة النعل. فال یلزم أن أنتعل ذلك
النعل؛ ألنني تخبطت. والعذر واضح، ولو أن ھناك ظالًما، فینبغي على كل شخص الحفاظ على

نعلھ.    



 

ھذه ھي عادتنا      
مثلما كان ھناك صالحون من أھل قریة. ولكن كان كل واحد منھم یتناول الطعام بمفرده وفقًا لعادة
الصوفیة؛ حتى ال یحدث حیفًا أثناء تناول الطعام. وال ینبغي أن یشترك شخص في الطعام وھو
غیر راٍض بسبب الخجل. سلك الصالحون طریقًا ذات یوم، وحل وقت الطعام. فجلس كل شخص
وكان یتناول طعامھ. وصل فارس تركي -واألتراك مولعون بالضیافة واالختالط- فقال لھم: لماذا
تأكلون فرادى وال تتقاسمون الطعام؟ قالوا: ھذه عادة قدیمة في قریتنا. فسحب سوًطا، وقال:
فلیشترك ذلك الشخص الذي سن ھذه السنة، وذلك الشخص الذي قبلھا في الطعام. ففعلوا في عجلة
مضطرین وأذعنوا. فیقول لھم شیخ القریة بلغتھم: لو أنكم تتقاسمون الطعام، یغفر هللا لَمن یعرف

طعامھ، وال یزید علیھ.    



 

تمسك بالكل      
یحرص قوم على السجع في الكالم، ویقول جمیعھم كالًما مسجعًا، ویقول قوم جمیعھم النثر. كل
قول من أقوالھم جزء. وكالم هللا كل. تمسك أنت بالكل؛ حتى تكون األجزاء كلھا ملًكا لك، وزیادة.

وال تتمسك بالجزء المتعلق بي، فال ینبغي أن یضیع الكل.    



 

أغصان الشجرة      
نََمْت شجرة لشخص في بیتھ، فجاء فجأة وقال: ینبغي قطع الشجرة. حتى تكون أغصانھا كلھا
ملكھ، إضافة إلى الجذع. لكن لو أنك تتمسك بغصن، یضیع الباقي. ویكمن الخطر في أنھ یقطع ذلك

الغصن، ویترك ذلك الغصن، ویتعب نفسھ.    



 

إبلیس الصورة والمعنى      
قال: إن إبلیس لیس حادثًا بالمعنى ولو أنھ حادث في صورتھ. فقال ذلك اآلخر: ھذا كفر. قال: ال،
ھذا لیس كفًرا، إنھ إسالم؛ ألنني أقصد بقولي إبلیس قدیم: أن وجوده كان في علم هللا. قال: لم یكن
وجوده في علم هللا، بل كان في علم هللا أنھ سوف یوجد. قال: على كل حال كان معنى إبلیس سابقًا
على وجوده بصورتھ مثلما سبقت أرواح الناس صورھم. واألرواح جنود مجندة(227). وقولھ:
﴿أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى﴾(228). وقد كان ھذا الحدث قبل القوالب. من ثم ما یقولھ المصطفى
صلوات هللا علیھ وسلم من أن إبلیس یجري في عروق الناس مثل الدم(229). قطعًا تلك الصورة
السیئة التي یصنعونھا على أنھا صورة إبلیس باطلة. إنھ ال یجري في عروق بني آدم. یعني إبلیس
یجري في عروق بني آدم، لكنھ ال یرد في كالم الدرویش. فالمتكلم لیس الدرویش في النھایة. ھذا

الدرویش فاٍن معدوم. ینتھي الحدیث عنھ.    

(227) األرواح جنود مجندة: إشارة إلى الحدیث: الناس معادن كمعادن الفضة والذھب، خیارھم
في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا. واألرواح جنود مجندة، فما تعارف منھا ائتلف، وما

تنافر منھا اختلف.    

الراوي: أبو ھریرة. المحدث: مسلم.     

المصدر: صحیح مسلم. خالصة حكم المحدث: صحیح.    

التخریج: أخرجھ البخاري باختالف یسیر، ومسلم واللفظ لھ.    
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(228) ﴿أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى﴾: سورة األعراف، جزء من اآلیة 172.    

(229) إشارة إلى الحدیث: عن أنس قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن الشیطان یجري من اإلنسان
مجرى الدم.    

ورد في صحیح البخاري، ومسلم.     

الدرر السنیة، الموسوعة العقدیة، المبحث الثاني: أسالیب الشیطان في إغواء الناس.    
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إنھ صوتك      
مثل جلد ماعز جعلتھ قربة للموسیقى، ووضعتھا على فمك، ونفخت فیھا. فكل صوت ینبعث منھا
ھو صوتك ال ثغاء الماعز. ولو أنھ ینبعث من جلد الماعز؛ ألن الماعز قد فني. وكذلك تضرب
على جلد الطبل؛ فینبعث صوت. وفي ذلك الوقت الذي كان فیھ ذلك الحیوان حی�ا؛ إذا ضربت جلده،

ھل كان الجلد یصدر صوتًا؟!    

یعلم ذلك الشخص العاقل    

ما الفرق بین ھذا الصوت وذاك    



 

الدرویش الكامل      
یُقال ھذا المثال على سبیل الضرورة، المتكلم ھو هللا على لسان الدرویش الكامل. من ثم كیف
یكون ھناك اعتراض على كالم الدرویش؟ قال: عدم سماع السؤال، واالنزعاج من السؤال، یكون
نقًصا. قلت: ذلك الشخص الذي یحظى بكمال الفھم، یعلم أن ھذا ھو الكمال؛ ألن جانب هللا ال یقبل
النقص. النقص بسبب نفاد صبره. في النھایة ألم یحدث لك ھذا بسبب نفاد الصبر؟ حین یتأنى،
یحصل على اإلجابة، إجابة المتحدث. إذا لم تسمع اإلجابة، وال یتضح المعنى. ال تحل بركة الصبر
التي تمد المستمع بالقوة، وتعینھ على علم آخر. حتى اآلن أجبت على مسألة إجابة واحدة. بعد ھذا
یجیب ھو مائة إجابة، ویطیب ذلك المجلس. ویسعد الدرویش بذلك المجلس، ویرضى عنھ،

ویرغب في ذلك االجتماع مرة أخرى. ویؤدي أعماًال برغبتھ، تؤتي ثمارھا.    



 

لن تراني      
قال: ﴿ال تدركھ األبصار﴾(230) یأس. فقال: وھو ﴿یُدرك األبصار﴾ رجاء تام. عند الرؤیة
الحقیقیة، اتجھ إلى موسى، وأحاط بھ، فاستغرق في الرؤیة، وقال: ﴿أرني﴾(231). فأجاب: ﴿لن
تراني﴾. یعني لو ترید رؤیتي على ھذا النحو، فإنك لن تراني أبًدا. ھذه مبالغة، والعجب أنك ما
دمت مستغرقًا في الرؤیة، كیف تقول: أرني حتى أرى؟ وإال ماذا نظن في موسى نبي هللا وكلیم هللا
وأغلب القرآن ورد في ذكره. وَمن أحب شیئًا أكثر ذكره، ولكن ﴿انظر إلى الجبل﴾. ذلك الجبل ھو
ذات موسى في العظمة واالستقرار والثبات. ویسمى جبل موسى. یعني تنظر إلى نفسك، تراني.
ھذا مرادف للقول: َمن عرف نفسھ فقد عرف ربھ. لما نظر إلى نفسھ، رآه، فاندكت ذاتھ بسبب
تجلیھ. وإال كیف تصدق أنھ یرد دعاء كلیمھ، ویتجلى في الجماد. قال بعد ذلك: ﴿تُبت إلیك﴾. یعني

من الذنوب. فأنا مستغرق في الرؤیة، وأرغب في الرؤیة(232).    

(230) ﴿ال تدركھ األبصار وھو یدرك األبصار﴾: سورة األنعام، جزء من اآلیة 103.    

(231) ﴿أرني﴾: سورة األعراف، جزء من اآلیة 143.    

(232) األصل العربي للحكایة: في ﴿ال تدركھ األبصار﴾ تمام الیأس، ولكن في قولھ ﴿وھو یدرك
األبصار﴾ تمام االستیناس، ھذا ھو حقیقة الرؤیة. وأحاط بھ، وصـار مستغرقًا في الرؤیة، قـال:
أرني. قـال: لن تـراني. یعني إذا كنـت ترى بھذه الصفة لن تراني، یعني یبالغ في االستنكار
والتعجب من طلب الرؤیة، وھو مستغرق في الرؤیة وإال إیش یظن بمحبوب هللا وكلیم هللا، الذي
كثر ذكره في القرآن. من أحب شیئًا أكثر ذكره. ولكن انظر إلى الجبل. وھو ذاتھ الذي مثل الجبل
من العظمة والثبات. من عرف نفسھ فقد عرف ربھ. فنظر، فرأى، فجعلھ النظر دك�ا. انظر، إن هللا



تعالى یرد كلیمھ، ویرى نفسھ الجماد حجًرا. قال: تبت إلیك من مثل ھذي الخطیئة، وھو طلب
الرؤیة، وأنا غریق في الرؤیة.    

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 361.    



 

نوم أم یقظة      
ال یكون منام عباد هللا مناًما، بل یكون واقعة الیقظة بعینھا؛ ألن األشیاء التي ال تعرض علیھ في
الیقظة بسبب رقتھ وضعفھ؛ یراھا في النوم حتى یطیقھا. وحین یبلغ الكمال؛ تعرض علیھ من دون

حجاب(233).    

(233) األصل العربي: منام عباد هللا ال یكون مناًما، بل یكون عین الواقعة، ألنھ یكون شیئًا ال
یعرض علیھ في الیقظة لضعفھ، وضعف بنیتھ، بل یرى في المنام؛ لیطیق ذلك، مكمًال، ثم یعرض

علیھ بغیر حجاب.    

نقًال عن: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 361.    



 

الطریق إلى هللا      
سأل: ما مقدار الطریق من العبد إلى هللا؟ فقال: مثل مقداره من هللا تعالى إلى العبد. ألنھ لو یقول
ثالثین ألف سنة، ال یكون قولھ صحیًحا؛ ألن الطریق ال نھایة لھ وال حد. والحدیث عن قیاس ما ال
قیاس لھ، ونھایة ما ال نھایة لھ محال وباطل. وینبغي العلم أن ما ال نھایة لھ بعید عما نھایة لھ. ھذه
ھي صورة القول، وال تتعلق بما ال نھایة لھ. أین الكالم حیث یوجد هللا تعالى. الكالم ﴿إلى یوم

الوقت المعلوم﴾(234).    

(234) األصل العربي: من العبد إلى هللا مقدار ما بین هللا والعبد. إن قلنا: ثالثین ألف ال یكون
صحیًحا؛ ألنھ ال نھایة لھ. وتحدید ما ال نھایة لھ محال. وتعلم أن ما ال نھایة لھ بعید عما نھایة لھ.
ھذا أیًضا صورة القول، ال یتعلق بما ال نھایة. أین كالم حبیب هللا تعالى، وأین هللا؟ والكالم إلى یوم

الوقت المعلوم.    

نقًال عن: السابق، ص 361، 362.    

﴿إلى یوم الوقت المعلوم﴾: سورة الحجر، جزء من اآلیة 38.    

ما دام الدرویش قد استھل الكالم؛ فال ینبغي االعتراض علیھ. نعم ھذه ھي القاعدة. كل كالم تعلموه
في المدرسة، تزداد فائدتھ بالبحث. لكن ذلك الكالم بمنأى عن ھذه الفائدة وھذا البحث. وال یتعلق

بھا مطلقًا.    



 

السیف الھندي      
أحضر ذلك الشخص سیفًا ھندی�ا لشخص، وقال: ھذا السیف ھندي. قال: وماذا یكون السیف
بھ على ھذا الھندي؟ قال: یقسم كل شيء تضربھ بھ نصفین. قال: الصوفي ابن الوقت. قال: نُجّرِ
الحجر الصلد. فاستل السیف، وضربھ على الحجر، فانقسم السیف نصفین. قال: إنك قلت: إن سمة
ف كل شيء تضربھ بھ نصفین. قال: لو أنھ سیف ھندي، فالحجر كان ھندی�ا السیف الھندي أنھ یُنَّصِ
أكثر منھ. كان موسى أكثر فرعنة من فرعون. وكان ذلك ولی�ا، لكن ھذا كان أكثر والیة منھ. قال:

من ثم ماذا كانت صورتھ؟    



 

الشوق إلى اإلخوان      
وا شوقًا إلى لقاء إخواني(235). قالوا: یا رسول هللا، ھل نحن اإلخوان الذین تشتاق إلى لقائھم؟
قال: أنتم أصحابي. قالوا: ھل إخوانك ھم األنبیاء الذین رحلوا؟ قال: إنني ال أعدھم من ھؤالء

اإلخوان، إخواني ھم عباد أعزاء سوف یأتون بعدي.    

(235) وا شوقًا إلى لقاء إخواني:    

إشارة للحدیث: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وا شوقاه إلى لقاء إخواني. قالوا: أو لسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم
أصحابي. وإنما إخواني الذین لم یأتوا بعد.    

نجم الدین أبي بكر عبد هللا بن محمد بن شاھاور الرازي األسدي: منارات السائرین إلى حضرة هللا
جل جاللھ ومقامات الطائرین، تحقیق د. عاصم إبراھیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي،

منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 200.    

كنت مراھقًا، ولم أصل إلى سن البلوغ بعد، وكان یمر عليَّ ثالثون أو أربعون یوًما لم أتناول
خاللھا الطعام بسبب ھذا العشق.    



 

التنزیھ والتشبیھ      
ذھب ذلك الشخص للوعظ في ھمدان حیث الجمیع ُمَشبِّھة. اعتلى واعظ المدینة المنبر. وبدأ
المقرؤون تالوة اآلیات التي تتعلق بالتشبیھ عن قصد: مثل: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾(236)
وقولھ: ﴿أأمنتم من في السماء أن یخسف بكم األرض﴾(237). ﴿وجاء ربك والملك صف�ا صف�ا﴾
(238). ﴿یخافون ربھم من فوقھم﴾(239). وقرأوھا أمام المنبر. لما كان الواعظ ُمشبًِّھا أیًضا. كان
یفسر معنى اآلیات بالتشبیھ، وكان یروي األحادیث: سترون ربكم كما ترون القمر لیلة
البدر(240). خلق هللا آدم على صورتھ(241). ورأیت ربي في حلیة حمراء(242). ویفسرھا
جیًدا على أساس التشبیھ. وكان یقول: وا حسرتاه على ذلك الشخص الذي ال یُشبِّھ هللا بھذه الصفة،
وال یعرفھ بھذه الصورة، تكون عاقبتھ الجحیم، مھما یتعبد؛ وألنھ ینكر صورة الحق، فال تقبل
طاعتھ. وكان السائلون یعترضون على كل آیة أو حدیث یتعلق بالتنزیھ والال مكانیة، ویعقبون. كان
الواعظ یفسر ﴿وھو معكم أین ما كنتم﴾(243)، ﴿لیس كمثلھ شيء﴾(244) على أساس التشبیھ وحث
فھم من التنزیھ. ذھبوا إلى بیوتھم، وحكوا لألوالد والعیال، وأوصوا الجمیع على التشبیھ. وخوَّ
الجمیع قائلین: اعلموا أن هللا تعالى على العرش في صورة حسنة، وقدماه متدلیتان، وھو جالس
على كرسي. والمالئكة حول العرش. وقد قال واعظ المدینة: كل َمن ینكر ھذه الصورة، إیمانھ
مرفوض. وا حسرتاه على موتھ، وا حسرتاه على قبره، وا حسرتاه على عافیتھ. في األسبوع التالي
وصل واعظ سني غریب. فقرأ المقرؤون آیات التنزیھ، قولھ: ﴿لیس كمثلھ شيء﴾. ﴿لم یلد ولم یولد﴾
(245). ﴿والسماوات مطویات بیمینھ﴾(246). وشَّھروا بالمشبِّھة قائلین: كل َمن یقول بالتشبیھ،

یصیر كافًرا. كل َمن یقول بالصورة، ال ینجو من الجحیم أبًدا. كل َمن یقول بالمكان،     



وا حسرتاه على دینھ، وا حسرتاه على قبره. وفسر آیات التشبیھ تلك كلھا، وتوعد كثیًرا. وتحدث
عن الجحیم قائًال: كل َمن یقول بالصورة، طاعتھ لیست بطاعة، وإیمانھ لیس بإیمان. یقول: إن هللا
یحتاج إلى مكان! الویل لھؤالء الذین أنصتوا لھذا الكالم. فزع الناس، وعادوا إلى بیوتھم باكین
خائفین. جاء شخص منھم إلى البیت، ولم یفطر، ووضع رأسھ على ركبتھ في زاویة المنزل. كان
األطفال یطوفون حولھ كالعادة. وكان یبعدھم، ویصیح. فیلتفون جمیعًا حول أمھم خائفین. جاءت
الزوجة، وجلست أمامھ، وقالت: خیر أیھا السید، صار الطعام بارًدا، أال تأكل؟ وتضرب األطفال،
وتبعدھم، والجمیع یبكون. قال: انھضي من أمامي، لن أطیل الكالم، وقد اشتعلت النار بداخلي.
قالت: با� الذي ترجوه، تفصح، ما الحال؟ أنت رجل صبور، وقد َحلَّت بك أحداث صعبة كثیرة،
فصبرت، واستسھلتھا، وتوكلت على هللا، وأعانك هللا علیھا، وأرضاك. أحل ھذا األذى � تعالى
أیًضا؛ شكًرا لھا. وھون علیك، حتى تنزل الرحمة. فرقَّ الرجل، وقال: ماذا أفعل؟ وقد جعلوني
عاجًزا فاقًدا للصواب. قال ذلك العالم في ذلك األسبوع: اعلموا أن هللا على العرش، كل َمن ال یقر
بأن هللا على العرش؛ ھو كافر، ویموت كافًرا. وجاء عالم آخر ھذا األسبوع، واعتلى المنبر، وقال:
كل َمن یقول: إن هللا فوق العرش، أو یجول بخاطره أنھ فوق العرش أو في السماء عن قصد، عملھ
لیس مقبوًال. فا� تعالى منزه عن المكان. من ثم أي قول نأخذ بھ؟ على ماذا نعیش؟ على ماذا
نموت؟ لقد أصابنا العجز. قالت الزوجة: أیھا الرجل، ال تعجز، وال تحتار. لو أنھ فوق العرش، ولو
أنھ بال عرش. لو أنھ في مكان، ولو أنھ بال مكان. فلیطْل عمره حیثما یوجد، َوْلیَُدْم حكمھ. فكر أنت

في فقرك، وتزھد.

(236) ﴿الرحمن على العرش استوى﴾: سورة طھ، آیة 5.    

(237) ﴿أأمنتم من في السماء أن یخسف بكم األرض﴾: سورة الملك، جزء من اآلیة 16.    

(238) ﴿وجاء ربك والملك صف�ا صف�ا﴾: سورة الفجر، آیة 22.    

(239) ﴿یخافون ربھم من فوقھم﴾: سورة النحل، جزء من اآلیة 50.    

(240) سترون ربكم كما ترون القمر لیلة البدر:    



إشارة إلى الحدیث: كنا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ نظر إلى القمر لیلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما
ترون ھذا. ال تضامون –أو ال تضاھون- في رؤیتھ، فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل
طلوع الشمس وقبل غروبھا، فافعلوا ثم قال: ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا﴾.

(سورة طھ، آیة 130).    

الراوي: جریر بن عبد هللا. المحدث: البخاري. المصدر: صحیح البخاري.    
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(241) خلق هللا آدم على صورتھ: إشارة إلى الحدیث: قال البخاري ومسلم: حدثنا عبد الرزاق عن
معمر عن ھمام عن أبي ھریرة –وعند مسلم: ھذا ما حدثنا بھ أبو ھریرة- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: خلق
هللا آدم على صورتھ، طولھ ستون ذراًعا. فلما خلقھ، قال: اذھب؛ فسلم على أولئك النفر من
المالئكة جلوس، فاستمع ما یحیّونك، فإنھا تحیتك وتحیة ذریتك. فقال: السالم علیكم، فقالوا: السالم
علیك ورحمة هللا، فزادوه ورحمة هللا. فكل من یدخل الجنة على صورة آدم. فلم یزل الخلق ینقص
بعد حتى اآلن. وفي مسلم: فكل من یدخل الجنة على صورة آدم، وطولھ ستون ذراًعا بزیادة حرف

الواو.    

جھاد عبد هللا عبد الرحمن الكندري، أ. د أشرف محمود القضاة: حدیث الصورة (خلق هللا آدم على
صورتھ) دراسة نقدیة، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة (عقیدة– تفسیر- حدیث)

الجزء 27، 2019 م، العدد 1، ص 3.    

(242) رأیت ربي في حلیة حمراء:    

إشارة إلى الحدیث: رأیت ربي تعالى في صورة شاب أمرد علیھ حلة حمراء.    

الراوي: عبد هللا بن عباس. المحدث: ابن الجوزي. المصدر: العلل المتناھیة.    
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(243) ﴿وھو معكم أین ما كنتم﴾: سورة الحدید، جزء من اآلیة 4.    

(244) ﴿لیس كمثلھ شيء﴾: سورة الشورى، جزء من اآلیة 11.    

(245) ﴿لم یلد ولم یولد﴾: سورة اإلخالص، آیة 3.    

(246) ﴿والسماوات مطویات بیمینھ﴾: سورة الزمر، جزء من اآلیة 67.    



 

اعرف نفسك      
حروف القسم ثالثة: الواو والباء والتاء. یعني: وهللا وبا� وتا� أن ھؤالء القوم الذین یدرسون في
ھذه المدارس، یفعلون ذلك حتى نصبح معیدین، ونلتحق بالمدرسة. یقولون: ینبغي استحسان
الحسنیات. یقولون ذلك حتى نحتل المكانة الفالنیة في ھذه المحافل. ماذا تفعل بتحصیل العلم من

أجل لقمة دنیاویة؟    

ھذا الحبل من أجل أن یخرجھم من ھذا البئر، ال من أجل أن یغرقھم في آبار أخرى. اھتم بأن تعلم
َمن أنا؟ وما جوھري؟ ولماذا جئت؟ وإلى أین أذھب؟ ومن أین أصلي؟ وماذا یشغلني في ھذه

الساعة؟ وعلى ماذا أصر؟    



 

الغیبة      
ذكر الغایب غیبة، وذكر الحاضر وحشة. ھذا الشخص الذي یذكر الغیر، ال یخرج عن حالین: إما
ا غائبًا. لو أنھ غائب فإنھ یغتابھ، ولو أنھ حاضر، فإنھ یستوحش منھ. ولقد أنھ یذكر حاضًرا وإمَّ

وقف أمام السلطان، وھو یقول: ھكذا قال السلطان، وھكذا فعل السلطان.    

لكن الغیبة من الكبائر، وھي كبیرة من تلك الكبائر األربعة. وقد انفصلت عن الذنوب األخرى
بسبب قبحھا. الغیبة: الكبیرة األولى من تلك الكبائر األربعة، والثانیة: البھتان، والثالثة: سفك الدم،
والرابعة المظلمة. ما ال یحلھ الخصم؛ ال ینجو من العذاب. ولو أن الملك یبوح لھ بسر. ألن ھذا ھو
غذاء الجسد، فقد صمتت الروح. من ثم لم یصلنا نصیبنا، ھذا لیس نصیبنا، ھذا ال یناسبنا. یشد
على حلقھ قائًال: أین نذھب؟ كیف ننجو؟ سقطنا في الدوغ. أي دوغ؟ إنھ الدوغ الذي ال نھایة لھ.
لیس ھناك قدح لھ حافة حتى یمتلئ بالدوغ. ال، إنھ عسل، مھما تصبھ في القدح ال یمتلئ، بل

ینقص.    



 

أین أدركھ؟      
كان أبو نجیب قدس هللا روحھ قد اعتكف أربعین یوًما بسبب مشكلة. تدبر الواقعة عدة مرات ووجد
أن مشكلتھ ھذه لن تحل أبًدا إال بزیارتھ للشیخ فالن. قال: عجبًا، أین أدركھ؟ فھتف بھ ھاتف: إنك
لن تراه! قال: ماذا أفعل إَذْن؟ قال: أخرج من األربعینیة، وادخل الجامع، وطف حول الصفوف
صف�ا صف�ا في تضرع وحضور؛ ربما یراك ویقع نظره علیك. من ثم ھكذا كان حال أبي نجیب.
ولو كنت أبقى بال شیخ لما بقیت؛ بسبب المخالفات التي ارتكبتھا، اعتماًدا على اآلخر. وثقة في

شيء آخر.    



 

اح       النوَّ
توفي شخص؛ فأحضروا النواح. قال: عددوا محاسن ھذا الرجل. ھل كان لھ علم؟ قالوا: ال. قال:
ھل كان زاھًدا؟ قالوا: ال. فاتجھ نحو القبلة، وقال: ھل كان یطعم المسكین ویجیره؟ قالوا: ال.
الخالصة كل شيء سأل عنھ، لم یجد لھ أثر عنده. فاستھل كالمھ قائًال: یا َمن عشت عبثًا، ومتَّ

عبثًا.    



 

نعل الغریب      
أصاب الفتور مجلس سماع. فقال الشیخ: انظروا، ھل یوجد أغیار بین مریدینا من الصوفیة؟
نظروا، وقالوا: ال یوجد أغیار. فأمر أن یفحصوا النعال. قالوا: نعم، ھناك نعل لغریب. قال:

أخرجوا ذلك النعل الغریب من الخانقاه. فأخرجوه، وفي الحال انعقد مجلس السماع.    

یسلك العقل الطریق إلى عتبة المنزل، لكنھ ال یدخلھ. ھنا العقل حجاب والقلب حجاب والرأس
حجاب.    



 

تمسك باألصل      
قال شخص لمزین: التقط الشعیرات البیضاء من محاسني. نظر المزین، فوجد الكثیر من الشَّعر
األبیض، فحلق لحیتھ بالمقراض مرة واحدة، ووضعھا في یده، وقال: اختر أنت، فإنني مشغول.
فتمسك باألصل، وما تفضلھ من الثیاب والطعام. كیف یستھینون بي؟ یا فالن، اُغرب عني وعن
الفروع األخرى، تحدث عن األصل، واغضب من أجل األصل، وتحسر؛ حتى ترى تلك الفروع،
تأتي، وتعجز أمامك. ویأتي الوجھاء واألمراء والسادات والعلماء في كل فن جمیعھم، وینحنون
أمامك؛ فال تعیرھم أي اھتمام. ومھما تسوقھم، ال ینصرفون. لكنك تتمسك بالفرع. فیمضي األصل،

وال یفید الفرع.    



 

أصل األصول ومقصود المقاصد      
أرید إسداء النصح. وقد أسدیت النصح عدة مرات. فطاب للبعض، وكان البعض اآلخر یملُّھ.
وكنت أشعر بمللھ، وكان یؤذیني. فقلت: حیثما ال تجدي النصیحة، أدعو دعاء العجائز والعاجزین،
حتى یھتدوا من دون قول. إنك تتحدث عن كل فرع. مثلما توسل إليَّ ذلك األخي (الفتي) قائًال:
أنفقت ثروتي في سبیل فالن، وعجزت عن األعمال كلھا، على أمل السالم علیھ وأن یقول: السالم
علیك. حتى أعود إلى المنزل، أو ینظر إليَّ نظرة كذلك. قلت: إنني لن أفعل شیئًا قط مما تقول.
لماذا ال یصیر ھكذا، فیأتي ألف مثلھ، ویلتحقون بخدمتك. قال: ماذا أفعل؟ قلت: تكون ذلك األصل
والمقصود، أصل األصول، ومقصود المقاصد جمیعھا، لیس ذلك األصل الذي یصیر فرًعا في یوم
ما، وتجّد في طلبھ. وكل شيء یؤذي الضمیر. ویبعد عن المقصود، تعده عظیًما. ولو تعده سھًال

تتداركھ، ربما كان المقصود بال قیمة بالنسبة إلیك.    



 

الجحیم یتمنى المؤمن      
﴿لیس على األعمى حرج وال على األعرج حرج﴾(247) ما دام قد التمس العذر، فلَمن تكون
النصیحة؟ ما دام الجمیع بالنسبة إلیھ عمیان وعرجان. وما دام ھو البصیر والحسن السلوك. ال
یقترب جبریل منھ. فیقول لجبریل: تعال. فیقول جبریل: ال أستطیع. لو دنوت أنملة الحترقت. وھو
صحیح بال مرض، صحتھ سلیمة، ومزاجھ مستقیم. من ثم یقول بنفسھ، ویسمع بنفسھ، لیس معھ
أحد. كیف یكون ھذا التفسیر یوجد العارفون جمیعھم في جحیمنا، وعلى ھذا النحو یكون جحیمنا،
ھناك شخص یئن الجحیم منھ، ویقول: جاء الجحیم. الجحیم یتمنى المؤمن، ویقول: جز یا مؤمن؛

فإن نورك أطفأ ناري(248).    

(247) ﴿لیس على األعمى حرج وال على األعرج حرج﴾: سورة النور، جزء من اآلیة 61.    

(248) جز یا مؤمن فإن نورك أطفأ ناري: إشارة إلى الحدیث: تقول النار للمؤمن یوم القیامة: جز
یا مؤمن، فقد أطفأ نورك لھبي.    

قال األلباني: في السلسلة الضعیفة والموضوعة. وأخرجھ الطبراني في الكبیر وتمام الفوائد… وأبو
نعیم في الحلیة… عن منصور بن عمار: أخبرنا بشیر بن طلحة عن خالد بن دریك عن یعلى بن
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ورد في األثر: أن عظیًما جاء إلى قبر عزیز. وأدرك أنھ كان قد احتجب عن الدنیا. وأقام على قبره
أربعین یوًما، حتى استقام أمره.    



تعال، وقل، كیف یكون طلوع الشمس ھذا، ودورة الفلك في ظنك؟ ذلك التفسیر الذي یفسره
المنجمون عن ظاھر القرآن، یصیر مفھوًما ھكذا تعال حتى ننظر. المؤمن مفتش. من ثم ذلك
الشيء المعقول من النجوم ینبغي قبولھ. مثًال: أنا شافعي، ووجدت شیئًا في مذھب أبي حنیفة، یرقي

    . بھ شأني، ویحسن بھ عملي. إذا لم أقبلھ، یلح عليَّ



 

مقام العارف      
ھذا العارف مطَّلع على أحوال الجمیع، كل كالم یسمعھ، یندھش لھ؛ ألنھ یعلم في أي مقام ذلك
المتكلم، ویدرك مقامات كل شخص، ویشكر هللا على أنھ لم یجعلھ أسیر ذلك المقام، وقد جاوزه.
ولھ عباد كثیرون. أراد من كل عبد معنى وحكمة، وذلك العارف مطَّلع على حال الجمیع، وھم ال

یرونھ. وھناك آخر مطلع على ھذا العارف، یراه، وال یراه شخص آخر سوى هللا.    



 

هللا ھو هللا      
قال: لقد خرج باألمس من بطن أمھ. ویقول: أنا هللا. وإنني أتبرم من ذلك اإللھ الذي ولدتھ األم

الفالنیة. هللا ھو هللا.    



 

الكالم السخیف      
كان یقول: جاء فالن من سفر بعید بسبب شھرة الشیخ فالن. لما وصل، قال لھ الشیخ: لماذا جئت؟
قال: لطلب هللا. قال: جعل هللا سوًطا في الھواء، واستعملھ مع شخص. ھكذا حدث، فاذھب، وعد.
قلت: لقد تحدث بكالم سخیف. وقال كفًرا. والكفر سخف. وشتمتھ في ذلك الوقت، وطردتھ، ولم

أترك نجم الكبرى(249) وال خوارزم وال الري.    

(249) نجم الدین الكبرى: ھو أحمد بن عمر بن محمد بن عبد هللا الملقب بالطامة الكبرى لشدة
فطنتھ وحدة ذكائھ وتفوقھ على كل َمن یناظره ویجادلھ. ثم غلب علیھ ذلك اللقب، فحذفوا الطامة،
ولقبوه بالكبرى، واشتھر بنجم الدین الكبرى. ولقب أیًضا بـ «شیخ ولي تراش» أي الشیخ صانع
األولیاء؛ ألن كثیًرا من مریدیھ بلغوا مرتبة الوالیة. ینسب نجم الدین إلى مسقط رأسھ خیوق التابعة
لخوارزم، ویقال لھ: الخیوقي الخوارزمي. تعلم نجم الدین الحدیث في اإلسكندریة على ید أبي
طاھر السلفي أحمد بن محمد م 567 ھـ، ودرس الرسالة القشیریة في ھمدان على ید أبي الفضل
محمد بن سلیمان الھمداني م 569ھـ. كما درس كتاب مصابیح السنة في تبریز على ید اإلمام أبي
منصور محمد بن أسعد بن حفده العطاري النیسابوري م 571 ھـ أو 573 ھـ. وتعلم الحدیث في
نیسابور أیًضا على ید أبي المعالي عبد المنعم بن عبد هللا بن محمد النیسابوري م 587 ھـ. والتقى
في تبریز بالشیخ بابا فرج التبریزي، الذي جعلھ یترك الدرس والتحصیل، ویتجھ إلى التصوف.
وارتدى الخرقة على ید عمار یاسر م 590 ھـ، وبلغ الكمال في التصوف، وأنشأ خانقاه في
خوارزم، وتجمع حولھ المریدون. ومن أشھر مریدیھ: مجد الدین البغدادي 616 ھـ بھاء الدین ولد
م 628 ھـ، وشھاب الدین أبو حفص السھروردي م 632 ھـ، ونجم الدین دایھ الرازي م 654 ھـ.

واستشھد سنة 618 ھـ في غارة المغول على خوارزم.    



انظر: نجم الدین كبرى: فواتح الجمال وفواتح الجالل: تحقیق د. یوسف زیدان، الدار المصریة
اللبنانیة، الطبعة الثانیة 1419 ھـ - 1999 م، ص 149. رضا قلي ھدایت: كتاب مستطاب تذكرة
المحققین موسوم بھ ریاض العارفین، چاپخانٔھ: آفتاب، طھران، تیرماه 1316، ص 239، 240
نفحات االنس مع حواٍش مفیدة، مطبع نامي منشي نول كشور لكھنو، باھتمام بابو منوھر الل بھا
كوسیر، مندسي مطبع ص 375 378. میرزا محمد على مدرسي: ریحانة األدب في تراجم

المعروفین بالكنیة واللقب، جلد ششم، چاپ دوم،     

تبریز، كتابخانٔھ شفق، ص 143. تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي: طبقات
الشافعیة الكبرى، المطبعة الحسینیة المصریة، الطبعة األولى، الجزء الخامس، ص 11. منوچھر
محسني: تحقیق در احوال وآثار نجم الدین كبرى اویسي، تھران 1346 ھـ. ش ص 10، 15.
سعید نفیسي: جستجو در احوال وآثار تاریخي فرید الدین عطار، تھران 1320 ھـ. ش ص 36.
وبدیع الزمان فروزا نفر: شرح احوال ونقد وتحلیل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوري،
چاپ دوم، بھمن ماه 1353 ھـ. ش، ص 19. غیاث الدین بن ھمام الدین المدعو بھ خواندمیر:

تاریخ حبیب السیر، انتشارات كتابخانٔھ خیام، جلد اول از مجلد سوم، ص 36.



 

لست حزینًا      
ه على ھذا العبد. أي سر یضن بھ؟ لكن لو یحجب عنھ لماذا أحزن؟ ما دام الحق تعالى لم یضن بسّرِ
األسرار الدنیاویة، فال خوف علیھ، ألنھ قال: أنا أعلم بأمور دینكم، وأنتم أعلم بأمور دنیاكم(250).
ولذاك سبب، ولھذا سبب أیًضا. ﴿وما تدري نفٌس ماذا تكسب غًدا وما تدري نفٌس بأي أرض

تموت﴾(251).    

(250) أنا أعلم بأمور دینكم، وأنتم أعلم بأمور دنیاكم:    

إشارة إلى الحدیث: عن ھشام بن عروة، عن أبیھ عروة بن الزبیر، عن عائشة رضي هللا عنھا أن
النبي ملسو هيلع هللا ىلص سمع أصواتًا؛ فقال: ما ھذه األصوات؟ قالوا: النخل یأبرونھ، فقال: لو لم یفعلوا لصلح
ذلك، فأمسكوا، فلم یأبروا عامتھ، فصار شیًصا، فذكر ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: كان شيء من أمر
دنیاكم فشأنكم. وكان شيء من أمر دینكم فإلّي. وفي لفظ مسلم: فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا

وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنیاكم.    

    .ahlalhdeeth.com .أخرجھ أحمد في مسنده، ومسلم في صحیحھ، وابن ماجھ في سننھ

(251) ﴿وما تدري نفٌس ماذا تكسب غًدا وما تدري نفٌس بأي أرٍض تموت﴾: سورة لقمان، جزء
من اآلیة 34.    



 

عالم الجوھر      
قال ذلك اآلخر: كنت في سفینة. فظھرت جوھرة مثل الشمس على وجھ الماء. ألقیت نظرة على
. وكان یتحدث عن مشاھد البحر تلك الجوھرة؛ فأرادت أن تخطف نور عیني. فأخفیت عینيَّ بیديَّ
وعجائبھ. فقلت: أتذھب للتنزه؟ أترید التفرج؟ تعال وتنزه بداخلي. تفرجَت على عالمك، وتنزھت

في باطنك. فتفرج على عالمي وباطني.    



 

ھمتنا      
ظن ذلك اآلخر أن حالنا شابھ النقص. ویقول ألصحابھ: إنھم خصوم لنا. أرأیت ماذا فعلت
الھمة(252) بنا؟ أیھا الشبیھ بالمرأة الحقیرة، ھل تعلم ما الھمة؟ اذھب، وتوضأ، وصل، وتب،
وقل: كنُت كافًرا، وآمنت. وعدُت عن الكفر أو اشتر قطنًا(253)، واذھب، واجلس، واغزلھ. من

أنت؟ یتمنى الرجال الشجعان أن یضعوا قدرین من الماء على بابي.    

(252) الھمة: الھمة ھي: التوجھ إلى الحق بالكلیة مع األنفة من المباالة بحظوظ النفس من
األغراض واألعواض، واألسباب والوسائط كالعمل واألمل والوثوق بھ. وتعني: تعلق القلب بالنعیم
الباقي، وصرف الرغبة عن الفاني، والجد في الطلب من غیر التواني. وھي أیًضا: توجھ القلب

وقصده بجمیع قواه الروحانیة إلى جانب الحق لحصول الكمال لھ أو لغیره.    

عبد الرازق الكاشي: معجم اصطالحات الصوفیة، ص 304. د. أنور فؤاد أبي خزام، معجم
المصطلحات الصوفیة، ص 179.    

(253) اشتر قطنًا واغزلھ: إرسال القطن والمغزل إلى شخص كنایة عن أنھ ال یعد جدیًرا بالقیام
بأعمال الرجال.    

انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 497.    



 

قرآن العامة وقرآن الخاصة      
لیس ھناك أي شيء أسمى من القرآن، ولیس ھناك شيء أسمى من كالم هللا. لكن ھذا القرآن الذي
أنزلھ من أجل العامة ولألمر والنھي واإلرشاد، لھ ذوق. وذلك الذي یتلوه الخواص، لھ ذوق آخر،

وهللا أعلم.    



 

خرقة كامل التبریزي      
سألوا الشیخ محمد: ماذا كانت تعني خرقة كامل التبریزي(254) بالنسبة لھ؟ قال: مثل العصفور
الذي كان یقع في مخلب باز. بعد ذلك كان الباز یقول: لماذا أذبحھ؟ أطلق سراحھ؛ حتى یعیش من

أجل نفسھ.    

(254) كامل التبریزي: ورد ذكر كامل التبریزي في مناقب أوحد الدین الكرماني م 635 ھـ على
النحو اآلتي: كان الشیخ أوحد الدین الكرماني رضي هللا عنھ في قیصریھ. وكان ھناك شخص
مجذوب یطلقون علیھ كامل التبریزي. كان السلطان عالء الدین واألمراء یبجلونھ ویحترمونھ،

ویبدون االعتقاد فیھ واإلرادة لھ. وحظي بقبول الخلق.    

انظر: شمس الدین تبریزي، مقاالت شمس تبریزي، تصحیح ومقدمٔھ احمد خوشنویس عماد، ص
ي من المقدمة.    



 

الزنبیل      
سأل عن الغرض من ھذا الزنبیل(255)؟ فقال: أرید أن أستوعب كالم المشایخ، وعندئذ أتحدث
رعایة لحرمة كالمھم. ولو أنھم قد قالوا: إنھم یتسولون في البدایة، ویضعون ما یتسولونھ أمام
الكالب في الخلوة بعد ذلك، لما یبلغ الحال ھذه الدرجة، یضعونھ أمام الدرویش. وال یأكلھ. وبعد
ذلك لما یصل الحال إلى مثل ھذه الدرجة، یأكلھ. ھذا ظاھر. والسر في ھذا: أن شخًصا یملھ شیخ
أو صاحب. من ثم یذھب، ویسأل كل َمن ظن أن لھ قلبًا من األموات واألحیاء. بعد ذلك ال ینسى
نفسھ أیًضا، ویھتم بتصفیة قلبھ، وینزوي في زاویة، وینصرف في منتصف اللیل عن الزوجة
واألطفال إلى زاویة في المنزل، ویبكي منتحبًا، حتى یحین الوقت، ویصفي لھ القلب، عندئذ یسجد

ویشعر بالصفاء غالبًا، ویتضرع؛ حتى یعیده الحق تعالى خالًصا إلى ذلك الشخص.    

(255) الزنبیل: المراد: الزنبیل الذي كان یضعھ شیوخ الصوفیة في ید المرید في بدایة أمره،
حتى یطوف بھ في المدینة، ویتسول؛ بھدف القضاء على عجبھ وغروره.    

انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد على موحد، ص 916.    

ذلك الذي ال یكون صالًحا، ییأس الجمیع منھ. وأرغب أنا في إصالحھ، وأجعل غیر الممكن ذلك
ممكنًا. قدرتي مثل ﴿وأُبرُئ األكمھ واألبرص﴾(256) الذي فقد األمل. أھتمُّ بالرفیق، وأعتني

بالصاحب. اسلْك أنت الطریق على ھذا النحو. ومن ثم اتضح حال أولیائي وأحبابي ومحبیني.    

(256) ﴿وأُبرُئ األكَمھَ واألبرص﴾: سورة آل عمران، جزء من اآلیة 49.    



 

النھایة تكمن في البدایة      
النھایة ھي الرجوع إلى البدایة(257). لھا معنى ظاھر یعني كما أنھ كان یتعبد في الظاھر ویسبح
ویھلل في البدایة، ولم یكن یحجبھ حجاب. ثم َوِلھ بعد ذلك. فال یمكن أداء تلك العبادة من دون

اختیار. «حسنات األبرار سیئات المقربین».    

(257) النھایة ھي الرجوع إلى البدایة:    

ُسئل الجنید عن النھایة، فقال: ھي الرجوع إلى البدایة. وقد فسر بعضھم قول الجنید، فقال: معناه
أنھ كان في ابتداء أمره في جھل، ثم وصل إلى المعرفة، ثم رد إلى التحیر والجھل، وھو كالطفولیة

یكون جھل، ثم علم، ثم جھل.    

مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 917.    



 

ما معنى ھاھا؟      
كل صاحب لنا یتعبد أكثر مما كان یتعبد في البدایة. وإال ال أسمیھ صاحبًا. ذلك الكالم الذي كان
یجري باألمس عن قدر أبي یزید والجنید. وقد افتضح الحالج وھلك أیًضا. اقبلوه، فإنھم ال یساوون
شعرة على جسده. وأبو سعید ذلك الذي كان یتناول الحشائش اثنتي عشرة سنة وذلك الطریق الذي
كان قد سلكھ. لم یكن یفھم ھذا الكالم، وحین تقول لھ ھذا الكالم، یقول: ھاھا، ما معنى ھاھا؟ كیف

تكون ھاھا؟ من ثم أي فتنة أثرتھا في العالم. كان یصیح، ما ھي؟    



 

تأویل األحادیث      
إن تأویل األحادیث عمل عظیم، والدرجة الرفیعة ھي: أن یعرف مقصود المتحدث من حدیثھ. لقد

یق نبی�ا عظیًما، وكان یفتخر، ویشكر هللا لعلمھ بتأویل األحادیث.     كان یوسف الصّدِ

[األنبیاء في حسرة حضوره، وإنما أقول ھذا ألنھ یطیب لھ، وأنا على زعمھ ھذا، وإال أنا ما أرى
لنفسي فضًال، فخرج مني كالم یطیب لھ، وذلك لیس حالي. إال أني إذا مللت یوًما من الكالم، آخذ
بعنق واحد من ھذه الكلمات، تمر عليَّ من أین؟ یقول: من هللا، إلى أین؟ یقول: إلى رجل كبیر،
؟ مر على بیت رجل بملول من مرور، أخاف أعمل وھو أقول إیش أنا في الوسط؟ إیش تمر عليَّ
ھكذا، یقطع المرور مني، وانحسر على ذاك، أفضلھ على أخیرھم، أما المصطفى علیھ السالم ال
أقول، ألن أمره عظیم، إن هللا غمسھ في بحر الكرم، غمسھ فأخرجھ، فقطر منھ قطرات النور،
خرج من كل قطرة منھ نبي، وبقي من القطرات، فخلق من ذلك األولیاء، فكیف أقر بھ، إال أقول
أفضل ممن بعده، وكیف أقرن بھ أحًدا. والذي وصل إليَّ بال العلم والعقل والكد، ذلك ببركات
متابعتھ. وأول كالم تكلمت معھ كان ھذا: أما أبا یزید ما لزم المتابعة، وما قال سبحانك ما عبدناك،
فعرف موالنا م إلى التمام والكمال ھذا الكالم، وأما ھذا الكالم إلى أین مخلصھ ومنتھاه؟ فسكر من
ذلك لطھارة سره، ألن سره كان نقی�ا طاھًرا، وظھرا علیھ. وأنا عرفت لذة ذلك الكالم بسكره،
وكنت غافًال بمن لذة ھذا الكالم. وأما قولي بأن ھذا الكالم لیس حالي، إما أن یكون حالي أعلى عن
ھذا أو أدنى منھ. ولكن ما قر ھذا الكالم، وأما قولي على أحد آخر بزمان. الحق لیس بزمان، الحق
ال یموت في الحقیقة. أي مقام ذلك الذي تجلبھ في زمان، الحق ال یموت بالزمان. لكنك لست ذلك
الذي لك اسم، لقد لحق بك االسم. یجدر بالمرید أن یبجل شیخھ كثیًرا. قال: سل مریده.] نص عربي

غیر مترجم.    



 

التوحید      
سألوا شخًصا: شیخك أفضل أم أبو یزید؟ قال: الشیخ. قالوا: شیخك أفضل أم محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: الشیخ.
قالوا: شیخك أفضل أم هللا تعالي؟ قال: لقد وجدت الوحدة والتوحید ھناك، وال أعرف شیئًا غیر تلك

الوحدة.    



 

التشبیھ      
َمن یكون المشبِّھ؟ ھو وذلك المسجع والمشبھ؟ نحن روحان حللنا بدنًا. ھذا ھو التشبیھ. لكن الطریق

إلى ذلك التشبیھ طویل، وھو نھایة الطریق. والكالم كثیر من ذلك التشبیھ إلى عالم التوحید.    



 

ى عالقتنا؟       بماذا تُسمَّ
ینبغي أن یتضح لي على أن نحو تكون حیاتنا معًا؟ إخاء وصحبة أم مشیخة وإرادة؟ ھذا ال یطیب
لي. أستاذیة وتلمذة؟ إنھم یقولون السوء على لسانھ. الشخص الذي یرید أن یبدل لفًظا، ویبقى على
المعنى ذاتھ. ھكذا یقولون عن والیتنا، ویستاءون منھا. ما أطیبھ من حمار المقلد الذي یسمیھم

حمیًرا!    

على كل حال إنك تقر بفضلي علیك. إنني ال أقول ذلك: ھذا ھو رأیي، أقولھ من دون تأویل. إذا
كان ھناك سبب للفراق، لكان ھذا. وذلك الذي لم تعلمني إیاه، كیف أتعلمھ ھنا. إن الذھاب إلى الشام
رفاھیة ورغد… إنني أرید العمل، وأھتم بالعمل. مثًال لما أستاء، تستاء. لما أضحك، تضحك. ال
أَُسلِّم، فال تَُسلِّم أنت أیًضا. ھكذا یبدو أن لك عالًما مستقال� فارًغا عن عالمنا. وأنك تخلط أیًضا بین
كتاباتنا وكتابات اآلخرین أحیانًا. إنني ال أخلط بین مكتوبك والقرآن. ومع أنك فضلت الدعوى،

لكنني لم أدَّعِ. وحین أقول: اكتب شیئًا، تتكاسل.    

ُروي عن عمر رضي هللا عنھ، قال: كنا في صالة جنازة في مقبرة بقیع، فأتانا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،
فقال: ما من رجل وامرأة إال وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. قالوا: فال نتكل على كتابنا. قال:
اعملوا فكل میسر لما خلق لھ(258). أما من خلق للجنة، فییسر لعمل أھل الجنة. وأما من خلق
ا َمْن أعطى واتقى* وصدَّق بالُحسنى﴾(259). وقولھ: للنار؛ فییسر لعمل أھل النار. ثم قرأ: ﴿فأمَّ
[برحت لنعم الرجل إال أن فیھ عیبًا أنھ یحب النسیم، وأنھ لیضحك هللا في كل یوم سبعین مرة. قال
علي رضي هللا عنھ للشاھد الرابع: كیف تشھد؟ قال: دخلت بیتًا… وما رأیت أكثر من ھذا. حصلت



على شيء من شخص. مثًال كل من كان ینطق، كان یُعظم. حذًرا عن فوات ما ھو المقصود، وهللا
أعطى ذلك، وتغیر بھ الحال، ولوال ھو ذلك الفقر، لما     

حصل بتعظیمھ ھذا المعنى، إال أن ذلك في العقیدة الثانیة ینبغي أن یكون في المعاملة كاآلخرین،
ألني لما رأیت فضلكم في األنواع، ال أستجیز منكم الجلوس بالتذلل. أما الشیخ أبو بكر(260) كان
عنده الفقراء إذا دخل على الشیخ من أعوان الوزیر أو غیرھم من الناس، كان تعظیمھم لھ مأیة
جزو مما كان قبل دخول األجانب، ویقومون ویقعدون من بعید باألدب، إذا دخل واحد، وكان للشیخ

منھم فراغة، وغیره من المشایخ كان یموت على دخولھم.] نص عربي غیر مترجم.

(258) ورد ھذا الحدیث في صحیح البخاري على ھذا النحو:    

حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن األعمش، قال: سمعت سعد بن عبیدة، یحدث عن أبي عبد الرحمن
السلمي، عن علي رضي هللا عنھ قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص في جنازة، فأخذ شیئًا، فجعل ینكت بھ األرض،
فقال: ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة. قالوا: یا رسول هللا، أفال
نتكل على كتابنا، وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل میسر لما خلق لھ، أما من كان من أھل السعادة،
فییسر لعمل أھل السعادة، وأما من كان من أھل الشقاء، فییسر لعمل أھل الشقاوة، ثم قرأ: ﴿فأما من

    .hadithportal.com .أعطى واتقى* وصدق بالُحسنى﴾. اآلیة. جامع السنة وشروحھا

ا َمْن أعطى واتقى* وصدَّق بالُحسنَى﴾: سورة اللیل، اآلیتان 5 و6.     (259) ﴿فأمَّ

(260) الشیخ أبو بكر: المقصود الشیخ أبو بكر النساج التبریزي. كان من مشایخ العصر الكبار،
وكان شمس مریًدا لھ في شبابھ.    

انظر: مقاالت شمس تبریز، تصحیح محمد علي موحد، ص 919.    

    * * *



 

المعرفة      
ما دمت أرید السلوك، یلزمني معشوق. یسألون الناس لو أنھم یعلمون، لكنھم یتحولون من حال إلى
حال. حتى تعلم أن ھذه األعمال ال عالقة لھا بالباطن أبًدا. ألن قوة الباطن تتطلب أن یقول: إنني ال
أرى شیئًا قط وال أستمع إلى قول شخص. وقد جرى لفظ المعرفة ھذا والدرویش على لسان كل
ا یستمعون. أیھا السید، ینبغي تغییر اسم المعرفة إلى شيء آخر، شخص منھم. أنھم یفھمون لَمَّ

معارة من ھؤالء الذین تحدثوا عنھا.    

الفتنة التي راحت ألف روح ضحیة لھا    

أي مجال فیھا للطبالین المتسكعین    

أي مجال إلصالح ھذه الظواھر؟ ذلك الوقت الذي كان قد جاء فیھ باعتقاد كامل ورغبة صادقة.
كان یتذلل لي أربع مرات، ویبكي قائًال: لقد سمعَت من موالنا، وأدركُت حال موالنا. إنھ لم یفقد
القدر من دوننا، ولم یھن. غشي بصرك. فال تنم ھناك؛ فتبلى. ال تجالس أھل الھوى؛ فتذل. ینبغي
علیك التفكیر. إنھ لم یتغیر. إنھ لم یكن على بصیرة منذ ارتداء الخرقة حتى النھایة. َمن صحبُت ِمن

أھل الھوى، ففقدُت الذوق؟    

إن تصلح من نفسك، ال یصدق علیك خطاب ُزْر ِغب�ا. لما تسمع ھذا الخطاب بلسان الحال، تذھب
إلى الخلوة وتبكي على نفسك بلسان الحال منتحبًا، وتقول: ماذا حدث لي؟ وماذا جرى؟ ھل ھذا
الخطاب موجھ لي؟ ألیس ھذا الخطاب للصدیق وللصحابة اآلخرین. وتذرف دمع العین؛ حتى تجد

الذوق والراحة. ُزْر ِغب�ا، اذھب، ما دمت ال تبالي وما تملكھ یذھب ھباء على أمل الزیادة.    



السبب في ھذا أنھ كان یرفع نعل المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ویمسح بھ عینیھ، ویضعھ على رأسھ، وفي ھذه
المرة انتعل نعلیھ، ولم یقولوا ھذا. ھذا ھو السر. وسوف أفشیھ. قال: كان یضعھ في البدایة على

الرأس وفي العین. وكنت أنا أتألم     

با�، ألن نعلي صار حقیًرا إلى حد أنھ یصل إلى رأسھ وعینھ. اآلن فقدَت المكانة؛ ألنني أبدو في
نظرك عدیم القیمة. فال تنظر إليَّ نظرة تحقیر. الغرض من ُزْر ِغب�ا ھو أنھم ینظرون إليَّ تلك
النظرة بعد غب جھًال، انظر إليَّ مجدًدا؟ إنني لم أصبح ھرًما مطلقًا فال تصیر أنت كھًال. وإذا بدا
الھرم في نظرك، ارجع. ما سبب العجب؟ لقد جلست مع أھل الھوى، فماذا حدث؟ العیب فیك لیس
في ُزْر ِغب�ا، یعني انظر إليَّ على عجل في الحقیقة، وواظب على ما ینفعك، فأنا مواظب. أثبِْت
وجودك، وقد أثبت أنا وجودي. إنك تثبت وجودي من دون إثبات وجودك. لما أثبَت وجودي بإثبات
وجودك أصبحَت قوي اإلثبات. قلَت لي: إنك أثبتَّ وجودي. فنھضت المالئكة، ودعت لك بطول
العمر. أي حدیث یلیق بوجود هللا، وهللا موجود. أثبت وجودك، فتثني علیك المالئكة طوال اللیل،
ألنك أدركت وجود هللا. طوبى لمن رآني وطوبى لَمن رأى َمن رآني(261). وكذلك الحال لو
یكررھا مائة مرة. كل َمن رآني، أراه. من ثم یكون مثلي. یتحدث متحدث بھذا الكالم، ویتأمل، فھل
فھموا؟ ویغالط. ھو اآلخر واألول. ال بد لكل َمن یشرب الخمر أن یثمل. ربما یصبھا في دن حتى
یعتدل مزاجھ. إذا فھمَت الكالم، تالشیَت، وفنیت. ما دمَت رأتیني، ورأیُت أنا موالنا. فكأنك رأیَت
موالنا طوبى لَمن رآني. لقد قلُت أنا نفسي مائة مرة: إنني ال أملك تلك القوة حتى أرى موالنا.
ویقول موالنا في حقي القول نفسھ. لكن الصاحب في رأیي ھو َمن یضحي بنفسھ بعد موالنا، وال

نجده؛ ألنھ مات. من ثم اغتنموا اجتماع األصحاب.

(261) طوبى لمن رآني: إشارة إلى الحدیث: طوبى لَمن رأني، وآمن بي، وَمن رأى َمن رآني،
وَمن رأى َمن رأى َمن رآني.    

الراوي: أنس بن مالك.    

المحدث: الذھبي.    



المصدر: میزان االعتدال.    

خالصة حكم المحدث: فیھ یغنم بن سالم ذكر من جرحھ.    

أخرجھ: الطبراني في المعجم األوسط، وابن عدي في الكامل في     

الضعفاء، والدارقطني في المؤتلف والمختلف باختالف یسیر.

الموسوعة الحدیثیة، الدرر السنیة.    
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ذلك الذي قال: إن اختیاري ھو: أن أركب الحمار، وأسوق الثور، وأذھب إلى البستان. قال: إنك
. وفي التجلي تلون، وكما أن ذلك لست ذلك المدلل. إنھ العلم والتلون في العلم، وھذا صعب وجليٌّ

التجلي فیھ تلون، فإن التلون یسري في التجلي، ویظھر.    

دأبت النفس المطمئنة على االستمرار، فأدركت البلوغ والنضج بعد ذلك. واالستمرار شيء باٍق
لحق بالحق. قولھ: ﴿فادُخلي في عبادي﴾(262) بعد ذلك لیست لھا حاجة بسبب التأكید. ﴿وادُخلي

جنتي﴾ یعني أنھ یقسم بالنفس اللوامة، وال یقسم بالنفس المطمئنة؛ ألنھا أعز منھا.    

(262) ﴿فادخلي في عبادي* وادخلي جنتي﴾: سورة الفجر، اآلیتان 29، 30.    
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