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 االتارى هللا نعمة

 مدنية رسالة

/1/ 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

جهم و انواره مظاهر اوليائه [2]ضمآئر [1]صيّر و اسراره معادنَ  عرفائه قلوبَ  جعل الذی هلل الحمد  الی العبادة و الجهل مضايق عن أخر 

 العبود اسرار معدن و الوجود دائرة مركزَ  حبيبه علی السالم و الصلوة و لنفوسهم االطمنان بحصول شّرفهم و [3]الدراية و العلم مفازة

 اللواء و المحمودَ  المقام أرُزقه البرکات [4]مانح يا و الخيرات مفيض يا اللّهم الکرام اصحبه و آله على و سلم و عليه هللا صلى محمد

 اآلخرة فى و حقيقته و [5]طريقته ا عالء و شريعته بابقاء الدنيا فى درجات ه ا ْرف عَْ و الموعودَ  الفضلَ  و المورودَ  الحوض و المقصودَ 

 لالنام بشفاعته
نىالغ الملك عناية الى المحتاج الضعيف العبد فيقول بعد و  لكون العلوم أشرف من التصوف و االخالق علم كان لّما عمر بن هللا نعمة 

 اللَُّدن يّة المعارف و المقدمة علی مشتملة رسالة فيه لتأليفنا ملتمسا َ المنورة المدينة فضأل من اخوني بعض كان و المعلومات أشرف معلوماته
َ بعضَُ كان و العارفين عند المألوفة المواضع و الربانية األسرار و  و سره قدس بالنّقشبند المشتهر الشيخ طريقة حولَ  ي ُحوُمونَ  النّاس 
ه يأخذون و طريقة في ليس ما اليه ينسبون لون و كالم  هَُ يُرس  ام  ر  لَّ علی [7]التصدیََّ و األقدام علی االجترأ نفسی في [6]رأيتَُ م   ح 

ذتَُ و الوقت مشايخ من الصادرة َ المنكراتَ  المحدثات د فع و الُمغل قات  على اللَّيلَ  بجمل الملقّب المدنيَّ احمد الّسيد اخي مرام باسعاف أخ 
س عةَُ الحال يقتضيه ما قدر تَّبتُةَُ و المجال و   ب س ط و اإلحسان و الخير ن ش رَ  ل م ن صفاءَ  و نزهة َ و تحفة َ جعلت و معارف و مقّدمةَ  على ر 
 الطالحين الفجار و الكفار هجوم من الغمومين فرج و االمالك أعماق الی وصولهم عند الكفار أعناف بقطع الفساد قلع و اآلمانَ  و األمنَ 
داحم بن خان مصطفى بن خان سليم السلطان فتوره و ضعفه زمان فى الدين بتقوية قام و المقهورين  المسلمين و االسالم هللا أعز خان 

 فى باهلل البقاء و هللا فى الغناء ثبتَ  ما الكمال على ثابتة َ دولت هَ  أقمار و الزوال عن بعيدة َ [8]نائية َ سلطانة شُموسَ  خلّد و بقائه و دولته بدوام

عةالّسب أو األمريّة الخمسة اللّطائف  المدنية بالرسالة سمية و االنام كافة على رأفته ظاللَ  امُدد و اوليآئه أنُصر اللُّهمََّ العشرة أو 
فق على السالك عقيدة تصحيح ففى المقّدمة اما  له الالزمةَ  األداب رعاية من السلوك شروط بعض بيان و الجماعة و السنة اهل ُمعت ق دات و 

ا و كشوفُهَُ يُعباء ال حيث د  ار  تُهو   بدونها 

 البرهان و التّطبيق برهان مثل القطعيّة بالبراهن الوجود واجبَ  اثبات من بّدله فال باهلل عياذا َ له استدراجَ  هو بل الهواء على طار أن و
اتَ إثب و اليقين الحقَّ مرتبة الى الوصول س هلَ  و الحصول س هلَ  الشهودىَُّ االيمانَُ يكونَ  حتى غيرها و العرشیَّ و السُّلَّمیَّ  تعالى وحدان يّةَ  

حداتَ  بثلث لَ  على يُست دلَُّ قد و [9]المعبودية بحصر أو الخالقية بحصر أو الوجود وجوب بحصر اّما فهو و   لذاته الواجبَُ تعّدد لو بأنّه األوَّ

 ال و احدهما ال و المجموع نفس تكون ال العلة تلك و مستقلةَ  فاعليةَ  علّةَ  من بّدله فال منها واحدَ  كلَّ الى إلحتياجه ممكنا َ مجموع ها لكان
 أشير قد الثانى و فتأمل لغيره معلوال َ الواجب كون متناع فال الثالث و الثانى اما و لنفسه فاعال َ الشئ كون فالستحالة األّول أّما غيرهما

 امكان يستزلم التعدد ان يقال ان يمكن و الفساد يلزم فال يتفقا ان لجواز [10]اقناعىَ  دليل انه قيل و 'الخ فيها كان لو' هى و اآلية فى إليه

ل ا ّما محال الكل و منها شىء يحصل ال او كليهما أو احدهما مرادَُ يحصلَ  ان ا ّما التّخالف تقدير على و التخالف  كون فالستلزامه األوَّ
 إرتفاع فالستلزامه الثالث اما و النقيضين اجتماع فالستلزامه الثانى اما و خلقَ  هذا و خالقَ  انه فرض قد و خالقا َ يكون فال عاجزا َ اآلخر

 المكلفين دعوا كلهم و السالم عليهم االنبيأ من االجماع عليه انعقد و السمعية الدالئل عليه دلَّ فقد المعبودية حصر هو و الثالث و النقيضين

ال َ  توحيد دليل حالصة و اتعبدون ما تختون و هللا خلقكم و ما تعملون تعالى هللا قال العبادة فى اإلشتراك عن نهواهم و التوحيد هذا إلى أوَّ
 فيزلم بخصوصيةَ  يتمايز ان فيجيب حقيقتها من خارج غير هو الذى الوجود الوجوب فى افراده إلشتراك الواجب تعدد لو انه الواجب

 فى الجائز من و الماهية فى متشاركين واجبين وجود استحالة ينتج البرهان هذا أن كمونة ابن قال و افراده فى للوجوب المنافى التركيب
ىف يكون ان العقل  الوجود وجوب يکون و الوجود وجوب فى مشتركين يكونان و شحصه فى منها كل نوع ينحصر أن موجود الوجود 

 فى الدوانى المحقق الشارح تصدى قد و اليها بالنسبة عام عرض فانّه الخاصة الوجودات الى بالنسبة المطلق كالوجود لهما عرضيّا َ
ابعالر الهيكل من االّول الفصل فى للهياكل شرحه دَُ فلم الهياكل شرحَ  طالعتَُ قد الفقير لكنَّ و كمونة ابن شبهة لدفع اى لدفعه   دواءَ  فيه أج 
هَ  وجهَُ لنا ظ ه رَ  األثنأ هذا فى و الورودَ  عن سالما َ بقائه لعدم العليلَ  يشفى  عن فهمه يكون إن أّما يخلوا ال الوجودَ  واجبَ  مفهومَ  بانَّ اندفاع 
وجودينال من اى منها كّلَ  ذات نفس م   كال و الحيثيّة تلك اعتبار مع أو كان حيثيّة أيَّةَ  عنهما خارجيةَ  حيثيةَ  اعتبار دون من المفروض ين 

رَ  و ث ب تَ  فلما الثانى أّما مستحيالن الشقَّين  ممكنَ  فهو اتّمامَ  و الفعليّةَ  و الوجوبَ  و الوجودَ  انتزاع َ حيثيّةَ  مجّردَ  ذاتهَُ يكن لم ما كلَّ انَّ من قُرَّ
ريمَ  فى ناقصَ  و ذاته حدَّ فى  مطابقا َ و واحدَ  مفهومَ  حمل مصداقَ  فالنَّ حيثيّةَ  اعتبار دون من اى األّول أّما آل ها َ لكونه يليق فال نفسه ح 
 ال كانت أخرى جّهةَ  آيَّةَ  و حيثيّةَ  آية عن النظر قطع مع به عنه التّعبير بحسبه و المعنى بذلك الحكاية منه ما بالجملة و بالذّات صدقه

 عن عليها فطر الّتى فطرتُهَُ سلم ت م ن أنَّ ظ ن ىَّ و أصال َ ذاتّىَ  فى مشتركةَ  غير المعانى متبانية الذّوات متخالفة حقايق يكن إن [11]يمكن

 و واحدَ  لحكمَ  مصداقا َ يكون ال فيها جامعةَ  بالحيثيّة متخالفة َ كونها حيث من المتخالفة االمورَ  بانَّ يحكم استقامتها من لها المغيّرة االمراض
 من ال الماهيّةَ  تمام فى اشتراكهما جهة من باالنسانيّة عمرَ  و زيدَ  على كالحكم متماثلة َ االمور تلك كان اذا ذلك يجوز نعم به عنها محكيا َ
نم ذاتى فى مشتركة كانت او المشّخصة المختلفة عوارضهما حيثَُ  جهة من بالحيوانية الفرس و االنسان على كالحكم كذلك كونها جهة 
 االمور تلك كانت أو بالبياض اتصافهما جهة من باألبيضيّة العاج و الثلج على كالحكم عرضّیَ  فى أو الجنسية الحقيقة تلك على اشتمالها

ودبالوج الممکنات مقوالت علی کالحکم ن سبّیَ  خارج أمرَ  فى متفقة المتبانية  يجعل م ن عند عظُمهَُ جلَّ الحقَّ الوجود الی إنتشابها حيث من 
ٍ  مفهوم متّفقة َ کانت أو بنفسه القائم الوجود الی نسبتها باعتبار موجوديتها و انتزاعيّا َ عقليا َ امرا َ الممکناتَ  وجودَ   ما علی كالحكم سلبّىَ 

مالعد و الوجود ضرورتی سلب فى الشتراكها باإلمكان تعالى هللا سوى  الجهات من ذكرناها الّتى الوجوه تلك اشتباه سوى ما اّما و لذواتها 
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 بحسب واحدَ  بحكمَ  الذّواتَ  متباينةَ  أمورَ  على حك من ا فإذا عرضيّةَ  أو ذاتيّةَ  جامعةَ  جهةَ  بال مشتركَ  بامرَ  فيها الحكم يتصّور فال االتفاقية
رإعتبا أو آخر أمرَ  انضمام بال أنفسها فى ذوات ها مرتية  الذّاتيين اإلختالف به ما و اإلتفاق به ما من هناك بدَّ فال أنفسها غير أخرى جهةَ  
 او الفصل مجرى يجری األخرى و الماّدة او [12]الجنس مجرى يجرى أحدهما أمرينَ  من الذّات جوهر بحسب التركيب فيستدعى فيها

كيبَُالتّر و الّصورة  بحدوث يعتقد و القاصرين من تكوننَّ فال تُقّصر ال و فافهم بالذات الوجود واجب الشيئ كونَ  فى ينا كان وجه بأىَّ 
 اتباعه و ارسطوا من الفالسفة اليه ذهب كما الذاتيا َ بالعدمَ  الوجود مسبوتيّة هو و زمانيا َ حدوثا َ الُكلىَّ األيجاب بطريق أجزائه بجميع العالم
عقولال قدم الى  العنصرية و اضوائها و اشكالها باشخاصها و النوعيّة و الجسميّة صورها و بمواّدها الفلكية االجسام و الفلكية النفوس و 

 قديمة يكون ان يجيب ال انواعها خصوصية صور فان بجنسها فقيل النوعية صورها اما و الاشخاصها الجسمية صورها مطلق و بموادها
هاقدم كالمهم انَّ الظاهر و  العالم ان فيعتقد الكالمية الكتب فى بطالنه ثبت كما الفالسفة بطالن و مذهبنا حقيقية اعتقاد لنا فاللالزم بانواعها 

 ال الذى الجزء من تركبه عندنا و حدوثه يستزلم حدوثه و للجسم جزء النه حادث ايضا َ يتجزى ال الذى اجزئ و حادث اجزائه بجميع
هيولىال من الفالسفة عند و يتجزى  يكون ان اما الحكيمة العلوم به عرف الذى الطبيعى الجسم ان الى الحكمأ جمهور فذهب الصورة و 
 جمهور فذهب فيه العالم اهل اختلف و المائى كالجسم مفردا َ يكون ان اما و كالسرير مختلفة غير او كالحيوان مختلفة اجسام من مؤلفا

لب بالفعل اجزأ من متألف غير انه الى الحكمأ  ينتهى ال انه معنى على متناهية غير النقسامة قابل لكنه الحسَّ عند كما نفسه فى واحد هو 
 حدَ  الى القسمة

 قابلة غير متناهية بالفعل موجودة اجزأ من مؤلف انه الى المحدثين من المتكلمين اكثر و القدمأ من قوم ذهب و للقسمة قابال يكون ال /7/
 من النظام و القدمأ بعض ذهب و آخر طرق تميز عن الوهم العجز هما و ال و لصالبة قطعا َ ال و لصفره كسرا َ ال اصال َ ما بوجه للقسمة

 االنقسام ممتنعة متناهية غير بالفعل موجوده اجزأ من مؤلف انه الى المعتزلة متكلمى

 متناهية نقسامة ال قابل لكنه الحسَّ عند هو كما نفسه فى واحدَ  متصلَ  انه الى الرازى و الشهرستانى كمحمد بعض ذهب و

 انما تألفها و نحوه و هما َ و فّكابل ينقسم ال منها واحد كل الطبع متشابهة صغارَ  بسائط من مركب انه الى اصحابه و مقراطيس ذى ذهب و
 [13]التجاوز و بالتماس يكون

 بتركب القائلون اما و مذاهب ستة فهذه كالحطوط لالقسام قابلة متناهية بالفعل موجوده اجزأ من مؤلف انه الى القدماء بعض ذهب و
سطوحال من االجسام  عاقل يكول ال اذ المفردة االجزأ من التركيب الى راجع فمذهبهم النقطة من الخطوط و الحطوط من السطوح و 

 نفى الى مؤد محص كفر فانه الفالسفة به اعتقد كما ما ممكن بقدم يعتقد ال و اربعة الى المذاهب فيرجع اعراض هى و منها الجسم بتركب
جرابادىال محمد المولى به قال كما الحشر  ما على اتفقوا الذين بقولهم القبلة اهل فسر حين الدوانى الدين جالل مال العقايد الشيخ عناية فى 

 حشر و العالم كحدوث قال ثم الذين ضروريات من هو

لمالعا قدم باعتقاده الطاعات على عمره طول واظب فمن ذلك اشبه ما و الجزئيات و بالكليات تعالى هللا علم و االجساد /8/  الحشر نفى او 
 تحقيق مع االرشاد و الخاصة الوالية ادعى فمن انتهى كافرا يكون بل مؤمنا يكون ال اى القبلة اهل من يكون ال بالجزئيات العلم نفى او

 على يجترء ال و اوال َ اعتقاده يصح ان السالك على يجيب فلذا منه باهلل نعوذ قبيح فامره الزمان اهل بعض فى كما المعتقدات هذه من فرد
 الن بسببه الذلة من يخلو ال جاهال كونه حال الجذبية التوجهات بسبب الكمال الى فان الوقت هذا طلب اكثر فى كما الطبيعية بجهالة السلوك
 ما هنا و يقال فلذا الجن مروة و الشياطين عداوت الزيادة المخوفات اكثر ضمنها فى و فيها الشياطين بيوت ينكسر التى الحقيقية الطريقة

 (شعر) ره الشافعى قاله

 حتوف دونهن و الجبال قبل دونها و سعاد الى الوصول كيف

 مخفوف الطريق و صغر الكف و مركب مالى و حافية الرجل

رفعهب يقولون الحكمأ و كليا ايجابا الفنأ العالم اجزأ جميع يقبل يعنى الوجود على الطارى العدم قابل أي الفنأ قابل العالم ان يعتقد و  لكن 
 البعض عن السلب مع للبعض االيجاب ضمن فى تحققه

 هو هناك االمتناع من المراد ان فى الخفأ و الطارى عدمه امكن حدوثه ثبت ما الجملة هذه يقابل و عدمه امتنع قدمه ثبت ما ان اعلم و
قديعت و فتأمل االمرى النفس االمكان و القبول من المراد فيكون االمرى النفس االمتناع  التفكر اى النظر ان 

/9/ 

 القوله شرعا واجب البشرية الطاقة بقدر السلبية ة الثبوتية الكاملة صفاته و وجوبه و لوجوده بالتصديق معرفة الجل اة تعالى هللا معرفة فى
ختالفا و االرض و السموات خلق فى ان نزل حين سلم و عليه هللا صلى لقوله و االرض و السموات فى ما انظروا تعالى  النهار و الليل 
دَ  سلم و عليه هللا صلى النه للوجول االمرهنا و فيها يتفكر لم و لحييه بين الُكها لمن ويلَ  االلباب الولى آليات  دالئل فى الفكر بترك اْوع 

مبادىال فى الذهنية الحركات اى الفكر هو و التفكر بمعنى النظر و الواجب غير ترك على وعيد ال و تعالى هللا معرفة  

 من المراد ان يعنى ظن غلبة او علم به يطلب الذى بالفكر النظر الباقالنى القاضى تعريف فى كما المعنى بهذا الفكر يطلق قد فانه
 لمن ويل فمعنى ظن غلبة او علم به يطلب الذى قوله اعنى الفصل عن بتجريده الذهنية الحركات بمعنى الفكر اعنى معناه جزءَُ النظرههنا
 و السموات هى االيات تلك و يتفكر لم و لّمه جانبى بين معرفته دالئل هى التى العالمات و االيات علك و مضع لمن ويلَ  اى الخ كها ال
 و طلوعها و النجوم سير و عمودَ  غير من قيامها و صفائها و السموات الطافة من عليها الواقف يتخيّر التى الفطرة عجايب من فيها ما
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 و نظرت ان و الجملة فى لو و تفكر و نظر لمن الظاهر هو كما المعارف و الحكم عن الُمتْب ئة المعيّنة المقدرة مواضعها فى غروبها
 تحركها و تقطعها و تدّورها و تصيقلها و كرويتها من السمأ فى الذى للعجايب تفكرت

/10/ 

 المغرب الى المشرق من بعضها يتحّرك كما الخاّصة بحركته الحامل فلك و الشمس فلك و المدير من

 االفالك احوال مطلب

 القمرة الفلك فى كما المشرق الى المغرب من بعضها يتحّرك و االعظم الفلك و االطلس الفلك فى كما

 بناسبة الشمس ان دور و االعظم الفلك المنطقة البروج الفلك منطقة تقاطع هكذا و الحضيض مع الحضيض و االوج مع االوج تقاطع هكذا
الثنىا البروج  فى ذكر كما الفالسفة معتقدات هذا كان ان و تامة قدرة الوجود واجب قدرة على يدل االمور هذه من واحدة كل و عشر 

 [14]الحفمينى شرح

 االرض االيات بعض ة الظاهر هو كما كرويتها من اكثر فالغرايب بساطتها تقدير على و االرض كذا و بسيط كلها فالك فاال عندنا اما و
 االزهار و الحبوب اخراج و العيون كانفجار الرحمة اثار من فيها ما و

 البقاء ة الفناء تحقق بعد اال تحصل ال فهى الحقيقى البسيط بمعنى هى التى المعرفة الصورية المعروفة اى المعرفة يحصل بالنظر اى به و
ةحاج ال ة النفس اطمينان ة مَ  م ن انَّ بالضرورة نعلم النّا المعلم الى  ثَ  فله محدثَ  كل و محد ثَ  العالم ان ع ل  مَ  مؤثرَ  ة محد   له العالم ان ع ل 

 ال اوَْ معلم هناك كان سواء االول الشكل بطريق مؤثرَ  و محدثَ 

تهذا الى بالنظر عدمه ممتنعا َ وجوده واجبا َ يزال ال و يزل لم قديما َ صانعا َ للعالم انَّ و  لكان ذاته الى بالنظر الوجود واجب يكن لم لو ان 
 فيه التأثير ينافى القديم النَّ حادثا َ فيكون ممكنا َ

 علته الى بالنظر واجبا َ يكون ايضا َ الممكن الن ذاته الى بالنظر قيدنا و

/11/ 

ه و وجود ه الن ذاته حدَّ فى ممكن فهو الممكن ذات الى نظرنا اذا النه ذاته الى بالنظر ال  اذا لكن يساويان هما بل بضرورى ليس عدم 
 من فردَ  يشذَّ ال حيث اجزائها بجميع التامة العلّة وجد ما كل اذ التامة العلته دامت ما ثابتا َ اى واجبا َ وجوده يكون التامة علته الى نظرنا
 عدم الن ايضا َ المعلول ينعدم التاّمة العلّة من جزء عدم فاذا التاّمة علته عن ممتنع المعلول تخلف اذ دائما َ موجودا َ المعلول يكون افرادها

 المعلول لعدم علة العلة

 الخارجى الموجود اوصاف من التأثير الن العدم لذلك العلة العدم هذا يوثر فال المعلول لوجود علة وحوده كان الذى العدم بل مطلقا َ ال لكن
 فالحاصل عدمه فى كاف انتفائه و السابق الوجود عدم بل العدم سوى مؤثرة علة الى عدمه فى يحتاج ال المعلول عدم ان [15]المعنى بل

 جواهرا َ سواه خالق ال المعلول لوحود علة َ كان السابق وجودخ الن السابق وجوده باعتبار العدم الى العلة اسم اطالق
فاتص بجميع متّصف عرضا َ او المخلوق كان  و كلية َ بغيره و بذاته المعلومات بجميع عالم فهو النقص سمات جميع عن منزها َ الكمال 
 ال اى له مثل ال و القوة فى له مخالف ال اة ندله ال و له شبه فال النقص صفات جميع عن منـزه هو و بصيرَ  سميعَ  حىَ  متكلمَ  جزئية َ

 ليس و بغيره يتحد ال و حادث بذاته يقوم ال و غيره فى يحل ال و له ظهير ال و له شريك ال و له ضدَّ ال و القوة فى له مساوى
 االشارة الن هناك و هنا تعالى اليه يشار ال و جهة و حيز فى ال و جسم ال و عرض ال و [16]بجوهر

/12/ 

لَ  و مستقيم خطَ  عينك من يخرج شيء الى اشرتَ  اذا مثال َ الماديات بين فيما اال يتحقق ال  فهذا نفسه الى ثم اوال َ الجسم سطح الى هذا ي ص 
 هو و الكذبَُ ال و الجهلَُ عليه يصح ال و االنتقال و الحركةَُ عليه يصحَّ ال و ذكر كما جوهر ال و بجسم ليس النه تعالى حقه فى محال

 ال ارادته و بخلقه المعاصى و فالكفر يكن لم يشأ لم ما و كان ماشأهللا جهة و مقابلة و موازاة غير القيامة يوم للمؤمنين مرئ تعالى
 االصلح و الرحمة و كاللطف شئ عليه يجب ال و عليه حاكم ال و صفاته و ذاته فى شئ الى يحتاج ال غنىَّ برضائه

 ينسب ال و منه قبيح ال و له فبعد بالمعصية عاقب ان و فبفضله اثاب ان بل المعصية على العقاب ال و الطاعة فى الثواب عليه يجب ال و
ضَ  ال و يريد ما يحكم و يشاء ما هللا يفعل ظلمَ  و جور الى يحكم او يفعل فيما  ال و رحمة و تفضال َ امر و خلق فيما الحكمة راع لفعله غ ر 
 ما القبيح و الشارع حّسنه ما فالُحسنَُ العقاب و للثواب سببا َ الفعل كون و قبحها و االشياء حسن فى حكم للعقل قليس سواه حاكم ال و جوبا َ
َ غير عو و بالعكس االمر لكان عكس لو و اعتبارية او حقيقية صفة للفعل ليس و الشارع قبحه  نهاية ال و له الحد و متخيرَ  ال و متبعّض 
لتعلقا بحسب متناهية غير بالذات واحدة َ صفاته له  بل متناهيةَ  غير مقدوراته و متناه منها وجد ما النَّ كثيرَ  من قليلَ  مقدوراته من وجد فما 

 كان ماشاءهللا مخلوقاته فى النقصان ة الزيادة له ة المقدارية الن س ب من بينهما نسبة ال

/13/ 

 و جبريل منهم ربّاع و ثالث و مثنى اجنحة ذو و يئنّث ال و يذكر ال لطيفة َ اجسامَ  هى و مالئكة تعالى هلل و [17]يكن لم يشأ لم ما و

 يؤمرون ما يفعلون و امرهم ما هللا يعصون ال معلومَ  مقامَ  منهم واحد لكل عزرائيل و اسرافيل و مكايل
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 تعالى هللا كالم مطلب

توبالمك هو و مخلوق غير تعالى هللا كالم القران و  و الكتابة غير المكتوب و الصدور فى المحفوظ و بالسن المقرؤ و المصاحف فى 
 فيحشر حقَ  المعاد و الشارع اذن به يرد لم ما عليه اسم اطالق يجوز ال و توقيفية تعالى اسمائه و الحفظ غير الحفوظ و قراءة غير المقرؤ
 اما و الجنة فى الجنة اهل يخلد النار و الجنة خلق و حق الميزان و الصراط و المحاسبة و المجازاة كذا و االرواح فيها يعاد و االجساد
 و الصغائر عن العفو و وجوبا َ ال تفضال َ الجنة الى آخر يخرج بل النار فى الكبيرة صاحب المسلم يخْلد ال و مطلقا َ النار فى فيخلد الكافر

 فيها مشفّع هو و امته من الكبائر الهل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول شفاعة و الرحمن له اذن لمن حقَ  الشفاعة و جائز توبة بال الكبائر
 حقهم فى الشفاعة مقبول اى

 حق نكير و منكر سؤال و القبر عذاب و

نبياءاال و بعده نبى ال و السالم عليهم االنبياء خاتم هو و حق السالم عليه محمد الى السالم عليه آدم لدن من بالمعجزات الُرسُل بعثة و  
 السلف و المحّدثين من المحقوقون و هذا عمدا َ الصغائر عن و عمدا َ و سهوا َ اى مطلقا َ الكبائر و بعده و الوحى قبل الكفر عن معصومون

 االنبياء العقايد شرح فى التفتازانى العالمة قال و البعثة بعد مطلقا َ الكبائر من و عمدا َ الصغائر من عصمتهم على الصالح

/14/ 

 فعند سهوا َ اما و فباالجماع عمدا َ اما االّمةَ  ارشادَ  و االحكام تبليغ الشرايع بامر يتعلق فيما بخصوصا َ الكذب عن معصومون السالم عليهم
 الكبائر تعمد عن كذا و باالجماع بعده و الوحى قبل الكفر عن معصومون انهم هو و تفصيلَ  الذنوب سائر عن عصمتهم فى و االكثرين

فا َخال الجمهور عند  العقل او السمع بدليل امتناعه ان فى الخالف انما و للخشوية 

 على يدل ما اال باالتفاق سهوا َ يجوز و اتباعه و للجبائ خالفا َ الجمهور عند عمدا َ فيجوز الصغائر اما و االكثرون فجّوزه سهوا َ اما و
 بحبة التطفيف و لقمة كسرقة الخسة

 الى المعتزلة ذهب و الكبيرة صدور امتناع على دليل فال قبله اما و الوحى بعد كله هذا عنه فينتهوا عليه ينبّهوا أن اشترطوا المحققين لكن
 الصغائر و الفجور و االمهات كعهر النفرة يوجب ما منع الحق و البعثة مصلحة فيفوت اتباعهم عن المانعة النفرة توجب النها امتناعها
صغيرةال صدورَ  الشيعةَُ منع و الخسة على الدالة  عن نقل فما هذا تقرر اذا تقية َ الكفر اظهار جوزوا لكنهم بعده و الوحى قبل الكبيرة و 
 عن فصروف التواتر بطريق منقوال َ كان ما و فمردودَ  االحاد بطريق منقوال كان فما معصية او بكذب يشعر مما السالم عليهم االنبياء

نهلكو و االولى ترك على فمحمولَ  اال و امكن أن ظاهره  انتهى البعثة قبل 

 بدرَ  غزوة اهل و الرضوان بيعة اهل و المالئكة من افضل هم و

 حقَ  االولياء كرامات و

 الصديق بكر ابو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد الحق االمام و يريد من برحمته يختص و يشاء من بها تعالى هللا يكرم

/15/ 

 و المرتضى على ثم ذوالنورين عثمان ثم الفاروق عمر ثم احد بامامة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ينص لم و باالجماع امامته ثبت
 نسبا َ اشرف و اعلم انه ال خير كم كسب بما تعالى هللا عند ثوابا َ اكثر انه االفضلية معنى و الجمهور عند الترتيب بهذا االفضيلة

لمع بما التصديق هو و االيمان عدم الكفر و ذلك اشبه اما و  او شركَ  فيه بما اال القبلة اهل من احد يكفر ال و ضرورة َ به النبى مجىء 
 شهادة هى و لالسالم الخمسة كاالركان قطعا َ عليه مجمع امرَ  انكار او ضرورة به السالم عليه محمد مجىء ُعل م ما انكار او النبوة انكار

 المحرمات استحالل او البيت حج و رمضان صوم و الزكوة ايتاء و الصلوة اقام و هللا رسول محمدا َ انَّ و هللا اال اله ال ان

 رحمة َ و فضال مقبولة هى و واجبة التوبة و كيف بال جسمَ  هللا بان القول اى التجسم منه و بكافر ليس و مبتدع به فالقائل ذلك غير اما و
جبا َوا كان فان له يؤمر بما تبعَ  المنكر عن النهى و بالمعروف االمر و وجوبا َ ال  فمندوبَ  مندوبا كان أن و فواجبَ  

 التجسس يجوز ال و قبوله يظن أن و الفتنة الى يؤدى ال أن شرطه و

 التفتيش هو و عنه االمر وجوب سقط تجسس ما بعد أنه يفضى هو و بالمعروف االمر وجوب شرط التجسس عدم المواقف فى جعل قد و
شالتفتي التجسس و النهاية فى كما االمور بواطن عن  و تجسسوا ال و تعالى لقوله منحى هو و المواقف شرح فى كما الناس احوال عن 

 عورته تعالى هللا تتبع المسلم اخيه عورة تتبع من و السالم عليه لقوله

/16/ 

لمنكراتا اظهار يكره كان أنه المطّهرة سيرته من ُعلم ايضا َ و االخرين و االّولين االشهاد رؤس على فضحه عورته هللا تتبع من و  
 [18]سلم و عليه هللا صلى اخالقه عظم و رحمته لكمال ذلك كل و االنكار الى يُرشد هم و المؤمنين عن الصادرة

تبيو بانكسار و االلهية بالجذبات له يتوجه حيث مكمال َ كامال َ مرشدا َ يطلب الكيفية بهذه اعتقاده صّحح فاذا  السالك قلب بتصفية و الشياطين 
 و للفيضان مهبطا َ و للرحمن منُظرا َ قلبه يكون فحينئذ تحته عن و القلب لوح عن اللّعين يسقط حيث منه الشيطانية الخطرات باخراج و
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نكارَ اال العلى الطلب و الخلوص طريق على عنده بالجلوس يعرف الشيخ كمال فتحقيقَُ الحقيقى الماء من للشاربين موردا َ  فحينئذ العنادَ  و 
هَ  اثر و الشيح صفاء كمال كم هذا و قلبه ينشرح و الحقيقة علم طلب الى العشق و الميلَُ و الموّدة و المحبة اثر قلبه فى يظهر  و توجه 

 المشهور الشقَّ لمقام قائمَ  هذا و الباطنية االوساخ عن القلب يصفى فبهذا صحبت ه

 شعر قيل فلذا

 آن بوى برسد هم خويش عطر ندهد كر * عطاردان نسبت عالمان با صحبت

 آن شعلهء برسد هم خويش نار ندهد كر * آهنكران نسبت جاهالن با صحبت
 الخوارف و الكشوف بعض بظهور هذا يُعرف ال و ناقصا َ الشيخ كان اذا له القلب فسادة يحصل هكذا و

 [19]منه باهلل عياذا َ حقهم فى استدراجَ  هذا و ايضا َ الكفار بعض من بل البدع صاحب من يظهر اكثره فان

 النفسانية الخالطات عن الخالية الصحيحة المسنونة االستحارة هنا المعتبر فاالمر

/17/ 

 االدب و الستحبََّ و الُسن ن يترك ال حيث بعمله عامال َ الشيخ وجدان بعد تعتير التجربة هذه و االعتفاد صّحة بسبب السليم للقلب يظهر كما
 مع [20]به الضرورة عند اال مشكوك ال و مشتبه ال و بخس ماء من يتوضأ ال فانه به مطهرا َ و الشرع بظاهر مزينا َ ظاهره تحقق بعد و

 له التيمم ضم
 االستخارة بدعاء يدعوا و االحاديث فى المخصوصة بالسور ركعتين يصلى بأنَْ السالك يستخير المذكورة باوصاف الشيخ وجد فاذا

 عليه هللا صلى النبى الى ثوابه يهب ثم مرة ثلث االخالص سورة يقراء و مرة ثلث هللا الحمد الصلوة بعد يقول او [21]الكتب فى المشهور

 و بهاؤالحق خواجه روح الى ثوابه يهب و الكيفية بهذه يقراء ثم عنها تعالى هللا رضى عائشة الى ثوابه يهب و الكيفية بهذه يقراء ثم سلم و
هسرَّ قّدس النقشبند الدين  فهو االلوان من البياض منامه فى رأى فان نواه لما قاصدا َ االيمنَ  حّره تحت يده واضعا َ االيمن شقّه على ينام ثم 

 الخير عالمة
 بل الظاهر هو كما منها الخارجة االلوان من منها يقرب ما القياس هذا على و المنع و الشر عالمة فهو منها سوادا َ رأى أن و االقدام و

 تعالى هللا من فضلَ  فهذا محبته و استعداده بقدر مرامه تشخيص المستخير الطالب يرى

 الدارمى و الترميذى رواه باالستخار الرؤيا اصدق قال و سلم و عليه هللا صلى النبى عن سعيد ابى عن و

ْعد ة والنَْ ساكنة َ الدواعى و مجتمعة َ الخواطر تكون أن حيئذ الغالب بان ذلك و باالستخار راى ما باالسخار قوله  ال و حينئذ خالية الم 
 المالئكة نزول وقت والنها المشّوش الجار منها يتصاعد

/18/ 

رَ  و المصابيح مشكاة على الطبيبى الشارح قول هذا و التهجد لصلوة اى المشهورة للصلوة  احمد الثانى لاللف المجدد الربانى االمام أم 
 منهىَّ االستخارة غير من السلوك و الشروع النَّ اوله فى يرَ  لم اذا سبعةَ  الى واحد من باالستخارة

 مناب النائبة القلبية اللطيفة الى النظر و المراقبة فى الجلوس قاعدة له الشيخ يُلقن االستخارة وافقت فاذا له نتيجة فال للعمر تضيع هو بل
لشياطينا بيوت ينكسر حيث جذيبا َ توجها َ السالك القلب الشيخ يتوجه ثم الجامعة الحقيقة  القلب فى استقرت التى السواد الدمَُ منه يخرجَ  حتى 

 سلم و عليه هللا صلى النبى قلب عن السالم عليه جبريل اخرجها كما

 منك الشيطان حظَُّ هذا فقال غلقة َ منه فاستخرج قلبه عن فشق فصرعه فأخذه الغلمالنَ  مع يلع بَُ هو و جبريل اثاه

ن طستَ  فى غسله ثم مزمز بماءَ  ذهبَ  م   ظئره يعنى أمه الى يسعون الغلمان جاء و مكانه فى اعاده و المهَُ ثم 

 [22]اللون منقطع هو و فاستقبلوه قُت لَ  قد محمدا َ أن فقالوا

بالقل لنصفية اال يحصل ال الباطنَ  علم و مسلمَ  رواه صدره فى المحيط اثر ارى فكنتَُ انس قال  االسرار من سرَ  فانه النفس اطمينان و 
 ادم ابن على جل و عز هللا حجة فذلك [23]اللسان على علم و النافعَُ العلمَُ قال الحسن عن و الحديث فى ورد كما الربانية

 احدهما فاما وعائيين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من حفظت قال هريرة ابى عن و الدارمى رواه

/19/ 

 و الحقيقة علم و الشريعة علم الوعائبن من المراد و البخارى رواه الطعام مجرى يعنى البلغوم هذا قطع ثبتته فلو اآلخر اما و فيكم ف ث ب تته
ن و الباطن علم  المعارف حصول و العلم بعد العلم حصول هى و العلمية الحركة هى و فيه الحركة يحصل المريد القلب الشيخ توّجه م 

 استعداده بقدر الوجوبية الى االمكانية الدائرة عن السالك سير يخرج هو كما الوضعية او اآلينية الحركة ال العشرة المقامات باعتبار االلهية
 الدائرة اطالق و صفاتها و القديمة الذات فى السير يتصور كيف بانه الناقص يتوهم ال حتى ايضا َ العلمية الحركة هنا السير من المراد و
 نقطة داخله فى يُفرض بحيث المستوى الستح واحدَ  حطَ  احاطة عن عبارة الدائرة الن حقيقة ال تسامحَ  الصفاتى و الذاتى الوجوب على
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 حقّه فى هذا يتصور فال بجسم ليس و عرض ال و بجوهر ليس تعالى الواجب و متساوية َ الخط الى عنها الخارجة المستقيمة الخطوط يكون
 تعالى

 بان التوبة يُل قّن و تلقين يُعطى و االيام مرور ضمن فى يحصل التفصيل الن االجمال بقدر للسالك التوبة اعطائه فى الشيخ يكتفى و

 الى اعود ال أن عزُمتَُ التوبة أخير فى يقول و كبيرة َ او صغيرة َ عالنية او سيرا َ خطأ َ او عمدا َ صدر سواء المعاصى جميع عن يتوبَ 
 معصية هى حيث من المعصية

مَُ الشرع فى التوبة اى هى و جالل مال عقايد فى الدوانى العالمة قال و  الحال فى عنها االقالع و معصية هى حيث من المعصية على الن د 
 على العزم مع

/20/ 

 عليها قدر اذا اليها يعود ال أن

باتالواج و المباحات على الندم لخروج المعصية قيد و  معصية لكونه ال مثال َ الخمر شرب عن الندامة لخروج الحيثية قيد و المندوبات و 
خالل و العقل خفةَ  و كالصداع الدنيوية المضار عن لالحتراز بل  العرض و بالمال اال 

 فى بعضهم شرط و عليها قدر اذا العود عدم على عزم غير من مضى ما على الندم مع االقالع لخروج اليها يعود ال أن على العزم قيد و
 أنتهى بدونه يكون ال الحال فى االقالع يقال قد و المظالم رد الناس حقوق

 العمل و السنة إلتزام على يتقيد و الحصوم أسترضاء و المظالم ردَّ يجعل و الحقوق ارباب مع يستحل و صادقة َ توبة َ تعالى هللا يتوب يعنى
لم المرضية و الحميد باالخالق التخلّق و الرذيلة الذميمة الملكات عن االجتناب و االجتهادية االقوال باصحَّ نيةالل و الرقّة و التواضع كالح   و 
 توقير و الضعفاء على سيّما المرحمة و قطعه م ن الى سيّما الصلة و ظلمه م ن الى سيّما االحسان و العفو و الصحبة فى العذوية و البشاشة

 الصلحآء سيّما االخوان خدمة و المشايخ

دونهب يمكن ال السلوك شرط من هذا و المواضع جميع فى و المواد جميع فى االداب دعاية له يلزم و  غيره من تعالى هللا الى يصل ال و 
 ال و باذنه االَّ ظروفه يستعمل ال و ظرفه من يأكل ال و مكانه يجلس ال و باذنه االَّ عنده يتكلم ال و له ينبغى ما بكمال لشيخه معتقدا َ فيكون

اشةبالبش عنده يكون و بالتبّسم االَّ عنده يضحك ال و عنده صوته يرفع ال و طرفه الى بزاقه يلقى  

/21/ 

 ان فيقال صوابه من اولى خطاءه الن عليه يجب فيما كان اذا االَّ به ينبّه قال به للتنبية يليق منه شيئا َ رأى اذا و عنده طبعه يفيّر ال و
 ال و صلوته فى االركان تعديل يُلزم و االستاذ حق رعاية عدم بسبب السالك محرومية اكثر يكون و االجتهادى كالخطاء الباطنى الخطاء

 الشيطان من النه يستعجل

 هذا مشايخ مثل الجماعة صلوة يترك ال و نفسه بمخالفة الشاقة الوياضات يختار و أمكن مهما الجمعية و الحضور مع الصلوة يصلى و
نَّال لالربعينات ترضى هى بل واحدة َ سنةَ  اقامة ترضى ال النفس النَّ الرياضات جميع من افضلَ  الجماعة مداومة النَّ الوقت  و حظ لهافية 
 السنيةَ  السنةَ  اتباع االَّ النقشبندية الطريقة هذه فى الرياضة يجعل لم فلذا عنه غافل فهو الترقى ابواب جميع ينسد فيسببه للسالك العُُجب ايقاع
 مثل ترى كان أن و محضة َ ظلمة َ هو بل فيه نور ال النّه ذّرة لو و البدعة ترك على يسعى و المشروبات و المأكوالت و الملبوسات فى

 كيف دواءَ  منه للداء و شفاء منه للعليل يكون ال النه الصبح فلق

 فيكون السنة على زائدة تكون أن و البد الساكنة و عنه ساكنة او للسنة رافعة اما البدعة احمد الثانى لاللف المجدد الربانى االمام قال و
يفك و له نسخَ  النص على الزيادة الن حقيقة َ له ناسخة َ  شعرى ليت فيما حسنَُ ال و فيها خير فال لها نقيضة َ للسنة الرافعة و تكون كانت 

نَْ  االحداث أنَّ يعلموا لم و النعمة إتمام بعد المرضىَّ االسالم و الكامل الدين فى المحدثة البدعة بجسنية حكموا أْينَ  م 

/22/ 

لضاللا االَّ الحق بعد فماذا الحسن من بمعزل الرضاء حصول االكمال بعد  

 أن تؤاخذنا ال ربنا عليه أجترؤا لما النعمة تمام عدم عن ُمْنب ئَ  و كماله بعدم مستزلمَ  الكامل الدين فى المحد ثَ  بحسن الحكمَ  أن علموا لو و
 الطريقة فى بالسلوك التحريض جعلنا أوليها و االحوال أشرف الباطنية االضاع و االلهية المعارف بيان كان لما و أنتهى أخطأنا أو نسينا

 الطرق بين من النقشبندية العلية

 الحققين الصوفيين عند البقاء و بالفناء المعتبّر تموتوا أنَْ قبل موتوا قيل كما الموت قبل الذى الموت انَّ الدين فى أخواني يا اعلموا قلنا و
 الحق الى الوصول يتيسر ال هو يتحقق لم ان

اقىاالف االلهية عبادة عن النجاة يتحقق ال بل  الوصول و العباد زمرة فى الدخول اين و الحقيقى االسالم اين و االطمينان اين و االنفسى و 
 البداية فى يحصل اسبق كمالَ  و الوالية اطوار فى يوضع اّولَُ قدمَ  هذا انَّ مع االوتاد درجة الى
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 بيت بالفارسية قيل ما لنعم و نهايتها درجة بدايتها من و آخرها مثال الوالية أّول من يُقاسَ  أن فينبغى

 مرا بهار من كلسطان ز كن قياس

 بيت ايضا َ بها قيل و

 پيداست بهارش از نكواست كه سالى

َ فوق بعُضها درجاتَ  للوالية و  من اله على و عليه نبيّنا قدم على التى هى درجاتها أقصى و خاّصة َ والية َ نبى كل قدم على اذ بعض 
نَُ التحيات من و اتمها الصلواة هاأيُم   االُخ ر المشايخ عند االوان بعض فى يكون الذاتى التجلى و 

 االستغراق حصول فمقصودمهم البرقىَّ التجلّى يعتبرون ال فانهم االحيان جميع [24]يستوجب مستمرَّ و دائمى النقشبندية المشايخ عند اما و

/23/ 

 الحضور هذا منه فالمراد الن سب جميع فوق نسبتنا أن سرة قدس الشيخ قال فلذا اآلنات من آنَ  فى يفعل ال اى ربّه عن يغيب ال حيث الكلى
 الذاتى

 عن الخالص هكذا و وسوست هَ  و الشيطان فتنة عن الخروجَُ و االجتهادَُ و الجذَُ اليكم فالالزم بدايتى فى مندرجة االخرين نهاية ايضا َ قال و
ّمارةاال النفس بالء  االّمارة النفس مقتضيات تترك أن بحيث ظاهرية ال حقيقة َ معرفة َ تعالى هللا معرفة تحصيل الى العشق و الفكر بصرف 
ن الموانع َ أكثرَُ و الوثقى بالعروة تمسكا َ و الشريف للشرع أتباعا َ االمر أّول فى بالتكلف لو و كليا  هذه الحقيقية الباطنية المعارف تحصيل م 

لعامةا الحجاالت  و كالهوام العوام رتبة عن الخروج يقولون هم و الربانية الحقايق كسب عن الحرومين الجّهال و العلوم بين ما فى 
 للنفس أتباعا َ و منهم عنادا َ السالم عليه هللا صلى النبى [25]تابعوا فما الفكار كان كما مشكل امر اآلفاقية السوقية سلسلتهم عن االنقطاع

 اللعين االبليس و االمارة
 قيام مع الموت فكر عدمَ  و [26]االغيار الى التوجه هذا و الغفلة َ هذه النَّ لآلخرة منكرا َ نفوسكم تجد وجدانكم الى رجعتم و تفكّرتم فاذا

 من ربّه عفو الى االمر تفويض مجرد و منه باهلل نعوذ له االيمان صدق عدم عالمة القاطعة االيات ظهور مع و الصادق المخبر خبر
 [27]الذنوب من االنقطاع و التوبة غير

هلنقيض مثبتَ  توبة غير من الكبائر و الصغائر على االصرار الن االنصاف عن بعيدَ  فهو  

 هللا قلتَ  اذا الغرورَ  بهذا و الفضلة بهذا و الطريقة فى االنفاق عين و الحقيقة فى االنكار عين فهذا

/24/ 

 [28]باهلل عيازا َ الفاسد ظنك على بناءَ  السالم عليه داود من اولى فكنتَ  لالنقطاع الموجبة التوبة غير من يعفو فهو عفوَ  و كريمَ  تعالى

 قلبك موت على الواصحَُ فالدليل النقائص بعض بتذكر البكاء و الندم من بدَّ ال و الذنوب و المعاصى الى الرجوع َ عدمَ  و التوبة من بدَّ فال
رقَُ أنقطاع حيث عينيك عن دموعك أنقطاع قساونه و ةَ الفضل هذه له اذا و القلوب تصفيةَُ السير و السلوك من المرادَُ و باهلل عياذا َ البكاء غ   

 لنا عبرة َ و عظيمَ  امرَ  سلم و عليه هللا صلى النبى لقلب السالم عليه جبرائيل شقَّ و عنه غافال َ تكن فال

ْلقى من االنسان اجزاء معرفة على موقوقة َ التصفية و التزكية كانت لما و الحيوانية النفوس مثل االنسانية النفوس يكون ال و  االمرى و الخ 
نم مركبَ  االنسان ان بيّنا  الخلق عالم من منها خمسة َ و االمر عالم من منها خمسة َ اجزاء عشرة 

 االربعة العناصر هى الخلق عالم من هى التى الخمسة و اآلخفى و الخفّى و الّسر و الروح و القلب هى االمر عالم من هى التى فالخمسة
 النفس و

 من جزء لكل جعل تعالى فاهلل [29]االمر عالم على متضاد الخلق عالم هكذا و ظاهر االربعة العناصر بتضادَّ متضادة كلها االجزاء فهذه

 هذا الباهرة الكاملة بقدرته جمع تعالى هو و الذوق و التوجه الرباب المغلوم هو كما به مخصوصة َ حميدة َ حصلة َ االمر عالم اجزاء
احسنب صوره و المتضاّدة االجزاء  عن صورته و بمادته يُنبئ هو الذى باالنسان سماه و الظاهرية و الباطنية بالكماالت شّرفه و الصور 

 الشكل هذا الى االمر عالم من هو الذى الروح تعلق لما و الحروف ترتيب فى ىرية َ له م ن على يخفى ال كما الكماالت

/25/ 

 بل الهيوالنى العنصر بهذا التعلّق قبل كانت التى حالته على بقى فما االنسان نوع قوام عليها شتّى تعلقاتَ  له حصل و المادى العنصرى
 اوليائه توجهات بسبب الحبائه االولية الباطنية الكماالت تحصيل تعالى هللا جعل الطبيعية الكدوارات و الظلمانية البدنية العاليقَُ له حصل

ةللخمس اّوال َ كان سواء المذكورة اللطائف فى الكرام  الخلقية او االمرية 

 مناب النائب هو الذى القلب لطيفة من مبتداءة َ االمرية الخمسة اللطائف من باالبتداء سره قدس النقشبند الشيخ لموالنا االهام وقع لكن و
 الخاصة للوالية الدرجات اقصى هو الذى االخقى الى [30]الجامعة بالحقيقة المسمى هو الحقيقى القلب

 اندراجا َ االمرية الخمسة اللطائف تربية فى االربعة العناصر تصفية و االمارة النقس تربية يندرج و سلم و عليه هللا صلى النبى مقام هو و
ارةاالم النفس بتزكية يبتدؤن االُخر المشايخ و بدايتى فى مندرجة َ االخرين نهاية الشيخ قال فلذا تاّما َ  بالرياضات االربعة العناصر تصفية و 

 الشديدة المجاهدات و الشاقة
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 للعناصر التصفية و [31]االمرية الخمسة االذكار غلبة لعدم عنهم النجاة يحصل ال حتى المهلكات و المخوفات اكثر طريقهم فى كان فلذا

ريقةالط هذه بخالف االربعة  النقشبندية العلية 
 اصال ينقطع ال حيث جارية الخمسة االنهار يكون و االذكار هذه عن فيها يبتداء فانه

 منها يذوب و عروقه اعماق يقطع الحضور و النسبة الن االضالل مجال الشيطان يبقى ال فلذا

 اللذات دوام الطريقة هذه فى و بدايتى فى مندرجة االخرين نهاية قوله معنى منه فظهر

/26/ 

 القلب اطراف فى فانهم الحضور و الذكر من الخالى لم ال اكثر فيها فانه االخرى الطريقة بخالف االمرية االذكار نتايج بسبب الحضور و
 بقسمى يتحرك فلذا به يسكن اصلَ  له يبقى ال حيث القلب جوَّ من السوداء النقطة تجريك فى بل لبّه و باطنه فى مشايخنا و خارجه و

لحركةا  االستدارى التوجه تقدير على االول و المقابلة و باالستقامة الوجة كان ان االينية من او الكيفية و الوضعية من 

 يفتح و الروحانيات هواء فى يطير فحينئذ الروحانية قوة حينئذ له يحصل و الحيوانية الطاقة زوالَُ و الجذاباتَُ للسالك يحصل التوجه بهذا و
خرىا سامعة حينئذ له  بخ و الروحانيات شربات من يشرب و االصلى الوطن و االصلى مقامه حينئذ يشاهد و آخر لسانَ  و آخر اذن و 

 فح الصوم حقيقة و حقيقة و الصلوة حقيقة و القرأن حقيقة و الكعبة حقيقة من االشياء حقايقَُ له يظهر

حو بلى قالوا بربكم الست ُعهد له يتيقن وح الحقيقى باالسالم يتشرف  غير من و جهة غير من هللا رؤية المتكلمين كالم معنى حقيقة يظهر 
 المعانى هذه حقيقة يظهر نظره عن أرتفع فاذا الكونية باالسباب كونه المعنى هذا أدراك عن للعقل العجز و الخيرة تمام الن حق مقابلة
 على باق هنا فالممكن ممتنع للواجب الممكن االفانقالب و تقدس و تعالى الذات تجلى بسبب هذا و الوجوبية بجهات (؟) ملفوفا َ لكونه

 بعض عذاب رؤية و اطعمها بانواع التنعم و بفواكهها التلذذ و الجنة دخول من االستقبالية االمور بعض السالك يرى فلذا االصلى امكانه
المالع فوق رى كانه التجلى غلبة بسبب االمكانية جهة ح عنه أرتفع النه النار فى الجهنمى  التعلق فبجهة اال و االشياء هذه جميع 

/27/ 

 االشيأ هذه بعض يرى النايم أن مع ذكر ما على السلوك على موقوفة لالدراكات هذه قيل فاذا االشيأ هذه يرى كيف الظلماتى العنصر بهذا
لىتعا بفضله الحاالت هذه من نوع له يظهر أنه فالجواب أصال َ منه له خبر ال و له السلوك أنه مع  او جزء الرؤيا هذا جعل فلذا رحمته و 

 شرط الخير و غافال َ تكن ال و فافهم النبوة أجزاء من احدا

 الخمسة اللطائف من لطيفة كل فى النسبة و الحضور نوع حصول بعد المقامات بطريق ثم القلبى الذكر الى التوجه الشيخ يعطى أنه أعلم و
لوسوسةا فى السالك يقع ال حتى الخلقية و االمرية  بصرف البقائ و الفنائ التوجه هو المقامى التوجه و الحيوانية صفاته الى يرجع ال و 

 فى و الذكر اول فى له الشوق و الذوق فيكون االولى الذكر التوجه بخالف الحقيقى البسط بمعنى المعروفة يحصل حيث النسبة و الحضور
ةالمعروف يبقى و الوجد و الشوق و الذوق هذا يزول وسطه  يرى حتى اموره جميع فى العجز و الخيرة ح له فيحصل الحقيقى البسط بمعنى 

 نفسه عرف من قول معنى يجد فح شأنه جل القدس بجناب يليق ال حيث عيبا َ عباداته جميع ح السالك

 الشيخ مع الصادقة الصحبة األبعد المرتبة هذه الى السالك يصل فال الحقيقى باالسالم تشرفها و النفس اطمنان بعد هذا و ربه عرف فقد
 اليهم لتوجه و الطالبين لتربية يستعد المرتبة هذه بعد و الكامل

 هذا مشايخ اكثر فى كما لنفسه المرض و لم اال َ جذب قبيل من و القتاد خرط قبيل فمن هذا قبل اما و

/28/ 

لشيخا تربية حينئذ فانه الشيخ باذن كان اذا نعم للنفس بالء االَّ هذا ليس و الوقت  تربيته ال 

 غير من له مقابال َ عرضا َ اصابع أربعة بمقدار االيسر الثدى تحت القلب مقام و حضوره و نسبته له يدوم حيث شيخه فى فاتيا َ كان اذا
 مودع  صنوبرىَ  لحمَ  هو و [32]الصنوبرية الصورة صورته و منه نازال َ المستقيم الخط بصورة بل منه طرف الى االنحراف و الميل

 تحت الروح و الصدر فى السر او مشايخنا عند االيمن الثدى تحت السر و الصدر فى الروح مقام و [33]الصدر من االيسر الجانب فى

 فقط االسم فى اختالفَ  االختالف هذا لكن المشهور هو ما على االيمن الثدى
 و برأيه الكامل للشيخ العمل يجب فلذا المجتهدين كاقدام اقدام الكرام المشايخ لهذا و البقاء و بالفناء مكملَ  و مربىَ  كلها فالمواضع االَّ و
 الذكر الى منه الوصول يكون الذى المحل فى االذكار مواضع بعضهم اختيار فلذا عنده يقينىَّ دليل كشوفاته فان الغير الى تقليده يحرم

 أو سبعة أو [34]اللطائف لكل فيكون الذكر الى حاجة فال المصاحبة و بالمواجهة يعلم الخفىَّ مقام و أسرعَ  و اخفََّ السلطانىَّ

 [37]المثالى العالم فى االذكار اثناء فى السير و [36]التوجه وقت يظهر به مخصوصا َ نورا َ [35]العشرة

 و االسواد بالنور ظهوره الخفى صفاء عالمة و االبيض بالنور ظهوره الّسر صفاء عالمة و االصفر بالنور ظهوره الروح صفاء عالمة
 االخضر بالنور ظهوره االخفى صفاء عالمة

/29/ 
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 اصول واصل واليته تحت اى السالم عليه آدم قدم تحت فالقلب العزم اولى االنبياء من نبى قدم تحت منها واحد كل الخمسة المقامات فهذه
 التكوين صفة اللطيفة هذه

ضا َاي اليقاء فيه يجيد و تعالى فعله فى مستهلكا َ و فانيا َ السالك يكون ان عالمة و الفعلية الصفات تجلى لها فالمناسب  يجد الزمان هذا فى و 
 عبارة َ الفعلىَُّ التجلىَُّ و القلب فناء و الفعلية الصفات شهودة غلبة باعتبار هذا و تعالى اليه نسفه افعال ينسب و الفعلَ  مسلوبَ  نفسه السالك
 هو ما على باق فيه االختيارى الجزاء بل باهلل عياذا َ كفرَ  هو و كليا َ تعالى هللا الى افعالهم الجبرية كنسبة ليست منه النسبة هذه و هذا عن

 موجود النجوم انَّ كما كليا َ سلبُه و نفيه منه يلزم ال و تعالى له الفعلية بالصفات له تعالى هللا تجيلّية عند يمحو و يضمحلَّ لكنه عليه
بهسل و نفيُه منه يزلم فال المجازى الشمس ظهور عند يمحو و يضمحلَّ أنه مع دائما َ الخارجيى بالوجود  عند هو كما فلكه فى مركوز النه 
 يشاركه ايضا َ السالم عليه نوح و واليته تحت اى السالم عليه ابراهيم قدم تحت الروح و الفقهاء عند هو كما فيه جارَ  و سارَ  او الحكماء

 باجماله ال بتفصيله لكن العلم صفة اللطيفة هذه اصول واصل فيه

لذاتيّةا الثبوتيّة الصفات تحلّى لها فالمناسب  ينسب بل الصفة مسلوبَ  فيه نفسه يجد بحالةَ  السالك يكون أن الثبوتية الصفات تجلّى فعالمه 
 اللطيفة هذه أوصول آصل و واليته تحت اى السالم عليه موسى قدم تحت الّسر و تعالى اليه االفعال كنسبة تعالى هللا الى صفاته جميع

 لها فالمناسب الكالم صفة

/30/ 

 فاالسماء الصفات على متفرعة َ األفعال و عليها متفّرعه الصفات و شانه جلَّ للذات فرغ َ االلهية فالشيونات االعتبارات و الشيون تجلّى
 سبحانه هللا و عليها متفّرع و األفعال نتايج الموجودات سائر و االسماء على متفّرعة األفعال و الصفات على متفّرعة الرازق و كالخالف

 أعلمَ 

 و الخارج فى عليها زائدة الصفات اى الثانية و [39]الذات عين الشيون اى االولى و العينها للصفات [38]مغايرة الشيون أن منه فعلم

كمفح الصفات هى الشيون أن زعم الفرق هذا على يطلع لم من  الخارج فى عينها الشيون أن كما الذات مع الصفات بعينية 
 [40]الخارج فى الذات على الصفات زيادة من الحق أهل أجماع عليه ما أنكار و الصفات نفىَُ عليه يلزم ألنه فاسدَ  أعتقادَ  فهذا

 واصل فيه يشاركونه الكرام المالئكة أكثر و واليته تحت أى السالم عليه عيسى قدم تحت الخفى و السبيلَ  يهدى هو و الحقَ  يحقَّ هللا و
 السلبية الصفات اللطيفة هذه أصول

 أجماله لكن العلمَ  صفةَُ اللطيفة هذه أصول واصل سلم و عليه هللا صلى محمد النبى قدم تحت االخفى و السبيلة الصفات تجلّى لها فالمناسب
 الذات تجلّى لها فالمناسب تعالى هللا شاء إن التعينات بحث فى لك سيظهر كما السالم عليه له االول التعيّن من المبيّن هو كما تفصيله ال
 المنازل بطىَّ و االصل الى البعد و القرب باعتبار بل التأّخر و التقّدم باعتبار الوالية أقدام تفاضل ليس أنّه أعلم و تقّدس و تعالى البحتَ 

اكله  

 المذكورة الخمسة اللطائف هذه أصول أصلَُ هنا االصل من فالمراد

 االحواالت صاحب تصير و عليها الواردات و االلهام يرد و [41]الحقيقى للقلب خليفة المضعة أى القلب أحوال

/31/ 

 التلوينات و

متعصبينال على ك بُر مّما الصيرورة هذه و  على و عليه النبوية االخبار فى هؤالء يقول فماذا عليهم ثقل و حقيقتها من القاصرين الجاهلين 
 المراد هو أنتهى القلب االوهى كله الجسد فسد فسدت أذا و كله الجسد صلح صلحت أذا مضعة َ الجسدَ  فى إن قال حيث السالم و الصلوة آله

 الجامعة الحقيقة هو و الحقيقى القلب مناب النائب الصنوبرى القلب هذا المضعة من

 تعالى هللا به أمر بما االتيان و العرفان و بااليمان [42]تنّورت اذا اى المضعة صلحت اذا فالمعنى اليه توّجه َ الصنوبرى القلب الى فالتوجه

قاالخال و باالعمال أعضاءه اى الجسد صلح  من االجزاء جميع من واحدَ  واحدَ  كل اى االفرادىَّ الكل منه المراد و كله االحوال و 
 يتخرثى ال آلذى [43]الجزء

 البدن و العضو أى الجسدَُ فسد اليه بالميل و الدنيا بمحيّة و االغيار الى بااللتفات و الكفران و الشك و بالجحود أظلمت أى فسدت اذا و
 يجوز صلحت الم فى و االول فى كما الجسد كل أى كله بالجزء أو بالكل بالتبع أو بالذات المعاصى الى باالقدام و العصيان و بالفجور
نساناال انَّ فكما أشرفها و المخلوقات أفضلَُ القلب انَّ أعلم و فسُدت قوله فى السين فى كذا و أفضل الفتح لكن الضم و الفتح  أفضلُها 

 جمعية َ أكثر و أجماال َ أشدَّ كان كلّما اذ بساطته كمال و االنسان فى ما لجامعيته أفضلها القلب كذلك الكبير العالم فى ما جمعه و الجماله
 شانه جلَّ الحق الى أقربَ  يكون

 بينهما برزخَ  القلب و أالمر عالم من أو الخلق عالم من هو اّما االنسان فى ما انَّ و

/32/ 
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 الى ثم كلّيه الى ثم أصله هو الذى الجزئى االسم الى ثم الماء الى بالذات و اّوال عروجه يكون مثال أصوله الى االنسان يتضمنه ما يعرج و
 المراتب من شئَ  عروجه وقتَ  يتوّسط فال له اصل ال النه عظمته جلَّ الحق الى بالذات و أّوال َ يعرج القلب اما و تعالى هللا شاء ما

مكانيةاال  العشرة اللطائف تمام بتكميل تعالى اليه االتم الوصول لكن و صفاته و الذاتَُ عروجه منتهى الن الوجوبية و 

 و لتصفية اّوال َ المضعة هذه الى يتوجه لكن و اللحمية المضعة ال االبسط البسيط الجامع الحقيقى القلب هو هنا [44]القلب من المراد و

 القلب الى توّجه َ اليه التوجه الن الصنوبرى اللحم الى يعنى المريد قلب الى اوال َ الشيخ يتوجه و ثم و ثم و ثم الجامعة الحقيقة الى بتصفية
 حقيقة َ الحقيقى

 من النفسَ  يأخذ و حاله على نفسه يضع و باالختيار اصال َ عضوه يحرك ال و الصنوبرى القلب هذه فى هللا المبارك االسم السالكَُ فيتصّور
 أى هللا لفظة معنى يالحظ بل كان ما كيف صورته بتصوير يشتغل ال و القلب الى بكليته يتوجه و عينيه يغمض و يسّده بل الفمَّ ال االنف
صافأو من ذلك أشبه ما و العرضية و الجوهرية و الكيفية غير من البحت الذات هو و االسم هذا مسّمى يالحظ  و المقادر و الممكنات 
 نوع استقر و فيه الذكر حصل فاذا فقط البحت الذات يالحظ بل للقلب الذكر تنقيش أول فى الذات مع الصفات يالحظ ال و االعراض

 مقّصلة َ ماضعها فى الصفات كلَّ يالحظ الحضور

/33/ 

الهمفا الصفات حضيض الى الذات ذروة من نزولَ  الرتبة أول فى الصفات مالحظة و  شهود من النزول عدم هكذا و منه النزول عدم 
 الكثرة شهود الى الوحدة

 قبل و تربيّته قبل ضيق القلب و الذهن النَّ المالحظة بكثرة قلبه ينتشر لئال االمر أول فى فقط الذات الى توّجه التوجه هذا أن أعلم و
ضعالموا مراتب حسب على الذات مع الصفات جميع يالحظ حصل فاذا صفائه  المألوفة 

 الذكر أثناء فى الشيخ صورة قلبه فى خطر أن و نفيُه هنا المالحظة عدم من يلزم ال النه توهم كما باهلل عياذا الصفات نفى منه يلزم ال و
 فيه يحصل ثم فقط الذكر يبقى و االلهى الذكر غلبة بسبب يمحو و يضمّحل النّه القلب فى ايضا َ صورته فليجعل له المحبة كثرة بسبب

 اليه التوّجه بسبب الذاتية النسبة و الحضور

 باذنه اال صحبته عن يفارق فال له بالرابطة و شيخه مع الصحبة بكثرة منوطة النعمة فهذه

 مقدمة الشيخ فى الفناء الن الجانبين من شيخه و المريد بين بالمحبة تحصل النعمة فهذه شئ عليه يعدل ال القلب ذكر مجّرد تأملتَ  أذا و
 باهلل البقاء و هللا فى الفناء على مقدمة الرسول فى الفناء و الرسول فى الفناء على

 عن عبارة عو و القلبىَُّ الموقوف فيه فالمعتبر صحبتهَ  بمداومة و له بالمحبة و به المقتدى الشيخ بتوجه اال الخصورَُ و النسبةَُ يحصل ال و
لىا النفاته يكون ال حيث عال و جلَّ الحق بذكر القلب حضور و اليقظة  اوقاتَ  تحاسبَ  ان هو و الزمانىَّ الوقوف يُعتبر ال و تعالى غيره 

ك  المراتب حسب على فتستغفرَ  الشرَّ باعمال أو فتشكرَ  الخير باعمال مررتَ  هل نفس 

/34/ 

علجم القلبى الذكر فى العدد رعاية عن عبارة هو و المعددى الوقوف ايضا َ يعتبر ال و المقّربين سيئات االبرار حسنات فان  الخواطر 
 الدائمية النسبة و الذاتى الحضور عن و الغفلة طرد عن عبارة الحقيقى الذكر و المتفرقة

 بين برزخَ  هو و المثال عالم فى أحواله َ المستعدَّ الطالب يشاهد و [45]النارىَّ فى ثم الهوائى فى ثم المائى العنصر فى اّوال َ السير فيكون

 بعض يسمىَّ و الحسَّ و العقل عالمى بين متوسط هو و المثالىَّ العالم فى الرذيلة أخالقه و الذميمة أوصافه ويرى اآلخرة عالم و الدنيا عالم
 المشاهدة و الكشف فى حقيقته فيظهر الجسمانية لالنواع مدبّرة َ مجردَ  عقول النه كذلك فليس فالطون اال مثل أنه الحكماء

 و االسد و االفعى و العقارب و الحيات صورة و التركيبية االجزاء مناسبة باعتبار فيه الرذيلة أخالقه و الذميمة أوصافه السالك يرى و
 التركيبية المناسبات بسبب المستقبحة الصور من غيرهم و الدبَّ و الفهد

لبقاءا و هللا فى الفناء و النفس و العناصر و اللطائف فى التربية حصلت فاذا  و يفنى يعنى الرجوعية الصفة فى الصور هذه يرى باهلل 
 فدرجة َ درجة َ االشياء هذه ينعدم

 و اللوامة و االمارة صفة من الذميمة من هى التى الرؤيا أما و المثال عالم فى فظهوره االمارة صفتها عن رجوعها و تربيتها عالمة فهذا
داالس و كالنمر االشياء من يرى ان فهى الملهمة  من ذلك غير و الزنبور و العقرب و الحيّة مثل و الخنزير و الكلب و الدئب و الدبَّ و 

 النمر فاما عنها االحتراز يجب التى الذميمة الصفات فهذه الموذيات

/35/ 

 يدخلون ال و السماء أبواب لهم تفتح ال عنها استكبروا و باياتنا كذبوا الذين و تعالى هللا قال كما هللا على الكبر هو و العُجب صفة من فهو
 الغفلة و الغضب صفة من فهو الدبَُّ أّما و الخلق على التعظيم و الكبر صفة من فهو االسد أما و الخياط سم فى الجمل يلج حتى الجنة

 الجلها الغضب و القهر و الدنيا حبَّ صفة من فهو الكلب أّما و الغضب و القهر و الحرام اكل صفة من فهو الذئب أّما و يده فى ما على
 أما و الدنيوية بمعامالت المكر و الخيانة صفة من فهو االرنب أما و الشهوات على الحرص و الحسد و الحقد صفة من فهو الخنزير أما و
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 و الغيبة و كالشم بالسان االذاء صفة فمن الحيّة أما و النفاق و البخل صفة فمن الهرة أما و الفضلة االرنب فى لكن و كذلك ايضا َ الثعلب
 النميمة و الهمز و الغمز صفة فمن العقرب أما و الكذب

 راسخة َ كانت بل المثالية االوصاف هذه تتغير لم اذا و الناس مع العداوة على الحية يدلَّ قد و باللسان الخلق اذاء صفة فمن الزنبور أما و
 عليها

 فى هذه طريقتنا فى التوجه يكون و سلم و عليه هللا صلى النبى لجاه عنها تعالى هللا اعافنا االمارة للنفس الهالكية الدائرة فى أنك فاعلم
 و هللا الى السير منها لطيفة كل فى يحصل و الذات الى ينتهى أن الى األسماء و الصفات فى يكون ثم العشرة اللطائف هذه أصول أصول
 يكون [46]أن بعد اى االستطالةَ  سير اّوال َ هذه يكون و باهلل البقاء و هللا فى الفناء و االشياء فى السير و باهلل هللا عن السير و هللا فى السير

 فى هذا و قربَ  فى قربا َ اى االستدارة سير االخير فى

/36/ 

يّا َآفاق كان سواء االمكانية الدائرة فى االول يكون أو االفاقى فى االول و االنفسى السير  فى الثانى و ايضا َ االمكان من النه انفسيا َ أو 
بَُ و أقربَُ هذا و الوجوبية  [47]االلهية الجذبات تقدير على االستدارة سير االول من يكون أو القرب لفظ من الظاهر هو كما أصو 

بقاءال و الفناء بتحصيل فيه االول يندرج فحينئذ  و لها المحيطات و المراكز لتكليم مستزلما َ المذكورة اللطائف لهذه الحضيض و االوج فى 
 والمقامات بالحاالت العشرة المقامات بتفاصل العشرة اللطائف ذكر الى التوجه العلية الطريقة مدار

 و فلبه تجلية و ذكره لتقوية الذكر اثناء فى يؤمر أو هللا اال اله ال كلمة بتكرار اى االثبات و بالنفى يؤمر السلطان ذكر الى السالك بلغ فاذا
قَ  و اآلعلى بالحنك أى الفمَّ بسقف ملتصقا َ اللسانَ  تجعلَ  أن الطيبة الكلمة تكرار وقت ذلك كيفية و [48]سريعا َ المواضع تحلية  الشفة َ تلص 

نانباالس االسنان و بالشفة  غضوك و لسانك الخريك غير من دماغك الى بها صاعدا َ ُسرتك من ال بذكر تبتدئَ  ثم جوفك فى النفس تحبسَ  و 
ْلتَ  الدماغ الى وصلتَ  فاذا اصال َ  و اثرها يظهر حيث بقوة الصنوبرىَّ القلب على رميتها و الخمسة اللطائف فوق من القلب الى هللا باالَّ م 

 الجسد جميع فى حرارتها
ولتق و  بالحق المعبودَ  االثبات جانب فى تُثب تَ  ة االنفسية و االفاقية الباطلة اآللهة جميعَ  النفى جانب فى تنفى و معناها بمالحظة الكلمة هذه 

َ فى الكلمة هذه تقول و فقط شانه جل  واحدة َ نفس 

/37/ 

ىاحد الى وترَ  على وترا َ هكذا و مرأت تسع أو مرأت سبع أو مرأت خمس أو مرأت ثلث  بين فيما النفسَ  ارسلت اذا و مرة َ عشرين و 
 هللا صلى النبى قال كما بدمنه فال عنها فضال معصبة َ االثبات و النفى بسبب الخواطر امواج مشاهدة الن [49]تعالى هللا تستغفر الجسبين

تغفرالس إنى و قلبى على ليغانَُ إنه سلم و عليه  بمالحظةَ  القبلة مستقبلَ  بالطهارة و بالحضور قلتَ  فاذا مسلمَ  رواه مرة مائة اليوم فى هللا 
 حيث االنفسية و اآلفاقية االلهية انكسار و الشيطانية و النفساتية الخواطر دفع هى و نتايجه مّرة عشرين و احدى بعد قلبك فى يظهر معناه
 الصفاتية و الذاتية التجليات فيه يظهر ثم فيه الدائمية النسبة تحصل و قلبك فى فقط البحت الذات يبقى و الشئ خطور عن خاليا َ قلبك يكون

 المذكورة الكلمة تكرار بسبب كليا َ تعالى هللا سوى ما نسيان و
ه و تحصيله من بد فال المذكورة شرايطه عدم من فهو بعده نتايجه تظهر لم فان قتو و السحر وقت تكراره يكون و تصحيح   البطن كون 

 للنارين االطفاء حصلة له الن العشق نار يطغئ النه ايضا َ بُع يده و التكرار وقت الباردَ  الماءَ  يشرب ال و الطعام من خاليا َ

 عالم هو و الصغير العالم فى موجود فهو غيره و الفلكية المحدبات من به أحاط ما و العرش هو و الكبير العالم فى هو ما كل أن أعلم و
النسانا  فى ما جميع الماقبة بطريق فيه ظهر تنّور و الصغير العالم تصيقل فاذا القلب هو و االصغر العالم فى موجودَ  فهو فيه هو ما و 

ه حكم يزول النه نفصيال َ الكبير العالم غ ر   اذا هكذا و به ص 

/38/ 

ريقبط فيه ظهر له الطارية الظلمةَُ ذهبتَ  و القلب هو و االصغر العالم تص يقل  هكذا و الصغير العالم فى ما جميع الكشف و المراقبة 
 الوجوبية الصفات من األصول الى ينتهى أن الى القلب قلب فى الحال

د ما و شئ ُخل ق ما و الحقيقة و الصورة باغتبارى االكثر االقل و االبسط البسيط و االوسع الضيقَ  هو القلب فهذا  لمظهر مناسبا أحد ُوج 
عالىت صانعه تجليات  الحديث فى تعالى قال لذا و تعالى مخلوقاته من غيرها فى يظهر ال ما فيها يظهر جرم فال البديعة اللطيفة هذه من 
 صانعه تجليات للظهور المرايا أوسع كان أن و الكبير العالم و انتهئ المؤمن عبدي قلب لكن و السمائي ال و أرضي يسعنى ال القدسى

 القلب اال هو ليس و االكثر االقل و االبسط البسيط و االوسع الضيق هو للمظهرية االخرى و تعالى

ينئذَ  و جميعها الظهورات و كلها للعوامل قلبا َ يصير له حصوله العزيز المقام هذا الى العارف بلغ اذا و  و المحمدية باالخالق يتخلّق ح 
 االولياء فرقَ  سائرَُ و االحاد و االفراد و واليته تحت يدخلون كلهم االتاد و االبدال و فاالقطاب دعواته و المحمدية بالوالية يتشرف

جونمندر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مناب النائب هو النه هدايته أنوار تحت 

 المذكورة االكماالت جميع تحقق بعد السالم عليه له المتابعة بكمال اال هذا يتيسر ال و االرشاد قطب هو و

 السر و الروح و القلب هى االمر عالم من هى التى الخمسة اللطائف إنَّ أعلم و
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/39/ 

 يقول فلذا بالالمكانية الموصوف هو و العرش فوق يظهر الخمسة اللطائف هذه أصول و الصغير العالم أجزاء من هم و االخفى و الخفى و
 اللطائف هذه أصول الى السالك وصل إذا الكبير أو الصغير عالم كان سواء االمكانية الدائرة ففى المكانىَّ االمرىَّ العالم أن الكرام المشايخ

 االمرىَّ

 االفاقيَّ السير أتمَّ و هللا الى السير و االمكانية الدائرة السالك أتمَّ فقد االخيرة النقطة الى وصل و بتشخيصها العشرة المقامات جميع قطع و
ينئذَ  و فيه نفسه الى الفناء اسم اطالقَ  حّصل و الصغرى الوالية فى هو الذى هللا فى السير الى يشرع بعد من و كليهما االنفسىَّ و  ح 

رفيتش  فى السير فى شروعه يكون الوجوبية االسماء ظالل فى السير وقع إذا ثم الصغرى الوالية أول هذا و الصغرى الوالية فى بالدخول 
 هذا نهاية الى وصل و هللا فى السير بطريق السير هذا السالك أتم و الكبير العالم فى هى التى اللطائف هذه أصول فوقَ  ظاللَ  فهى هللا

 الظالل

تمأ فقد  الصغرى الوالية نهاية فهذا الوجوبية الصفات و االسماء نفس الى وصل و الوجوبية االسماء ظاللَ  دائرة 

 الكبرى الوالية أول هو هذا و الكبرى الوالية بداية فى يشرع حينئذ و االكمل البقاء و االتم الفناء حقيقة فى الشروع له يحصل فحينئذ

لومةالمع الظلية الدائرة هذه أن أعلم و  و الصلوة عليهم العظام المالئكة و الكرام االنبياء سوى الخاليق تعينات لمبادى متضمتة َ إشارة َ 
َ تعين مبداءَُ اسمَ  كل فظلَّ التسليمات  الصديق تعيّن مبداء إنَّ قيل فلذا االشخاص من شخص 

/40/ 

اقالو و الظلّية الدائرة هذه فوق نقطة َ السالم عليهم االنبياء بعد البشر أفضل  أتمَّ فقد تعينه مبداء هو الذى االسم الى وصل إذا السالك إنَّ 
 االصل االسم هذا جزئيات من جزء و شانه جلَّ االلهى االسم ظلَّ االسم هذا من فالمراد هللا الى السير السالك

َ تعيّن مبداء هو الذى االسم هو االسم فهذا  لها حقيقة صفة العلم مثال َ نفسها الصفات و االسماء مرتبة تفصيلَُ ايضا َ الدائرة هذه و شخص 
َ حقيقة الحقيقية الصفة هذه من جزءَ  فكلَّ لالجمال مناسبة َ فإنها الحقيقية الصفة هذه ظالل الجزئيات هذه فتفصيل جزئياتَ   سوى شخص 
 هذه كليات يعنى الظالل هذه أصول المالئكة و االنبياء تعينات مبداى و التسليمات و الصلوات عليهم العظام المالئكة و الكرام االنبياء

 غيرها و الكالم و االرادة و القدرة صفة و العلم صفة مثل المفصلة الجزئيات

 مبداء هى واحدة صفة فى يشتركون الخاليق أكثر و الباطنَُ االسمَُ المالئكةَ  نعيناتَ  مبداءَ  و الظاهرَُ االسمَُ الكرام االنبياء تعينات مبداءَ  لكن
اراتباالعتب منها واحدَ  كل تعين  العلم صفة الرسل خاتم تعين مبداءَُ مثال َ المختلفة 

 نوح تعين مبدا ايضا َ العلم اى الصفة هذه و التسليمات و الصلوات عليه و نبينا على الخليل ابراهيم تعين مبداء ايضا َ العلم اى الصفة فهذه
 السالم عليهما نوح و ابراهيم تعين مبداء تفصيله و سلم و عليه هللا صلى محمد تعين مبداء العلم أجمال أنَّ فالحاصل السالم عليه

 هى التى الصفات و االسماء دائرة النفس فى العروج وقع فإذا

/41/ 

 الكبرى الوالية فى السير فيكون المتقدمية االسماء ظالل لدائرة أصل

 من السافل النصف و الكرام لالصحاب تحصل بتبعيتهم ثم باالصالة التسليمات و الصلوات عليهم الكرام باالنبياء مخصوصة الوالية فهذه
 تقدس و تعالى الذات على الزائدة الصفات و لالسماء متضمنَ  الدائرة هذه

 إذا ثم الشيونات و االسماء دائرة نهاية الى االمرية الخمسة للطائف العروج فنهاية الذاتية االعتبارات و للشيون متضمن االعلى النصف و
همن الفضل بمخض الترقى وقع  الشيونات و االسماء هذه أصول دائرة فى السير يكون الشيونات و الفصات مقام من تعالى 

 الروح يقطع بسيطا َ فية السير فيكون الفوق دائرة من الوس يظهر الدائرة هذه طىَّ بعد و األصول هذه أصول أصول فى الدائرة هذه بعد و
 فيه سيره

ذابه فيكتفى الفوق دائرة من قوسَ  يظهر لم فاذا  السير هذا بيان على يقدر ال لكن و االّول القوس 

 و السير تمَّ قد أنّه بالبال خطر و المقام هذا الى السيرَُ وصل و فلما الكبرى الوالية نهاية هو الموطن فهذا الجلوس صدرَُ له يحصل فحينئذ
 فيه الباطنية الكماالتَُ انحصرت

التالكما هذه انَّ الباطنىَّ االذن فى النداء اعطوا فقد  فاآلن القدسى العالم فى للطيران واحدَ  جناحَ  هذا و الظاهر االسم تفصيل حصلتها التى 
 فيه له أخر جناح الباطنىَّ االسم و القدام فى الباطن اسم بقى

 الجناحان يتحقق نهايته الى الباطنى االسم فى السير وصل فاذا واحدَ  جناح َ فيه الطيران لك يتحقق فكيف

/42/ 
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 فيه له

 ايضا َ الباطن االسم فى السير و ضمنه فى تقدس و تعالى الذات مالحظة غير من الصفات فى السير هو الظاهر االسم فى السير انَّ أعلم و
 صفة بانه العلم يؤخذ بل اصال تعالى هللا ذات العلم صفة فى يالحظ ال مثال َ السير هذا ضمن فى تعالى ذاته فى يالحظ لكن االسم فى السير

 به هى قامت لمن المذكور بها يتجلى قديمة

 فى السير و الظاهر االسم فى سيرَ  العلم فى فالسير كذلك كان فاذا العلم له ثبت ذات العليم فان تقّدس و تعالى ذاته يالحظ العليم اسم فى و
 للمالء المالئكة تعينات [50]الباطن باالسم يتعلق الذى االسماء و االسماء و الصفات سائر هذا على قس و الباطن االسم فى سير العليم

ْضعَُ و مثال َ كالعليم الباطن االسم فى و السير هذا فى الشروع و التحيات و الصلوت عليهم و نبيّنا االعلى  المالء و العُليا الوالية فى القدمَ  و 
 االطلس الفلك محّد ب و االرض مركز بين ما مقدار العليم و العلم بين الفرق و الوالية بهذه مشّرفون االعلى

 لهم الكرام المالئكة فان االرضى العنصر دون المائى العنصر و الهوائى و النارى العنصر نصيب باالصالة الترقيات هذه انَّ أعلم و
عَ  م ن سبحان تسبيحهم و الثلج و النار من مخلوقَ  المالئكة بعض انَّ ورد كما الثلثة هذه من نصيب م   الترقى يحصل و الثلج و النار بين ج 
تبعبال لالرض  لهم فرعا َ الترقى باعتبار كان ان و االعتبار بهذا اصلَ  هو بل اآلخرين من أكمل له الوافر الحظَّ حصول لكن و يتأخر فلذا 

 السير هذا بعد يظهر و الملك خواصَّ من أفضلَ  البشر خواص كان االّول فلالعتبار بالبشر مخصوصَ  االرضى العنصر هذا و

/43/ 

ذهه و أدنى أو قوسين قابَ  سرَّ  النبّوة كماالتَ  ظالل العليا و الكبرى و الصغرى من كانت سواء كلها الواليات 

 اقسام اربعة هى و العلمية الحركة عن عبارة السلوك و السير و التوفيق باهلل و قافهم لها كالشيخ الكماالت فهؤالء

 العلمية الحركة عن عبارة هللا الى فالسير االشياء فى السير رابعها و باهلل هللا عن السير ثالثها و هللا فى السير ثانيها و هللا الى السير احدها
 علم الى ينتهى أن الى االعلى العلم الى االسفل العلم من ينتقل اى منه أكمل علمَ  الى علمَ  من ينتقل فيه السالك الن االمكان مراتب فى

هاعن يعتبر الحالة هذه و باسرها الممكنات علوم طىَّ بعد تعالى الواجب  بالفناء 

 و التقديسات و االعتبارات و الشيون و الصفات و االسماء من الوجوب مراتب فى لكنه ايضا َ العلمية الحركة عن عبارة هللا فى السير و
 ال و ما بكنايةَ  يكنى ال و ما باسم يسمىَّ ال و ما باشارة االشارة ال و بالعبارة عنها التعبير يمكن ال مرتبة الى ينتهى أن الى التنزيهات

 مدرك يدركها ال و عالمَ  يعلمها

 علم الى يرجع أن الى االسفل الى االعلى من لكنه العلمية الحركة عن عبارة هو و باهلل هللا عن السير و بالفناء السير هذا يسمى و
 و باهلل هللا عن رجع و باهلل هللا [51]نسى الذى هو و االمكانية العلوم الى الوجوبية المراتب علوم عن ينزل و القهقرى رجوع الممكنات

 الفاقد الواحد هو
 كلها علومها زوال بعد فشيئا َ شيئا َ االشياء علم حصول عن عبارة االشياء فى السير و

 الوالية نفس تحصيل الجل هللا فى السير و هللا اى السير و للثانى الثالث السير و االّول السير مقابلَ  السير هذا و

/44/ 

 هللا صلوات المرسلين و باالنبياء مخصوصَ  فانه الدعوة مقام حصول الجل الرابع و الثالث السير و البقاء و الفناء عن عبارة هى التى
 اجمعين عليهم

لرياضاتا أخذ و سلطانه جل هللا بذكر اشتغل إذا االمنية تخليص و النيّة تصحيح بعد السالك أنَّ أعلم و  و الشديدة المجاهدات و الشاقة 
 خرج و المثال عالم فى الحسنة االوصاف و الحميدة باالخالق متبدلة َ الرذيلة أوصافه و القبيحة اخالقه وجد و التصفية و التزكية حصل
جالتدري و بالترتيب المثال عالم فى المعانى هذه شاه دَ  و الصبرَُ و التوكلَُ حصل و قلبه من الدنيا ُحبَّ  الكدوارات عن مبراة َ نفسه رأى و 

 الرذيلة الصفات و البشرية

 بيان فى بيّنا كما به مخصوصا َ نورا َ االنسانية السبعة اللطائف هذه من لكل قّرروا قد الطائفة هذه من االكابر فبعض االفاقىَّ السير أتم فقد
 [52]به المخصوص بنوره منها واحد كلَّ ظهور و الثلثة الدرجات

 حتى فيه الكدورات و الظلمات بزوال يحس و المثال عالم فى أخالقه تغير و أوصافه تبدلَ  فيه يرى الذى هو االفاقى السبر انَّ منه فعُلم
 الفناء يربطون و هللا الى بالسير كلها االفاق فى الذى السير هذا يسّمون و جزما َ نفسه بتزكية له العلم يثبت و نفسه بصفاء اليقين له يحصل

 هذا فى باهلل البقاء يثبتون و ايضا َ هللا فى السير و االنفسىَّ بالسير فيسمونه السير هذا فوق السير وقع اذا ثم له السلوك يعبرون و به
اتالكدور عن التزكية االنسانية اللطائف وجد فلما السلوك بعد الجذبة تحصل المقام هذا فى و الموطن  

/45/ 

 جزئيات تجليات موارد هى تكون و كلها اللطائف هذه لنفس أصلَ  هو الذى عكوسها و الجامع االسم ظل ظهور قابلية لها حصل البشرية
 بالسير ايضا َ يسّمونه و عكوسها و االسماء ظالل لظهور مرآءة َ النفس لكون االنفسى بالسير السير هذا يسمون و ظهوراتها و الجامع االسم

 تعالى هللا اسماء فى سيرا َ فيه السير كان فكانه الحميدة باالخالقَ  فيه الطالب لتخلّقَ  هللا فى
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 هذا أن يقولون و باهلل بالبقاء ايضا َ يسمونه و منهم تحاش غير من هللا فى السير االنفسىَّ السير يسمون هم و المقام هذا تحقيق نهاية هذا
نيطلقو بهذا و االتصال و الوصل مقام المقام  هذا فوق عندهم السير وقع إذا ثم فقط هنا اى السلوك نهاية انَّ علموا قد و الوالية اسم 

 و بالنزول يتعلق السير هذا و باهلل االشياء فى السير الرابع السير يسّمون هكذا و باهلل هللا عن بالسير معبّرَ  فهو الرجوعىَّ السير فيسمونه
 االرشاد و التكميل الجل السيران ان هذا

 فى يُحرق النه كلها الحجب هذه يُحرق االفاقى السير فى و ظلمةَ  و تورَ  من حجاب الف سبعين الربَّ و العبد بين أن منهم الجماعة قال و
 يتشرف حينئذ و كلها الحجب يرتضع نهايته الى هللا الى السير اى السير هذا وصل فاذا حجاب آالف عشرة السبعة اللطائف من لطيفة كل

يربالس السالك  االتصال و الوصل مقام الى يصل و هللا فى 

 خارجه ال و العالم داخل ليس تعالى هللا الن الثقلَ  غاية َ علينا ثقيلة َ كانت االطالقات هذه لكن و الوالية ارباب سلوك حاصل هذا

/46/ 

 االنفس و االفاق راء و تعالى فاهلل عنه منفصال َ ال و العالم متّصل ال و

فاقىاال السير بان فالقول  فى دخالن كالهما االنفسى و االفاقى السير النَّ اصال َ له معنى ال هللا فى سيرَ  االنفسى السير و هللا الى سيرَ  
 هللا الى السير

 و تعالى الذات مرتبة فى و الواجبية الصفات و االسماء من الوجوب مراتب فى سير هللا فى السير و فقط االمكانية الدائرة فى السير هذا و
ستقد  االنفس و االفاق وراء هللا فى السير و اصال َ بينهما نسبة ال حيث االنفس و االفاق من بعيدَ  السير هذا و 

 الدائرة من االنفس و االفاق مثل النفسَ  انَّ مع سنة الف خمسين بمدة لو و يُقط عَُ ال حيث متناهَ  غير السير هذا بانَّ كالمهم السامع فيتعّجب
 االمكانية

 و الُسلمىَّ و التطبيق كبرهان القطعية بالبراهن متناهَ  االبعاد ان مع عندهم االبعاد يتناهى ال و االمكانية الدائرة قطع يمكن ال قولهم فعلى
 الظواهر كالم فوق يكون بكالم التكلم من للمشايخ البد و غيرهما

 لصغارهم عيب فال هكذا الكبار احوال كان إذا و بسرابها الماء عن يكتفون الجماعة فهذه البراهن جميع فوق الشهور الن طلىَ  عيبَ  هذا و
 ركيكة و المرام حقيقة بينا فلذا الحقوق جميع فوق تعالى هللا حقوق الن واجبَ  تعالى هللا حقَّ رعاية لكن و لنا الزمَ  عنهم االداب رعاية و
 اى الوجوبية فى السير هو هللا فى السير و االمكانية الدائرة فى هذا و هللا الى السير فى داخالن كليهما االنفسى و االفاقى السير بانَّ الكالم

 االفاقىَّ السير فى النورانية و الظلمانية الحجب حرقَ  عينوا فالمشايخ تعالى له الصفات و االسماء فى

/47/ 

 هللا فى السير فى حرقه يكون و النورانية عن فضال َ فيه الظلمانية الحجب نصف حرقَ  حصول يُعلم ال بل العقل عن بعيدَ  ايضا َ هو و فقط
 عدمَُ و ممكنا لكونه كاالفاقى متناهيا االنفسى السير يكون و تقدس و تعالى العلية الذات و الصفات و االسماء من الوجوب مراتب فى اى

لسيرا اى هللا فى السير فى التناهى  القديم الحادث النفس لقطع امكان ال النه متناهية غير صفاته و تعالى ذاته فى 

 هللا فى السير الى االنفسى السير من أقدامهم رموا و فيه مندرجا َ االفاقى السير و االنفسىَّ سير سيرهم أّول جعلوا النقشبندية المشايخ هذا و
 السير نهاية الجذب نهاية و االفاقى السير نهاية السلوك نهاية الن الجذب و السلوك فوق مشايخى تربية كان بل االلهى الجذب بطريق دفعة َ

 الحظ و الجذب و السلوك فوق سيرهم يكون فلذا الجذب و السلوك يبقى فكيف بنهايتهما االنفسى و االفاقىَّ السير وصل فاذا االنفسى

نهال الوجوبية المرتبة هذه من مجذوبَ  سالكَ  و سالكَ  لمجذوبَ   ال فرضا َ ابديا َ عمرا َ وجدا َ ان و النهما االنفس و االفاق وراء قدمَ  لهما ليس 
 متناه غير السير هذا ان لزعمهما االنفسى السير هذا يقطعان

ودالشه فى مستغرقين دائما يكونون و الذاتية بالنسبة تربيتهم و تحته مندرج االفاقى الن سيرهم أّول االنفسى السير هذا مشايخي جعل و  و 
 عبارتهم

 وطن در سفر

 الذاتى الحضور منه المراد و الجذبية و السلوكية الن سب جميع فوق نسبتنا انَّ سره قدس النقشبند قال فلذا االنفسى السير هذا عن كناية
 السالك قلب فى تقدس و تعالى

/48/ 

 مقدماتها و النبوة كماالت مبادى االربعة االكان هذه وراء ما الن الجذب و السلوك و االنفس و االفاق وراء قدمَ  لها ليس الوالية انَّ قلنا و

 و السالم عليهم لالنبياء الوراثة و التبعية بسبب الدولة بهذه يتشّرفون االمم أكثر و فاالصحاب االربعة االركان هذه فوق يدَ  لها فليست
 كليا الظالل دائرة من يخرجون و االنفس و االفاق وراء ما فى يقدمون ثم دفعة َ البعيدة المنازلَ  يقطعون الجذب و للسلوك الجامع بالطريق
 لهؤالء دائميا َ كالبرق لالخرين كان الذى الذاتى التجلّى يكون الوقت هذا فى و قليلة مدة فى االفاقى السير مثل االنفسىَّ السير يقطعون و
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 منه الواحدة النقطة ان مع الظلية من نخوا َ يطلب التجلّى الن دائميا َ او برقيا َ كان سواء ايضا َ التجلى فوق معاملتهم فيكون النقشبندية المشايخ
 العظيم الجبل مثل عيبَ 

 يخرج و كليا االغيار يرتفع و الدنيا محبة السالك قلب عن بخرج المحبة هذه حصلت فاذا تقدس و تعالى الذاتية بالمحبة مشايخى فمعاملة
ةالمحمدي باالخالق يتخلق و عنه الرذيلة االوصاف  المرضية االصاف و 

 و الغير الى االلتفات من فيه يخلو ال النه يعنى ال فيما داخل االفاقى السير ان ايضا َ نقول نحن و كلها العشرة المقامات له يتحقق فحينئذ
بلصاح فينبغى المرءآت فى وجههَ  ب ُرْؤي ةَ  االشتغال مثب هذا يكون و المثال عالم فى له المشاهدة بسبب به االشتغال  أوصافة علم الفراسة 

 المثال عالم فى و االفاق فى ال نفسه و ذاته فى أوصافه تبّدل يرى ان للسالك يلزم فكذا اليها النظر غير من وجدانه و بفراسته

/49/ 

به َ و للنوم نحوَ  له االفاق فى يرى هو ما كل النَّ وفه سلطانا َ أو قطبا َ نفس ه بعضَ  يرى كما الحيال الى نسبة َ و للظل ش   و بقطبَ  ليس حينئذ 
 مقولة من فهو بعيدا َ استحقاقا َ لهما به استحق نعم بالسلطانية يتصف م ن السلطان كذا و بالقطبية يتصف م ن القطب الن سلطانَ  ال

 التحلية ة التزكية استعداد فهو االفاقى السير فى حاصل هو ما و الوقوعية الفعلية من له بدَّ فال الفعليات ال االستعدادات

اذاف  حالها على هى بل مطمئنة بانّها تعتقد ال الرذيلة االوصاف عن مبراة َ و مزكاة َ و مطهرة َ االنفسى السير فى اى الخارج فى نفسك تر لم 
 االصلى

رالقب فى يُسئل النه الصفة بهذه االخرة عالم الى الدنيا عالم نقطة من يُتجاوز ال حتى بالفعل ذاتك فى االوصاف هذه حصول الى فاسع  و 
مَ  بانك عنه الحشر يوم  يحشر و دوائه و حاذقَ  طبيبَ  من عالجه يطلب و اسبابه الى بالسعى نفسك عن الذميمة االوصاف هذه تُخرج لم ل 

 ايضا َ روحه تسليم عند و الدنيا فى عليها مضى التى الهيئة على القيمة يوم

ماالحكا أتيان عن عبارة صورته و حقيقة و صورة للشريعة أن أعلم و  تعالى هللا عند من جاء بما و رسوله و باهلل االيمان بعد الشرعية 
 جبليتها فى الذى انكارها و طقيانها و النفس منازعة وجود مع

 لكن و الشرعية االحكام سائر القياس هذا على و الزكوة صورة و الصوم صورة و الصلوة صورة و اليمان صورة اال ليس المقام هذا ففى
 [53]لهم رحمة و منه فصال َ العبادات هذه العباد من قبل تعالى هللا

 صورة للجنة هكذا و

/50/ 

رَ  اى الجنة بصورة محظوظون الصور فاصحاب  محظوظيتهم هى و بحقيقتها محظوظون الحقايق اصحاب و نعمها و فواكهها بُصو 
 النها الشريعة صورة الى التمّسك من الباطنية الكماالت هذه لتحصيل البدَّ و نعمها و فواكهها الى ملتفت غير دائما تعالى هللا جمال بمشاهدة

تكماال جميع اّمهاتَُ  النبوة و الوالية 

 هللا سوى ما نفى فيها يطلب فانه للوالية مقدمة فالطريقة الشريعة حقيقة ثمرات النبوة كماالت و الشريعة صورة نتايج الوالية فكماالت
 المكّونات من شئَ  نظر فى يبقى ال حيث كليا َ تعالى

هانهايت الى الطريقة مقام ينتهى حينئذ و هللا فى الفناء يحصل فحينئذ  النفى مقام ايضا َ له يقال و الفناء مقام هذا و هللا الى السير يتمَّ حينئذ و 
 بهذه و االقصى المقصد و الحقيقة موطن فهى البقاء مقام هذا و هللا فى بالسير المعتبرة هى و االثبات مقام فى الشروع يكون بعده و

دللعب الوالية اسم يصدق البقاء و الفناء اى الحقيقة و الطريقة  مرضية َ و مطمئنة َ نفسه تصير و 

 القالب مجئ بعد هذا و عنادها الى ترجع فال زائلة لها الجبلية الكراهة و عنها موالها يرضى و عنادها و طغيانها و انكارها عن ترجع و
 الصالح الى

 الجهاد الى االصغر الجهاد من رجعنا قوله فى االكبر بالجهاد المرادَُ الفاروقى السرهندى احمد الثانى لاللف المجدد الربانى االمام قال و
 فيه شك ال مطمئنة النفس الن القالب مع الجهادَُ االكبر

 بفضله محفوظا َ ايمانه يكون فحينئذ العناد و الطغيان الى ترجع ال الصالح الى جاء فاذا تكبرها على النارى الجزء يبقى اطمينانها بعد و
 تعالى

/51/ 

 اليه اطمينانها عن النفس ترجع االصالح هذا قبل و

 ثمرات فانها الوالية لكماالت طيّبة شجرة الشريعة صورة و حقيقتها و الشريعة صورة بين متوسطان الحقيقة و الطريقة انَّ ايضا َ أعلم و
 الصور هذه حقيقة ثمرات النبّوة فكماالت الشريعة حقيقة ثمرات فانها النبّوة لكماالت مباركة شجرة الشريعة حقيقة كذلك الشريعة صورة
 الن النفس طريق من حقيقتها و الشريعة صورة بين الفرق جاء فكما منه فعُل م النبوة لكماالت صورة الوالية كماالت كانت فلهذا حقيقة

مباالسال مشرفة َ و مرضية َ و مطمئنة َ صارت الحقيقة فى و انكارها و طغيانها على الصورة فى كانت النفس  الفرق جاء هكذا و الحقيقى 
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 و الطغيان على كانت الوالية مقام فى القالب أجزاء الن القالب طريق من كالحقايق النبوة كماالت بين و كالصور الوالية كماالتَ  بين
 مع دنائته عن نادما َ يكن لم االرضى الجزء هكذا و التكبر و االنانية دعوى على كان النفس اطمينان وجود مع النارى الجزء مثال َ االنكار

 اطمينانها

 كماالت ففى التفريط و االفراط جانبى عن خارجا َ معتدال َ القالب أجزاء يكون النبوة مقام ففى االنسانية االجزاء سائر القياس هذا على و
 فقط القلب تمكين الوالية ففى كلها القالب اجزاء اعتدال و النفس اطمينان و القلب تمكين النبوة

لتياال بعد و  فلذا القالب اجزاء اعتدال بعد اال يكون ال طغيانها الى يرجع ال وجهَ  على اطمينانها الن كذلك قلنا انما و النفس اطمينان التى و 
 رجوعها الوالية ارباب جّوز

/52/ 

 له حقيقَ  فانه فافهم االجزاء تلك اعتدال قبل طغيانها الى اطمينانها عن

 حينئذ و المعاد بالعقل حينئذ العقل يسّمى و مقامها االجساد عالم فى حينئذَ  العقل يجلس و بالروحانى تلحق مطمئنة َ النفس كانت انه أعلم و
 الخلق اول ربه اعطاه الذى النور له يحصل و المعاش أمر عن فارغا َ يكون و االخروية االمور فى كليا َ فكره يكون

لواقا كما مراتب اربعة فى منحصرا َ العقل كمال نهاية هذا و  هى بل المعقوالت جميع عن خالية تكون ان االول مراتب اربعة لها النفس ان 
 الهيوالنى العقل هى و لها مستعدة

 بالملكة العقل هى و النظريات الى البديهيات من تنتقل تستعدالن و البديهية المعقوالت لها يحصل ان الثانية المرتبة و

 بالفعل العقل هى و عندها مخزونة صارت بل تطالعها ال لكن النظرية المعقوالت لها يحصل ان الثالثة المرتبة و

 يسمى الغاية فى كان ان بالملكة العقل ثم مستفادا َ عقال معقوالتها يسمى و المطلق العقل هى و المكتبة معقوالتها تطالع ان الرابعة المرتبة و
 من مقتبس فانه صريح الهام و صحيح كشف من كماالته لتحقق بدَّ ال و التوهم و التعقّل العتبار اال ليس الحصر فهذا انتهى قدسية َ قوة َ

 الجمع جميع تحقق بعد بل الجمع تحقق بعد الفرقىَّ العود و الجهل حصول بعد العلمى الرجوع هو السير فى الرجوع و النبوة مشكاة انوار
 الخفىَّ الشرك بعد الحقيقى االسالم حصول و مراتبه بتمام

 ال بمحبته و تعالى بذكره مستغرقا َ السالك يكون ان المحدود بل منهى و مذمومَ  فهذا تعالى عنه غافال َ تعالى هللا سوى بما االشتغال هو و
 غيرهما او الشراء او بالبيع مثال َ اشتغل اذا بل فيها ما و الدنيا محبة بلقه فى يكون

/53/ 

هيتوجَّ لكن اصال َ االشياء هذه فى محبته يكون ال المباح الكسب من  االسباب عالم العالم هذا لكون و الشارع المر امتثاال َ اليهم 

 حقيقة يعلم ال و الدنيا الى محتاج ناقص انه الشخص هذا مثل يظنون العوام اما و المتجردين حال هذا و عبادة الحيثية بهذه االشتغال فهذا
يلتحص الى بالرجوع و باالحتياج سلم و عليه هللا صلى النبى كان كما االمر  الجبال ان مع لمعيسته االسباب 

 الكسب الى الرجوع لكون اليهم يلتفت لم لكن نقرة َ او ذهبا َ كونها حال عنّا مطلوبك و يجك خذحوا هللا رسول يا حالهم بلسان اليه قالوا قد
ىف الطيران بحسب النفس الى فيه الوصول يقتضى للعقل وقت يجئ الطيران اثناء فى و الغير من أفضل و اولى  تطلب و القدس عالم 

 و بالذات قلبيةَ  لمضعةَ  التذكر و التعقل يكون الزمان هذا ففى حينئذ المدركات عن خاليا َ القالب يكون لها مجاورا َ كان فاذا فيه لها المجاورو
 له شاهدَ  قلبَ  له كان لمن لذكرى ذلك فى إن تعالى قوله الجامعة حقيقة و الحقيقى للقلب ربطه بسبب باالصالة

 منه خيرَ  أنا نداء لظهور منشئا َ كام الذى النارىَّ الجزء يكون و بالقلب السالك معاملة يكون حينئذ و مترجما َ نفسه القلب يكون حينئذ و
نةالمطمئ النفس منابَ  نائبا َ حينئذ يكون و االبليسية الخلعة عنه ينتزع و الحقيقى باالسالم يتشرف حينئذ و المطمئنة للنفس منقادا َ و مطيعا َ  

َ و آنفا َ بيناه كما الصالح الى مجيئه بعد هذا و  لبا َ و نفعا َ كبيرة َ و كثيرة َ لكنه جسما َ قلت أن و الرسالة هذه فان التنس 

 للنفس خليفة فانه النارى الجزء ثانيهما و الجامعة حقيقة و الحقيقى للقلب خليفة فانها المضعة احدهما خليفتان القالب فى فكان

/54/ 

جزءال و الناطقة  ايضا َ للروح مناسبة له الهوائى 

 باطلَ  منه االعتقاد هذا و الطافته كما بسبب الهواء هذا حقانية السالك يعتقد قد الهواء مقام الى طيرانه و عروجه عند السالك وصل اذا فلذا
ىف هكذا و الحقيقى االسالم بنوع يتشرف فحينئذ هواء كونه يظهر المقام هذا فوق مقامَ  الى وصل فاذا  هذه عن الخالص لكن الروح مقام 

 الخساسة و الدناءة عن مزكاة َ و طاهرا َ كان فان القالب هذا أجزاء أعظم فهو به المقتدى الشيخ يتوجه يكون الطيران و السير اثتاء فى الف ت ن
 له تابعا َ البدن اجزاء سائر يكون و البدن هذا فى مشرفا َ و غالبا َ و حاكما َ يكون له عروضها بسبب
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فىف  و الروح يكون الكمال نهاية الى القالب معاملة وصلت فاذا الخاص الكمال هو و نهايته الى واصلة السالك معاملة يكون الوقت هذا 
 تعالى الحق الى متوجها َ العقل و النفس و القلب و االخفى و الخفىَّ و السر

 و الشهود مقام فى متمّكنَ  باخوانه اى بمراتبه فالروح العبودية مقام الى بكليته متوجها َ ايضا َ القالب يكون و بالكلية القالب عن يعرضون و
 لدعوة الخلق عالم الى فيه يرجع توابعه جميع الروح و الجمع بعد الفرق مقام المقام هذا و العبودية و الطاعة مقام فى راسخَ  ايضا َ القالب

 الكمال مقام الى يصل حتى له تابعا َ حينئذ يكون و القالب حكم هنا الروح فى يطهر و تعالى هللا الى الخاليق

 ال النه العبادات سائر و الصلوة وقت سوى غافال َ ايضا َ الروح يكون غافال كان ان و حاضرا َ ايضا َ الروح يكون حاضرا َ القالب كان فان
دعوةال مقام الى رجوعه المقام هذا فى الكيفية بهذه فرجوعه غافال َ القالب كان ان و غافال َ حينئذ يكون  

 الغفلة هذه عن غافلون فالغافلون الكثير الجمع لحضور سببَ  الغفلة فهذه

/55/ 

 الرجعة هذه من جاهلون الحاضرون و

 من أفضل البشر خواصَّ بها كانت التى الغفلة هى الغفلة فهذه حقيقته عن القاصرين فهم اليه يصل ال و الذم يشبه بما المدح قبيل من هذا و
 الغفلة بهذه و الشكر على الصحو يترجح بها و النبوة مقام الى منه و الخاصة الوالية مقام الى السالك يصل الغفلة بهذه و الملك خواص
 الخواص يشبه بها و الحقيقية بجهة ترفّع لكنها الصورة بحسب تنزال َ كانت ان و الغفلة هذه و االبدال قطب على االرشاد قطبَُ يتفضل

 حيث افعاله بعض فى المكروهات من الشيخ كمال فى ينا ما ظهور فى الحكمة ما قلت انَّ و بينهما االستفادة و االفادة يتحقق حتى بالعوام
 الغير من أشرع االشياء هذه يرى

 الغير االرض بخالف اسرع يُرى منه المتفعات من شئَ  فيه وقع اذا سطحه المستوى االرض انَّ كما صفائه و كماله عالمة هذا قلتَُ
 يرى ال انها مع فيه كثيرَ  ليس التضار فان سطحه المستوى

 فاما باضدادها يُعرف االشياء و ضدية َ بينهما و تاّمة َ مخالفة َ لصفته مخالفَ  النه االن هذا فى يرى قليل شئ منه حدث اذا الكامل الشيخ فكذا
 صفته هو و عيبَ  افعاله جميع النَّ العيبَُ هذا فيه يرى ال العوام

 فى العيبَُ هذا ص د ر و حصل اذا ايضا َ و عنه غافلون الناس اكثر و نفيسَ  فانه فافهم ليس التضار ذى كاالرض ذاك من هذا يمتاز فكيف
وليز الكمال اهل  منه لطافة َ و رقة َ أشدَّ هم بل شقه و ضربه بمجّرد ينضمَّ فانه الماء فى الحاصل كالخط سريعا َ 

 من الخبر لك كان اذا فانه فافهم االزالة بعالج او كثيرَ  زمانَ  بعد اال يزول ال فانه االرض وجه على الحاصل كالخط العوام فى اما و
 االخفى و الخفى و السر و الروح و القلب دون نفوس هم و قالب هم اال ياخذ ال الخواص على الخطرةَُ سرى اذا ايضا َ و عقلك تتخيّر بواطنهم

 االخفى و الخفى و السرَّ و الروح و القلب من لطائفه و نفسه و قالبه ياخذ فانه العوام بخالف

 اخصَّ فى اما و

/56/ 

 فموجبَ  الخواص فى اما و الخسارة و للنقصان موجب العوام فى الظلمة هذه و اصال َ يضرَّ ال هذا و فقط القالب اال يأخذ ال الخواص
 يحصل فال العوام و الخواص بين المناسبة يبق لم فيهم تكن لم ان و قلوب هم تصفى و العوام ظلمة تزيل الخواص فظلمةَُ النضارة و للكمال

 للحكمة منافَ  هذا و بينهما االستفادة و االفادة

قصللنا الكاملَُ يعطى قد انه أعلم و  فى واسطة النه الكامل يد الناقص يد الن االستفادة و لالفادة بمناف ليس هذا و الطريقة بتعليم االجازة 
 االخر و شيخه محبة احدهما فيه االمرين رعاية عليه يلزم فلذا النفس تربية له يحصل له المحبة فبمجّرد له السالك رتباط ال الجملة

نةبالس التمسك و الشريعة فى االستقامة  السنية 

 معرفة َ له يحصل ال االمرين فى فضال َ احدهما فى كان ان و كثيرا َ لو و اليه الضرر [54]يصل ال االمرين هذين فى تقصيره يكن لم فاذا

 االبدىَّ الخسران سوى له عالج ال و الشيطان تصّرف تحت يبقى بل
انىالرب االمام قال و  هللا رضاء و تعالى باهلل عياذا َ نظره و تربيته عن شيخك ردَّ فى شقاوتك ان سره قدس احمد الثانى لاللف المجدد 

 و الصورية للحيوة سببان النهنا االبوين بخالف القلب حيوة هو و الحقيقى للحيوة سبب النه االبوين حقَّ من اولى حقّه و رضائه فى تعالى
هماحقوق منه فافهم الظاهرية  

 التعين هذا مركز و االول تعين هو و الوجودى التعين باالصالة التسليمات و الصلوة عليه و نبينا على خليل حضرت تعيّن مبداء انَّ اعلم و
 تعين مبداء و الوجودى التعين هذا السالم عليه اسرافيل تعين مبداء يكون و التسليمات و الصلوات عليهم و عليه الرسل خاتم تعين مبداء

 الوجودى التعين هذا حصص من حّصة رسولَ  و نبّىَ  كل

/57/ 

 لنبيّهم متابعتهم ببركة الوجودى التعين هذا من نصيبَ  نبّىَ  كل الّمةَ  و
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 ان و العلم صفة و الوجوديَّ التعين هذا تفصيل مرتبة فى كانت العلم صفة ان ايضا َ أعلم و شانه جلَّ الحق الى منها واحد كل يصل فهذا
نهم حّصة كانت صص بجميع الجامع الوجود نفسَ  صار جامعية له كانت لما لكل   مركز حكم فى فاجماله تفصيلَ  و أجمالَ  ايضا َ له و الح 

 الوجودى االول التعين هذا فمركز محيطها حكم فى تفصيله و الدائرة

سليماتالت و الصلوات عليهم و عليه الرسل خاتم حضرت تعين مبداء ان الجماعة عينوا العالقة بهذه و  االجمال هذه بل العلم صفة اجمال 
 الوجودى االول التعين مركز هو و تعينه مبداء ظلَّ

 االجمال هذا فوق التى المرتبة و العلم مركز و الوجود مركز شيئان تعينه مبداء انَّ فحاصله له اول مبداء العلمىَّ االجمال هذا ان فكانه
يتهجامع باعتبار الحيوة اسم و الالتعين مرتبة فهى  لما الرضوان عليه المهدىَّ و منه نصيبَ  له كان فلذا االعلى المالء لتعين مبداءَ  صار 
 منها واحد كل فيكون الوجودىَّ التعين الى بالنسبة الثانى التعين مرتبة فى وقعت الثمانية الصفات منه نصيبَ  له كان له مناسبة َ له كانت

 الكرام االنبيآءَ  من نبىَ  كل لتعين مبداء

مفالعل  آدم لتعين مبداء التكوين و السالم عليه عيسى لتعين مبداء القدرة و التسليمات و الصلوة عليهم و عليه الرسل خاتم لتعين و مبداء 
 جزئيات تعيناتهم فمبادى منها بنى قدم على كانوا الذين االولياء و االنبياء سائر لتعينات مبادى الكلية االسمأ هذه جزئيات و السالم عليه

ئياتلجز  االسم 

/58/ 

 بالعلم اال يكون ال المقامات تشخيص و التعينات هذا منتهى الوجوبية الدائرة فنهاية قدمه على كانوا الذى النبى لتعين مبداءَ  كان الذى
 االعلى المالء و العُليا او الكبرى فى او الصغرى الوالية فى ام السالك ان الصادق بالتوجه يعلم حيث االنفسية بالخطرات

 كل فى البقاء و الفناء حصل فاذا بترتيبها االخر اللطائف الى ثم القلب الى اوال تسرى االبدانية التعلقات و النفسانية الخطرات ان أعلم
 فى السالك يكون حينئذ و االخفى الى منه و الخفىَّ الى منه و السرَّ الى منه و الروح الى منه ارتفعت القلب فى حصل اذا مثال َ لطيفةَ 
يةالوال  مقام فى يقوم الناس بعض و منها لطيفة كل فى البقاء و الفناء اتمام باعتبار االخرى الى منها الخطرات انتقال لكن و الصغرى 
 هذا من يجوز بعضهم و الذاتية النسبةَُ لطيفة كل من يجئ و الباقية اللطائف سائر هذا على قس و [55]اكثرَ  او سنة عشرة فقط القلب

 كان اذا و الكبرى الوالية فى فيكون الدماغ الى منه الخطرة انتقلت اذا و المقربين المجذوبين فى كما فوقه مقامَ  الى العين طرفة فى المقام
 الرجال [56]شان الحاالت هذه تشخيص و االعلى المالءَ  و العليا الوالية فى فيكون اصال َ فيه خطرة ال حيث قويّا َ السلطان ذكر و الدماغ

 االغبياء ال االزكيا شان و النساء ال
 تقصيرَ  الباطن دون بالظاهر االكتفاء و القاصرين من تكونن فال تقصر ال و فافهم

 اذا و [57]الجهل الى قريبان انهما مع الجذب و الشُكر من يخلوهنا ال النه الناقص الكامل التفريق المقام هذا فى المعتبر الكامل أن أعلم و

 التامَُ الصحوَُ للسالك يحصل الدعوة مقام الى نزل
 فالحاصل

/59/ 

 جمع او الجمع مقام المقام هذا يسمى و االلهى الجذب لغلبة الشكر له يحصل الحقيقية النسبية الفوقانية االخيرة النقطة الى [58]صعد اذا انه

 علمَ  نوع و امتيازَ  نوع له يحصل تنزل نوع منه نزل فاذا [59]االوجبية النقطة الى وصل اذا الجمع

الفيق  رجوعها يحتمل لكن نفسه و قلبه يطمئنَّ فحينئذ الكامل التفريق له يحصل الحضيض الى نزل اذا و االضافى التفريق مقام المقام لهذا 
 عنه

 اجزاء جميع الن [61]اطمينانها عن لرجوعها احتمال ال فحينئذ حقيقيا نفسه تطمئن الحضيض تحت االسفلية النقطة الى [60]نزل فاذا

 بين و السالك المجذوب بين الفرق و المجذوب للسالك مخصوص الكمال هذا و النارى الجزء حتى حينئذ [62]الصالح الى يجئ القالب

مجذوبال السالك  المجذوب الن ذلك عكس على المحبة فى و السالك المجذوب على المعروفة فى زيادة له المجذوب السالك الن كثير 
 الكاملة بعنايته قدسه جناب الى جذبه و الذاتية بمحبّته آخره الى االمر اّول من سبحانه تعالى هللا رباه السالك

اتبالتجلي المتعلقة المعرفة هنا بالمعرفة نعنى و  المعرفة فى اما و االلهية االضافية الصفات و الكونية االشياء معرفة من االفعالية 
 التنزيهية السبيلة بالصفات المتعلق الجهل عن عبارة هى و تعالى بالذات [63]المتعلقة

نبالشيو المتعلقة المعرفة و الحيرت على مشتملة هى و  لحصول اولى و بها احقَُّ السالك فالمجزوب الذاتية بالشيون متعلقة الموجودة الذاتية 
 له حصلت المجذوب السالك فاما غيرها و الرضاء و الصبر و التوكل و الزهد من العشرة بالمقامات المتعلقة المعارف تفاصيل زبدة

هاعلي جاوز و مفّصلة َ المقامات تلك قطع النه بتفاصيلها المعارف  بخالف تفصيال َ مقامَ  كل فائق فعرف ورتبا َ 

/60/ 

مَ  خالصته و مقام كل زبدة له حصلت لكن و تفاصيلها نظره عن طويتَْ النه السالك المجذوب  المعرفة فى اتمَّ المجذوب السالك انَّ منه فعُل 
كملا السالك المجذوب اما و العشرة المقامات فى بتفاصلها المعارف لحصول السالك المجذوب من  المحبة هو و الزبدة باعتبار فيها اتمَّ و 
 االطاعة عين و الكمال عين باالسباب تعلقه ان يعلمون فال منه تجردا َ و صبرا َ و توكال َ اتمَّ النه هذا عكس يظنَّ كالهوام العوام و الذاتية
وسعا قلبه الن تعالى هللا الى توجه االسباب عالم العالم هذا لكون بالكسب مأمور النه بربّه  اليه بالنسبة االشياء بين اضداد فال العرش من 
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 السالك اما و الجذب و الجمع مقام فى بقى بل االرشاد و الدعوة مقام الى نزل ما النه اليه بالنسبة ضيق قلبه الن السالك المجذوب بخالف
نبياءاال دأب هو كما االسباب الى احتاج فلذا االسباب عالم الى رجع و اليه منه نزل المجذوب  و الصلوات عليهم المرسلين و الكرام 

 و االعلى المطلب النه المقاصد عن بالمقدمات و اللُبَّ عن بالقشر و الباطنى عن الظاهرىَّ بالعلوم تكتفوا ال اخوانى فيا بيّناه كما التسليمات
 االقصى المقصد

مَ عل و النافع العلم فذلك القلب فى فعلمَ  علمان العلمَُ قال الحسن عن روى و  رواه آدم ابن على جل و عز هللا حجة فذلك اللسان على 
 الدارمى

 البلعوم هذا قُطع ثبثته فلو االخر اما و فيكم فثبثته احدهما فاما غائين و سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من حفظتَُ قال هريرة ابى عن و
 البخارى رواه الطعام مجرى يعنى

 الوراثة علم و المكاشفة بعلم العلم هذا يسمى و الباطنية االصلية للمقاصد العلم المستور العلم هذا من المراد و

/61/ 

 يعلم لم ما علم هللا ورثه علم بما عمل م ن حديث بحكم الحقيقة علم بما عمل م ن حديث بحكم الحقيقة علم و

لخروجا فالالزم اللب و الجلد بمنزلة و الروح و البدن بمنزلة فهما الطنىَّ و الظاهرىَّ فالعلم  الحقايق الى منه و المقاصد اى المبادى من 
 فالتالزم له بدن ال الروح بمنزلة الظاهرى غير من الباطنى العلم هكذا و له روح ال البدن بمنزلة الباطنى العلم غير من الظاهرىَّ العلم الن

دستق و تعالى هللا على شاكرَ  لكليهما الجامعَُ و نادمَ  باحدهما فالمكتفى ثابتَ  بينهما  هنا تمام تمت 

   [64]الرومية من نچی ۱۸۶۸ سنة فى الحجة ذى شهر من التاسع اليوم فى المدينية بالرسالة المسمى النسخة هذا كتبة من الفراغ وقع قد

  

[1] 757т: 5899 ;حيّر ар: صبّر 

 :MS Zainap ضياء [2]

 :MS Zainapالوراثة [3]

 :MS Zainapفاتح [4]

[5] Added in Turk A: نظره فى يبقى ال بحيث تعالى هللا سوى ما نفى فيها يطلب فانها الخاّصة للوالية مقدمة هى و طريقته قوله 

 مقام هو و االثبات مقام فى اشرع ان و النفى مقام بانه عنه يعتبر و هللا الى السير يتم حينئذ و تقدس و تعالى ذاته غير المكونات من شيئ
بريعت و البقاء  المؤلفه الحقيقة مقام اول له فيتحقق هللا فى بالسير ايضا عنه 

[6] Приписано в рук. 5899ар.: قصدت ای 

[7] Приписанов рук. 5899ар.: الشروع ای 

 فائية :5899 [8]

 بيرمک جواب ديب بر عبوديتده وجب بر الوجودية واجب بر حالقيتده ديمکده تانورسن ايله وحدت نچه نی تعالی هللا :5899 [9]

رکرکدو  
 حاص لق حالقية عنه هللا بر هم محتص خاص عبادة عنه عا هللا بر :5899 [10]

[11] Добавлено на полях в 3205ар и 757т: َّفی اشتراکهما يقتضی المتفايرتين للذاتين واحد مفهوم حمل الن 

ةالب العرضیَّ أو الذاتیَّ  
[12] Commentary in Turk A: المنطقيين عند كما 

[13] Turk A: تجاور 

 محمود بن محمد الحفمينى الخوارزمى؟ [14]

[15] Turk added: المعلول عدم 

[16] Turk margin: من االذن رود و لعدم شرعا َ بل عقال َ ممتنع ليس تعالى ذاته على فاطالقه بنفسه القائم بمعنى الجوهر اما 

 الشرع اذن به يرد لم ما عليه اسم اطالق يجوز ال و توفيقية تعالى اسمائه الن و الشارع
[17] Turk margin: شاء شكلَ  اى فى يدخل حيث المختلفة التشكالت على قادرة اى 

[18] Turk margin: مذهبنا 

[19] Turk margin: فشئا َ شيئا غضبه و عقوبته الى عبده تعالى هللا تقريب االستدراج 

[20] Turk comment: فقط مشكوك من استثناء هذا 

[21] Turk margin: قدس خان فيض محمد االرشاد قطب ايشان حضرت موالئ و شيخي خصائص من الترديد من الشق هذا و 

 سره
[22] Turk comment: اللون متغير اى 

[23] KFU comment: تفعلون ال ما تقولون لم بقوله 
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[24] Turk: يستوعب 

[25] Turk: َ متابعة عن ممتنعا 

[26] Added in Turk: الدنيا الى 

[27] KFU margin: الغبرة هذه الى ارجع اخى يا 

[28] Turk margin: ان مع المساواة اين و االولوية فاين توفعّها و لعلّوة غيرهم مرتبة الى نسبة لها ليست مرتبة االنبياء مرتبة الن 

 فيه جمع حتى لهم وعظه و محبته مجلس الى حضورهم و بجيئهم الطسيور لجميع و الجن و االنس لجميع اذن و بنّه السالم عليه داود

 المخّوفات و االمور على مشتمال تصوره بذكر ابتداء و نصحهم و الوعظ الى السالم عليه داود خرج لما و (؟) االنس الناس اربعين مقداد
 (؟) اناس احوال شاهد لما السالم عليه سليما و لهم نصيحته و وعظه تأثير بسبب تعالى هللا من خرفا َ الفاء ثلثون منهم فماتوا القلوبهم مؤثر

 فسكت تعالى هللا من الخوف بسبب اعظمكم من هلكوا و ماتوا الناس اكثر الن الوعظ من القدر هذا كفى ابناه يا بانه ابيه الى نادى منه
 و موتك على فالدليل السالم عليه داود حال و حالك اين و منه العبرة اخذك من البد يعنى كرسيه و منبره من فنزل منه السالم عليه داود

كيخر ال بل عينيك من دموعك انقطاع قلبك قساوة  بالخير القول اذنك يسمع ال بل الخروج اين و الدموع فاين العرق اصل 
[29] Turk margin: لالمكانى ايضا له فيقال المجردات من فانه االمر عالم بخالف الصور و المادة من مركب الخلق عالم الن 

 هللا نعمة لمؤلفه
[30] Turk margin: هبط هى ربانية نورانية لطيفة الجامعة الحقيقة و  فافهم الصفاتية و الذاتية التجليات م ظهر و االلهية االنوار م 

 لمؤلف
[31] Turk margin: يجر لم بانه عندهم يجر لم قوله يقيد فلذا فيها جار الجملة فى االذكار نفس ان الفيد الى النفى توجه من فيفهم 

 لمؤلف تأمل تاّما َ جريا َ عندهم
[32] Turk margin: فيه يالحظ بل القلب صورة بتصور السالك اشتغال الصنورة ذكر من (؟) يتوجهم ال و الح صورته و قوته 

 القلبية اللطيفة الى المتوجه كيفية بيان فى بعد ذكر كما فقط هللا لفظة مستحا
[33] Turk comment: القلب اى 

[34] Turk comment: او الخمسة 

[35] Turk margin: الخمسة اللطائف بها فيراد اللطائف على الخمسة أطلق اذا انّه أعلم الح السبعة أو الخمسة اللطائف من قوله عن 

ذهه بها فيراد عليها العشرة أطلمت اذا و االخفى و الخفى و الّسر و الروح و القلب من االوية  االربعة العناصر و االمرية الخمسة اللطائف 
 فيه بل تسامحا َ العناصر الى اللطيفة اسم أطالق فى لكن و ايضا َ الناطقة النفس و بعينه واحدَ  واحدَ  كل يعتبر حيث الشئ بشرط مأخوذة َ

 ايضا َ النفس و االجتماعية بهيئته لكنها االربعةَُ العناصرَُ و االمرية الخمسةَُ اللطائف هذه بها فيراد عليها السبعة اطلقت اذا و البالغة كمال
 لمؤلفه االعتبارية االجتماعية الوحدة باعتبار واحدا َ شيئا االربعة العناصر مجموع تكون االخيرة الصورة ففى

[36] Turk margin: بخالف االغيار خلط من يخلوا ال النه االولى الذكرى ال البقائى و الفنائى التوجه به المراد و التوجه وقت قوله 

 لمؤلفه التاّمة النسبة و االتمَّ بالحضور عنه يعبرَّ و االمرى النفس فى ما على األمور حقايق الى حينئذ لرجوعه عنه غار فانّه الفنائى
[37] Turk added: و عالمة و 

[38] Turk margin: من يتوهم كما للصفات الذات مغايرة منه يلزم فال الخارجى الوجود فى ال التعقّل فى لها مغايرة الشيون أن أى 

 فيتاّمل للذات الشيون عينيّة
[39] Turk margin: باعتبار لها عين و التعقل باعتبار تقدس و تعالى الذات على متفرعة أنها يعنى الذات عين الشيون أن قوله 

 الخارجى الوجود باعتبار لها عينا َ و العلمى الوجود باعتبار الذات على متفرعا َ الشئ كون فى استحالة فال الخالجى الوجود
[40] Turk margin: ايضا َ هذا و الصفات نفى منه يلزم النه فاسدَ  الحكماء عند هو كما الذات مع الصفات بعينية الحكم أى فهذا 

بداءم الذات بأن التكلف و بمأخذه يتصف لم مل الشئ على يجمل ال المشتق أن من المشهور هو لما مخالف  مسموع غير الجهة باعتقاد 
 ادراك و عقل له لم ن المشهور هو كما النقل و للعقل مخالف النه

[41] Turk margin: ظهور بين و النائب القلب بين برزخ هذا و لمكامىَّ بانه عنه يعبّر و العرش فوق يكون الحقيقى القلب و 

اتتجلي  القلب هذا الى الوارادات و االلهايات يرد فلذا النائب القلب فى الحقيقى القلب بواسطة تجلياته فيظهر تعالى للواجب الصفات 
 ما للمظهر فاق الظواهر قسم من ايضا َ هو بعد فلذا الحقيقى القلب بين و بينه المناسبة فحصل البشرية العاليق عن مجّردا َ لكونه الصوبرى

 للظاهر
[42] Turk margin: فيها يحصل حيث الوجدانية الذرقية الشهودية الباطنية القلبية االذكار بسبب االلهية بالمعارف تنورت اذا اى 

رضاءال و التوكل و الصب له يحصر فحينئذ كليا الدنيوية المحبة منها يخرج و تعالى له الذاتية المحبة  
[43] Turk margin: مثال َ (؟) الصدق الى االجزاء هذه جميع فيجى االربعة العناصر فى الترفع و التكبر و الدناءة يبقى ال االحتى 

 منه بالفضل هذا الرذيلة اوصافها الى ترجع ال حيث مرضية َ و مطمننة َ ح النفس فتكون ترفعه و تكبره من النار و دناءته من التراب يرجع
 تعالى

[44] Turk margin: العين صورة نسبة هى الباطن و الظاهر القلب بين فالنسبة لالمور العالم النورانية اللطيفة هو الباطنى القلب اى 

 الباصرة القوة و
بَ  لذا و االنسانية اللطيفة محل هو و الصدر من يسر اال التجويف فى الموهة الصنوبرية المضعة هو و ظاهر له القلب و  االصالح الى نُس 
 االدامر المثال يستعدَّ بها و انسانا االنسان يكون بها و االلهية االنوار مهبط هى التى العالم الربانية النورانية اللطيفة هو و باطن و الفساد و
 كان لذا و العليا و الفساد و الصالح منشاء أنها بالجملة و صورة َ و اوال َ بالمضعة كان كما حقيقة فساده و البدن صالح بها و النواهى و
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 كذب ما المشاهدة مقر الفؤاد و لالسالم صدره هللا شرح فمن االسالم محل الصدر أن كما االيمان قلوبهم فى كتب اولئك االيمان مقرَّ هو
 الحقيقى الوجود بلبَّ بقوا و المجارى الوجود (؟) تشر خرجوا الذين الباب اولوا يتذكر أنما التوحيد مقام اللب و رأى ما الفؤاد

 هذا و الحقيقى القلب هى و الجامعة الحقيقة الى ينتهى و فيه الذكر فيجرى المضعة هو و الظاهرى القلب هذا الى يتوجه أنه أعلم و
 القلب هذا الى منه ينزل ثم االلهية االنوار التجليات مظهريته باعتبار النسبة و الحضور فيه يحصل و الصغرى الوالية أول فى االنتهاء
 جو فى كانت التى الحقيقية النقطة فى النسبة و الحضور يحصل فحينئذ وسعته و نورانيته باعتبار حقيقيا َ قلبا َ هذا يصبر حتى الظاهرى

يهف الحقيقية المشاهدة يحصل و الظاهرى القلب  القهقرى رجوع الرجوع بعد الكبرى الوالية أخير فى هذا حصول لكن و الحقيقى التوحيد و 
 االرشاد مقام الى التنزل بعد و

 لكن العقول درك نهاية هذا االعلى الماء والية يتم نحينئذ النارى الجزء حتى االربعة اعناصر من القالب جميع اصالح هنا يحصل ثم
لةمفصَّ المقامات هذه تحقيق  روحانية نورانية شهودية بسيطة حالة من البدلة 

 له مجال ال النه اللسان بتعير ال الوجدان و بالذوق هذا و الحقيقى بانكشف الحقيقى القلب حقيقة بها يتّقن السالك فان

تجردينالم الحقايق الهل الجاله هذه فادراك يدر لم يذق لم م ن و لجماع لذّة يجد ال العنيّن بان عنه يمثل فلذا  الجسمانية (؟) العاليق عن 
 الظلمانية

 قافهم الالهوية المحّردات شاهدة من المغيبة االمور حقايق لهم ينكشف فلذا

[45] Turk addenda: االرض فى ثم 

[46] Turk: َ بُعدَ  فى بَُعدا 

[47] Turk: سى * ال بجاروب راه نروبی من :شعر  هللا إال سراي در ن ر 

[48] Turk: را راه اين منهج نيابى در * را هللا اال ال نكوى كر :شعر 

[49] Turk added: مطلوبي رضاك و مقصودي أنت يقول و 

[50] Turk addenda: مبادى 

[51] Zainap: نفسى 

[52] Turk margin: العليا الوالية و الكبرى الوالية و * الصغرى الوالية منها المراد و 

[53] Turk margin: للذات السالك مشاهدة يكون به البقاء و هللا فى الفناء حصول بعد الشرعية االحكام أتيان عن عبارة حقيقة و 

 يكون المكونات من شئ قلبه فى يخطر ال حيث الكمال العجز و البسيط التجرَّ مقام فى يكون مثال َ للصلوة ارائه اثناء ففى دائمية َ المقدسة
 االشخاص لبعض االوقات بعض فى و االكمل البقاء و االتم بالفناء تشرف الذى الحقيقة اهل من اال هذا يحصل فال الصلوة حقيقة صلوته

 صح غيرها و الزكوة و الصوم و الصلوة من الشرايع حقايق نفس ينكشف و يتصور المكملين الكاملين من
[54] Turk margin: هذين من واحد ترك كان اذا اما و محروما الطريق فى يبقى فال بتوجهه تعالى هللا الى يجّره الشيخ الن 

 االبدى الخسران سوى عالج له يوجد لما باهلل نعوذ االمرين
[55] Turk margin: يرجع حتى افر و تبريد و كامل تجريد من بد فال مشكل احساسه و اليك المقابل خطرات ينعكس بالتوجه و 

قامم الى  كمال معرفته فى يتزكى ال فلذا الجملة فى الخلط ضمن فى يحس اال و بامتيازة االشياء هذه يحس التبرد و التجرد بعد و الدعوة 
َ االقل و االفرادى او المجموعى الكل منه المراد يكون ان يحتمل و اللطائف بكل او فقط بالقلب الخطرات هذه يحس و المعروفة ّص  خ   ال 

نىالثا و الخواص  عمر بن هللا تعمة لمحرره فافهم للخواص 
[56] Turk margin: المصابح لمشكاة طيبى االمور و االحوال من يعظم فيما اال يقال ال و االمر و الحال الشان 

[57] Turk margin: هللا رضى الصديق قول من المستفاد الجهل هو منه المراد بل العوام عند هو الذى الجهل ليس منه المراد و 

 محمود الجهل هذا و اشراك الذات سرَّ هن البحث و ادراك االدراك درك عن العجز عنه
[58] Turk margin: النقطة الى وصل اذا بقوله الجمع جمع او قوله تقييد فى فائدة ال انه يرد فال الوصول من اعم الصعود و 

 االوجبية
[59] End of the Maksudova manuscript. Turk margin: الشخصية النقطة منه المراد و االوجبية النقطة الى قوله 

يةالنوع ال  العليا الوالية أخير فى هذا و العرفاء من بعض توهمه كما 
[60] Turk comment: االتم النزول هو النزول هذا و 

[61] Turk comment: للتقوى أقرب هو أعدلوا قبيل من تضمنا َ المدلول االطمينان عن اى 

[62] Turk comment: صلح فاذا النفسانية التملقات من لها الطارية الكدورات عن االربعة العناصر بتصفية الفالب صالح و 

 له حقيقة معرفة منها واحدة لكل يحصل
[63] Turk comment: فافهم ايضا َ صفاتها و الذات لنفس المتعلقة المعرفة من اعم بالذات المتعلقة المعرفة هذه و 

[64] Turk colophon: المحروسة البلدة فى و القعدة ذى شهر من االخير اليوم فى و ۱۲۱۵ سنه فى الشريفة النسخة هذه تم قد 

ْمشق متما االختتام حسن دعاية من فيه ما يخفى ال و الشام د   
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