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  تمهيد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

لعارف باهللا تعاىل، إمام احملقفني، قال سيدنا وموالنا وقدوتنا إىل اهللا تعاىل، الشيخ اإلمام العامل العامل، ا
وقدوة العارفني، ومريب الفقراء واملريدين، بأقوى قواعد التمكني، فاتح أقفال غوامض معنويات إشارات 
احملققني، ومعرب رموز جمالت مشكالت العارفني، واسطة عقد السالكني، ورحيانة وجود الواصلني الذي 

الربانية واللطائف الرمحانية، وسلك الطريق اإلهلية متبعاً للكتاب العزيز أقامته القدرة اإلهلية ورتبته العناية 
والسنة احملمدية، وتفقه حىت وصل إىل الغاية يف مذهب السادة الشافعية وفتح اهللا عليه باالفتتاحات الربانية 

ن أبو املواهب عبد الوهاب بن أمحد بن علي بن الشعراوي األنصاري طاب ثراه وجعل قربه روضة م
  .رياض اجلنة ونفعنا به وبربكات علومه وأسراره ونفحاته يف الدنيا واآلخرة آمني

احلمد هللا الذي خلع على أوليائه خلع إنعامه فهم بذلك له حامدون، واختصهم مبحبته، وأقامهم يف 
خدمته فهم على صالم حيافظون، ودعاهم إىل حضرته وأظهر فيه مراتبهم فالسابقون السابقون أولئك 

املقربون، وفتح هلم أبواب حضرته، ورفع عن قلوم حجاب بعده فهم بني يديه متأدبون، والطفهم بوده 
، ونور 62: يونس" أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون"وأمنهم من إعراضه وصده 

 عن أعني بصارئرهم بفضله وطهر سرائرهم، وأطلعهم على السر املصون، وصام عن األغيار، وسترهم
الفجار ألم عرائس وال يرى العرائس ارمون، فإذا مر عليهم ويل من أولياء اهللا ينسبونه إىل الزندقة 

واجلنون، وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون، فمنهم املنكر لكرامام، ومنهم املنقص ملقامام، ومنهم 
، وخيوضون جبهلهم يف مقاهلم، وم الثالب ألعراضهم، ومنهم املعترضون يعترضون على أحواهلم

يستهزئون، اهللا يستهزئ م وميدهم يف طغيام يعمهون، فسبحان من قرب أقواماً واصطفاهم خلدمته 
فهم على بابه ال يربحون، وسبحان من جعلهم جنوماً يف مساء الوالية، وجعل أهل األرض م يهتدون، 

 عنها مبعدون؛ فاألولياء يف جنة القرب متنعمون، وسبحان من أباحهم حضرة قربه واملنكرون عليهم
وأشهد أن ال إله . 23: األنبياء" ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون"واملنكرون يف نار الطرد والبعد معذبون 

إال اهللا وحده ال شريك له شهادة شهد ا املوقنون، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم 
ر املخزون والسر املصون، اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر األنبياء واملرسلني وعلى عبده ورسوله النو

  .آهلم وصحبهم أمجعني، كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون
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فهذا كتاب خلصت فيه طبقات مجاعة من األولياء الذي يقتدي م يف طريق اهللا عز وجل من : وبعد
قرن التاسع وبعض العاشر، ومقصودي بتأليفه فقه طريق القوم يف التصوف الصحابة والتابعني إىل آخر ال

من آداب املقامات واألحوال ال غري، ومل أذكر من كالمهم إال عيونه وجواهره دون ما شاركهم غريهم 
فيه مما هو مسطور يف كتب أئمة الشريعة، وكذلك ال أذكر من أحواهلم يف بدايام إال ما كان منشطاً 

ن كشدة اجلوع والسهر وحمبة اخلمول وعدم الشهرة، وحنو ذلك أو كان يدل على تعظيم الشريعة للمريدي
دفعاً ملن يتوهم يف القوم أم رفضوا شيئاً من الشريعة حني تصوفوا كما صرح به ابن اجلوزي يف الغزايل 

ياً، فيا ليتهم مل ولعمري لقد طوى هؤالء بساط الشريعة ط: بل يف حق اجلنيد، والشبلي، فقال يف حقهم
  .يتصوفوا

وهذا الذي : وكذلك قال يل مجاعة من أهل عصري حني اجتمعت بالفقراء واشتغلت بطريقهم: قلت
التزمته من ذكر عيون كالمهم فقط ما أظن أن أحداً ممن ألف يف طبقام التزمه إمنا يذكرون عنهم كل ما 

أو وقع منهم يف حال البداية، وال بني ما وقع : هجيدونه من كالمهم، وأحواهلم، وال يفرقون بني ما قالو
منهم يف حال التوسط والنهاية، ومن فوائد ختصيص عيون كالمهم بالذكر تقريب الطريق على من صح 

له االعتقاد فيهم، وأخذ كالمهم بالقبول فإن املريد الصادق هو من إذا مسع من شيخه كالماً فعمل به 
  .ه يف املرتبة، وما بقي له على املريد زيادة إال كونه هو املفيض عليهعلى وجه اجلزم واليقني ساوى شيخ

    

بداية املريد اية شيخه فإن ما قاله الشيخ، أو فعله أواخر عمره هو زبدة مجيع جماهداته : ومن هنا قالوا
طول عمره وسلكت يف هذه الطبقات حنو مسلك احملدثني، وهو أن ما كان من احلكايات واألقوال يف 
الكتب املسندة كرسالة القشريي واحليلة أليب نعيم، وصرح صاحبه بصحة سنده أذكره بصيغة اجلزم، 

وكذلك ما ذكره بعض املشايخ املكملني يف سياق االستدالل على أحكام الطريق أذكره بصيغة اجلزم ألن 
لتمريض كيحكى استدالله به دليل على صحة سنده عنده، وما خال عن هذين الطريقني، فأذكره بصيغة ا

ويروى، مث ال خيفى أن حكم ما يف كتب القوم كعوارف املعارف، وحنوه حكم صحيح السند، فأذكره 
كذا وحنو ذلك : كذا قال يف شرح الروضة: قال يف شرح املهذب: بصيغة اجلزم كما يقول العلماء

 العاشر، وخدمتهم وختمت هذه الطبقات بذكر نبذة صاحلة من أحوال مشاخيي الذين أدركتهم يف القرن
زماناً، أو زرم تربكاً يف مشايخ السلف ومجيعهم من مشايخ مصر احملروسة وقراها رضي اهللا عنهم 

  .أمجعني

مث اعلم يا أخي أن كل من طالع يف هذا الكتاب على وجه االعتقاد ومسع ما فيه فكأنه عاصر مجيع 
ماع بالشيخ ال يقدح يف حمبته وصحبته، فإنا األولياء املذكورين فيه ومسع كالمهم وذلك ألن عدم االجت
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حنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني واألئمة اتهدين وما رأيناهم وال عاصرناهم، 
وقد انتفعنا بأقواهلم واقتدينا بأفعاهلم كما هو مشاهد، فإن صورة املعتقدات إذا ظهرت وحصلت ال حيتاج 

، مث إن من طالع مثل هذا الكتاب ومل حيصل عنده ضة وال شوق إىل إىل مشاهدة صورة األشخاص
  .طريق اهللا عز وجل فهو واألموات سواء والسالم

ومسيته بلواقح األنوار يف طبقات األخيار وصدرته مبقدمة نافعة تزيد الناظر فيه اعتقاداً يف هذه الطائفة، إىل 
ذه الطائفة مل يزل عليهم يف كل عصر، وذلك لعلو اعتقاده، وتشري من طرف خفي إىل أن اإلنكار على ه

ذوق مقامهم على غالب العقول، ولكنهم لكماهلم ال يغريون كما ال يتغريون كما ال يتغري اجلبل من 
نفخة الناموسة، فأكرم به من كتاب مجع مع صغر حجمه غالب فقه أهل الطريق، فهو يف مجيع نصوص 

هب الشافعي رضي اهللا عنه جعله اهللا خالصاً لوجهه الكرمي، أهل الطريق، ومقلديهم، كالروضة يف مذ
  : إذا علمت ذلك، فأقول وباهللا التوفيق. ونفع به مؤلفه وكاتبه وسامعه والناظر فيه إنه قريب جميب



الشعراين- الطبقات الكربى  5  

  

  مقدمة

يف بيان أن طريق القوم مشيدة بالكتاب، والسنة، وأا مبنية على سلوك أخالق األنبياء واألصفياء، وبيان 
ا ال تكون مذمومة، إال إن خالفت صريح القرآن أو السنة أو اإلمجاع ال غري، وأما إذا مل ختالف، فغاية أ

الكالم أنه فهم أوتيه رجل مسلم فمن شاء فليعمل به، ومن شاء تركه ونظري الفهم يف ذلك األفعال وما 
مث اعلم يا أخي رمحك . رعاًبقي باب لإلنكار، إال سوء الظن م ومحلهم على الرياء، وذلك ال جيوز ش

اهللا أن علم التصوف، عبارة عن علم انقدح يف قلوب األولياء حني استنارت بالعمل بالكتاب والسنة فكل 
من علم ما انقدح له من ذلك علوم، وأدب، وأشرار، وحقائق تعجز األلسن عنها، نظري ما انقدح 

 أحكامهم، فالتصوف إمنا هو زبدة عمل العبد لعلماء الشريعة من األحكام، حني عملوا مبا عملوه من
بأحكام الشريعة، إذا خال عمله من العلل وحظوظ النفس، كما أن علم املعاين والبيان زبدة علم النحو، 
فمن جعل علم التصوف علماً مستقالً صدق، ومن جعله من عني أحكام الشريعة صدق، كما أن من 

 فقد صدق، ومن جعله من مجلة علم النحو فقد صدق، لكنه ال جعل علم املعاين والبيان علماً مستقالً،
يشرف على ذوق أن علم التصوف تفرع من عني الشريعة، ال من تبحر يف علم الشريعة حىت بلغ إىل 

الغاية، مث إن العبد إذا دخل طريق القوم، وتبحر فيها أعطاه اهللا هناك قوة االستنباط نظري األحكام الظاهرة 
يستنبط يف الطريق واجبات، ومندوبات، وآداباً وحمرمات ومكروهات، وخالف األوىل على حد سواء، ف

نظري ما فعله اتهدون، وليس إجياب جمتهد باجتهاده شيئاً مل تصرح الشريعة بوجوبه، أوىل من إجياب ويل 
  .اهللا تعاىل حكماً يف الطريق، مل تصرح الشريعة بوجوبه كما صرح بذلك اليافعي وغريه

    

أم كلهم عدول يف الشرع، اختارهم اهللا عز وجل لدينه، فمن دقق النظر علم أنه ال : يضاح ذلكوإ
خيرج شيء من علوم أهل اهللا تعاىل عن الشريعة، وكيف خترج علومهم عن الشريعة والشريعة هي 
 وصلتهم إىل اهللا عز وجل يف كل حلظة، ولكن أصل استغراب من ال له إملام بأهل الطريق أن علم

علمنا هذا : التصوف من عني الشريعة، كونه مل يتبحر يف علم الشريعة، ولذلك قال اجلنيد رمحه اهللا تعاىل
مشيد بالكتاب، والسنة رداً على من توهم خروجه عنهما يف ذلك الزمان، أو غريه، وقد أمجع القوم على 

، وعلم منطوقها ومفهومها أنه ال يصلح للتصدر يف طريق اهللا عز وجل إال من تبحر يف علم الشريعة
  .وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها

وباجللمة فما . وتبحر يف لغة العرب حىت عرف جمازاا واستعارا، وغري ذلك فكل صويف فقيه وال عكس
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أنكر أحوال الصوفية إال من جهل حاهلم، وقال القشريي مل يكن عصر يف مدة اإلسالم، وفيه شيخ من 
ئمة ذلك الوقت من العلماء قد استسلموا لذلك الشيخ، وتواضعوا له، وتربكوا به ولوال هذه الطائفة إال وأ

  .مزية وخصوصية للقوم لكان األمر بالعكس انتهى

ويكفينا للقوم مدحاً إذعان اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه، لشيبان الراعي حني طلب اإلمام أمحد بن : قلت
ي صالة هي، وإذعان اإلمام أمحد بن حنبل لشيبان كذلك حنبل أن يسأله عمن نسي صالة ال يدري أ

  .هذا رجل غفل عن اهللا عز وجل فجزاؤه أن يؤدب: حني قال شيبان

وكذلك يكفينا إذعان اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أليب محزة البغدادي الصويف رضي اهللا عنه، 
 هذا يا صويف كما سيأيت بيان ذلك يف ما تقول يف: واعتقاده حني كان يرسل له دقائق املسائل ويقول

ترمجة أيب محزة رضي اهللا عنه، فشيء يقف يف فهمه اإلمام أمحد ويعرفه أبو محزة غاية املنقبة للقوم، 
ال أدري ما يقول ولكن لكالمه : كذلك يكفينا إذعان أيب العباس بن سريج للجنيد حني حضره وقال

 أيب عمران للشبلي حني امتحنه يف مسائل من احليض، صولة ليست بصولة مبطل، وكذلك إذعان اإلمام
وفاده سبع مقاالت مل تكن عند أيب عمران، وحكى الشيخ قطيب الدين بن أمين رضي اهللا عنه أن اإلمام 

إم بلغوا يف : أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه كان حيث ولده على االجتماع بصوفية زمانه، ويقول
أشبع القول يف مدح القوم، وطريقهم اإلمام القشريي يف رسالته واإلمام اإلخالص مقاماً مل تبلغه؛ وقد 

عبد اهللا بن أسعد اليافعي يف روض الرياحني، وغريمها من أهل الطريق، وكتبهم كلها طافحة بذلك، وقد 
إذا ألف العبد اإلعراض عن اهللا : كان اإلمام أبو تراب النخشيب أحد رجال الطريق رضي اهللا عنه يقول

  . صحبته الوقيعة يف أولياء اهللاتعاىل

إذا مل يكن للفقيه علم : ومسعت شيخي وموالي أبا حيىي زكريا األنصاري شيخ اإلسالم يقول: قلت
بأحوال القوم، واصطالحام، فهو فقيه جاف وكنت أمسعه يقول كثرياً، االعتقاد صبغة، واالنتقاد 

  .انتهى. حرمان

اطلب طريق ساداتك من القوم وإن قلوا، : ذيل رضي اهللا عنه يقولوكان شيخنا الشيخ حممد املغريب الشا
: وإياك وطريق اجلاهلني بطريقهم وإن جلوا، وكفى شرفاً بعلم القوم قول موسى عليه السالم للخضر

، وهذا أعظم دليل على وجوب طلب علم 66: الكهف" هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً"
  .لشريعة وكل عن مقامه يتكلماحلقيقة، كما جيب طلب علم ا

  .انتهى

وقد رأيت رسالة أرسلها الشيخ حميي الدين بن العريب رضي اهللا عنه للشيخ فخر الدين الرازي : قلت
هذا والشيخ فخر الدين الرازي مذكور يف العلماء . صاحب التفسري، يبني له فيها نقص درجته يف العلم
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اعلم يا أخي وفقنا اهللا وإياك أن الرجل ال :  العلوم من مجلتهاالذين انتهت إليهم الرياسة يف االطالع على
  .يكمل عندنا يف مقام العلم، حىت يكون علمه عن اهللا عز وجل بال واسطة من نقل، أو شيخ

فإن من كان علمه مستفاداً من نقل، أو شيخ، فما برح عن األخذ عن احملدثات، وذلك معلول عند أهل 
 يف معرفة احملدثات وتفاصيلها، فاته حظه من ربه عز وجل، ألن العلوم اهللا عز وجل، ومن قطع عمره

املتعلقة باحملدثات يفين الرجل عمره فيها، وال يبلغ إىل حقيقها، ولو أنك يا أخي سلكت على يد شيخ من 
أهل اهللا عز وجل، ألوصلك إىل حضرة شهود احلق تعاىل، فتأخذ عنه العلم باألمور من طريق اإلهلام 

ح، من غري تعب وال نصب، وال سهر، كما أخذه اخلضر عليه السالم، فال علم إال ما كان عن الصحي
  .كشف وشهود، ال عن نظر، وفكر، وظن، وختمني

    

أخذمت علمكم من علماء : وكان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي رضي اهللا عنه يقول لعلماء عصره
  .الذي ال ميوتالرسوم ميتاً عن ميت، وأخذنا علمنا عن احلي 

وينبغي لك يا أخي أال تطلب من العلوم إال ما تكمل به ذاتك، وينتقل معك حيث انتقلت، وليس ذلك 
إال العلم باهللا تعاىل، من حيث الوهب واملشاهدة، فإن علمك بالطب مثالً إمنا حيتاج إليه يف عامل األسقام، 

  .فمن تداوى بذلك العلمواألمراض، فإذا انتقلت إىل عامل ما فيه سقم، وال مرض، 

فقد علمت يا أخي أنه ال ينبغي للعاقل أن يأخذ من العلوم إال ما ينتقل معه إىل الربزخ، دون ما يفارقه 
عند انتقاله إىل عامل اآلخرة، وليس املنتقل معه إال علمان فقط، العلم باهللا عز وجل، والعلم مبواطن 

  .اآلخرة

 وال يقول للحق إذا جتلى له نعوذ باهللا منك كما ورد، فينبغي لك يا حىت ال ينكر التجليات الواقعة فيها،
أخي الكشف عن هذين العلمني، يف هذه الدار لتجين مثرة ذلك يف تلك الدار، وال حتمل من علوم هذه 
الدار، إال ما متس احلاجة إليه يف طريق سريك إىل اهللا عز وجل على مصطلح أهل اهللا عز وجل، وليس 

عن هذين العلمني، إال باخللوة، والرياضة، واملشاهدة، واجلذب اإلهلي، وكنت أريد أن طريق الكشف 
أذكر لك يا أخي اخللوة وشروطها، وما يتجلى لك فيها على الترتيب شيئاً فشيئاً، لكن منعين من ذلك 

جهلوا، الوقت، وأعين بالوقت من ال غوص له يف أسرار الشريعة، ممن دأم اجلدال حىت أنكروا كل ما 
وقيدهم التعصب، وحب الظهور، والرياسة، وأكل الدنيا بالدين عن اإلذعان ألهل اهللا تعاىل، والتسليم 

  .انتهى. هلم

أن طريق الوصول إىل علم القوم اإلميان، : وقد حكى الشيخ حميي الدين بن العريب يف الفتوحات وغريها
" قوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرضولو أن أهل القرى أمنوا وات: "والتقوى قال اهللا تعاىل
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 أي أطلعناهم على العلوم املتعلقة بالعلويات والسفليات، وأسرار اجلربوت، وأنوار امللك، 96: األعراف
والرزق . 3: الطالق" ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب: "وامللكوت وقال تعاىل

أي يعلمكم ما مل تكونوا . 282:البقرة" واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا: "اىلنوعان روحاين وجسماين وقال تع
تعلمونه بالوسائط من العلوم اإلهلية، ولذلك أضاف التعليم إىل اسم اهللا الذي هو دليل على الذات، 
وجامع لألمساء، واألفعال والصفات، مث قال رضي اهللا عنه، فعليك يا أخي بالتصديق، والتسيلم هلذه 

  .ة، وال تتوهم فيما يفسرون به الكتاب، والسنةالطائف

أن ذلك إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن لظاهر اآلية واحلديث مفهوم حبسب الناس، وتفاوم يف الفهم، 
فيمن املفهوم ما جلب له اآلية واحلديث، ودلت عليه يف عرف اللسان، ومث أفهام أخر باطنة تفهم عند 

 تعاىل عليه، إذ قد ورد يف احلديث النبوي أن لكل آية ظاهراً، وباطناً وحداً، اآلية، أو احلديث ملن فتح اهللا
ومطلعاً إىل سبعة أبطن، وإىل سبعني، فالظاهر هو املعقول واملقبول من العلوم النافعة، اليت تكون ا 

واحلد، فيكون األعمال الصاحلة والباطن هو املعارف اإلهلية، واملطلع هو معىن يتحد فيه الظاهر والباطن، 
طريقاً إىل الشهود الكلي الذايت، فافهم يا أخي وال يصدنك عن تلقي هذه املعاين الغريبة عن فهوم العلوم 

من هذه الطائفة الشريفة، قول ذي جدل ومعارضة إن هذا إحالة لكالم اهللا تعاىل، وكالم رسول اهللا 
لة لو قالوا ال معىن لآلية الشريفة، أو احلديث صلى اهللا عليه وسلم، فإنه ليس ذلك بإحالة، وإمنا يكون إحا

إال هذا الذي قلناه، وهم مل يقولوا ذلك بل يقرون الظواهر على ظواهرها مراداً ا موضوعاا، ويفهمون 
  .عن اهللا تعاىل يف نفوسهم، ما يفهمهم بفضله ويفتحه على قلوم برمحته ومنته

ه كشف حجاب النفس، أو القلب، أو الروح، أو السر ملا ومعىن الفتح يف كالم هؤالء القوم حيث أطلقو
  .جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب العزيز، واألحاديث الشريفة

 إذ الوايل قط ال يأيت بشرع جديد، وإمنا يأيت بالفهم اجلديد يف الكتاب، والسنة الذي مل يكن يعرف  
هذا مل يقله أحد، على : ن ال إميان له بأهل الطريق، ويقولألحد قبله، ولذلك يستغربه كل االستغراب م

وجه الذم، وكان األوىل أخذه منه على وجه االعتقاد واستفادته من قائله، ومن كان شأنه اإلنكار ال 
ينتفع بأحد من أولياء عصره، وكفى بذلك خسراناً مبيناً، ورمبا يفهم املعترض من اللفظ ضد ما قصده 

  : خص من علماء بغداد أنه خرج يوماً إىل اجلامع فسمع شخصاً من شربة اخلمر ينشدالفظه، كما وقع لش

 شرب ليلك بالنهار قواصل  إذا العشرون من شعبان ولت

  فإن الوقت ضاق عن الصغار  وال تشرب بأقداح صغار
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مساع فخرج هائماً على وجهه للرباري إىل مكة، فلم يزل على ذلك احلال إىل أن مات، فما منع من 
األشعار، والتغزالت، إال احملجوب الذي مل يفتح اهللا تعاىل على عني فهم قلبه، إذ لو فتح اهللا تعاىل على 

عني فهم قلبه، لنظر بصفاء اهلمة، ومسع بثاقب الفهم، ونور املعرفة وأخذ اإلشارة من معاين الغيب واتبع 
لذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فبشر عباِد ا: "أحسن القول حبسب ما سبق إىل سره قال تعاىل

قال الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي . 17٬18: الزمر" أولئك الذين هداهم اهللا وأولئك هم أولوا األلباب
اهللا عنه، ولقد ابتلى اهللا هذه الطائفة الشريفة باخللق خصوصاً أهل اجلدال فقل أن جتد منهم أحداً شرح 

نعم نعلم أن هللا تعاىل أولياء وأصفياء موجودين، ولكن أين :  يقول لكاهللا صرده للتصديق بويل معني، بل
هم فال تذكر هلم أحداً، إال أخذ يدفعه، ويرد خصوصية اهللا تعاىل له، ويطلق اللسان باالحتجاج، على 
ة كونه غري ويل هللا تعاىل وغاب عنه أن الويل ال يعرف صفاته إال األولياء، فمن أين لغري الويل نفي الوالي

  .عن إنسان

ما ذاك إال حمض تعصب، كما نرى يف زماننا هذا من إنكار ابن تيمية علينا، وعلى إخواننا من العارفني، 
فاحذر يا أخي ممن كان هذا وصفه وفر من جمالسته فرارك من السبع الضاري جعلنا اهللا وإياكم من 

  .املصدقني ألوليائه املؤمنني بكرامام مبنه وكرمه انتهى

إياك : ملوصلي يف كتاب مناقب األبرار عن الفضيل بن عياض رضي اهللا عنه، أنه كان يقولوحكى ا
وجمالسة القراء، فإم إن أحبوك وصفوك مبا ليس فيك، فغطوا عليك عيوبك، وإن أبغضوك جرحوك مبا 

  .ليس فيك، وقبله الناس متهم

هللا تعاىل يف أنبيائه وأصفيائه أن وقد جرت سنة ا: قال سيدي الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه
يسلط عليهم اخللق يف مبدأ أمرهم، ويف حال ايتهم، كلما مالت قلوم لغري اهللا تعاىل، مث تكون الدولة، 

وذلك ألن املريد السالك : قلت. انتهى. والنصرة هلم يف آخر األمر، إذا أقبلوا على اهللا تعاىل كل اإلقبال
ىل حضرة اهللا عز وجل مع ميله إىل اخللق، وركونه إىل اعتقادهم فيه، فإذا يتعذر عليه اخللوص والسر إ

آذاه الناس، وذموه، ونقصوه، ورموه بالبهتان، والزور نفرت نفسه منهم، ومل يصر عنده ركون إليهم 
 البتة، وهناك يصفو له الوقت مع ربه، ويصح له اإلقبال عليه لعدم التفاته إىل وراء، فافهم مث إذا رجعوا

بعد انتهاء سريهم إىل إرشاد اخللق يرجعون، وعليهم خلعة احللم، والعفو، والستر، فتحملوا أذى اخلق، 
ورضوا عن اهللا تعاىل يف مجيع ما يصرد عن عباده يف حقهم فرفع اهللا بذلك قدرهم بني عباده، وكمل 

، وظهر بذلك تفاوت بذلك أنوارهم، وحقق بذلك مرياثهم للرسل يف حتمل ما يرد عليهم من أذى اخللق
: السجدة" وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا: "مراتبهم، فإن الرجل يبتلي على حسب دينه قال اهللا تعاىل

: األنعام" ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا: "وقال تعاىل. 24
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ن، إما أن يشهد احلق تعاىل بقلبه، فهو مع وذلك ألن الكمل ال خيلو أحدهم عن هذين الشهودي. 34
احلق ال التفات له إىل عباده، وإما أن يشهد اخللق فيجدهم عبيد اهللا تعاىل، فيكرمهم لسيدهم، وإن كان 

مصطلماً فال كالم لنا معه لزوال تكليفه حال اصطالمه، فعلم أنه ال بد ملن اقتفى آثار األنبياء عليهم 
اء والعلماء أن يؤذي كما أوذوا ويقال فيه البهتان والزور كما قيل فيهم ليصرب الصالة والسالم من األولي

  .كما صربوا، ويتخلق بالرمحة على اخللق رضي اهللا عنهم أمجعني

    

لو أن كمال الدعاة إىل اهللا تعاىل كان موقوفاً : ومسعت سيدي عليا اخلواص رضي اهللا تعاىل عنه يقول
لكن األوىل بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألنبياء قبله، وقد على إطباق اخللق على تصديقهم 

  .صدقهم قوم، وهداهم اهللا بفضله، وحرم آخرون، فأشقاهم اهللا تعاىل بعدله

وملا كان األولياء، والعلماء على أقدام الرسل عليهم الصالة والسالم يف مقام التأسي م، انقسم الناس 
دق، وفريق منتقد مكذب، كما وقع للرسل عليهم الصالة والسالم ليحقق فيهم فريقني، فريق معتقد مص

اهللا تعاىل بذلك مرياثهم، فال يصدقهم، ويعتقد صحة علومهم، وأسرارهم، إال من أراد اهللا عز وجل أن 
يلحقه م ولو بعد حني، وأما املكذب هلم املنكر عليهم، فهو مطرود عن حضرم ال يزيده اهللا تعاىل 

 بعداً، وإمنا كان املعترف لألولياء، والعلماء بتخصيص اهللا تعاىل هلم، وعنايته م، واصطفائه هلم بذلك إال
قليالً من الناس لغلبة اجلهل بطريقهم، واستيالء الغفلة، وكراهة غالب الناس أن يكون ألحد شرف مبرتلة، 

 نوح عليه الصالة والسالم أو اختصاص حسداً من عند أنفسهم، وقد نطق الكتاب العزيز بذلك يف قوم
: هود" ولكن أكثر الناس ال يؤمنون: " وقال تعاىل40: هود" ومن أمن وما أمن معه إال قليل: "فقال

أم حتسب أن : "وقال اهللا تعاىل. 21: ، يوسف187: األعراف" ولكن أكثر الناس ال يعلمون"، 17
 وغري ذلك من اآليات، 44: الفرقان" أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعم بل هم أضل سبيالً

ومن أين لعامة الناس أن يعلموا أسرار احلق تعاىل يف خواص : وكان الشيخ حميي الدين رضي اهللا عنه يقول
عباده من األولياء، والعلماء، وشروق نوره يف قلوم، ولذلك مل جيعلهم إال مستورين عن غالب خلقه 

فيما بينهم، وآذاهم إنسان لكان قد بارز اهللا تعاىل باحملاربة، فأهلكه اهللا جلاللتهم عنده، ولو كانوا ظاهرين 
فكان سترهم عن احلق رمحة باخللق، ومن ظهر من األولياء للخلق، إمنا يظهر هلم من حيث ظاهر علمه 
ووجود داللته، وأما من حيث سر واليته فهو باطن مل يزل، وكان الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا 

 يقول لكل ويل ستر أو أستار نظري السبعني حجاباً اليت وردت يف حق احلق تعاىل، حيث إنه تعاىل مل عنه
يعرف إال من ورائها فكذلك الويل، فمنهم من يكون ستره باألسباب، ومنهم من يكون ستره بظهور 

يكون هذا ولياً هللا العزة، والسطوة، والقهر على حسب ما يتجلى احلق تعاىل لقلبه، فيقول الناس حاشا أن 
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تعاىل، وهو يف هذه النفس، وذلك ألن احلق تعاىل إذا جتلى على قلب العبد بصفة القهر كان قهاراً، أو 
  .بصفة االنتقام كان منتقماً، أو بصفة الرمحة، والشفقة كان مشفقاً رحيماً

    

املريدين، إال من حمق اهللا وهكذا مث ال يصحب ذلك الويل الذي ظهر مبظهر العز، والسطوة، واالنتقام من 
تعاىل نفسه، وهواه، ومل يزل يف كل عصر، وأوان أولياء، وعلماء تذل هلم ملوك الزمان، ويعاملونه 

بالسمع، والطاعة، واإلذعان، ومنهم من يكون ستره باالشتغال بالعلم بالظاهر، واخلمول على ظاهر 
ن، ومنهم من يكون ستره باملزامحة على الدنيا، النقول حىت ال تكاد خترجه عن آحاد طلبة العلم القاصري

وتظاهره حبب الرياسة، واملالبس الفاخرة، وهو على قدم عظيم يف الباطن، ومنهم من يكون ستره كثرة 
التردد إىل امللوك، واألمراء، واألغنياء، وسؤاهلم الدنيا، وطلبه الوظائف من تدريس، وخطابة، وغمامة، 

يها بالعدل، ويتصرف يف ذلك باملعروف على الوجه الذي ال يهتدي إىل وعمالة، وحنو ذلك، فيقوم ف
معرفته غريه من األمراء والعمال، وآحاد الفقهاء، مث ال يأكل هو من معلومها شيئاً، أو يأكل منه سد 

، الرمق ال غري، فيقول القاصر يف الفهم واإلدراك، لو كان هذا ولياً هللا عز وجل ما تردد إىل هؤالء األمراء
وللجلس يف زاويته، أو بيته يشتغل بالعلم، وبعبادة ربه عز وجل ورحم اهللا تعاىل األولياء الذين كانوا، 

وحنو ذلك من ألفاظ اجلور، ولو استربأ هذا القائل لدينه، وعرضه لتوقف، وتبصر يف أمر هؤالء األولياء، 
 خالص مظلوم من سجن، أو قضاء والعلماء قبل أن ينتقد عليهم فرمبا كان يتردد إليهم لكشف ضر، أو

حاجة ألحد من عباد اهللا العاجزين الذين ال يستطيعن توصيل حوائجهم إىل تلك األمراء فيسألون يف ذلك 
من يعتقد فيه من األولياء، والعلماء فيجب عليهم الدخول لتلك املصاحل، وحيرم عليهم التخلف عنهم ال 

العلماء زاهداً فيما يف أيديهم متعززاً بعز اإلميان وقت جمالستهم، سيما إن رأينا ذلك املتردد من األولياء، و
آمراً هلم باملعروف ناهياً هلم عن املنكر، ال يقبل هدية ممن شفع له عندهم، فإن هذا من احملسنني، وال جيوز 

  .ألحد االعتراض عليه بسبب ذلك

من أمراء اجلور أم يقبلون نصحه إذا علم الفقري : وقد مسعت سيدي علياً اخلواص رضي اهللا عنه يقول
هلم، وشفاعته عندهم، وجب عليه صحبتهم، والدخول إليهم، وصاحب النور يعرف ما يأيت، وما يذر 

  .انتهى

ومن األولياء من يكون ستره قبوله من اخللق ما يعطونه له من اهلدايا، والصدقات، مث خيلط عليه من : قلت
دقات الناس األجانب، وميدح الناس الذين أعطوه بالكرم، ويوهم ماله، ويعلم الناس بأن ذلك كله من ص

الناس أنه انتقص من ذلك املال لنفسه، وعياله من وراء الفقراء أشياء بنحو قوله من يقدر يف هذا الزمان 
أن يأخذ ماالً، ويفرقه على الفقراء، وال حيدث نفسه بانتقاص شيء منه، وال يسعنا كلنا إال العفو، 
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والً مذموماً، وهذا من أكرب أخالق الرجال الذين أخلصوا يف معاملة اهللا عز وجل، فإنه ال ويكون مأك
يهتدي أحد إىل كماله الذي هو عليه يف باطن احلال مع ظهور احتقاره يف أعني الناس، واستهانتهم به، 

م، ولعل ذلك فإن الرجل إذا قبل من اخللق صغر يف أعينهم ضرورة، كما أن من رد عليهم كرب يف أعينه
الراد إمنا رد رياء، ومسعة واستئالفاً لقلوب الناس عليه ليتوجهوا إليه بالتعظيم، والتبجيل، ويطلقوا ألسنتهم 

من طلب احلمد من الناس بتركه األخذ منهم، : فيه بالثناء احلسن، وقد قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا
  .فإمنا يعبد نفسه، وهواه، وليس من اهللا يف شيء

ينبغي ملن خياف على نفسه من فتنة الرد أن يأخذ، مث يعطيه : يطيع، وكان يقول أيضاً: ت ومعىن يعبدقل
  .سراً ملن يستحقه، وال يأخذ هو لنفسه منه شيئاً، فإنه بذلك يأمن من الفتنة إن شاء اهللا تعاىل

 اهللا تعاىل وقوع زلة ممن تزيا ومما يفتح باب قلة االعتقاد يف أولياء: قال الشيخ حميي الدين رمحه اهللا تعاىل
: بزيهم، وانتسب إىل مثل طريقهم، والوقوف مع ذلك من أكرب القواطع عن اهللا عز وجل وقد قال تعاىل

فمن أين يلزم من إساءة واحد أن . "وال تزر وازرة وزر أخرى": وقال. "وكان أمر اهللا قدراً مقدوراً"
  : ناد وتعصب بباطل كما قال بعضهم يف ذلكيكون مجيع أهل حرفته كذلك؟ ما هذا إال حمض ع

 تحت سوء الظنون قدر جليل  الرجال في كل عصر استنار

 سواد السحاب وهو جميل ل  ما يضر الهالل في حندس اللي

    

ومن أشد حجاب عن معرفة أولياء اهللا عز وجل شهود املماثلة، واملشاكلة، وهو حجاب عظيم، : قلت
وقالوا مال هذا الرسول يأكل ": لني، واآلخرين كما قال تعاىل حاكياً عن قوموقد حجب اهللا به أكثر األو

يعين مل نر أحداً يوافقه على ما يدعيه، . "الطعام وميشي يف األسواق لوال أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً
، ليأخذ عنه ويأمرنا به، وحنو ذلك ولكن إذا أراد اهللا عز وجل أن يعرف عبداً من عبيده بويل من أوليائه

األدب، ويقتدي به يف األخالق طوى عنه شهود بشريته، وأشهده وجه اخلصوصية فيه، فيعتقده بال شك، 
وحيبه أشد احملبة، وأكثر الناس الذين يصحبون األولياء ال يشهدون منهم إال وجهه البشرية، فلذلك قل 

ضت احلكمة اإلهلية عدم اتفاق اخللق نفعهم، وعاشوا عمرهم كله معهم، ومل ينتفعوا منهم بشيء، وقد اقت
كلهم على االعتقاد يف واحد منهم، واإلذعان له، ويف ذلك سر خفي ألنه لو كان اخللق كلهم مصدقني 

لذلك الويل لفاته أجر الصرب على تكذيب املكذبني له، ولو كانوا كلهم مكذبني له لفاته الشكر على 
د احلق تعاىل حبسن اختياره ألوليائه أن جيعل الناس فيهم تصديق املصدقني له، واملقتفني آلثاره، فأرا

قسمني، كما تقدم معتقد مصدق ومنتقد مكذب ليعبدوا اهللا عز وجل فيمن صدقهم بالشكر، وفيمن 
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  .كذم بالصرب إذ اإلميان نصفان نصف صرب، ونصف شكر

 ذمت نظفت، وكان النفس إذا مدحت اتسخت، وإذا: ومسعت سيدي علياً اخلواص رضي اهللا عنه يقول
إياك أن تصغي لقول منكر على أحد من طائفة العلماء، أو الفقراء فتسقط من عني : رضي اهللا عنه يقول

  .رعاية اهللا عز وجل، وتستوجب املقت من اهللا عز وجل

من قعد مع هؤالء القوم، وخالفهم يف شيء مما يتحققون به نزع اهللا : وكان اجلنيد رضي اهللا عنه يقول
ومراده نور اإلميان بذلك الكالم الذي خالفهم فيه ال نور سائر أنواع اإلميان : منه نور اإلميان، قلتتعاىل 

  .كاإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه ورسله واليوم اآلخر فافهم

ونظري ذلك ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، أي بأن اهللا يراه حال الزنا وهكذا، وإمنا ى القوم عن 
عة ألن علومهم مواجيد ال نقل فيها، ومن كان خيرب عما يعاين، ويشاهد ال جيوز للسامع منازعته املناز

فيما أتى به، بل جيب عليه التصديق به إن كان مريداً، والتسليم له إن كان أجنبياً، فإن علوم القوم ال 
 وى صلى اهللا عليه وسلم عن "عند نيب ال ينبغي التنازع": تقبل املنازعة ألا وراثة نبوية، ويف احلديث

  ."فليتبوأ مقعده من النار": اجلدال وقال يف اادل

أصل منازعة الناس يف املعارف اإلهلية، واإلشارات الربانية : وكان الشيخ حميي الدين رضي اهللا عنه يقول
رت على كوا خارجة عن طور العقول، وجميئها بغتة من غري نقل، ونظر، ومن غري طريق العقل فتنك

الناس من حيث طريقها، فأنكروها وجهلوها، ومن أنكر طريقاً من الطرق عادى أهلها ضرورة العتقاده، 
فسادها، وفساد عقائد أهلها، وغاب عنه أن اإلنكار من الوجود، والعاقل جيب عليه أن يغري منكراً أنكره 

 مع اهللا عز وجل على حقيقة ليخرج عن طور اجلحود، فإن األولياء، والعلماء العاملني، قد جلسوا
التصديق، والصدق والتسليم، واإلخالص، والوفاء بالعهود، وعلى مراقبة األنفاس مع اهللا عز وجل حىت 

سلموا قيادهم إليه، وألقوا نفوسهم سلماً بني يديه، وتركوا االنتصار لنفوسهم يف وقت من األوقات حياء 
يهم، فقام هلم مبا يقومون ألنفسهم بل أعظم، وكان تعاىل من ربوبية رم عز وجل، واكتفاء بقيوميته عل

  .هو احملارب عنهم ملن حارم، والغالب ملن غالبهم

    

وملا علم اهللا عز وجل ما سيقال يف هذه الطائفة على : قال سيدي أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه
قوم أعرض عنهم بالشقاء، فنسبوا حسب ما سبق به العلم القدمي، بدأ سبحانه وتعاىل بنفسه، فقضى على 

إليه زوجة، وولداً، وفقراً، وجعلوه مغلول اليدين، فإذا ضاق ذرع الويل، أو الصديق ألجل كالم قيل فيه 
الذي قيل فيك هو وصفك : من كفر، وزندقة، وسحر، وجنون، وغري ذلك نادته هواتف احلق يف سره

دم كيف وقعوا يف جنايب، ونسبوا إيل ما ال ينبغي األصلي، لوال فضلي عليك أما ترى إخواتك من بين آ
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يل، فإن مل ينشرح ملا قيل فيه، بل انقبض نادته هواتف احلق أيضاً أمالك يب أسوة، فقد قيل يف ما ال يليق 
جباليل، وقيل يف حبييب حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويف إخوانه من األنبياء، والرسل ما ال يليق مبرتبتهم من 

نون، وأم يا يريدون بدعائهم إال الرياسة، والتفضيل عليهم، فانظر يا أخي مداواة احلق جل السحر، واجل
فسبح حبمد ربك : "وعال حملمد صلى اهللا عليه وسلم حني ضاق صدره من قول الكفار قال اهللا تعاىل

قتداء  فيجب عليك أيها الويل اال98٬99: احلجر" وكن من الساجدين واعبد ربك حىت يأتيك اليقني
برسولك صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك، إذ هو طب إهلي، ودواء رباين، وهو مزيل لضيق الصدر احلاصل 

من أقوال األغيار أهل اإلنكار، واالغترار، وذلك ألن التسبيح هو ترتيه اهللا تعاىل عما ال يليق بكماله 
ي كالتشبيه، والتحديد، وأما التحميد بالثناء عليه تعاىل باألمور السلبية، ونفي النقائص عن اجلناب اإلهل

فهو الثناء على اهللا تعاىل مبا يليق حبماله، وجالله، ومها مزيالن ملرض ضيق الصدر احلاصل من قول 
املنكرين، واملستهزئني، وأما السجود فهو كناية عن طهارة العبد من طلب العلو، والرفعة ألن الساجد قد 

سبحان ريب األعلى ":  شرع للعبد أن يقول يف سجودهفين عن صفة العلو حال سجوده، ولذلك
فاملراد ا إظهار التذلل، . "واعبد ربك حىت يأتيك اليقني": ، وأما العبودية املشار إليها بقوله"وحبمده

والتباعد عن طلب العز، وهي إشارة إىل فناء العبد ذاتاً، ووصفاً وذلك موجب خللع القرب، واالصطفاء، 
ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت ": وحبديث. "واسجد واقترب"شار إليه بقوله والعز، والدنو امل

، والنوافل عند أهل الطريق إشارة إىل فناء العبد يف شهود نفسه عند "أحبه فإذا أحببته كنت له مسعاً وبصراً
ىل حصول شهود ربه عز وجل، وأما اليقني فهو من يقن املاء يف احلوض إذا استقر، وذلك إشارة إ

السكون، واالستقرار، واالطمئنان بزوال التردد، والشكو، والوهم، والظنون قال الشيخ حميي الدين رضي 
وهذا السكون، واالستقرار، واالطمئنان إذا أضيف إىل العقل، والنفس يقال له علم اليقني، وإذا : اهللا عنه

 القلب احلقيقي يقال له حق اليقني، وإذا أضيف إىل الروح الروحاين يقال له عني اليقني، وإذا أضيف إىل
أضيف إىل السر الوجودي يقال له حقيقة حق اليقني، وال جتتمع هذه املراتب كلها إال يف الكامل من 

  .الرجال انتهى

ال تفش سر اهللا تعاىل بني احملجوبني، : كثرياً للشبلي رمحه اهللا تعاىل: وكان اجلنيد رمحه اهللا تعاىل يقول
ال ينبغي للفقري قرأءة كتب التوحيد اخلاص، غال بني املصدقني ألهل الطريق، : هللا عنه يقولوكان رضي ا

أو املسلمني هلم، وإال خياف حصول املقت ملن كذم، وقد تقدم عن أيب تراب النخشي رضي اهللا عنه أنه 
صحبته الوقيعة يف إذا ألف القلب اإلعراض عن اهللا تعاىل : كان يقول يف حق احملجوبني من أهل اإلنكار

وذلك ألنه لو كان من املقبلني بقلوم على حضرة اهللا تعاىل لشم روائح أهل حضرة : أولياء اهللا قلت
ربه، فتأدب معهم، ومدحهم، وأحبهم، وخدم نعاهلم حىت يقربوه إىل حضرم، ويصري مثلهم، كما هو 
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ملون من أهل طريق الكالم يف مقامات ومن هنا أخفي الكا: قلت. شأن من يريد التقرب إىل ملوك الدنيا
التوحيد اخلاص شفقة على عامة املسلمني، ورفقاً باادل من احملجوبني، وأدباً مع أصحاب ذلك الكالم 

  .من أكابر العارفني

    

وكان اجلنيد رضي اهللا عنه ال يتكلم قط يف علم التوحيد، إال يف قعر بيته بعد أن يغلق أبواب داره، ويأخذ 
أحتبون أن يكذب الناس أولياء اهللا تعاىل، وخاصته، ويرموم بالزندقة، : ها حتت وركه ويقولمفاتيح

والكفر، وكان سبب فعله ذلك تكلمهم فيه كما سيأيت آخر هذه املقدمة، فكان بعد ذلك يستتر بالفقه 
 التصديق ملا من مل يقم بقلبه: إىل أن مات رضي اهللا عنه، وكان الشيخ حميي الني رضي اهللا عنه يقول

  .يسمعه من كالم هذه الطائفة، فال جيالسهم، فإن جمالستهم من غري تصديق سم قاتل

كثري من كالم الصوفية ال يتمشى ظاهره إال على قواعد : وكان سيدي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل يقول
م، بل ينظر، ويتأمل يف املعتزلة، والفالسفة، فالعاقل ال يبادر إىل اإلنكار مبجرد عز وذلك الكالم إليه

أدلتهم اليت استندوا إليها فما كل ما قاله الفالسفة، واملعتزلة يف كتبهم يكون باطالً، وإمنا حذر بعضهم 
  .عن مطالعة كتبهم خوفاً من حصول شبهة تقع يف قلب الناظر، ال سيما أهل اإلنكار والدعاوى

اعلم أن طريق القوم مبين : اهللا عنه ما نصهورأيت يف رسالة سيدي الشيخ حممد املغريب الشاذيل رضي 
على شهود اإلثبات، وعلى ما يقرب من طريق املعتزلة يف بعض احلاالت، وهي حالة شهود غيبة الصفات 

يف شهود وحدة مجال الذات، حىت كأن ال صفات، وهذه احلالة وإن كان غريها أرفع منها فهي عزيزة 
ن يف السادة الكرام، لشبهها مبذهب املعتزلة، وال شبهة يف تلك املرام شديدة اإليهام موقعة يف سوء الظ

  .احلالة فليتنبه السالك لذلك، وليحذر من الوقيعة يف القوم فإم من أعظم املهالك، انتهى

ومن األولياء من سد باب الكالم يف دقائق كالم القوم حىت مات، وأحال ذلك على السلوك، : قلت
لى ما اطلعوا عليه، وذات كما ذاقوا، واستغىن عن كالم الناس وسيايت من سلك طريقهم اطلع ع: وقال

يف ترمجة عبد اهللا القرشي رضي اهللا عنه أن أصحابه طلبوا منه أن يسمعهم شيئاً من علم احلقائق فقال 
اختاروا : اختاروا لكم منه مائة، فاختاروا، فقال: كم أصحايب اليوم قالوا ستمائة رجل، فقال الشيخ: هلم
وكان هؤالء األربعة : اختاروا من العشرين أربعة، فاختاروا قلت: ن املائة عشرين، فاختاروا فقالم

لو تكلمت عليكم يف علم احلقائق، واألسرار لكان أول من : أصحاب كشوفات، ومعارف فقال الشيخ
  .يفيت بكفري هؤالء األربعة اه

 الباطن، لكتمهم ما هو متحققون به يف الباطن وال جيوز أن يعتقد يف هؤالء السادة أم زنادقة يف: قلت
عن العلماء، والعوام، وإمنا جيب علينا محلهم على احملامل احلسنة من كوننا جاهلني باصطالحهم، فإن من 
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مل يدخل حضرم ال يعرف حاهلم، فما أغلقوا أبوام عليهم يف حالة تقريرهم للعلم، إال لكون غور حبر 
غالب الناس من العماء فضالً عن غريهم، كما تقدم عن اإلمام أمحد بن حنبل ذلك العلم عميقاً على 

أنه كان إذا أتاه سؤال متعلق بالقوم يرسل إىل أيب محزة البغدادي رضي اهللا عنه ويقول ما : رضي اهللا عنه
، تقول يف هذا يا صويف، وال يسع العارف أن يتكلم بكالم واحد يعم سائر الناس على اختالف درجام

أمرت : "ألن ذلك من خصائص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على نزاع يف ذلك أيضاً فإنه كان يقول
فافهم، وتأمل فإن من ال علم له بالطريق إذا مسع الفقري يقول حقيقة " أن أخاطب الناس على قدر عقوهلم

  .لتوبة إصرارالتوبة هي التوبة كيف يقول منطوق هذا الكالم، وفحواه خطأ ألن التوبة من ا

مرادي عدم تزكية النفس، وعدم االعتماد على التوبة : فإذا فسر له الفقري مراده على مصطلحه، وقال
دون رمحة اهللا عز وجل، ال اإلصرار كيف يقول له هذا الكالم مليح اآلن، وقد كان أنكره أوالً ألن من 

دون هلم إخالصاً، ومثل ذلك يصح تقرير شأن القوم أن يشهدوا أعماهلم بغري الرياء، والدعاوي، وال يشه
قول بعضهم حقيقة التقوى هي ترك التقوى، ونظري ذلك أيضاً قول سيدي عمر بن الفارض رضي اهللا 

  : عنه

  تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا  لزهدي والتنسك والتقي وقلت

  : وكذلك قوله

 واسبيل الناسكين وإن جل وخل  تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا

    

ترك الزهد، والعبادات، والتقوى مذموم : ألن من ال إملام له مبصطلح أهل الطريق ينكر، مثل ذلك، ويقول
بل بذلك يذهب دين العبد كله، فكيف جيوز اعتقاد صاحب هذا الكالم، ولو كان له إملام بالطريق لعلم 

قول عن الشيخ رضي اهللا عنه أن مراد الشيخ عدم الوقوف على األعمال دون اهللا عز وجل، فإن املن
الزهد، والعبادات، والتقوى كما درج عليه السلف الصاحل رضي اهللا عنهم، وكذلك عن الشيخ حميي 
الدين بن العريب رضي اهللا عنه، وأضرابه، وما بلغنا قط عن أحد من القوم أنه ى أحداً عن الصالة، 

 من الشرائع، وكيف يترك الويل ما كان سبباً والزكاة، واحلج، والصوم أبداً، وال تعرض ملعارضة شيء
لوصوله إىل حضرة ربه، إمنا حيث الناس على اإلكثار من أسباب الوصول، فما بقي وجه اإلنكار إال على 

مواجيدهم، وأفهامهم، وتلك أمور ال تعارض شيئاً من صريح السنة، واألمر يف ذلك سهل، فمن شاء 
ب، ومن شاء فليسكت، وال ينكر ألم جمتهدون يف الطريق، فليصدقهم، ويقتدي م كمقلدي املذاه
  .واتهد ال يقدح إنكاره على جمتهد آخر
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حني يسئل عن كالم غالة : ونقل القزويين يف كتابه سراج العقول عن إمام احلرمني أنه كان يقول
 طمع يف غري مطمع، الصوفية، لو قيل لنا فصلوا ما يقتضي التكفري من كالمهم مما ال يقتضيه، لقلنا هذا

فإن كالمهم بعيد املدرك وعر املسلك يغترف من تيار حبر التوحيد، ومن مل حيط علماً بنهايات احلقائق مل 
  : حيصل من دالئل التكفري على وثائق كما أنشد بعضهم يف هذا املعىن

  فمن أين يدري الناس أين توجهنا  الحبار الزاخرات وراءنا تركنا

نا شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي رمحه اهللا تعاىل عن حكم تكفري غالة املبتدعة، وسئل سيدنا وموال
اعلم أيها السائل أن كل من : وأهل األهواء، واملتفوهني بالكالم على الذات املقدس فقال رضي اهللا عنه

التكفري أمر خاف من اهللا عز وجل استعظم القول بالتكفري ملن يقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، إذ 
هائل عظيم اخلطر، ألن من كفر شخصاً بعينه، فكأنه أخرب أن عاقبته يف اآلخرة اخللود يف النار أبد 

اآلبدين، وأنه يف الدنيا مباح الدم، واملال ال ميكن من نكاح مسلمة، وال جيري عليه أحكام املسلمني ال يف 
خلطأ يف سفك حمجمة من دم امرئ مسلم، ويف حياته، وال بعد مماته، واخلط يف ترك ألف كفر أهون من ا

مث إن تلك املسائل اليت يفيت فيها " ألن خيطئ اإلمام يف العفو أحب إيل من أن خيطئ يف العقوبة: "احلديث
بتكفري هؤالء القوم يف غاية الدقة، والغموض لكثرة شببها، واختالف قرائنها، وتفاوت دواعيها، 

ئر صنوف وجوهه، واالطالع على حقائق التأويل، وشرائطه يف واالستقصاء يف معرفة اخلطأ من سا
األمكان، األلفاظ احملتملة للتأويل، وغري احملتملة، وذلك يستدعي معرفة مجيع طرق أهل اللسان من سائر 
قبائل العرب يف حقائقها، وجمازاا، واستعارا، ومعرفة دقائق التوحيد، وغوامضه إىل غري ذلك مما هو 

 على أكابر علماء عصرنا، فضالً عن غريهم، وإذا كان اإلنسان يعجز عن حترير معتقده يف متعذر جداً
عبارة، فكيف حيرر اعتقاد غريه من عبارته، فمن بقي احلكم بالتكفري إال ملن صرح بالكفر، واختاره ديناً، 

كفري أهل وجحد الشهادتني، وخرج عن دين اإلسالم مجلة، وهذا نادر وقوعه، فاألدب الوقوف عن ت
  .كالم السبكي. األهواء، والبدع، والتسليم للقوم يف كل شيء قالوه عما خيالف صريح النصوص

    

أن شخصاً وقع يف عبارة : وقد أخربين شيخنا الشيخ أمني الدين إمام جامع الغمري مبصر احملروسة: قلت
هل بقي أحد من العلماء : ن جقمقمومهة للتكفري، فأفىت علماء مصر بتكفريه، فلما أرادوا قتله قال السلطا

نعم الشيخ جالل الدين احمللي شارح املنهاج، فأرسل وراءه، فحضر، فوجد الرجل يف : مل حيضر فقالوا
ما مستند من أفىت بتكفريه، فبادر الشيخ : كفر فقال: ما هلذا، فقالوا: احلديد بني السلطان فقال الشيخ

اإلسالم الشيخ سراج الدين يف مثل ذلك بالتكفري، فقال الشيخ قد أفىت والدي شيخ : صاحل البلقيين، وقال
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يا ولدي أتريد أن تقتل رجالً مسلماً موحداً حيب اهللا ورسوله بفتوى أبيك : جالل الدين رضي اهللا عنه
خلوا عنه احلديد، فجردوه، وأخذه الشيخ جالل الدين بيده وخرج، والسلطان ينظر فما جترأ أحد يتبعه 

كثرياً ما يهب على قلوب العارفني :  عنه، وكان الشيخ حميي الدين رضي اهللا عنه يقولرضي اهللا تعاىل
نفحات إهلية، فإن نطقوا ا جهلهم كمل العارفني وردها عليهم أصحاب األدلة من أهل الظاهر، وغاب 

ألسنتهم عن هؤالء أن اهللا تعاىل كما عطى أولياءه الكرامات اليت هي فرع املعجزات، فال بد أن ينطق 
  .بالعبارات اليت تعجز العلماء عن فهمها

فلينظر يف كتاب املشاهد للشيخ حميي الدين؛ أو كتاب الشعائر لسيدي : ومن شك يف هذا القول: قلت
حممد، أو يف كتاب خلع النعلني البن قسي، أو كتاب عنقاء مغرب البن العريب، فإن أكرب العلماء ال يكاد 

ئله أصالً، بل خاص مبن دخل مع ذلك املتكلم حضرة القدس، فإنه لسان يفهم منه معىن مقصوداً لقا
  .قدسي ال يعرفه إال املالئكة، أو من جترد عن هيكل البشرية، أو أصحاب الكشف الصحيح

بعد اجتماعه على الشيخ أيب احلسن الشاذيل : وكان الشيخ عز الدين بن عبد السالم رضي اهللا عنه يقول
م الدليل على أن طائفة الصوفية قعدوا على أعظم أساس الدين ما يقع على من أعظ: وتسليمه للقوم

أيديهم من الكرامات، واخلوارق، وال يقع شيء من ذلك قط لفقيه، إال إن سلك مسلكهم كما هو 
مشاهد، وكان الشيخ عز الدين رضي اهللا عنه قبل ذلك ينكر على القوم، ويقول هل لنا طريق غري 

ا ذاق مذاقهم، وقطع السلسلة احلديد بكراسة الورق صار ميدحهم كل املدح، وملا الكتاب، والسنة، فلم
اجتمع األولياء، والعلماء يف وقعة اإلفرنج باملنصورة قريباً من ثغر دمياط جلس الشيخ عز الدين، والشيخ 

ي، وصار مكني الدين األمسر، والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وأضرا م، وقرئت عليهم رسالة القشري
نريد أن تسمعنا شيئاً من : كل واحد يتكلم إذ جاء الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه فقالوا له

أنتم مشايخ اإلسالم، وكرباء الزمان، وقد تكلمتم، فما بقي لكالم مثلي موضع : معاين هذا الكالم، فقال
اح الشيخ عز الدين من داخل اخليمة، ال بل تكلم، فحمد اهللا، وأثىن عليه، وشرع يتكلم فص: فقالوا له

  .وخرج ينادي بأعلى صوته هلموا إىل هذا الكالم القريب املعهد من اهللا تعاىل فامسعوه

قال اليافعي رضي اهللا عنه يف كتابه روض الرياحني، والعجب كل العجب ممن ينكر كرامات األولياء، 
ثار املشهورات واحلكايات املستفيضات، وقد جاءت يف اآليات الكرميات، واألحاديث الصحيحات، واآل

  .حىت بلغت يف الكثرة مبلغاً خيرج عن احلصر

منهم من ينكرها مطلقاً، وهم أهل مذهب : مث قال رضي اهللا عنه والناس يف إنكار الكرامات على أقسام
معروفون، وعن التقوى مصروفون قال بعضهم هم اسمة، ومنهم من يصدق بكرامات من مضى، 

بكرامات أهل زمانه، فهؤالء كما قال سيدي أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه كبين إسرائيل ويكذب 



الشعراين- الطبقات الكربى  19  

صدقوا مبوسى حني مل يروه، وكذبوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم حني رأوه، مع أن حممداً صلى اهللا عليه 
ن اهللا تعاىل وسلم أعظم من موسى، وإمنا ذلك حسداً منهم، وعدواناً، وشقاء منهم، ومنهم من يصدق بأ

أولياء من أهل زمانه، ولكن ال يصدق بأحد معني فهذه حمرم من اإلمدادات، ألن من مل يسلم ألحد معني 
فإن قيل إن هذه الكرامات تشبه السحر فإن مساع اإلنسان : ال ينتفع بأحد أبداً نسأل اهللا العافية قال

قلب األعيان، وحنو ذلك غري معهود يف احلسن اهلواتف يف اهلواء، ومساع النداء يف بطنه وطي األرض له، و
أنه صحيح، إمنا يظهر ذلك من أهل السيمياء والنارجنات، فاجلواب ما أجاب به املشايخ العارفون، 

والعلماء احملققون يف الفرق بني الكرامة، والسحر أن السحر يظهر على أيدي الفساق، والزنادقة، والكفار 
  .الذين هم على غري شريعة

    

ما األولياء رضي اهللا عنهم، فإمنا وصوال إىل ذلك بكثرة اجتهادهم، واتباعهم للسنة حىت بلغوا فيها وأ
الدرجة العليا فافترقا، قال رضي اهللا تعاىل عنه مث إن كثرياً من املنكرين لو رأوا أحداً من األولياء، 

ني، وال شك أن من حرم والصاحلني يطري يف اهلواء، لقالوا هذا سحر واستخدامات للجن، والشياط
التوفيق كذب باحلق عياناً، وحساً، فكيف حال هذا يف تصديقه باملغيبات اليت أمر اهللا تعاىل باإلميان ا، 

فرمبا زلت به القدم فخسر الدارين، ألنه إذا أنكر احملسوسات، فباحلقيق إنكاره املغيبات، وقد كان اإلمام 
  .رع من النفاقاإلنكار ف: الشافعي رضي اهللا عنه يقول

وذلك لن املنافقني لو مل ينكروا على حممد صلى اهللا عليه وسلم آلمنوا به ظاهراً، وباطناً مث قال : قلت
فوا عجباً كيف ينسب السحر، وفعل الشياطني إىل األولياء املقربني، واألبرار : اليافعي رضي اهللا تعاىل عنه

ني بالصفات احملمودة املعرضني عن كل شيء يشغلهم الصاحلني واملتطهري من الصفات املذمومة، املتحل
  .عن رم عز وجل

فإياك يا أخي بعد اطالعك على ما بينته لك يف هذه املقدمة من علو شأن أهل اهللا عز وجل من أهل 
عصرك، وغريهم أن يقوم بك داء احلسد، وال تذعن لالنقياد هلم، وتسمع من بعض املنكرين لعيهم ما 

 فيفوتك منهم خري كثري، كما فاتك اخلري يف عدم علمك بكالمهم الذي هو كله نصح يقولونه يف حقهم،
لك حني وزنته مبيزان عقلك اجلائر، فإن الكالم مل يزل يف هذه الطائفة من عصر ذي النون املصري وأيب 

اعة من أم تكلموا يف مج: يزيد البسطامي إىل وقتنا هذا، بل نقل سيدي إبراهيم الدسوقي رضي اهللا عنه
الصحابة، ونسبوهم إىل الرياء، والنفاق منهم الزبري رضي اهللا عنه كان كثري اخلشوع يف الصالة، وكان 

إمنا هو مراء فبينما الزبري رضي اهللا عنه ساجداً، إذ صبوا على وجهه، ورأسه ماء حار : بعضهم يقول
: خربوه فقال رضي اهللا عنهما هذا فأ: فكشط وجهه، وهو ال يشعر، فلما فرغ من صالته، وصحا قال
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  .غفر اهللا تعاىل هلم ما فعلوا، ومكث زماناً يتأمل من وجهه

 20: الفرقان" وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصربون وكان ربك بصرياً: "ودليل هذا كله قوله تعاىل: قلت

ىل خلواص هذه وكل ويل له من تلك الفتنة احلظ الوافر، وذلك ألن االبتالء ملا كان شرفاً، مجع اهللا تعا
األمة من الباليا، واحملن مجيع ما كان متفرقاً يف األمم السالفة لعلو درجتهم عنده، ونقل الثقات عن أيب 

يزيد البسطامي رضي اهللا عنه أم نفوه من بلده سبع مرات، فإنه ملا رجع إىل بسطام من سفرته، وتكلم 
ولياء أنكر ذلك احلسني بن عيسى البسطامي إمام بعلوم ال عهد ألهل بلده ا من مقامات األنبياء، واأل

ناحيته، واملدرس ا يف علم الظاهر، وأمر أهل بلده أن خيرجوا أبا يزيد من بسطام، فأخرجوه، ومل يعد 
إليها إال بعد موت حسني املذكور، مث بعد ذلك ألفه الناس، وعظموه، وتربكوا به، مث مل يزل يقول له 

 مث استقر أمره على تعظيم الناس له، والتربك به إىل وقتنا هذا، وكذلك وقع لذي قائم بعد قائم، وهو ينفي
النون املصري رضي اهللا عنه أم وشوا به إىل بعض احلكام، ومحلوه من مصر إىل بغداد مغلوالً مقيداً، 

ه، إن كان هذا زنديقاً، فما على وجه األرض مسلم كما يأيت يف ترمجت: فكم اخلليفة، فأعجبه فقال
وكذلك وقع لسمنون احملب رضي اهللا عنه حمنة عظيمة، وادعت عليه امرأة كانت واه، وهو يأىب نه 

يأتيها يف احلرام هو ومجاعة من الصوفية، وامتألت املدينة بذلك، مث إن اخلليفة أمر بضرب عنق مسنون، 
 وقع أم رموا أبا وأصحابه فمنهم من هرب، ومنهم من توارى سنني حىت كف اهللا عنهم ذلك، وكذلك

سعيد اخلراز، وأفىت العالء بتكفريه بألفاظ وجدوها يف كتبه، منها لو قلت من أين وإىل أين، مل يكن 
جوايب غري اهللا مع ألفاظ أخرى، وتعصب مرة فقهاء أمخيم على ذي النون املصري رضي اهللا عنه، ونزلوا 

اللهم إن كانوا كاذبني : ، فأعلموه بذلك فقاليف زورق ليمضوا إىل السلطان مبصر ليشهدوا عليه بالكفر
ما بال الرئيس؟ فقال قد : فغرقهم، فانقلب الزورق، والناس ينظرون فغرقوا حىت رئيس املركب فقيل له

محل الفساق، وأخرجوا سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه من بلده إىل البصرة، ونسبوه إىل قبائح، وكفروه، 
التوبة فرض :  ا هذا مع علمه، ومعرفته، واجتهاده، وذلك أنه كان يقولومل يزل بالبصرة إىل أن مات

  .على العبد يف كل نفس فتعصب عليه الفقهاء يف ذلك ال غري

    

وقتل حسني احلالج بدعوة عمرو بن عثمان املكي، وذلك أنه كان عنده جزء فيه علوم اخلاصة من القوم 
قطعت يداه، ورجاله، فكان كذلك، وإمنا كان القول فأخذه احلسني فقال عمرو من أخذ هذا الكتاب 

بتكفريه تستراً على دعوة عمرو، كما سيايت عن ابن خلكان، وشهدوا على اجلنيد رضي اهللا عنه، حني 
كان يقرر يف علم التوحيد، مث إنه تستر بالفقه، واختفى مع علمه، وجاللته، وأخرجوا حممد بن الفضيل 

ذهب كما سيأيت يف ترمجته، وذلك أن مذهبه كان مذهب أصحاب البلخي رضي اهللا عنه بسبب امل
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ال أخرج حىت جتعلوا يف عنقي حبالً، ومتروا يب : ال جيوز لك أن تسكن يف بلدنا فقال: احلديث فقالوا له
على أسواق املدينة، وتقوال هذا مبتدع نريد أن خنرجه، ففعلوا به كذلك، وأخرجوه، فالتفت إليهم، 

تعاىل من قلوبكم معرفته، فلم خيرج بعد دعائه قط من بلخ صويف مع كوا كانت أكثر نزع اهللا : وقال
: بالد اهللا تعاىل صوفية، وعقدوا للشيخ عبد اهللا بن أيب محزة رضي اهللا عنه، جمالساً يف الرد عليه حني قال

  .تأنا أجتمع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يقظة، فلزم بيته فلم خيرج إال للجمعة حىت ما

وأخرجوا احلكيم الترمذي رضي اهللا عنه إىل بلخ حني صنف كتاب علل الشريعة، وكتاب ختم األولياء، 
فضلت األولياء على األنبياء، وأغلظوا عليه، فجمع كتبه : وأنكروا عليه بسبب هذين الكتابني وقالوا

 ا، وأنكر زهاد الراز وصوفيتها كلها، وألقاها يف البحر، فابتلعتها مسكة سنني، مث لفظتها، وانتفع الناس
على يوسف بن احلسني، وتكلموا فيه، ورموه بالعظائم إىل أن مات، لكنه مل يبال م لتمكنه رضي اهللا 

عنه، وأخرجوا أبا احلسن البوشنجي، وأنكروا عليه، وطردوه إىل نيسابور، فلم يزل ا إىل أن مات، 
ه، ومتام علمه، وحاله وطاف به العلوية على مجل يف وأخرجوا أبا عثمان املغريب من مكة مع جماهدات

أسواق مكة بعد ضربه على رأسه، ومنكبيه، فأقام ببغداد، ومل يزل ا إىل أن مات، وشهدوا على 
السبكي بالكفر مراراً مع متام علمه، وكثرة جماهداته، واتبعاه للسنة إىل حني وفاته، حىت إن من كان حيبه 

 خلالصه، فأدخلوه البيمارستان، وقال فيه أبو احلسن اخلوارزمي أحد مشايخ شهد عليه باجلنون طريقاً
إن مل يكن هللا جهنم فإنه خيلق جهنما بسبب السبكي، أي خيلقها اهللا للذين آذوه، وأنكروا عليه، : بغداد

وكفروه بالباطل هذا معىن قول أيب احلسن بدليل قوله عقب ذلك وإن مل يدخل السبكي اجلنة فمن 
ها، وقال أهل املغرب على اإلمام أيب بكر النابلسي مع فضله، وعلمه، وزهده، واستقامة طريقه، يدخل

وتصدره لألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، فأخرجوه من املغرب مقيداً إىل مصر، وشهدوا عليه عند 
 القرآن السلطان، ومل يرجع عن قوله، فأخذ وسلخ، وهو حي، وقيل إنه سلخ وهو منكوس، وهو يقرأ

فكاد أن يفتنت به الناس، فرفع األمر إىل السلطان، فقال اقتلوه، مث اسلخوه، وأخرجوا الشيخ أبا مدين 
املغريب رضي اهللا عنه من جباية، كما سيأيت يف ترمجته، وأخرجوا أبا القاسم النصراباذي رضي اهللا عنه من 

 أن مات مع صالحه، وزهده، وورعه، البصرة، وأنكروا عليه كالمه، وأحواله، فلم يزل باحلرام إىل
  .واتباعه للسنة

وأخرجوا أبا عبد اهللا الشجري صاحب أيب حفص احلداد قام عليه أبو عثمان اجلربي، وهجره، وأمر 
الناس جره حني رفع الناس قدره على أيب عثمان، وأقبلوا عليه، وشهدوا على أيب احلسن احلصري رضي 

فاظاً كتبت يف درج، ومحل إىل أيب احلسن قاضي القضاة، فاستحضره اهللا عنه بالكفر، وحكوا عنه أل
القاضي وناظره يف ذلك، ومنعه من القعود يف اجلامع حىت مات، وتكلموا يف ابن مسنون، وغريه بالكالم 
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الفاحش حىت مات، فلم حيضروا له جنازة مع علمه، وجاللته، وتكلموا يف اإلمام أيب القاسم بن مجيل 
 أن مات، ومل يتزلزل عما هو عليه من االشتغال بالعلم، واحلديث، وصيام الدهر، وقيام بالعظائم إىل

  .الليل، وزهده يف الدنيا حىت لبس احلصري رضي اهللا عنه

    

كان أبو دانيال حيط على اجلنيد، وعلى رومي، ومسنون، وابن عطاء، : وكان أبو بكر التلمساين يقول
اً يذكرهم خبري تغيظ وتغري، وأما احلالج فإنه كان من القوم، وهو ومشايخ العراق، وكان إذا مسع أحد

الصحيح فال خيفي حمنته، وإن كان من غري القوم فال كالم لنا فيه، وقد اختلف الناس فيه اختالفاً كثرياً 
وإمنا مسي باحلالج ألنه جلس على دكا حالج، وا خمزن قطن غري حملوج : قال ابن خلكان يف تارخيه

احب الدكان يف حاجته، فرجع فوجد القطن كله حملوجاً فسمي حالجاً، وكان رضي اهللا عنه فذهب ص
يأيت بفاكهة الصيف يف الشتاء، وعكسه، وميد يده يف يديه يف اهلواء فريدها مملوءة دراهم يسميها دراهم 

  .القدرة 

لوزير حني أحضروه إىل وأما سبب قتله فلم يكن عن أمر موجب للقتل، إمنا عمل عليه ا: قال ابن خلكان
نعم، : هل له مصنفات؟ فقالوا: جملس احلكم مرات، ومل يظهر منه ما خيالف الشريعة، فقال جلماعة

فذكروا أَم وجدوا له كتاباً فيه أَنْ اإلنسان إذا عجز عن احلج، فليعمد إىل غرفة من بيته، فيطهرها، 
 إن كان هذا القول عنه صحيحاً فطلبه القاضي ويطيبها، ويطوف ا، ويكون كمن حج البيت، واهللا أعلم

عن احلسن البصري، وال يعلم : أخذته عمن؟ فقال: نعم، فقال له: فقال هذا الكتاب تصنيفك، فقال
كذبت يا مراق الدم ليس يف كتب احلسن البصري شيء من : احلالج ما دسوه عليه، فقال له القاضي

هذا فرع عن حكمك : زير هذه الكلمة على القاضي قالذلك، فلما قال القاضي يا مراق الدم مسك الو
اكتب خطك بالتكفري، فامتنع القاضي فألزمه الوزير بذلك، فكتب، فقامت العامة : بكفره، وقال للقاضي

على الوزير، فخاف الوزير على نفسه، فكلم اخلليفة بذلك، فأمر باحلالج، وضرب ألف سوط، فلم 
 مث أحرق بالنار، ووقع االختالف فيه بني الناس أهوى الذي يتأوه، وقطعت يداه، ورجاله، وصلب،

  .صلب، أم رفع كما وقع يف عيسى عليه الصالة والسالم

وأفتوا بتكفري اإلمام الغزايل رضي اهللا عنه، وأحرقوا كتابه اإلحياء، مث نصره اهللا تعاىل عليهم، وكتبوه مباء 
تحريق كتابه القاضي عياض، وابن رشد، فلما بلغ الذهب، وكان من مجلة من أنكر على الغزايل، وأفىت ب

الغزايل ذلك دعا على القاضي، فمات فجأة يف احلمام يوم الدعاء عليه، وقيل إن املهدي هو الذي أمر 
بقتله بعد أن ادعى عليه أهل بلده، بأنه يهودي ألنه كان ال خيرج يوم السبت، لكونه كان يصنف يف 

هدي ألجل دعوة الغزايل، وأخرجوا أبا احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه كتاب الشفاء يوم السبت فقتله امل
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من بالد املغرب جبماعته، مث كاتبوا نائب اإلسكندرية بأنه سيقدم عليكم مغريب زنديق، وقد أخرجناه من 
بالدنا، فاحلذر من االجتماع عليه فجاء الشيخ إىل اإلسكندرية، فوجد أهلها كلهم يسبونه، مث وشوا به 

السلطان، ومل يزل يف األذى حىت حج بالناس يف سنني كان احلج فيها قد قطع من كثرة القطع يف إىل 
  .طريقه، فاعتقده الناس

  .ورموا الشيخ أمحد بن الرفاعي بالزندقة، واإلحلاد، وحتليل احملرمات كما سيأيت يف ترمجته

 مع كوم أئمة يقتدي م، وقال وقتلوا اإلمام أبا القاسم بن قسي، وابن برجان، واخلويل، واملرجاين
احلساد عليهم، فشهدوا عليهم بالكفر، فلم يقتلوا، فعملوا عليهم احليلة، وقالوا للسلطان إن البالد قد 

  .خطبت البن برجان يف حنو مائة بلدة، وثالثني، فأرسل له من قتله، وقتل مجاعته

 اهللا عنهما، فلم يزل املنكرون ينكرون وأما الشيخ حميي الدين بن العريب وسيدي عمر بن الفارض رضي
عليهما إىل وقتنا هذا، وعقدوا للشيخ عز الدين بن عبد السالم جملساً يف كلمة قاهلا يف العقائد، وحرضوا 

السلطان عليه، مث حصل له اللطف، وحسدوا شيخ اإلسالم تقي الدين ابن بنت األعز، وزوروا عليه 
ركه اللطف، وذلك أن امللك الظاهر بيربس قد كان انقاد له انقياداً كالماً للسلطان، فرسم بشنقه، مث تدا

كلياً حىت كان ال يفعل شيئاً إال مبشاورته، فمشى احلساد بينهما بالكالم، حىت زينوا للسلطان يف مسألة 
يقول فيها احلنفية إا صواب، وما عليه الشافعية خطأ، فعارضه الشيخ تقي الدين فانتصر بعض احلساد 

لطان، ونصروه على الشيخ، وكان ال حيكم يف مصر يف ذلك الزمان، إال بقول الشافعي رضي اهللا عنه للس
  .فقط فوىل السلطان بيربس القضاة األربعة من تلك الوقعة، فلم يزالوا إىل عصرنا هذا

    

ب إمامه وأنكروا على الشيخ عبد احلق بن سبعني، وأخرجوه من بالد املغرب، وأرسلوا جناباً بدرج مكتو
  .أنا هو وهو أنا: حيذرون أهل مصر منه، وكتبوا فيه أنه يقول

وحمن األئمة كأيب حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحد، وأصرام مشهورة يف كتب املناقب، فانظر يا أخي 
  .ما جرى هلؤالء األئمة من املتقدمني، واملتأخرين، وخذ لنفسك أسوة فيما تقع فيه من احملن واهللا أعلم

  .نشرع اآلن يف مقصود الكتاب، فنقول وباهللا التوفيقول
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  األئمة

  تعالى عنه  رضي اهللا فأولهم أبو بكر الصديق

وامسه عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
 ومناقبه أكثر من أن حتصى، غالب القرشي التيمي يلتقي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرة بن كعب،

وكان رضي اهللا عنه يقول أكيس الكيس التقوى، وأمحق احلمق الفجور، وأصدق الصدق األمانة، 
وكذب الكذب اخليانة، وكان رضي اهللا عنه إذا أكل طعاماً فيه شبهة، مث علم به استقاءه من بطنه، 

إن هذا األمر ال : كان رضي اهللا عنه يقولاللهم ال تؤاخذين مبا شربته العروق وخالط األمعاء، و: ويقول
يصلح آخره إال مبا صلح به أوله، وال حيتمله إال أفضلكم مقدرة، وأملككم لنفسه، وكان رضي اهللا عنه 

يا أخي إن أنت حفظت وصييت، فال يكن غائب أحب إليك من املوت وهو آتيك، : ملن يعظه: يقول
من زينة الدنيا مقته اهللا تعاىل حىت يفارق تلك الزينة، إن العبد إذا داخله العجب بشيء : وكان يقول
يا معاشر املسلمني استحيوا من اهللا، فوالذي نفسي بيده إين ألظل حني أذهب إىل الغائط يف : وكان يقول

ليتين كنت شجرة تعضد مث تؤكل، وكان يأخذ : الفضاء متقنعاً استحياء من ريب عز وجل، وكان يقول
: ذا الذي أوردين املوارد، وكان إذا سقط خطام ناقته ينيخها ويأخذه فيقال لهه: بطرف لسانه، ويقول

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين أال أسأل الناس شيئاً، وكان رضي اهللا عنه : هال أمرتنا فيقول
قد وليت أمركم، ولست بأخريكم فأعينوين فإذا رأيتموين استقمت، : يقول للصحابة رضي اهللا عنهم

اتبعوين، وإذا رأيتموين زغت فقوموين، وغلب عليه احلزن، واخلوف حىت كان يشم من فمه رائحة الكبد ف
املشوي، تويف رضي اهللا عنه بني املغرب والعشاء ثاين عشر مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة من اهلجرة 

  .وهو ابن ثالث وستني سنة رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه و اهللا  رضياإلمام عمر بن الخطابومنهم  

وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كعب، واتفقوا على أنه أول من مسي أمري املؤمنني، وأمجعوا 
على كثرة علمه، ووفور عقله، وفهمه، وزهده، وتواضعه، ورفقه باملسلمني، وإنصافه ووقوفه مع احلق، 

وشدة متابعته له، وحماسنه رضي اهللا تعاىل عنه أكثر من أن وتعظيمه آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
حتصى، وكان رضي اهللا عنه ال جيمع يف مساطه بني إدامني، وقدمت إليه حفصة رضي اهللا عنها مرقاً بارداً 

إدامان يف إناء واحد ال آكله حىت ألقى اهللا عز وجل، وكان يف قميصه رضي اهللا : وصبت عليه زيتاً فقال
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قاع بني كتفيه، وكان إزاره مرقوعاً بقطعة من جراب، وعدوا مرة يف قميصه أربع عشرة عنه أربع ر
اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك، واجعل مويت يف بلد رسولك : رقعة، إحداها من أدم أمحر، وكان يقول

ال :  وقالصلى اهللا عليه وسلم، واستأذن رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العمرة، فأذن له
تنسنا يا أخي من دعائك، ويف رواية أشركنا يف دعائك، وكان رضي اهللا عنه إذا وقع باملسلمني أمر يكاد 

  .يهلك اهتماماً بأمرهم

هال : وكان يأيت ازرة ومعه الدرة فكل من رآه يشتري حلماً يومني متتابعني يضربه بالدرة، ويقول له
ماً عن اخلروج لصالة اجلمعة، مث خرج، فاعتذر إىل الناس، طويت بطنك جلارك وابن عمك، وأبطأ يو

لوال خوف احلساب : إمنا حبسين عنكم ثويب هذا كان يغسل وليس عندي غريه، وكان يقول: وقال
ألمرت بكبش يشوي لنا يف التنور، وكان رضي اهللا عنه يشتهي الشهوة، ومثنها درهم فيؤخرها سنة 

 تعاىل مل يشف غيظه، ومن يتق اهللا مل يضيع ما يريد، وصعد يوماً من خاف من اهللا: كاملة، وكان يقول
ما محلك على ما : احلمد صلى اهللا عليه وسلم الذي صريين ليس فوقي أحد، فقيل له: إىل املنرب فقال

  .تقول؟ فقال إظهاراً للشكر مث نزل

    

 رجع، وكان إذا نزل وحج رضي اهللا عنه من املدينة إىل مكة، فلم يضرب له فسطاط، وال خباء حىت
يلقي له كساء، أو نطع على شجرة فيستظل بذلك، وكان رضي اهللا عنه أبيض يعلوه محرة، وإمنا صار يف 
لونه مسرة يف عام الرمادة، حني أكثر من أكل الزيت توسعة للناس أيام الغالء، فترك هلم اللحم والسمن، 

 يوسع اهللا على املسلمني، ومكث الغالء تسعة واللنب، وكان قد حلف أن ال يأكل إداماً غري الزيت حىت
من كان : أشهر، وكانت األرض قد صارت سوداء مثل الرماد، وكان خيرج يطوف على البيوت ويقول

اللهم ال جتعل هالك أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم على يدي، : حمتاجاً فليأتنا، وكان رضي اهللا عنه يقول
 البكاء، وكان مير باآلية يف ورده فتخنقه العربة، فيبكي حىت وكان يف وجهه خطان أسودان من كثرة

يسقط، مث يلزم بيته حىت يعاد حيسبونه مريضاً، وكان يسمع حنينه من وراء ثالث صفوف، وكان رضي 
ليتين كنت كبشاً أهلي مسنوين ما بدا هلم مث ذحبوين، فأكلوين وأخرجوين عذرة، ومل أكن : اهللا عنه يقول

  .بشراً

يا ولدي ضع رأسي على األرض فقال له عبد : ض كانت رأسه يف حجر ولده عبد اهللا فقال لهوملا مر
ضعها على األرض فوضع عبد اهللا رأسه : وما عليك إن كانت على فخذي، أم على األرض؟ فقال: اهللا

ا، وددت أن أخرج من الدني: ويلي وويل أمي إن مل يرمحين ريب مث قال رضي اهللا عنه: على األرض فقال
اللهم كربت سين، وضعفت قويت، وانتشرت رعييت، : كما دخلت ال أجر يل، وال وزر علي مث قال
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كيف وجدت : فاقبضين إليك غري مضيع، وال مفرط، فلما مات رآه العباس رضي اهللا عنهما فقال له
ر على مزبلة كاد عرشي يهوي يب لوال أين وجدت رباً رحيماً، وكان إذا م: األمري يا أمري املؤمنني؟ قال

أضروا بالفانية خري لكم من أن : هذه دنياكم اليت حترصون عليها، وكان يقول: يقف عندها، ويقول
  .تضروا بالباقية يعين اآلخرة

يا ليتين كنت هذه التبنة ليتين مل أخلق، ليت أمي مل تلدين، ليتين مل : وكان يأخذ التبنة من األرض ويقول
ا، وكان رضي اهللا عنه حيب الصالة يف وسط الليل، وكان إذا حصل أك شيئاً ليتين كنت نسياً منسي

بالناس هم خيلع ثيابه، ويلبس ثوباً قصرياً ال يكاد يبلغ ركبتيه، مث يرفع صوته بالبكاء، واالستغفار، وعيناه 
دعين : تذرفان حىت يغشى عليه، وكان حيمل جراب الدقيق على ظهره لألرامل واأليتام، فقال له بعضهم

  .ومن حيمل عين يوم القيامة ذنويب، وأحواله كثرية مشهورة رضي اهللا تعاىل عنه: ل عنك فقالأمح

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا اإلمام عثمان بن عفانومنهم  

وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عبد مناف ومسي ذا النورين جلمعه بني بنيت رسول اهللا صلى 
  .ة مث أم كلثومرقي: اهللا عليه وسلم

وحاصروه تسعة وأربعني يوماً، مث قتلوه صرباً، واملصحف مفتوح بني يديه، وهو يقرأ، وكان رضي اهللا 
عنه شديد احلياء حىت إنه ليكون يف البيت والباب مغلق عليه، فما يضع عنه الثوب عند الغسل ليفيض 

لليل إال هجعة من أوله، وكان خيتم القرآن عليه، مينعه احلياء أن يقيم صلبه، وكان يصوم النهار، ويقوم ا
يف كل ركعة كثرياً، وكان خيطب الناس وعليه إزار عدين غليظ مثنه أربعة دراهم أو مخسة، وكان يطعم 

الناس طعام اإلمارة، ويدخل بيته، فيأكل اخلل والزيت، وكان يردف خلفه غالمه أيام خالفته، وال 
  .يستعيب ذلك

  . بكى حىت بل حليته رضي اهللا عنه، ومناقبه كثرية مشهورة رضي اهللا تعاىل عنهوكان إذا مر على املقربة

تعالى عنه  رضي اهللا اإلمام علي بن أبي طالبومنهم    

  .وكان برضي اهللا عنه يقول الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئاً فليصرب على خمالطة الكالب. ونسبه مشهور

 الشرعية خبالف ما دعت الضرورة إليه، وذلك أن فضول الدنيا واملراد بالدنيا ما زاد على احلاجة: قلت
شهوات، وأهل الشهوات كثري، ولذلك ما رؤي زاهد قط يف حمل مزامحة على الدنيا، كما هو مشاهد، 
وإمنا مسي طالب الفضول كلباً للدنيا لتعلق قلبه ا، ألن الكلب مأخوذ من التكلب، وكل من عسر عليه 

ا، فافهم فما توسع من توسع يف مأكل، أو ملبس إال لقلة ورعه، والشارع مل فراق شهوته فهو كلبه
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  .يأمرنا بالتوسع يف الشبهات، واهللا أعلم

ارحتل اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه تسع كلمات، قطع األطماع عن : قال أبو عبيدة رمحه اهللا
  .وثالث يف األدباللحاق بواحدة منهن، ثالث يف املناجاة، وثالث يف العلم، 

    

كفاين عزاً أن تكون يل رباً، وكفى يب فخراً أن أكون لك عبداً، أنت يل : فأما اليت يف املناجاة فهي قوله
كما أحب فوفقين ملا حتب، وأما اليت يف العلم فهي قوله املرء خمبوء حتت لسانه، فتكلموا تعرفوا، ما ضاع 

أنعم على من شئت تكن أمريه، واستغن عمن شئت : لهامرؤ عرف قدره، وأما اليت يف األدب فهي قو
  .تكن نظريه، واحتج إىل من شئت تكن أسريه

  .واهللا ال حيبين إال مؤمن، وال يبغضين إال منافق: وكان رضي اهللا عنه يقول

موت اإلنسان بعد : وكان رضي اهللا عنه يقول. وكان آخر كالمه قبل موته ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
  .رب وعرف ربه خري من موته طفال، ولو دخل اجلنة بغري حسابأن ك

ألن أقل ما هناك أن العبد جيالس ربه يف اجلنة بقدر ما عمل من العبادات واهللا أعلم، وكان رضي : قلت
  .أعلم الناس باهللا أشدهم حباً، وتعظيماً ألهل ال إله إال اهللا: اهللا عنه يقول

: حارس كل امرئ أجله، وكان رضي اهللا عنه يقول: ملؤمنني فقالأال حنرسك يا أمري ا: وقيل له مرة

كونوا لقبول أعمالكم أشد اهتماماً منكم بالعمل، فإنه لن يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل عمل متقبل، 
يا رب هبين لبعض : إذا كان يوم القيامة أتت الدنيا بأحسن زينتها، مث قالت: وكان رضي اهللا عنه يقول

اذهيب ال إىل شيء فالنت أهون من أن أهبك لبعض أوليائي، فتطوى : ل اهللا عز وجل هلاأوليائك فيقو
ال يرجون العبد إال ربه وال خيافن إال : كما يطوى الثوب اخللق فتلقى يف النار، وكان رضي اهللا عنه يقول

ال يعلم أن ال يستحي جاهل أن يسأل عما مل يعلم، وال، يستحي عامل إذا سئل عما : ذنبه، وكان يقول
إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع اهلوى، وطول األمل فأما : يقول اهللا أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

الفقيه كل الفقيه من ال يقنط : اتباع اهلوى فيضل عن احلق، وأما طول األمل فينسي اآلخرة، وكان يقول
صي اهللا، وال يدع القرآن رغبة منه إىل الناس من رمحة اهللا، وال يؤمنهم من عذاب اهللا، وال يرخص يف معا

ال خري يف عبادة ال علم فيها، وال خري يف علم ال فهم فيه، وال خري يف قراءة ال حترب : غريه، وكان يقول
كونوا ينابيع العلم، ومصابيح الليل خلقان الثياب جدد القلوب تعرفون : فيها، وكان رضي اهللا عنه يقول
لو حننتم حنني الواله : ن به يف األرض، وكان رضي اهللا عنه يقولبه يف ملكوت السماء، وتذكرو

  .الثكالن، وجأرمت جؤار ميتلي الرهبان

مث خرجتم من أموالكم، وأوالدكم يف طلب القرب من اهللا تعاىل، وابتغاء رضوانه، وارتفاع درجة عنده، 
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لقلوب أوعية وخريها أوعاها، ا: أو غفران سيئة كان ذلك قليال فيما تطلبونه، وكان رضي اهللا عنه يقول
 علماً لو أصبت له محلة وأتى رضي اهللا عنه - وأشار بيده إىل صدره -هاه هاه إن هاهنا : مث يقول

إنك طيب الريح حسن اللون طيب الطعم لكين أكره أن أعود نفسي ما مل : بفالوذج فوضع قدامه فقال
تل عثمان، وبت الدار إال خمتوماً حذراً من تعتد، ومل يأكله، ومل يأكل رضي اهللا عنه طعاماً منذ ق

الشبهة، وكان قوته وكسوته شيئاً جييئه من املدينة، ومل يأكل من طعام العراق إال قليال، وكان رضي اهللا 
ملن لبس املرقع خيشع القلب، ويقتدي به املؤمن، وكان يقطم من كم قميصه ما : عنه يرقع قميصه ويقول

  .زاد على رؤوس األصابع

كذلك كان عمر رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يربد يف الشتاء حىت ترعد أعضاؤه عن الربد فقيل و
  .ال أنقص املسلمني من بيت ماهلم شيئاً يل: أال تأخذ لك كساء من بيت املال، فإنه واسع فقال: له

لطاعة، وكان رضي التقوى هي ترك اإلصرار على املعصية، وترك االغترار با: وكان رضي اهللا عنه يقول
اهللا عنه يستوحش من الدنيا، وزهرا، ويستأنس بالليل وظلمته، وكان حياسب نفسه على كل شيء، 

وكان يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خشن، وكان رضي اهللا عنه يعظم أهل الدين واملساكني، 
متلمل السليم، ويبكي بكاء احلزين وكان يصلي ليله وال يهجع إال يسرياً، ويقبض على حليته، ويتململ 

يا دنيا غري غريي قد طلقتك ثالثاً عمرك قصري، : حىت يصبح، وكان رضي اهللا عنه خياطب الدنيا ويقول
وكان رضي اهللا عنه . وجملسك حقري، وخطرك كبري آه آه من قلة الزاد، وبعد السفر ووحشة الطريق

كرك اهللا تعاىل على كل حال، ومواساة األخ يف يقول أشد األعمال ثالثة إعطاء احلق من نفسك، وذ
ما نلت من دنياك فال تكثرن به فرحاً وما فاتك منها، فال تيأس عليه حزناً وليكن : املال، وكان يقول

  .مهك فيما بعد املوت

    

مل يرض احلق تعاىل من أهل القرآن االدهان يف دينه، والسكوت على معاصيه، : وكان رضي اهللا عنه يقول
ن يقول إن مع كل إنساناً ملكني حيفظانه مما مل يقدر، فإذا جاء القدر خلياً بينه وبينه وإن األجل جنة وكا

  : حصينة، وكان ينشد ويقول

 المرء من دنياه قوت ويكفي  بالتواضع من يموت حقيق

  وحرص ليس ندركه النعوت  فما للمرء يصبح ذا هموم

  السكوتقوم كالمهم إلى  هذا سترحل عن قريب فيا
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وكان لعلي رضي اهللا عنه من األوالد الذكور أربعة عشر ولداً ومل يكن : قال القضاعي رضي اهللا عنه
احلسن واحلسني، وحممد بن احلنفية، وعمر والعباس رضي اهللا عنهم أمجعني، : النسل إال خلمسة منهم فقط

  .ومناقبه رضي اهللا عنه كثرية مشهورة

تعالى عنه  رضي اهللا اهللاإلمام طلحة بن عبيد ومنهم    

وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرة، وكان رضي اهللا عنه من الذين ثبتوا مع رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، ووقاه بيده ونفسه، فشلت يده وجرح يومئذ أربعاً وعشرين جراحة، 

نت نفقته كل يوماً ألفاً وتصدق يوماً مبائة ألف، ومساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلحة اخلري، وكا
إن رجال : وهو حمتاج إىل ثوب يذهب به إىل املسجد فلم يشتر له قميصاً، وكان رضي اهللا عنه يقول

يبيت عنده الدنانري يف بيته ال يدري ما يطرقه من اهللا تعاىل لغرير باهللا، فكان إذا بات عنده الدنانري ال ينام 
 يصبح ويفرقها، قتل رضي اهللا عنه يوم اجلمل سنة ست وثالثني، وقربه بالبصرة ظاهر يزار تلك الليلة حىت
  .رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا اإلمام الزبير بن العوامومنهم    

وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصي، وقاتل يوم بدر قتاال شديداً حىت كان الرجل يدخل 
  . وعاتقهيده يف اجلراح من ظهره

قولوا يا : ما نفعل يف دينك؟ فقال ألوالده: وملا حضرته الوفاة كان عليه دين كثري، وليس له مال فقالوا له
موىل الزبري اقض دينه فقضاه اهللا تعاىل عنه مجيعه، وكان قدره ألف ألف ومائيت ألف، وكان للزبري عم 

ال أكفر أبداً، : ارجع إىل الكفر فيقول الزبري: فكان يعلق الزبري يف حصري، ويدخن عليه بالنار، ويقول له
وكان له ألف مملوك يؤدون اخلراج إليه كل يوم، فكان يتصدق به يف جملسه، وال يقوم منه بدرهم رضي 

  .اهللا عنه

عنه  رضي اهللا اإلمام سعد بن أبي وقاصومنهم    

  .وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األب اخلامس

يا رب إن يل بنني صغاراً، فأخر عين املوت حىت يبلغوا، فأخر عنه عشرين : اهللا عنه فقالومرض رضي 
  .مه إن ما بيننا مل يبلغ ديننا: سنة، وكان بينه وبني خالد كالم، فذهب رجل يقع يف خالد عنده فقال
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ألف سهم، وملا وقعت فتنة عثمان رضي اهللا عنه اعتزل الناس، فلم خيرج من بيته، وقد رمى يوم أحد 
  .وأوصى أن يكفن يف جبته اليت كان قد لقي املشركني فيها يوم بدر فكفنوه فيها رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا اإلمام سعيد بن زيدومنهم  

وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كعب بن لؤي، وكان جماب الدعوة وقد ادعت عليه أروى 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، :  أنه أخذ هلا شيئاً من أرضها، فقال سعيدبنت أنس عند مروان

  .واقتلها يف أرضها، فما ماتت حىت ذهب بصرها، وبينما هي متشي يف أرضها إذ وقعت يف حفرة فماتت

  .تويف بالعقيق، ومحل إىل املدينة، ودفن ا سنة مخس ومخسني رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا د الرحمن بن عوفاإلمام أبو محمد عبومنهم  

  .وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كالب بن مرة

    

كان رضي اهللا عنه يتصدق بالسبعمائة راحلة، وأكثر للفقراء واملساكني بأمحاهلا، وأقتاا، وأحالسها، ومل 
وملا بلغه " لرمحن بن عوف يدخل اجلنة حبواًعبد ا: "يزل خائفاً منذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أقرض اهللا قرضاً : "ذلك جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حسناً يطلق لك قدميك، مث نزل جربيل، فقال مر ابن عوف فليضف الضيف، وليطعم املسكني، وليعط 

ا هو فيه، وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عممه بيده، السائل، فإذا فعل ذلك كان كفارة مل
وكان رضي اهللا " إنه عبد صاحل: "وسدهلا بني كتفيه، وصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه، وقال

عنه من شدة خوفه، وتواضعه ال يعرف من بني عبيده، تويف سنة اثنتني وثالثني، ودفن بالبقيع رضي اهللا 
  .تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا اإلمام أبو عبيدة عامر بن الجراحومنهم    

وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األب السابع، ودفن بغور بيسان سنة مثان عشرة عند قرية 
أال رب مبيض لثيابه مدنس لدينه أال رب مكرم لنفسه، وهو هلا : تسمى عماد، وكان رضي اهللا عنه يقول

دروا رمحكم اهللا السيئات القدميات باحلسنات احلديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما مهني، فبا
بينه وبني السماء، مث عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حىت تغريهن، وكان رضي اهللا عنه يقول مثل املؤمن 

  .مثل العصفور يتقلب كل يوم كذا وكذا مرة رضي اهللا عنه
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   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا وداإلمام عبد اهللا بن مسعومنهم  

وكان صاحب سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووساده وسواكه ونعليه وطهوره يف السفر وكان 
يشبه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف هديه ومسته وكان رضي اهللا عنه من أجود الناس ثوباً ومن أطيب 

سلم إذا محله، وكان هو الذي يلبس رسول اهللا صلى الناس رحياً تعظيماً لنعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و
اهللا عليه وسلم نعليه وميشي أمامه بالعصا حىت يدخل أمامه احلجرة فإذا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم جملسه نزع نعليه فأدخلهما يف ذراعيه وأعطاه العصا

اقيه فقال رسول اهللا صلى اهللا وكان رضي اهللا عنه دقيق الساقني فكان بعض الصحابة يضحك من دقة س
، وكان صلى اهللا عليه وسلم يستمع "والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من جبل أحد: "عليه وسلم

" من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة عبد اهللا بن مسعود: "لقراءته يف الليل ويقول

لصالة، فقيل له يف ذلك فقال إين إذا صمت ضعفت عن الصالة وكان رضي اهللا عنه قليل الصوم، كثري ا
اللهم إين أحب أن أكون من املقربني وال أحب أن أكون من : والصالة عندي أهم، ومسع رجال يقول

هاهنا رجل يود أنه إذا مات ال يبعث يعين نفسه، وكان : أصحاب اليمني، فقال ابن مسعود رضي اهللا عنه
قي دموعه بكفيه، مث يقول بدموعه هكذا يرش ا األرض، وخرج مرة معه ناس رضي اهللا عنه يبكي، ويال

ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، وكان يقول لو : ألكم حاجة فقالوا ال فقال: يشيعونه فقال هلم
تعلمون مين ما أعلمه من نفسي حلثيتم على رأس التراب، وكان يقول حبذا املكروهان املوت والفقر، 

ان رضي اهللا عنه يقول ما أصبحت قط على حالة فتمنيت أن أكون على سواها، وكان يقول إن وك
الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وال دين معه ألنه تعرض أن يعصي اهللا تعاىل إما بفعله وإما 

 سبعني سنة وهو بسكوته وإما باعتقاده، وكان يقول لو أن رجال قام بني الركن واملقام يعبد اهللا تعاىل
  .حيب ظاملاً لبعثه اهللا تعاىل يوم القيامة مع من حيب

ما تشتكي قال ذنويب قال فما : وملا مرض رضي اهللا عنه عاده عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقال له
الطبيب أمرضين قال أال آمر لك بعطاء قال ال : رمحة ريب قال له أال آمر لك بطبيب قال: قال: تشتهي

 فيه، قال يكون لبناتك قال أختشى على بنايت الفقر وقد أمرن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة حاجة يل
  ".من قرأ الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً: "إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

    

 ال تنقطع، ومرافقة نبيك صلى اللهم إين أسألك إمياناً ال يرتد ونعيماً ال ينفد، وقرة عني: وكان من دعائه
ليس العلم بكثرة الرواية إمنا العلم : اهللا عليه وسلم يف أعلى جنان اخللد، وكان رضي اهللا عنه يقول
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باخلشية، وكان رضي اهللا عنه يقول ويل ملن ال يعلم وال شاء اهللا لعلمه وويل ملن يعلم مث ال يعمل سبع 
ال يبلغ : رها، واملوت اليوم حتفة لكل مسلم، وكان يقولمرات، وكان يقول ذهب صفو الدنيا وبقي كد

عبد حقيقة اإلميان حىت حيل بذروته وال حيل بذروته حىت يكون الفقر أحب إليه من الغىن، والذل أحب 
إليه من العز، وحىت يكون حامده وذامه عنده سواء، وفسر هذه اجلملة أصحابه فقالوا حىت يكون الفقر 

ن الغىن يف احلرام، والتواضع يف طاعة اهللا أحب إليه من الشرف يف معصية اهللا وحىت يف احلالل أحب إليه م
ألن بعض : يكون حامده وذامه عنده يف احلق سواء ال مييل إىل من حيمده أكثر ممن يذمه، وكان يقول

به ألصحا: أحدكم على مجرة حىت تطفأ خري له من أن يقول ألمر قضاه اهللا ليت هذا مل يكن وكان يقول
أنتم أطول صالة وأكثر اجتهاداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم كانوا أزهد منكم يف 
الدنيا وأرغب منكم يف اآلخرة، وكان يقول إن الرجل ال يكون غائباً عن املنكر يف بيوت الوالة، ويكون 

  .معليه مثل وزر من حضر وذلك ألنه يبلغه فريضى به ويسكت عليه، واهللا أعل

تعالى عنه  رضي اهللا اإلمام خباب بن األرتومنهم    

وكان يعذب بالنار لريجع عن دين اإلسالم فلم يرجع، وكان رضي اهللا عنه يبكي ويقول إن إخواننا 
مضوا ومل يأخذوا من أجرهم شيئاً ومل تنقصهم الدنيا، وإنا بقينا بعدهم وأعطينا من املال ما مل جند له 

وقال عمر . لوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انا أن ندعو باملوت لدعوت بهموضعاً إال التراب، و
أوقدوا يل ناراً فما أطفأها إال ودك ظهري، رضي : فقال. رضي اهللا عنه يا خباب ماذا لقيت من املشركني

  .اهللا عنه

  .تويف بالكوفة وصلى عليه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

تعالى عنه  اهللا  رضيأبي بن كعبومنهم    

كان من القراء وقرأ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إىل آخرها 
بأمر اهللا عز وجل له يف ذلك، وكان يقول عليكم بالسبيل، والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل، وسنة 

نار، وإن اقتصاداً يف سبيل وسنة خري من اجتهاد وذكر الرمحن ففاضت عيناه من خشية اهللا تعاىل فتمسه ال
ما من عبد ترك شيئاً هللا إال أبدله اهللا عز وجل ما هو خري منه من : يف خالف سبيل وسنة، وكان يقول

  .حيث ال حيتسب

تعالى عنه  رضي اهللا سلمان الفارسيومنهم    
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مني، وكان خيطب على الناس يف كان عطاؤه مخسة آالف، وكان أمرياً على زهاء ثالثني ألفاً من املسل
عباءة يفرش بعضها ويلبس بعضها، فإذا خرج عطاؤه أمضاه، وكان يكل من شغل يديه ويستظل بالفيء 

ال جنمع عليها : حيثما دار ومل يكن له بيت، وكان يعجن عن اخلادم حني يرسلها يف حاجة، ويقول
فأبيعه بثالثة دراهم فأعيد درمهاً فيه عملني، وكان يعمل اخلوص ويقول أشتري خوصاً بدرهم فأعمله 

وأنفق درمهاً على عيايل وأتصدق بدرهم، وكان ال يأكل من صدقات الناس، وكان الناس يسخرونه يف 
محل أمتعتهم لرثاثة حاله، فرمبا عرفوه فرييدون أن حيملوا عنه فيقول ال حىت أوصلكم إىل املرتل وهو إذ 

إمنا مثل املؤمن يف الدنيا كمثل مريض معه طبيبه الذي :  عنه يقولذاك أمري على املدائن، وكان رضي اهللا
إن أكلته هلكت، وكذلك املؤمن يشتهي أشياء : يعلم داءه ودواءه، فإذا اشتهى ما يضره منعه، وقال

كثرية فيمنعه اهللا عز وجل منها حىت ميوت فيدخل اجلنة، وكان رضي اهللا عنه يقول عجباً ملؤمل الدنيا 
به وغافل ليس مبغفول عنه، وضاحك وال يدري أربه راض عنه أم ساخط، وكان رضي اهللا واملوت يطل

  ".ليكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكب: "عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهداً فقال: عنه يقول

  .عاش رضي اهللا عنه مائتني ومخسني سنة، وتويف يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا داريتميم الومنهم    

    

أم : "كان كثري التهجد قام ليلة حىت أصبح بآية واحدة من القرآن يركع، ويسجد ويبكي وهي قوله تعاىل
اآلية وكان له هيئة ولباس وحسن، وكان أول من قص على الناس بإذن " حسب الذين يعملون السيئات

بألف درهم فكان يلبسها يف الليلة اليت يرجي أا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وكان له حلة اشتراها 
  .ليلة القدر، واهللا أعلم

عويمر بن زيد رضي اهللا تعالى عنه  أبو الدرداءومنهم    

واهللا الذي ال إله إال هو ما أمن أحد على إميانه أن يسلب إال سلب، وكان يقول إين آلمركم : كان يقول
تفكر ساعة خري من قيام :  قبلكم، وكان رضي اهللا عنه يقولباألمر ال أفعله ولكين أرجو به األجر من

أربعني ليلة، وكان يقول مثقال ذرة من برمع تقوى ويقني أفضل وأعظم وأرجح من أمثال اجلبال من 
  .إن من فقه الرجل رفقه يف معيشته، وكان يقول معاتبة األخ خري من فقده: عبادة املقربني، وكان يقول

لناس ناقدوك وإن تركتهم مل يتركوك، وإن هربت منهم أدركوك، فهبوا وكان يقول إن ناقدت ا
أعراضكم ليوم فقركم، وكان يقول لو تعلمون ما أنتم راءون بعد املوت ما أكلتم طعاماً وما شربتم ماء 
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أدركت الناس ورقاً ال شوك فيه فأصبحوا : عن شهوة ووددت أين شجرة تعضد، مث تؤكل وكان يقول
إن الذي ألسنتهم رطبة من ذكر اهللا عز وجل يدخل : ه، وكان رضي اهللا عنه يقولشوكاً ال ورق في

  .أحدهم اجلنة وهو يضحك

ال : واملراد بالرطبة عدم الغفلة فإن القلب إذا غفل يبس اللسان وخرج عن كونه رطباً، وكان يقول: قلت
هللا عنه يقول نعم صومعة تبغض من أخيك املسلم إذا عصى إال عمله فإذا تركه فهو أخوك، وكان رضي ا

  .الرجل املسلم بيته يكف لسانه وفرجه وبصره

قال ال، اعملي وكلي فإن ضعفت عن العمل . له إن احتجت بعدك أفآكل الصدقة: وقالت أم الدرداء
ال أغري على أيب الدرداء، وكان أبو : فالتقطي السنبل وال تأكلي الصدقة وخطبها معاوية فأبت وقالت

إليك عين، وكان يقول ال يفقه الرجل كل :  عنه مل يزل يدفع الدنيا بالراحتني ويقولالدرداء رضي اهللا
الفقه حىت ميقت نفسه يف جانب اهللا أشد املقت، وكان يقول ما يف املؤمن بضعة أحب إىل اهللا من لسانه، 

نا لتلعنهم، إنا لنضحك يف وجوه قوم، وإن قلوب: فليحفظه لئال يدخله النار، وكان رضي اهللا عنه يقول
وكان يقول إذا تغري أخوك واعوج فال تتركه ألجل ذلك فإن األخ يعوج مرة ويستقيم أخرى، وكان هذا 

مذهب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، والنخعي ومجاعة ال يهجرون عند الذنب، ويقولون ال حتدثوا 
طلبت العبادة يف كل شيء، فما : بزلة العامل فإنه يزل الزلة، مث يتركها وكانت زوجته أم الدرداء تقول

وجدت شيئاً أشفى لصدري وال أفضل من جمالس الذكر، فكانوا حيضرون عندها فيذكرون فتذكر معهم، 
  .وأرسلت إىل نوف البكايل وهو يعظ الناس تقول له اتق اهللا ولتكن موعظتك لنفسك، واهللا أعلم

تعالى عنهما  رضي اهللا عبد اهللا بن عمرومنهم    

د الصحابة وزهادهم مل يضع لبنة على لبنة، وال غرس شجرة منذ مات رسول اهللا صلى اهللا كان من عبا
يا بن آدم صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك ومهتك، وكان : عليه وسلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

بتغي رضي اهللا عنه يقول ال يكون الرجل من أهل العلم حىت ال حيسد من فوقه وال حيقر من حتته وال ي
  .بالعلم مثناً واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا أبو ذرومنهم    

لو أن صاحب املرتل يدعنا فيه ملألناه أمتعة، : كان يظل اره أمجع يتفكر فيما هو صائر إليه، وكان يقول
 ولكنه يريد نقلتنا منه، وكان يرى حترمي إدخال ما زاد على نفقة اليوم، وكان الرجل يدخل عليه، فيقلب

  .بصره يف بيته فال جيد فيه شيئاً من أمتعة الدنيا رضي اهللا عنه
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تعالى عنه  رضي اهللا حذيفة بن اليمانومنهم    

أحب يوم أكون فيه حني يأتيين أهل بييت : صاحب سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقول
  .فيقولون ما عندنا شيء نأكله ال قليل وال كثري

مث التفت فرأى وراءه رجال فقال ال تعلمن ذا أحداً، وكان رضي اهللا عنه يقول وبكى يوماً يف صالته 
وكان يقول . وما يف قلبه مثقال ذرة من إميان! سيأيت على الناس زمان، يقال للرجل فيه ما أظرفه ما أعقله

  .ليس خريكم الذين يتركون الدنيا لآلخرة ولكن خريكم الذين يتناولون من كل منهما

تعالى عنه  رضي اهللا بو هريرةأومنهم    

    

إن "كانت له هرة صغرية فكين ا، وكان يقول لوال آية من كتاب اهللا عز وجل ما حدثتكم بشيء أبداً 
، وكان خيدم الناس قبل صحبته لرسول اهللا صلى اهللا عليه "الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى

شيئاً، وكان رضي اهللا عنه يسبح كل يوم اثنيت عشرة ألف وسلم على ملء بطنه، وكان ال يسأل الناس 
لوال خوف القصاص ألوجعتك، : تسبيحة، ويقول أسبح بقدر ذنيب، ورفع يوماً على جاريته سوطاً مث قال

ولكن سأبيعك ملن يوفيين مثنك، اذهيب فأنت حرة لوجه اهللا تعاىل، وكان هو وامرأته وجاريته يقسمون 
  .ا مث يوقظ هذا ويصلي هذا مث يوقظ هذاالليل أثالثاً يصلي هذ

وكان يقول ما وجع أحب إىل من احلمى ألا تعطي كل مفصل قسطه من األجر بسبب عموم اجلسد 
  .والوجع

وقد قسم الشيخ عبد القادر اجليلي رضي . وكان يقول املرض ال يدخله رياء وال مسعة بل هو أجر حمض
ورفع درجة، فالعقوبة ما صاحبه السخط والكفارة ما صاحبه اهللا عنه على ثالثة أقسام عقوبة وكفارة 

الرضا، والصرب والدرجة ما صاحبه الرضا، وانشراح الصدر، وكان حيمل حزمة احلطب على رأسه وهو 
أبكي : يومئذ خليفة ملروان ويقول أوسعوا الطريق ألمريكم، وملا حضرته الوفاة بكى فقيل له يف ذلك فقال

تويف يف املدينة . دي وأين أصبحت على مهبط جنة أو نار ال أدري أيهما يأخذ يبعلى بعد سفري وقلة زا
  .يف خالفة معاوية وله مثان وسبعون سنة رضي اهللا عنه

تعالى عنهما  رضي اهللا عبد اهللا بن عباسومنهم    

كان يقول يا صاحب الذنب ال تأمن شر عاقبته فإن ضحكك وأنت ال تدري ما اهللا صانع بك أعظم من 
الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب 
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وكان جمرى الدموع . وعدم اضطراب قلبك من نظر اهللا تعاىل إليك وأنت على الذنب أعظم من الذنب
ان لو بغى جبل على جبل لدك الباغي، وك: يف وجهه كأنه الشراك البايل، وكان رضي اهللا عنه يقول

يقول يأيت على الناس زمان يعرج فيه بعقول الناس حىت ال جتد فيه أحداً ذا عقل، وكان جيلس يوماً للفقه، 
  .ويوماً للمغازي، ويوماً للشعر، ويوماً أليام العرب

ومعىن الشعر أن يذكره استشهاداً للغة العرب، وكان يقول ال يقبل اهللا صالة امرئ يف جوفه حرام، : قلت
  .عيادة املريض سنة، فما زاد فهو نافلة، واهللا أعلموكان يقول 

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا عبد اهللا بن الزبيرومنهم  

كان من عباد الصحابة وكان إذا قام يف الصالة كأنه عمود من اخلشوع، وكان يسجد ويطيل السجود 
كله ليلة قائماً حىت يصبح، حىت ترتل العصافري على ظهره ال حتسبه إال جدار حائط، وكان حييي الدهر 

  .وليلة حيييها راكعاً، حىت يصبح وليلة حيييها ساجداً، حىت يصبح وكان يسمى محامة املسجد

قتل سنة ثالث وسبعني، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، وصلب على باب الكعبة وكان أطلس ال حلية له، 
اليمن، والعراق وخراسان وأقام يف اخلالفة وقتله احلجاج حني بويع له باخلالفة وأطاعه أهل احلجاز هو و

  .تسع سنني مث حاصره احلجاج مبكة

تعالى عنه  رضي اهللا الحسن بن علي بن أبي طالبومنهم    

ولد يف النصف من رمضان سنة ثالث من اهلجرة، وأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أذنه ومساه 
حلمه إىل أن ترك الدنيا، واخلالفة هللا عز وجل، وكان من احلسن، وكان حليماً كرمياً ورعاً دعاه ورعه و

  .املبادرين إىل نصرة عثمان رضي اهللا عنه

وويل اخلالفة بعد قتل أبيه وبايعه أكثر من أربعني ألفاً، كانوا بايعوا أباه، وبقي حنو سبعة أشهر خليفة 
شام وسار إىل معاوية فلما تقاربا باحلجاز واليمن والعراق وخراسان وغري ذلك، مث سار إليه معاوية من ال

علم أنه لن تغلب إحدى الطائفتني حىت يقتل أكثر األخرى، فأرسل إىل معاوية يبذل له تسليم األمر على 
أن تكون اخلالفة له من بعده، وعلى أن ال يطالب أحداً من أهل املدينة واحلجاز والعراق بشيء مما كان 

ابه معاوية إىل ما طلب فاصطلحا على ذلك وظهرت املعجزة النبوية أيام أبيه وغري ذلك، من القواعد، فأج
وكان " إن ابين هذا سيد يصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني: "يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .ذلك إحدى وأربعني وكان أشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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بد الرمحن بن ملجم قاتل اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا قال القضاعي ومل ميت احلسن حىت قتل ع
عنه، ومسع رضي اهللا عنه رجال يسأل اهللا عز وجل أن يرزقه عشرة آالف درهم، فانصرف احلسن وأرسل 

إين ألستحيي من ريب عز وجل، أن ألقاه ومل أمش إىل بيته، فمشى عشرين مرة إىل : ا إليه، وكان يقول
 رجليه، وكانت اجلنائب تقاد معه، وخرج من ماله هللا تعاىل مرتني، وقاسم اهللا تعاىل مكة من املدينة على

ثالث مرات حىت إنه كان ليعطي نعال وميسك نعال، وكان رضي اهللا عنه جييز الواحد مبائة ألف درهم 
 قط لسائل وكان إذا اشترى من أحد حائطاً مث افتقر البائع يرد عليه احلائط ويردفه بالثمن معه، وما قال

ال، وكان ال يعطي ألحد عطية إال شفعها مبثلها، وكان يقول لبنيه وبين أخيه تعلموا العلم فإن مل 
إين قد سقيت السم : تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوه يف بيوتكم، وملا شرب السم تقطع كبده فقال

تهم؟ قال مل؟ قال لنقتله قال إن مراراً فلم أسق مثل هذه املرة، وقال له احلسني رضي اهللا عنه يا أخي من ت
يكن الذي أظنه فاهللا أشد بأساً وأشد تنكيال، وإن مل يكن فما أحب أن يقتل يب بريء، فلما نزل به 

أخرجوا فراشي إىل صحن الدار، فأخرج فقال اللهم إين أحتسب نفسي عندك فإين مل أصب : املوت قال
  .عنهمبثلها مث قبض سنة مخسني ودفن بالبقيع رضي اهللا 

تعالى عنهما  رضي اهللا الحسين بن علي بن أبي طالبومنهم    

علي األكرب وعلي األصغر وله العقب فإن : ولد يف شعبان سنة أربع من اهلجرة وكان له من األوالد مخسة
  .األشراف اآلن منه وجعفر وفاطمة، وسكينة املدفونة باملراغة بقرب السيدة نفيسة

: ين حجة ماشياً، وجنائبه تقاد بني يديه، وكان رضي اهللا عنه يقولوحج رضي اهللا عنه مخساً وعشر

اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم اهللا عز وجل عليكم فال متلوا النعم فتعود نقماً، وكان يقول من 
  .جاد ساد ومن خبل ذل، ومن تعجل ألخيه خرياً وجده إذا قدم عليه غداً

ة يوم عاشوراء يف احملرم سنة إحدى وستني وهو ابن ست ومخسني وقتل رضي اهللا عنه شهيداً يوم اجلمع
  .سنة

. وقال أهل السري إن اهللا عز وجل قتل بسبب حيىي بن زكريا مخسة وتسعني ألفاً وذلك دية كل نيب

إين قتلت بيحىي بن زكريا مخسة : "ويروى أن اهللا تعاىل أوحى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وروي أنه ملا قتل احلسني رضي اهللا عنه احتزوا ". تلن باحلسني ابن بنتك قدر ذلك مرتنيوتسعني ألفاً وألق

  : رأسه وقعدوا يف أول مرحلة يشربون، فخرج عليهم قلم من حديد من حائط فكتب عليه سطراً

  شفاعة جده يوم الحساب  أمة قتلت حسيناً أترجو

  : احملروسة برفع صوت ورأسها خارج من اخلباءوأنشدت أخته زينب املدفونة بقناطر السباع من مصر 
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 فعلتم وأنتم آخر األمم ماذا  تقولون إن قال النبي لكم ماذا

 أساري ومنهم ضمخوا بدم منهم  وبأهلي بعد مفتقدي بعترتي

  أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي  كان هذا جزائي إذ نصحت لكم ما

 ا، ومشى الناس أمامها حفاة من مدينة غزة إىل مصر ومحلت رأسه إىل مصر ودفنت باملشهد املشهور
  .تعظيماً هلا رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا رجال من سادات التابعين أولهم أويس القرنيومنهم    

كان من أكابر الزهاد رث البيت قليل املتاع وكان أشهل ذا صهوبة بعيد ما بني املنكبني معتدل القامة، 
باً بذقنه إىل صدره، رامياً ببصره إىل موضع سجوده واضعاً ميينه على مشاله، وكان آدم شديد األدمة ضار

له طمران من الثياب وكان يتزر بإزار من صوف خامل الذكر ال يؤبه له، وكان إذا أمسى يقول اللهم 
هللا عنه إين أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائع فإنه ليس يف بييت من الطعام إال ما يف بطين، وكان رضي ا

يقول إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مل يدع للمؤمن من صديق فكلما أمرناهم باملعروف شتموا 
  .أعراضنا ووجدوا على ذلك أعواناً من الفاسقني حىت واهللا لقد رموين بالعظائم

    

رى فهذا هو قال بشر احلايف رضي اهللا عنه وبلغ من ورع أويس رضي اهللا عنه أنه جلس يف قوصرة من الع
ال ينال الناس هذا األمر حىت يكون الرجل كأنه قتل الناس أمجعني، : الزهد، وكان رضي اهللا عنه يقول

وقال له رجل أوصين فقال فر إىل ربك قال فمن أين املعاشر؟ فقال إن القلوب خيالطها الشك أتفر إىل اهللا 
لدته فلذلك مل جيتمع برسول اهللا صلى لدينك وتتهمه يف رزقك، وكان رضي اهللا عنه مشغوال خبدمة وا

واهللا ما كسرت رباعيته : وقد روى أنه اجتمع به مرات وحضر معه وقعة أحد وقال. اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وسلم حىت كسرت رباعييت، وال شج وجهه حىت شج وجهي وال وطئ ظهره حىت وطئ 

. م باحلال، وكان قوته مما يلتقط من النوىظهري هكذا رأيت هذا الكالم يف بعض املؤلفات واهللا أعل

وكانوا ال يرونه إال كل سنة أو سنتني مرة ألنه ملا نسبوه إىل اجلنون بىن له خصاً على باب داره، فكانوا 
وصييت إليك كتاب اهللا تعاىل، وسنة : ال يرونه خيرج منه إال يف النادر، وقال له رجل مرة أوصين فقال

ني وعليك بذكر املوت وال يفارق قلبك ذكره طرفة عني، وافصح األمة مجيعاً، املرسلني وصاحلوا املؤمن
له رجل ادع يل فقال حفظك : وإياك أن تفارق اجلماعة، فتفارق دينك وأنت ال تعلم فتدخل النار، وقال

  .اهللا ما دمت حياً، ورضاك من الدنيا باليسري وجعلك ملا أعطاه لك من الشاكرين
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يا أخي ال أراك بعد اليوم فإين أكره الشهرة والوحدة أحب إىل إين كثري : قالوطلب شخص أن جيالسه ف
الغم ما دمت مع الناس يف هذه الدنيا، فال تسألين وال تطلبين بعد فراقك فإين ال أنساك يا أخي، وإن مل 

رة، أرك وترين، وكان رضي اهللا عنه يتصدق إذا أمسى بكل ما يف بيته، وبلغ من عريه أنه جلس يف قوص
وكان يلتقط الكسر من املزابل، فيغسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها، وقال له هرم بن حيان أوصين 

فقال توسد املوت إذا منت وأجعله نصب عينك إذا قمت، وكان يقول الدعاء بظهر الغيب أفضل من 
 فلم جيدوا لقربه عيناً وال الزيارة واللقاء ألما قد يعرض فيهما التزين والرياء، وملا دفنوه يف قربه رجعوا

  .أثراً رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا عامر بن عبد اهللا بن قيسومنهم  

كان رضي اهللا عنه يقول لو أن الدنيا كانت يل حبذافريها مث أمرين اهللا تعاىل بإخراجها كلها ألخرجتها 
ة مثامنائة ركعة، فال ينصرف منها بطيب نفس، وكان قد فرض على نفسه كل يوم ألف ركعة ويف رواي

إال وقد انتفخت قدماه وساقاه مث يقول لنفسه إمنا خلقت للعبادة واهللا ألعملن بك عمال حىت ال يأخذ 
الفراش منك نصيباً، وكان يقول ال أبايل حني أحببت اهللا عز وجل على أي حال أمسيت وأصبحت، 

أخف سواه، وكان إذا تشوش من إنسان ودعا عليه وكان رضي اهللا عنه يقول منذ عرفت اهللا تعاىل مل 
يقول اللهم أكثر ماله وأصح جسمه وأطل عمره، وكان رضي اهللا عنه يقول كم من شيء كنت أحسنه 
أود اآلن أين ال أحسنه وما يغين يف ما أحسن من اخلري إذا مل أعمل به، وكان إذا سافر إن شاء صب من 

لبناً للشرب، وكان إذا دخل عليه شيء من الدراهم ينفق منها الركوة ماء للوضوء وإن شاء صب منها 
إين ألستحي أن : على املساكني ما شاء وال ينقص منها شيء، وكان إذا أعطى السائل الرغيف يقول

من كان صمته تفكراً وكالمه ذكراً : يكون يف ميزاين أقل من رغيف، وقيل له مرة من هو خري منك فقال
من جهل العبد أن : ذكر اهللا شفاء وذكر غريه داء، وكان يقول:  مين، وكان يقولومشيه تدبراً فهذا خري

ما غريكم اليوم : خياف على الناس من ذنوم، ويأمن هو على ذنوب نفسه، وكان رضي اهللا عنه يقول
وكان يطعم اانني فيقول له الناس إم ال يدرون األكل فيقول إن مل . خبري ولكنه خري من أشر منه

: الطالق" "ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً: "كونوا يدرون فإن اهللا تعاىل يدري، وكان يقول يف قوله تعاىلي

أي من كل شيء ضاق على الناس، وكان يقول إذا مت فال تعلموا يب أحداً وسلوين إىل ريب سال " 2
  .رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا مسروق بن عبد الرحيمومنهم    
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صغري مث وجد فسمي مسروقاً، وكان رضي اهللا عليه يقول حبسب املؤمن من العلم أن خيشى سرق وهو 
إذا بلغ أحدكم أربعني سنة فليأخذ من اهللا حذره، وكان رضي اهللا عنه يصلي : اهللا عز وجل، وكان يقول

كان حىت تورمت قدماه، وكان يرخي الستر بينه وبني أهله مث يقبل على صالته وخيليهم ودنياهم، و
يقضي بني الناس وال يأخذ على القضاء أجراً، وكان رضي اهللا عنه يقول ما من شيء اليوم للمؤمن خري 

  .له من احلذر رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا علقمة بن قيسومنهم  

 له أال تدخل فقال أكره أن يوطأ عقيب ويقال هذا علقمة، وقيل. قيل له أال جتلس للناس تعلمهم القرآن
على السلطان فتشفع فقال ال أصيب من دنياهم شيئاً إال أصابوا من ديين مثله، وكان رضي اهللا عنه يقول 
امشوا بنا نزداد إمياناً أي تفقهاً، وكان يتزوج بنات الفقراء يريد بذلك التواضع، ومل خيلف بعد موته إال 

  .رداء وبرداً رثاً ومصحفاً رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا األسود بن يزيد النخعينهم وم   

كان جيهد نفسه يف الصوم والعبادة حىت اخضر جسمه واصفر، وكان رضي اهللا عنه يقول إن األمر جد 
إذا الموه على تعذيب نفسه يف العبادة وذهبت إحدى عينيه من البكاء، تويف بالكوفة سنة مخس وسبعني، 

  .واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا خيثمالربيع بن ومنهم    

كن وصي نفسك يا أخي وإال هلكت، وأصابه الفاجل فقيل له لو تداويت فقال : كان يقول رضي اهللا عنه
قد عرفت أن الدواء حق، ولكن عن قريب ال يبقى املداوي وال املداوى، وكان عمله سراً ال يطلع عليه 

طاه بكمه، وكان يقول كل ما ال يبتغي به وجه إال أهل بيته، ودخل عليه رجل وهو يقرأ يف املصحف فغ
يا أهل املقابر كنا وكنتم مث : اهللا تعاىل يضمحل، وكان إذا وجد كفلة من الناس خيرج إىل املقابر ويقول

حييي الليل كله فإذا أصبح كأنه نشر من قربه، وكان رضي اهللا عنه يأيت مسجد اجلماعة يهادي بني 
 قد رخص لك فيقول فماذا أصنع يف منادي ريب وهو يقول حي على إن اهللا: رجلني، فيقول له الناس

الصالة، وكان يقول أي حليمة أي دمية كيف تصنعان إذا سريت اجلبال ودكت األرض دكاً وكان 
يكنس البيت بنفسه وال ميكن أهله من ذلك ويقول إين أحب أن آخذ لنفسي من املهنة، وكان رضي اهللا 
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اماً كنا نعد أنفسنا يف جنبهم لصوصاً مات رضي اهللا عنه سنة سبع وستني، يف لقد أدركنا أقو: عنه يقول
  .أيام معاوية رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا هرم بن حيانومنهم  

: إما أن يعصي فيه فيخصم أو يغرق فيه فيأمث، وكان رضي اهللا عنه يقول: كان يقول صاحب الكالم

ان يتمرد فيه صغريهم، ويؤمل فيه كبريهم وتقرب فيه آجاهلم، ويرون أعز اللهم إين أعوذ بك من شر زم
  .إخوام على املعاصي فال ينهونه رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو مسلم الخوالنيومنهم    

كان رضي اهللا عنه على جانب عظيم كبري من العبادة حىت لو قيل له إن جهنم لتسعر ملا استطاع أن يزيد 
من : اخليل إمنا جتري وهي ضمر، وكان يقول: يف عمله شيئاً، وكان رضي اهللا عنه يترك األكل ويقول

  .شد رجليه يف الصالة ثبت اهللا رجليه على الصراط، واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا أبو سعيد الحسن البصريومنهم    

    

ب عليه اخلوف، حىت كأن النار مل ختلق كان والده من أهل ميسان فسىب فهو موىل األنصار، وكان قد غل
ذهبت املعارف، وبقيت املناكر، ومن بقي من املسلمني فهو : إال له، وحده، وكان رضي اهللا عنه يقول

ما من وسواس نبذ فهو من إبليس، وما كان فيه إحلاح فهو من النفس فيستعان عليه : مغموم، وكان يقول
إذا أراد اهللا بعبد خرياً يف الدنيا مل يشغله بأهل وال :  عنه يقولبالصوم والصالة والرياضة، وكان رضي اهللا

من شرط املتواضع أن خيرج عن بيته فال يلقى أحداً إال رأى له الفضل : ولد وكان رضي اهللا عنه يقول
يزدد إذا أذنب العبد مث تاب مل يزدد بتوبته من اهللا تعاىل إال قرباً، وإذا أذنب ثانياً مل : عليه، وكان يقول

شر : ادن من جمالس الذكر، وكان يقول: أشكو إليك قساوة قليب فقال: كذلك إال قرباً، وقال له رجل
أدركنا أقواماً كانوا فيما أحل : الناس للميت أهله يبكون عليه، وال يهون عليهم قضاء دينه، وكان يقول

جل بعداوة رجل واحد، وكان ال تشتر مودة ألف ر: اهللا هلم أزهد منكم، فيما حرم عليكم، وكان يقول
الطمع يشني العامل، : إذا أراد اهللا بعبد خرياً أمات عياله وخاله للعبادة، وكان يقول: رضي اهللا عنه يقول

  .ذم الرجل نفسه يف العالنية مدح هلا: وكان يقول

انك أكرم إخو: لو خرج املنافقون منها الستوحشت، وكان يقول: وقيل له هل يف البصرة منافق، فقال
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لو نظرت يا بن آدم إىل سري أجلك ألبغضت غرور أطك، وكان رضي اهللا : يدم لك ودهم، وكان يقول
: عنه إذا جلس جيلس كاألمري، فإذا تكلم يتكلم كالم رجل قد أمر به إىل النار، وكان رضي اهللا عنه يقول

كرب واخليالء كور يف جهنم من لبس الصوف تواضعاً هللا عز وجل زاده نوراً يف بصره وقلبه، ومن لبسه للت
  .مع املردة

  : وكان ينشد ويقول

 الميت ميت األحياء إنما  ليس من مات فاستراح بميت

وددت أن أكلت أكلة تصري يف جويف مثل األجرة فإنه بلغنا أا تبقى يف املاء ثالمثائة سنة، : وكان يقول
قيهاً قط بأعينكم إمنا الفقيه الزاهد يف الدنيا وهل رأيتم ف: وقيل له مرة إن الفقهاء يقولون كذا وكذا فقال

البصري بذنبه املداوم على عبادة ربه عز وجل، وكان حيلف باهللا أنه ما أعز أحد الدراهم إال أذله اهللا، 
وكان إذا استأذن عليه أحد من إخوانه، فمان كان عنده طعام أذن له وإال خرج إليه وال يتكلف فيما 

يقولون لسان احلكيم من وراء قلبه إن أراد أن يقول يرجع إىل قلبه فإن كان له كانوا : حضر، وكان يقول
قال، وإال أمسك، وإن اجلاهل قلبه يف طرف لسانه ال يرجع إىل قلبه ما أتى على لسانه تكلم به، وكان 

لتك الناس ينظرون اهللا يوم القيامة كما شاء بال إحاطة، وكان يقول الدنيا مطيتك إن ركبتها مح: يقول
إذا رأيت يف ولدك ما : ورع العلماء يف الدنيا واألموال، وكان يقول: وإن ركبتك قتلتك، وكان يقول

إذا أردت عداوة رجل فإن كان مطيعاً فإياك : تكره فاعلم أنه شيء تراد به أنت فأحسن، وكان يقول
قد كفيت مؤنته فال تتعب وإياه فإن اهللا تعاىل ال يسلمه إليك، وال خيلي بينك وبينه وإن كان عاصياً ف

كل من اتبع طاعة اهللا لزمتك مودته، ومن أحب رجال صاحلاً فكأمنا أحب : نفسك بعداوته، وكان يقول
يبعث : ما رأينا أحداً طلب الدنيا فأدرك اآلخرة ا أبداً، خبالف العكس، وكان يقول: اهللا، وكان يقول

نية فيتعبهم يف طلبه كي ال يضيع العلم وتبقى عليهم اهللا أقواماً يطلبون هذا العلم حسبة ليس هلم فيه 
احملب : تبعته، وكان يقول اإلسالم أن تسلم قلبك هللا فيسلم منك كل مسلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .سكران ال يفيق إال عند مشاهدة حمبوبه

تعالى عنه  رضي اهللا سعيد بن المسيبومنهم    

    

خل الليل قومي يا مأوي كل شيء واهللا ألدعنك تزحفني زحف إذا د: كان رضي اهللا عنه يقول لنفسه
ال : إذا أمرت ولذا خلقت، وكان رضي اهللا عنه يقول: البعري، فكان يصبح وقدماه منتفختان فيقول لنفسه

ما فاتتين فريضة يف مجاعة : خري فيمن ال جبمع الدنيا يصون ا دينه وجسمه ويصل ا رمحه، وكان يقول
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، وما أذن املؤذن منذ ثالثني سنة إال وأنا يف املسجد أو صلى رضي اهللا عنه الصبح بوضوء منذ أربعني سنة
وقد أتت عليه أربع ومثانون سنة ما شيء أخوف عندي من النساء، : العشاء مخسني سنة، وكان يقول

جه من الناس كلهم حتت كنف اهللا يعملون أعماهلم، فإذا أراد اهللا عز وجل فضيحة عبد أخر: وكان يقول
ال متلؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إال : حتت كنفه، فبدت للناس عورته، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .باإلنكار من قلوبكم لكي ال حتبط أعمالكم الصاحلة

وضربه عبد امللك بن مروان وألبسه املسوح، وطاف به أسواق املدينة حني امتنع من بايعته، ومنع الناس 
ال أحد جيالسين فإم قد جلدوين ومنعوا الناس من جمالسيت فريجع الناس عنه، : لمن جمالسته فكان يقو

ال تقولوا مسيجداً، وال مصيحفاً بالتصغري فتصغروا ما كان هللا تعاىل، فهو : وكان رضي اهللا عنه يقول
ته كما من استغىن باهللا افتقر الناس إليه، وكان الناس يستأذنون عليه من هيب: عظيم جليل، وكان يقول

ليس من شريف وال عامل وال يف فضل إال وفيه عيب، ولكن من : يستأذنون على األمراء، وكان يقول
  .الناس من ال ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله كثر من نقصه وهب نقصه لفضله رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا عروة بن الزبير بن العوامومنهم    

يتم من رجل حسنة فأحبوه عليها، واعلموا أن هلا عنده أخوات، وكذلك إذا رأ: كان رضي اهللا عنه يقول
كان داود : إذا رأيتم منه سيئة فأبغضوه عليها، واعلموا أن هلا عنده أخوات، وكان رضي اهللا عنه يقول

عليه السالم يصنع القفة من اخلوص، وهو على املنرب، مث يرسل يبيعها ويكل منها، وكان يقول أزهد الناس 
  .العامل أهلهيف 

رأيت : يف ذلك فقال: وملا اعتزل يف قصره بالعقيق، وترك مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل له
مساجدهم الهية وأسواقهم الغية والفاحشة يف فجاجهم عالية، فكان فيما هنالك عماهم فيه عافية، 

صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار قوم تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا : وكان رضي اهللا عنه يقول ألوالده
آخرين، ما أقبح اجلهل وال سيما من شيخ، وخرج إىل الوليد بن عبد امللك فوقعت يف رجله األكلة 

فقطعوها، فكانوا يرون ذلك عقوبة ملشيه ا إىل الوليد، مث قال احلمد هللا الذي أبقيت يل أختها، وكان 
  .و صائم مل ميسكه أحد حني قطعترضي اهللا عنه يسرد الصوم، فقطعوا رجله وه

  .مات رضي اهللا عنه وهو صائم سنة أربع وتسعني، رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا محمد ابن الحنفية بن اإلمام عليومنهم    
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: من كرمت عليه نفسه مل يكن للدنيا عنده قدر، وكان رضي اهللا عنه يقول: كان رضي اهللا عنه يقول

  .باملعروف من مل جيد من معاشرته بدا حىت جيعل اهللا له خمرجاًليس حبكيم من ال يعاشر 

وملا كتب ملك الروم إىل عبد امللك بن مروان يتهدده، ويتوعده، وحيلف ليحملن إليه مائة ألف يف الرب 
ومائة ألف يف البحر، أو يؤدي إليه اجلزية كتب عبد امللك إىل احلجاج أن اكتب إىل حممد بن احلنفية 

إن هللا : توعده، مث أعلمين مبا يرد عليك فكتب إليه فأرسل ابن احلنفية كتابه إىل احلجاج يقولتتهدده، وت
عز وجل ثالمثائة وتسعني نظرة إىل خلقه، وأنا أرجو أن ينظر اهللا إيل نظرة مينعين ا منك، فبعث احلجاج 

ما خرج هذا منك، وال : بذلك الكتاب إىل عبد امللك، فكتب مثل ذلك إىل ملك الروم فقال ملك الروم
  .كتبت أنت به وال خرج إال من بيت نبوة رضي اهللا عنه

 اهللا  رحمه بن الحسين بن علي بن أبي طالب  علي زين العابدينومنهم  

وهو علي األصغر وأما األكرب فقتل مع احلسني رضي اهللا عنهم أمجعني، وسيأيت يف ترمجة حممد الباقر أن 
إذا نصح العبد هللا تعاىل يف سره، أطلعه اهللا : كلهم، وكان رضي اهللا عنه يقولزين العابدين أو احلسينيني 

  .تعاىل على مساوئ عمله، فتشاغل بذنوبه عن معائب الناس

كانت املصاحف ال تباع إمنا يأيت الرجل بورقه عند املنرب، فيقوم الرجل احملتسب، فيكتب له : وكان يقول
  .املصحفمن أول البقرة مث جييء غريه حىت يتم 

    

وملا قتل أخوه كان عمره ثالث عشرة سنة إال أنه كان مريضاً نائماً على فراش فلم يقتل، وكان إذا : قالوا
أتدرون بني يدي من أريد أن : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول: توضأ اصفر وجهه فيقول له أهله

كان إذا بلغه عن أحد أنه ينقصه، ويقع فيه أقوم؟ وكان إذا مشى ال جتاوز يده فخذه، وال خيطر بيده، و
يا هذا إن كان ما قلته يف حقاً فيغفر اهللا يل وإن كان باطالً، : يذهب إليه يف مرتله، ويتلطف به ويقول

فغفر اهللا لك والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته، وكان الرجل يقف على رأسه يف املسجد، فما يترك شيئاً 
ت ال يرد عليه رضي اهللا عنه، فلما ينصرف يقوم الرجل وراءه ويلزمه من إال ويقوله فيه، وهو ساك

  : ال عدت تسمع مين شيئاً تكرهه قط، وكان ينشد: خلفه، ويبكي فيقول

  إذا شتم الكريم من الجواب  شيء أحب إلى اللئيم وما

 شكر اهللا ال خوفاً عبادة األحرار ال تكون إال: فقد األحبة غربة، وكان يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
كيف يكون صاحبكم من إذا فتحتم كيسه فأخذ، مث منه حاجتكم مل ينشرح : وال رغبة، وكان يقول

أحبونا حب اإلسالم هللا عز وجل، فإنه ما برح بنا حبكم : لذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول ألصحابه
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حني محله من املدينة إىل الشام مثقالً حىت صار علينا عاراً، إشارة إىل ما وقع له مع عبد امللك بن مروان 
ليس علي بن احلسني حيث : باحلديد يف يديه ورجليه وعنقه، فلما دخل الزهري على عبد امللك قال له
  .نعم ما شغل به نفسه وأطلقه: يظن من جهة فاخلالفة إمنا هو مشغول بنفسه، وبعبادة ربه عز وجل فقال

طهوره أحد، وكان يستقي املاء لطهوره وحيضره قبل أن ينام، وكان رضي اهللا عنه حيب أال يعينه على 
  .إن اهللا حيب املؤمن املذنب التواب: وكان ال يترك قيام الليل ال سفراً وال حضراً، وكان يقول

وكان رضي اهللا عنه يثين على أيب بكر وعمر وعثمان، ويترجم عليهم، وكان يصلي يف كل يوم وليلة 
 لبيك فوقع مغشياً عليه فتهشم، : يج فيخر مغشياً عليه، وملا حج قالألف ركعة، وكانت الريح

وعنك : إياك أعين فقال له علي زين العابدين: فقال له الرجل. واستطال عليه رجل فتطاول فتغافل عنه
  .إذن أغضي

: قالو. وخرج يوماً من املسجد، فلقيه رجل فسبه، وبالغ يف سبه فبادرت إليه العبيد واملوايل فكفهم عنه

ما ستر عنك من أمرنا كثر ألك حاجة نعينك عليها، فاستحى : مهالً على الرجل، مث أقبل عليه فقال
أشهد أنك من أوالد : فقال الرجل. الرجل فألقى إليه مخيصته اليت عليه، وأمر له بعطاء فوق ألف درهم

  .الرسول عليه الصالة والسالم

 وهو ابن مثان ومخسني سنة، ومحل رأسه إىل مصر، ودفنت تويف رضي اهللا عنه بالبقيع سنة تسع وتسعني،
  .بالقرب من جمراة املاء إىل القلعة مبصر العتيقة رضي اهللا تعاىل عنه

بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي  أبو جعفر محمد الباقرومنهم  
  اهللا عنهم أجمعين 

  .ألنه؛ بقر العلم أي شقه، فعرف أصله وعرف خفيهقال الثوري رمحه اهللا تعاىل، مسي بالباقر 

  .إن الصواعق تصيب املؤمن، وغري املؤمن وال تصيب الذاكر هللا عز وجل: وكان رضي اهللا عنه يقول

ما دخل قلب امرئ شيء من الكرب إال نقص من عقله، مثل ما دخل من ذلك : وكان رضي اهللا عنه يقول
من مل يقل الصديق، : يق رضي اهللا عنه، ويبالغ يف مدحه ويقولالكرب أو كثر، وكان حيب أبا بكر الصد

فال صدق اهللا له قوالً يف الدنيا واآلخرة، وبلغه عن مجاعة من أهل العراق أم يبغضون أبا بكر وعمر، 
فكتب إليهم إين بريء، ممن يبغض أبا بكر وعمر ولو أين وليت لتقربت . ويزعمون أم حيبون أهل البيت

. ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج: وكان رضي اهللا عنه يقول. عاىل، بدماء من يكرههماإىل اهللا ت

ليس يف الدنيا شيء أعون من اإلحسان إىل اإلخوان، : اللهم ال متقتين، وكان يقول: وكان إذا ضحك قال
وكان . ك فقرياًبئس األخ يرعاك غنياً، ويقطع: وكان ال ميل قط من جمالستهم، وكان رضي اهللا عنه يقول
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  .اعرف املودة يف قلب أخيك مبا له من قلبك: رضي اهللا عنه يقول

ونسل احلسينيني كلهم من قبل زين العابدين فهو أبو احلسينيني كلهم، : قال األصمعي رضي اهللا عنه
رضي اهللا تعاىل عنه أمجعني، مات رضي اهللا عنه سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثالث وسبعني سنة، 

  .ى رضي اهللا عنه، أن يكفن يف قميصه الذي كان يصلي فيه، واهللا أعلموأوص

عنه ابن محمد الباقر بن زين العابدين  رضي اهللا أبو عبد اهللا جعفر الصادقومنهم    

أربع ال ينبغي : كان رضي اهللا عنه يقول: ابن احلسني بن علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليهم أمجعني
امه من جملسه ألبيه وخدمته لضيفه، وقيامه على دابته، ولو أن له مائة عبد لشريف، أن يأنف منها قي

ال يتم املعروف إال بثالث خصال أن تصغره إذا : وخدمته ملن يتعلم منه، وكان رضي اهللا عنه يقول
وكان . صنعته، وتستره وتعجله، وذلك ألنك إذا صغرته عظم، وإذا سترته أمتمته، وإذا عجلته هنيته،

إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته حماسن غريه، ملاذا أدبرت عنه سلبته حماسن نفسه، :  عنه يقولرضي اهللا
إذا بلغك عن أخيك ما تكرهه، فاطلب له من عذر واحد إىل سبعني عذراً، فإن مل جتد له : وكان يقول

  .لعل له عذراً ال أعرفه: عذراً فقل

إنكم من بيت نبوة تلبسون هذا؟ : بة من خز، فقال لهودخل عليه الثوري رضي اهللا عنه فرأى عليه ج
يا ثوري، أرين ما حتت جبتك، : ما تدري أدخل يدك فماذا حتته مسح من شعر خشن، مث قال: فقال

يا ثوري ال تكثر الدخول علينا تضرنا : فوجد حتتها قميصاً أرق من بياض البيض، فخجل سفيان، مث قال
بلغين أنك تقيس، ال تفعل فإن أول من : اهللا عنه، فقال يا أبا حنيفةودخل عليه أبو حنيفة رضي . ونضرك

إذا مسعتم عن مسلمة كلمة، فامحلوها على أحسن ما جتدون، : قاس إبليس، وكان رضي اهللا عنه يقول
ال تكلوا من يد جاعت مث شبعت، : حىت ال جتدوا هلا حممالً فلوموا أنفسكم، وكان رضي اهللا عنه يقول

وكان . لو كنت سيدهم، ما قلت أنا: أنا فقال: من سيد هذه القبيلة فقال الرجل:  قبيلةوقال لرجل من
قبل أن خيلقوا وإن اهلالك كل اهلالك . إذا أذنبت فاستغفر فإمنا هي خطايا مطوقة يف أعناق الرجال: يقول

كذا، فما يستتم يا رباه أنا حمتاج إىل : اإلصرار عليها، وكان رضي اهللا عنه، إذا احتاج إىل شيء قال
تويف رضي اهللا عنه، باملدينة سنة مثان وأربعني ومائة، وكان رضي . دعاءه إال وذلك الشيء جبنبه موضوعاً

من أعجب بشيء : من استبطأ رزقه؛ فليكثر من اإلستغفار، وكان رضي اهللا عنه، يقول: اهللا عنه، يقول
 باهللا، وكان يلبس اجلبة الغليظة القصرية من الصوف ما شاء اهللا ال قوة إال: من أمواهلم وأراد بقاءه، فليقل

وما . نلبس اجلبة هللا، واخلز لكم، فما كان هللا أخفيناه: على جسده، واحللة من اخلز على ظاهره، ويقول
  .كان لكم أبديناه
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: وكان يقول. أوحى اهللا إىل الدنيا أن اخدمي من خدمين وأتعيب من خدمك: وكان رضي اهللا عنه يقول

اللهم ارزقين مواساة من قترت عليه : وكان يقول. اء أمناء الرسل ما مل يأتوا أبواب السالطنيالفقه
  .رزقك، وكل ما أنا فيه من فضلك رضي اهللا تعاىل عنه

وكانت الشياه والذئاب يف زمانه ترعى سواء من عدله، : ومنهم عمر بن عبد العزيز رضي اهللا تعاىل عنه
ها وزهد فيها وكانت حجزة إزاره غائبة يف عكنته، فلما ويل اخلالفة، فلو وأتته الدنيا وهي راغمة فترك

شئت أن تعد أضالعه عداً من غري مس لعددا، وكانت غلته مخسني ألف دينار، فلما ويل اخلالفة صار 
ينفقها كل حني، حىت ما يبقى له غري قميص واحد ال خيلعه، حىت يتسخ فإذا اتسخ غسله ومكث يف 

ف، وكانت زوجته فاطمة بنت عبد امللك كذلك؛ وضعت مجيع ماهلا يف بيت املال البيت حىت جي
فصارت كآحاد الناس، قالت فاطمة رضي اهللا عنها، ومنذ ويل اخلالفة ما اغتسل قط من جنابة إىل أن 

 قد نزل يب أمر شغلين عنكن إىل يوم القيامة، وحىت يفرغ: فإنه ملا ويل اخلالفة خري جواريه، وقال. مات

الناس من احلساب فمن أحبت منكن، إن أعتقها أعتقتها ومن أحبت أن أمسكها، على أن ال يكون مين 
وخري فاطمة رضي اهللا عنها بنت عبد امللك بني أن . إليها شيء أمسكتها، فبكني وارتفع بكاؤهن يأساً منه

  .انتقيم عنده، وبني أن تلحق بدار أبيها، فبكت وعال حنيبها، حىت مسع ذلك اجلري

كان إذا دخل عندي البيت . ومل أر أحداً من الرجال، أشد خوفاً من اهللا تعاىل من عمر: قالت فاطمة
فال يزال يبكي حىت تغلبه عيناه، مث يسقط فيفعل مثل ذلك ليله أمجع، وكان . ألقى نفسه يف مسجده

 املؤمنني إن اهللا قد يا أمري: خيطب الناس بقميص مرقوع اجليب، من بني يديه ومن خلفه، فقال له رجل
  .أفضل القصد عند اجلدة، وأفضل احلفو عند املقدرة: أعطاك فلو لبست، فنكس رأسه ساعة، مث قال

    

ما منعك أن : وكانت بناته مل تزلن عراة، فدعا واحدة منهن فلم جتبه، فأرسل اخلادم فأتى ا إليه فقال
وكان رضي اهللا عنه يبكي الدم، وكان جيتمع . إياهاإين عريانة فأمر هلا خبيشة فألبسها : فقالت. جتيبين

باخلضر عليه السالم وكان رضي اهللا عنه كل قليل، يرسل الربيد بالسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وكان رضي اهللا عنه له سرب يرتل فيه كل ليلة، فيضع . وسلم وأيب بكر وعمر ليس له حاجة إال السالم

ال تدخل على أمري ولو : كي ويتضرع إىل الصباح، وكان رضي اهللا عنه يقولالغل يف عنقه فال يزال يب
لو أراد اهللا أن ال يعصى ما خلق إبليس، : يته عن املنكر وأمرته باملعروف، وقد كان رضي اهللا عنه يقول

 لو تعلمون مين ما أعلم من نفسي،: املتقي ملجم، وكان رضي اهللا عنه يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول

إمنا الزهد يف احلالل وأما احلرام فنار تسعر؛ يرتع فيها : ما نظرمت يف وجهي، وكان رضي اهللا عنه يقول
. وأخباره رضي اهللا عنه مشهورة يف احللية أليب نعيم وغريها. األموات، ولو كانوا أحياء لوجدوا أمل النار
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ثالثون سنة، ودفن بدير مسعان تسع و. مات رضي اهللا عنه، يف رجب سنة إحدى ومائة، وله من العمر
وكانت خالفته سنتني وأربعة عشر يوماً، ومات مسموماً، قالت فاطمة بنت عبد امللك . من أرض محص
وكان جل مرضه، من كثرة اخلوف من اهللا تعاىل، فكان أقوى سبباً من السم، رضي اهللا : رضي اهللا عنها

  .تعاىل عنه

لو أتاين آت من ريب عز : كان رضي اهللا عنه يقول: اهللا عنهومنهم مطرف بن عبد اهللا بن الشخري رضي 
وملا مات ابن له رضي اهللا . أنت خمري بني اجلنة والنار، أو تصري تراباً الخترت أن أصري تراباً: وجل فقال

أتأمروين أن أستكني للمصيبة، واهللا لو أن : يف ذلك قال: فقيل له. عنه، سرح حليته ولبس أحسن ثيابه
ما فيها كانت يل مث وعدين احلق تعاىل، على أخذها كلها بشربة ماء يف اآلخرة، الخترت تلك الدنيا و

ألبيت نائماً وأصبح نادماً، أحب إيل من أن أبيت قائماً وأصبح : الشربة، وكان رضي اهللا عنه يقول
ذا عبدي حقاً، قال اهللا عز وجل ه. إذا استوت سريرة العبد وعالنيته: معجباً، وكان رضي اهللا عنه يقول

أماتك اهللا على عجل فمات يف احلال : وكان إذا خال يف بيته تسبح معه لبنة بيته، وظلمه رجل فقال
فهل هي إال دعوة رجل صاحل، وافقت : ال قال: هل مسه قالوا: فطلبوه إىل زيادة وهو على البصرة فقال

كل عمل، ادعيت أين خملص فيه، وأين اللهم إين أستغفرك من : قدراً فأطلقوه، وكان رضي اهللا عنه يقول
اللهم ارض عنا، فإن مل ترض فاعف فإن املوىل قد يعفو : أردت به وجهك، وكان رضي اهللا عنه يقول

أجلوا اهللا أن تذكروه عند احلمار أو الكلب، : عن عبده، وهو غري راض عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول
املتقي عند ذكر خطايا : ك كذا، وكان رضي اهللا عنه يقولأحدكم لكلبه أخزاك اهللا أو فعل اهللا ب: فيقول

: أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، وكان رضي اهللا عنه يقول: الناس مشغول، وكان يقول

  .من مل جيزع من الضرب فهو لئيم

    

ذهب العلم : ال حتمل قط كتاباً إىل أمري وأنت ال تعلم ما فيه، وكان رضي اهللا عنه يقول: وكان يقول
وسئل رضي اهللا عنه عن الرجل . وبقيت عبارات يف أوعية سوء، وكان يقول ال حيتكم ورع إال على أهله

يتبع اجلنازة حياء من أهلها فقط، هل له يف ذلك أجر؟ فقال ذهب ابن سريين إىل أن له أجرين أجر 
نساء والطعام فال بد له من من ترك ال: صالته على أخيه وأجر مشيه للحي، وكان رضي اهللا عنه يقول

وكانوا يرون السائح من ترك الطعام والشراب والنساء ولو كان مقيماً يف بلده، وكان ! ظهور كرامة
اللهم : إذا أمرت غالمي حباجة فقدم حاجة صديقي عليها ازددت يف ذلك الغالم حباً، وكان يقول: يقول

رأيت أين نزلت إىل : وكان رضي اهللا عنه يقولإين أعوذ بك أن يكون غريي أسعد مين مبا علمته له، 
إن : يف ذلك فقالوا: األموات فرأيتهم جالسني فسلمت عليهم، فلم يرد علي منهم أحد السالم فقلت هلم
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اللهم ال ترد هؤالء القوم من : رد السالم حسنة وإنا ال نستطيع أن نزيد يف احلسنات، ومسع رجالً يقول
ال يقل أحدكم إن اهللا تعاىل يقول، ولكن ليقل إن اهللا : فسه، وكان يقولهذا هو العارف بن: أجلي فقال

عليك بالشرف فإنك ال تزال : من كذب صاحب وكان يقول: تعاىل قال، وكان رضي اهللا عنه، يقول
يود أقوام من الناس يوم القيامة، أن : كرمياً على إخوانك ما مل حتتج إليهم، وكان رضي اهللا عنه يقول

ما بقي يف زماننا قراءة إمنا : وكان رضي اهللا عنه يقول. نت من نار حىت ال يكتبوا ا ما كتبواأقالمهم كا
ليس بصاحيب من يغتاب عندي الناس، وكان يقول لوال الغفلة يف : هم مترفون يف الدنيا، وكان يقول

ب اخليول، ومع قلوب الصديقني ملاتوا من عظيم ما جتلى لقلوم، وكان يلبس املطارف والربانس ويرك
تويف رضي اهللا عنه بعد الطاعون . يف دعائه اللهم ال ترد السائلني معي من أجلي: ذلك كان يقول

  .اجلارف، ملا توىل احلجاج العراق سنة سبع ومائتني رضي اهللا تعاىل عنه

ن البالء العافية، مع الشكر أحب م: ومنهم العالء بن الشخري أخوه رضي اهللا تعاىل عنه ورمحه، كان يقول
نعم العبد : "مع الصرب، قال سفيان الثوري رضي اهللا عنه، وذلك ألن اهللا مدح سليمان، مع العافية بقوله

فاستوت الصفتان؛ وهذا " نعم العبد إنه أواب"وقال يف صفة أيوب مع البالء الذي كان فيه، " إنه أواب
ال كانت العافية مع الشكر أحب من البالء معاىف وهذا مبتلى، فوجدنا الشكر قد قام مقام الصرب فبما اعتد

  .مع الصرب رضي اهللا عنه

ما يغين عين ما أعلم من اخلري، إذا مل : كان يقول: ومنهم صفوان بن حمرز املازين رضي اهللا تعاىل عنه
إذا وجدت رغيفاً وكوز ماء بعد يوم فعلى : أعمل به فيا ليتين مل أحسن شيئاً، وكان رضي اهللا عنه، يقول

نيا العفاء، وكان له رضي اهللا عنه سرب يبكي فيه، وكان له بيت فانكسر من سقفه جذع فقيل له أال الد
تصلحه فقال أنا أموت غداً ولو أن صاحب املرتل يدعين أن أقيم فيه ألصلحته، وكان رضي اهللا عنه ال 

  .خيرج من بيته قط إال للصالة، مث يرجع بسرعة رضي اهللا عنه

يوثق كل من كان الناس، خيافون شره : كان رضي اهللا عنه يقول: رضي اهللا تعاىل عنهومنهم أبو العالية 
باحلديد يوم القيامة، مث يؤمر به إىل النار مع اجلبارين والشياطني، وكان رضي اهللا عنه يكره للرجل أن 

 جلس يلبس زي الرهبان من الصوف، ويقول زينة املسلمني التجمل بلباسهم، وكان حيب الوحدة، وإذا
ما مسست ذكري بيميين منذ مخسني : إليه أكثر من أربعة قام، وتركهم خياف من اللغو، وكان يقول

من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل : من مل خيشع يف صالته، فمىت خيشع وكان يقول: سنة، وكان يقول
  .تويف سنة تسعني رضي اهللا تعاىل عنه. القرآن، مث ينام عنه وال يتهجد به

تعالى عنه  رضي اهللا بكر بن عبد اهللا المزنيومنهم    
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واهللا لوال : أوثق أعمايل عندي حيب للرجل الصاحل، ووقف بعرفات فقال: كان رضي اهللا تعاىل عنه يقول
ال يكون الرجل متقياً حىت يكون بطيء الطمع : أين فيهم لرجرت أن يغفر اهللا هلم أمجعني، وكان يقول

كلما ازددت من اللباس، وأمتعة الدار ازددت من اهللا تعاىل، :  عنه يقولبطيء الغضب، وكان رضي اهللا
مقتاً وكلما ازددت ماالً عن إمساك ازددت من اهللا طرداً، وكان يقول إذا وجدت من إخوانك جفاء 

وإذا وجدت منهم زيادة حمبة، فذلك لطاعة أحدثتها فاشكر اهللا . فذلك لذنب أحدثته فتب إىل اهللا تعاىل
مات سنة مثان . وكان يقول إذا رأيتم الرجل موكالً بعيوب الناس، خبرياً ا فاعلموا أنه قد مكر بهتعاىل، 

  .ومائة رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا صلة بن أشيم العدويومنهم    

ريق كان يقول إذا مر بقوم يلعبون أخربوين عن قوم أرادوا سفراً فقطعوا النهار يف اللعب شغالً عن الط
ومات أخ له يف بالد بعيدة، فسبق شخص فأخربه، فقال رضي اهللا عنه . وناموا ليالً مىت يصلون مقصدهم

وكان رضي اهللا عنه يصلي " 30: الزمر" "إنك ميت وإم ميتون: "قد أخربين اهللا تعاىل بذلك، قال تعاىل
  .حىت يزحف إىل فراشه رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه اهللا  رضي العالء بن زيادومنهم    

: كان قد ترك جمالسة الناس كلهم إال يف صالة اجلماعة وفعل اخلري، وكان رضي اهللا تعاىل عنه يقول

واحزناه على اخلري وكان قد بكى حىت غشي بصره ورمبا بكى سبعة أيام متوالية ال يذوق فيها طعاماً وال 
  .شراباً، تويف رضي اهللا تعاىل عنه أيام والية احلجاج

لو علم الناس ما أمامهم ملا اطمأنوا ساعة يف هذه الدار وال زرعوا وال بنوا : ن رضي اهللا عنه يقولوكا
إين رأيتك الليلة يف اجلنة فقال رضي : وال كلوا وال شربوا وال ناموا رضي اهللا تعاىل عنه وجاءه رجل فقال

إنكم يف زمان :  اهللا عنه يقولاهللا عنه وحيك أما وجد الشيطان أحداً يسخر به غريي وغريك، وكان رضي
  .أقلكم الذي ذهب عشر دينه وسيأيت عليكم زمان أقلكم الذي يسلم له عشر دينه رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو حازمومنهم    

كل مودة يزيد فيها اللقاء ملدخوله، وكان يقول أدركت العلماء واألمراء : كان رضي اهللا عنه يقول
أتوم فيقفون على أبوام كالعبيد حىت إذا كان اليوم رأينا الفقهاء والعلماء والعباد هم الذين والسالطني ي
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لوال أن الذي بأيدينا خري مما : يأتون األمراء واألغنياء فلما رأوا ذلك منهم ازدروهم واحتقروهم وقالوا
ول عن احلمل فأنت يف شر بأيديهم ما فعلوا ذلك معنا، وكان يقول إذا كنت يف زمان يرضى فيه بالق

  .ناس وشر زمان

تعالى عنه  رضي اهللا محمد بن سيرينومنهم    

كانوا إذا ذكروا أحداً عنده بسوء يذكره هو باخلري، وكان ذا خشوع ومست، وكان ال يدع أحداً ميشي 
نه إن مل يكن لك حاجة فارجع، وكان إذا كلم أمه ال يكلمها بلسا: بصحبته إذا خرج إىل مكان ويقول

كله إجالال هلا، وملا حبس يف دين قال له السجان إذا جاء الليل فاذهب إىل دارك وأت بكرة النهار، 
ال أعينك على خيانة أمانتك، وكان يقول سبب حبسي أنين غريت رجال بدين كان عليه فعوقبت : فقال

 خري ما فيه عند بذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول من الظلم البني ألخيك أن تذكر شر ما فيه وتكتم
غضبك، وكان يقول لو أن للذنوب رحياً ملا قدر أحد أن يدنو مين لكثرة ذنويب، وكان إذا سئل عن الرؤيا 

اجعلين يف حل فإين قد : يقول للسائل اتق اهللا يف اليقظة فال يضرك ما رأيت يف النوم وقال له رجل
راض املسلمني ولكن يغفر اهللا لك، وكان إين أكره أن أحل ما حرم اهللا عز وجل من أع: اغتبتك، فقال

يقول إذا مدحوه يف فتياه وقالوا ما كانت الصحابة حتسن أكثر من هذا واهللا لو أردنا فقههم ملا أدركته 
  .عقولنا

عنه  رضي اهللا ثابت بن أسد البنانيومنهم    

    

ن للذكر، وعليهم إن أهل الذكر جيلسو: كان إذا ذكر النار خرجت أعضاؤه من مفاصلها، وكان يقول
من الذنوب أمثال اجلبال، فيقومون وليس عليهم ذنب واحد، وكان رضي اهللا عنه يقوم الليل مخسني 

يف دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصالة يف قربه فأعطنيها، : سنة، فإذا كان السحر يقول
يف قربه، وكان يقول الصالة خدمة اهللا فلما مات وسووا عليه اللنب وقعت عليه لبنة فإذا هو قائم يصلي 

" فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب: "يف األرض، ولو علم اهللا تعاىل شيئاً أفضل من الصالة ملا قال

كابدت الصالة عشرين سنة وتنعمت ا عشرين سنة، : ، وكان رضي اهللا عنه يقول"39: آل عمران"
  . تالوة القرآن رضي اهللا تعاىل عنهوملا مات كان الناس يسمعون من قربه

تعالى عنه  رضي اهللا يونس بن عبيدومنهم    
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ال كرب مع : ليس يف هذه األمة رياء خالص وال كرب خالص فقيل له ملاذا؟ فقال: كان رضي اهللا عنه يقول
  .السجود وال رياء مع التوحيد، واهللا تعاىل أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا فرقد السبخيومنهم    

رأيت يف املنام مناد ينادي يا أشباه اليهود كونوا على حياء :  توىل البصرة كان رضي اهللا عنه يقولكويف
مر عابد من بين : من اهللا عز وجل، فإنكم مل تشكروا إذ أعطاكم ومل تصربوا حني ابتالكم، وكان يقول

مل دقيقاً يشبع به بين إسرائيل على كثيب رمل وقد أصابت بين إسرائيل جماعة فتمىن أن يكون ذلك الر
إسرائيل، فأوحى اهللا تعاىل لنيب هلم قل للعابد قد أوجبت لك من األجر ما لو كان دقيقاً لتصدقت به 

  .رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا محمد بن واسعومنهم  

إىل لبس ما دعاك : كان رضي اهللا عنه يلبس الصوف فدخل يوماً على قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة
فقال أكره أن أقول زاهد فأزكي نفسي، أو فقري فأشكو . كلمك فال جتيبين: الصوف؟ فسكت فقال له

من : من زهد يف الدنيا فهو مالك الدنيا واآلخرة، وكان يقول: ريب عز وجل، وكان رضي اهللا عنه يقول
لناس وهم ينامون مع نسائهم على أدركنا ا: أقبل بقلبه على اهللا تعاىل أقبل بقلوب العباد إليه، وكان يقول

وسادة واحدة، ويبكون حىت تبتل الوسادة من دموعهم عشرين سنة، ال تشعر إمرأم بذلك رضي اهللا 
  .عنهم

عنه  رضي اهللا سليمان التيميومنهم    

صلى رضي اهللا عنه الغداة بوضوء العتمة أربعني سنة، وكان ميشي حافياً وله هيبة على السوقة وغريهم، 
  .ن يدخل على األمراء فيأمرهم، وينهاهم رضي اهللا تعاىل عنهوكا

تعالى عنه  رضي اهللا أبو يحيى مالك بن دينارومنهم    

لوال أخشى أن تكون بدعة ألمرت أين إذا مت أن أغل فأدفع إىل ريب مغلوال : كان رضي اهللا عنه يقول
المة حب الدنيا أن يكون دائم البطنة كما يدفع العبد اآلبق إىل مواله، وكان رضي اهللا عنه يقول من ع

قليل الفطنة، مهته بطنه وفرجه يقول مىت أصبح فأهلو وألعب وآكل وأشرب مىت أمسى فأنام جيفة بالليل 
أما أنا فال أصلح له ألنه يطلب : بطال بالنهار، وسئل رضي اهللا عنه عن لبس الصوف فقال رضي اهللا عنه
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نيا إال ثالثة لقاء اإلخوان والتهجد بالقرآن وبيت خال يذكر اهللا مل يبق من روح الد: صفاء، وكان يقول
فيه، وكان إذا سأله سائل والسحابة مارة يقول اصرب حىت متر هذه السحابة، فإين أخشى أن يكون فيها 

حجارة ترمينا ا، وكان رضي اهللا عنه يقول ما بقي ألحد رفيق يساعده على عمل اآلخرة إمنا هم 
ء قلبه، وكان يقول إين أكره أن يأتيين أحد من إخواين إىل مرتيل خوفاً أن ال أقوم بواجب يفسدن على املر

فكم " وكان يف املدنية تسعة رهط يفسدون يف األرض وال يصلحون: "حقه، وكان يقول يف قوله تعاىل
دون، اليوم يف كل مدينة ممن يفسد وال يصلح، يعين أن ما عدا التسعة كانوا كلهم يصلحون وال يفس

  .الناس يستبطئون املطر وأنا أستبطئ احلجر: وكان رضي اهللا عنه يقول

    

أدركنا : هو خري من قرين السوء وكان رضي اهللا عنه يقول: ورىب معه كلباً فقيل له يف ذلك فقال
الصحابة وهم ال يعيب بعضهم على بعض يف املالبس من أعلى وأدىن فكان صاحب اخلز ال يعيب على 

، وال صاحب الصوف يعيب على صاحب اخلز، وكان يقول من اإلخوان من يكون حمباً صاحب الصوف
قد اصطلحنا كلنا على حب الدنيا فال : لك وهو بعيد ومينعه من لقائك الشغل الذي هو فيه، وكان يقول

صاحل وال عامل يعيب على آخر فيها، وكان إدامه يف مجيع سنته أن يشتري له بفلسني ملحاً، وكان ال 
من وافقين على التقلل فهو معي : أكل اللحم إال يف أضحية ملا ورد يف األكل منها، وكان يقول ألهلهي

وإال فالفراق، وكان يتقوت من عمل اخلوص، ويف بعض األوقات يكتب املصاحف، وكان بيته خالياً 
لهم ال ال: هلك أصحاب األثقال، وكان يقول يف دعائه: ليس فيه غري مصحف وإبريق وحصري ويقول

لوال أن يقول الناس جن مالك : تدخل بيت مالك بن دينار من الدنيا شيئاً وكان رضي اهللا عنه يقول
إذا تعلم العبد العلم : للبست املسوح، ووضعت الرماد على رأسي بني الناس، وكان رضي اهللا عنه يقول

ادع : اً للعامة، وقال له بعض الوالةليعمل له كثر علمه وإذا تعلمه لغري العمل زاده فجوراً وتكرباً واحتقار
منذ عرفت أن ذم : لنا فقال كيف أدعو لكم وألف واحد يدعون عليكم، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .الناس إفراط، ومدحهم إفراط كرهت مذمتهم

  .مات رضي اهللا عنه سنة إحدى وثالثني ومائة، واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا محمد بن المنكدرومنهم    

: كابدت نفسي أربعني سنة حىت استقامت على آثار السلف، وكان حيج باألطفال ويقول: ن يقولكا

إن الفقيه يدخل بني اهللا وبني عباده فلينظر كيف : تعرضهم على اهللا تعاىل لعله ينظر إليهم، وكان يقول
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جز عن أحد من إين أستحيي من اهللا عز وجل أن أعتقد أن رمحته، تع: يدخل، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .تويف باملدينة سنة ثالثني ومائة. املسلمني ولو فعل ما فعل

تعالى عنه  رضي اهللا صفوان بن سليمومنهم    

كان يصلي بالليل حىت تورمت قدماه، وكان يتهجد بالشتاء فوق السطح، لئال ينام ودخل سليمان بن 
ينار فقال للغالم أنت غلطت ما هو أنا عبد امللك املسجد، فرأى صفوان فأعجبه مسته فأرسل إليه ألف د

تويف رضي اهللا . أذهب فاستثبت، فذهب الغالم فهرب صفوان فلم يرجع حىت خرج سليمان من املدينة
  .عنه باملدينة سنة اثنتني وثالثني ومائة، واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا موسى الكاظمومنهم    

بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا أحد األئمة االثين عشر وهو ابن جعفر بن حممد 
إذا صحبت رجال وكان موافقاً لك، مث غاب عنك فلقيته : كان رضي اهللا عنه يقول. عنهم أمجعني

فاضطرب جتلبك عليه، فارجع إىل نفسك فانظر فإن كنت اعوججت فتب، وإن كنت مستقيماً فاعلم أنه 
 يستبني لك إن شاء اهللا تعاىل وكان يكىن بالعبد الصاحل ترك الطريق وقف عند ذلك وال تقطع منه حىت

  .لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه بالليل، وكان إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه يبعث إليه مبال

ولد موسى بن جعفر رضي اهللا عنه سنة مثان وعشرين ومائة، وأقدمه املهدي إىل العراق، مث رده إىل 
لرشيد، فلما قدم الرشيد املدينة محله معه وحبسه ببغداد إىل أن تويف ا مسموماً املدينة، فأقام ا إىل أيام ا

  .رضي اهللا عنه، سنة ثالث وستني ومائة وقربه ا مشهور رضي اهللا تعاىل عنه

عنه  رضي اهللا محمد بن كعب القرظيومنهم    

فقهاً يف الدين وزهادة يف الدنيا إذا أراد اهللا بعبده خرياً جعل فيه ثالث خصال، : كان رضي اهللا عنه يقول
لو رخص ألحد يف ترك الذكر لرخص لزكريا عليه الصالة : وتبصرة بعيوبه، وكان رضي اهللا عنه يقول

: وسأله رجل فقال" آتيك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزاً واذكر ربك كثرياً: "والسالم، قال تعاىل

فمن حينئذ أعظم منك : ثاقاً أن ال أعصيه أبداً فقال له حممدأرأيت إن أعطيت اهللا عز وجل عهداً أو مي
  .جرماً، وأنت تأتلي على اهللا أن ال ينفذ فيك أمره

    

تويف رضي اهللا عنه سنة سبع عشرة ومائة، وكان يعظ الناس، فسقط عليهم املسجد فمات وماتوا كلهم 
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ثري اآلخرة، وكان رضي اهللا عنه يقول يسري الدنيا يشغل عن ك: رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول
إياك وكثرة األصحاب فإنك : ال ترتل احلكمة يف قلب فيه عزم على املعصية، وكان رضي اهللا عنه يقول

كان بني : ال تقوم بواجب حقهم، واهللا إين ألعجز عن القيام بواجب حق صاحب واحد، وكان يقول
أنا ربكم األعلى أربعون سنة وكان يقول إذا : قول فرعون إما علمت لكم من إله غريي وبني قول

  .صحت الضمائر، غفرت الكبائر، وكان رضي اهللا عنه أعرج

فكان يعاقب نفسه فيقول ينادي يوم القيامة يا أهل خطيئة كذا وكذا قوموا فتقوم معهم مث يقول يا أهل 
ويف رضي اهللا عنه سنة ت. خطيئة كذا وكذا قوموا فتقوم معهم فأراك يا أعريج تقوم مع أهل كل خطيئة

  .أربعني ومائة رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا عبيدة بن عميرومنهم    

من صدق اإلميان إسباغ الوضوء يف املكاره بالليل، وأن ختلو باملرأة احلسناء ال : كان رضي اهللا عنه يقول
ذذ به إال سرب يدخل فيه إىل ما بقي يف الدنيا شيء للمؤمن، يتل: تلتفت إليها، وكان رضي اهللا عنه يقول

عالمة : طوىب ملن يرى الشهوات بعينه، ومل يشته اخلطايا يقلبه، وكان يقول: أن ميوت، وكان يقول
حق الضيف عليك ثالث : اإلخالص أن ال تطمع يف الناس وال حتب حممدم، وكان رضي اهللا عنه يقول

عالمة املتقلل من : ت الصالة، وكان يقولأن ال تتكلف له وال تطعمه إال من حالل وحتفظ عليه أوقا
ال يكون الرجل متعلماً حىت يترك اهلوى، وال يكون : الدنيا أن يصل إىل حد مل يأخذه الئم، وكان يقول

واهللا ما اتهد فيكم إال : عاملاً حىت يعلم الناس، ما يرجو هلم فيه النجاة، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .عاىل عنهكالالعب فيما مضى رضي اهللا ت

تعالى عنه  رضي اهللا مجاهد بن حنينومنهم    

إين ألرى الرجل يصنع شيئاً مما يكره فأستحي أن أاه عن ذلك أي مع ي له، : كان رضي اهللا عنه يقول
ال يكون الرجل من الذاكرين اهللا كثرياً، حىت : وكان رضي اهللا عنه يقول كل موجبة كبرية، وكان يقول

إن النملة اليت كلمت سليمان كانت مثل الذئب العظيم، : وقاعداً ومضطجعاً، وكان يقوليذكر اهللا قائماً 
وكان يقول ليس أحد إال ويؤخذ من قوله، ويترك إال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان رضي اهللا عنه 

ل وهو فيقول اهللا عز وج. يا رب ما كان هذا ظين بك وأنت أعلم: يؤمر بالعبد إىل النار فيقول: يقول
ليكن آخر كالم : وكان يقول" خلوا سبيله: "أن تغفر يل فيقول تعاىل: فيقول" ما كان ظنك يب"أعلم 
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تويف رضي اهللا عنه، وهو ساجد . أحدكم عند منامه ال إله إال اهللا فإا وفاة ال يدري لعلها تكون منية
  .سنة اثنتني ومائة وله ثالث ومثانون سنة رضي اهللا عنه

تعالى عنه آمين  رضي اهللا بن أبي رباحعطاء ومنهم    

كان رضي اهللا عنه إذا حدثه أحد حبديث وهو يعلمه يصغي إليه كأنه ما مسعه قط لئال خيجل الرجل، 
وكان يقرأ يف قيامه يف صالة الليل املائيت آية أو أكثر وكان إذا استأذن عليه أحد ال يفتح له، حىت يقول 

قد خبث زمان يزار فيه مثلي، : يارتك يقول ما مثلي من يزار مث يقولبأي نية جئت إيل فإذا قال لز: له
من جلس جملس ذكر كفر اهللا تعاىل عنه بذلك الس عشرة جمالس من جمالس الباطل، : وكان يقول

  .وكان رضي اهللا عنه موىل أليب ميسرة الفهري، نشأ مبكة

مها اهللا تعاىل إال ملن أحب ولو كان خيص خزائن العلم ال يقس: وكان أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه يقول
بالعلم أحداً لكان أهل النسب أوىل، وكان عطاء عبداً حبشياً، وكان يزيد بن أيب حبيب نوبياً، وكان 

  .احلسن البصري موىل، وكان ابن سريين رضي اهللا عنه موىل لألنصار انتهى

. ن والضحاك بن مزاحم قاله الزهريومن املوايل أيضاً مكحول وطاوس والنخعي وميمون بن مهرا: قلت

وكان عطاء يعلم األكابر العلم وجاءه سليمان بن عبد امللك فجلس بني يديه فعلمه مناسك احلج، مث 
وحج عطاء رضي اهللا . تعلموا العلم فإين ال أنسى ذلنا بني يدي هذا العبد األسود: التفت إىل أوالده وقال

  .مبكة سنة مخس عشرة ومائة رضي اهللا تعاىل عنهوتويف . عنه سبعني حجة، وعاش مائة سنة

تعالى عنهم آمين  رضي اهللا عكرمة مولى ابن عباسومنهم    

    

الدنيا كلها " 17: النساء" "للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب: "يف قوله تعاىل: وكان يقول
 يوم مل يزل يف سرور ذلك اليوم من قرأ سورة يس يف: قريب وكلها جهالة، وكان رضي اهللا عنه يقول

سعة الشمس سعة األرض وزيادة ثالث مرات وسعة القمر سعة : حىت ميسي، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .األرض مرة

  .وكان قد جزأ الليل ثالثة أجزاء ثلثاً ينام، وثلثاً حيدث، وثلثاً يصلي، واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا طاوس بن كيسان اليمانيومنهم    
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يا ليتك تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد : قم للقرد يف دولته، وكان يقول: كان رضي اهللا عنه يقول
لو : ذهبت منهم األمانة والعمل بالعلم، وكان يقول أفضل العبادة أخفاها، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .وزن رجاء املؤمن وخوفه العتدال

حجة، وكان إذا رأى النار يكاد يطيش عقله، ورأى مات سنة مخس ومائة، وحج رضي اهللا عنه أربعني 
مرة رأساً خيرج رأساً من التنور فغشي عليه، وكان ال يسقي دابته من بئر حفرها سلطان، وصلى الصبح 

  .بوضوء العتمة أربعني سنة، وكان قواال باحلق للوالة وغريهم ال تأخذه يف اهللا لومة الئم رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا ب بن منبهأبو عبد اهللا وهومنهم    

كان رضي اهللا عنه يقول يف التوراة عالمة الرجل الصاحل أن خياصمه قومه األقرب فاألقرب، وكان رضي 
كان الناس ورقاً بال شوك وأنتم اليوم شوك ال ورق فيه، إن تركهم العبد وهرب تبعوه، : اهللا عنه يقول

ن يوجد يف صحيفيت يوم القيامة شعر، وكان يكره القياس إين أكره أ: وكان يكره النطق بالشعر ويقول
إذا قرأ الشريف تواضع وإذا قرأ : يف الدين ويقول أخاف على العامل أن تزل قدمه بعد ثبوا، وكان يقول

  .الوضيع تكرب

ما افتقر أحد إال رق : من مل يسمح لعدوه باملال مل جيد إىل غري قتاله سبيال، وكان يقول: وكان يقول
اليد للمؤمن : نه وضعف عمله وذهبت مروءته واستخف به الناس، وكان رضي اهللا عنه يقولدي

اختذوا عند الفقراء يداً، فإن : إن للعلم طغياناً كطغيان املال، وكان يقول: كالشكال للدابة، وكان يقول
أه العيش، وأتاه خلق ابن آدم أمحق ولوال محقه ما هن: هلم دولة يوم القيامة، وكان رضي اهللا عنه يقول

رجل فقال إين مررت على فالن، وهو يشتمك فغضب وذهب وقال ما وجد الشيطان غريك رسوال، مث 
قرأت نيفاً وتسعني كتاباً من كتب : إن ذلك الشامت جاءه فأجلسه إىل جنبه، وكان رضى اهللا عنه يقول

إن : ة فقد كفر، وكان يقولاهللا عز وجل فوجدت فيها كلها أن كل من وكل إىل نفسه شيئاً من املشيئ
يا بن آدم كم يل عليك نعم ما قمت يل مبا جيب عليك : "يف بعض الكتب املرتلة: اهللا عز وجل يقول

قد أصبح علماؤنا : وكان يقول" أذكرك وتنساين وأدعوك فتفر مين خريي إليك نازل وشرك إيل صاعد
 وزهدوا يف علمهم، فال حول وال قوة إال باهللا يبذلون علمهم ألهل الدنيا لينالوها منهم فهانوا يف أعينهم

من كانت بطنه وادياً من األودية كيف يصلح له الزهد يف الدنيا، وكان : العلي العظيم، وكان يقول
لو فعلت هذا : "يا رب احبس عين كالم الناس فقال اهللا عز وجل: قال موسى عليه السالم لربه: يقول

أوحى اهللا تعاىل إىل داود عليه السالم أن أسرع الناس :  عنه يقولوكان رضي اهللا" بأحد جلعلت ذلك يل
إن أعظم الذنوب : مروراً على الصراط الذين يرضون حبكمي وألسنتهم رطبة من ذكري، وكان يقول
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بعد الشرك باهللا السخرياء بالناس، وكان يقول إذا صام اإلنسان زاغ بصره فإذا أفطر على حالوة عاد 
قال عيسى : من تعبد ازداد قوة ومن كسل ازداد فترة، وكان رضى اهللا عنه يقول: بصره، وكان يقول

حبق أقول لكم إن أكل خبز الشعري وشرب املاء القراح والنوم على مزابل الكالب لكثري على "للحواريني 
ء ، وكان يقول اإلميان عريان ولباسه التقوى وزينته احلياء، وصلى رضي اهللا عنه الصبح بوضو"من ميوت

  .العشاء عشرين سنة

  .تويف بصنعاء سنة أربع عشرة ومائة رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا ميمون بن مهرانومنهم  

    

كان يقول كراهة الرجل ألن يعصي اهللا عز وجل خري له من كثرة الطاعات مع امليل إىل املعاصي، وزار 
 فقالت من تكون قال ميمون بن مهران فقالت احلسن البصري فدق الباب فخرجت إليه جارية سداسية

فما بقاؤك يا شقي إىل هذا الزمان اخلبيث، : نعم فقالت له: كاتب عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه فقال
فبكى، وصار يفحص كالطري املذبوح فسمع احلسن بكاءه وصار يقول له ال بأس عليك يا أخي رضي اهللا 

 يقولون جنلس يف بيوتنا فترد عليناء أبوابنا حىت تأتينا أرزاقنا فقال رضي عنهما، وقيل له إن هاهنا أقواماً
هؤالء قوم محق إن كان هلم يقني مثل يقني إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم فليفعلوا، وكان : اهللا عنه

ن وكا. أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم: رضي اهللا عنه يقول
يا أصحاب القرآن ال تتخذوا القرآن بضاعة تلتمسون الربح يف الدنيا، اطلبوا الدنيا بالدنيا واآلخرة : يقول

باآلخرة، وكان يقول ألصحابه قولوا يل ما أكره يف وجهي ألن الرجل ال ينصح أخاه حىت يقول له يف 
ا رأوا رجال ركباً وشخصاً كان السلف رضي اهللا عنهم إذ: وجهه ما يكره، وكان رضي اهللا عنه يقول

جيري خلفه، قالوا قاتلك اهللا من جبار، وكان يقول إذا ثبتت املودة بني األخوين فال بأس ببعد الزمان يف 
زيارما، وصبت جاريته على رأسه مرقاً فأحرقت رأسه فانذعرت فقال رضي اهللا عنه ال بأس عليك أنت 

  .رضي اهللا تعاىل عنه. حرة لوجه اهللا عز وجل

تعالى عنه  رضي اهللا أبو وائل شقيق بن سلمةومنهم    

إين ألستحي أن أطوف حول الكعبة بقدمي، وقد مشتا إىل ما ال : كان رضي اهللا عنه يقول ألصحابه
حيل، فكيف أمشي ما يف جوف الكعبة، أو احلجر، ومسع رجال يقول فالن متق فقال وحيك وهل رأيت 

  .ب روحه إذا مسع بذكر النارمتقياً قط إن عالمة املتقي أن تذه
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وكان رضي اهللا عنه إذا صلى بالليل يسمع اجلريان تسبيحه يف صالته، وكان إذا مسع ذكر اهللا تعاىل 
إين أستحي من اهللا تعاىل أن أخاف شيئاً دونه، وكان رضي : انتفض انتفاض الطري املذبوح، وكان يقول

م رغيفاً من حالل لغرباء يف هذا الزمان رضي اهللا إن أهل بيت يضعون اليوم على مائد: اهللا عنه يقول
ما دام قلب الرجل يذكر اهللا تعاىل، فهو يف الصالة، وإن كان يف السوق : عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول

كم بينكم وبني القوم أقبلت عليهم الدنيا، فهربوا منها، : وإن حتركت به شفتاه فهو أعظم، وكان يقول
وها، وكان يقول ال يكن أحدكم ولياً هللا تعاىل يف العالنية وعدواً له يف السر رضي وأدبرت عنكم، فاتبعم

  .اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا إبراهيم التيميومنهم    

تويف يف حبس احلجاج سنة اثنتني وتسعني، وكان سبب حبسه أن احلجاج طلب إبراهيم النخعي، فجاء 
أنا إبراهيم، فأخذه، وهو ال يعلم أنه إبراهيم التيمي، فأمر احلجاج : الأريد إبراهيم، فق: الذي طلبه، فقال

حببسه يف الدمياس، ومل يكن له ظل من الشمس، وال كن من الربد وكان كل اثنني يف سلسلة، فتغري 
: مات الليلة يف حبسك رجال من أهل اجلنة، فقال: إبراهيم حىت مات، فرأى احلجاج يف منامه قائال يقول

  .حلم من نزعات الشيطان فمر به، فألقى على املزبلة:  من مات فوجدوه إبراهيم، فقالانظروا

محلتنا : كفى من العلم اخلشية، وكفى من اجلهل أن يعجب الرجل بعمله، وكان يقول: وكان يقول
  .املطامع على أسوأ الصنائع

. ى املتكلم أن ينجو كفافاًأما يرض: لو تكلمت على الناس عسى أن تؤجر، فقال رضي اهللا عنه: وقيل له

بلغين أنك متكث شهراً ال تأكل شيئاً، : قلت إلبراهيم التيمي رضي اهللا عنه: وقال األعمش رضي اهللا عنه
نعم وشهرين، وما أكلت منذ أربعني ليلة إال حبة عنب ناولنيها أهلي فأكلتها، مث لفظتها يف احلال، : فقال

  .التكبرية األوىل، فاغسل يديك منه، رضي اهللا عنهإذا رأيت الرجل يتهاون يف : وكان يقول

عنه  رضي اهللا إبراهيم بن يزيد النخعيومنهم    

    

أدركنا الناس وهم يكرهون إذا اجتمعوا أن حيدث الرجل بأحسن ما عنده، : كان رضي اهللا عنه يقول
ن يقول ما أويت خبري، مث يشكو ما به، وكا: وكان يقول ال بأس أن يقول املريض إذا سئل كيف جتدك

عبد بعد اإلميان أفضل من الصرب على األذى، وكان رضي اهللا عنه خيفي أعماله ويتوقى الشهرة حىت إنه 
أدركنا الناس وهم يهابون أن يفسروا القرآن واآلن قد صار : كان ال جيلس قط إىل أسطوانة، وكان يقول
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ددت أين مل كن تكلمت بعلم وإن زماناً و: كل من أراد أن يفسره جلس إليه، وكان رضي اهللا عنه يقول
ال بأس أن تسلم على النصراين إذا كانت لك : صرت فيه فقيهاً لزمان سوء، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .إليه حاجة أو بينكما معروف

واملراد بالسالم واهللا أعلم أن يقول للنصراين كيف حالك مثال ال قوله السالم عليك ألنه ال يسلم : قلت
 من اتبع اهلدى، وحيتمل أن يكون ذلك من باب إذا تعارض مفسدتان ارتكبنا األخف منهما أو إال على

إن الرجل يتكلم بالكلمة من العلم : مصلحتان فعلنا أدوما عند تعفر أعالمها واهللا أعلم، وكان يقول
 إىل أن فرغ، ليصرف ا وجوه الناس إليه، يهوي ا يف جهنم فكيف مبن كان ذلك نيته منا أول جلوسه

وكان إذا استأجر دابة لريكبها إىل موضع فوقع سوطه مييناً أو مشاال يرتل عنها ويأخذها وال يعرج ا 
ويقول إمنا استأجرا ألذهب ا هكذا ال هكذا، وكان رضي اهللا عنه يقول كفى باملرء إمثاً أن يشار عليه 

ان يلبس الثوب املصبوغ بالزعفران أو العصفر، حىت باألصابع يف دين أو دنيا إال من حفظه اهللا تعاىل، وك
  .تويف سنة مخس وتسعني رضي اهللا تعاىل عنه. ال يدري من رآه أهو من القراء أو الفتيان

تعالى عنه  رضي اهللا عون بن عبد اهللا بن عتبةومنهم    

بك كرباً أن كان يقول إن لكل رجل سيداً من عمله وإن سيد عملي ذكر اهللا تعاىل، وكان يقول كفى 
ترى لك فضال على من دونك، وكان يقول الكرب أول ذنب عصى اهللا تعاىل به وخرج أصحابه يوماً إىل 

الربية، فرأوه نائماً يف احلر والغمامة تظله فلما انتبه أخذ عليهم أن ال خيربوا بذلك أحداً حىت ميوت، وكان 
ى تغيريه أن يعتزل عنهم، وهو أهون من الفرار يقول طريق اخلالص ملن يرى من الناس منكراً فال يقدر عل

  .من أرضهم، وكان رضي اهللا عنه يقول جمالس الذكر صقال للقلوب وشفاء هلا

أليس اخلز لئال يستحي ذو اهليئة أن جيلس : وكان يلبس أحياناً اخلز وأحياناً الصوف فقيل له يف ذلك فقال
إيل، وكان يقول من كان يتهم نفسه بالنفاق فليس إيل وألبس الصوف لئال ابين املساكني أن جيلسوا 

عنده نفاق، وكان إذا خالفه عبده أو غالمه يقول ما أشبهك مبوالك مع مواله، وكان رضي اهللا عنه 
من متام التقوى أن ال يشبع العبد من زيادة العلم، وإمنا ترك قوم طلب الزيادة من العلم لقلة : يقول

من : لو رأيت األجل ومسريه ألبغضت األمل وغروره، وكان يقول: يقولانتفاعهم مبا قد علموا، وكان 
  .األعمال الصاحلة كلها، رضي اهللا تعاىل عنه: ضبط بطنه فقد ضبط

تعالى عنه  رضي اهللا سعيد بن جبيرومنهم    
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كان رضي اهللا عنه يبكي حىت عمشت عيناه وكان خيتم القرآن فيما بني املغرب والعشاء يف رمضان 
إين ألرى : كل موجبة كبرية وكان يقول: تم القرآن يف كل ركعة يف جوف الكعبة وكان يقولوكان خي

  .الرجل على املعصية فأستحي أن أاه حلقارة نفسي

وكان له ديك يقوم على صياحه فلم يصح ليلة فنام سعيد عن ورده فدعا على الديك فمات لوقته فعزم 
ما أراين : ة اإلجابة حالوة الدعاء، وملا أخذه احلجاج قالعالم: أال يدعو على شيء بعدها، وكان يقول

وياله يا أيب : إال مقتوال ودخلت عليه ابنته فرأت القيد يف رجليه فبكت فلما دعي ليقتل صاحت وقالت
من أطاع اهللا تعاىل فهو ذاكر ومن عصاه : فقال يا بنييت ما بقاء أبيك بعد سبع ومخسني سنة وكان يقول

  . أكثر التسبيح وتالوة القرآنفليس بذاكر وإن

    

رجل اجترح من الذنوب مث تاب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله، وكان إذا : من أعبد الناس فقال: وقيل له
ال إله إال اهللا : طلع الفجر ال يتكلم إال بذكر اهللا تعاىل حىت يصلي الصبح، وملا قطع احلجاج رأسه قال

دعوين أتأهب للموت وآتيكم غداً : ملا وعدوه بالقتل غداً قال للحراسالثالثة فلم يتمها، و: مرتني مث قال
فتنازعوا يف ذلك خوف اهلرب مث إنه غلب عليهم صدقة، فأطلقوه، مث جاءهم من الغد فقدموه للقتل 

الفهم ال تسلط احلجاج على أحد بعدي : وبسط النطع وجاء السياف فذحبه على النطع، وكان قد قال
مخس عشرة ليلة ووقعت األكلة يف بطنه، وكان ينادي بقية حياته مايل ولسعيد بن فعاش احلجاج بعده 

  .قتل سنة مخس وتسعني رضي اهللا تعاىل عنه ورمحه. جبري كلما أردت النوم أخذ برجلي

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا عامر بن شراحيل الشعبيومنهم  

  : مر رضي اهللا عنه برجل يغتابه فأنشد

  لعزة من أعراضنا ما استحلت  غير داء مخامرهنيئاً مريئاً 

ألن أقيم يف محام : إياكم والقياس يف الدين فإن من قاس فقد زاد يف الدين، وكان يقول: وكان يقول
إعظاماً هلا وخوفاً من وقوع ذنب فيها، وكان : أحب إيل من أن أقيم مبكة قال سفيان رضي اهللا عنه

اجلاهل من املتعبدين، فإما فتنة لكل مفتون، وكان رضي اهللا عنه اتقوا الفاجر من العلماء، و: يقول
مل حيضر وقعة اجلمل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أربعة علي وعمار وطلحة : يقول

لست بفقيه، وال عامل إمنا حنن قوم مسعنا : والزبري فإن جاءوا خبامس فأنا كاذب وقيل له مرة يا فقيه فقال
 فنحن حندثكم مبا مسعنا، وإمنا الفقيه من تورع عن حمارم اهللا عز وجل، والعامل من خشي اهللا تعاىل حديثاً

تعايش الناس بالدين زمناً طويال حىت ذهب الدين، مث تعايشوا : بالغيب، وكان رضي اهللا تعاىل عنه يقول
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 حىت ذهب احلياء، مث تعايشوا باملروءة زمناً طويال حىت ذهبت املروءة، مث تعايشوا باحلياء زمناً طويال
  .بالرغبة والرهبة، وسيأيت بعد ذلك ما هو أشد منه

ليتين مل أتعلم علماً وددت أن أخرج من الدنيا كفافاً ال علي وال يل وكان رضي اهللا عنه : وكان يقول
مون العلم أدركنا الناس وهم ال يعل: ما بكينا من زمان إال وبكينا عليه وكان رضي اهللا عنه يقول: يقول

  .إال لعاقل ناسك وصاروا اليوم يعلمونه ملن ال عقل له وال نسك

  .مات رضي اهللا عنه بالكوفة سنة أربع ومائة وهو ابن سبع وتسعني سنة رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا ماهان بن قيسومنهم    

ال يفتر عن التكبري والتسبيح أما يستحي أحدكم أن تكون ذابته أكثر ذكراً هللا منه وكان : كان يقول
وملا صلبه احلجاج على بابه كان يسبح ويهلل ويكرب على اخلشبة ويعقد بيده حىت بلغ تسعاً . والنهليل

كانت أعماهلم : وعشرين، مث طعنوه على تلك احلالة فمكث شهراً مصلوباً، وسئل عن أعمال القوم فقال
  .قليلة وقلوم سليمة رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا ع بن خراشربيومنهم    

ال تعودوا أنفسكم الراحة فتشقى غداً وكان يقول إن استطعت أن ال تعرف : كان رضي اهللا عنه يقول
اجلوع يصفي الفؤاد : فافعل فقد فسدت الدنيا وليس فيها لغري العزلة متسع، وكان رضي اهللا عنه يقول

اماً يف اهلواجر وكان قد آىل على نفسه أن ال ومييت اهلوى ويورث العلم وكان من أكثر الناس صي
: يضحك قط حىت يعلم أيصري إىل جنة أم إىل نار، فأخرب غاسله أنه مل يزل متبسماً على سريره، ويقول

  .قدمت على رب كرمي

تويف رضي اهللا عنه سنة أربع ومائة، وكان له مال كثري فأنفقه كله على أصحابه قال بعضهم دخلت يوماً 
  .ملا قل مايل جفاين أحبايب واهللا أعلم: يعجن يف جفنة ودموعه تسيل ويقولعليه وهو 

تعالى عنه  رضي اهللا طلحة بن مصرفومنهم    

  .إن الشيطان ليجلب على املؤمن بكثر من ربيعة ومضر، وكان رضي اهللا عنه ورعاً زاهداً: كان يقول

    

 حىت أشوي لطلحة قديده الذي يفطر عليه مكانك: ودخلت يف داره جارية تأخذ ناراً فقالت هلا امرأته
على سيخك احلديد، فلم يذقه، وقال حىت ترسلي إىل سيدا تستأذنيها يف حبسك إياها وشواء القديد 
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على حديدها وكان إذا رفعوه على أحد من أقرانه يذهب ويقرأ عليه، وجيلس بني يديه ليدفع بذاك ما 
 إذا ذكروا عنده االختالف يقول ال تقولوا االختالف ولكن تومهه الناس فيه من أنه أعلم منه، وكانوا
لقد أدركنا أقواماً لو رأيتموهم الحترقت أكبادكم، وكنا نرى : قولوا السعة، وكان رضي اهللا عنه يقول

نفوسنا يف جهنم لصوصاً، وكان يقول العقاب مفتاح التقايل، والعتاب خري من احلقد، وكان رضي اهللا 
إذا اعتذر إليك أحد فتلقه بوجه : سفهاءكم، فإم يكفونكم العار والنار، وكان يقولأكرموا : عنه يقول

  .طلق إال أن تكون قطيعته قربة إىل اهللا تعاىل

  .تويف رضي اهللا عنه سنة اثنيت عشرة ومائة رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا زيد القائيومنهم    

ريجف فؤاده من هيبته، وكان قد قسم الليل أثالثاً ثلثاً عليه، كان ورعاً زاهداً ذا هيبة يراه الرجل ف
له : والثلثني على أخويه، فكان يقوم ثلثه مث جييء إىل أخيه فريكضه برجله فيجده كسالن ال يقوم، فيقول

من أنا أقوم عنك فيقوم مث يأيت إىل أخيه اآلخر فيقول له قم فيجده كسالن، فيقول له من أنت اآلخر أنا 
  .عنك، فكان يقوم الليل كلهأقوم 

  .تويف رضي اهللا عنه سنة اثنتني وعشرين ومائة

تعالى عنه  رضي اهللا منصور بن المعتمرومنهم    

لو رأيت منصوراً وهو واقف يصلي لقلت إنه ميوت الساعة، فكانت : كان الثوري رضي اهللا عنه يقول
ت قالت ابنة جاره ألبيها يا أبت أين ذلك حليته تلصق بصدره، وكان يقوم الليل على سطح داره، فلما ما

العمود الذي كان فوق سطح جارنا وذلك ألا كانت ال تصعد إال ليال، وصام ستني سنة، وقام ليلها، 
وكان يبكي حىت يرمحه أهله طول ليله، فإذا أصبح كحل عينيه وادهن، وخرج إىل الناس حىت كأنه بات 

وحبسوه شهراً ليتوىل القضاء فلم . هللا عنه قد عمش من البكاءنائماً خيفي عمله عن الناس وكان رضي ا
يرض فقالوا لعامل الكوفة لو نشرت حلمه مل يل لك قضاء فخلى عنه وحل قيده، وكان منصور رضي اهللا 
عنه ال يراه أحد إال ظن أنه قريب عهد مبصيبة منكسر الطرف منخفض الصوت رطب العينني إذا حركته 

  .جاءت عيناه بالدموع

أومل يكن لنا ذنب إال : تويف سنة اثنتني وثالثني ومائة رضي اهللا تعاىل عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول
حمبتنا للدنيا الستحقينا دخول النار، وكان يقول للعلماء إمنا أنتم متلذذون يسمع أحدكم العلم وحيكيه 

العلم ليس فيه شيء يدل على حبها وإمنا يراد من العلم العمل ولو عملتم بعلمكم هلربتم من الدنيا، ألن 



الشعراين- الطبقات الكربى  64  

وكان يقول من أعظم الزهد يف الدنيا الزهد يف لقاء الناس وكان رضي اهللا عنه يقول اللهم ال ترزقين ماال 
  .وال ولداً وال داراً وال خادماً وما أعطيت يل مما تكره فخذه مين

تعالى عنه  رضي اهللا سليمان بن مهران األعمشومنهم    

: السالطني يكونون يف جملسه أحقر احلاضرين وهو مع ذلك حمتاج إىل رغيف وكان يقولكان األغنياء و

نقض العهد وفاء بالعهد ملن ليس له عهد، وكان إذا قام من النوم فلم يصب ماء وضع يده على اجلدار 
 فتيمم حىت جيد املاء حمافظة على الطهارة، وكان يقول أخاف أن أموت على غري وضوء فإن املوت يأيت

  .على غري ميعاد

ومكث قريباً من سبعني سنة مل تفته التكبرية األوىل، وكان يقول أما خيشى أحدكم إذا عصى اهللا تعاىل أن 
إذا فسد الناس أمر عليهم : يثور من تلك املعصية دخان يسود وجهه بني الناس، وكان رضي اهللا عنه يقول

 واذهبوا يب إىل ريب فاطرحوين يف اللحد فإين أحقر إذا أنا مت فال تعلموا يب أحداً: سرارهم وكان يقول
واهللا لو كانت نفسي يف يدي لطرحتها يف : من أن ميشي أحد يف جنازين، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .احلش، رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أويس الخوالنيومنهم    

ال :  عمل وكان رضي هللا عنه يقولليس بفقيه من حيدث باحلديث من غري: كان رضي اهللا عنه يقول
يهتك اهللا ستر عبده ويف قلبه مثقال ذرة من خري وكان يقول إعراب اللسان يقيم جاهك عند الناس 

     وإعراب القلب يقيم 

وكان يقول يل كذا وكذا سنة ما عملت عمال يستحي منه إال اجلماع ودخول . جاهك عند اهللا تعاىل
أنا أحق بالسوط من الدواب، وكان إذا أخذته فترة مشق : ده، ويقولاخلالء وكان يعلق سوطه يف مسج

  .ساقه بالسوط، وكان رضي اهللا عنه ميشي على املاء يف دجلة بغداد رضي اهللا عنه

  رضى اهللا عنه  مكحول الدمشقيومنهم  

ل يف إذا كان الفض: من أحيا ليلة يف ذكر اهللا عز وجل أصبح كيوم ولدته أمه، وكان يقول: كان يقول
إذا كان يف أمة مخسة عشر رجال يستغفرون : اجلماعة فإن السالمة يف الغزلة، وكان رضي اهللا عنه يقول

من : اهللا عز وجل كل يوم مخساً وعشرين مرة مل يؤاخذ اهللا تعاىل تلك األمة بعذاب العامة، وكان يقول
  .طاب رحيه زاد عقله، ومن نظف ثوبه قل مهه واهللا أعلم
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تعالى عنه  رضي اهللا ن ميسرةيزيد بومنهم    

: إذا بلغك عن الرجل القول فأنكره فخذ بقوله، ودع ما بلغك، وكان يقول: كان رضي اهللا عنه يقول

: كنا نضحك، ونلعب ومنزح فلما بلغنا احملل الذي يقتدي بنا فما بقي إال اإلمساك عن ذلك، وكان يقول

ال تكمل حمبة األخ يف اهللا تعاىل حىت : كان يقولإذا تكلم الفقيه باإلعراب ذهب اخلشوع من قلبه، و
يكون أحب من األب واألم واألخ الشقيق، وكان يقول طول الكمد أحب إيل من إسبال الدمعة 

إن العقل إذا طاش فقدت احلرفة، فإذا فقدت احلرفة قلصت الدمعة، وإذا ثبت : للخائفني، وكان يقول
ما أراك تعذبنا وتوحيدك يف : بكى وكان رضي اهللا عنه يقولالعقل فهم صاحبه املوعظة فأحرقته، فحزن و

كانت العلماء إذا علموا : قلوبنا ولو فعلت ذلك جلمعت بيننا وبني قوم طاملا عاديناهم فيك، وكان يقول
عملوا، وإذا عملوا اشتغلوا بأنفسهم، فإذا اشتغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا، وكان رضي 

ال تبذل قط علمك ملن ال يسأله، وكان يقول كان أشياخنا رضي اهللا عنهم يسمون الدنيا : يقولاهللا عنه 
كانت أخبار بين إسرائيل : الدنية ولو وجدوا هلا امساً شراً منه لسموها به، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .الصغري منهم والكبري ال ميشون إال بالعصا خمافة أن خيتال أحدهم يف مشيه إذا مشى

تعالى عنه  رضي اهللا كعب األحبارومنهم    

أنريوا : كان رضي اهللا عنه يقول ما استقر لعبد ثناء يف األرض حىت يستقر له يف السماء وكان يقول
يأيت على الناس زمان تكثر فيه : بيوتكم بذكر اهللا كما تنريون قلوبكم به وكان رضي اهللا عنه يقول

ما من أحد يساق إىل النار إال وهو مسود : بارك له فيه وكان يقولاملسألة فمن سأل يف تلك الزمان مل ي
الوجه، وقد وضعت األنكال يف قدميه، واألغالل يف عنقه، إال من كان من هذه األمة فإم يساقون إىل 

النار بألوام من غري تسويد وجوههم ألم كانوا يسجدون عليها يف دار الدنيا، وكان رضي اهللا عنه 
يوشك أن تروا : أواه من النار وكان يقول: ا مسى اخلليل أواهاً ألنه كان إذا مسع بذكر النار قالإمن: يقول

جهال الناس يتباهون بالعلم ويتغايرون على التقدم به عند األمراء كما يتغابر النساء على الرجال فذلك 
  .حظهم من علمهم

ال يذهب أمل : وكان رضي اهللا عنه يقولوكان يقول صالة بعد صالة ليس بينهما لغو كتاب يف عليني، 
  .تويف رضي اهللا عنه يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهما. املوت عن امليت ما دام يف قربه

تعالى عنه  رضي اهللا عبد الرحمن بن عمرو األوزاعيومنهم    
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ك تنظر تبارك من خلقك وجعل: كان رضي اهللا عنه يكره صيد الرب أيام فراخه رمحة بأمه وبه وكان يقول
ليس ساعة من ساعات الدنيا إال وهي : بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم، وكان رضي اهللا عنه يقول

معروضة على العبد يوم القيامة يوماً يوماً، وساعة ساعة، فالساعة اليت ال يذكر اهللا تعاىل فيها تتقطع نفسه 
أدركنا :  رضي اهللا عنه يقولعليها حسرات، فكيف إذا مرت عليه ساعة مع ساعة ويوم مع يوم، وكان

الناس وهم أول ما يستيقظون ويصلون الصبح يتفكرون يف أمر معادهم وما هم صائرون إليه، مث يفيضون 
ولد رمحه اهللا سنة مثان ومثانني، ومات سنة سبع ومخسني ومائة، وكان مولده . بعد ذلك يف الفقه والقرآن

 احلمامي يف مجاعة وأغلق عليه الباب مث جاء فوجده ببعلبك، ومات يف محام بريوت دخل احلمام فذهب
  .ميتاً متوسداً بيمينه مستقبل القبلة

    

ما أحد من الرعية إال وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظالمة : عظين فقال. ودخل عليه املنصور فقال
من عياله كاآلبق ال سقتها إليه، وكان يقول لقاء اإلخوان خري من لقاء األهل واملال، وكان يقول الفاز 

لو قبلنا من الناس كل ما : يقبل اهللا منه صوماً، وال صالة حىت يرجع إليهم، وكان رضي اهللا عنه، يقول
  .يعرضون علينا هلنا يف أعينهم رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا حسان بن عطيةومنهم    

ذكر اهللا تعاىل حىت تغيب الشمس، كان رضي اهللا تعاىل عنه إذا صلى العصر تنحى يف ناحية املسجد في
من أطال قيام الليل هون اهللا عليه طول القيام يوم القيامة، وكان يقول ما ازداد العبد يف : وكان يقول

بكى آدم عليه السالم على خروجه من اجلنة : علمه وعمله إخالصاً إال ازداد الناس منه قرباً وكان يقول
 عاماً، وبكى على ابنه حني قتل أربعني عاماً، وأقام مبكة مائة عام سبعني عاماً، وبكى على خطيئته سبعني

  .واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا عبد الواحد بن زيدومنهم    

مثل املؤمن مثل الولد يف الرحم ال حيب اخلروج، فإذا خرج مل : أدرك احلسن البصري وغريه وكان يقول
  .حيب أن يرجع، فكذلك املؤمن إذا خرج من الدنيا

وكان رضي اهللا عنه يقول عليكم باخلبز وامللح، فإنه يذهب شحم الكلى ويزيد يف اليقني، وكان رضي 
أحسن أحوال العبد مع اهللا موافقته، فإن أبقاه يف الدنيا لطاعته كان أحب إليه وإن أخذه : اهللا عنه يقول

 شيئاً ثانياً إال سلبه اهللا تعاىل كان أحب إليه، وكان يقول ما من عبد أعطي من الدنيا شيئاً فابتغى إليه
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  .حب اخللوة معه وبدله بعد القرب بعداً وبعد األنس وحشة

  .وصلى الغداة بوضوء العشاء أربعني سنة رمحه اهللا واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا أبو بشر صالح المريومنهم    

اصله تتقطع، وكان ميكث كان رضي اهللا عنه يبكي كبكاء الثكلى، وجيأر جؤار الرهبان حىت كأن مف
مبهوتاً إذا رأى املقربة اليومني والثالثة ال يعقل وال يتكلم وال يأكل وال يشرب، وكان يسمع كالم املوتى 

  .ويكلمهم ويكلمونه باملواعظ رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو المهاجر بن عمرو القيسيومنهم    

اً قد استغفرت اهللا عز وجل عن كل ذنب مائة ألف مرة نيف وأربعون ذنب: وامسه رباح وكان يقول يل
ال جتعل لبطنك على عقلك سبيال إمنا الدنيا أيام قالئل، وكان ال : وما مث إال عفوه ومغفرته وكان يقول

: يأكل دائما إال سد الرمق، وكان يقول مثقال ذرة من حلم يقسي القلب أربعني صباحاً، وكان يقول

ا أهون من إزالة حمبة الرياسة إذا استحكمت يف النفس، وكان يقول رحم اهللا إزالة اجلبال من مواضعه
إياك أن تقف على حوانيت الصيارفة : أقواماً زاروا إخوام يف قبورهم وهم يف حماريبهم، وكان يقول

إذا قال الرفيق قصعيت فليس برفيق حىت يقول قصعتنا، وكان يقول ملا : فإا مواضع الربا، وكان يقول
تعلم العلم لتعمل به ال لتعلمه لغريك، فيكون عليك بوره : لتقى موسى باخلضر عليهما السالم قال ملوسىا

كما ال تنظر األبصار الضعيفة إىل شعاع الشمس، كذلك ال تنظر قلوب حميب : ولغريك نوره وكان يقول
يترك زوجته كأا أرملة الدنيا إىل نور احلكمة، وكان يقول ال يبلغ الرجل إىل منازل الصديقني، حىت 

  .أوالده كأم أيتام ويأوى إىل منازل الكالب

وكان رضي اهللا عنه ال يزيد يف أكله وإدامه على اخلبز وامللح ويقول لنفسه أمامك الشواء والفرش يف 
عليك مبجالس الذكر وحسن الظن مبوالك وكفى ما خرياً : الدار اآلخرة رضي اهللا عنه، وكان يقول

  . تعاىل عنهرضي اهللا

تعالى عنه  رضي اهللا عطاء السلميومنهم    

غلب عليه احلزن واخلوف حىت مكث أربعني سنة على فراشه ال يقدر أن يقوم وال خيرج من البيت، 
وكان يومئ بالصالة على فراشه، ورأى مرة التنور وهو يسجر فغشي عليه، وكان رضي اهللا عنه يبكي 

ه دمع، وكان إذا بكى رؤي حوله بلل يظن أنه من أثر الوضوء وإمنا هي الثالثة أيام بلياليهن ال يرقأ ل
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وكانت . دموعه، وكان إذا خرج إىل جنازة يغشى عليه يف الطريق مرات، وخير من على الدابه مل يرجع
  .كل بلية نزلت بالناس يقول هذا كله من أجل عطاء لو مات استراح الناس منه رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا ن أبان الغالمعتبة بومنهم    

    

ومسي بالغالم ألنه كان يف العبادة كأنه غالم رهبان ال لصغر سنه وقال عتبة الغالم رضي اهللا عنه جاءين 
ما زال فالن يصف من قلبه مرتلة ال أعرفها من قليب فقلت ألنك : عبد الواحد بن زيد رضي اهللا عنه فقال

ذا تركت التمر وصلت إليها فقلت له نعم فجعل عبد الواحد يبكي، وكان فإ: تأكل مع خبزك متراً فقال
عتبة يأوي إىل املقابر والصحارى وخيرج إىل السواحل فيقيم فيها، فإذا كان يوم اجلمعة دخل البصرة 

فيشهد اجلمعة مث يأيت إخوانه فيسلم عليهم، وكان قد غلب عليه احلزن، وكانوا يشبهونه يف احلزن 
  .ري رضي اهللا عنهباحلسن البص

مات رضي اهللا عنه شهيداً يف قتال الروم وكان يهجع بعد العشاء شيئاً يسرياً، مث يقوم إىل الصباح وكان 
يلبس الشعر حتت ثيابه إال يوم اجلمعة، وكان يلبس كساءين أغربين يتزر بواحدة منهما ويرتدي 

وه فوجدوا فيه قرباً حمفوراً وغال من حديد باآلخرى، وكان له بيت مغلق ال يفتحه إال ليال فلما مات فتح
  .رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سفيان بن سعيد الثوريومنهم    

ولد رضي اهللا عنه سنة سبع وتسعني وخرج من الكوفة إىل . وكانوا يسمونه أمري املؤمنني يف احلديث
 وستني ومائة وكان رضي اهللا البصرة سنة مخس ومخسني ومائة وتويف رضي اهللا عنه بالبصرة سنة إحدى

ال ينبغي للرجل أن يطلب العلم واحلديث : عنه عامل األمة وعابدها وزاهدها وكان رضي اهللا عنه يقول
حىت يعمل يف األدب عشرين سنة، وكان يقول إذا فسد العلماء فمن يصلحهم، وفسادهم مبيلهم إىل 

إذا مل يكن حتت : ريه، وكان رضي اهللا عنه يقولالدنيا، وإذا جر الطبيب الداء إىل نفسه، فكيف يداوي غ
احلنك من العمامة شيء فهي عمامة إبليس، وكان يقول من تصدر للعلم قبل أن حيتاج إليه أورثه ذلك 

  .الذل، كان ميكث اليومني والثالثة ال يأكل حىت يضر به اجلوع شغال عنه مبا هو فيه من العبادة

خي أنك يف زمان كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكتب إىل عابد من العباد اعلم يا أ
يتعوذون أن يدركوه، ومعهم من العلم ما ليس معنا، وهلم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حني أدركناه 
على قلة العلم وقلة الصرب وقلة األعوان على اخلري، وفساد من الزمان، فعليك باألمر األول والتمسك به، 
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ر فإن هذا زمان مخول، وعليك بالعزلة وقلة خمالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع عليك باخلمو
بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، فالنجاة اآلن يف تركهم فيما ترى وإياك يا أخي واألمراء أن 

ظلمة، فإن ذلك تدنو منهم أو ختالطهم يف شيء من األشياء، ويقال لك تشفع أو تدرأ عن مظلوم أو ترد م
من خديعة إبليس، إمنا اختذ ذلك القراء سلماً للقرب منهم، واصطياداً للدنيا بذلك وكان رضي اهللا عنه 

لو علمت من الناس أم يريدون بالعلم وجه اهللا تعاىل ألتيت إىل بيوم، فعلمتهم ولكن إمنا : يقول
إذا قالوا له حدثنا ما أراكم أهال للحديث، وال يريدون به جماراة الناس وأن يقولوا حدثنا سفيان، وكانوا 

أرى نفسي أهال ألن أحدث، وما مثلي ومثلكم إال كما قال القائل افتضحوا فاصطلحوا وكان رضي اهللا 
عنه يقول ما كفيت من املسألة والفتيا فال تزاحم فيه، وكان يقول قد ظهر من الناس اآلن أمور يشتهي 

ما كنت أظن أن أعيش إىل زمان إذا :  نظن أننا نعيش هلا وكان يقولالرجل أن ميوت قبلها، وما كنا
إهلي : ذكرت األحياء ماتت القلوب، وإذا ذكرت األموات حييت القلوب، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .البهائم يزجرها الراعي فترتجر عن هواها وأراين ال يزجرين كتابك عما أهواه فيا سوأتاه

ابن مرمي عليه الصالة والسالم أوصين قال انظر خبزك من أين هو وقيل له قال رجل لعيسى : وكان يقول
إن فالناً يدخل على املهدي ويقول أنا يف خالص من تبعاته فقال كذب، واهللا أما أرى إسرافه يف ملبسه 
ومأكله وملبس خدمه وخيله ورجله هل قال له قط يوماً إن هذا ال يليق بك هذا من بيت مال املسلمني 

  . يقول رضا امللحني غاية ال تدركوكان

    

املال يف زماننا هذا سالح للمؤمن وكان يقول أحب لطالب العلم أن يكون يف كفاية فإن : وكان يقول
ال طاعة للوالدين يف الشبهات : اآلفات وألسن الناس تسرع إليه إذا احتاج وذل وكان رضي اهللا عنه يقول

اهللا تعاىل فمن مث فضل على غريه، ولوال ذلك كان كسائر األشياء، إمنا يطلب العلم ليتقي به : وكان يقول
شكوى املريض إىل أحد من إخوانه ليس من شكوى اهللا عز وجل، وكان يقول للمهدي يف : وكان يقول

احذر من هؤالء األعوان، واملترددين إليك من الفقراء، فإن هالكك على أيديهم يأكلون طعامك، : وجهه
أئمة العدل مخسة : يغشونك وميدحونك مبا ليس فيك، وكان رضي اهللا عنه يقولويأخذون درامهك، و

أبو بكر، وعمر، وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، من قال غري هذا فقد اعتدى وقوموا ثياب الثوري 
اليت عليه حىت النعل فبلغ درمهاً وأربعة دوانق، وكان رضي اهللا عنه ال جيلس يف صدر جملس قط إمنا كان 

ال يأمر السلطان باملعروف إال رجل عامل مبا يأمر : يقعد يف جنب حائط جيمع بني ركبتيه، وكان يقول
ذهب الناس يا أبا عبد اهللا وبقينا على محر : وينهي رفيق مبا يأمر، وينهى عدل يف ذلك وقال له رجل

  .دبرة
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إذا بلغك عن قرية أن : قولما أحسن حاهلا لو كانت على الطريق، وكان رضي اهللا عنه ي: فقال الثوري
ال جتب أخاك : ا رخصاً، فارحل إليها فإنه أسلم لقلبك ودينك وأقل هلمك، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .إىل طعام إال إن كنت ترى أن قلبك يصلح على طعامه

نه إذا إ: أال تسمعون هلذا يقول: فما أصنع بعيايل؟ فقال: ونصح يوماً إنساناً رآه يف خدمة الوالة، فقال
ال تقتدوا قط بصاحب عيال، فإنه قل : عصى اهللا رزق عياله، وإذا أطاعه ضيعهم، مث قال رضي اهللا عنه

لو : عيايل، وكان يقول: صاحب عيال أن يسلم من التخليط، وعذره دائماً يف أكل الشبهات واحلرام قوله
ودي عليه يوم القيامة على رؤوس أهل أن عبداً عبد اهللا تعاىل جبميع املأمورات إال أنه حيب الدنيا إال ن

اجلمع أال إن هذا فالن بن فالن قد أحب ما أبغض اهللا تعاىل، فيكاد حلم وجهه يسقط من اخلجل وكان 
ألن أخلف عشرة آالف دينار أحاسب عليها أحب من أن أحتاج إىل الناس، فإن : رضي اهللا عنه يقول

لمؤمن يصونه عن سؤال امللوك واألغنياء وكان يقول ال املال كان فيما مضى يكره أما اليوم، فهو ترس ل
ال : بد ملن حيتاج إىل الناس أن يبذل هلم دينه فيما حيتاج فيمسك على ما بيده من املال، وكان يقول

  .تصحب يف السفر من يتكرم عليك فإنك إن ساويته يف النفقة أضربك، وإن تفضل عليك استعبدك

خرجت مرة يف الليل فنظرت إىل : ا ال حيتمل السرف، وكان يقولاحلالل يف زماننا هذ: وكان يقول
  .إنك مل تنظر إليها نظر اعتبار وإمنا نظرت إليها نظر قلة: السماء، ففدت فليب فذكرت ذلك ألمي فقالت

لو أين أعلم منهم أم ال يفتخرون علي بعطائهم ألخذته منهم ولذلك كان : وكان يرد ما يعطاه ويقول
جاءين سفيان الثوري : إم ال يكتمون ذلك بل يروح أحدهم، ويقول: ترض ويقولجيوع، وال يق

الزهد يف الدنيا : األذان خبراسان أفضل من ااورة مبكة، وكان يقول: البارحة، واقترض مين، وكان يقول
 وال ازهد يف الدنيا ومن ال لك،: هو قصر األمل ليس بكل اخلشن وال بلبس الغليظ والعباء، وكان يقول

إذا رأيتم العامل يلوذ بباب السلطان، فاعلموا أنه لص، وإذا رأيتموه يلوذ بباب : عليك وكان يقول
إن الرجل ليكون عنده املال وهو زاهد يف الدنيا وإن الرجل : األغنياء، فاعلموا أنه مراء، وكان يقول

  . أعرف فيهإين أحب أن أكون يف مكان ال: ليكون فقرياً، وهو راغب فيها، وكان يقول

إذا عرفت نفسك ال يضرك ما : وكانوا إذا ذكروا عنده املوت ميكث أياماً ال ينتفع به أحد، وكان يقول
إذا رأيت أخاك حريصاً : قيل فيك، وكان يقول أصل كل عداوة اصطناع املعروف إىل اللئام، وكان يقول

ن أن أشتري من قارئ ألن ألن أشتري من فىت يتغىن أحب إيل م: على أن يؤم فأخره، وكان يقول
ما خالفت : القارئ يتأول عليك يف درامهك، واملغين يعطيك درامهك كاملة مروءة، أو ديانة وكان يقول

قارئاً إال خفت منه أن يشيط بدمي، وإذا كان لك إىل قارئ حاجة فال تضرب له بقارئ مثله، يقف عن 
  .قضاء حاجتك
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أول العلم طلبه، مث العمل به، مث : علمهم الدنيا، وكان يقولالذين يطلبون ب: وسئل عن الغوغاء فقال
الصمت مث نظره، ولو أن أهل العلم أخلصوا فيه ما كان من عمل أفضل منه، وكان يأخذ بيده دنانري 

ما أدري لو أصابين : لوال هذه لتمندلوا بنا، وكان يقول كثرة األخالء من رقه الدين، وكان يقول: ويقول
عجبت لكون النساء أكثر أهل النار مع أن الرجال أعماهلا أقبح من : أكفر، وكان يقولبالء لعلي كنت 

  .أعماهلن

وكان قد جعل على نفسه ثالثة أشياء أن ال خيدمه أحد، وال يطوى له ثوب وال يضع لبنة على لبنة، 
أى نفسه من ر: هذا زمان عليك فيه خبويصة نفسك ودع العامة وكان يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول

على أخيه بالعلم والعمل حبط أجر عمله وعلمه، ولعل أخاه يكون أورع منه على حرم اهللا عز وجل، 
  .وكان إذا أخذ يف الفكر صار كأنه جمنون ال يعي كالم أحد

إذا رأيتم سفيان الثوري : وبعث أبو جعفر أمري املؤمنني اخلشابني قدامه حني خرج إىل مكة وقال
ة ونصبوا اخلشب وجاءوا إليه فوجدوه نائماً رأسه يف حجر الفضيل بن عياض فوصلوا مك. فاصلبوه

يا أبا عبد اهللا اتق اهللا وال تشمت بنا األعداء فتقدم إىل أستار : ورجاله يف حجر سفيان بن عيينة، فقالوا
الكعبة فأخذها، وقال برئت منه إن دخلها أبو جعفر فمات قبل أن يدخل مكة، وكان رضي اهللا عنه 

مليت أبا حبيب البدوي فقال يا سفيان منع اهللا تعاىل عطاء لك وذلك ألنه ال مينعك من خبل وال : قولي
عدم، وإمنا هو نظر إليك واختبار، وكان رضي اهللا عنه يقول إن امللكني ليجدان ريح احلسنات والسيئات 

  .إذا عقد القلب على ذلك فكما ال يؤذونك ال تؤذهم

يكتسب هلم : له ولو صلى يف اجلماعة لفاته القيام عليهم ماذا يصنع؟ قالوسئل عن رجل يكتسب لعيا
كثرة النساء ليست من الدنيا ألن علياً رضي اهللا عنه كان من أزهد : قوم ويصلي وحده وكان يقول

  .الصحابة، وكان له أربع نسوة وتسع عشرة سرية

نفسه فكيف املشهور فيه، وكان يقول إذا هذا زمان ال يأمن فيه اخلامل على : وكان رضي اهللا عنه يقول
قد قل أهل السنة واجلماعة يف : مسعتم ببدعة فال حتكوها ألصحابكم، وال تلقوها يف قلوبكم وكان يقول

إين ألعرف حمبة الرجل للدنيا مبيله ألهل الدنيا وإرساله السالم هلم : زماننا هذا وكان رضي اهللا عنه يقول
  . نائماً عن صالة فال توقظوه هلا فإنه يقوم يؤذي الناس ونومه أحسنإذا رأيتم شرطياً: وكان يقول

أتأمروين أن أسبح يف حبر وال تبتل قدماي : وقيل له أال تدخل على الوالة فتتحفظ وتعظهم وتنهاهم فقال
وشكا له رجل مصيبة فقال قم عين ما وجدت أحداً . إين أخاف أن يترحبوا يب فأميل إليهم فيحبط عملي

العلماء ثالثة عامل باهللا وبأمر اهللا : يف عينيك مين تشكو اهللا تعاىل عنده، وكان رضي اهللا عنه يقولأهون 
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فعالمته أن خيشى اهللا ويقف عند حدود اهللا، وعامل باهللا دون أوامر اهللا فعالمته أن خيشى اهللا وال يقف 
 اهللا وال خيشى اهللا وهو ممن تسعر عند حدوده، وعامل بأوامر اهللا دون اهللا فعالمته أن ال يقف عند حدود

م النار يوم القيامة، وكان يقول إذا أرضيت ربك أسخطت الناس، وإذا أسخطتهم فتهيأ للسهام والتهيؤ 
إذا رأيتم قارئ القرآن حيبه جريانه فأعلموا أنه : للسهام أحب من أن يذهب دين الرجل، وكان يقول

  .أعلممداهن ومناقبه رضي اهللا عنه كثرية واهللا 

عنه  رضي اهللا إمامنا أبو عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعيومنهم    

  .ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلتقي معه يف عبد مناف

ولد رضي اهللا عنه بغزة مث محل إىل مكة وهو ابن سنتني وعاش أربعاً ومخسني سنة وأقام مبصر أربع سنني 
  .عد املغرب سنة أربع ومائتنيونيفاً مث تويف مبصر ليلة اجلمعة ب

نشأ رضي اهللا عنه يف حجر أمه يف قلة عيش وضيق حال، وكان رضي اهللا عنه يف صباه جيالس العلماء، 
  .ويكتب ما يستفيده يف العظام وحنوها، لعجزه عن الورق حىت مأل منها خبايا

    

م املدينة فلزم اإلمام مالكاً وتفقه يف مكة على مسلم بن خالد الزجني ونزل يف شعب اخليف منها مث قد
رضي اهللا عنه، وقرأ عليه املوطأ حفظاً فأعجبه قراءته وقال له اتق اهللا فإنه سيكون لك شأن وكان سن 
الشافعي رضي اهللا عنه حني أتى مالكاً ثالث عشرة سنة، مث رحل إىل اليمن حني توىل عمه القضاء ا، 

شتغال بالعلم وناظر حممد بن احلسن وغريه، ونشر علم واشتهر ا مث رحل إىل العراق، وجد يف اال
احلديث وأقام مذهب أهله، ونصر السنة واستخرج األحكام منها ورجع كثري من العلماء عن مذاهب 

كانوا عليها إىل مذهبه، مث خرج إىل مصر آخر سنة تسع وتسعني ومائة وصنف كتبه اجلديدة ا ورحل 
  .الناس إليه من سائر األقطار

 الربيع بن سليمان رأيت على باب دار اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه سبعمائة راحلة تطلب مساع كتبه قال
وددت أن : رضي اهللا عنه، وكان يقول مع ذلك إذا صح احلديث فهو مذهيب، وكان رضي اهللا عنه يقول

 حيىي زكريا اخللق تعلموا هذا العلم على أن ال ينسب إيل منه خوف قال شيخنا شيخ اإلسالم، أبو
األنصاري وقد أجابه احلق إىل ذلك فال يكاد يسمع يف مذهبه إال مقاالت أصحابه قال الرافعي قال 

النووي قال الزركشي وحنو ذلك وكان يقول وددت أين إذا ناظرت أحداً أن يظهر اهللا تعاىل احلق على 
د اآلخرة فعليه باإلخالص يف طلب العلم أفضل من صالة النافلة، وكان يقول من أرا: يديه وكان يقول
أظلم الظاملني لنفسه من تواضع ملن ال يكرمه ورغب يف مودة من ال ينفعه، وقبل مدح : العلم وكان يقول
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ال شيء أزين بالعلماء من الفقر والقناعة والرضا ما وكان يقول صحبت : من ال يعرفه وكان يقول
  .ني الوقت سيف، وأفضل العصمة أال جتدالصوفية عشر سنني ما استفدت منهم إال هذين احلرف

أبني ما يف اإلنسان ضعفه : وكان يقول من أحب أن يقضي له باحلسىن فليحسن بالناس الظن وكان يقول
فمن شهد الضعف من نفسه نال االستقامة مع اهللا تعاىل وكان يقول من طلب العلم بعز النفس مل يفلح 

تفقه قبل أن ترأس فإذا ترأست : وكان رضي اهللا عنه يقولومن طلبه بذل النفس وخدمة العلماء أفلح، 
مجال العلماء كرم : دققوا مسائل العلم لئال تضيع دقائقه، وكان يقول: فال سبيل إىل التفقه، وكان يقول

ال عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما : النفس، وزينة العلم الورع، واحللم، وكان رضي اهللا عنه يقول
فقر العلماء اختيار، وفقر : ليس العلم ما حفظ إمنا العلم ما نفع، وكان يقول:  وكان يقولزهدهم اهللا فيه

: املراء يف العلم يقسي القلب ويورث الضغائن وكان رضي اهللا عنه يقول: اجلهالء اضطرار، وكان يقول

زأ الليل وكان قد ج" 2 -ا : العصر" "والعصر إن اإلنسان لفي خسر"الناس يف غفلة عن هذه السورة 
ثالثة أجزاء الثلث األول يكتب والثاين يصلي والثالث ينام ويف رواية ما كان ينام من الليل إال يسرياً، 

ما كذبت قد وال حلفت باهللا ال صادقاً، وال كاذباً، وما : وكان خيتم يف كل يوم ختمة، وكان يقول
ذ ست عشرة سنة إال شبعة تركت غسل اجلمعة قط ال يف برد وال يف سفر وال حضر وما شبعت من

  .من مل تعزه التقوى فال عز له: طرحتها من ساعيت، وكان رضي اهللا عنه يقول

    

. طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب اهللا ا أهل التوحيد: ما فزعت من الفقر قط وكان يقول: وكان يقول

ان يقول من شهد الضعف وكان ميشي على العصا فقيل له يف ذلك فقال ألذكر أين مسافر من الدنيا، وك
من نفسه نال االستقامة، وكان يقول من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته العبودية ألهلها، ومن رضي 

بالقنوع زال عنه اخلضوع وكان يقول من أحب أن يفتح اهللا تعاىل عليه بنور القلب فعليه باخللوة وقلة 
يريدون بعلمهم إال الدنيا، وكان يقول ال بد األكل وترك خمالطة السفهاء وبغض أهل العلم الذين ال 

للعامل من ورد من أعماله يكون بينه وبني اهللا تعاىل وكان يقول لو اجتهد أحدكم كل اجلهد على أن 
يرضي الناس كلهم عنه فال سبيل له فليخلص العبد عمله بينه وبني اهللا تعاىل، وكان يقول ال يعرف الرياء 

سياسة الناس :  أوصى رجل ألعقل للناس صرف إىل الزهاد، وكان يقولإال املخلصون، وكان يقول لو
لو علمت أن : أشد من سياسة الدواب، وكان يقول العاقل من عقله عقله عن كل مذموم، وكان يقول
من أحب أن : املاء البارد ينقص مروءيت ما شربته، وكان يقول أصحاب املروءات يف جهد، وكان يقول

مكثت أربعني سنة أسأل إخواين الذين تزوجوا عن : يحسن الظن بالناس، وكان يقولخيتم اهللا له خبري فل
أحواهلم يف تزوجهم، فما منهم أحد قال رأيت خرياً قط، وكان يقول ليس بأخيك من احتججت إىل 
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: مداراته، وكان يقول من عالمة الصادق يف أخوة أخيه أن يقبل علله ويسد خلله ويغفر زهللا، وكان يقول

ليس سرور يعدل صحبة اإلخوان وال : المة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقاً، وكان يقولمن ع
ال تقصر يف حق أخيك : غم يعدل فراقهم، وكان يقول ال تشاور من ليس يف بيته دقيق، وكان يقول

  .اعتماداً على مروءته وال تبذل وجهك إىل من يهون عليه ردك

من من لك من عليك ومن إذا : جفاك فقد أطلقك وكان يقولمن برك فقد أوثقك ومن : وكان يقول
من وعظ أخاه سراً : أرضيه قال فيك ما ليس فيك، كذلك إذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك وكان يقول

فقد نصحه وزانه ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه وكان يقول من سامى بنفسه فوق ما يساوي رده 
التكرب من أخالق اللئام، وكان : من تزين بباطل هتك ستره وكان يقول: ولاهللا تعاىل إىل قيمته، وكان يق

القناعة تورث الراحة، وكان يقول أرفع الناس قدراً من ال يرى قدره، وأكثرهم فضال من ال يرى : يقول
فضله، وكان يقول من كتم سره ملك أمره وكان يقول ما ضحك من خطأ رجل إال ثبت صوابه، يف 

اإلكثار يف الدنيا إعسار واإلعسار فيها إيسار، وكان يقول االنبساط إىل الناس جملبة : قلبه وكان يقول
لقرناء السوء واالنقباض عنهم مكسبة للعداوة، فكن بني املنقبض واملنبسط، وكان يقول ما أكرمت أحداً 

كر للئيم، ال وفاء لعبد، وال ش: فوق قدره إال نقص من مقداري بقدر ما زدت يف إكرامه، وكان يقول
يقول : صحبة من ال خياف العار عار يوم القيامة، ومن عاشر اللئام نسب إىل اللؤم، وكان: وكان يقول

من : من يسمع بأذنه صار حاكياً ومن أصغى بقلبه صار واعياً، ومن وعظ بفعله كان هادياً وكان يقول
م بال قصعة، وتذلل الرجل للمرأة وعبور املاء بال فوطة وعبور احلما. الذل حضور جملس العلم بال نسخة

من ويل القضاء ومل يفتقر : مداراة األمحق غاية ال تدرك، وكان يقول: لينال من ماهلا شيئاً، وكان يقول
فهو لص، وكان يقول ينبغي للفقيه أن يكون معه سفيه لسافه عنه وكان رضي اهللا عنه يقول من خدم 

  .خدم

  .وكان رضي اهللا عنه من أكرم الناس

 من اليمن بعشرة آالف دينار فضرب خباءه خارج مكة، فكان الناس يأتونه فما برح حىت فرقها كلها قدم
وما سأله أحد شيئاً إال امحر وجهه حياء من السائل، وكان رضي اهللا عنه خيضب حليته باحلناء محراء قانية 

ماً تنضح الدم، وال جيلس وتارة يصفرها اتباعاً للسنة، وكان كثري األسقام منها البواسري وكانت دائ
للحديث إال والطشت حتته يقطر الدم فيه، قال يونس بن عبد األعلى ما رأيت أحداً لقي من السقم ما 
لقي الشافعي رضي اهللا عنه، وكان مقتصداً يف لباسه وكان نقش خامته كفى باهللا ثقة حملمد بن إدريس 

ء وهو ينظر إليهم هيبة له، وكان يتشح بالرداء وكان ذا هيبة وكان أصحابه ال يتجرؤن أن يشربوا املا
ويتكئ على الوسادة وحتته مضربتان، وكان يقول أحب لكل مسلم أن يكثر من الصالة على رسول اهللا 
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  .صلى اهللا عليه وسلم

    

قال يترمن به يترمن به، وكان " ليس منا من مل يتغن بالقرآن: "وكان يقول يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
لما رأيت رجال من أصحاب احلديث كأين رأيت رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه يقول ك

وسلم، وكان يقول لو رأيت صاحب بدعة ميشي على اهلواء ما قبلته، وكان يقول من مل يصرب نفسه مل 
:  يقولينفعه علمه، وكان إذا اشترى جارية يشترط عليها أن ال يقرا، ألنه كان عليال على الدوام وكان

من استغضب فلم : الكالم والسخاء يغطيان عيوب الدنيا واآلخرة بعد أن ال يلحقهما بدعة وكان يقول
احذروا األعور واألحول واألعرج : يغضب فهو محار ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان، وكان يقول

ة، وكان يقول من واألحدب واألشقر والكوسج وكل من به عاهة يف بدنه فإن فيه التواء ومعاشرته عسر
ليس من املروة أن خيرب الرجل بسنه ألنه إن كان صغرياً استحقروه، : طلب الرياسة فرت منه وكان يقول

لينوا ملن جيفو فقل من يصفو، وكان يقول من نظف ثوبه قل : وإن كان كبرياً استهرموه، وكان يقول
ين إال هبته، واعتقدت مودته وال رد مهه، ومن طاب رحيه زاد عقله، وكان يقول ما نصحت أحداً فقبل م

كيف : أحد علي النصح إال سقط من عيين ورفضته، وقال الربيع دخلت على الشافعي ليلة مات فقلت له
أصبحت قال أصبحت من الدنيا راحال وإلخواين مفارقاً ولكأس املنية شارباً، ولسوء أعمايل مالقياً، 

  . عنه كثرية مشهورة رضي اهللا تعاىل عنه واهللا تعاىل أعلمومناقبه رضي اهللا. وعلى الكرمي وارداً مث بكى

تعالى عنه  رضي اهللا اإلمام مالك بن أنسومنهم    

كان رضي اهللا عنه رجال طويال عظيم اهلامة أصلع أبيض الرأس واللحية شديد البياض، وكان لباسه 
اهللا عليه وسلم اغتسل وتبخر الثياب العدنية اجلياد، وكان إذا أراد أن جيلس حلديث رسول اهللا صلى 

وتطيب ومنع الناس أن يرفعوا أصوام، وكان إذا دخل بيته يكون شغله املصحف وتالوة القرآن، وكان 
بلغين أن العلماء : السالطني ابه، وكان يكره حلق الشارب ويعيبه ويراه أنه من املثلة وكان يقول

مثل املنافقني يف املسجد :  الصالة والسالم وكان يقوليسألون يؤم القيامة عما يسئل عنه األنبياء عليهم
  .كمثل العصافري يف القفص إذا فتح باب القفص طارت العصافري

خمافة : ما مينعك من اخلروج؟ فقال: ومكث رضي اهللا عنه مخساً وعشرين سنة مل يشهد اجلامعة فقيل له
  .أن أرى منكراً أحتاج أن أغريه

اجتهد ولو فعل ذلك غريه ال يقر على ذلك واهللا تعاىل أعلم وكان يقول وإمنا سومح يف ذلك أنه : قلت
إذا مدح الرجل نفسه ذهب اؤه، وكان رضي اهللا عنه إذا قال يف املسألة ال أو نعم ال يقال له من أين 
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  .قلت هذا

ثرة وأخذ رضي اهللا عنه العلم عن تسعمائة شيخ منهم ثالمثائة من التابعني وكان يقول ليس العلم بك
الرواية إمنا هو نور يضعه اهللا تعاىل يف القلب، وقيل له ما تقول يف طلب العلم؟ فقال حسن مجيل ولكن 

  .انظر ما يلزمك من حني تصبح إىل أن متسي فالزمه

له ناد على نفسك فقال رضي اهللا عنه : وملا ضربه جعفر بن سليمان يف طالق املكره ومحله على بعري قال
عرفين ومن مل يعرفين فأنا مالك بن أنس، أقول طالق املكره ليس بشيء فبلغ ذلك أال من عرفين فقد 

أدركوه وأنزلوه وكان يقول حبق علي من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، : جعفراً فقال
وكان ال ينبغي للعامل أن يتكلم بالعلم عند من ال يطيعه فإنه ذل وإهانة للعلم، : وكان رضي اهللا عنه يقول

أنا أستحي من اهللا تعاىل أن أطأ تربة فيها قرب رسول اهللا صلى : ميشي يف أزقة املدينة حافياً ماشياً ويقول
  .اهللا عليه وسلم حبافر دابة

ما : أما الصديق فيثين وأما العدو فيقع، فقال: ملطرف ماذا يقول الناس يف فقال: وقال مالك رضي اهللا عنه
  .ديق ولكن نعوذ باهللا من تتابع األلسنة كلهازال الناس هكذا هلم عدو وص

فعرق وأطرق وصار " 5: طه" "الرمحن على العرش استوى: "وسئل رضي اهللا عنه عن معىن قوله تعاىل
الكيف منه غري معقول واالستواء منه غري جمهول واإلميان به : ينكت بعود يف يده مث رفع رأسه وقال

  .دعة وأمر به فأخرجواجب والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب ب

  .ولد سنة ثالث وتسعني وتويف سنة تسع وتسعني ومائة ودفن بالبقيع رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو حنيفة النعمان بن ثابتومنهم    

    

ولد سنة مثانني من اهلجرة وتويف ببغداد سنة مخسني ومائة وهو ابن سبعني سنة، وكان يف زمنه أربعة من 
ة أنس بن مالك وعبد اهللا بن أيب أوىف وسهل بن سعد وأبو الطفيل وهو آخرهم موتاً ومل يأخذ الصحاب

  .عن واحد منهم

: وأكره رضي اهللا عنه على تولية القضاء وضرب على رأسه ضرباً شديداً أيام مروان فلم يل وملا أطلق قال

لى اهللا عليه وسلم إذا ذكر كان غم والديت أشد من الضرب علي، وكان أمحد بن حنبل رسول اهللا ص
ال : ذلك بكى، وترحم عليه، مث أكرهه أبو جعفر بعد ذلك وأشخصه من الكوفة إىل بغداد فأىب وقال

أكون قاضياً، فحبسه وتويف يف السجن رضي اهللا تعاىل عنه وأخرجه املنصور مرات من احلبس يتوعده، 
 تعاىل، واهللا ما أنا مأمون يف الرضا فكيف أكون يا منصور، اتق اهللا وال تول إال من خياف اهللا: وهو يقول
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  .مأموناً يف الغضب ويقال إنه توىل القضاء يومني أو ثالثة مث مرض ستة أيام مث مات

وقال ابن اجلوزي دعا املنصور أبا حنيفة والثوري ومسعراً وشريكاً ليوليهم القضاء فقال أبو حنيفة أمخن 
، وأما مسعر فيتحامق ويتخلص، وأما سفيان فيهرب، وأما شريك فيكم ختميناً أما أنا فأحتال وأختلص

فيقع وكان األمر كما قال، وكان من حتامق مسعر أن قال للمنصور ملا دخل عليه كيف حالك وكيف 
أخرجوه فإنه جمنون وملا بلغ سفيان عن شريك أنه توىل هجره : عيالك وكيف محريك وكيف دوابك فقال

م رب، وكان أبو حنيفة رضي اهللا عنه حسن الثياب طيب الريح كثري وقال له قد أمكنك اهلرب فل
الكرم حسن املواساة إلخوانه كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج من داره، وكان رضي اهللا عنه 

ما صليت قط إال ودعوت لشيخي محاد ولكل من تعلمت منه علماً أو علمته وكان الشافعي : يقول
 الناس عيال على أيب حنيفة رضي اهللا عنه يف الفقه وكان ال ينام الليل ومسوه الوتد :رضي اهللا عنه يقول

لكثرة صالته وصلى الصبح بوضوء العشاء أربعني سنة، وكان رضي اهللا عنه ال جيلس يف ظل جدار غرميه 
كاؤه كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وكان عامة الليل يقرأ القرآن كله يف كل ركعة وكان يسمع ب: ويقول

حىت يرمحه جريانه، وختم القرآن يف املوضع الذي مات فيه سبعة آالف مرة وقال عبد اهللا بن املبارك عن 
أيب حنيفة رضي اهللا عنه إنه صلى صلوات اخلمس أربعني سنة بوضوء واحد وكان نومه عائماً ساعة بني 

 فهو معزول وإن مل يعزله الظهر والعصر ويف الشتاء ساعة أول الليل وكان يقول إذا ارتشى القاضي
  .اإلمام

    

فقال واهللا ما حنن بأهل أن نذكرهم فكيف نفاضل . وسئل رضي اهللا عنه أميا أفضل علقمة أو األسود
ما من ملك مقرب وال نيب مرسل إال وهللا احلجة عليه إن شاء : مسعت عطاء يقول: بينهم، وكان يقول

رجئة بذلك ألم سئلوا عن حالة العصاة أين مرتلتهم يف إمنا مسي امل: عذبه وإن شاء غفر له، وكان يقول
اآلخرة فقالوا أمرهم إىل اهللا تعاىل فسموا مرجئة إلرجائهم أمر العصاة إىل اهللا تعاىل، فإن الكفار يف النار 
واملؤمنني يف اجلنة، وكان له جار يهودي وكانت قصبة بيت خالئه تنضح على بيت أيب حنيفة فمكث 

 يكنس كل يوم ما نزل يف داره منها، ويذهب به إىل الكوم، ومل يعلم اليهودي قط فبلغ عشر سنني، وهو
ذلك اليهودي فبكى مث جاء وأسلم وكان رضي اهللا عنه يقول لو أن عبداً عبد اهللا تعاىل حىت صار مثل 

ناس منذ جالست ال: هذه السارية مث إنه ال يدري ما يدخل بطنه حالل أو حرام ما تقبل منه، وكان يقول
مخسني سنة فما وجدت رجال غفر يل ذنباً وال وصلين حني قطعته وال ستر على عورة وال ائتمنته على 

لو مل تبغض الدنيا إال ألن اهللا تعاىل يعصى : نفسي إذا غضب فاالشتغال ؤالء محق كبري، وكان يقول
ضي اهللا عنه بعد موته فقيل له فيها لكانت تبغض وكان يقول امللح مع اخلبز شهوة رضي اهللا عنه ورؤي ر
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ما فعل اهللا بك فقال غفر يل فقيل له بالعلم فقال هيهات إن للعلم شروطاً وآداباً قل من يفعلها فقيل 
من هان عليه فرجه هان عليه دينه، : فبماذا غفر لك اهللا قال يقول الناس يف ما ليس يف، وكان يقول

بلغين أنه ليس يف الدنيا أعز من فقيه :  إمث عليه، وكان يقولإذا مل يتكلم العبد مبا ظنه فال: وكان يقول
ورع، وقال له رجل إين أحبك فقال وما مينعك من حمبيت، ولست بابن عم يل وال جاري وكان يقول 

ال ينبغين للقاضي أن يترك على القضاء : الغوغاء هم القصاص الذين يستكلون أموال الناس، وكان يقول
  .ومناقبه كثرية مشهورة رضي اهللا عنه. ا مكث فيه أكثر من سنة ذهب فقههأكثر من سنة، ألنه إذ

تعالى عنه  رضي اهللا اإلمام أحمد بن حنبلومنهم    

    

رأيت رب العزة يف املنام فقلت يا : طوىب ملن أمحل اهللا تعاىل ذكره وكان يقول: كان رضي اهللا عنه يقول
كالمي يا أمحد، فقلت بفهم أو بغري فهم قال بفهم وبغري رب ما أفضل ما تقرب به املتقربون إليك فقال ب

فهم وكان رضي اهللا عنه إذا جاءه حديث وحده مل حيدثه حىت يكون معه غريه قلت وكذلك كان حيىي 
تزوج حيىي بن زكريا عليهما السالم : بن معني وعبد اهللا بن داود واهللا أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

اهللا عنه يضرب به املثل يف اتباع السنة واجتناب البدعة، وكان ال يدع قيام الليل خمافة النظر، وكان رضي 
قط، وله يف كل يوم وليلة ختمة وكان يسر ذلك عن الناس وقال أبو عصمة رضي اهللا عنه بت ليلة عند 

ل يطلب أمحد رضي اهللا عنه فجاءين مباء فوضعه، فلما أصبح نظر إىل املاء كما هو فقال يا سبحان اهللا رج
العلم وال يكون له ورد من الليل، وكان يلبس الثياب النقية البياض ويتعهد شاربه وشعر رأسه وبدنه، 

وكان جملسه خاصاً باآلخرة ال يذكر فيه شيء من أمر الدنيا وكان يأيت العرس واإلمالك واخلتان، ويأكل، 
من أوساخ الناس، وأا أيام قالئل مث العري هلن خري : وتعرت أمه من الثياب، فجاءته زكاة فردها، وقال

نرحل من هذه الدار، وكان إذا جاع أخذ الكسرة اليابسة فنفضها من الغبار مث صب عليها املاء يف قصعة 
حىت تبتل مث يأكلها بامللح، وكانوا يف بعض األوقات يطبخون له يف فخارة عدساً وشحماً، وكان أكثر 

 ال ميكن أحداً ميشي معه، وملا مرض عرضوا بوله على الطبيب فنظر إدامه اخلل، وكان إذا مشى يف الطريق
إليه وقال هذا بول رجل قد فتت الغم واحلزن كبده، وكان حييي الليل كله من منذ كان غالماً وكان من 
أصرب الناس على الوحدة ال يراه أحد إال يف املسجد أو جنازة أو عيادة، وكان يكره املشي يف األسواق، 

ده كل يوم وليلة ثالمثائة ركعة فلما ضرب بالسياط ضعف بدنه فكان يصلي مائة ومخسني وكان ور
ركعة كل يوم وليلة، وحج رضي اهللا عنه مخس حجات ثالثاً منها ماشياً وكان ينفق يف كل حجة حنو 

وقف عنده وقال عشرين درمهاً وملا قدم للسياط أيام احملنة أغاثه اهللا تعاىل برجل يقال له أبو اهليثم العيار ف
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يا أمحد أنا فالن اللص ضربت مثانية عشر ألف سوط ألقر فما أقررت، وأنا أعرف أين على الباطل فاحذر 
أن تتقلق وأنت على احلق من حرارة السوط، فكان أمحد كلما أوجعه الضرب تذكر كالم اللص، وكان 

ل ألمه يا أماه قد نارت الدار ذا بعد ذلك مل يزل يترحم عليه وملا دخل أمحد على املتوكل قال املتوك
سلمت منهم عمري كله حىت إذا دنا أجلي بليت : الرجل مث أتوا بثياب نفيسة فألبسوها له فبكى وقال

م وبدنياهم مث نزعها ملا خرج، وكان رضي اهللا عنه يواصل الصوم فيفطر كل ثالثة أيام على متر 
س اإلمام أمحد رضي اهللا عنه مثانية وعشرين شهراً، حب: وسويق، وقال الفضيل بن عياض رضي اهللا عنه

وكان فيها يضرب كل قليل بالسياط إىل أن يغمى عليه وينخس بالسيف مث يرمى على األرض ويداس 
عليه ومل يزل كذلك إىل أن مات املعتصم، وتوىل بصلى اهللا عليه وسلم الواثق فاشتد األمر على أمحد 

قام خمتفياً ال خيرج إىل صالة وال غريها حىت مات الواثق وويل املتوصل وقال ال أسكن يف بلد أحلد فيه فأ
فرفع احملنة عن أمحد وأمر بإحضاره وإكرامه وإعزازه وكتب إىل اآلفاق برفع احملنة وإظهار السنة وأن 

  .القرآن غري خملوق ومخدت املعتزلة وكانوا أشر الطوائف املبتدعة

    

: أمحد إىل املأمون تلقانا اخلادم وهو يبكي وميسح دموعه وهو يقولوملا محلت مع : قال أمحد بن عسال

عز علي يا أبا عبد اهللا ما نزل بك قد جرد أمري املؤمنني سيفاً مل جيرده قط وبسط نطعاً مل يبسطه قط مث 
قال وقرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال رفعت السيف عن أمحد وصاحبه حىت يقوال القرآن 

 فجثا أمحد على ركبتيه وحلظ السماء بعينيه ودعا فما مضى الثلث األول من الليل إال وحنن خملوق،
بصيحة وضجة فأقبل علينا خادمه وهو يقول صدقت يا أمحد القرآن كالم اهللا غري خملوق قد مات واهللا 

أن يكون قدومك احذر يا أمحد : أمري املؤمنني، وكان قد لقيه قبل أن يدخل املدينة رجل من العباد فقال
مشئوماً على املسلمني فإن اهللا تعاىل قد رضي بك هلم وافداً والناس إمنا ينظرون إىل ما تقول فيقولون به 

فقال أمحد حسبنا اهللا ونعم الوكيل، وملا سجنوه رضي اهللا عنه وضعوا يف رجليه أربعة قيود وكان ابن أيب 
خليفة إن أمحد ضال مبتدع مث يلتفت إىل أمحد ويقول داود هو الذي توىل جدال أمحد عن اخلليفة وقال لل

قد حلف اخلليفة أال يقتلك بالسيف، وإمنا هو ضرب بعد ضرب إىل أن متوت، فما زالوا بأمحد رضي اهللا 
عنه يناظرونه بالليل والنهار إىل أن ضجر فاخلليفة من ذلك، فلما طال م احلال قال ابن أيب دؤاد يا أمري 

دمه يف أعناقنا فرفع اخلليفة يده ولطم ا وجه أمحد، فخر مغشياً عليه، فخاف اخلليفة على املؤمنني اقتله و
نفسه وممن كان من الشيعة مع أمحد فدعا مباء فرش منه على وجه أمحد قال أمحد وملا قدمت إىل الضرب 

م أفهم مقالته، يل إنسان أمسك رأس اخلشبتني بيديك وشد عليهما فل: والناس بني يدي اخلليفة قيام قال
فتخلعت يداي قالوا ومل يزل أمحد رضي اهللا عنه يتوجع منهما إىل أن مات رضي اهللا عنه ومل يزالوا بعد 
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  .الضرب يقطعون اللحم واجللد من مقاعد أمحد سنني عديدة إىل أن مات رضي اهللا عنه

وقال اهليثم .  ذهباً أمحرامتحن أمحد بعدما أدخل الكري فخرج: وكان بشر بن احلارث رضي اهللا عنه يقول
رضي اهللا عنه كان أمحد رضي اهللا عنه حجة اهللا على أهل زمانه والفضل حجة اهللا على أهل زمانه، 

وهكذا األمر يف كل زمان، وكان يقول إذا كان يف الرجل مائة خصلة من اخلري وكان يشرب اخلمر حمتها 
  .اً من الدنياال تكتبوا العلم عمن يأخذ عليه عرض: كلها، وكان يقول

ومرض جاره فلم يعده فقال له ابنه هال تعود جارنا فقال يا بين إنه مل يعمنا حىت نعوده وكان رضي اهللا 
مل جيئ ألحد من الصحابة يف الفضائل ما جاء لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وأرسل له : عنه يقول

 راضون عنك مبن صربت نفسك هللا عز اخلضر فقرياً فقال يا أمحد إن ساكين السماء ومن حول العرش
  .وجل، ومناقبه كثرية مشهورة

وملا مرض رضي اهللا عنه . تويف رضي اهللا عنه سنة إحدى وأربعني ومائتني وقد استكمل سبعاً وسبعني سنة
اجتمع الناس والدواب على بابه لعيادته حىت امتألت الشوارع والدروب، وملا قبض صاح الناس وعلت 

ء وارجتت الدنيا ملوته، وخرج أهل بغداد إىل الصحراء يصلون عليه فحزروا من حضر األصوات بالبكا
جنازته من الرجال مثامنائة ألف ومن النساء ستون ألف امرأة سوى من كان يف األطراف والسفن 

واألسطحة فإم بذلك يكونون أكثر من ألف ألف ويف رواية بلغوا الذي ألف ومخسمائة ألف، وأسلم 
  .رون ألفاً من اليهود والنصارى واوس رضي اهللا تعاىل عنهيومئذ عش

عنه  رضي اهللا أبو محمد سفيان بن عيينةومنهم    

    

من ال تنتفع به فال : حفظ القرآن وهو ابن أربع سنني وكتب احلديث وهو ابن سبع سنني وكان يقول
من الناس ولقد أدركنا الناس عليك أن ال تعرفه وكتب مرة إىل أخ له أما آن لك يا أخي أن تستوحش 

وهم إذا بلغ أحدهم األربعني سنة جن عن معارفه وصار كأنه خمتلط العقل من شدة تأهبه للموت وكان 
من صرب على البالء ورضي بالقضاء : إذا أعطاه الناس شيئاً يقول أعطوه لفالن فإنه أحوج مين وكان يقول

:  يرى من نفسه فساداً ال يصلحه، وكان يقولحبسب امرئ من الشر أن: فقد كمل أمره وكان يقول

إذا كان اري : خصلتان يعسر عالجهما ترك الطمع فيما بأيدي الناس، وإخالص العمل هللا، وكان يقول
ار سفيه وليلي ليل جاهل فماذا أصنع بالعلم الذي كتبت، وكان يقول مبن زيد يف عقله نقص من رزقه، 

لة املاء يف الدنيا فمن مل يكن معه ال إله إال اهللا فهو ميت ومن كانت معه ال إله إال اهللا مبرت: وكان يقول
ما أنعم اهللا عز وجل على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم ال إله إال اهللا وإن ال : فهو حي، وكان يقول
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 أن وحنوه على" من كشنا فليس منا: "فسر حديث: إله إال اهللا يف اآلخرة كاملاء يف الدنيا، وكان يقول
املراد ليس هو على هدينا وحسن طريقتنا فقد أساء األدب فإن السكوت عن تفسريه أبلغ يف الزجر وكان 

حرملة أخرج يل سفيان بن عيينة : الزهد يف الدنيا هو الصرب وارتقاب املوت، وقال: رضي اهللا عنه يقول
نة، وكان رضي اهللا عنه دع ما يقوله الناس فإنه طعامي منذ ستني س: رغيف شعري من كمه، وقال يل

: ماء زمزم مبرتلة الطيب ال يرد، وكان يقول: ليس من حب الدنيا طلبك ما ال بد منه، وكان يقول: يقول

إذا كانت نفس املؤمن متعلقة بدينه حىت يقضي فكيف بصاحب الغيبة فإن اللني يقضي والغيبة ال تقضي 
 موته فجاء به إىل ورثته لكنا نرى أن ذلك ولو أن رجال أصاب من مال رجل شيئاً مث تورع عنه بعد

كفارات له ولو أنه اغتابه مث تورع وجاء بعد موته إىل ورثته وإىل مجيع أهل األرض فجعلوه يف حل ما 
وصى اخلضر موسى عليهما السالم أن ال يعري : كان يف حل فعرض املؤمن أشد من ماله، وكان يقول

ن لألنبياء عليهم الصالة والسالم سراً وللعلماء رضي اهللا عنهم إ: أحداً بذنب، وكان رضي اهللا عنه يقول
سراً، وإن للملوك سراً فلو أن األنبياء عليهم الصالة والسالم أظهروا سرهم للعامة لفسدت النبوة، ولو أن 

العلماء رضي اهللا عنهم أظهروا سرهم للعامة لفسدت عليهم، ولو أن امللوك أظهروا سرهم للعامة لفسد 
اللهم اغفر : ، وكان رضي اهللا عنه يقول العلم إن مل ينفعك ضرك وكان إذا فرغ من صالته يقولملكهم

: ال يكون طالب العلم عاقال حىت يرى نفسه دون كل املسلمني وكان يقول: يل ما كان فيها وكان يقول

من شخص كم : إذا مل تصل حقك إال باخلصومة والسلطان فدعه ملا ترجو من سالمة دينك وكان يقول
يظهر الزهد يف الدنيا واهللا مطلع على قلبه أنه حمب هلا، وكان رضي اهللا عنه يقول كتمان الفقر مطلوب 

اجلهاد عشرة : ألنه من األعمال الصاحلة وذلك من أشد ما يكون على النفس وكان رضي اهللا عنه بقول
رفوا ألم أحبوا أن ال يعرفوا، إمنا ع: فجهاد العدو واحد وجهاد النفس تسعة وكان رضي اهللا عنه يقول

ائتوا الصالة قبل النداء وال تكونوا كالعبد السوء ال يأيت للصالة حىت يدعى إليها، وكان : وكان يقول
شرار من مضي عام أول خري من : ما عليك أضر من علم ال تعملي به وكان يقول: رضي اهللا عنه يقول

ولد . لزمان الذي حيتاج الناس فيه إىل مثلنا لزمان سوءأن ا: خياركم اليوم، وكان رضي اهللا عنه يقول
رضي اهللا عنه يف الكوفة سنة سبع ومائة وسكن مكة وتويف فيها سنة مثان وتسعني ومائة ودفن باحلجون 

  .وهو ابن إحدى وتسعني سنة رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا شعبة بن الحجاجومنهم  

    

واهللا أن الشيطان صار يلعب : وكان رضي اهللا عنه يقول: منني يف الرواية واحلديثكانوا يسمونه أمري املؤ
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بالقراء كما يلعب الصيب باجلوز فكيف بغري القراء، وكان قد عبد اهللا تعاىل حىت جف جلده على عظمه 
 فليس بينهما حلم، وكان يصوم الدهر كله، وكان يعيب على من يلبس ثوباً بثمانية دراهم ويقول هال

أيش نتجمل هلم، وكان إذا : اشتريت قميصاً بأربعة وتصدقت بأربعة فقيل له إنا مع قوم نتجمل هلم، فقال
لوال سؤايل للمحاويج : ألصحابه: مر بسائل يذهب إىل البيت فيخرج له كل ما وجده، وكان يقول

 انتثر منه التراب، والفقراء ما جلست مع أحد وكانت ثيابه شعبة لوا لون التراب، وكان إذا حك جلده
وكان رضي اهللا عنه إذا مل جيد شيئاً عيه للسائل أعطاه محاره ومشى، وكان إذا قعد يف زورق أعطى 

األجرة عن مجيع من فيه، وقوموا محار شعبة وسرجه وجلامه بسبعة عشر درمهاً، وقوموا ثيابه فلم تساو 
 ألف درهم ففرقها يف الس ومل يأخذ عشرة دراهم، وهي قميص وإزار ورداء وأرسل له املهدي ثالثني

تويف رضي اهللا عنه بالبصرة وهو ابن سبع وتسعني سنة، سنة . منها درمهاً، وإن أهله حملتاجون إىل رغيف
  .ستني ومائة، واهللا أعلم

عنه  رضي اهللا مسعر بن كدام بكسر الكافومنهم    

 الستقبلوه استقباال حباً لرم ولقدره، فكيف إن هللا تعاىل عباداً لو يعلمون مبا يرتل القدر: وكان يقول
إهلي قد دخلت : يكرهونه بعد ما وقع، وكان إذا فتح املصحف ورأى فيه قصة قوم عذم اهللا يقول

رمحتهم قليب فإن شئت فاغفر يل وإن شئت عذبين وكان يقول ال تقعدوا فراغاً فإن املوت يطلبكم وكان 
النفس تكون هكذا وهكذا وسئل رضي اهللا عنه من أفقه أهل إن : ينشد الشعر عقب الصالة، ويقول

أفقههم أتقاهم هللا عز وجل، وكان ال ينام كل ليلة حىت يقرأ نصف القرآن فإذا فرغ من : املدينة فقال
ورده لف رداءه مث هجع هجعة خفيفة، مث يثب مرعوباً كالرجل الذي ضل منه شيء عزيز فهو يطلبه 

: لقبلة إىل الفجر، وكان رضي اهللا عنه جيتهد يف إخفاء عمله وكان يقولفيستاك مث يتطهر ويستقبل ا

إن كان ناصحاً فنعم : أشتهي أن أمسع صوت باكية حزينة وقيل له أحتب أن خيربك الرجل بعيوبك فقال
وإن كان يريد أن ينقصين فال وكان رضي اهللا عنه إذا خطر على باله يوم القيامة يبكي حىت يرثي له 

لوال أمي ما فارقت املسجد إال ملا ال بد منه، وكان :  وكان رضي اهللا عنه خيدم أمه ويقولاحلاضرون،
ودخل عليه سفيان . إذا دخل بكى وإذا خرج بكى وإذا صلى بكى وإذا جلس بكى: رضي اهللا عنه

ال ما هذا اجلزع يا مسعر واهللا لوددت أين مت الساعة فق: الثوري رضي اهللا عنه يف مرض موته فقال له
له مسعر رضي اهللا عنه إنك إذن لواثق بعملك يا سفيان لكين واهللا كأين على شاهق جبل ال أدري أين 

أنت أخوف هللا عز وجل مين يا أخي، وكان سفيان إذا حدث : أهبط فبكى سفيان رضي اهللا عنه وقال
رت من السجود، أخربين أبو سلمة بقول يستحي أن يقول مسعر وكان يف جبهته مثل ركبة الع: عنه يقول
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وطلبت أمه بعد . ال ينبغي أن يثين علي عامل وهو يقبض جوائز السلطان ويبين بيته باآلجر: وكان يقول
. العشاء شربة ماء فخرج فجاء بالكوز فوجدها نامت فبقي الكوز على يده إىل الصباح ينتظر استيقاظها

أمري املؤمنني إن أهلي يطلبون حاجة بدرهم مهال يا : وملا طلبه أبو جعفر املنصور ليوليه القضاء قال له
فأقول هلم أنا أشتري لكم فيقولون ال نرضى بشرائك فإذا كان أهلي ال يرضون بشرائي هلم حاجة بدرهم 

لو كان يف املسلمني مثلك يا مسعر خلرجت إليه ماشياً، وكان : يوليين أمري املؤمنني القضاء فأعفاه وقال له
مضاحكة الوالدين على األسرة أفضل من : قل مل يستعبده الناس، وكان يقولمن يرضى باخلل والب: يقول

ادع أنت حىت أؤمن أنا : جماهدة السيوف يف سبيل اهللا تعاىل وكان إذا جاءه أحد يسأله الدعاء يقول له
  .فإن الدعاء من صاحب احلاجة

    

 تعاىل أعلم وكان يقول وهكذا بلغنا عن معروف الكرخي وكان مشهوراً بإجابة الدعوة واهللا: قلت
شكوى العارف للطبيب ليست شكوى يف ربه ألنه إمنا يذكر للطبيب قدرة اهللا فيه وكان رضي اهللا عنه 

قيام الليل نور : اللهم من ظن بنا خرياً أو ظننا به خرياً فصدق ظننا وظنه ويبكي، وكان يقول: يقول
هار يبعد العبد من جر السعري، وكان كثري البكاء للمؤمن يوم القيامة يسعى بني يديه ومن خلفه وصيام الن

يف ذلك فقال وهل خلقت النار إال ملثلي وكان يدعو على من آذاه أن جيعله اهللا حمدثاً أو مفتياً، : فقيل له
ينادي مناد يوم القيامة يا مادح اهللا قم فال يقوم إال من كان يكثر قراءة قل : وكان رضي اهللا عنه يقول

تويف رضي اهللا عنه بالكوفة سنة مخس . وكان يقول أعرف الناس بعور الناس األعورهو اهللا أحد، 
  .ومخسني ومائة رضي اهللا عنه

تعالى عنهما  رضي اهللا علي والحسين ابنا صالح بن حيومنهم    

نام كانا من العباد والزهاد وقسما الليل ثالثة أجزاء فكان علي يقوم الثلث مث ينام، ويقوم بعده احلسني مث ي
فكانا يقومان الليل كله، مث مات علي فقام . وتقوم أمهما الثلث اآلخر، فلما ماتت قسما ثلثها عليهما

احلسني الليل كله وكان كل واحد يقرأ يف قيامه بثلث القرآن، كذلك فلما ماتت أمه وعلي كان احلسني 
يه للسائل يف داره يعطيه شعلة نار خيتم كل ليلة القرآن، وكان احلسني رضي اهللا عنه إذا مل جيد شيئاً يعط

امض ا إىل مرتل قوم عسى أن يعطوك شيئاً فتتبلغ به، وكان إذا أراد أن يغط أحداً ال يشافهه : ويقول
صاحب التخليط ال يفلح : بالوعظ، وإمنا يكتب ذلك إليه يف ورقة ويدفعها، وكان رضي اهللا عنه يقول

عرف بعضه وأعرض : "دليله قوله تعاىل: لكرمي ال يستقصي فقالأبداً، وسأله رجل عن الدليل على قوهلم ا
ال ينبغي ملؤمن أن : إذا مل خيش العامل ربه فليس بعامل، وكان يقول: وكان يقول" 3: التحرمي" "عن بعض
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  .ال يأكل وال يشرب وال يتكلم وال ميشي إال بنية صاحلة

كلف النوم حىت يكون النوم هو الذي يصرعين، أنا أستحي من اهللا تعاىل أن أت: وكان رضي اهللا عنه يقول
قال سعيد بن املسيب من لزم املسجد وقبل كل ما يعطاه فقد : وكان ال يقبل من أحد شيئاً، وكان يقول
أول من نعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل فارس : أحل يف املسألة، وكان رضي اهللا عنه يقول

أطعمين وأنا أخربك خرباً فأطعمه، : إىل كلب من كالب فارس، فقالجين يف صورة كلب، وذلك أنه أتى 
وسئل سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه ما يستر : فقال حممد صلى اهللا عليه وسلم مات، قال رضي اهللا عنه

أنا : التقوى قيل فما يقطع الصالة قال بالفجور وكان ولده جييء إليه يف املسجد فيقول: املصلي، قال
له حىت يروح، وكانت له جارية يأكل من غزهلا اخلبز الشعري، وكان رضي اهللا عنه يتخم الدم جيعان فيعل

من شدة اخلوف، وكان يقول فتشنا الورع فلم جنده يف شيء أقل منه يف اللسان، وكان إذا أشرف على 
ليه فال يرجع املقابر خير مغشياً عليه، وكان إذا ذهب إىل جنازة ورأى امليت وهم يدخلونه القرب يغشى ع

العمل : إال حمموال يف سرير امليت، وكان إذا بكى مسع الناس صراخه كبكاء أهل املصائب، وكان يقول
باحلسنة قوة يف البدن ونور يف القلب وضوء يف البصر، والعمل بالسيئة وهن يف البدن، وظلمة يف القلب، 

 إذا زوى اهللا عنه الدنيا وأعطاها ال يفقه الرجل كل الفقه حىت يفرح: وعمى يف البصر، وكان يقول
  .ألقرانه

تويف علي رضي اهللا عنه بالكوفة سنة أربع ومخسني ومائة، وتويف بعده احلسني بثالث عشرة سنة رضي 
  .اهللا عنهما

آمين  رحمه تعالى عنه و رضي اهللا عبد اهللا بن المباركومنهم    

    

نه يف األدب على سفيان الثوري رضي اهللا عنه، ولد رضي اهللا عنه سنة مثان عشرة ومائة، وكانوا يقدمو
جهدت جهدي على أن أدوم ثالثة أيام يف السنة على ما عليه : وكان سفيان الثوري رضي اهللا عنه يقول

ابن املبارك فلم أقدر، وكان يقدم النظر يف سري الصحابة والتابعني على جمالسة علماء عصره، وكان 
إذا تعلم أحدكم من :  من الناس إال حلضور واجب، وكان يقولإذا كانت سنة مائتني ففروا: يقول

ما بقي : القرآن ما يقيم به صالته فليشتغل بالعلم فإن به تعرف معاين القرآن، وكان رضي اهللا عنه يقول
من شرط العامل أن ال ختطر حمبة : يف زماننا أحد أعرف أنه يأخذ النصيحة بانشراح قلب، وكان يقول

كيف يدعي رجل : الذين يتعيشون بدينهم، وكان يقول: وقيل له من سفلة الناس، قال. الدنيا على باله
من عالمة من عرف نفسه أن يكون : أنه أكثر علماً وهو أقل خوفاً وزهداً، وكان رضي اهللا عنه يقول
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من ختم اره بذكر، كتب اره ذاكراً، وكان يتحرى هذا العمل، وكان : أذل من الكلب، وكان يقول
رب عمل صغري تعظمه النية ورب عمل كبري تصغره النية، وكان رضي اهللا عنه يتمثل ذين البيتني : قولي

  : من كالمه

 سوء ورهبانها وأحبار  وهل بدل الدين إال الملوك

 لذي العلم إنتانها يبين  رتع القوم في جيفة لقد

ك ملكان بالليل وملكان بالنهار مسكني ابن آدم، قد وكل به مخسة أمال: وكان رضي اهللا عنه يقول
: جييئان ويذهبان واخلامس ال يفارقه ليال وال اراً، وكان إذا اشتهى شيئاً ال يأكله إال مع ضيف ويقول

أبو : وكانت سفرة املبارك حتمل على عجلة أو عجلتني وقال: بلغنا أن طعام الضيف ال حساب عليه قالوا
 دجاجاً مشوياً لسفرة ابن املبارك وكان رضي اهللا عنه يطعم إسحاق الطالقاين رأيت بعريين مملوءين

أصحابه الفالوذج واخلبيص ويظل هو اره صائماً، وما دخل رضي اهللا عنه احلمام قط، وقيل له مرة قد 
  .قل املال فقلل من صلة الناس

نتخنب من أربعة أربع كلمات ا: إن كان املال قد قل فإن العمر قد نفد، وكان رضي اهللا عنه يقول: فقال
آالف حديث ال تثقن بامرأة وال تغترن مبال وال حتمل معدتك ما ال تطيق وتعلم من العلم ما ينفعك 

من أنا : فقط، وكان إذا بلغه عن أصحابه أم أضافوا إليه مسألة يرسل إليهم بكشطها بالسكني، ويقول
 حتب من نفسك أنك حتب اخلمول كن حمباً للخمول كارها للشهرة، وال: حىت يكتب قويل، وكان يقول

فترفع نفسك، وكان يقول دعواك الزهد من نفسك خيرجك عن الزهد، وكان يقول سلطان الزهد، 
أعظم من سلطان الرعية ألن سلطان الرعية ال جيمع الناس إال بالعصا، والزاهد ينفر من الناس فيتبعوه، وملا 

 فاجنفل الناس إليه وتقطعت النعال وارتفعت الغربة قدم هارون الرشيد الرقة ورد عبد اهللا بن املبارك
ما هذا قالوا عامل : فأشرفت أم ولد أمري املؤمنني من برج قصر اخلشب، فلما رأت الناس وكثرم قالت

واهللا هذا هو امللك ال ملك هارون الرشيد الذي جيمع الناس إليه بالسوط والعصا : خراسان فقالت
رأ شيئاً من كتب الوعظ كأنه بقرة منحورة من البكاء ال جيترئ أحد يدنو والشرط واألعوان، وكان إذا ق

فما نصنع : منه وال يسأله عن شيء، وقيل له إن مجاعة من أهل العلم يأخذون من الناس الزكوات فقال
: إن منعناهم، وقفوا عن طلب العلم وهان رخصنا هلم حصلوا العلم وحتصيل العلم أفضل، وكان يقول

مهاً من شبهة أحب إيل من أن أتصدق بستمائة ألف ألف، وقيل له ما التواضع قال التكرب على ألن أرد در
  : األغنياء، وبلغ ابن املبارك عن إمساعيل بن علية أنه قد ويل الصدقات فكتب إليه ابن املبارك

 أموال السالطين يصطاد  يا جاعل العلم له بازيا
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 ينتذهب بالد بحيلة  للدنيا ولذاتها احتلت

 كنت دواء للمجانين  مجنوناً بها بعدما فصرت

 أبواب السالطين لزوم  رواياتك والقول في أين

  زل حمار الشيخ في الطين  قلت كرهت فما هكذا إن

    

لقد ذكرمت قوماً يستشفي بذكرهم ولكن : وذكر لعبد اهللا ما كان عليه يوسف بن أسباط من العبادة فقال
ك فمن لسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن لعيادة املرضى وشهود إن فعل الناس مجيعهم ذل

كيف تعلم املالئكة أن اإلنسان قد هم حبسبه؟ فقال رضي اهللا : اجلنائز، وعد أنواعاً من القرب وقيل له
عجبت طالب العلم كيف تدعوه نفسه إىل حمبة الدنيا مع إميانه مبا محل : عنه جيدون رحيها، وكان يقول

ورجع رضي اهللا عنه من مرو إىل الشام يف رد . إن الرمحة ترتل عند ذكر الصاحلني: العلم، وكان يقولمن 
كاد األدب أن يكون ثلثي الدين وكان قليل اخلالف : قلم كان أستعاره ونسيه يف رحله، وكان يقول

  : على أصحابه وينشد

 عفاف وحياء وكرم ذا  وإذا تصحب فاصحب ماجداً

 قلت نعم قال نعم وإذا   إن قلت الللشيء ال قوله

العلماء والسلطان واإلخوان فإن من استخف بالعلماء : وكان يقول على العاقل أن ال يستخف بثالثة
: وكان يقول. ذهبت آخرته ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه ومن استخف باإلخوان ذهبت مروءته

هللا تعاىل أكرم من أن جيترأ عليه، ولكن ليقل ما أغر ال يقول أحدكم ما أجرأ فالناً على اهللا تعاىل فإن ا
حمارم الرجال يف اللحى واألكمام وحمارم النساء حتت القميص، وكان يقول ليس : فالناً باهللا، وكان يقول

وكان ينشد إذا ودع . وكان يقول ما أودعت قليب شيئاً قط فخانين. من الدنيا إال قوت اليوم فقط
  .شخصاً

  فراق حياة ال فراق ممات  قة بينناوجدي أن فر وهون

ال خيرج العبد عن الزهد إمساك الدنيا ليصون ا وجهه عن سؤال الناس وقيل : وكان رضي اهللا عنه يقول
كذب شيبان أنا خالفت املرجئة يف ثالثة أشياء فإم يزعمون أن : إن شيبان يزعم أنك مرجئ، فقال: له

إنه يكفر، : قول وعمل، ويزعمون أن تارك الصالة ال يكفر وأنا أقولاإلميان قول بال عمل، وأنا أقول هو 
  .ويزعمون أن اإلميان ال يزيد وال ينقص وأنا أقول إنه يزيد وينقص
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تويف رضي اهللا عنه سنة إحدى ومثانني ومائة ودفن يت مدينة معروفة على الفرات ملا رجع من الغزو 
  . سنة مثان عشرة ومائة رضي اهللا عنهوكانت إقامته خبراسان رضي اهللا عنه ومولده

تعالى عنه  رضي اهللا عبد العزيز بن أبي روادومنهم    

ذهب بصره عشرين سنة فلم يعلم به أهله وال ولده وقال شعيب بن حرب جلست إىل عبد العزيز 
يوسف بن أسباط مكث عبد : مخسمائة جملس ما أحسب أن صاحب الشمال كتب عليه شيئاً، وقال

: يف ذلك فقال: كيف أصبحت فبكى، فقيل له: بعني سنة مل يرفع طرفه إىل السماء، وقيل لهالعزيز أر

كيف حال من هو يف غفلة عظيمة عن املوت مع ذنوب كثرية قد أحاطت به وأجل يسرع كل ساعة يف 
  .تويف رضي اهللا عنه مبكة سنة تسع ومخسني ومائة. عمره وال يدري أيصري إىل جنة أم إىل نار

تعالى عنه  رضي اهللا أبو العباس بن السماك ومنهم   

قد صمت اآلذان يف زماننا هذا عن : كان يقول من شرط الزاهد أن يفرح بتحويل الدنيا عنه وكان يقول
يا أخي هب أن : املواعظ وذهلت القلوب عن املنافع فال املوعظة تنفع وال الواعظ ينتفع، وكان يقول

كم من مذكر هللا تعاىل وهو له : يديك منها عند املوت، وكان يقولالدنيا كلها يف يديك فانظر ما يف 
ناس وكم من داع إىل اهللا تعاىل وهو فار من اهللا تعاىل وكم من تال لكتاب اهللا تعاىل وهو منسلخ من 

  .آيات اهللا تعاىل

  .وتويف رضي اهللا عنه بالكوفة سنة ثالث ومثانني ومائة

عنه  رضي اهللا  الحارثيأبو عبد الرحمن محمد بن النضرومنهم    

كان كثري العبادة راقبه شخص أربعني يوماً وليلة فما رآه نائماً ال ليال وال اراً، وقال يوسف بن أسباط 
شهدت غسل أيب عبد الرمحن حني مات فلو أخرج كل حلم عليه ما بلغ رطال، وشغلته العبادة عن الرواية 

  .يا سالم سلم رضي اهللا عنه: فكان إذا ذكر اآلخرة اضطربت مفاصله ويقول

تعالى عنه  رضي اهللا محمد بن يوسف األصفهانيومنهم    

    

لنفسه هب أنك قاض فكان : كان ابن املبارك رضي اهللا عنه يسميه عروس العباد والزهاد، وكان يقول
يكون ماذا؟ هب أنك عامل فكان يكون ماذا؟ هب أنك حمدث فكان يكون ماذا؟ األمر من وراء ذلك، 
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: ان إذا رأى نصرانياً كرمه وأضافه وأحتفه يبتغي بذلك ميله إىل اإلسالم وكان رضي اهللا عنه يقولوك

: ذهب أصحابنا إىل رمحة اهللا تعاىل ودفنا حنن إىل حشوش هذه الدنيا، وبعثوا إليه مبال ليفرقه فأىب وقال

 يتمدد بعد طلوع الفجر ساعة مث السالمة مقدمة وكان رضي اهللا عنه ال ينام الليل ال شتاء وال صيفاً لكن
  .يقوم ويتوضأ وكان إذا أصبح كأن وجهه وجه عروس

  .تويف رضي اهللا عنه وهو ابن نيف وثالثني سنة يف سنة أربع ومثانني ومائة رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا يوسف بن أسباطومنهم    

يت أنه خري منك، وكان رضي اهللا عنه كان يقول غاية التواضع أن خترج من بيتك فال ترى أحداً إال رأ
لو أن شخصاً ترك الدنيا كما تركها أبو ذر وأبو الدرداء ما قلت له زاهداً، وذلك أن الزهد ال : يقول

يكون ال يف احلالل احملض واحلالل احملض ال يعرف اليوم وأقام أربعني سنة ليس له إال قميصان إذا غسل 
ومرض مرة فأتوه .  بيده ويتقوت حىت مات رضي اهللا عنهأحدمها لبس اآلخر، وكان يعمل اخلوص

: ما عادته فقالوا دينار فقال: بطبيب من أطباء اخلليفة وهو ال يعلم فلما أراد االنصراف أعلموه فقال له

إمنا فعلت ذلك لئال : أعطوها له، وقال: أعطوه هذه الصرة ففتحوها فإذا فيها مخسة عشر دينار، فقال
ما أحسب أن أحداً يفر من الشر إال وقع يف أشر :  كرب مروءة من الفقراء، وكان يقوليعتقد أن اخلليفة

من قرأ القرآن مث مال إىل حمبة الدنيا فقد : منه فاصربوا حىت حيوله اهللا تعاىل عنكم بفضله، وكان يقول
 وكان رضي اهللا اختذ آيات اهللا هزواً، وكان يقول العامل خيشى أن يكون خري أعماله أضر عليه من ذنوبه،

  .دخلت املصيصة فأقبل أهلها علي فما وجدت قليب إال بعد سنتني: عنه يقول

  .تويف سنة نيف وتسعني ومائة وليس على جسمه أوقية حلم رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا حذيفة المرعشيومنهم  

ملك عمل من يؤمن بيوم احلساب، لقلت له واهللا لو قال يل إنسان واهللا ما ع: كان رضي اهللا عنه يقول
صدقت فال تكفر عن ميينك، وكان يقول إن مل ختف أن يعذبك اهللا على خري أعمالك فأنت هالك، 

لوال أخشى أن أتصنع ألخي فالن الجتمعت به ولكن بلغوه عين السالم وكان يقول ال : وكان يقول
ولو كانت يل حيلة يف عدم اخلروج إىل هذه الفرائض أعلم شيئاً من أعمال الرب أفضل من لزوم املرء بيته 

  .ختلصين لفعلت

  .تويف رضي اهللا عنه سبع ومائتني

تعالى عنه  رضي اهللا اليمان بن معاوية األسودومنهم    
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يقبح علي حامل : كل إخواين خري مين ألم كلهم يرون يل الفضل عليهم، وكان يقول: كان يقول
من جناح بعوضة أو يزاحم عليها، وكان قد ذهب بصره فكان إذا أراد القرآن أن يسعى يف حتصيل أقل 

أن يقرأ يف املصحف رد اهللا عليه بصره فإذا رد املصحف ذهب بصره واستطال شخص يف عرضه فمنعه 
اللهم اغفر يل الذنب الذي سلطت به على هذا وكان يلتقط اخلرق من : الناس، فقال دعوه يشتفي مث قال

أمامنا اللبس إن شاء اهللا يف دار البقاء، :  يطبقها على بعضها ويستر ا عورته، ويقولاملزابل ويغسلها مث
  .رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا مسلم بن ميمون الخواصومنهم    

كنت أقرأ القرآن فال أجد له حالوة فقلت لنفسي : مات بطربية رضي اهللا عنه وكان رضي اهللا عنه يقول
سمعينه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءت حالوته، مث أردت زيادة فقلت اقرئيه اقرئيه كأنك ت

كأنك تسمعينه من جربيل عليه السالم يرتل به على النيب صلى اهللا عليه وسلم فزادت حالوته، مث قلت 
د رغيفاً عن طلب احلالل مل جي: اقرئيه كأنك تسمعينه من رب العاملني فجاءت احلالوة كلها، وكان يقول

  .كامال خيرجه لضيف رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو عبيدة الخواصومنهم    

    

كتب مرة إىل إخوانه إنكم يف زمان قل فيه الورع ومحل العلم فيه مفسدة، وأحبوا أن يعرفوا حبمله 
ايا فذنوم ذنوب ال وكرهوا أن يعرفوا بإضاعة العمل به فنطقوا فيه بالرأي ليزينوا ما دخلوا فيه من اخلط

يستغفر منها، ومكث رضي اهللا تعاىل عنه سبعني سنة مل يرفع بصره إىل السماء حياء من اهللا عز وجل، 
  .وكان ال يستطيع أن يقرأ سورة القارعة وال أن تقرأ عليه رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو بكر بن عياشومنهم  

إنا هللا وإنا إليه : مسكني حمب الدنيا يسقط منه درهم فيظل اره يقول: ه يقولكان رضي اهللا تعاىل عن
أدىن ضرر املنطق الشهرة وكفى ا بلية وكان : راجعوا وينقص عمر، ودينه وال حيزن عليه، وكان يقول

وا رأيت عجوزاً مشوهة حدباء تصفق بيديها وحواليها خلق يتبع: زاهداً ورعاً وكان رضي اهللا عنه يقول
ويصفقون فلما جاوزتين أقبلت علي وقالت آه لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت ؤالء مث بكى، 
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  .وكان يقول ختمت مثانية وعشرين ألف ختمة وأود لو كانت سبباً للصفح عن زلة واحدة وقعت فيها

  .تويف رضي اهللا عنه سنة ثالث وتسعني ومائة وله ثالث وتسعون سنة رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو علي الحسين بن يحيى النخشبيمنهم و 

ما يف جهنم من دار وال مغار وال قيد وال غل وال سلسلة إال واسم صاحبها : كان رضي اهللا عنه يقول
ال : مكتوب عليها فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وكان رضي اهللا عنه يقول من حكمة لقمان

 إال راغب أو راهب فأما الراهب منك فأدن جملسه ولل يف وجهه وإياك والغمز من ورائه يطأ بساطك
وأما الراغب فيك فأظهر له البشاشة مع صفاء الباطن وأبذل له النوافل قبل السؤال فإنك مىت أجلأته إىل 

  .السؤال أخذت من حر وجهه ضعفي ما أعطت رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه وضي اهللا  روكيع بن الجراحومنهم  

الزهد ال يكون إال يف احلالل واحلالل قد فقد فأنزل الدنيا مبرتلة امليتة : وكان رضي اهللا تعاىل عنه يقول
وخذ منهاه يقيمك فإن كانت حالال كنت قد زهدت فيها وإن كانت حراماً كنت أخذت منها ما 

وقوله فقد أي بالنظر : قلت.  عتاا يسرياًيقيمك ألنه هو الذي حيل لك منها وإن كانت شبهات كان
حلاله ومقامه فإم كانوا يعمون التفتيش لعاشر يد قبله واجباً ومن مل يفتش لعاشر يد ال يأكلون له طعاماً 

طريق اهللا بضاعة ال يرتفع فيها إال صادق وكان يصوم الدهر : واهللا تعاىل أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقول
لوال ذنيب ما سلطت : يلة، وكان إذا آذاه شخص يرفع التراب علي رأس نفسه، ويقولوخيتم القرآن كل ل

  .هذا علي مث يكثر من االستغفار حىت يسكن ذلك املؤذي عنه

ولد رضي اهللا عنه سنة تسع وعشرين ومائة وتويف سنة سبع وتسعني ومائة ودفن بطريق العراق حني رجع 
  .ىل عنهمن احلج وله ست وستون سنة رضي اهللا تعا

تعالى عنه  رضي اهللا عبد الرحمن بن مهديومنهم    

كان رضي اهللا تعاىل عنه خيتم القرآن كل ليلة ويتهجد بنصف القرآن، وكان إخوانه إذا جلسوا عنده 
يطلب أحلى كم العلم وهو : كأمنا على رؤوسهم الطري، وضحك واحد منهم يف حلقته يوماً فقال

إمنا ينبغي طلب العلم : فمنعه حضور شهرين، مث استغفر فقال لهيضحك، ال جيلس هذا معي شهرين، 
والعبد يبكي ألنه يريد به إقامة احلجة على نفسه وقل أن يريد به العمل وقام ليلة إىل الصباح مث رمى 
بنفسه على الفراش فنام من لينه عن صالة الصبح فمنع الفراش شهرين وكان يقول ال أغبط اليوم إال 
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  .همؤمناً يف قرب

  .ولد سنة مخس وثالثني ومائة وتويف سنة مثان وتسعني ومائة رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا محمد بن أسلم الطوسيومنهم    

    

هو الرجل العامل أو الرجالن : كان يقول عليكم باتباع السواد األعظم قالوا له من السواد األعظم، قال
عليه وسلم وطريقته، وليس املراد به مطلق املسلمني، فمن كان مع املتمسكان بسنة رسول اهللا صلى اهللا 

هذين الرجلني أو الرجل وتبعه فهو اجلماعة، ومن خالفه فقد خالف أهل اجلماعة، وكان خيفي عمله 
التطوع ويقول لو أمكنين أن أخفيه عن امللكني لفعلت، وكان إذا دخل داره يبكي حىت يرمحه جريانه فإذا 

واكتحل، وكان خيرج بصدقته بالليل وهو متلثم ال يعرفه أحد، وكان يأكل الشعري خرج غسل وجهه 
لو أن أحدكم اشترى طعاماً وبالغ يف : أنه يصري إىل الكنيف يعين البطن، وكان يقول: األسود ويقول

 طيب طعمه ورائحته، مث ألقاه يف احلش لقلتم هذا جمنون وأحدكم ليال واراً يطرح ذلك يف احلش يعين

  .تويف رضي اهللا تعاىل عنه سنة ست وعشرين ومائتني رضي اهللا تعاىل عنه. بطنه فال يضحك على نفسه

تعالى عنه  رضي اهللا محمد بن إسماعيل البخاريومنهم    

كان رضي اهللا تعاىل عنه من العلماء العاملني تسترتل الرمحة عند ذكره كان صائم الدهر وجاع حىت 
ولد رضي اهللا عنه . رة أو لوزة ورعاً وحياء من اهللا تعاىل يف تردده إىل اخلالءانتهى أكله كل يوم إىل مت

وتويف رضي اهللا عنه ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومائتني ودفن . ببخاري سنة أربع وتسعني ومائة
املادح والذام من الناس عندي سواء، : خبرتنك قرية على فرسخني من مسرقند، وكان رضي اهللا عنه يقول

أرجو أن ألقى اهللا تعاىل وال يطالبين أين اغتبت أحداً وما اشترى شيئاً وال باعه قط وكان : ان يقولوك
ورعاً زاهد كان ينام يف الظالم ورمبا قام يف الليل حنو العشرين مرة يقدم الزناد ويسرج ويكتب أحاديث، 

دة منها، وكان يصلي مث يضع رأسه، وكان يصلي كل ليلة آخر الليل ثالث عشرة ركعة يوتر بواح
عند كل ختم دعوة جمابة وما : بأصحابه يف ليايل رمضان كل ليلة بثلث القرآن وخيتم كل ثالث، ويقول

وضع حديثاً يف الصحيح إال وصلى عقبه ركعتني شكراً هللا عز وجل، وكان رضي اهللا عنه يأكل من مال 
حراماً وال شبهة ومناقبه كثرية مشهورة رضي أبيه لكونه حالال، وكان أبوه يقول ما أعلم من مايل درمهاً 

  .اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا يزيد بن هارون الواسطيومنهم    
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قال أمحد بن سنان ما رأيت عاملاً قط أحسن صالة منه كان يقوم كأنه أسطوانة، وكان رضي اهللا عنه 
ا صلى العشاء ال يزال قائماً يصلي من طلب الرياسة يف غري أواا حرمها وقت أواا، وكان إذ: يقول

حىت الغداة نيفاً وأربعني سنة، وكانت عيناه مجيلتني، فلم يزل يبكي حىت ذهبت إحدامها وعمشت 
  .األخرى، وقال له مرة إنسان أين تلك العينان اجلميلتان، فقال ذهب ما بكاء األحزان يف األسحار

  . اهللا عنهتويف رضي اهللا عنه سنة ست ومثانني ومائتني رضي

تعالى عنه  رضي اهللا يونس بن عبيدومنهم    

الرب كله قد : يعرف ورع الرجل يف كالمه إذا تكلم، وكان رضي اهللا عنه يقول: كان رضي اهللا عنه يقول
يشوبه شيء إال ما كان من حفظ اللسان، فإنه من الرب وال يشوبه شيء، وذلك ألن الرجل قد يكثر 

احلرام ولقوم الليل ويرائي بذلك ويقع يف اللغو وشهادة الزور، وإذا حفظ الصالة والصيام ويفطر على 
لو أين وجدت درمهاً من حالل الشتريت به براً مث جعلته : لسانه أرجو أن يرب عمله كله، وكان يقول

: سويقاً مث سقيته للمرضى، فكل مريض شرب شيئاً شفاه اهللا عز وجل، وكان رضي اهللا عنه يقول

ما صلح لسان أحد إال : لحتا من العبد صلح ما سرامها أمر صالته ولسانه، وكان يقولخصلتان إذا ص
تويف رضي اهللا عنه . إين ألعرف مائة خصلة من الرب ما يف واحدة منها: وصلح سائر عمله، وكان يقول

  .سنة تسع وثالثني ومائة

تعالى عنه  رضي اهللا عبد اهللا بن عونومنهم    

    

ال ينبغي للعاقل أن يعاتب أحداً يف زماننا هذا فإنه أن عاتبه : تعاىل كان ابن عون يقولقال بكار رمحه اهللا 
ما رأيت ابن عون ميازح أحداً قط لشغله بنفسه ومبا هو : أعقبه بأشد مما عاتبه عليه، وكان ابن بكار يقول

 اهللا عز وجل إىل صائر إليه، وكان رضي اهللا عنه إذا صلى الغداة جلس يف جملسه مستقبل القبلة يذكر
طلوع الشمس، مث يقبل على أصحابه، وكان مالكاً للسانه يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان طيب الريح 

حسن امللبس وكان خيلو يف بيته صامتاً متفكراً وما دخل محاماً قط وكان يكره أن يطلع أحد على شيء 
صحبت عبد اهللا بن عون أربعاً : من أعماله وأخالقه احلسنة، وكان ابن مهدي رضي اهللا عنه يقول

وعشرين سنة فما أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة واحدة، وكان باراً بوالديه مل يأكل معهما قط يف 
وعاء فقيل له يف ذلك فقال أخاف أن يسبق بصرمها إىل لقمة فآخذها ودعته أمه يوماً يف حاجة فأجاا 

ة لرفع صوته على صوا، وكان له ثور كثرية يبيحها برفع الصوت، فأعتق ذلك اليوم رقبتني كفار
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  .للسكان وال يكريها ألحد من املسلمني خشية أن يروعهم عند طلب األجرة

  .تويف رضي اهللا عنه سنة إحدى ومخسني ومائة رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا عبد اهللا الصوريومنهم    

: ل املرائني باجلوارح وكان رضي اهللا عنه يقولأعمال الصادقني بالقلوب وأعما: كان رضي اهللا عنه يقول

يف القلب وجع ال يربئه إال حب اهللا تعاىل وكان رضي اهللا عنه يقول من ألزم نفسه شيئاً ال حيتاج إليه 
من : إذا مل تنتفع بكالمك كيف ينتفع به غريك، وكان يقول: ضيع من أحواله ما حيتاج إليه، وكان يقول

من ادعى أنه من أهل الطريق ضعف عن فعل آداا ومل ميت : دع، وكان يقولاون بالسنن ابتلى بالب
كم من يضمر دعوى : حىت يفتضح، ومن حمي امسه من أهلها مل ميت حىت تشد إليه الرحال، وكان يقول

العبودية وال تظهر عليه إال أوصاف الربوبية، وكان يقول من أعظم أخالق الرجال أن يسلم الناس من 
  .ي اهللا عنهسوء ظنك رض

تعالى عنه  رضي اهللا عبد اهللا بن عبد العزيز العمريومنهم    

ما رأيت أوعظ من قرب وال : كان رضي اهللا عنه متعبداً يسكن املقابر، وكان تاركاً السة الناس ويقول
من غفلتك عن اهللا تعاىل أن متر على ما يسخط اهللا عز وجل فال : أسلم للدين من الوحدة، وكان يقول

تنهى عنه خوفاً من الناس، ومن ترك األمر باملعروف خوفاً من املخلوقني نزعت منه هيبة اهللا عز وجل، 
إن الرجل ليسرف يف ماله فيستحق احلجر عليه فكيف مبن يسرف يف أموال : وكان رضي اهللا عنه يقول

  .ني سنة رضي اهللا عنهتويف رضي اهللا عنه باملدينة سنة أربع ومثانني ومائة وهو ابن ست وست. املسلمني

تعالى عنه  رضي اهللا أبو إسحاق إبراهيم الهرويومنهم    

تويف رضي اهللا عنه بقزوين، . صحب إبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه، وكان من أهل التوكل والتجريد
وكان أهل هراة يعظمونه فحج متجرداً فكان من دعائه يف تلك احلجة اللهم اقطع رزقي يف أموال أهل 

 وزهدهم يف وكان بعد رجوعه من احلج يأيت عليه األيام الكثرية ال يطعم فيها شيئاً فإذا مر بسوق هراة
هراة سبوه وقالوا إن هذا ينفق يف كل يوم وليلة كذا وكذا درمهاً، وكان يقول أقمت يف البادية ال آكل 

شعر أن كلمين رجل عن وال أشرب وال أشتهي شيئاً فعارضتين نفسي أن يل مع اهللا عز وجل حاال فلم أ
يا إبراهيم ترائي اهللا عز وجل يف سرك، مث قال أتدري كم يل هاهنا مل آكل ومل أشرب ومل : مييين فقال

قلت اهللا أعلم قال مثانني يوماً وأنا أستحي من اهللا عز وجل أن يقع يل . أشته شيئاً وأنا زمن مطروح
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شجر ذهباً لفعل فكان ذلك تنبيها يل رضي اهللا خاطرك ولو أقسمت على اهللا تعاىل أن جيعل يل هذا ال
  .تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو نعيم األصفهانيومنهم    

ولد رضي اهللا عنه سنة ست وثالثني وثالمثائة وتويف بأصفهان سنة . صاحب احللية والطبقات وغريمها
لوس يف اجلامع فتوىل على ثالثني وأربعمائة عن أربع وتسعني سنة أخرجه أهل أصفهان ومنعوه من اجل

أصفهان السلطان حممود بن سكبتني ووىل عليهم والياً من قبله ورحل عنها فوثب أهل أصفهان وقتلوه 
فرجع حممود إليها وأمنهم حىت اطمأنوا مث قتلهم حىت أتى على أكثر من نصفهم وكانوا يعدون ذلك من 

  .صدره بعد أن نيف على الثمانني سنةكرامات أيب نعيم رضي اهللا عنه وأملى كتابه احللية من 
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عنهن  رضي اهللا فصل في ذكر جماعة من عباد النساء  

عنها ورحمها  رضي اهللا معاذة العدويةمنهن    

كانت إذا جاء النهار قالت هذا يومي الذي أموت فيه فما تنام حىت متسي وإذا جاء الليل قالت هذه ليليت 
انت إذا غلبها النوم قامت فجالت يف الدار وهي تقول يا نفس، اليت أموت فيها فال تنام حىت تصبح وك

النوم أمامك مث ال تزاد تدور يف الدار إىل الصباح ختاف املوت على غفلة ونوم وكانت تصلي يف اليوم 
والليلة ستمائة ركعة ومل ترفع بصرها إىل السماء أربعني عاماً وملا مات زوجها مل تتوسد فراشاً حىت 

  .معاذة رضي اهللا عنها عائشة رضي اهللا عنها وروت عنهاماتت، أدركت 

تعالى عنه  رضي اهللا رابعة العدوية منهن و  

وكانت . كانت رضي اهللا عنها كثرية البكاء واحلزن وكانت إذا مسعت ذكر النار غشي عليها زماناً
اجة بالدنيا، وكانت مايل ح: استغفارنا حيتاج إىل استغفار وكانت ترد ما أعطاه الناس هلا وتقول: تقول

بعد أن بلغت مثانني سنة كأا شن بال تكاد تسقط إذا مشت، وكان كفنها مل يزل موضوعاً أمامها، 
  .وكان مبوضع سجودها وكان موضع سجودها كهيئة املاء املستنقع من دموعها

ناك العيش، واقلة حزناه ولو كنت حزيناً ما ه: واحزناه فقالت له: ومسعت رضي اهللا عنها سفيان يقول
  .ومناقبها كثرية رضي اهللا تعاىل عنها ومشهورة

تعالى عنها  رضي اهللا ماجدة القرشية منهن و  

ما حركة تسمع وال قدم يوضع إال ظننت أين أموت يف أثرها وكانت رضي : كانت رضي اهللا عنها تقول
ارى يركضون يف املهلة كأن يا هلا من عقول ما أنقصها سكان دار أوذنوا بالنقلة وهم حي: اهللا عنها تقول

املراد غريهم والتأذين ليس هلم وال عين باألمر سواهم وكانت رضي اهللا عنها تقول مل ينل املطيعون ما 
  .نالوا من حلول اجلنان ورضا الرمحن إال بتعب األبدان

رحمها اهللا  السيدة عائشة بنت جعفر الصادق منهن و  
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وعزتك وجاللك لئن أدخلتين النار : كانت رضي اهللا عنها تقول: املدفونة بباب قرافة مصر رضي اهللا عنها
  .آلخذن توحيدي بيدي وأدور به على أهل النار وأقول هلم وحدته فعذبين

  .توفيت سنة مخس وأربعني ومائة رضي اهللا عنها

عنها  رضي اهللا امرأة رباح القيسي منهن و  

ربع تقول له قم يا رباح للصالة فال يقوم فتقوم، كانت رضي اهللا عنها تقوم الليل كله وكانت إذا مضى ال
قم يا رباح فال يقوم فتقوم : مث تأتيه وتقول له قم يا رباح فلم يقم فتقوم الربع اآلخر، مث تأتيه وتقول

الربع اآلخر إىل متام الليل مث تأتيه وتقول قم يا رباح قد مضى عسكر الليل وأنت نائم، فليت شعري من 
  .ا أنت إال جبار عنيدغرين بك يا رباح م

وكانت رضي اهللا عنها تأخذ تبنة من األرض وتقول واهللا للدنيا أهون علي من هذه وكانت إذا صلت 
ألك حاجة فإن قال ال نزعت ثياب زينتها وصلت إىل : العشاء تطيبت ولبست ثياا مث تقول لزوجها

  .الفجر رضي اهللا عنها

ى عنها تعال رضي اهللا فاطمة النيسابورية منهن و  

فاطمة أستاذيت وكانت رضي اهللا عنها تقول من مل يراقب اهللا : كان ذو النون املصري رضي اهللا عنه يقول
تعاىل يف كل حال فإنه ينحدر يف كل ميدان ويتكلم بكل لسان ومن راقب اهللا تعاىل يف كل حال أخرسه 

 هللا على مشاهدة اهللا إياه فهو من عمل: إال عن الصدق وألزمه احلياء منه، واإلخالص له وكانت تقول
عنها ما رأيت امرأة مثل فاطمة ما أخربا عن مقام من املقامات إال اخلرب : خملص وكان أبو يزيد يقول

  .كان هلا عياناً

  .ماتت يف طريق العمرة مبكة سنة ثالث وعشرين ومائتني

عنها  رضي اهللا رابعة بنت إسماعيل منهن و  

إذا عمل العبد بطاعة اهللا تعاىل أطلعه :  آخره وكانت رضي اهللا عنها تقولكانت تقوم من أول الليل إىل
اجلبار على مساوئ عمله فتشاغل ا دون خلقه وكانت تصوم الدهر وتقول ما مثلي يفطر يف الدنيا، 
وكانت تقول لزوجها لست أحبك حب األزواج وإمنا أحبك حب اإلخوان، وكانت تقول ما مسعت 

ت منادي يوم القيامة وال رأيت الثلج قط إال ذكرت تطاير الصحف، وال رأيت حراً األذان قط إال ذكر
رمبا رأيت اجلن يذهبون وجييئون ورمبا رأيت احلور : إال ذكرت احلشر، وكانت رضي اهللا عنها تقول
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  .العني يستترن مين بأكمامهن

  .ومناقبها كثرية رضي اهللا عنها

تعالى عنها  رضي اهللا أم هارون منهن و  

    

ما أنشرح إال بدخول الليل فإذا : كانت من اخلائفني العابدين وكانت تأكل اخلبز وحده وكانت تقول
وخرجت مرة . طلع النهار اغتممت وكانت تقوم الليل كله وتقول إذا جاء السحر دخل قليب الروح

وكانت إذا فسمعت قائال يقول خذوها فوقعت مغشياً عليها وما دهنت رأسها بدهن منذ عشرين سنة، 
إن : كشفت رأسها وجد شعرها أحسن من شعور النساء، وكانت إذا عرض هلا األسد يف الربية قالت له

  .لك يف رزقاً فكل فيويل راجعاً عنها رضي اهللا عنها

تعالى عنها  رضي اهللا عمرة امرأة حبيب منهن و  

الليل وجاء النهار وانقض كانت تقوم الليل، كله فإذا جاء السحر قالت لزوجها قم يا رجل قد ذهب 
واشتكت من عينيها مرة فقيل هلا . كوكب املأل األعلى وسارت قوافل الصاحلني وأنت متأخر ال تدركهم

  .ما حال وجع عينيك، قالت وجع قليب أشد رضي اهللا تعاىل عنها

تعالى عنها  رضي اهللا أمة الجليل منهن و  

ن يف تعريف الوالية على أقوال فقالوا امضوا بنا إىل كانت من العابدات الزاهدات، واختلف مرة العابدو
أمة اجلليل فقالوا هلا ما الذي عندك من تعريف الوالية؟ فقالت ساعات الويل ساعات شغل عن الدنيا، 
ساعة ال يتفرغ منها لشيء دون اهللا عز وجل مث قال لواحد منهم من حدثكم أن ولياً هللا تعاىل له شغل 

  .ه رضي اهللا عنهابغري اهللا تعاىل فكذبو

تعالى عنها  رضي اهللا عبيدة بنت أبي كالب منهن و  

  .كانت تتردد إىل مالك بن دينار

ومسعت شخصاً يقول ال يبلغ املتقي حقيقة التقوى حىت ال يكون شيء أحب إليه من القدوم على اهللا عز 
وكان الناس ال أبايل على أي حال أصبحت أو أمسيت : وجل فخرت مغشياً عليها، وكانت تقول

  .يقدموا على رابعة رضي اهللا عنهما
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عنها  رضي اهللا حفيرة العابدة منهن و  

ما شأنكم قالوا نسألك الدعاء قالت لو : دخل عليها العابدون رضي اهللا عنهم يوماً يزوروا فقالت هلم
اكم من نبق أن اخلاطئني خرسوا ما تكلمت عجوزكم من البكم ولكن الدعاء سنة، مث قالت جعل اهللا قر

  .اجلنة، وجعل ذكر املوت مين ومنكم على بال، وحفظ علينا اإلميان إىل املمات وهو أرحم الرامحني

تعالى عنها  رضي اهللا شعوانة منهن و  

كانت رضي اهللا تعاىل عنها ال تفتر عن البكاء فقيل هلا يف ذلك قالت واهللا لوددت أن أبكي حىت تنقطع 
يبقى جارحة من جسدي فيها دم وكانت تقول من مل يستطع البكاء فلريحم دموعي مث أبكي دماً حىت ال 

إهلي : الباكني، فإن الباكي إمنا يبكي ملعرفته بنفسه وما جىن عليها وما هو سائر إليه، وكانت تبكي وتقول
إنك لتعلم أن العطشان من حبك ال يروى أبداً، وكانت اليت ختدمها تقول من منذ وقع بصري على 

ما ملت قط إىل الدنيا بربكتها وال استصغرت يف عيين أحداً من املسلمني وكان الفضيل بن عياض شعوانة 
  .رضي اهللا عنه يأتيها ويتردد إليها ويسأهلا الدعاء

عنها  رضي اهللا آمنة الرملية منهن و  

ده إذ كان بشر بن احلارث رضي اهللا عنه يزورها ومرض بشر مرة فعادته آمنة من الرملة فبينما هي عن
دخل اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا تعاىل عنه يعوده كذلك فنظر إىل آمنة رضي اهللا تعاىل عنها فقال 

لبشر من هذه؟ فقال له بشر هذه آمنة الرملية بلغها مرضي فجاءت من الرملة تعودين، فقال أمحد لبشر 
 اللهم إن بشر بن احلارث وأمحد بن ادعي اهللا لنا فقالت: رضي اهللا عنهما فاسأهلا تدعو لنا فقال هلا بشر

حنبل يستجريان بك من النار فأجرمها يا أرحم الرامحني، قال اإلمام أمحد رضي اهللا عنه فلما كان من 
رضي . بسم اهللا الرمحن الرحيم قد فعلنا ذلك ولدينا مزيد: الليل طرحت إىل رقعة من اهلواء مكتوب فيها

  .اهللا عنهم

تعالى عنها  رضي اهللا  أبي الفوارسمنفوسة بنت زيد بن منهن و  

كانت إذا مات ولدها تضع رأسه على حجرها وتقول واهللا لتقدمك أمامي خري عندي من تأخرك بعدي 
ولصربي عليك أوىل من جزعي عليك ولئن كان فراقك حسرة فإن يف توقع أجرك خلرية مث تنشد قول 

  .عمرو بن معد يكرب رضي اهللا تعاىل عنه

  على هالك منا وإن قصم الظهر  فيض دموعنالقوم ال ت وإنا



الشعراين- الطبقات الكربى  99  

بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم  السيدة نفيسة ابنة الحسن منهن و  

    

ولدت رضي اهللا عنها مبكة وكان مولدها سنة مخس وأربعني ومائة ونشأت يف العبادة وتزوجت بإسحاق 
وأقامت رضي اهللا عنها مبصر سبع سنني وتوفيت إىل رمحة املؤمتن ورزقت منه بولدين القاسم وأم كلثوم 

اهللا تعاىل سنة مثان ومائتني وخرج زوجها من مصر بولديها القاسم وأم كلثوم ودفنوا بالبقيع على خالف 
  .يف ذلك، قاله ابن امللقن

 يف وملا دخل اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه مصر كان يتردد إليها، ويصلي ا التراويح يف رمضان
  .مسجدها رضي اهللا تعاىل عنهما
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  ولنرجع إلى ما كنا فيه أوال من ذكر أولياء الرجال رضي اهللا عنهم أجمعين 

تعالى عنه  رضي اهللا سعدون المجنونومنهم    

كان جين ستة أشهر ويفيق ستة أشهر وكان إذا هاج صعد السطح ونادى بالليل بصوت رفيع يا نيام 
  .بل انقطاع املهلة فإن املوت يأتيكم بغتة رضي اهللا عنهانتبهوا من رقدة الغفلة ق

تعالى عنه  رضي اهللا بهلول المجنونومنهم    

اجتمع به هارون الرشيد فقال له الرشيد كنت أشتهي رؤيتك من زمان فقال لكين أنا مل أشتق إليك قط، 
 املؤمنني إذا أقامك كيف بك يا أمري: فقال له عظين فقال مب أعظك هذه قصورهم وهذه قبورهم مث قال

والقطمري وأنت عطشان جيعان عريان، وأهل املوقف . احلق تعاىل بني يديه فسألك عن النقري والفتيل
فخنقته العربة وكان لول جماب الدعوة وأمر له الرشيد بصلة فردها عليه، ! ينظرون إليك ويضحكون

 اآلخرة فال جتد هلم شيئاً ترضيهم به فبكى وقال ردها إىل من أخذا منه قبل أن يطالبك ا أصحاا يف
  : الرشيد وكان رضي اهللا عنه ينشد

  وفي العيش، فال تطمع  الحرص على الدنيا دع

 تدري لمن تجمع فما  تجمع من المال وال

 الظن ال ينفع وسوء  الرزق مقسوم فإن

 كل من يقنع غني  كل ذي حرص فقير

تعالى عنه  اهللا  رضيأبو علي الفضيل بن عياضومنهم    

  .ابن مسعود بن بشر التميمي مث الريبوعي خراساين املنشأ من ناحية مرو من قرية تعرف بقندين

  .مات باحلرم الشريف سنة سبع ومثانني ومائة رضي اهللا عنه

وكان يقول من أحب أن . ومن كالمه رضي اهللا عنه أهل الفضل هم أهل الفضل ما مل يروا فضلهم
إذا اغتابك عدو فهو أنفع لك من الصديق فإنه كلما : تكلم فليس بزاهد، وكان يقوليسمع كالمه إذا 

سيد القبيلة يف آخر الزمان منافقها، وهناك حيذر : اغتابك كان لك حسناته، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .فر من الناس غري تارك للجماعة: منهم ألم داء ال دواء له، وكان رضي اهللا عنه يقول
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ليس هذا زمان فرح إمنا هو زمان غموم وكان يقول لكل شيء ديباجة :  اهللا عنه يقولوكان رضي
  .وديباجة القراء ترك الغيبة، وكان يكره لقاء اإلخوان خمافة التزين منه ومنهم

من فهم معىن القرآن استغىن عن كتابة احلديث، وكان رضي اهللا عنه يسقي على الدوام : وكان يقول
إذ أحب عبداً أكثر غمه يف الدنيا، وإذا : وكان رضي اهللا عنه يقول. فسه وعيالهوينفق من ذلك على ن

أبغض عبداً وسع عليه دنياه، وكان يقول لو حلفت أين مراء كان أحب إيل من أن أحلف أين لست 
ن ال ينبغي حلامل القرآن أن يكون له حاجة عند أحد من األمراء واألغنياء إمنا ينبغي أ: مبراء، وكان يقول

تباعد من القراء جهدك فإم إن أحبوك مدحوك : يكون حوائج اخللق إليه هو وكان رضي اهللا عنه يقول
  .مبا ليسر فيك وإن غضبوا شهدوا عليك زوراً وقبل ذلك منهم

    

كنتم معاشر العلماء سرجاً للبالد يستضاء بكم فصرمت ظلمة : وجلس إليه سفيان بن عيينة فقال له الفضيل
اً يهتدي بكم فصرمت حرية أما يستحي أحدكم من اهللا إذا أتى إىل هؤالء األمراء وأخذ من وكنتم جنوم

حدثين فالن عن فالن : ماهلم وهو ال يعلم من أين أخذوه، مث يسند بعد ذلك ظهره إىل حمرابه ويقول
ل قراء الرمحن أصحاب خشوع وذبو: فطأطأ سفيان رأسه وقال نستغفر اهللا ونتوب إليه، وكان يقول
الغيبة فاكهة القراء واجتمع رضي اهللا عنه : وقراء الدنيا أصحاب عجب وتكرب وازدراء للعامة وكان يقول

يا شعيب إن كنت تظن أنه شهد املوقف واملوسم من هو شر : هو وشعيب بن حرب يف الطواف فقال
:  وكان يقولمين ومنك فبئس ما ظننت وكان رضي اهللا عنه يقول من طلب أخاً بال غيب صار بال أخ،

قد بطلت األخوة اليوم كان الرجل حيفظ أوالد : ال تؤاخ من إذا غضب منك كذب عليك، وكان يقول
ليس بأخيك من إذا منعته شيئاً : أخيه من بعده ويعوهلم حىت يبلغوا رشدهم كأم أوالده، وكان يقول

عبداً حبشياً لصدقه يف كان لقمان قاضياً على بين إسرائيل مع كونه : طلبه غضب منك، وكان يقول
احلديث وتركه ما ال يعنيه، وكان يقول طول الصراط مخسة عشر ألف فرسخ فانظر يا أخي أي رجل 

  .تكون

لو طلبت مين الدنانري لكان أيسر علي : وسأله إسحاق بن إبراهيم أن حيدثه فقال له الفضيل رضي اهللا عنه
ك شغل عن مساع احلديث وكان رضي اهللا عنه من احلديث ولو أنك يا مفتون عملت مبا علمت لكان ل

من قرأ القرآن سئل يوم القيامة كما تسأل األساء عليهم الصالة والسالم عن تبليغ الرسالة فإنه : يقول
وارثهم، وكان يقول عامل اآلخرة علمه مستور وعامل الدنيا علمه منشور، فاتبعوا عامل اآلخرة واحذروا 

يفتنكم بغروره وزخرفته ودعواه احلمل من غري عمل أو العمل من غري صدق، عامل الدنيا أن جتالسوه فإنه 
لو أن أهل العلم زهدوا يف الدنيا خلضعت هلم رقاب اجلبابرة وانقادت الناس : وكان رضي اهللا عنه يقول
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هلم ولكن بذلوا علمهم ألبناء الدنيا ليصيبوا بذلك مما يف أيديهم فذلوا وهانوا على الناس ومن عالمة 
من عرف ما : الزهاد أن يفرحوا إذا وصفوا باجلهل عند األمراء ومن داناهم وكان رضي اهللا عنه يقول

  .يدخل جوفه كان عند اهللا صديقاً، فانظر من أين يكون مطعمك يا مسكني

عنه  رضي اهللا أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصورومنهم    

من عالمة العارف باهللا أن يكون أكرب مهه : ي اهللا عنهكان من كورة بلخ من أوالد امللوك ومن كالمه رض
  : اخلري والعبادة وأكثر كالمه الثناء واملدحة وكان رضي اهللا عنه يتمثل كثرياً ذا البيت

  ألذ من تمرة تخشى بزنبور  بجريش الملح آكلها للقمة

صالحه ولوال ذلك ما ومعىن حشوها بزنبور أن يكون يف باطنها علة كأن يعطاها ألجل دينه و: قلت
أعطاها له فمن أدب هذه أن ترد على صاحبها وال يقبل إال ممن يعلم منه أنه حيبه على أي حال كان 

  .فهذه هي اليت ليس فيها زنبور واهللا أعلم

أثقل األعمال يف امليزان أثقلها على األبدان ويف العمل ويف األجر ومن مل : وكان رضي اهللا عنه يقول
  .لدنيا إىل اآلخرة صفر اليدينيعمل رحل من ا

     إن كنت رأيت يف عيباً : وصحب رضي اهللا عنه رجال فلما أراد أن يفارقه قال له الرجل

مل أر فيك يا أخي عيباً ألين الحظتك بعني الوداد فاستحسنت كل ما رأيته : فنبهين عليه فقال له إبراهيم
 املرض حىت ال جتب علي الصالة يف مجاعة وال إين ألمتىن: منك فاسأل غريي وكان رضي اهللا عنه يقول

أرى الناس وال، يروين وكان يغلق بابه من خارج فيجيء الناس فيجدونه مغلقاً فيذهبون وكان رضي اهللا 
: القصص" "تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض: "عنه يقول يف تفسري قوله تعاىل

شسع نعلك على شسع نعل أخيك وكان يقول ثالثة ال يالمون على من حب العلو أن تستحسن " 83
بلغين أن العبد حياسب يوم القيامة حبضرة من يعرفه ليكون : املريض والصائم واملسافر، وكان يقول: ضجر

ما صدق اهللا عبد أحب الشهرة بعلم أو عمل أو كرم، وكان رضي اهللا عنه : أبلغ يف فضيحته وكان يقول
لوال أخاف أن أعني على نفسي : عام احلالل يأكل التراب، ومكث شهراً يأكل الطني وقالإذا مل جيد الط

ما كان يل طعام إال الطني حىت أجد احلالل إىل أن أموت وكان يقلل الطعام واألكل ما استطاع ويقول 
ال حيتمل احلالل للصرف حىت كان يصلي مخس عشرة صالة بوضوء واحد وكان رضي اهللا عنه يقول 

لبوا العلم للعمل فإن أكثر الناس قد غلطوا حىت صار علمهم كاجلبال وعملهم كالذر وكنت إذا رأيته اط
كن ذنباً وال تكن رأساً : كأنه ليس فيه روح ولو نفخته الريح لوقع وقال له بعض العلماء عظين، فقال



الشعراين- الطبقات الكربى  103  

أن أصحبك يا إبراهيم فإن الذنب ينجو والرأس يذهب، وكتب إليه األوزاعي رمحه اهللا تعاىل إين أريد 
  .فكتب إليه إبراهيم رضي اهللا عنه إن الطري إذا طار مع غري شكله طار الطري وتركه واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا أبو الفيض ذو النون المصريومنهم    

يفاً وامسه ثوبان بن إبراهيم وكان أبوه نوبياً تويف سنة مخس وأربعني ومائتني، وكان رضي اهللا عنه رجال حن
وملا تويف رضي اهللا عنه باجليزة محل يف قارب خمافة أن ينقطع اجلسر من . تعلوه محرة وليس بأبيض اللحية

كثرة الناس مع جنازته ورأى الناس طيوراً خضراً ترفرف على جنازته حىت وصلت إىل قربه رضي اهللا 
  .عنه

د حمترفاً أو بالعبادة متعلقاً وفر من كل إياك أن تكون للمعرفة مدعياً أو بالزه: ومن كالمه رضي اهللا عنه
كل مدع حمجوب بدعواه عن شهود احلق ألن احلق شاهد ألهل احلق بأن : شيء إىل ربك، وكان يقول

اهللا هو احلق، وقوله احلق ومن كان احلق تعاىل شاهداً له ال حيتاج أن يدعي فالدعوي عالمة على احلجاب 
 أدركنا الناس وأحدهم كلما ازداد علماً ازداد يف الدنيا زهداً عن احلق، والسالم، وكان يقول للعلماء

وبغضاً وأنتم اليوم كلما ازداد أحدكم علماً ازداد يف الدنيا حباً وطلباً ومزامحة وأدركناهم وهم ينفقون 
اد يا معشر املريدين من أر: األموال يف حتصيل العلم وأنتم اليوم تنفقون العلم يف حتصيل املال، وكان يقول

  .منكم الطريق فليلق العلماء بإظهار اجلهل والزهاد بإظهار الرغبة والعارفني بالصمت

إمنا الصدقات للفقراء : "قلت وذلك ليزيده العلماء علماً والزهاد زهداً والعارفون معرفة قال اهللا تعاىل
ال من ال يعرف وسئل رضي اهللا عنه عن السفلة من اخللق من هم فق. اآلية" 60: التوبة" "واملساكني

الطريق إىل اهللا تعاىل وال يتعرفه وكان يقول سيأيت على الناس زمان تكون الدولة فيه للحمقى على 
  .األكياس

    

واألمحق من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا تعاىل األماين والكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد : قلت
 كل عصر، ليكون للفقراء رضي اهللا عنهم التأسي املوت وكان يقول مل يزل الناس يسخرون بالفقراء يف

إن ابين أخذه التمساح فلما رأيت حرقتها : باألنبياء عليهم الصالة والسالم وقال قد جاءتين امرأة فقالت
على ولدها أتيت النيل وقلت اللهم أظهر السماح فخرج إيل فشققت عن جوفه فأخرجت ابنها حياً 

ين يف حل فإين كنت إذا رأيتك سخرت منك وأنا تائبة إىل اهللا عز صحيحاً فأخذته ومضت وقالت اجعل
لكل شيء عالمة : وجل، وكان يقول من عالمة سخط اهللا تعاىل على العبد خوفه من الفقر، وكان يقول

إذا تكامل : وعالمة طرد العارف عن حضرة اهللا تعاىل انقطاعه عن ذكر اهللا عز وجل، وقال رضي اهللا عنه
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 جتد له دمعة وذلك ألن القلب إذا رق سال وإذا مجد وغلظ سخر وتذاكر الفقراء عنده حزن احملزون مل
من القلوب قلب : يوماً يف احملبة فقال هلم كفوا عن هذه املسألة لئال تسمعها النفوس فتدعيها، وكان يقول
ن وافتتحه بالكالم يستغفر قبل أن يذنب فيثاب قبل أن يطيع، وكان يقول إن اهللا تعاىل أنطق اللسان بالبيا

وجعل القلوب أوعية للعمل ولوال ذلك كان اإلنسان مبرتلة البهيمة يومئ بالرأس ويشري باليد، وكان 
كنا إذا مسعنا شاباً يتكلم بالس أيسنا من خريه وكان يقول من مل يفتش على الرغيفني من احلالل : يقول

يت تقرأ عليك السالم فقال رضي اهللا عنه ال إن امرأ: ال يفلح يف طريق اهللا عز وجل، وقال له رجل
حلنا : إياكم وكثرة اإلخوان واملعارف وكان رضي اهللا عنه يقول: تقرءونا من النساء السالم وكان يقول

  .يف العمل وأعربنا يف الكالم فكيف نفلح

 غري طلب من آنسه اهللا بقربه أعطاه العلم من: وكذلك كان إبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه يقول: قلت
وكان يقول ليس بعاقل من تعلم العلم فعرف به مث آثر بعد ذلك هواه على عمله، وليس بعاقل من طلب 
اإلنصاف من غريه لنفسه ومل ينصف من نفسه غريه، وليس بعاقل من نسي اهللا يف طاعته وذكر اهللا تعاىل 

 تعاىل وإياك أن تتواضع ملن تواضع جلميع خلق اهللا: يف مواضع احلاجة إليه، وكان رضي اهللا عنه يقول
يسألك أن تتواضع له فإن سؤاله إياك يدل على تكربه يف الباطن وتواضعك له يكون له عوناً على التكرب، 

من نظر يف عيوب الناس عمى عن عيب نفسه وكان يقول من طلب مع : وكان يقول رضي اهللا عنه
  .اخلبز ملحاً مل يفلح يف طريق القوم

إذا كنت قائماً مبا أمرت تاركاً لتكلف ما : ه عن كمال العقل وعن كمال املعرفة فقالوسئل رضي اهللا عن
كفيت فأنت كامل العقل وإذا كنت باهللا عز وجل متعلقاً وغري ناظر إىل سواه من أحوالك وأعمالك 

 قد غلب على العباد والنساك والقراء يف هذا الزمن: فأنت كامل املعرفة، وكان رضي اهللا عنه يقول

التهاون بالذنوب حىت غرقوا يف شهوة بطوم وفروجهم وحجبوا عن شهود عيوم فهلكوا وهم ال 
يشعرون أقبلوا على كل احلرام، وتركوا طلب احلالل ورضوا من العمل بالعلم يستحي أحدهم أن يقول 

م عن القبائح إن سألوا فيما ال يعلم ال أعلم، هم عبيد الدنيا ال علماء الشريعة إذ لو علموا بالشريعة ملنعته
أحلوا وإن سئلوا شحوا لبسوا الثياب على قلوب الذئاب اختذوا مساجد اهللا اليت يذكر فيها امسه لرفع 

  .أصوام باللغو واجلدال والقيل والقال، واختذوا العلم شبكة يصطادون ا الدنيا فإياكم وجمالستهم

    

قال للحديث رجال وشغلي بنفسي استغرق وقيت وسئل رضي اهللا عنه عن احلديث مل ال تشتغل به ف
واحلديث من أركان الدين ولوال نقص دخل على أهل احلديث والفقه لكانوا أفضل الناس يف زمام أال 

تراهم بذلوا علمهم ألهل الدنيا يستحلبون دنياهم فحجبوهم واستكربوا عليهم وافتتنوا بالدنيا ملا رأوا من 
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ليها فخانوا اهللا ورسوله وصار إمث كل من تبعهم يف عنقهم جعلوا العلم فخاً حرص أهل العلم واملتفقهني ع
للدنيا وسالحاً يكسبوا بعد أن كان سراجاً للدين يستضاء به وسئل رضي اهللا عنه عن العلماء بالقرآن 

رات صحبوا القرآن بأبدان ناحلة وشفاه ذابلة ودموع وابلة وزف. هم الذين نصبوا الركب واألبدان: فقال
العجب كل العجب من هؤالء العلماء : عالية أولئك هلم األمن وهم مهتدون وكان رضي اهللا عنه يقول

من : كيف خضعوا للمخلوقني دون اخلالق وهم يدعون أم أعلى درجة من مجيع اخلالئق، وكان يقول
هللا تعاىل، وكان رضي اهللا عالمة إعراض اهللا تعاىل عن العبد أن تراه ساهياً الهياً الغياً معرضاً عن ذكر ا

إن اهللا تعاىل مل مينع أعداءه احملبة جبال وإمنا صان أولياءه الذين أطاعوه أن جيمع بينهم وبني : عنه يقول
مثل العارف : العارف ال يدوم على حزن وال يدوم على سرور مث قال: أعدائه الذين عصوه وكان يقول

لس على سرير يف بيته قد علق فوق رأسه سيف بشعرة يف هذه الدار مثل رجل توج بتاج الكرامة وأج
وأرسل على بابه سبعان ضاريان فيشرف على اهلالك ساعة بعد ساعة فأين له السرور وأين له احلزن قال 
بعضهم السيف املعلق فوق رأسه األحكام، والضاريان اللذان على الباب األمر والنهي وكان رضي اهللا 

تعاىل بتلف نفسه حفظ اهللا عليه نفسه، وقال رضي اهللا عنه ملا محلت من من تقرب إىل اهللا : عنه يقول
مصر يف احلديد إىل بغداد لقيتين امرأة زمنة فقالت إذا دخلت على املتوكل فال به وال تر أنه فوقك وال 

حتتج لنفسك حمقاً كنت أومتهما ألنك إن هبته سلطه اهللا عليك وإن حاججت عن نفسك مل يزدك ذلك 
باال ألنك باهت اهللا فيما يعلمه وإن كنت بريئاً فادع اهللا تعاىل أن ينتصر لك وال تنتصر لنفسك إال و

ما تقول فيما : فيكلك إليها فقلت هلا مسعاً وطاعة فلما دخلت على املتوكل سلمت عليه باخلالفة فقال يل
 قال يل مل ال تتكلم؟ فسكت فقال وزيره، هو حقيق عندي مبا قيل فيه مث. قيل فيك من الكفر والزندقة

فقلت يا أمري املؤمنني إن قلت ال كذبت املسلمني وإن قلت نعم كذبت على نفسي بشيء ال يعلمه اهللا 
هو رجل بريء مما قيل فيه فخرجت : تعاىل مين فافعل أنت ما ترى فإين غري منتصر لنفسي فقال املتوكل

تين به فمن أين لك هذا فقالت من حيث ما إىل العجوز فقلت هلا جزاك اهللا عين خرياً فعلت ما أمر
وكان ذو النون املصري رضي اهللا عنه بعد ذلك يقول من أراد . خاطب به اهلدهد سليمان عليه السالم

جتريد التوحيد وخالص التوكل فعليه بالنساء الزمين ببغداد وكان رضي اهللا عنه يقول ما شبعت من الطعام 
رضي اهللا تعاىل عنه يقول كن عارفاً خائفاً وال تكن عارفاً واصفاً قط إال عصيت أو مهمت مبعصية وكان 

  .رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخيومنهم    
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وهو من مجلة املشايخ املشهورين بالزهد والورع والفتوة جماب الدعوة يستسقى بقربه وهو من موايل علي 
 صحب داود الطائي رضي اهللا عنه ومات ببغداد ودفن ا سنة مائتني بن موسى الرضا رضي اهللا عنه

  .وقربه ظاهر يزار ليال واراً رضي اهللا عنه

ومن كالمه رضي اهللا عنه إذا أراد اهللا بعبد خرياً فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب اجلدل وإذا أراد اهللا 
وكان رضي اهللا عنه يقول ما أكثر الصاحلني وما بعبد شراً أغلق عليه باب العمل وفتح له باب اجلدل، 

لوال إخراج حب الدنيا من قلوب العارفني ما قدروا على : أقل الصادقني فيهم وكان رضي اهللا عنه يقول
فعل الطاعات ولو كان من حب الدنيا ذرة يف قلوم ملا صحت هلم سجدة واحدة، وكان رضي اهللا عنه 

إذا عمل العامل بالعلم : ضطرار واملفتون يرجع إليها اختياراً، وكان يقولالعارف يرجع إىل الدنيا ا: يقول
إذا أراد اهللا بعبد : استوت له قلوب املؤمنني، وكرهه كل من يف قلبه مرض وكان رضي اهللا عنه يقول

حلة خرياً زوى عنه اخلذالن وأسكنه بني الفقراء الصادقني، وإذا أراد اهللا بعبد شراً عطله عن األعمال الصا
  .حىت تكون على قلبه أثقل من اجلبال وأسكنه بني األغنياء

تعالى عنه  رضي اهللا أبو نصر بشر بن الحارث الحافيومنهم    

    

صحب . أصله من مرو وسكن بغداد ومات ا عاشر احملرم سنة سبع وعشرين ومائتني رضي اهللا عنه
ري الشأن أوحد وقته علماً وحاال، ومن كالمه الفضيل بن عياض رضي اهللا تعاىل عنه وكان عاملاً ورعاً كب

رضي اهللا عنه ال جيد حالوة اآلخرة رجل حيب أن يعرفه الناس يعين حيب اطالع الناس على صفات 
كماله وكان رضي اهللا عنه يقول سيأيت على الناس زمان تكون الدولة فيه للحمقى واألرذال على أهل 

: دخلت داري يوماً فإذا رجل جالس يف الدار فقلت له: لالعقول واألكابر، وكان رضي اهللا عنه يقو

أنا أخوك اخلضر فقلت ادع اهللا تعاىل يل فقال عليه السالم هون اهللا : كيف دخلت داري بغري إذين فقال
قال يل رجل من املتصوفة يا : عليك طاعته فقلت زدين، فقال وسترها عليك، وكان رضي اهللا عنه يقول

 الرب من أيدي الناس إلقامة اجلاه فقال إن كنت متحققاً بالزهد منصرفاً عن أبا نصر انقبضت عن أخذ
الدنيا فخذ من أيديهم ليمحي جاهك عندهم مث أخرج عما يعطونك إىل الفقراء وفرقه عليهم وال تذق 
منه شيئاً، وكان بعد التوكل بأخذ قوتك من الغري، فاشتد هذا القول على أصحايب فقلت له جزاك اهللا 

نعم فقلت له اعلم أن الفقراء ثالثة فقري ال يسأل وإن أعطى ال يأخذ :  عين ولكن امسع جوايب فقالخرياً
فذاك من الروحانني، وفقري ال يسأل وإن أعطى قبل فذاك من أوسط القوم، وفقري اعتقد الصرب ومدافعة 

مسألته صدقة يف السؤال فقال الوقت فإذا طرقته احلاجة خرج إىل عبيد اهللا وقلبه إىل اهللا بالسؤال فكفارة 



الشعراين- الطبقات الكربى  107  

رضيت رضي اهللا عنك وكان رضي اهللا عنه يقول حسبك أقوام موتى حتيا القلوب بذكرهم وإن : الرجل
يا طالب العلم إمنا أنت متلذذ متفكه بالعلم تسمع : أقواماً أحياء تقسو القلوب برؤيتهم، وكان يقول

، وحيك إمنا يراد بالعلم العمل فامسع يا أخي وحتكي ال غري ولو عملت مبا علمت لتجرعت مرارة العلم
وتعلم مث اعمل واهرب أال ترى إىل سفيان الثوري رضي اهللا عنه كيف طلب العلم وتعلم وهرب فامسع، 

: ما أقول لك فإن طلب العلم إمنا يدل على اهلرب من الدنيا ال على حبها وكاد رضي اهللا عنة يقول

رة ألن ذاك يركب وجييء فرياه الناس وهذا يعطي سراً فال يراه إال الصدقة أفضل من اجلهاد واحلج والعم
إين ألجل اهللا تعاىل أن أذكره عند من ال يعرفه وال يتعرفه وكان رضي اهللا عنه : اهللا عز وجل وكان يقول

إذا راسلت أحداً : يقول أمس قد مات واليوم يف الرتع وغد مل يولد فبادروا باألعمال الصاحلة وكان يقول
كتاب فال تزخرفه حبسن األلفاظ فإين كتبت مرة كتاباً فعرض كالم يل إن كتبته حسن الكتاب وكان ب

كذباً تركته مسج الكتاب وكان صدقاً فعزمت على ذكر الكالم السمج الصدق فنادى هاتف من جانب 
هللا عنه يقول من وكان رضي ا" يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة"البيت 

أراد أن يكون عزيزاً يف الدنيا سليماً يف اآلخرة فال حيدث وال يشهد وال يؤم قوماً وال يأكل ألحد طعاماً 
مسعت رجال يسأل بشر بن احلارث أن حيدثه فأىب عليه فجعل الرجل : وكان حممد بن يوسف يقول

يا أبا نصر ما تقول هللا تعاىل إذا لقيته يوم : يتضرع إليه ويلح عليه فلم جيبه فلما أيس منه قال له الرجل
أقول يا رب قد أمرتين مبخالفة نفسي وإن : القيامة وقال لك مل ال حتدث الناس فقال بشر رضي اهللا عنه

نفسي كانت تشتهي احلديث والرياشة فخالفتها ومل أعطها سؤهلا وكان رضي اهللا عته يقول للمريدين ال 
 إين إن أجبت نفسي إىل ما تشتهي من املطعم وامللبس خفت أن أكون تؤثروا على حذف العالئق شيئاً

من مل حيتج إىل النساء فليتق اهللا تعاىل وال يألف أفخاذهن، ولو أن رجال : مكاساً أو شرطياً وكان يقول
مجع أربع نسوة حيتاج إليهن ما كان مسرفاً وقيل له مل ال تتزوج وخترج عن خمالفة السنة فقال رضي اهللا 

إين مشغول بالفرض عن السنة يعين بالفرض جماهدة النفس تصفيتها من األخالق الرديئة وكان رضي : نهع
صحبة األشرار تورث الظن باألشرار وصحبة األخيار تورث حسن الظن باألشرار وإن اهللا : اهللا عنه يقول

 موته كثرياً إهلي عز وجل ال يسأل عبداً قط مل حسنت ظنك بعبادي وكان رضي اهللا عنه يقول يف مرض
رفعتين فوق قدري ونوهت بامسي وشهرتين بني الناس، فأسألك بوجهك الكرمي أال تفضحين غداً يوم 

القيامة، وكان رضي اهللا عنه إذا رأى فقرياً يضحك وهو غافل يقول له، احذر أن يأخذك اهللا تعاىل على 
    س عنه وإخفاء مكانه عنهم فإن هذا احلال، وكان يقول غنيمة الفقري يف هذا الزمان غفلة النا

دخلت داري مرة فرأيت رجال طويال قائماً يصلي : لقاء غالب الناس خسران وكان رضي اهللا عنه يقول
فراعين ذلك ألن املفتاح كان معي فسلم من صالته مث قال يل ال تفرغ أنا أخوك اخلضر فقلت له علمين 
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وجل وأسأله التوبة من كل ذنب تبت منه مث رجعت إليه شيئاً ينفعين اهللا به فقال قل أستغفر اهللا عز 
وأستغفر اهللا عز وجل وأسأله التوبة من كل عقد عقدته هللا على نفسي ففسخته ومل أوف به وأستغفر اهللا 

عز وجل وأتوب إليه من كل نعمة أنعم ا على طول عمري واستعنت ا على معصيته وأسأله احلفظ 
ال يفلح فقري يقول بأي شيء آكل خبزي وكان يقول : ي اهللا عنه يقولواحلمية من ذلك كله وكان رض

: سكون النفس إىل قبول املدح هلا أشد عليها من ذل املعصية، وال يضر الثناء من عرف نفسه وكان يقول

كان العلماء رضي اهللا عنهم موصوفني بثالثة أشياء صدق اللسان وطيب املطعم وكثرة الزهد يف الدنيا 
م ال أعرف يف هؤالء أحداً فيه واحدة من هذه اخلصال فكيف أعبأ م أو أبش يف وجوههم وأنا اليو

وكيف يدعي هؤالء العلم وهم يتغايرون على الدنيا ويتحاسدون عليها وجيرحون أقرام عند األمراء 
رثة ويغتابوم كل ذلك خوفاً أن مييلوا إىل غريهم بسحتهم وحطامهم وحيكم يا علماء السوء أنتم و

األنبياء وإمنا ورثوكم العلم فحملتوه وزعتم عن العمل به وجعلتم علمكم حرفة تكسبون ا معاشكم أفال 
مثل الذي يأكل الدنيا بالعلم والدين، : ختفون أن تكونوا أول من تسعر به النار وكان رضي اهللا عنه يقول

يطفئ النار باحللفاء قلت وميزان مثل الذي يغسل يديه من الزهومة مباء تنظيف السمك أو كمثل الذي 
أكل الدنيا بالدين أن تنظر يف نفسك فكل صفة أكرمت ألجلها قدر نفسك عند فقدها هل كنت تكرم 

إذا قصر العبد فيما بينه : أم ال فإن كنت تكرم مع فقدها فقد خلصت وإال فال وكان رضي اهللا عنه يقول
  .وبني اهللا تعاىل أخذ منه ما كان يؤنسه

و جعفر املغازي رأيت على بشر بن احلارث قميصاً خلقاً فقلت له أعتق هذا القميص فقال حىت وقال أب
  .يعتق صاحبه

هو اسم لثالث معان وهو أن ال يغطي نور معرفة العارف نور : وسئل رضي اهللا عنه عن التصوف فقال
الكرامات على هتك ورعه، وأن ال يتكلم يف علم باطن ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة، وال حتمله 

  .أستار حمارم اهللا عز وجل

تعالى عنه  رضي اهللا أبو الحسن السري بن المغلس السقطيومنهم    

    

خال اجلنيد وأستاذه رضي اهللا تعاىل عنهما، صحب معروفاً الكرخي وكان أوحد أهل زمانه يف الورع 
 ينتمي أكثر املشايخ ببغداد ومات ا واألحوال السنية وعلم التوحيد وهو أول من يتكلم فيه ببغداد وإليه

من أراد أن يسلم له : ومن كالمه رضي اهللا عنه. سنة إحدى ومخسني ومائتني وقربه بالشونيزية ظاهر يزار
دينه ويستريح بدنه ويقل غمه من مساع الكالم الذي يغمه فليعتزل الناس ألن هذا زمان عزلة ووحدة 
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ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غريه أعجز وكان أقوى القوة أن تغلب نفسك : وكان يقول
: من عالمة االستدراج للعبد عماه عن عيبه واطالعه على عيوب الناس، وكان رضي اهللا عنه يقول: يقول

كيف يستنري قلب الفقري وهو يأكل من مال من يغش يف معاملته، ويعامل الظلمة وأكلة الرشا ال سيما إن 
دم حرفة تكون بيده وقال علي بن احلسني، بعثين أيب إىل السري رضي اهللا كان يسأهلم بذلة وخضوع لع

اقرأ عليه : عنه بشيء من حب السعال لسعال كان به فقال يل كم مثنه فقلت له مل خيربين بشيء فقال
السالم وقل له حنن نعلم الناس منذ مخسني سنة أال يأكلوا بأديام أفتراين اليوم آكل بديين مث رده ومل 

من سكن إىل قول الناس فيه أنه ويل اهللا فهو يف يد نفسه أسري : أخذ منه شيئاً وكان رضي اهللا عنه يقولي
لو علمت أن جلوسي يف البيت أفضل من خروجي إىل املسجد ما خرجت : وكان رضي اهللا عنه يقول

 على العبد ولو علمت أن انفرادي عن الناس أفضل ما جالستهم وكان يقول ثالثة من عالمة سخط اهللا
إياكم وجماورة األغنياء وقراء األسواق : كثرة اللعب، واالستهزاء والغيبة، وكان رضي اهللا عنه يقول

: واألمراء، فإم يفسدون كل من جالسهم وكان يقول ال تصح احملبة بني اثنني حىت يقول أحدمها لآلخر

وال أفسد للقلوب وال أسرع يف هالك ما رأيت شيئاً أحبط لألعمال : يا أنا وكان رضي اهللا عنه يقول
العبد وال أدوم لألحزان، وال أقرب للمقت وال ألزم حملبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة اد 

نفسه ونظره يف عيوب الناس ال سيما إن كان مشهوراً معروفاً بالعبادة وامتد له الصيت حىت بلغ من الثناء 
اكن اخلفية بنفسه، وسراديب اهلوى ويف جترحيه يف الناس ومدحه فيهم ما مل يكن يؤمله وتربص يف األم

وقيل له إن العابد الفالين يعظم فالناً ويعتقده واألمري الفالين ال يقدم أحداً على فالن من الفقراء وأطبقت 
لعلماء الدنيا أفاعي قلوب ا: أهل بلده على اعتقاده فقال إنه هللك مع اهلالكني وكان رضي اهللا عنه يقول

وسحارة قلوب العباد والقراء تلعب م كما يلعب الصبيان باألكرة، وكان يقول خصلتان تبعدان العبد 
وعمل باجلوارح من غري صدق بالقلب وكان رضي اهللا عنه يبكي : من اهللا تعاىل أداء نافلة بتضييع فريضة

قل فيها الراغبون ورفض قد توعرت طريق الصاحلني وقل فيها السالكون وهجرت األعمال و: ويقول
احلق ودرس هذا األمر فال أراه إال يف لسان كل بطال ينطق باحلكمة ويفارق األعمال الصاحلة قد افترش 

الرخص ومتهد التأويالت واعتل بذلك العاصون مث يقول واغماه من فتنة العلماء واكرباه من حرية األدالء 
م نشرت عليه غداً األعالم، وكان رضي اهللا عنه ينشد من أنس بربه يف الظال: وكان رضي اهللا عنه يقول

  : كثرياً ويقول

 أبالي أطال الليل أم قصرا فما  ال في النهار وال في الليل لي فرح

 أقاسي الهم والفكرا وبالنهار  طول ليلي هائم دنف ألنني
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  .رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا أبو عبد اهللا الحارث بن أسد المحاسبيومنهم    

 من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم األصول وعلوم املعامالت له التصانيف املشهورة عدمي وهو
  .النظري يف زمانه وهو أستاذ أكثر البغداديني بصري األصل

مات ببغداد سنة ثالث وأربعني ومائتني رضي اهللا عنه، ومن كالمه رضي اهللا عنه من صحح باطنه 
 تعاىل ظاهره بااهدة واتباع السنة وكان رضي اهللا عنه يقول خيار هذه األمة باملراقبة واإلخالص زين اهللا

  : هم الذين ال تشغلهم آخرم عن دنياهم وال دنياهم عن آخرم وأنشدوا بني يديه مرة

  ما بكت عين غريب  في الغربة أبكي أنا

 مكاني بمصيب عن  أكن يوم خروجي لم

 يبيفيه حب وطناً  لي ولتركي عجباً

    

فقام وتواجد حىت رق له كل من حضره وسئل رضي اهللا عنه عن املتوكل هل يلحقه طمع من طريق 
عملت كتاباً يف املعرفة وأعجبت فيه : الطباع فقال خطرات ال تضره شيئاً، وكان رضي اهللا عنه يقول

علي وقال يا أبا عبد فبينما أنا ذات يوم أنظر فيه مستحسناً له إذ دخل علي شاب عليه ثياب رثة فسلم 
حق على اخللق للحق، فقال هو أوىل : اهللا املعرفة حق للحق على اخللق أو حق للخلق على احلق فقلت له

هو أعدل من أن يظلمهم مث سلم علي : أن يكشفها ملستحقها، فقلت بل حق للخلق على احلق فقال
 املعرفة بعد ذلك وكان رضي فأخذت الكتاب وحرقته وقلت ال عدت أن أتكلم يف: وخرج قال احلارث

أول بلية العبد تعطل القلب من ذكر اآلخرة وحينئذ حتدث الغفلة يف القلب وقيل ألمحد بن : اهللا عنه يقول
حنبل رضي اهللا عنه إن احلارث احملاسيب يتكلم يف علوم الصوفية وحيتج هلا باآلي واحلديث فهل لك أن 

ر معه ليلة إىل الصباح ومل ينكر من أحواله وال من نعم فحض: تسمع كالمه من حيث ال يشعر فقال
أحوال أصحابه شيئاً قال ألين رأيتهم ملا أذن باملغرب تقدم فصلى مث حضر الطعام فجعل حيدث أصحابه 
: وهو يأكل وهذا من السنة فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس وجلس أصحابه بني يديه وقال

 فليسأل فسألوه عن الرياء واإلخالص وعن مسائل كثرية فأجاب عنها من أراد منكم أن يسأل عن شيء
واستشهد عليه باآلي واحلديث فلما مر جانب من الليل أمر احلارث قارئاً يقرأ فقرأ فبكوا وصاحوا 
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وانتحبوا مث سكت القارئ فدعا احلارث بدعوات خفاف مث قام إىل الصالة فلما أصبحوا اعترف أمحد 
  .ه وقال كنت أمسع من الصوفية خالف هذا أستغفر اهللا العظيم رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه بفضل

تعالى عنه  رضي اهللا أبو سليمان داود بن نصير الطائيومنهم    

كان رضي اهللا عنه كبري الشأن يف باب الزهد والورع حىت إم دخلوا عليه يف مرض موته فلم جيدوا يف 
ومطهرة ولبنة كبرية من التراب هي خمدته، وكان رضي اهللا عنه بيته شيئاً غري دن صغري فيه خبز يابس 

إياكم أن يتخذ أحدكم يف داره أكثر من زاد الراكب إىل البالد البعيدة وقيل له مرة دلنا : يقول ألصحابه
تلك ضالة ال توجد وكان يقول إمنا يطلب العلم للعمل : على رجل جنلس إليه فنربح فقال رضي اهللا عنه

  .وال وإذا أفىن الطالب عمره يف مجعه فمىت يعمل بهبه أوال فأ

قاسيت شهون : ومكث رضي اهللا عنه أربعاً وستني سنة أعزب فقيل له كيف صربت عن النساء قال
وددت أن أجنو من : عند إدراكي سنة مث ذهبت شهون من قليب وكان ال يسأل اهللا اجلنة حياء منه ويقول

من :  قد مللنا احلياة لكثرة ما نفعل من الذنوب، وكان رضي اهللا عنه يقول:النار فأصري رماداً وكان يقول
  .عالمة املريد الزهد يف الدنيا وترك كل خليط يرغب فيها مجلة كافية جيالسه وال يعوده واهللا تعاىل أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخيومنهم    

ن له لسان يف التوكل حسن الكالم، وقيل إنه أول من تكلم يف علم كان رضي اهللا عنه من مشايخ خراسا
  .األحوال بكورة خراسان

: صحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه طريقته وهو أستاذ حامت األصم رمحه اهللا وكان رضي اهللا عنه يقول

وما أوتيتم  ":عملت يف القرآن عشرين سنة حىت ميزت الدنيا من اآلخرة فأصبته يف حرفني ومها قوله تعاىل
الزاهد هو الذي يقيم زهده : وكان يقول" من شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها وما عند اهللا خري وأبقى

اتق األغنياء فإنك مىت عقدت : بفعله، واملتزهد هو الذي يقيم زهده بلسانه وكان رضي اهللا عنه يقول
  .قلبك معهم، وطمعك فيهم فقد اختذم أرباباً من دون اهللا

    

إذا صار خياف من حصول الغىن : وسئل بأي شيء يعرف العبد بأن نفسه اختارت الفقر على الغىن فقال
أن يصري يفرح : وسئل ما عالمة صدق الزاهد فقال. كما كان خياف من حصول الفقر فقد اختار الفقر

 الرجل غرس مثل املؤمن كمثل: بكل شيء فاته من الدنيا، ويغتم لكل شيء حصل له منها، وكان يقول
خنلة وهو خياف أن حتمل شوكاً، ومثل املنافق كمثل رجل غرس شوكاً وهو يطمع أن حيصده رطباً 
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اجتمعت باخلضر عليه السالم فقدم يل قدحاً : لقيت إبراهيم بن أدهم مبكة فقال يل: هيهات، وكان يقول
 مسعت املالئكة تقول من أعطى إين: كل يا إبراهيم فرددته عليه فقال: أخضر فيه رائحة السكباج فقال يل

إذا كان العامل طامعاً، وللمال جامعاً فبمن يقتدي : فلم يأخذ، سأل فال يعطي، وكان رضي اهللا عنه يقول
اجلاهل، وإذا كان الفقري املشهور بالفقر راغباً يف الدنيا، والتنعم مبالبسها ومناكحها فبمن يقتدي الراغب 

  .اعي هو الذئب فمن يرعى الغنم رضي اهللا عنهوإذا كان الر. حىت خيرج عن رغبته

تعالى عنه  رضي اهللا أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطاميومنهم    

مات سنة إحدى وستني ومائتني ومن كالمه رضي اهللا عنه مددت ليلة رجلي يف حمرايب فهتف يب هاتف 
اختالف العلماء رمحة : قولمن جيالس امللوك ينبغي له أن جيالسهم حبسن األدب، وكان رضي اهللا عنه ي

إال يف جتريد التوحيد، ولقد عملت يف ااهدة ثالثني سنة فما وجدت شيئاً أشق على العبد من العلم 
خلع : عرفت اهللا باهللا، وعرفت ما دون اهللا بنور اهللا، وكان يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول. ومتابعته

غلوا ا عنه، وكان يقول إهلي إنك خلقت هؤالء اخللق بغري اهللا على العبيد النعم لريجعوا ا إليه فاشت
علمهم، وقلدم أمانة بغري إرادم فإن مل تعنهم فمن يعنهم؟ وسئل رضي اهللا عنه عن السنة والفريضة 

السنة ترك الدنيا بأسرها، والفريضة الصحبة مع اهللا تعاىل، وذلك ألن السنة كلها تدل على ترك : فقال
اب كله يدل على صحبة املوىل ألن كالمه صفة من صفاته تعاىل، والنعم أزلية فيجب أن الدنيا، والكت

  .يكون هلا شكر أزيل

  .وكان يقول رأيت رب العزة يف النوم فقلت يا رب كيف أجدك فقال فارق نفسك وتعال إيل

مىت يكون : وسئل رضي اهللا عنه ما صفة العارف فقال صفة أهل النار ال ميوت فيها وال حييا وقيل له
وكان يقول . إذا مل ير لنفسه مقاماً وال حاال وال يرى أن يف اخللق من هو شر منه: الرجل متواضعاً، فقال

إن أولياء اهللا تعاىل خمدرون عنده يف جنان األنس ال يراهم أحد يف الدنيا وال يف اآلخرة، : رضي اهللا عنه
ن من أربعة أمساء األول واآلخر والظاهر حظوظ كرامات األولياء على اختالفها تكو: وكان يقول

والباطن، وكل فريق له منها اسم فمن فين عنها بعد مالبستها فهو الكامل التام فأصحاب امسه الظاهر 
يالحظون عجائب قدرته، وأصحاب امسه الباطن يالحظون ما جيري يف السرائر وأصحاب امسه األول 

فكل يكاشف على قدر طاقته إال من توىل . مبا يستقبلهمشغلهم مبا سبق، وأصحاب امسه اآلخر متربصون 
للخلق أحوال وال حال لعارف ألنه : إذا سئل عن املعرفة: احلق تعاىل تدبريه، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .حميت رسومه، وفنيت هويته هلوية غريه وعييت آثاره آلثار غريه فالعارف طيار والزاهد سيار

زيد إنين سكرت من كثرة ما شربت من كأس حمبته فكتب إليه أبو يزيد وكتب حيىي بن معاذ إىل أيب ي
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رضي اهللا عنه غريك شرب من حبور السماوات واألرض، وما روي بعد، ولسانه خارج يقول هل من 
  .مزيد

أبو يزيد وقع يف خاطري أين أشفع لك إىل : ودخل إبراهيم بن شيبة اهلروي يوماً على أيب يزيد فقال له
يا أبا يزيد لو شفعك اهللا يف مجيع املخلوقني مل يكن ذلك كثرياً، إمنا هم قطعة طني : فقالريب عز وجل 

يا أبا يزيد علمك هذا عمن : فتحري أبو يزيد من جوابه ودخل على أيب يزيد عامل بلده وفقيهها يوماً فقال
 صلى اهللا عليه وممن ومن أين؟ فقال أبو يزيد علمي من عطاء اهللا وعن اهللا ومن حيث قال رسول اهللا

وسئل أبو علي اجلوزجاين رضي اهللا . فسكت الفقيه" من عمل مبا يعلم ورثه اهللا علم ما مل يعلم: "وسلم
عنه عن األلفاظ اليت حتكي عن أيب يزيد فقال رمحه اهللا أبو يزيد نسلم له حاله ولعله ا تكلم على حد 

يد فليجاهد نفسه كما جاهد أبو يزيد فهناك يفهم غلبة أو حال سكر ومن أراد أن يرتقي إىل مقام أيب يز
  .كالم أيب يزيد واهللا تعاىل أعلم

اهللا  رحمه أبو محمد سهل بن عبد اهللاومنهم    

    

هو أحد أئمة القوم ومن أكابر علمائهم : ابن يونس بن عيسى بن عبد اهللا بن رفيع التستري رضي اهللا عنه
صحب خالداً وحممد بن سوار وشاهد ذا النون . يوب األفعالاملتكلمني يف علوم اإلخالص والرياضات وغ

املصري عند خروجه إىل مكة يف سنة ثالث وسبعني ومائتني ومات سهل سنة ثالث ومثانني ومائتني، 
ومن كالمه رضي اهللا عنه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا انتبهوا ندموا وإذا ندموا مل تنفعهم الندامة، 

ما طلعت مشس وال غربت على أهل األرض إال وهم جهال اهللا إال من يؤثر : عنه يقولوكان رضي اهللا 
اهللا على نفسه وزوجته ودنياه وآخرته، وأدىن األدب أن يقف عند اجلهل وآخر األدب أن يقف عند 

إن اهللا مطلع على القلوب يف ساعات الليل والنهار، فأميا قلب رأى فيه حاجة إىل : الشبهة، وكان يقول
يلزم الصويف ثالثة أشياء حفظ سره وصيانة فقره وأداء فرضه، : سواه سلط عليه إبليس، وكان يقول

قبلة النية والنية قبلة القلب والقلب قبلة البدن والبدن قبلة اجلوارح : وكان رضي اهللا عنه يقول اهللا
ن التجسس سلم من سلم من الظن سلم من التجسس، ومن سلم م: واجلوارح قبلة الدنيا، وكان يقول

ال : من الغيبة ومن سلم من الغيبة سلم من الزور ومن سلم من الزور سلم من البهتان، وكان يقول
يستحق اإلنسان الرياسة حىت يصرف جهله عن الناس وحيمل جهلهم ويترك ما يف أيديهم ويبذل ما يف 

 كاذبني، وال يغتابون وال من أخالق الصديقني أال حيلفوا باهللا ال صادقني وال: يده هلم، وكان يقول
الفتنة على ثالثة : يغتاب عندهم وال يشبعون بطوم وإذا وعدوا مل خيلفوا، وكان رضي اهللا عنه يقول



الشعراين- الطبقات الكربى  114  

أقسام فتنة العامة دخلت عليهم من صناعة العلم، وفتنة اخلاصة دخلت عليهم من تأخري احلق الواجب إىل 
  .عاصي، والتوبة وأداء احلقوقوقت آخر، وأكل احلالل، وكف األذى، واجتناب امل

من أحب أن يطلع الناس على ما بينه وبني اهللا فهو غافل، وكان يقول لقد أيس العلماء يف : وكان يقول
العيش : زماننا هذا من هذه الثالث خصال، مالزمة التوبة ومتابعة السنة وترك أذى اخللق، وكان يقول

يش األنبياء عليهم الصالة والسالم يف العلم، وانتظار الوحي على أربعة أقسام عيش املالئكة يف الطاعة، وع
وعيش الصديقني يف االقتداء، وعيش سائر الناس عاملاً كان أو جاهال زاهداً كان، أو عابداً يف األكل 

والشرب والضرورة لألنبياء عليهم الصالة والسالم والقوام للصديقني، والقوت للمؤمنني، واملعلوم 
ما عمل عبد مبا أمره اهللا تعاىل عند فساد األمور وتشويش الزمان : ضي اهللا عنه يقولللبهائم، وكان ر

  .واختالف الناس يف الرأي إال جعله تعاىل إماماً يقتدي به هادياً مهدياً، وكان غريباً يف زمانه

  .هو الذي تولت أفعاله على املوافقة: وسئل عن الويل فقال

ت موصوفة بالعلم غري مدركة باإلحاطة، وال مرئية باألبصار يف ذا: وسئل عن ذات اهللا عز وجل فقال
دار الدنيا، وهي موجودة حبقائق اإلميان من غري حد وال حلول وتراه العيون يف العقىب ظاهراً يف ملكه 

وقدرته، وقد حجب سبحانه وتعاىل اخللق عن معرفة كنه ذاته ودهلم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه واألبصار 
  .ه، ينظر إليه املؤمنون باألبصار من غري إحاطة وال إدراك ايةال تدرك

إن اهللا تعاىل خلق اخللق ومل حيجبهم عنه وإمنا جاءهم احلجاب من تدبريهم : وكان رضي اهللا عنه يقول
خمالطة الويل : واختيارهم مع اهللا تعاىل وذلك هو الذي كدر على اخللق عيشهم وكان رضي اهللا عنه يقول

  .، وتفرده عنهم عز، وقلما رأيت ولياً هللا عز وجل إال منفرداًللناس ذل

    

ما من ويل هللا صحت واليته إال وحيضر إىل مكة يف كل ليلة مجعة ال يتأخر : وكان رضي اهللا عنه، يقول
أنا حجة اهللا على اخللق وأنا حجة على أولياء زماين فبلغ ذلك أبا : عن ذلك وكان رضي اهللا عنه يقول

أبو عبد اهللا الزبريي، وكان جسوراً ألنه ضرير : ساجي وأبا عبد اهللا الزبريي فذهبا إليه فقال لهزكريا ال
هل أنت نيب . بلغنا عنك أنك تقول أنا حجة اهللا على اخللق وأنا حجة اهللا على أولياء زماين فبماذا صرت

 صححت أكل احلالل سهل مل أذهب حيث ظننت ولست أنا نبياً إمنا قلت هذا ألنين: أو صديق، فقال
وكيف : نعم ال آكل دائماً إال حالال، فقال له الزبريي: وأنت صححت احلالل قال: دون غريي، فقال له

سهل قسمت عقلي ومعرفيت وقويت على سبعة أجزاء، فأترك األكل حىت يذهب عنها ستة : ذلك، فقال له
نفسي أكلت بقدر البلغة خوفاً أن أجزاء، ويبقى جزء واحد فإذا خفت أن يذهب ذلك اجلزء وتتلف معه 

  .أكون أعنت على نفسي ولترد على الستة األخرى



الشعراين- الطبقات الكربى  115  

حنن ال نقدر على املداومة على هذا، وال نعرف أن نقسم عقولنا : فبهذا صح يل احلالل، فقال الزبريي
ان يأيت على الناس زم: ومعرفتنا وقوتنا على سبعة أجزاء اعترفاً بفضل سهل رضي اهللا عنه، وكان يقول

يذهب احلالل من أيدي أغنيائهم وتكون أمواهلم من غري حلها فيسلط اهللا بعضهم على بعض يعين باألذى 
واملرافعات عند احلكام فتذهب لذة عيشهم ويلزم قلوم خوف فقر الدنيا، وخوف مشاتة األعداء، وال 

وخوف من الظاملني، وال جيد لذة العيش إال عبيدهم ومماليكهم، وتكون سادام يف بالء وشقاء وعناء 
يستلذ بعيش يومئذ إال منافق ال يبايل من أين أخذ وال فيما أنفق وال كيف أهلك نفسه، وحينئذ تكون 
رتبة القراء رتبة اجلهال، وعيشهم عيش الفجار وموم موت أهل احلرية والضالل، وكان رضي اهللا عنه 

الم يف ديار قوم عاد فسلمت عليه فرد اجتمعت بشخص من أصحاب املسيح عليه الصالة والس: يقول
إا علي من أيام املسيح فتعجبت من ذلك : علي السالم فرأيت عليه جبة صوف فيها طراوة، فقال يل

فكم هلذه : فقال يا سهل، إن األبدان ال ختلق الثياب إمنا خيلقها رائحة الذنوب، ومطاعم السحت فقلت له
نعم : هل اجتمعت بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فقال: فقلت لهاجلبة عليك فقال هلا على سبعمائة سنة 

قلت ومن " قل أوحي إىل أنه استمع نفر من اجلن"وآمنت به حني آمن به اجلن الذين أوحى إليه يف حقهم 
هنا كان اخلضر عليه السالم ال تبلى له ثياب ألنه ال يعصي اهللا تعاىل وال يأكل حراماً وكما ال يبلى آلكل 

الل ثياب فكذلك ال يبلى له جسم بعد موته كما وقع لبعض األولياء وجدناه طرياً كما وضعناه بعد احل
  .سنني واهللا تعاىل أعلم

إياكم ومعاداة من شهره اهللا تعاىل بالوالية وإنه كان بالبصرة ويل اهللا تعاىل : وكان رضي اهللا عنه يقول
 يف ليلة، وكان يقول طوىب ملن تعرف باألولياء، فإنه فعاداه قوم وآذوه فغضب اهللا عليهم فأهلكهم أمجعني

إذا عرفهم استدرك ما فاته من الطاعات، وإن مل يستدرك شفعوا عند اهللا فيه ألم أهل الفتوة، وكان 
الدنيا حرام على صفوة اهللا من خلقه حرم عليهم أن ينالوا منها شيئاً كما حرم اهللا : رضي اهللا عنه يقول

كلوا من صيد احلرم ومن كل منه لزمته الفدية كذلك من أكل من أهل صفوته شيئاً من على اخللق أن يأ
الدنيا ليس له فدية إال ترك الطاعات، وكان يقول إذا قام العبد مبا هللا تعاىل عليه، فحقيق على اهللا أن يقوم 

الل مل يكشف عن من مل يكن مطعمه من احل: مبا كان العبد قائماً به لنفسه، وكان رضي اهللا عنه يقول
: قلبه حجاب، وتسارعت إليه العقبات وال تنفعه صالته وال صومه وال صدقته، وكان رضي اهللا عنه يقول

إمنا حجب اخللق عن مشاهدة امللكوت وعن الوصول بسوء املطعم وأذى اخللق، وكان يقول ألصحابه ما 
ترد منكم املعصية فأطعموها ما دامت النفس تطلب منكم املعصية فأدبوها باجلوع والعطش، فإذا مل 

  .شاءت، واتركوها تنام من الليل ما أحبت

وسئل رضي اهللا عنه عن الذي مل يأكل طعاماً أياماً كثرية أين يذهب هلب جوعه فقال يطفئه نور القلب 
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حياة القلوب اليت متوت بذكر احلي الذي ال ميوت، وكان رضي اهللا عنه : وكان رضي اهللا عنه يقول
خيار الناس العلماء اخلائفون :  كمل إميانه مل خيف من شيء، سوى اهللا تعاىل وكان يقولمن: يقول

  .وخيار اخلائفني املخلصون الذين وصلوا إخالصهم باملوت رضي اهللا تعاىل عنهم

تعالى عنه  رضي اهللا أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانيومنهم    

ان كبري الشأن يف علوم احلقائق والورع مات سنة مخس وداريا قرية من قرى دمشق من بين عبس وك
  .عشرة ومائتني

ال ينبغي لفقري أن يزيد يف نظافة ثيابه على نظافة قلبه بل يشاكل ظاهره باطنه : ومن كالمه رضي اهللا عنه
قال أمحد بن أيب احلواري، ومسعت أبا سليمان يقول يوماً ليت قليب يف القلوب مثل ثويب يف الثياب قال 

من صارع الدنيا صرعته وإذا سكنت الدنيا يف : وكانت ثيابه وسطى، وكان رضي اهللا عنه يقول: أمحد
قلب ترحلت اآلخرة منه وقال أمحد بن أيب احلواري قلت أليب سليمان صليت أمس صالة يف خلوة 

حيث خطر فرأيت هلا لذة فقال يل وأي شيء ألذ منها قلت كونه مل يرين أحد فقال يا أمحد إنك لضعيف 
  .بقلبك ذكر اخللق

وسأله رجل عن أقرب ما يتقرب به العبد إىل اهللا عز وجل فقال أن يطلع اهللا على قلبك وأنت ال تريد يف 
الدنيا رب من الطالب هلا وتطلب اهلارب منها فإن أدركت : الدارين غريه وكان رضي اهللا عنه يقول

ه، وكان يقول إمنا يعجب بعمله القدرية الذين يزعمون اهلارب منها جرحته، وإن أدركها الطالب هلا قتلت
لو : أم يعملون أعماهلم أما الذي يرى أنه مستعمل فبأي شيء يعجب، وكان رضي اهللا عنه يقول

اجتمع الناس على أن يضعوين كاتضاعي عند نفسي ما قدروا عليه ومن رأى لنفسه قيمة مل جيد حالوة 
ي قال يل أبو سليمان الداراين يا أمحد ما أجنب من أجنب إال بالقبول من اخلدمة، وقال أمحد بن أيب احلوار

املعلمني وأنا أقول لك ال تفتح أصابعك يف القصعة يا أمحد عهدت ناساً يعدون اجلوع فيهم غنيمة ما 
تعد أنت وأصحابك الصوفية الشبع غنيمة يا أمحد كيف تنري قلوم وكل شيء جيدونه من الشبهات 

  .إين آلكل الشبهة فأجد ناراً على قليب من اجلمعة إىل اجلمعةيأكلونه 

إن اهللا تعاىل يفتح للعارف على فراشه ما ال يفتح له وهو قائم يصلي ورؤي أبو سليمان بعد : وكان يقول
غفر يل وما كان شيء أضر علي من إشارات القوم ملا يف التكلم : موته فقيل له ما فعل اهللا بك قال

 من التمييز على األقران وقال أمحد بن أيب احلواري قال يل أبو سليمان رضي اهللا عنه يا بدقائق العلوم
أمحد من أكل طعام أخيه ليسره بأكله مل يضره أكله شيئاً وإمنا يضره إذا آكل بشهوة نفسه وذلك ألن 

ؤمن يف عينه من صغر امل: كل شيء قصد العبد به وجه اهللا تعاىل عاقبته محيدة وكان رضي اهللا عنه يقول
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استخف حبرمته ومن مل يتالش يف قلبه ذكر كل شيء يضاد ذكر اهللا تعاىل مل جيد صفوة ذكر اهللا تعاىل 
إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة فعليك باجلوع مث اسأهلا وذلك ألن : وكان رضي اهللا عنه يقول

  .األكل يغري العقل رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا عيد الموصليأبو محمد الفتح بن سومنهم    

وهو من أقران بشر بن احلارث والسري السقطي وكان كبري الشأن يف باب الورع واملعامالت ومن 
كالمه رضي اهللا عنه من أدام ذكر اهللا تعاىل بقلبه أورثه ذلك الفرح باحملبوب ومن آثره على هواه أورثه 

واه وكان يقول القلب إذا منع من الطعام والشراب ميوت ذلك حبه إياه ومن اشتاق إىل اهللا زهد فيما س
  .ولو على طول

وسأل رجل املعاىف بن عمران هل كان لفتح املوصلي رضي اهللا عنه كبري عمل فقال كفاك بعمله تركه 
  .للدنيا رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان األصمومنهم    

خبراسان من أهل بلخ صحب شقيقاً البلخي وهو أستاذ أمحد بن حضرويه مات أبو هو من قدماء املشايخ 
  .عبد الرمحن سنة سبع وثالثني ومائتني ودفن عند رباط يقال له سروند على جبل فوق واشجرد

     ومن كالمه رضي اهللا عنه إذا رأيت املريد يريد غري مراده فاعلم أنه قد أظهر بذلته وقد 

من ادعى ثالثاً بغري ثالث فهو كذاب من ادعى خشية اهللا تعاىل من : هللا عنه يقولمكر به، وكان رضي ا
غري ورع عن حمارمه فهو كذاب، ومن ادعى حب اجلنة من غري إنفاق ماله يف طاعة اهللا فهو كذاب، 

ومن ادعى حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري حمبة الفقر فهو كذاب، وأرسل عصام بن يوسف رمحه 
:  شيئاً إىل حامت فقبله فقيل له مل قبلته فقال رأيت أن يف قبوله ذل نفسي ويف رده عزها وكان يقولاهللا

مع من كنت جتلس فقلت كنت أجالس شقيقاً : من أين أنت فقلت من بلخ فقال: مررت براهب فقال يل
حديد فال السماء فقلت مسعته يقول لو أن السماء من حناس واألرض من : أيش مسعته يقول: البلخي فقال

متطر قطرة، وال األرض تنبت حبة، وكان عيايل ملء ما بني اخلافقني، مل أبال فقال الراهب هذا رجل 
ألنه يفكر فيما مل يكن كيف لو كان إمنا ينبغي له أن يفكر : سوء ال ينبغي اجللوس إليه فقلت مل فقال

  .فيما كان كيف كان ال جتالسه فإنه فاسد الفكر

مد بن مقاتل عامل الري يعوده فرأى داره واسعة وفرشه وطيئة وغلماناً وخدماً بني يديه ودخل حامت حم
فلم يسلم عليه وقال له يا حممد مبن اقتديت يف بناء بيتك هذا وفرشك هذه وأمتعتك هذه أنا لنيب صلى 
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قال حامت يا اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني واألئمة، والصاحلني أم بفرعون ومنروذ فسكت حممد ف
علماء السوء إمنا مثلكم مثل اجلاهل املتكالب على الدنيا الراغب فيها ال مثل العلماء العاملني بل أنتم فساد 

إذا كان هذا حممد العامل على هذا احلال فأنا تبع له فازداد حممد بن مقاتل مرضاً على : للعامة يقولون
ضي اهللا عنه حملمد أنا رجل أعجمي أريد منك أن مرضه من كالم حامت رضي اهللا عنه، مث قال حامت ر

تعلمين كيف الوضوء للصالة فقال له توضأ، وأنا أنظر فغسل حامت ثالثاً يف املضمضة واالستنشاق فلما 
سبحان اهللا تنكر : أسرفت يف غسل ذراعك أربعاً فقال حامت: جاء يده اليسرى غسل يده أربعاً فقال له

نكر على نفسك يف إسرافك يف مجيع ما أنت فيه فعلم حممد أن حامتاً إمنا على اإلسراف يف كف ماء وال ت
قصد بطلبه تعليم الوضوء هذه القضية فتنبه لنفسه وخرج من دار وغلمانه وحلق بالفقراء رضي اهللا عنهم 

  .أمجعني

عنه  رضي اهللا أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الواعظ الرازيومنهم    

  .ه، له لسان يف الرجاء خصوصاً وكالم يف املعرفةكان أوحد وقته يف زمان

  .أقام ببلخ مدة مث عاد إىل نيسابور ومات ا سنة مثان ومخسني ومائتني

تورع عما ليس لك مث ازهد فيما لك وكان . ومن كالمه رضي اهللا عنه كيف يكون زاهداً من ال ورع له
مجيع الدنيا من أوهلا إىل : خللق، وكان يقولعلى قدر شغلك باهللا يشتغل يف أمرك ا: رضي اهللا عنه يقول

آخرها ال تساوي غم ساعة فكيف تغتم عمرك فيها مع قلة نصيبك منها، وكان يقول الزاهدون غرباء يف 
الدنيا، والعارفون غرباء يف اآلخرة، وكان يقول ألصحابه اجتنبوا صحبة ثالثة أصناف من الناس العلماء 

: واملتصوفة اجلاهلون الذين يتعبدون قبل تعلمهم فروض دينهم وكان يقولالغافلون، والقراء املداهنون، 

  .من مل ينتفع بأفعال شيخه مل ينتفع بأقواله

    

اجلوع نور، والشبع نار : وكان يقول ال يزال دين العبد متمزقاً ما دام قلبه حبب الدنيا متعلقاً وكان يقول
ليس : ه حىت حيرق صاحبه، وكان رضي اهللا عنه يقولوالشهوة احلطب يتولد منه اإلحراق فال تنطفئ نار

الويل ال يرائي وال ينافق وما أقل صديقاً هذا : الصوف حانوت، والكالم يف الزهد حرفة، وكان يقول
الويل رحيان اهللا يف األرض يشمه الصديقون فتصل رائحته إىل قلوم فيشتاقون به إىل : خلقه وكان يقول

بئس األخ أخ حتتاج أن تقول له ادع يل وبئس األخ أخ : بادة وكان يقولموالهم ويزدادون برؤيته ع
العلماء العاملون أرأف بأمة حممد صلى اهللا : حتتاج أن تعتذر إليه عند زلتك وكان رضي اهللا عنه يقول

ألن آباءهم وأمهام حيفظوم من : كيف ذلك قال: عليه وسلم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهام قيل له
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من صحب األولياء بصدق أهلاه ذلك :  الدنيا والعلماء حيفظوم من نار اآلخرة وأهواهلا وكان يقولنار
عن أهله وماله وعن مجيع االشتغال فماذا صح له ذلك معهم ترقى إىل مقام االشتغال باهللا فاشتغل به 

 أبداً وكان رضي اهللا عنه عمن سواه وإن مل يصح له هذا املقام مع األولياء ال يشم رائحة االشتغال باهللا
يقال للعامة يف اجلنة متنوا : العامة حيتاجون إىل أهل العلم يف اجلنة كما يف الدنيا فقيل له كيف فقال: يقول

فال يدرون ما يقولون فيقولون نرجع ألهل العلم فنسأهلم فيكون ذلك متام مكرمة ألهل العلم، وكان 
  .ار الدنيا فإا دار ممر ال دار مقر الزاد منها واملقيل يف غريهاإياكم والركون إىل د: رضي اهللا عنه يقول

لو أن رجالً يف علم ابن عباس وهو راغب يف الدنيا لنهيت الناس عن جمالسته فإنه ال : وكان يقول
مثل األولياء مثل الصيادين يصطادون العباد من أفواه الشياطني ولو : ينصحك من خان نفسه وكان يقول

يل طول عمره إال واحداً لكان قد أويت خرياً كثرياً وكان يقول طلب الزهد فراراً من مشقة مل يصد الوا
األعمال الشاقة بطالة ولبس الصوف من غري إماتة النفس جهالة وترك املكاسب مع احلاجة إليها كسل 

ضييع العيال والكسل مع وجود االستغناء عنه كلفة والصرب على العزلة عالمة وجود الطريق والتعبد مع ت
كم بني من يريد حضور الوليمة للوليمة وبني من يريد حضور الوليمة ليلتقي احلبيب : جهل وكان يقول

حماربة الصديقني لنفوسهم مع اخلطرات وحماربة األبدال مع الفكرات، وحماربة : يف الوليمة وكان يقول
إهلي ال أقوى على :  عنه يقول يف دعائهالزهاد مع الشهوات، وحماربة التائبني مع الزالت، وكان رضي اهللا

ال يكون الرجل حليماً حىت يلحظ النساء بعني الشفقة ال : شروط التوبة فاغفر يل بال توبة، وكان يقول
  .بعني الشهوة، وكان يقول جالسوا الذاكرين فإم مالزمون باب امللك رضي اهللا عنهم

تعالى عنه  رضي اهللا أبو حامد أحمد بن حضرويه البلخيومنهم    

هو من أكابر مشايخ خراسان صحب أبا تراب النخشيب وحامتاً األصم ورحل إىل أيب يزيد البسطامي 
ومن كالمه . وزار أبا حفص احلداد، وهو من املشهورين بالفتوة مات سنة أربعني ومائتني رمحه اهللا تعاىل

من صرب على : مى به وكان يقولويل اهللا ال يرسم نفسه بسيماً وال يكون له اسم يتس: رضي اهللا عنه
بلغين أن شخصاً من األغنياء طلب زيارة شخص من : صرب فهو الصابر ال من صرب وشكا، وكان يقول

الزهاد فدخل عليه فرآه يفطر يف رمضان على خبز الشعري وامللح فرجع التاجر إىل داره وأرسل للزاهد 
  . أفشى سره على مثلك رضي اهللا عنهمقل ملوالك هنا جزاء من: ألف دينار فردها وقال لغالمه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو الحسين أحمد بن أبي الحواريومنهم  
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واسم أيب احلواري ميمون من أهل دمشق صحب أبا سليمان الداراين وسفيان بن عيينة ومجاعة من 
 يقول أمحد بن أيب احلواري مات سنة ثالثني ومائتني رضي اهللا عنه وكان اجلنيد رمحه اهللا تعاىل. املشايخ

  .رحيانة الشام

    

ومن كالمه رضي اهللا عنه الدنيا مزبلة وجممع الكالب وأقل من الكالب من علق عليها وخاصم أصحابه 
ألجلها، فإن الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف، واحملب هلا ال يتركها حبال وكلما بلغ منها مبلغاً طلب 

إذا أصابك وجع فضع : علمين اخلضر عليه السالم رقية للوجع فقال: ولما بعده، وكان رضي اهللا عنه يق
فلم أزل أقوهلا على الوجع " 105: اإلسراء"، "وباحلق أنزلنا هو باحلق نزل: "يدك على املوضع وقل

فيذهب لساعته وكان إذا اطلع أحد على شيء من أخالقه احلسنة يلوم نفسه ويقول ما هذه الغفلة حىت 
  .لناس رضي اهللا عنهظهرت حماسنك ل

عنه  رضي اهللا أبو حفص عمر بن سالم الحداد النيسابوريومنهم    

صحب عبد اهللا املهدي والنصر أباذي . من قرية يقال هلا كورذباذ بباب مدينة نيسابور على طريق خبارى
 ومن ورافق أمحد بن حضرويه البلخي وإليه ينتمي شاه بن شجاع الكرماين وكان أوحد األئمة والسادة

كبار املشايخ املشار إليهم، مات سنة سبعني ومائتني، وكان إذا ذكر اهللا تعاىل تغري عليه احلال، حىت 
  .يعرف ذلك منه مجيع من حضره

من هوان الدنيا على أين ال أخبل ا على أحد وقيل له إن فالناً من أصحابك : وكان رضي اهللا عنه يقول
أيش يعمل الغريق يتعلق بكل شيء يظن فيه : ومزق ثيابه، فقاليدور حول السماع فإذا مسع بكى وصاح 

حرست قليب عشرين سنة مث وردت حالة فصرنا فيها مجيعاً حمروسني : جناته، وكان رضي اهللا عنه يقول
ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء وحمله بقلبه وسئل مرة عن الويل فقال هو من أيد : وكان يقول

هو حفظ حرمات املشايخ وحسن : بدع، وسئل مرة عن آداب الفقراء فقالبالكرامات وغيب عن ال
العشرة مع اإلخوان والنصيحة لألصاغر، وترك اخلصومات يف األرفاق ومالزمة اإليثار، وجمانبة االدخار 

وترك صحبة من ليس على طريقهم، ومعاونة اإلخوان يف أمر دنياهم وآخرم فاعرض هذه الصفات على 
  .ت ا فأنت فقرينفسك فإن وفي

فسق العارفني، وخيانة احملبني، وكذب املريدين : وكان يقول كثرياً فساد األحوال دخل من ثالثة أشياء
إطالق الطرف واللسان والسمع ألسباب الدنيا ومنافعها وخيانة : فسق العارفني: قال أبو عثمان احلريي

أن يكون ذكر اخللق ورؤيتهم : كذب املريديناختيار أهويتهم على رضا اهللا فيما يستقبلهم و: احملبني
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إذا رأيت ضوء الفقري يف ثيابه فال ترجو : أغلب على قلوم من ذكر اهللا عز وجل ورؤيته، وكان يقول
  .خريه رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو تراب عسكر بن الحسين النخشبيومنهم    

مشايخ خراسان وكبارهم املشهورين بالعلم والفتوة صحب حامتاً األصم وأبا حامت العطار وهو من أجله 
  .والزهد والتوكل والورع

إن : ومن كالمه رضي اهللا عنه. مات رمحه اهللا تعاىل بالبادية فنهشته السباع سنة مخس وأربعني ومائتني
من : اهللا عز وجل ينطق العلماء يف كل زمان مبا يشاكل أعمال ذلك الزمان وكان رضي اهللا عنه يقول

ل مشغوالً باهللا عن اهللا أدركه املقت من ساعتها وكان يقول ال أعلم شيئاً أضر باملريدين من أسفارهم شغ
ال : على متابعة نفوسهم بغري إذن أستاذهم، وما فسد مريد إال باألسفار ومعاشرة األضداد، وكان يقول

هي : ليه السالم حيث قالينبغي لفقري قط أن يضيف إىل نفسه شيئاً من املال قط أال ترى إىل موسى ع
فلما قلب العني فيها جلأ وهرب " 10: النمل" "ألق عصاك: "عصاي، وادعى امللك هلا قال اهللا عز وجل

رأيت رجالً بالبادية فقلت له من أنت فقال أنا خضر : فقيل ارجع وال ختف، وكان رضي اهللا عنه يقول
 يا أبا تراب التلف يف أول قدم والنجاة يف آخر املوكل باألولياء أرد قلوم إذا شردت عن اهللا عز وجل

  .قدم رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو محمد عبد اهللا بن حنيف األنطاكيومنهم    

صحب يوسف بن أسباط وهو من زهاد الصوفية األكياس يف أكل احلالل والورعني يف مجيع ألحوال، 
  .رضي اهللا عنه فإنه صحب صحابه رضي اهللا عنهمأصله من الكوفة وطريقته يف التصوف طريقة الثوري 

    إذا دنا الرجل القارئ من املعصية ناداه القرآن من صدره : ومن كالمه رضي اهللا عنه

: واهللا ما هلذا محلتين فلو أن العاصي مسع ذلك الصوت ملات حياء من اهللا تعاىل، وكان رضي اهللا عنه يقول

يا رب كم أعصيك ومل تعاقبين فأوحى اهللا تعاىل إىل نيب :  كان يقولبلغنا أن حرباً من أحبار بين إسرائيل
أنت ال : وكان يقول. من بين إسرائيل قل لفالن كم أعاقبك وأنت ال تدري أمل أسلبك حالوة مناجايت

  .تطيع من حيسن إليك فكيف حتسن إىل من يسيء إليك رضي اهللا عنه

عنه   رضي اهللاأبو علي أحمد بن عاصم األنطاكيومنهم    
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هو من أقران بشر بن احلارث احلايف والسري السقطي واحلارث احملاسيب وكان أبو سليمان الداراين يسميه 
ما كنت أظن إين أدرك زماناً يعود اإلسالم فيه : جاسوس القلوب حلدة فراسته رضي اهللا عنه وكان يقول

ىل عامل جتده مفتوناً بالدنيا حيب الرياسة نعم إن ترغب فيه إ: وهل عاد اإلسالم غريباً قال: غريباً فقيل له
أنا أوىل ا من غريي وإن تركب فيه إىل عابد معتزل يف جبل جتده : والتعظيم، ويكل الدنيا بعلمه ويقول

مفتوناً جاهالً يف عبادته خمدوعاً لنفسه وإلبليس قد صعد إىل أعلى درجات العبادة، وهو جاهل بأدناها 
علماء والعباد سباعاً ضاربة وذئاباً خمتلسة فهذا وصف أهل زمانك من أهل فكيف بأعالها فقد صارت ال
إذا جالستم أهل : وكان رضي اهللا عنه يقول" فاعتربوا يا أويل األبصار"العلم والقرآن ورعاة احلكمة 

الصدق من الفقراء فجالسوهم بالصدق فإم جواسيس القلوب يدخلون يف قلوبكم وخيرجون منها وأنتم 
  .رون رضي اهللا عنهال تشع

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا منصور بن عمار الواعظومنهم  

هو من أهل مرو وأقام بالبصرة وكان من أحسن الواعظني ومن حكماء املشايخ كبري الشأن يف التقلل 
إذا سخر الشيطان برجل، جعله ينقل إىل الناس النميمة والقاذورات، : كان رضي اهللا عنه يقول. والورع 

سبحان من جعل قلوب : ولو أن إبليس كان يهابه ما محله شيئاً من ذلك وكان رضي اهللا عنه يقول
العارفني أوعية للذكر وقلوب أهل الدنيا أوعية للطمع، وقلوب الفقراء أوعية للقناعة، وكان يقول عجبت 

ة، وإذا رأوا ظاملاً للقراء كيف يهجرون إخوام سنني على زلة وقعت وال حيملوم على القناعة والتوب
يأخذ ما ال بغري حق مث يتوارى عنهم جبدار يقولون هذا حالل الحتمال أن يكون بدله بغريه وال يرون أن 

  .ذلك الواقع يف الزلة تاب عن زلته بعد مدة والقاعدة واحدة رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا حمدون بن أحمد القصار النيسابوريومنهم  

صحب أبا تراب النخشيب والنصراباذي رضي . خ املالمتية بنيسابور ومنه انتشر مذهب املالمتيةوهو شي
اهللا عنهما وكان فقيهاً عاملاً يذهب مذهب الثوري رضي اهللا عنه وطريقته مل يأخذها عنه أحد من 

سابور مات محدون سنة إحدى وسبعني ومائتني بني. أصحابه كأخذ عبد اهللا بن حممد بن منازل صاحبه
من ظن أن نفسه خري من نفس فرعون فقد أظهر : ودفن يف مقربة احليدة، وكان رضي اهللا عنه يقول

من نظر يف سري السلف عرف تقصريه، وختلفه عن درجات الرجال وقيل له ما بال : الكرب، وكان يقول
لرمحن وحنن نتكلم ألم تكلموا لعز اإلسالم وجناة النفوس ورضا ا: كالم السلف أنفع من كالمنا فقال

لعز النفوس، وطلب الدنيا واعتقاد اخلالئق لنا، وكان يقول للفقهاء إذا أشكل عليكم علم فاسألوا عنه 
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القوم لكن بذل النفوس وإظهار الضعف واالعتراف باجلهل يزيل عنكم اإلشكال، وكان رضي اهللا عنه 
إذا :  يف الكرب وكان رضي اهللا عنه يقوليقول مجال الفقري يف تواضعه فإذا تكرب فقد زاد على األغنياء

صحبت فاصحب الصوفية فإن للقبيح عندهم وجوهاً من املعاذير وليس للحسن عندهم كبري موقع 
  .يعظمونك به رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو الحسن المقرئومنهم    

 يقبح على قارئ القرآن أن :لو عمل قارئ القرآن بالقرآن مل حترقه نار الدنيا وكان يقول: كان يقول
أعظم الكبائر فساد العلماء، وأشد املصائب زنا القراء، وكان : يعصي اهللا ولو مرة يف عمره وكان يقول

يأيت القرآن يوم القيامة، وحوله املخلصون كاجلمال البخت ويدور حوله قوم : رضي اهللا عنه يقول
  .بوين يف اآلخرةسحقاً أضعتموين يف الدنيا فال تصح: آخرون فيقول هلم

بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهللا  السيد عبد اهللا من أوالد إبراهيم بن الحسنومنهم  
 تعالى عنه 

    

يا رسول اهللا من أقرب الناس إليك : رأيت جدي صلى اهللا عليه وسلم فقلت: كان رضي اهللا عنه يقول
  .نصب عينيه ولقيين وكتابه مطهر من الذنوبمن ترك الدنيا وراء ظهره وجعل اآلخرة : من أمتك؟ فقال

  .ومات رضي اهللا عنه ودفن بالقرب من اإلمام الليثي رضى اهللا عنه

عنه  رضي اهللا سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد بن محمد الزجاجومنهم    

يهاً كان أبوه يبيع الزجاج فلذلك يقال له القواريري، أصله من اوند مولده ومنشؤه بالعراق وكان فق
  .يفيت الناس على مذهب أيب ثور صاحب اإلمام الشافعي وراوي مذهبه القدمي

صحب خاله السري السقطي واحلارث احملاسيب وحممد بن علي القصاب وكان من كبار أئمة القوم 
مات رضي اهللا عنه يوم السبت سنة سبع وتسعني ومائتني . وسادم وكالمه مقبول على مجيع األلسنة

  .د طاهر يزوره اخلاص والعاموقربه ببغدا

إن اهللا خيلص إىل القلوب من بره على حسب ما ختلص إليه القلوب من ذكره : ومن كالمه رضي اهللا عنه
     التصوف هو صفاء املعاملة مع : فانظر ماذا خالط قلبك، وكان يقول

ليلي وأظمأت اهللا تعاىل، وأصله الصرف عن الدنيا كما قال حارثة صرفت نفسي عن الدنيا فأسهرت 
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إذا رأيت الفقري : الغفلة عن اهللا تعاىل أشد من دخول النار، وكان يقول: اري وكان رضي اهللا عنه يقول
كالم األنبياء عليهم الصالة : فال تبدأه بالعلم وأبدأه بالرفق فإن العلم يوحشه، والرفق يؤنسه، وكان يقول

من أشبار إىل اهللا تعاىل : ت، وكان يقولوالسالم عن حضور وكالم الصديقني إشارات عن مشاهدا
وسكن إىل غريه ابتاله باحملن وحجب ذكره عن قلبه وأجراه على لسانه، فإن انتبه وانقطع إىل اهللا وحده 

كشف اهللا عنه احملن وإن دام على السكون إىل غريه نزع اهللا من قلوب اخلالئق الرمحة عليه، وألبسه لباس 
منهم مع فقدان الرمحة من قلوم، فيصري حياته عجزاً وموته كمداً وآخرته الطمع فيهم فتزداد مطالبته 

. أكثر الناس علماً باآلفات أكثرهم آفات: أسفاً، وحنن نعوذ باهللا من الركون إىل غري اهللا، وكان يقول

 مكابدة: إن لون املاء لون إنائه أي هو حبكم وقته، وكان يقول: وسئل رضي اهللا عنه عن العارف فقال

بعيد بال اقتراب قريب بال التزاق وكان : العزلة أيسر من مداراة اخللطة، وسئل عن قرب اهللا تعاىل؟ فقال
من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه وقلبه فال يلق الناس فإن هذا زمان وحشة فالعاقل من .: يقول

ألك : ال فرقها على مجاعتك فقالاختار فيه العزلة، وجاءه رجل مرة خبمسمائة دينار فوضعها بني يديه وق
خذها فإنك إليها أحوج : نعم فقال له اجلنيد: أتطلب زيادة على ما عندك قال: مال غري هذا قال نعم قال

السكر فيه علة ألن الشاكر طالب لنفسه به املزيد فهو واقف : منا ومل يقبلها، وكان رضي اهللا عنة يقول
كن الشكر أال ترى نفسك أهالً للرمحة، وكان رضي اهللا عنه مع اهللا تعاىل على حظ نفسه بالشكر، ول

املريد الصادق غين عن علم العلماء وإذا أراد اهللا باملريد خرياً أوقعه إىل الصوفية ومنعه صحبة القراء : يقول
: هو عنوة ال صلح فيها، وتارة يقول: التصوف أن تكون مع اهللا تعاىل بال عالقة وتارة يقول: وكان يقول

إذا رأيت الصويف يعبأ بظاهره فاعلم أن : أهل بيت ال يدخل معهم غريهم وكان رضي اهللا عنه يقولهم 
أما : لقيت إبليس ميشي يف السوق عرياناً وبيده كسرة خبز يأكلها فقلت له: باطنه خراب وكان يقول
يستحي يا أبا القاسم وهل بقي على وجه األرض أحد يستحي منه من كان : تستحي من الناس فقال

أن يرجح العبد : وسئل رضي اهللا عنه مرة عن التوحيد اخلالص فقال. منهم حتت التراب قد أكلهم الثرى
إىل قوله فيكون كما كان قبل أن يكون وكان يقول التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن 

 مكان اجلميع، وكان احلدث واخلروج عن األوطان وقطع احملارب وترك ما علم وجهل ويكون احلق
علم التوحيد قد طوى بساطه منه عشرين سنة، والناس يتكلمون يف حواشيه، وسئل : رضي اهللا عنه يقول

إن اهللا تعاىل ملا خاطب الذرية يف امليثاق األول : عن اإلنسان يكون هادئاً فإذا مسع السماع اضطرب فقال
 مساع كالم األرواح فإذا مسعوا السماع استقرأت عذوبة" 172: األعراف" "ألست بربكهم: "بقوله

ترتل الرمحة على الفقراء يف ثالثة مواطن عند السماع : حركهم ذكر ذلك وكان رضي اهللا عنه يقول
فإم يسمعون إال من حق، وال يقومون إال عن وجد وعند أكل الطعام فإم ال يأكلون إال عن فاقة، 
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  .وال األولياءوعند جماراة العلم فإم ال يذكرون إال أح

دخلت يوماً على السري فوجدت عنده رجالً مغشياً عليه فقلت له ماله : وكان رضي اهللا عنه يقول
يقرأ عليه اآلية مرة أخرى فقرئت فأفاق الرجل فقال : مسع آية من كتاب اهللا تعاىل فقلت له: فقال

به عينا يعقوب عليه إن قميص يوسف عليه السالم ذهب بسب: من أين علمت هذا؟ فقلت له: السري
  .السالم مث عاد بصره به فاستحسن ذلك مين

السخاء وهو إلبراهيم، : مبىن التصوف على أخالق مثانية من األنبياء عليهم الصالة والسالم: وكان يقول
والغربة وهي ليحىي، ولبس الصوف .والرضا وهو إلسحاق، والصرب وهو أليوب واإلشارة وهي لزكريا 

  .احة وهي لعيسى، والفقر وهو حملمد صلى اهللا عليه وسلم وعليهم أمجعنيوهو ملوسى، والسي

    

وحكي أنه ملا حضرته الوفاة أوصى أن يدفن معه مجيع ما هو منسوب إليه من علمه فقيل له ومل ذلك 
 أحببت أن ال يراين اهللا تعاىل وقد تركت شيئاً منسوباً إيل وعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني: فقال

أظهر الناس وكان يقول ال تصفو القلوب لعلم اآلخرة إال إذا جتردت من الدنيا فانظر يف ابتداء أمرك على 
إخراج الدنيا من سرك واحذر أن ال يبقى عليك منها دفني هوى كامن فيك فيوقفك ذلك عن النفاذ 

 رضي اهللا عنه وسئل. والترقي وال يقدر شيخك ينقلك عن ذلك خطوة ما دمت كذلك فامسع له وأطع
رأيت األشياء تدرك بشيئني فما كان منها : عن املعرفة باهللا هل هي كسب ضرورة فقال رضي اهللا عنه

حاضراً فباحلسن، وما كان منها غائباً فبالدليل، وملا كان احلق تعاىل غري باد حلواسنا كانت معرفته بالدليل 
 نعلم احلاضر إال باحلس، وكان رضي اهللا عنه والفحص إذ كنا ال نعلم الغيب والغائب إال بالدليل وال

ما رأيت أحداً عظم الدنيا فقرت عينه فيها أبداً إمنا تقر فيها عني من حقرها، وأعرض عنها، وكان : يقول
من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح اهللا عليه سبعني باباً من التوفيق، ومن فتح على نفسه باب : يقول

ما احتشم : ه سبعني باباً من اخلذالن من حيث ال يشعر، وكان رضي اهللا عنه يقولنية سيئة، فتح اهللا علي
إن للعلم مثناً فال تعطوه حىت : صاحب من صاحبه أن يسأله حاجة إال لنقص يف أحدمها وكان يقول

وقيل له مرة ما بال أصحابك . وضعه عند من حيسن محله وال يضيعه: تأخذوا مثنه قيل له وما مثنه قال
ألم مل يذوقوا طعم : فما باهلم ال مهم قوة شهوة فقال: ألم جيوعون كثرياً قيل له: لون كثرياً فقاليأك

وأي شيء يف القرآن يطرب يف : فما باهلم إذا مسعوا القرآن ال يطربون قال: الزنا ويأكلون احلالل قيل له
ف منه على اخللق واجب ال الدنيا القرآن حق نزل من عند حق ال يليق بصفات اخللق عند كل حر

فما باهلم يسمعون : خيرجهم منه إال الوفاء هللا عز وجل به، فإذا مسعوه يف اآلخرة من قائله أطرم قيل له
فما باهلم : ألا مما عملت أيديهم وألنه كالم احملبني قيل له: القصائد واألشعار والغناء فيطربون، فقال
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هللا تعاىل ال يرضى هلم ما يف أيدي الناس لئال مييلوا إىل اخللق فيقطعوا ألن ا: حمرومني من أموال الناس فقال
  .عن احلق تعاىل فأفرد القصد منهم إليه اعتناء م

نعم إذا مت فغسلين : ألك حاجة قال: وملا حضرته الوفاة دخل عليه أبو حممد اجلريري رضي اهللا عنه فقال
: وما هي فقال:  قال له اجلنيد وحاجة أخرى فقالوكفين وصل علي فبكى اجلريري وبكى الناس معه مث

تتخذ ألصحابنا طعام الوليمة، فإذا انصرفوا من اجلنازة رجعوا إىل ذلك حىت ال يقع هلم تشتيت، فبكى 
اجلريري مث قال واهللا لئن فقدنا هاتني العينني ما اجتمع منا اثنان أبداً قال أبو جعفر الفرغاين فكان واهللا 

قال . وفاة اجلنيد وإمنا كان كذلك االجتماع بربكة الشيخ ورؤيته رضي اهللا عنهكذلك األمر بعد 
اجلريري وكان يف جوار اجلنيد رجل مصاب يف خربة فلما مات اجلنيد رمحه اهللا تعاىل ودفناه ورجعنا من 

قد فقدت جنازته تقدمنا ذلك املصاب فصعد موضعاً عالياً وقال يا أبا حممد أتراين أرجع إىل تلك اخلربة و
  : ذلك السيد مث أنشأ يقول

 المصابيح والحصون هم  واأسفي من فراق قوم

 واألمن والسكون والخير  والمدن والمزن والرواسي

 توفتهم المنون حتى  تتغير لنا الليالي لم

 ماء لنا عيون وكل  جمر لنا قلوب فكل

  .قال مث غاب عنا فكان ذلك آخر العهد به رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو عثمان الحيري النيسابوريومنهم  

أصله من الري صحب قدمياً حيىي بن معاذ الرازي وشاه بن شجاع الكرماين مث رحل إىل نيسابور قاصداً 
أبا حفص احلداد رضي اهللا عنه فزوجه ابنته وأخذ عنه طريقته وكان رضي اهللا عنه أوحد املشايخ يف 

  .مات رمحه اهللا سنة مثان وتسعني ومائتني بنيسابور. تشرت طريقة التصوف يف نيسابورسريته ومنه ان

    

ال يكمل الرجل حىت يستوي يف قلبه أربعة أشياء املنع والعطاء والذل والعز : ومن كالمه رضي اهللا عنه
ي ال جتلس عند: صحبت أبا حفص احلداد وأنا شاب فطردين مرة وقال: وكان رضي اهللا عنه يقول

فقمت ومل أوله ظهري، فانصرفت إىل ورائي ووجهي إىل وجهه حىت غبت عنه وجعلت يف نفسي أن 
. أحتفر حفرية على بابه وال أخرج منها إال بأمره فلما رأى مين ذلك أدناين وجعلين من خواص أصحابه

س ويف قبول الناس أصل العداوة من ثالثة أشياء الطمع يف املال ويف إكرام النا: وكان رضي اهللا عنه يقول
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اخلوف من اهللا تعاىل يوصلك إىل اهللا، والكرب والعجب يف نفسك يقطعك عن اهللا عز وجل، : وكان يقول
واحتقار الناس يف نفسك مرض عظيم ال يداوى، وكان يقول أنت يف سجن ما تبعت مرادك فإذا فوضت 

تذلل، فإن التعزز على األغنياء اصحبوا األغنياء بالتعزز، والفقراء بال: وسلمت استرحت، وكان يقول
نعم يعلم أن اهللا : هل ميكن العاقل أن يقيم العذر ملن ظلمه فقال: تواضع والتذلل للفقراء شرف، وقيل له

من صحب أولياء اهللا تعاىل وفق للوصول إىل الطريق إىل اهللا : تعاىل هو الذي سلطه عليه، وكان يقول
وهو يستحسن من نفسه شيئاً وإمنا يرى عيوب نفسه من ال يرى أحد عيب نفسه : تعاىل وكان يقول

  .يتهمها يف مجيع األحوال

إن اهللا تعاىل يعطي : الزهد يف الدنيا هو أال يبايل مبن أخذها وكان يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
ام إال من مل تصح إرادته ال تزيده األي: الزاهد فوق ما يريد ويعطي املستقيم موافقة ما يريد، وكان يقول

إذا صحت احملبة تأكد على احملب مالزمة : إدباراً عن الطريق طوعاً أو كرهاً وكان رضي اهللا عنه يقول
  .األدب

قسم منها للمبتدئني واملريدين يستدعون بذلك األحوال الشريفة : السماع على ثالثة أقام: وكان يقول
  .ولكن خيشى عليهم يف ذلك الفتنة والرياء

والقسم الثالث . ادقني يطلبون به الزيادة يف أحواهلم ويسمعون من ذلك ما وافق أوقاموالقسم الثاين للص
  .ألهل االستقامة من العارفني رضي اهللا عنهم

اهللا تعالى ورضي عنه  رحمه أبو الحسين أحمد بن محمد النوريومنهم    

قوم مل يكن يف وقته أحسن بغدادي املنشأ واملولد يعرف بابن البغوي وكان من مجلة املشايخ وعلماء ال
طريقة منه وال ألطف كالماً منه، صحب سريا السقطي وحممد بن القصاب وكان من أقران اجلنيد رمحه 

أعز األشياء يف زماننا هذا شيئان عامل يعمل : وكان يقول. مات سنة مخس وتسعني ومائتني. اهللا تعاىل
فرقة عن غريه والتفرقة عن غريه مجع به، اجلمع باحلق ت: بعلمه وعارف ينطق عن حقيقة وكان يقول

من مل يعرف : ليس التصوف رسوماً وال علوماً وإمنا هو أخالق، وكان رضي اهللا عنه يقول: وكان يقول
اهللا تعاىل يف الدنيا مل يعرفه يف اآلخرة وكان يقول منذ عرفت ريب ما اشتبهت شيئاً وال استحسنت شيئاً 

ري أبناء جنسه وخيالطهم فال تقربن منه ومن رأيته يسمع القصائد ومييل من رأيته يركن إىل غ: وكان يقول
لكل شيء : إىل الرفاهية فال ترج خريه ومن رأيته من الفقراء غافل القلب عند السماع فامه وكان يقول

هذا زمان املعروف فيه زلل والصواب فيه خطأ : عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر، وكان يقول
اد فيه دخل وملا وقع بينه وبني املعتضد ما وقع خرج إىل البصرة فأقام ا إىل أن تويف املعتضد باهللا والود
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وأصل الوقعة أنه مر عليه . خوفاً أن يسأل الشفاعة إليه يف حاجة، فلما مات املعتضد عاد النوري إىل بغداد
: نت وكان يسفه قبل كالمه فقالمن أ: أذنان من مخر فكسرها، فحملوه إىل املعتضد فقال له املعتضد

الذي والك اخلالفة وأغلظ عليه القول مث خرج من بالده وكان : من والك احلسبة قال: حمتسب فقال
وقفت على شيخ يضرب بالسياط فعددت عليه ألفاً وهو ساكت فاستحسنت صربه مع كرب سنه : يقول

يا أخي إمنا حيمل البالء اهلمم : ه فقالفلما أدخل الرجل احلبس دخلت عليه فسألته عن صربه مع كرب سن
وكان النوري إذا دخل مسجد الشونيزية انقطع ضوء السراج : ال األجسام قال التفليسي رمحه اهللا تعاىل

  .من ضياء وجهه، فلذلك مسي النوري قال وكان إذا حضر معنا ال تؤذينا الرباغيث رضي اهللا عنه

اهللا تعالى ويقال أحمد وهو األصح  رحمه الءأبو عبد اهللا محمد بن يحيى بن الجومنهم    

بغدادي األصل أقام بالرملة ودمشق وكان من مجلة املشايخ بالشام صحب أبان وذا النون املصري وأبا 
  .عبيد البسري وكان عاملاً وهو أستاذ حممد بن داود الرقي

    

فظ على الفرائض يف أول من استوى عنده الذم واملدح فهو زاهد، ومن حا: ومن كالمه رضي اهللا عنه
ما تقول يف الرجل : وقتها فهو عابد، ومن رأى األفعال كلها من اهللا سبحانه وتعاىل فهو موحد، وقيل له

من : هذا من فعل رجال اهللا، قيل فإن مات قال الدية على القاتل وكان يقول: يدخل البادية بال زاد فقال
، ومل يؤيس أحداً من الوصول إليه وترك اخللق يف مفازة غرية احلق تعاىل أنه مل جيمل ألحد عليه طريقاً

البحر يركضون يف حبار الظن يغرقون، فمن ظن أنه واصل فاصله ومن ظن أنه فاصل واصله فال وصول 
إليه وال مهرب عنه وال بد منه، وكان يقول من علت مهته على األكوان وصلى إىل مكوا ومن وقف 

لو أن : ألنه أعز من أن يرضى معه شريكاً وكان رضي اهللا عنه يقولنفسه على شيء سوى احلق تعاىل 
رجال عصى اهللا تعاىل بني يدي مث استتر عين جبدار مل يسعين من اهللا تعاىل أن أعتقد عدم توبته الحتمال 

  .أنه تاب رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو محمد رويم بن أحمدومنهم    

مات رومي رمحه اهللا . يخ بغداد وكان فقيهاً على مذهب داود األصفهاينهو بغدادي األصل من مجلة مشا
من حكمة احلكيم أن يوسع على : ومن كالمه رضي اهللا عنه. تعاىل سنة ثالث وثالمثائة ودفن بالشونيزية

إخوانه يف األحكام ويضيق على نفسه فيها فإن التوسعة عليهم اتباع للعلم والتضييق على نفسه من حكم 
ال ينال هذا األمر إال : ، وكان رضي اهللا عنه ال يعبأ باملريد إذا مل يبذل روحه يف الطريق ويقولالورع
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ببذل الروح فإن أمكنك الدخول فيه على هذا قال فال تشتغل بزخارف الكالم، وكان يقول من قعد مع 
ال تزال : اهللا عنه يقولالقوم وخالفهم يف شيء مما يتحققون به نزع اهللا نور اإلميان من قلبه، وكان رضي 

هي املوافقة يف : الصوفية خبري ما تنافروا فإذا اصطلحوا هلكوا وسئل رضي اهللا تعاىل عنه عن احملبة فقال
  : مجيع األحوال وأنشد

  وقلت لداعي الموت أهال ومرحبا  قيل مت قلت سمعاً وطاعة ولو

قاء ليس بصاحل تقي وال عارف نقي، كيف حال من دينه هواه ومهته ش: وقيل له مرة كيف حالك فقال
يل منذ : للعارف مرآة إذا نظر فيها جتلى له مواله جل وعال وكان يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول

عشرين سنة مل خيطر يف قليب ذكر الطعام حىت حيضر ويل منذ عشرين سنة أصلي الغداة بوضوء العشاء 
  .األخرية رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا  محمد بن الفضل البلخيأبو عبد اهللاومنهم  

أصله من بلخ ولكنه أخرج منها بسبب املذهب وجاء إىل مسرقند واستوطنها ومات ا سنة تسع عشرة 
وثالمثائة وكان من كبار املشايخ خبراسان وصحب أمحد بن حضرويه البلخي وغريه من املشايخ ومل يكن 

لو وجدت يف تفسري قوة : حد من املشايخ ميله إليه وكان رضي اهللا عنه يقولأبو عثمان احلريي مييل إىل أ
الدنيا بطنك فبقدر زهدك : لدخلت إىل أخي حممد بن الفضل مسسار الرجال، وكان رضي اهللا عنه يقول

العجب ممن يقطع املفاوز حىت يصل إىل الكعبة : يف بطنك تزهد يف الدنيا وكان رضي اهللا عنه يقول
ن ما آثار األنبياء عليهم السالم كيف ال يقطع نفسه وهواه حىت يصل إىل قلبه ألن فيه آثار ربه واحلرم أل

إذا رأيت املريد يستزيد من الدنيا وأمتعتها فذلك من عالمة إدباره : عز وجل وكان رضي اهللا عنه يقول
ل بلخ ملا نفوه من البلد من الشقاء أن يرزق العبد صحبة الصاحلني وال حيترمهم وروي أن أه: وكان يقول

  .دعا عليهم وقال اللهم امنعهم الصدق فلم خيرج من بلخ بعده صديق أبداً رضي اهللا عنه

   رحمهعنه و رضي اهللا أبو بكر نصر بن أحمد بن نصر الدقاق الكبيرومنهم  

راء يف ملا مات الدقاق انقطعت حجة الفق: قال الكناين. كان من أقران اجلنيد ومن كبار مشايخ مصر
آفة املريد ثالثة أشياء التزويج وكتابة احلديث ومعاشرة الضد، : دخوهلم مصر وكان رضي اهللا عنه يقول

ال يصلح هذا األمر إال ألقوام قد كنسوا بأرواحهم املزابل على رضا منهم واختيار، وكان : وكان يقول
  . ثالثني سنة رضي اهللا عنهعطشت مرة فاستقبلين جندي فسقاين شربة فعادت قساوا يف قليب: يقول
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   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو عبد اهللا عمرو بن عثمان المكيومنهم  

    

كان ينتسب إىل اجلنيد يف الصحبة ولقي أبا عبد اهللا الناجي وأبا سعيد اخلراز وغريمها من املشايخ وكان 
ن وروى األحاديث عن حممد بن شيخ القوم يف وقته وإمام الطائفة يف األصول والطريقة وله كالم حس

  .إمساعيل البخاري وغريه

التوبة فرض على مجيع : مات رمحه اهللا تعاىل سنة إحدى وتسعني ومائتني وكان رضي اهللا عنه يقول
كلما : املذنبني والعاصني صغر الذنب أو كرب وليس ألحد يف ترك التوبة عذر وكان رضي اهللا عنه يقول

 فكرك أو خطر يف معارضات قلبك من حسن أو اء أو أنس أو ضياء أو تومهه قلبك أو سنح يف جماري
مجال أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فاهللا عز وجل خبالف ذلك كله هو أجل وأكرب وأعظم وكان 

: لقد وبخ اهللا عز وجل التاركني للصرب على دينهم مبا أخربنا به عن الكفار أم قالوا: رضي اهللا عنه بقول

وحكى أنه رأى احلسني بن . ربوا على آهلتكم فهذا توبيخ ملن ترك الصرب من املؤمنني على دينهامشوا واص
هو ذا أعارض القرآن فدعا عليه وهجره قال : ما هذا فقال: منصور احلالج يوماً وهو يكتب شيئاً فقال

  .الشيوخ فالذي أصاب احلالج وحل به من البالء كان من ذلك الدعاء رضي اهللا عنه

اهللا تعالى آمين  رحمه أبو الحسن سمنون بن حمزة الخواصهم ومن   

مسى نفسه مسنوناً الكذاب صحب السري السقطي وغريه، وكان رضي اهللا عنه يتكلم يف احملبة أحسن 
كالم، وهو من كبار املشايخ رضي اهللا عنه مات بعد أيب القاسم اجلنيد على ما قيل ومن كالمه رضي اهللا 

 إال مبا هو أرق منه وال شيء أرق من احملبة فبم يعرب عنها وقال علي بن احلسني عنه ال يعرب عن شيء
رضي اهللا عنه رأيت مسنوناً جالساً يوماً على شاطئ الدجلة وبيده قضيب يضرب به ساقه وفخذه حىت 

  : تبدد حلمه، وتناثر وهو ينشد ويقول

 مني في تقلبه ضاع  لي قلب أعيش به كان

  عيل صبري في تطلبه  فاردده على فقد رب

 غياث المستغيث به يا  ما دام لي رمق وأغث

اجتمعت : هو أن ال متلك شيئاً وال ميلكك شيء وكان رضي اهللا عنه يقول: وسئل مرة عن التصوت فقال
حدثين بأعجب ما رأيت يف البحر : برجل فقري نقر له خشبة يف البحر له فيها منذ ثالثني سنة فقلت له

 يف بعض الليايل ريح عظيمة حىت أظلم البحر فداخلين من ذلك وحشة عظيمة فطلبت هبت علي: فقال
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من اهللا شيئاً يزيل تلك الوحشة وإذا بتنني عظيم فاتح فاه فألقتين اخلشبة حنوه فدخلت يف فيه وجلست 
  .على ناب من أنيابه وصليت ركعتني فزالت تلك الوحشة وحصل عندي أنس عظيم رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا بو عبيد البسريأومنهم  

ال تدخل العلة إال من األمن : ومن كالمه رضي اهللا عنه. هو من قدماء املشايخ صحب أبا تراب النخشيب
ذكر اهللا تعاىل باللسان : وال يوجد املزيد إال من احلذر حذر أقوام فسلموا وأمن أقوام فعطبوا، وكان يقول

  . عنهدون القلب رياء رضي اهللا

اهللا تعالى  رحمه أبو علي الحسن بن علي الجوزجانيومنهم    

كان من أكابر مشايخ خراسان له التصانيف املشهورة يف علوم األوفاق والرياضات وااهدات واملعارف 
من عالمة : صحب حممد بن علي الترمذي وحممد بن الفضل رضي اهللا عنهم ومن كالمه رضي اهللا عنه

بد تيسري الطاعة عليه وموافقته للسنة يف أفعاله وحمبته ألهل الصالح وحفظ أخالقه مع السعادة على الع
اإلخوان وبذل معروفه للخلق، واهتمامه بأمر املسلمني، ومراعاته ألوقاته، وعالمة الشقاوة على العبد أن 

رها وأبعدها أصح الطرق إىل اهللا تعاىل وأعم: يكون بالضد من هذه الصفات، وكان رضي اهللا عنه يقول
فقيل له " وإن تطيعوه تدوا: "عن الشبه اتباع السنة قوال وفعال وعزماً وقصداً ونية، ألن اهللا تعاىل يقول

كيف الطريق إىل اتباع السنة فقال جمانبة البدع، واتباع ما أمجع عليه الصدر األول من علماء اإلسالم، 
" واتبع ملة إبراهيم حنيفاً: "تداء مبن سبق قال تعاىلوالتباعد عن جمالس الكالم وأهله، ولزوم طريق االق

اخللق كلهم يف ميادين الغفلة يركضون وعلى الظنون : وكان رضي اهللا عنه يقول" 125: النساء"
  .يعتمدون وعندهم أم على احلقيقة يتقلبون وعن املكاشفة ينطقون رضي اهللا عنه

  تعالى عنه ضي اهللا رأبو الفوارس شاه بن شجاع الكرمانيومنهم  

كان من أوالد امللوك صحب أبا تراب النخشيب وأبا عبيدة البسري وكان من أجل الفتيان وعلماء هذه 
  .الطائفة وله رساالت مشهورة

    

من صحبك ورافقك على ما حيب وخالفك فيما يكره فإمنا صحبك هلواه فهو : ومن كالمه رضي اهللا عنه
فضل ما مل يروه فإذا رأوه : ان رضي اهللا عنه يقول ألهل الفضلطالب بصحبتك راحة الدنيا ال غري، وك

ما : فال فضل هلم وألهل الوالية والية ما مل يروها، فإذا رأوها فال والية هلم، وكان رضي اهللا عنه يقول
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ياء ، فإذا أحب أولياء اهللا فقد أحب اهللا وإذا أحبه األول"تعبد متعبد بأكثر من التحبب إىل أولياء اهللا تعاىل
فقد أحبه اهللا تعاىل، وكان يقول ال يعجب معجب بنفسه إال وهو حمجوب عن ربه، وكان رضي اهللا عنه 

إذا كان العامل يف هذا الزمان قد صار يف ظلمة علمه؛ فكيف باجلاهل املقيم يف ظلمة جهله مع أن : يقول
  .ظلمة العلم أشد لكوا غلبت نور العلم رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا  يوسف بن الحسين الرازيأبو يعقوبومنهم    

شيخ الري واجلبال يف وقته وكان عاملاً أديباً وكان من طريقته إسقاط اجلاه وترك التصنع واستعمال 
  .اإلخالص صحب ذا النون املصري وأبا تراب النخشيب

وجل يراهم استحيوا ملا علم القوم أن اهللا عز : مات سنة أربع وثالثني وثالمثائة وكان رضي اهللا عنه يقول
من نظره أن يراعوا شيئاً سواه، وكان يقول يف دعائه اللهم إنا نبات زرائع نعمتك فال جتعلنا حصائد 

أرغب الناس يف الدنيا أكثرهم ذماً هلا عند أبنائها ألن مذمتهم هلا عندهم حرفة وما : نقمتك، وكان يقول
لس وكان يقول نظرت يف آفات الصوفية فرأيتها أقبحها حرفة يزهدهم فيها، مث يأخذها هو منهم يف ا

للدنيا طغيان وللعلم طغيان فمن أراد : يف معاشرة األضداد والليل إىل النسوان وكان رضي اهللا عنه يقول
النجاة من طغيان العلم فعليه بالعبادة، ومن أراد النجاة من طغيان املال فعليه بالزهد فيه، وكان رضي اهللا 

ب تفهم العلم وبالعلم يصح لك العمل وبالعمل تنال احلكمة وباحلكمة تغنم الزهد وتوفق باألد: عنه يقول
له وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب يف اآلخرة وبالرغبة يف اآلخرة تنال رضا اهللا عز وجل، وكان 

الدنيا وحديثها أي أرحنا بالصالة من أشغال " أرحنا ا يا بالل: "يف معىن حديث: رضي اهللا عنه يقول
إذا أردت أن تعرف العاقل من األمحق : ألنه صلى اهللا عليه وسلم كانت قرة عينه يف الصالة وكان يقول

إذا رأيت املريد يشتغل بالرخص وفواضل العلوم : فحدثه باحملال فإن قبله فاعلم أنه أمحق، وكان يقول
توحيد مل يزدد على ممر األيام إال عطشاً، من وقع يف حبار ال: فاعلم أنه ال جييء منه شيء، وكان يقول

توحيد اخلاصة هو أن يكون بسره ووجده وقلبه كأنه قائم بني يدي اهللا جيزي : وكان رضي اهللا عنه يقول
عليه تصاريف تدبريه وأحكام قدرته يف حبار توحيده بالفناء عن نفسه وذهاب حسه بقيام احلق تعاىل له 

يف كل : وكان رضي اهللا عنه يقول.  أن يكون يف جريان حكمه عليهيف مراده منه، فيكون كما هو قبل
أمة وديعة أخفاهم اهللا تعاىل عن خلقه فإن يكن منهم يف هذه األمة شيء فهم الصوفية وكان رضي اهللا 

أتلومون : عنه إذا مسع القرآن ال تقطر له دمعة وإذا مسع شعراً قامت قيامته مث يلتفت إىل احلاضرين ويقول
  .ري على قوهلم يوسف بن احلسني زنديق هم معذورون رضي اهللا عنهأهل ال
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عنه  رضي اهللا أبو عبد اهللا محمد بن علي بن الحسين الترمذي الحكيمومنهم    

لقي أبا تراب النخشيب وصحب أبا عبد اهللا بن اجلالء، وأمحد بن حضرويه، وهو من كبار مشايخ 
ما صنفت حرفاً عن تدبري :  وكان رضي اهللا عنه يقولخراسان وله التصانيف املشهورة وكتب احلديث،

وال لينسب إيل شيء من املؤلفات، ولكن كان إذا اشتد علي وقيت أتسلى به، وسئل مرة عن صفة اخللق 
من شرائط اخلدام التواضع : فقال ضعف ظاهر ودعوى عريضة وكان رضي اهللا تعاىل عنه يقول

دعا اهللا املوحدين للصلوات :  أن يسره ما يضره، وكان يقولكفى باملرء عيباً: واالستسالم، وكان يقول
اخلمس رمحة منهم عليهم وهب هلم فيها ألوان الضيافات لينال العبد من كل قول وفعل شيئاً من عطاياها 

سبحانه وتعاىل، فاألفعال كاألطعمة، واألقوال كاألشربة، وهم عرش الوحدانية، وكان رضي اهللا عنه 
ان يف املكتب، وصالح قطاع الطريق يف السجن، وصالح النساء يف البيوت وكان صالح الصبي: يقول

احملدث واملتكلم إذا حتققا يف درجتهما مل خيافا من حديث النفس، كما أن النفوس : رضي اهللا عنه يقول
 حمفوظة بالنسخ إللقاء الشيطان كذلك حمل املكاملة واحملادثة مصون عن إلقاء النفس حمروس باحلق رضي

  .اهللا عنه

    

عنه  رضي اهللا أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراقومنهم    

أصله من ترمذ وأقام ببلخ لقي أمحد بن حضرويه وصحب حممد بن سعد الزاهد وحممد بن عمر البلخي له 
ومن كالمه رضي اهللا عنه لو قيل للطمع . التصانيف املشهورة يف أنواع الرياضات واآلداب واملعامالت

وك لقال الشك يف املقدور، ولو قيل له ما حرفتك لقال اكتساب الذل، ولو قيل له ما غايتك لقال من أب
  .احلرمان

وكان رضي اهللا عنه مينع أصحابه من السفر والسياحات ويقول مفتاح كل بركة التصرب يف موضع 
:  وكان يقولإرادتك إىل أن تصح لك اإلرادة فإذا صحت لك اإلرادة فقد ظهر عليك أوائل الربكة،

الناس ثالثة العلماء، والفقراء، واألمراء فإذا فسد األمراء فسد املعاش، وإذا فسد العلماء فسدت الطاعات، 
من اكتفى بالكالم من العلم دون الزهد والفقه تزندق، : وإذا فسد الفقراء فسدت األخالق، وكان يقول

الفقه دون الزهد والورع تفسق، ومن مجع ومن اكتفى بالزهد دون الكالم والفقه ابتدع ومن اكتفى ب
خضوع الفاسقني أفضل من صولة املطيعني، وكان : هذه األمور كلها ختلص وكان رضي اهللا عنه يقول

عوام اخللق هم الذين سلمت صدورهم، وحسنت أعماهلم وطهرت ألسنتهم : رضي اهللا عنه يقول
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إذا فسدت العلماء ظلت : ام، وكان يقولوفروجهم، فإذا خلوا من هذا فهم من الفراعنة ال من العو
الفساق على أهل الصالح والكفار على املسلمني والكذبة على الصادقية واملراءون على املخلصني، وتلف 

إذا غلب اهلوى أظلم القلب، : الدين كله ألن العلماء رضي اهللا عنهم الزمام، وكان رضي اهللا عنه يقول
اق الصدر ساء اخللق، وإذا ساء اخللق أبغضه اخللق وبغضهم وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ض

ما : اخلالف يهيج العداوة والعداوة تسترتل البالء وكان يقول: وجفاهم وهناك يصري شيطاناً، وكان يقول
ازهد يف حب الرياسة والعلو يف : عشق أحد نفسه إال عشقه الكرب، واحلقد، والذل واملهانة وكان يقول

أن تذوق شيئاً من طريقة الزاهدين، وكان يقول ولو أن أحداً يعلم علم العلماء، ويفهم الناس إن أحببت 
فهم الفهماء، ويعرف سحر كل ساحر ال يستطيع أن يستر عورة من عورات نفسه إال بالصدق فيما بينه 

  .وبني اهللا تعاىل رضي اهللا عنه

رحمه تعالى عنه و رضي اهللا أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرازومنهم     

    

هو من أهل بغداد وصحب ذا النون املصري وسريا السقطي وبشرا احلايف وغريهم، وهو من أئمة القوم 
مات رضي اهللا عنه سنة تسع . وأجلة املشايخ قيل إن أول من تكلم يف علم الفناء والبقاء أبو سعيد اخلراز

اح األولياء التلذذ بذكره والوصول ومن كالمه رضي اهللا عنه إن اهللا تعاىل عجل ألرو. وسبعني ومائتني
إىل قربه وعجل ألبدام النعمة مبا نالوه من مصاحلهم فعيش أبدام عيش اجلثمانيني، وعيش قلوم عيش 

الروحانيني، وهلم لسانان ظاهر وبطن فلسان الظاهر يكلم أجسامهم، ولسان الباطن يناجي أرواحهم، 
بكل شيء فإذا وصل استغىن باهللا وارتفعت مهته عن الوقوف العارف يستعني : وكان رضي اهللا عنه يقول

مثل النفس يف الصفات كمثل ماء طاهر واقف : عما سواه وافتقر الناس إليه وكان رضي اهللا عنه يقول
صاف فإذا حركته ظهر ما حتته من احلمأ وكذلك النفس تظهر مرتبتها عند احملن، والفاقة واملخالفة 

العارفون : ا طوي من الصفات يف نفسه كيف يدعي معرفة ربه، وكان يقولالهوائها، ومن مل يعرف م
خزائن اهللا أوح اهللا تعاىل فيها علوماً غريبة وأخباراً عجيبة يتكلمون فيها بلسان األبدية، وخيربون عنها 

م ما لوال أن اهللا تعاىل أدخل موسى عليه السالم يف كنفه ألصابه عليه السال: بعبارات أزلية، وكان يقول
املستنبط هو الذي يالحظ الغيب " لعلمه الذين يستنبطونه منهم: "أصاب اجلبل وكان يقول يف قوله تعاىل

املتوسم هو الذي يعرف " آليات للمتومسني: "أبداً فال يغيب عنه شيء وال خيفى عليه شيء وقال يف قوله
ز أولياء اهللا تعاىل من أعداء اهللا الوسم وهو العارف مبا يف سويداء القلوب واالستدالل والعالمات فيمي

إذا أراد اهللا عز وجل أن يوايل عبداً من عبيده فتح له باب ذكره فإذا استلذ : وكان رضي اهللا عنه يقول
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بالذكر فتح عليه باب القرب، مث رفعه إىل جملس األنس، مث أجلسه على كرسي التوحيد مث رفع عنه 
اجلالل والعظمة، فإذا وقع بصره على اجلالل والعظمة بقي احلجب فأدخله دار الفردانية وكشف له عن 

أول مقام ملن : بال هو فحينئذ، صار العبد فانياً فوقع يف حفظ اهللا وبرئ من دعاوى نفسه، وكان يقول
وجد علم التوحيد وحتقق به فناء ذكر األشياء عن قلبه وانفراده باهللا وحده وسئل رضي اهللا عنه هل يصل 

نعم إمنا البكاء يف وقت سريهم إىل اهللا عز وجل فإذا نزلوا إىل : جيفو عليه البكاء قالالعارف إىل حال 
أي " فإن مل تبكوا فتباكوا"حقائق القرب وذاقوا طعم الوصول من بره تعاىل زال عنهم البكاء ولذلك ورد 

ه فقال يا بين ترتلوا يف املقام ليقتدي بكم السائرون وكان أليب سعيد ولد صاحل فمات فرآه بعد وفات
أوصين فقال ال جتعل بينك وبني اهللا تعاىل قميصاً، فما لبس أبو سعيد قميصاً منذ ثالثني سنة وكان رضي 

ينبغي للصويف أن يكون لطيف اللبسة مالزماً للخلوة، حسن الصيانة فال يطلب إال عند : اهللا عنه يقول
 الناس من اهللا عز وجل من يدعي املعرفة وجود الفاقات، وإال فهو والكذابون سواء، وكان يقول أبعد

لقيت مرة شخصاً متظاهراً باجلنون : وكان يقول: والقرب وأكثرهم إليه إشارة أمقتهم عنده، وكان يقول
فناديته قف يا جمنون فالتفت يل وقال يل أتدري من انون فقلت له ال فقال انون من خيطو خطوة ومل 

يتصف عبد بالشرف حىت تصري األذكار غذاءه والتراب فراشه، وكان ال : يذكر ربه فيها، وكان يقول
ال تغتر بصفاء العبودية فإن فيها نسيان الربوبية فقيل له فما اخلالص قال أن يشهد صنع الربوبية يف : يقول

إقامة العبودية، فينقطع عن نفسه ويسكن إىل ربه، وهناك يسلم من االستدراج وسئل رضي اهللا عنه عن 
إمنا قدر اهللا عليهم ذلك غريه : اداة الفقراء وبغضهم لبعضهم بعضاً مع أنه ال رياسة عندهم فقالسبب مع

منه عليهم أن يسكن بعضهم إىل بعض ولكن إذا وقع هلم كمال السري ذهبت البغضاء ألن الكامل ال يرى 
خروج العبد عن أول عالمة التوحيد : هناك من يرسل غضبه عليه من اخللق، وكان رضي اهللا عنه يقول

كل شيء ورد األشياء مجيعاً إىل بتوليها، حىت يكون املتويل باملتويل ناظراً إىل األشياء قائماً ا متمكناً 
  .فيها، مث خيفيهم عن أنفسهم يف أنفسهم ويظهرهم لنفسه سبحانه وتعاىل رضي اهللا عنه

   رحمهه وتعالى عن رضي اهللا أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل المغربيومنهم  

    

كان أستاذ إبراهيم اخلواص وإبراهيم بن شيبان صحب علي بن رزين رضي اهللا عنهم وعاش مائة 
وعشرين سنة ودفن على جبل طور سيناء مع أستاذه علي بن رزين وكانت وفاته سنة تسع وسبعني 

 ومن كالمه ومائتني وكان يأكل من أصول احلشيش دون ما وصلت إليه يد بين آدم رمحه اهللا تعاىل،
رضي اهللا عنه الفقري ارد من الدنيا وإن مل يعمل شيئاً من أعمال الفضائل أفضل من هؤالء املتعبدين 
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ومعهم الدنيا بل ذرة من عمل الفقري ارد أفضل من اجلبال من أعمال أهل الدنيا، وكان رضي اهللا عنه 
ها، وأمخل ذكرهم فال يعدون قط مع العلماء إن هللا تعاىل عباداً أسبغ عليهم باطن العلوم وظاهر: يقول

ما فطنت إال هذه الطائفة لكنها احترقت : وكان يقول" 82: األنعام" "أولئك هلم األمن وهم مهتدون"
اجتمعت بشخص من أصحاب أبينا : مبا فطنت، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وكان يقول

ساكن يف اهلواء منذ رمى إبراهيم عليه الصالة والسالم باملنجنيق، إنه : إبراهيم اخلليل عليه السالم وقال
وما التوكل قال : توكلي على اهللا عز وجل، فقلت: ما محلك يف اهلواء وأنت من بين آدم فقال: فقلت له

النظر إىل اهللا تعاىل دائماً بال عني تطرف والذكر له بلسان ال يتحرك واجلوالن يف مصنوعاته بال روح، 
  .رضي اهللا عنهتغفل 

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو العباس أحمد بن مسروقومنهم  

من أفضل أهل طوس وسكن بغداد ومات ا سنة تسع وتسعني ومائتني صحب احلارث احملاسيب والسري 
ال ينبغي للفقري مساع : وغريمها وكان من كبار مشايخ القوم وعلمائهم وكان رضي اهللا عنه يقول

ال إن كان مستقيماً يف الظاهر والباطن قوي احلال إماماً يف العلم وأما أمثالنا فال يليق بنا مساعها التغزالت إ
ألن قلوبنا مل تألف الطاعات إال تكلفاً وخنشى إن أحبنا هلا رخصة أن تتعدى إىل رخص وكان رضي اهللا 

ن مؤدبه ربه ال يغلبه أحد، من مل حيترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله وكان يقول من كا: عنه يقول
ال أزال أحن إىل بدو إراديت وقوة مهيت : الزاهد هو الذي ال ميلك مع اهللا سبباً، وكان يقول: وكان يقول

وركويب األهوال طمعاً يف الوصول وها أنا اآلن يف أيام الفترة أتأسف على أوقايت املاضية، وأمتىن صفاء 
ى بذكر اهللا تعاىل كما وقع لسيدتنا فاطمة رضي اهللا عنه حني املؤمن يتقو: وقت فال أجده، وكان يقول

طلبت من النيب صلى اهللا عليه وسلم خادماً ليطحن معها فعلمها النيب صلى اهللا عليه وسلم التسبيح 
هن لك أحسن من خادم وأما املنافق فال يتقوى إال بالطعام والشراب : والتحميد والتهليل والتكبري وقال

ما سر أحد بغري احلق إال أورثه ذلك السرور اهلموم : وة إال باهللا العلي العظيم، وكان يقولفال حول وال ق
هللا : واألحزان، وجاءه مرة شخص فدخل داره لوليمة كانت عند أيب العباس بال دعوة، فقال أبو العباس

لرجل علي أن ال أدعه إال على خدي حىت جيلس موضع األكل، فوضع خده على األرض ومشى عليه ا
مثل هذا الرجل يتواضع يل وحيضر وليميت بأي شيء أكافئه، : إىل أن بلغ إىل موضع جلوسه، وصار يقول

رأيت القيامة قد قامت ورأيت موائد نصبت، فأردت أن أجلس عليها فقالوا يل هذه : وكان يقول
 احلديث قد كنت منهم ولكن شغلك عن اللحوق م كثرة: أنا منهم فقال يل ملك: للصوفية فقلت

وحبك التمييز على األقران، فقلت تبت إىل اهللا تعاىل واستيقظت فأقبلت على طريق القوم وقلت للحديث 
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رجال غريي وكان رضي اهللا عنه يقول ألصحابه عليكم بالتقلل من املآكل، واملالبس والنوم فقد كنت 
م مجعة فال أنصرف إال يف بدء أمري ألبس املسوح والليف، وكنت أجتمع بشيوخي يف اجلامع كل يو

عليال من تأثري كالمهم يف وكانت رؤييت هلم قويت من اجلمعة إىل اجلمعة تغنيين عن الطعام والشراب 
وكان يقول كنت آوي إىل مسجد فيه سحرة يأوي إليها بلبالن فقد أحدمها صاحبه وبقي اآلخر على 

ا كان آخر اليوم الثالث مر به بلبل فصاح غصن ثالثة أيام ال يرتل يرعى وال يلتقط من األرض شيئاً، فلم
فذكره صاحبه فسقط عن الغصن ميتاً، يف رواية كان عند الشيخ أربعة من التالمذة فخروا موتى عند 

  .مساع هذه احلكاية رضي اهللا عنهم أمجعني

اهللا  رحمه أبو الحسن علي بن سهل األصفهانيومنهم    

    

جلنيد ويراسله وكان من أقرانه صحب بن معالن رضي اهللا وهو من قدماء مشايخ أصفهان كان يكاتب ا
عنه ولقي أبا تراب النخشيب وكان إذا بلغه عن أحد من املسلمني أن عليه ديناً يرسل يويف عنه الدين بغري 

علم املديون فيأيت صاحب الدين، فيقول للمديون قد وىف اهللا عنك ومل يعلم الناس بذلك إال بعد موته 
من مل يصح يف مبادئ إرادته ال يسلم يف منتهى عاقبته، وكان : ومن كالمه رضي اهللا عنه. رضي اهللا عنه

الناس من : حرام على قلب عرف اهللا تعاىل أن يسكن إىل غريه، فإن سكن عوقب، وكان يقول: يقول
 وقت آدم عليه السالم وإىل اآلن يقولون القلب القلب وأنا أحب رجال يصف يل أيش هو القلب فال أرى

وكان يقول الفقيه هو الذي ال يدخل حتت املنسوبات إليه، وكان يقول ألصحابه تعوفوا باهللا من غرور 
  .حسن األعمال مع فساد بواطن األسرار

ملا استوىل : وسئل رضي اهللا عنه عن حقيقة التوحيد فقال قريب من الطرائق بعيد عن احلقائق وكان يقول
  .األكل والشرب والنوم رضي اهللا تعاىل عنهعلي الشوق يف بداييت أهلاين ذلك عن 

تعالى عنه  رضي اهللا أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين للجريريومنهم    

كان من أكابر أصحاب اجلنيد رضي اهللا عنه صحب سهل بن عبد اهللا التستري وأقعد بعد موت اجلنيد 
  .رمحه اهللا تعاىل يف موضعه لتمام حاله وصحة طريقته وغزارة علمه

من استولت : مات رمحه اهللا تعاىل سنة إحدى عشرة وثالمثائة رضي اهللا عنه ومن كالمه رضي اهللا عنه
عليه نفسه صار أسرياً يف حكم الشهوات حمصوراً يف سجن اهلوى، وحرم اهللا على قلبه الفوائد فال يستلذ 

أصرف عن آيايت الذين س: "بكالم اهللا تعاىل، وال يستحليه، وإن قرأ كل يوم ختمة ألنه تعاىل يقول
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يعين أحجبهم عن فهمها وعن التلذذ ا وذلك ألم " 146: األعراف" "يتكربون يف األرض بغري احلق
تكربوا بأحوال النفس واخللق والدنيا فصرف اهللا عز وجل عن قلوم فهم خماطباته وسد عليهم طريق 

آرائهم فال يعرفون طريق احلق، وال فهم كتابه وسلبهم االنتفاع مبواعظه وحبسهم يف سجن عقوهلم و
يتعرفونه بل ينكرون على أهل احلق، وحيرفون كالمهم إىل معان مل يقصدوها، وغاب عنهم أن اهللا تعاىل 

ما أعطاهم العلم إال ليحتقروا نفوسهم، ويذلوا للعباد إجالال ملن هم عبيد له سبحانه وتعاىل، وكان رضي 
ني اهللا التقوى واملراقبة مل يصل إىل الكشف واملشاهدة فإن من ال تقوى من مل حيكم بينه وب: اهللا عنه يقول

قدمت من مكة : عنده فوجهه مطموس ومن ال مراقبة له فحاله منكوس، وكان رضي اهللا عنه يقول
فبدأت بأيب القاسم اجلنيد لئال يتعىن يل فسلمت عليه مث مضيت إىل مرتيل فلما صليت الصبح فإذا أنا به 

ذلك فضلك وهذا حقك وقال يف قوله : إمنا جئتك أمس لئال تتعىن يل فقال يل: صف فقلت لهخلفي يف ال
لو رآيت من : أي سامعني من اهللا قائلني باهللا وكان يقول" 79: آل عمران" "كونوا ربانني: "تعاىل

من قرأ القرآن بقصد الدرجات يف اجلنة فقد رضي : يهجرين هللا تعاىل لوضعت له خدي وكان يقول
القليل بدال عن الكثري ألن اجلنة خملوقة والقرآن غري خملوق ومعظم الفائدة يف قراءة القرآن، إمنا هو وجود ب

الرب وفهم خطابه فكيف مبن يطلب بقراءته عرضاً من الدنيا، ومن فعل ذلك فقد فاته خري القرآن كله 
هللا عليه وسلم، فإذ له أسود انكشف القمر ليلة اجلمعة وأنا يف مدينة رسول اهللا صلى ا: وكان يقول

يا ليتين مت قبل هذا : "مكتوب يف وسطه بالنور أنا وحدي فغشي علي إىل الصباح وقال يف قوله تعاىل
إمنا قالت مرمي ذلك ألن اهللا تعاىل أطلعها على أن عيسى عليه السالم " 23: مرمي" "وكنت نسياً منسياً

، أي ومل أمحل مبن يعبد من "23: مرمي" " مت قبل هذايا ليتين: "سيعبد من دون اهللا فغمها ذلك فقالت
دون اهللا تعاىل فأنطق اهللا عيسى عليه السالم إين عبد اهللا فال يضرين أن يدعوا يف اإلهلية جهال وكفراً، 

  .رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء اآلدميومنهم    

    

ية وعلمائهم له، لسان يف فهم القرآن خمتص به صحب اجلنيد وإبراهيم كان من ظراف مشايخ الصوف
املارستاين ومن فوقهم من املشايخ وكان أبو سعيد اخلراز رضي اهللا عنه يعظم شأنه حىت قال التصوف 
خلق وما رأيت من أهله إال اجلنيد وابن عطاء مات سنة تسع أو إحدى عشرة وثالمثائة رضي اهللا عنه، 

خلق اهللا : هي أن ال تستكثر هللا عمال وكان رضي اهللا عنه يقول:  عنه عن املروءة فقالوسئل رضي اهللا
وخلق األولياء رضي " أو ألقى السمع وهو شهيد: "األنبياء عليهم الصالة والسالم للمشاهدة لقوله تعاىل
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: ال اهللا تعاىلوخلق الصاحلني للمالزمة ق" عز جارك: "اهللا عنهم للمحاورة لقوله صلى اهللا عليه وسلم

والذين : "وهي ال إله إال اهللا وخلق العوام للمجاهدة قال تعاىل" 26: الفتح" "وألزمهم كلمة التقوى"
من تأدب بآداب الصاحلني : وكان رضي اهللا عنه يقول" 69: العنكبوت" "جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

بة، ومن تأدب بآداب الصديقني صلح صلح لبساط الكرامة، ومن تأدب بآداب األولياء صلح لبساط القر
لبساط املشاهدة، ومن تأدب بآداب األنبياء عليهم الصالة والسالم صلح لبساط األنس واالنبساط، وكان 

ملا عصى آدم عليه السالم بكى عليه كل شيء يف اجلنة إال الذهب والفضة فأوحى : رضي اهللا عنه يقول
قاال ال نبكي على من يعصيك فقال اهللا تعاىل وعزيت وجاليل اهللا تعاىل إليهما مل ال تبكيان على آدم ف

السكون إىل مألوف الطباع : ألجعلن قيمة كل شيء بكما وألجعلن بين آدم خدماً لكما وكان يقول
أدن قلبك من جمالسه الذاكرين لعله ينتبه من غفلته : يقطع صاحبه عن بلوغ درجات احلقائق، وكان يقول

واسجد : "يف قوله تعاىل: عند الذاكرين وال تذكر معهم فتمقت وكان يقولوإيامك أن تكون حاضراً 
  .أي اقترب إىل بساط الربوبية نعتقك من بساط العبودية انتهى واهللا أعلم" 19: العلق" "واقترب

    

احملبة إقامة العتاب على الدوام وقال يف قوله : ويف هذا نظر ال خيفى، وكان رضي اهللا عنه يقول: قلت
ما مل يعطف الرب على العبد بالرمحة مل يعطف العبد على " 118: التوبة" "مث تاب عليهم ليتوبوا: "تعاىل

إن آدم عليه " 125: طه" "هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى: "اهللا بالطاعة وقال يف قوله تعاىل
 فقال يا آدم طلبت اخللود السالم قال يا رب مل أدبتين وإمنا أكلت من الشجرة طمعاً يف اخللود يف جوارك

من الشجرة المين واخللود بيدي وملكي فأشركت يب وأنت ال تشعر ولكن نبهتك باخلروج حىت ال 
يقول اهللا تعاىل يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا : تنساين يف وقت من األوقات وكان رضي اهللا عنه يقول

 وكان يقول من حكم املبتدي أن يهتدي اشتغلت ا عين وإن منعتكها إشتغلت بطلبها فمىت تتفرغ يل
باحلقائق ويسري بالعلم وجيد يف العمل وال يقف وال يلتفت وقال يف قوله تعاىل لقد كان لكم يف رسول 

اهللا أسوة حسنة أي يف الظواهر من األخالق الشريفة والعبادات املرضية دون البواطن واألسرار 
إشارة إىل " أال كل شيء ما خال اهللا باطل"وسلم يوم اخلندق واإلشارات أال ترى إىل قوله صلى اهللا عليه 

الكون قال ما يليق بالكون إذ كل ما عون اهللا هو من الكون وأسراره صلى اهللا عليه وسلم ال يطيق محلها 
أحد من اخللق ألنه باين أمته باملكان واملباشرة ومن أجل ذلك قال صلى اهللا عليه وسلم ألنس بن مالك 

من صعب عليه خدمته مل يصل إىل : وكان رضي اهللا عنه يقول" احفظ سري تكن مؤمناً: "نهرضي اهللا ع
اهليبة مقرونة بالورع فمن قل : قربه ومن مل يتنعم بذكره يف الدنيا مل يتنعم برؤيته يف اآلخرة، وكان يقول

اف ما يربح غريه العارف يربح على ما مضى منه يف معصية اهللا تعاىل أضع: ورعه قلت هيبته، وكان يقول
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ملا قبض رسول : على طاعة اهللا تعاىل ألن ذنوبه دائماً نصب عينيه ال يفتر عن ذكرها أبداً، وكان يقول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام أبو بكر رضي اهللا عنه يسوس اخللق بقضيب مع قوة نسيم النبوة فلما تويف 

سة الناس فأقام حدود اهللا بدرته ومل يقدر عثمان أبو بكر رضي اهللا عنه تقدم عمر رضي اهللا عنه على سيا
على سياسة الناس بالدرة، فأخرج السوط فلم يستقم له األمر كما استقام لصاحبيه، فلما استشهد مل 

يقدر علي رضي اهللا عنه على شيء يسوس به اخللق غري السيف إذ رأى ذلك صواباً ويف حكاية أخرى 
 يشم نسيم الرسالة وعمر رضي اهللا عنه يشم نسيم النبوة وعثمان كان أبو بكر رضي اهللا عنه: عنه قال

رضي اهللا عنه يشم نسيم االصطفاء وعلي رضي اهللا عنه يشم نسيم احملبة، فكان بيان إشارام مما خصوا 
به من الكرامة يف هجريهم فكان هجري أيب بكر ال إله إال اهللا وكان هجري عمر اهللا أكرب وكان هجري 

 اهللا وكان هجري علي احلمد هللا فكان أبو بكر رضي اهللا عنه مل يشهد يف الدارين غري اهللا عثمان سبحان
: ال إله إال اهللا وكان عمر رضي اهللا عنه يرى ما دون اهللا صغرياً يف جنب عظمة اهللا، فيقول: فكان يقول

 به غري معرى من النقصان اهللا أكرب وكان عثمان رضي اهللا عنه ال يرى الترتيه إال هللا تعاىل إذ الكل قائم
والقائم بغريه معلول فكان يقول سبحان اهللا، وكان علي رضي اهللا عنه يرى نعمة اهللا يف الدفع واملنع 

ما ارتفع من ارتفع بكثرة صالة وال صيام وال : احلمد هللا، وكان يقول: واحملبوب واملكروه فكان يقول
أقربكم مين جملساً يوم القيامة : "صلى اهللا عليه وسلمصدقة وال جماهدة وإمنا ارتفع باخللق احلسن قال 

ليس مهر من مهور اجلنة أحب إىل احلور العني من إعراض العبد عن الدنيا : وكان يقول" أحسنكم خلقا
إمنا ابتلى : وليس وسيلة للعبد عند اهللا تعاىل أحب إليه من إعراضك عن نفسك وكان رضي اهللا عنه يقول

قوام اإلسالم وشرائعه باملنافقني : كون ألحد سكون مع غري اهللا عز وجل وكان يقولاخللق بالفراق لئال ي
العارف سكوته تسبيح وكالمه : وقوام اإلميان وشرائعه بالعارفني باهللا عز وجل وكان رضي اهللا عنه يقول

ف ال العار: تقديس، ونومه ذكر ويقظته صالة وذلك ألن أنفاسه خترج على مشاهدة ومعاينة وكان يقول
كطيف عليه أي لزوال التعب والنصب عنه فأفعاله الشاقة على غريه ال يتكلف هلا بل هي كخروج النفس 

  .ودخوله

    

الطهارة بالنفوس والصالة بالقلوب فبغسل الوجه يعرض عن : وسئل رضي اهللا عنه عن معىن الطهارة فقال
عن نفسه وبغسل القدمني يقوم ملناجاة ربه الدنيا وبغسل يديه يكفي اخللق مينة ويسرة ومبسح الرأس يربأ 

  .فإذا كرب للصالة خرج من مجيع كليته لتصح له مناجاة ربه

وقيل له مرة إذا مسع اإلنسان شيئاً من العلم فسكنت نفسه إليه ولكن عنده اعتراض يف نفسه هل يسكت 
ومعىن : قلت. احلقأن يعترض حىت يتبني له احلق فيعمل به فقال ال يسكت بل يعترض حىت يتبني له 
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االعتراض أن يقول لشيخه ال أفهم هذا ومقصودي تفهمه يل ال أنه يرد الكالم مجلة واهللا تعاىل أعلم، 
وكان يقول تولد ورع الورعني من خوف مؤاخذام بالذرة واخلردلة واخلطرة واللحظة ولوال ذلك ما 

أوزان الذرة، وكيف يزكي نفسه من صح هلم ورع راشد الورع، أن حياسب نفسه على مقادير اخلردلة و
وكان " فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى"ال ينفك من اخلسران وخيالط أهل العصيان واهللا تعاىل يقول 

من عالمات األولياء ثالثة أشياء يصون سره فيما بينه وبني اهللا، وحيفظ جوارحه : رضي اهللا عنه يقول
لى تفاوت عقوهلم وكان يقول تاه بعض أصحابنا يف البادية فورد فيما بينه وبني الناس، ويداري اخللق ع

على عني فإذا عليها جارية كالقمر فوقف عندها فقالت إليك عين فقال اشتغل كلي بك فقالت يف تلك 
العني جارية أخرى ال أصلح أن أكون خادمة هلا فالتفت إىل ورائه فقالت ما أحسن الصدق وأقبح 

: مشغول يب وأنت تلتفت إىل غريي مث التفت فلم ير أحداً وكان يقولالكذب زعمت أن الكل منك 

  .القرآن كله شيئان مراعاة أدب العبودية وتعظيم حق الربوبية رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الخواصومنهم  

    

وقته، وكان من أقران اجلنيد والنوري، وله هو من أجل من سلك طريق التوكل، وكان أوحد املشايخ يف 
مات جبامع الري سنة إحدى وتسعني ومائتني مات بعلة . يف الرياضات والسياحات مقام يطول شرحه

إمنا العلم ملن اتبع : البطن وكان كلما قام توضأ ركعتني فدخل املاء يوماً فمات وسط املاء، وكان يقول
التاجر برأس مال غريه مفلس، وكان : كان قليل العلم، وكان يقولالعلم واستعمله واقتدى بالسنن، وإن 

: على قدر إعزاز املؤمن ألمر اهللا يلبسه اهللا من عزه ويقيم له العز يف قلوب املؤمنني، وكان يقول: يقول

من جهة الفقري، أن تكون أوقاته مستوية يف االنبساط صابراً على فقره، ال تظهر عليه فاقة وال تبدو منه 
جة أقل أخالقه الصرب والقناعة، مستوحشاً من الرفاهية مستأنساً باخلشونات فهو بضد ما عليه اخلليقة حا

ليس له وقت معلوم، وال سبب معروف، فال تراه إال مسروراً بفقره فرحاً بضره مؤنثا على نفسه ثقيلة 
ره قد عظمت عليه من وعلى غريه خفيفة يعز الفقر ويعظمه وخيفيه جبهده ويكتمه حىت عن أشكاال يست

أربع خصال عزيزة عامل : وكان يقول. اهللا فيه املنة، فال يرى عليه من اهللا منه أعظم من خلو ليد من الدنيا
يعمل بعلمه، وعارف ينطق عن حقيقة فعله، ورجل قائم هللا بال سبب ومريد ذهب عنه الطمع، وكان 

 فخشيت أن يفسد علي توكلي بالسكون إليه لقيت اخلضر عليه السالم يف بادية فسألين الصحبة: يقول
املفاخرة واملكاثرة مينعان الراحة، والعجب مينع من معرفة قدر النفس، : ففارقته وكان رضي اهللا عنه يقول

ليس من صفة الفقراء مؤالفة : والتكرب مينع من معرفة الصواب والبخل مينع من الورع، وكان يقول
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من دواعي املقت ذم الدنيا يف العالنية : مؤالفة أهل الغفلة، وكان يقولاألغنياء وال من صفة أهل املعرفة 
اإلنسان يف خلقه أحسن منه يف جديد غريه واهلالك حقاً من ضل يف : واعتناقها يف السر، وكان يقول

جيب على املريد االجتماع مبن يكشف له عن عيوبه ويدله : آخر سفره وقد قارب املرتل، وكان يقول
مل يؤت الناس من قلة الندم : لزيادة ويكون نظره إليه قوة له على ييج حاله، وكان يقولعلى مواضع ا

صاحب إبراهيم اخلواص كنت شديد : واالستغفار وإمنا أتوا من قلة الوفاء بالعهد قال أبو احلسن النحراين
يث، فرأيت اإلنكار على الصويف يف علومهم وأبغض كل من اجتمع م فدخلت بغداد وأنا أكتب احلد

إبراهيم اخلواص وحوله مجاعة يتكلم عليهم، فسمعت كالمه فدخل قليب صدق قوله فرأيته علماً صحيحاً 
ال بد للخلق من استعماله، فلزمته من ذلك الس ومل أفارقه وفرقت ما كنت مجعته من الكتب وكانت 

فلما عرف مين الصدق يف طلبه أدناين حنو محلني، ومع هذا فلم يلتفت إيل ومل يكلمين بكلمة أياماً كثرية، 
وقربين رضي اهللا عنه، وكان إبراهيم رضي اهللا عنه إذا دعى إيل دعوة فرأى فيها خبزاً يابساً أمسك يده 

: هذا خبز قد منع حق اهللا تعاىل منه إذ يبيت ومل خيرج من يومه وقال يف قوله تعاىل: ومل يأكل ويقول

اآلية، اإلنابة أن يرجع بك منك " 54: الزمر" "قبل أن يأتيكم العذابوأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من "
إليه التسليم أن تعلم أن ربك أشفق عليك من نفسك والعذاب عذاب الفراق وكان يقول آفة املريد ثالثة 

حب الدرهم، وحب النساء، وحب الرياسة فيدفع حب الدرهم باستعمال الورع، وحب النساء بترك 
املريد الصادق اهللا مراده، : شبع ويدفع حب الرياسة بإثبات اخلمول، وكان يقولالشهوات، وترك ال

والصديقون إخوانه واخللوة بيته والوحدة أنسه والنهار غمه والليل فرحه، ودليله قلبه والقرآن معينه، 
 طريقه، والبكاء ريه واجلوع أدمه والعبادة نزهته واملعرفة قياده واحلياة سفره واأليام مراحله والورع

: والصرب شعاره، والسكون دثاره، والصدق مطيته، والعبادة مركبه وخوف الفوت خشيته، وكان يقول

  .إذا حترك العبد إلزالة منكر، فقامت دونه املوانع، فإمنا ذلك لفساد العقد بينه، وبني اهللا تعاىل

ه مل يقم دونه مانع قط وكان فلو صحت عقيدته مع اهللا تعاىل واستأذنه يف إزالة ذلك املنكر، واستعان ب
عطشت يف بادية يف : من شرب من كأس الرياسة، فقد خرج من إخالص العبودية، وكان يقول: يقول

انظر إىل : طريق احلجاز، فإذا براكب حسن الوجه على دابة شهباء فسقاين املاء وأىب دفين خلفه، مث قال
  .ل أخوك اخلضر يقرأ عليك السالمخنيل املدينة، فانزل واقرأ على صاحبها مين السالم وق

    

ألن مساع : ما بال اإلنسان يتواجد عند مساع األشعار، وال يتواجد عند مساع القرآن، فقال: وقيل له
القرآن صدعة ال ميكن أحداً أن يتحرك فيها لشدة غلبتها، وشدة األشعار ترويح للنفس فتتحرك فيه واهللا 

  .أعلم
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تعالى عنه  رضي اهللا حمد الخرازأبو محمد عبد اهللا بن مومنهم    

من كبار مشايخ الري جاور باحلرم سنني كثرية، وكان من الورعني القائمني باحلق الطالبني قوم من 
وجه حالل صحب أبا عمران الكبري، ولقي أبا حفص النيسابوري، وأصحاب أيب يزيد وكانوا مجيعاً 

نشأ بالري فىت إن بقي على : ضي اهللا عنهيكرمونه ويعظمون شأنه، وحكي عن أيب حفص أنه قال ر
  .طريقته، ومسته صار أوحد الرجال

مات رمحه اهللا قبل العشر والثالمثائة، ومن كالمه رضي اهللا عنه اجلوع طعام الزاهدين والذكر طعام 
  .العارفني رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا أبو الحسن بنان بن محمد بن أحمدان بن سعيد الجمالومنهم    

 أصله من واسط سكن رضي اهللا عنه مصر، واستوطنها ومات ا، ودفن بالقرافة بالقرب من اجلبل كان
جتاه جامع حممود، سنة ستة عشر وثالمثائة، وكان من مجلة املشايخ القائمني باحلق، واآلمرين باملعروف له 

ايخ الوقت وكان أستاذ املقامات املشهورة، والكرامات املذكورة صحب أبا القاسم اجلنيد، وغريه من مش
أجل أحوال الصوفية الثقة باملضمون والقيام باألمر واملراعاة للسر : النوري ومن كالمه رضي اهللا عنه

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، : والتخلي من الكونني والتعلق باحلق تعاىل وكان يقول
من أكل بشره نفس أعمى اهللا عني قلبه، فانتبهت، : لبيك يا رسول اهللا فقال: يا بنان فقلت: قال يل

  .وعقدت أن ال أشبع بعدها أبداً

اجتمعت بأيب جعفر : وكنت قد أكلت تلك الليلة رغيفني، وقصعة عدس وكان رضي اهللا عنه يقول
: اختصر يل من العلم كله كلمة واحدة أنتفع ا، فقال: احلداد الفرجي رضي اهللا عنه، مبصر فقلت له

  .أخذ األقل من الدنيا وارض فيها بالذل فقلت حسيب حسيب واهللا تعاىل أعلمعليك ب

تعالى عنهما آمين  رضي اهللا محمد وأحمد ابنا أبي الوردومنهم    

ومها من كبار مشايخ العراقيني، وأقارب اجلنيد، ومن جلسائه وصحبا السري السقطي، واحلارث 
  .ريقتهما يف الورع قريبة من طريقة بشر رضي اهللا عنهاحملاسيب، وبشرا احلايف وأبا الفتح احلبال وط

واملراد بارتفاع الغفلة زواهلا، وبارتفاع : قلت. ومن كالم حممد رمحه اهللا يف ارتفاع الغفلة ارتفاع العبودية
  .العبودية علوها واهللا أعلم

ادات إذ لو انكشف والغفلة غفلتان غفلة نقمة وغفلة رمحة، فأما الرمحة فإسدال حجاب العظمة دون العب
الغطاء النقطعوا عن العبودية، وأما اليت هي نقمة فالغفلة عن طاعة اهللا عز وجل وكان رضي اهللا عنه 
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من كانت نفسه ال حتب الدنيا فأهل : الويل هو الذي يوايل أولياء اهللا، ويعادي أعداءه، وكان يقول: يقول
من أدب الفقري تركه : سماء حيبونه، وكان يقولاألرض حيبونه، ومن كان قلبه ال حيب الدنيا، فأهل ال

املالمة والتعبري ملن ابتلى بطلب الدنيا، والرمحة، والشفقة عليه، والدعاء بأن اهللا تعاىل يريده من التعب 
  .فيها

  .واملراد بالتعبري أن يقصد به نقصه بني الناس ال غري دون النصح، واهللا أعلم: قلت

ني اشتغال بنافلة، وتضييع فريضة، وعمل باجلوارح بال مواطأة القلب هالك الناس يف حرف: وكان يقول
إمنا بسط بساط اد لألولياء ليأنسوا به، : عليه، وإمنا منعوا الوصول لتضييعهم األصول، وكان أمحد يقول

ال ويرفع به عنهم حشمة بديهة املشاهدة، وإمنا بسط بساط اهليبة لألعداء ليستوحشوا من قبائح أفعاهلم، و
إذا زاد يف الويل ثالثة أشياء : يشاهدون ما يسترحيون إليه من املشهد األعلى، وكان رضي اهللا عنه يقول

زاد فيه ثالثة أشياء إذا زاد خلقه زاد تواضعه، وإذا زاد ماله زاد سخاؤه، وإذا زاد عمره زاد اجتهاده 
  .رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي البزارومنهم    

    

صحب السري السقطي، وحسناً املسوحي، وكان ينتمي إىل املسوحي أكثر، وكان فقيهاً عاملاً بالقرآن، 
وكان يتكلم ببغداد يف مسجد الرصافة قبل كالمه يف مسجد املدينة تكلم يوماً يف مسجد املدينة فتغري 

ان موته قبل اجلنيد، وكان من رفقاء أيب تراب عليه حاله، وسقط عن كرسيه ومات يف اجلمعة الثانية، وك
النخشيب يف أسفاره، وكان اإلمام أمحد إذا جرى يف جملسه شيء من كالم القوم يقول أليب محزة رمحه اهللا 

  .تعاىل ما تقول يف هذا يا صويف، ودخل البصرة مراراً وصحب بشراً احلايف

اهللا، ومن كالمه رضي اهللا عنه من احملال أن حتبه، مث مات رمحه اهللا تعاىل سنة تسع ومثانني ومائتني رمحه 
ال تذكره، ومن احملال أن تذكره، مث ال يوجدك طعم ذكره، ومن احملال أن يوجدك طعم ذكره، مث 

هل عندك شيء : وقفت على راهب يف طريق الروم، فقلت له: يشغلك بغريه، وكان رضي اهللا عنه يقول
حب الفقري شديد، وال :  اجلنة، وفريق يف السعري، وكان يقولنعم فريق يف: من خرب من مضى، فقال

إذا فتح اهللا عليك طريقاً من طريق اخلري فألزمه، وإياك أن تنظر إليه، : يصرب عليه إال صديق، وكان يقول
أو تفتخر به، واشتغل بشكر من وفقك لذلك فإن نظرك إليه يسقطك من مقامك واشتغالك بالشكر 

من علم طريقة احلق هان عليه : لئن شكرمت ألزيدنكم، واكن يقول: قال اهللا تعاىليوجب لك فيه املزيد 
سلوكها، وهو الذي علمها بتعليم اهللا إياه، وأما من علمها باالستدالل فمرة خيطئ، ومرة يصيب، وال 
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أقواله، وكان دليل على الطريق إىل اهللا تعاىل إال متابعة الرسول عليه الصالة والسالم يف أفعاله، وأحواله، و
قد يقطع بقوم يف اجلنة كما وقع آدم عليه السالم، وهم الذين يقولون هلم مالئكة : رضي اهللا عنه يقول

فإنه شغلهم عنه باألكل، والشرب، وال مكر فوق " كلوا واشربوا هنيئاً مبا أسلفتم يف األيام اخلالية"احلق 
  .هذا، وال حسرة أعظم منها عند العارفني باهللا تعاىل

وروي أنه كان حسن الكالم فهتف به هاتف تكلمت، فأحسنت بقي عليك أن تسكت فتحسن، فما 
ال ألن احملب يف بالء دائم، : تكلم بعد ذلك حىت مات، وسئل هل يتفرغ احملب لشيء سوى حمبوبه فقال

  .وسرور منقطع، وأوجاع متصلة ال يعرفها إال من باشرها رضي اهللا عنه

اهللا تعالى ورضي عنه  رحمه  موسى الواسطيأبو بكر محمد بنومنهم    

أصله من فرغانة، وكان من قدماء أصحاب اجلنيد، والثوري وكان من علماء مشايخ القوم مل يتكلم أحد 
يف أصول التصوف مثل كالمه، وكان عاملاً بأصول الدين، والعلوم الظاهرة دخل خراسان، واستوطن 

ائة، وكالمه عندهم ليس بالعراق، منه شيء ألنه خرج منها، كورة مرو ومات ا بعد العشرين والثالمث
ابتلينا : وهر شاس ومشاخيه أحياء، وتكلم يف خراسان يف أبيورد، ومرو وأكثر كالمه مبرو، وكان يقول

أفقر الفقراء : بزمان ليس فيه آداب اإلسالم، وال أخالق اجلاهلية، وال أحالم ذوي املروءة، وكان يقول
اخلوف حجاب بني اهللا تعاىل، وبني العبد، وهو اليأس، : قة حقه عنه، وكان يقولمن ستر احلق حقي

  .والرجاء فإن خفته خبلته، وإن رجوته امته كيف يرى الفضل فضال من ال يأمن أن يكون ذلك مكراً

التقوى أن : الذاكر يف ذكره أشد غفلة من الناسي لذكره ألن ذكره سواء، وكان يقول: وكان يقول
إذا ظهر احلق على السرائر ال يبقى : لعبد من تقواه يعين من رؤية تقواه، وكان رضي اهللا عنه يقوليتقي ا

احذروا لذة العطاء، فإا غطاء ألهل الصفاء، ولوال شهود : فيها فضلة خوف، وال رجاء، وكان يقول
ركات، مث مل يف صفة الصوفية كان للقوم إشارات مث صارت ح: نفسه مع احلق ما استلذ، وكان يقول

من عرف اهللا انقطع بل خرس، وانقمع، وال تصح املعرفة، ويف العبد : يبق إال حسرات، وكان يقول
هذه أخالق من " ال أحصي ثناء عليك: "استغناء باهللا أو افتقار إليه، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .رفة فأكثروا رضي اهللا عنه أمجعنيبعد مرماهم فأما الذين نزلوا عن هذا احلد فقد تكلموا يف املع

اهللا تعالى آمين  رحمه أبو عبد اهللا الشجريومنهم    

  .صحب أبا حفص احلداد، وهو من كبار مشايخ خراسان قطع البادية مراراً على التوكل رضي اهللا عنه
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ه، ومن مل من مل يقدس فعله مل يقدس بدنه، ومن مل يقدس بدنه مل يقدس قلب: ومن كالمه رضي اهللا عنه
عالمة األولياء ثالثة تواضع عن : يقدس قلبه مل يقدس نيته، واألمور كلها مبنية على النية، وكان يقول
بئس العبد عبد عصى اهللا بقلبه، : رفعة، وزهد عن قدرة، وإنصاف عن قوة، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .وجوارحه مث اعتذر إليه بلسانه من غري رجوع إليه

لرجوع إىل اهللا تعاىل انكشاف حجاب العبد عن عجزه حبيث يعلم أن األمر من اهللا تقديراً واملراد با: قلت
إذا أذنب العبد فعلم أن له ربا يغفر الذنب، "ال حميص له عن فعله، وال قوة له على دفعه بقرينة حديث 

  .احلديث، واهللا أعلم" ويأخذ به

أنفع شيء : ة، وذلك ال يصح لك وكان يقولال تعري أحداً حىت تتيقن أن ذنوبك مغفور: وكان يقول
للمريد صحبة الصاحلني، واالقتداء م يف أفعاهلم، وأقواهلم، وأخالقهم، ومشائلهم، وزيارات قبور األولياء، 

ال ينبغي لبس املرقعة إال للفتيان قيل، ومن : والقيام خبدمة األصحاب، والرفقاء وكان رضي اهللا عنه يقول
  .م شيء عن اهللا عز وجل رضي اهللا عنهم أمجعنيمن ال يشغله: هم قال

تعالى عنه  رضي اهللا محفوظ بن محمود النيسابوريومنهم    

من أصحاب أيب حفص النيسابوري، وكان من قدماء مشايخ نيسابور، وأجلتهم، وصحب أبا عثمان 
محدون القصار، احلريي إىل أن مات، وكان من أورع املشايخ، وألزمهم لطريقة املتقدمني، وصحب أيضاً 

  .وسالماً الباروسي، وعليا النصراباذي، وغريهم من املشايخ

التائب هو الذي يتوب : مات سنة ثالث أو أربع وثالمثائة بنيسابور، ودفن جبانب أيب حفص، وكان يقول
 ال تزن اخللق مبيزان نفسك لك إمنا ينبغي لك أن تزم لتعلم: عن طاعاته فضال عن غفالته، وكان يقول

من أراد أن يبصر : من ظن مبسلم فتنة فهو املفتون، وكان يقول: فضل الناس، وإفالسك، وكان يقول
  .طريقاً من طريق رشده، فليتهم نفسه يف املوافقات فضال عن املخالفات واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا طاهر المقدسيومنهم    

ري، وصحب حيىي اجلالء، وكان عاملاً وهو وهو من أجلة مشايخ الشام، وقدمائهم رأى ذا النون املص
  .الذي مساه الشبلي رضي اهللا عنه حرب الشام

ومن كالمه رضي اهللا عنه إمنا مسيت الصوفية ذا االسم، الستتارها عن اخللق بلوائح الوجد، وانكشافها 
عال على ال يطيب العيش إال ملن وطئ على بساط األنس، و: بشمائل الفضل، وكان رضي اهللا عنه يقول
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سرير القدس، وغيبه األنس بالقدس، والقدس باألنس، مث غاب عن مشاهدما مبطالعة القدوس وكان 
  .املفاوز إليه منقطعة، والطرق إليه منطمسة فالعاقل من وقف حيث وقف العوام والسالم: يقول

  تعالى عنه  رضي اهللا وعنهم أبو عمرو الدمشقي

الشام كلهم يذعنون إليه ال سيما يف علوم احلقائق صحب أبا عبد وهو أوحد مشايخ الشام، وكان علماء 
  .اهللا حممد بن اجلالء، وأصحاب يف النون وله كتاب يف الرد على من قال بقدم األرواح

  .مات سنة عشرين وثالمثائة

 إن اهللا تعاىل افترض على األولياء كتمان الكرامات لئال يفتنت ا اخللق،: ومن كالمه رضي اهللا عنه

التصوف غض : وأوجب على األنبياء عليهم الصالة والسالم إظهارها بياناً، وبرهاناً باحلق، وكان يقول
مقام اخلطرات بعيد عن مقام : الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو مرته عن كل نقص وكان يقول

اطر، وذلك ألن الوطنات ألن اخلواطر تلمع، مث ختفى، والوطنات تبدو مث تثبت، والدعاوى تتولد من اخلو
استحسان : املدعي يظن أن ما الح ثبت، وال دعوى لصاحب الوطنات حبال، وكان رضي اهللا عنه يقول

الكون على العموم دليل على صحة احملبة، واستحسانه على اخلصوص يؤدي إىل الفنت، والظلمات واهللا 
  .أعلم

عنه  رضي اهللا أبو بكر بن محمد حامد الترمذيومنهم    

 مشايخ خراسان، وأطهرهم خلقاً، وأحسنهم سياسة لقي قدماء املشايخ ببلخ مثل أمحد بن هو من أجل
  .حضرويه، ومن دونه، وله أصحاب ينتمون إليه

    

إنكار اآليات : ومن كالمه رضي اهللا عنه إذا مكثت األنوار يف السر نطقت اجلوارح بالرب، وكان يقول
املصادر، وبعد علومهم عن موارد احلكمة، والقدرة، لألولياء يف قلوب اجلهال من ضيق صدورهم عن 

الويل دائماً يف ستر حاله، والكون كله ناطق عن واليته، واملدعي ناطق : وكان رضي اهللا عنه يقول
بواليته، والكون كله ينكر عليه، وكان يقول االستهانة باألولياء من قلة املعرفة باهللا، وما وصل عبد إىل 

ال يسمى عاملاً إال من : ألهله إال حرم بركته، وكان ذلك استدراجاً وكان يقولمقام، وهو غري حمترم 
ما استصغرت أحداً من املسلمني إال : وقف عند حدود اهللا مل يتجاوزها يف وقت من األوقات وكان يقول

 ما منع القوم من الوصول إال االستدالل بغري الدليل،: وجدت نقصاً يف إمياين، ومعرفيت، وكان يقول

خمالفة أوامر اهللا، وترك : والركض يف الطريق على حد الشهوة، وأكل احلرام، والشبهات، وكان يقول
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رأس مالك قلبك، ووقتك، : املواظبة على مرور ذكر اهللا على القلب من اعوجاج الباطن، وكان يقول
خسر رأس وقد شغلت قلبك واجس الظنون، وضيعت أوقاتك باشتغالك مبا ال يعينك فمىت يربح من 

  .ماله، واهللا أعلم

اهللا تعالى آمين  رحمه أبو الحسن محمد بن سعيد الوراقومنهم    

من كبار املشايخ، وقدماء أصحاب أيب عثمان رمحه اهللا تعاىل، وله كالم على سنن كالمه، وكان عاملاً 
والثالمثائة، ومن بعلوم الظواهر، والكالم يف علوم دقائق املعامالت، وعيوب األفعال مات قبل العشرين 

اللئيم ال : كالمه رضي اهللا عنه الكرم يف العفو أن ال تذكر جناية أخيك بعدما عفوت عنه، وكان يقول
حياة القلوب اليت متوت يف ذكر احلي الذي ال ميوت، وأهنأ : ينفك عن ضيق الصدر أبداً، وكان يقول

  .العيش احلياة، مع اهللا تعاىل ال غري

منا يف مبادئ أمرنا مبسجد أيب عثمان احلريي اإليثار، مبا يفتح علينا، وأن ال كانت أحكا: وكان يقول
نبيت على معلوم، ومن استقبلنا مبكروه ال ننتقم منه ألنفسنا بل نعتذر إليه، ونتواضع له، وإذا وقع يف قلبنا 

 يفن عن من مل: حقارة ألحد قمنا خبدمته، واإلحسان إليه حىت يزول ذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول
أنفع العلوم العلم بأمر اهللا، : نفسه، وغريه وروية اخللق ال حييا سره مبشاهدة اخلريات، واملنن وكان يقول

خوف : ويه، ووعده ووعيده، وثوابه، وعقابه، وأعلى العلم العلم باهللا وأمسائه، وصفاته، وكان يقول
واألنس باخللق، وحشة، والطمأنينة : ن يقولالقطيعة أذبلت نفوس احملبني، وأحرقت أكباد العارفني، وكا

  .إليهم محق، والسكون إليهم عجز، واالعتماد عليهم، وهن والثقة م ضياع، رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا أبو الحسن علي بن سهل الصائغ الدينوريومنهم    

هليبة يهابه كل من رآه، كان من كبار املشايخ أقام مبصر، ومات ا يف سنة ثالثني وثالمثائة، وكان كبري ا
ينبغي للمريد أن يترك الدنيا مرتني : وكان من املخلصني يف معاملة اهللا تعاىل، وكان رضي اهللا عنه يقول

يتركها بنضارا، ونعيمها، وألوان مطاعمها، ومشارا، ومجيع ما فيها مث إذا عرف بترك الدنيا، : األوىل
 أن يستر حاله باإلقبال على أهلها لئال يكون تركه للدنيا هو وجبل، وأكرم بسبب تركها ينبغي له إذ ذاك

إذا سئل عن : أعظم من اإلقبال عليها، أو طلبها وأي فتنة أعظم منها، وكان رضي اهللا عنه يقول
االستدالل بالشاهد على الغائب كيف يستدل بصفات من يشاهد، ويعاين، وذو مثل على صفات من ال 

من تعرض حملبة اهللا تعاىل جاءته احملن، والباليا، :  له، وال نظري له، وكان يقوليشاهد، وال يعاين، وال مثل
جيب على اإلخوان كلما اجتمعوا أن يتواصوا باحلق، ويتواصوا : واآلفات من سائر األقطار، وكان يقول
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ي اليت حمبتك لنفسك ه: وكان يقول " 3: العصر" "وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب: "بالصرب لقوله تعاىل
  .لكها واهللا تعاىل أعلم

عنه  رضي اهللا أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقيومنهم    

من كبار مشايخ الشام، ومن أقران اجلنيد، وابن اجلالء إال أنه عمر عمراً طويال، وصحب أكثر املشايخ 
  .من الشام، وكان رضي اهللا عنه مالزماً جمرداً فيه حمباً ألهله

حبك من الدنيا شيئان صحبة فقري، وحرمة ويل، وكان :  وعشرين وثالمثائة، وكان يقولمات سنة ست
  .األبصار قوية، والبصائر ضعيفة واهللا أعلم: يقول

عنه  رضي اهللا ممشاد الدينوريومنهم    

    

كان من كبار املشايخ القوم صحب ابن اجلالء، ومن فوقه من املشايخ عظيم املرمى يف علوم القوم كبري 
طريق احلق بعيد، والصرب مع اهللا شديد، : احلال ظاهر الفتوة مات سنة سبع وتسعني ومائتني، وكان يقول

لو مجعت حكمة األولني، واآلخرين، وادعيت أحوال األولياء، واملقربني لن تصل إىل : وكان يقول
من :  وكان يقولدرجات العارفني حىت يسكن سرك إىل اهللا تعاىل، وتثق بضمانه فيما وعدك، وقسم لك،

ما دخلت على فقري قط إال، وأنا خال : يكن اهللا مهته مل تستطعه األقدار، ومل متلكه األخطار، وكان يقول
من مجيع النسب، والعلوم، واملعارف أنتظر بركات ما يرد علي من رؤيته، أو كالمه، وذلك ألن من 

به، وكالمه، وكان رضي اهللا عنه دخل على شيخ حبظ انقطع حبظه عن بركات رؤيته، وجمالسته، وأد
عظين بكلمة فقال مهتك احفظها فإن : رأيت يف بعض سياحيت شيخاً تومست فيه اخلري فقلت له: يقول

اهلمة مقدمة األشياء فمن صلحت له مهته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من األعمال واألحوال، 
لق، وراعى سره يف اخللوات مع اهللا واعتمد أحسن الناس حاال من أسقط عن نفسه رؤية اخل: وكان يقول

أرواح األنبياء عليهم الصالة والسالم، يف حال : عليه يف مجيع األمور، وكان رضي اهللا عنه يقول
فقدت قليب منذ : الكشف، واملشاهدة، وأرواح األولياء يف القربة، واالطالع وكان رضي اهللا عنه يقول

 للشيء كن فيكون منذ عشرين سنة أدباً مع اهللا عز وجل قال عشرين سنة مع اهللا تعاىل، وتركت قويل
بعضهم معناه أنه كان يرجع إىل قلبه مث يرجع بقلبه إىل اهللا ومعىن تركت قويل للشيء كن فيكون أنه كان 

جماب الدعوة كلما دعا أجيب مث ارتفع عن ذلك إىل اهللا تعاىل فصار مبراد اهللا ال مبراده فترك الدعاء، 
إذا جاع : كان عندنا رجل أخذ يف التقلل حىت وقف على نواة مث صار قوته املاء، وقيل له: وكان يقول
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إن اهللا تعاىل ال : فإن مل يقدر ينام قال: فإن مل يقدر قال ينام قيل له: الفقري أيش يعمل؟ قال يصلي قيل
  .خيلي فقرياً عن إحدى ثالث إما قوى، وإما غذاء، وإما أخذ واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا بو الحسين خير النساجأومنهم    

أصله من أسر من رأى، إال أنه أقام ببغداد وصحب أبا محزة البغدادي ولقي السري السقطي، وهو من 
أقران النوري، وعمر طويال على ما قيل مائة وعشرين سنة وتاب يف جملسه اخلواص، والشبلي، وكان 

الصرب من أخالق الرجال، والرضا من أخالق الكرام، وكان : أستاذاً جلماعة، ومن كالمه رضي اهللا عنه
العمل الذي يبلغ فيه العبد إىل الغايات هو رؤية التقصري، والعجز، والضعف، وكان : رضي اهللا عنه يقول
قص موسى يوماً يف بين إسرائيل فزعق واحد من القوم فانتهره موسى عليه السالم : رضي اهللا عنه يقول

   إليه يا موسى بطييب باحوا، وبوجدي صاحوا فلم تنكر علي عبادي؟ فأوحى اهللا تعاىل

اهللا تعالى آمين  رحمه أبو حمزة الخراسانيومنهم    

يقال إن أصله من نيسابور من حملة ملقاباذ صحب مشايخ بغداد، وهو من أقران اجلنيد رضي اهللا عنه، 
 املشايخ، وأدينهم، وأورعهم مات سنة وسافر مع أيب تراب النخشيب وأيب سعيد اخلراز، وكان من أفىت

ما : تسع وثالمثائة، وكان اإلمام أمحد رضي اهللا عنه إذا عرضت عليه مسألة تتعلق بطريق القوم يقول له
بقيت حمرماً يف عباءة أسافر ألف فرسخ كل سنة كلما : تقول يف هذه املسألة يا صويف، وكان يقول

عري البدن للفقري إشارة للتجرد بالباطن عن الكون، وقوله و: قلت. حتللت أحرمت جديداً سنني عديدة
  .كلما حتللت أحرمت أي كلما ملت إىل شهوة جددت توية، واهللا أعلم

عنه  رضي اهللا أبو عبد اهللا الحسين بن عبد اهللا بن أبي بكر الصنجيومنهم    

    

كان اجتهاده متوالياً ال يفتر كان من كبار أهل البصرة مكث يف سرب يف داره مل خيرج منه ثالثني سنة، و
حىت أخرجه أهل البصرة منها فخرج إىل السوس، ومات ا، وقربه هناك ظاهر يزار، وكان عاملاً بعلوم 

السماع بالتصريح جفاء، : القوم، وباألصول وكان صاحب ورع ولسان، وكان رضي اهللا عنه يقول
مستمعه، وكان رضي اهللا عنه يقول ال والسماع باإلشارة تكليف وألطف السماع ما يشكل إال على 

يقطعك شيء عن شيء إال إذا كان القاطع أمت، وكمل، وأعلى عندك فإن كان مثله أو دونه فال يقطعك 
ابتلى اخلالئق بأسرهم بالدعاوي العريضة يف املغيب : فاحلكم ملا غلب على القلب، والسالم وكان يقول
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وصاروا ال شيء، ولو صدقوا يف دعاويهم لربزوا عند املشاهدة فإذا أظلتهم هيبة املشهد خرسوا، وانقمعوا 
أنا هلا أنا هلا، ومل ترعه هيبة املوقف : كما برز نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم للشفاعة دون غريه، ويقول

الغريب هو البعيد عن وطنه، وهو مقيم فيه لقلة جنسه رضي : ملا كان عليه من قدم الصدف، وكان يقول
  .اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن سنانومنهم    

هو من كبار مشايخ نيسابور صحب أبا عثمان ولقي أبا حفص، وهو أحد اخلائفني الورعني جاور مبكة 
يف آخر عمره وعشرين سنة متوالية نعى مبوت أيب بشر سنة سبع، ومثانني، وثالمثائة، وكان مبكة، وكان 

احلرم يف وقته، ومات أبو جعفر بن محدان سنة إحدى عشرة، وثالمثائة، وكان رضي اهللا أوحد مشايخ 
تكرب املطيعني على العصاة بطاعتهم شر من معاصيهم، وأضر عليهم منها كما أن غفلة العبد : عنه يقول

 أنت تبغض العاصي بذنب، واحد تظنه، وال تبغض: عن توبة ذنب ارتكبه شر من ارتكابه، وكان يقول

من سكنت عظمة اهللا قلبه عظم كل من انتسب : نفسك بذنوب كثرية تتيقنها وكان رضي اهللا عنه يقول
من عالمة صدق من انقطع إىل اهللا تعاىل أن يرد عليه قط ما يشغله : إىل اهللا تعاىل بالعبودية، وكان يقول

  .عنه من مصائب الدنيا وغريها رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا يأبو بكر بن جحدر الشبلومنهم    

ومكتوب على قربه جعفر بن يونس خراساين األصل بغدادي املولد، واملنشأ تاب يف جملس خري النساج 
كما مر، وصحب أبا القاسم اجلنيد، ومن عاصره من املشايخ، وصار أوحد أهل الوقت علماً، وحاال 

عاش سبعاً ومثانني سنة، . ريتفقه على مذهب اإلمام مالك رضي اهللا عنه، وكتب احلديث الكث. وظرفاً
ومات سنة أربع وثالثني وثالمثائة، ودفن ببغداد يف مقربة اخليزران، وقربه فيها ظاهر يزار رضي اهللا عنه، 

اكتحلت بامللح كذا، وكذا ليلة : ورمحه، وكانت جماهداته يف بدايته فوق احلد وكان رضي اهللا عنه يقول
  .زاد علي األمر محيت امليل، واكتحلت بهألعتاد السهر، وال يأخذين النوم فلما 

إن أبا تراب النخشيب جاع يوماً : وقيل له. ما ظنك بعلم علم العلماء فيه مة: وكان يقول عن علم القوم
يف البداية فرأى البادية كلها طعاماً فقال هذا عبد رفق به ولو بلغ إىل حمل التحقيق لكان كما قال رسول 

: وقيل له مىت يكون الشخص مريداً قال" إين أظل عند ريب يطعمين ويسقيين: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا : إذا استوت حاالته يف السفر، واحلضر واملشهد، واملغيب وقيل له مىت يكون الشخص مريداً قال
قدر يغلي، وكنيف : استوت حاالته يف السفر، واحلضر واملشهد، واملغيب وقيل له مرة كيف الدنيا فقال
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رفع : يف مناجاته أحبك اخللق لنعمائك وأنا أحبك لبالئك، وكان رضي اهللا عنه يقول: ، وكان يقولميأل
اهللا قدر الوسائط بعلو مهمهم فلو أجرى على األولياء ذرة مما كشف لألنبياء عليهم الصالة والسالم 

مداعباً، وهو وأخر مرة العصر حىت دنت الشمس إىل الغروب فقام وصلى، وأنشد . لبطلوا، وانقطعوا
  : يضحك، ويقول أحسن ما قال بعضهم

 أدري عشائي من غدائي فال  نسيت اليوم من عشقي صالتي

    

أين : كل صديق ال يكون له معجزة فهو كذاب فلما دخل البيمارستان دخل الوزير فقال: وكان يقول
 أوامره، ونواهيه قولك كل صديق بال معجزة كذاب فأين معجزتك أنت فقال معجزيت موافقة اهللا يف

ليس للمريد فترة، وال للعارف عالقة، وال للمحب شكوى، وال للصادق دعوى، وال : وكان يقول
للخائف قرار، وال للخلق من اهللا فرار، وكان يقول ألهل عصره أنتم قبور فقيل له ملاذا فقال ألن كل 

 نعم العارفون نيام، واجلاهلون :واحد منكم مدفون يف ثيابه فقال له رجل، وحنن نعد يف األموات فقال
أموات، وقيل له مزقت مجيع ملبوسك، والعيد قد أقبل، والناس يتزينون، وأنت هكذا فقال زينة الفقري 

إمنا تصفر الشمس عند الغروب ألا عزلت عن مكان التمام : فقره، وصربه على فقره، وكان يقول
من الدنيا اصفر لونه فإنه خياف املقام، وإذا فاصفرت خلوف املقام، وهكذا املؤمن إذا قارب خروجه 

  .طلعت الشمس طلعت مضيئة منرية

النقطة : كذلك املؤمن إذا خرج من قربه خرج، ووجهه مشرق مضيء وقال له رجل مرة من أنت قال
ذيل عطل ذل : اليت حتت الباء فقال أنت شاهدي ما مل جتعل لنفسك مقاماً وكان رضي اهللا عنه يقول

بعض العارفني يف معناه أي ألن ذل الذليل على قدر معرفته بعظمة من ذل له، والشبلي بال اليهود قال 
وجاءه رجل فقال يا سيدي كثرت . شك أعرف بعظمة اهللا تعاىل من اليهود فذله أعظم من ذل اليهود

أدخل دارك فكل من رأيت رزقه عليك فأخرجه، وكل من رأيت رزقه على : عيايل، وقل حيلي فقال له
هللا تعاىل فاتركه يف الدار، وكان إذا أعجبه صوف أو قلنسوة أو عمامة لفها وأدخلها النار فأحرقها، ا

صورته : ويقول كل شيء مالت إليه النفس دون اهللا تعاىل وجب إتالفه فقيل له مل ال تتصدق به فقال
ادرة لإلقبال على اهللا عز باقية فرمبا تبعته النفس إذا رأته على الغري فكان اإلحراق أسرع يف إتالفه مب

وجل، وقد بادر إبراهيم عليه السالم حني أمر باخلتان إىل الفأس فاختنت ا فقيل له هال صربت حىت جتد 
ال أستريح إال إذا مل أر هللا ذاكراً على وجه : املوسى فقال عليه السالم تأخري أمر اهللا عظيم وكان يقول

ن دخلت حضرت الشهود ألنه ال ذكر فيها فإن الذكر إمنا األرض قال بعضهم مراده ال أستريح إال إ
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يكون مع احلجاب ألنه دليل فإذا شهد املدلول سقط الوقوف عن الدليل بل عن شهود الدليل، ومروره 
لبقية بقيت عليهم، ولوال ذلك ملا تعلقت م : مل مسيت الصوفية ذا االسم فقال: وقيل له. على اخلاطر

 اطلع على ذرة من التوحيد ضعف عن محل نبقة لثقل ما محل، وكان رضي اهللا من: تسمية، وكان يقول
من طلبه به تعاىل صح توحيده، ومن طلبه بنفسه مل يصح له توحيد، وكان أبو بكر الدينوري : عنه يقول

علي درهم واحد مظلمة ظلمته أيام، والييت، وقد : مسعت الشبلي يقول قبل موته: خادم الشبلي يقول
ن صاحبه بألوف، وما على قليب أعظم منه وسئل مرة عن املعرفة فقال أوهلا اهللا، وآخرها ما ال تصدقت ع

العارف ال يكون لغريه الحظاً، وال لكالم غريه الفظاً، وال يرى : اية له، وكان رضي اهللا عنه يقول
: لك، وكان غريه يقولاحملب إذا مل يتكلم هلك والعارف إذا تكلم ه: لنفسه غري اهللا حافظاً، وكان يقول

: العارف إذا تكلم أهلك غريه، وإذا سكت أهلك نفسه فنجاة نفسه أوىل، وصلى مرة خلف إمام فقرأ

اآلية فزعق زعقة كادت روحه خترج، وقال هذا " 86: اإلسراء" "ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك"
مسعت احلق يقول يل من نام غفل، ومن : الخطابه ألحبابه فكيف خطابه ألمثالنا، والموه يف قلة النوم فق

غفل حجب، وكان هذا سبب اكتحايل بامللح حىت ال أنام، وقال للحصري يف بداية أمره إن خطر ببالك 
من اجلمعة إىل اجلمعة الثانية غري اهللا تعاىل فحرام عليك أن حتضرين وكان يقول يف بيت اهللا احلرام آثار 

ثار اهللا عز وجل، وللبيت أركان وللقلب أركان فأركان البيت من خليله عليه السالم، ويف القلب آ
  .الصخر، وأركان القلب من معادن أنوار معرفته

    

قيل نون بين عامر أحتب ليلى قال ال قيل، ومل؟ قال ألن احملبة ذريعة للوصلة، : وكان رضي اهللا عنه يقول
ر ينهى الناس عن االجتماع بالشبلي، واالستماع وكان ابن بشا. وقد سقطت الذريعة فليلى أنا، وأنا ليلى

كم يف مخس من اإلبل فسكت الشبلي فأكثر عليه : لكالمه فجاءه ابن بشار يوماً ميتحنه فقال له ابن بشار
ابن بشار فقال له الشبلي يف واجب الشرع شاة، وفيما يلزم أمثالنا كلها فقال له ابن بشار هل لك يف 

 قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه حيث أخرج ماله كله فقال له النيب صلى .ذلك إمام قال نعم قال من
  .قال اهللا، ورسوله" ما خلفت لعيالك: "اهللا عليه وسلم

" قل للمؤمنني: "فرجع ابن بشار، ومل ينه بعد ذلك أحداً عن االجتماع بالشبلي، وقال يف قوله تعاىل

  . تعاىل، وأبصار القلوب عما سوى اهللايغضوا من أبصارهم قال أبصار الرؤوس عما حرم اهللا

هو قلب إبراهيم عليه السالم ألنه كان " 89: الشعراء" "إال من أتى اهللا بقلب سليم: "وقال يف قوله تعاىل
ساملاً من خيانة العهد، ومن السخط على مقدور كائناً ما كان، وسئل رضي اهللا عنه عن حديث إذا رأيتم 

عافية فقال أهل البالء هم أهل الغفلة عن اهللا تعاىل، ولبس رضي اهللا عنه يوم أهل البالء فاسألوا ربكم ال
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عيد ثوبني جديدين فرأى الناس يسلم بعضهم على بعض ألجل ثيام فطرح ثوبيه يف تنور فقيل له مل 
فعلت ذلك قال أردت أن أحرق ما يعبد هؤالء مث لبس ثياباً زرقاً، وسوداً، وكان إذا دخل عليه فقري 

  : أعندك خرب أو عندك أثر؟ مث ينشد: ول لهيق

 علماً بها أين تنزل يخبرنا  أسائل عن ليلى فهل من مخبر

ما ظنك بشمس : وعزتك، وجاللك ما غريك يف الدارين خمرب، وكان رضي اهللا عنه يقول: مث يقول
  .الشموس كلها فيها ظلمة

ن كان صادقاً جناه اهللا تعاىل كما جنى وحكي أن رجال صاح يف جملس الشبلي فرمي به يف دجلة، وقال إ
من طلب احلق : موسى عليه السالم، وإن كان كاذباً أغرقه اهللا كما أغرق فرعون، وكان يقول

  : بااهدات فهو بعيد عن وصوله إىل مطلوبه، ومن طلبه به تعاىل، وصل إليه مث أنشد

  عمرك اهللا كيف يجتمعان  المنكح الثريا سهيال أيها

 إذا استهل يماني وسهيل  ة إذا ما استهلتشامي هي

  .رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه أبو محمد عبد اهللا بن محمد المرتعش النيسابوريومنهم    

: صحب أبا حفص وأبا عثمان، واجلنيد، وأقام ببغداد حىت صار أوحد مشايخ العراق، وكانوا يقولون

ت، واملرتعش يف املكاشفات، وجعفر اخللدي يف عجائب بغداد يف التصوف ثالثة الشبلي يف اإلشارا
احلكايات، وكان رمحه اهللا مقيماً مبسجد الشونيزية مات ببغداد سنة مثان وعشرين وثالمثائة، ومن كالمه 

: رضي اهللا عنه سكون القلوب إىل غري اهللا عقوبة عجلها اهللا للعبد يف الدنيا، وكان رضي اهللا عنه يقول

قيت أمساؤها فاألمسار موجودة، واحلقائق مفقودة، والدعاوى يف السرائر ذهبت حقائق األشياء، وب
مكنونة، واأللسنة ا فصيحة، وعن قريب تفقد هذه األلسن، وهذه الدعاوى فال يوجد لسان ناطق، وال 

املسلم حمبوب إىل اخللق، واملؤمن غين عن اخللق، واعتكف مرة قي العشر : مدع صائب، وكان يقول
ضان فرأى املتعبدين يتهجدون، والقراء يقرءون فقطع االعتكاف، وخرج فقيل له يف ذلك األخري من رم

ملا رأيت تعظيمهم لطاعتهم واعتمادهم على عبادم مل يسعين إال اخلروج خوفاً من نزول البالء : فقال
  .عليهم رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو علي الروذباري، واسمه أحمد بن محمدومنهم    
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هو من ذرية كسرى، وهو من أهل بغداد وسكن مصر، وكان شيخها، وا مات سنة اثنتني وعشرين، 
صحب اجلنيد والنوري، وأبا محزة . وثالمثائة، ودفن بالقرافة قريباً من ذي النون املصري رمحه اهللا تعاىل

شيخي يف : فيقولمبشاخيه . البغدادي، وكان حافظاً للحديث ظريفاً عارفاً بالطريقة، وكان يفتخر
التصوف اجلنيد، ويف الفقه أبو العباس بن سريج، ويف األدب ثعلب، ويف احلديث إبراهيم احلريب رضي اهللا 

  .عنهم أمجعني

    

اإلشارة اإلبانة عما يتضمنه الوجد من املشار إليه ال غري، ويف احلقيقة إن : وكان رضي اهللا عنه يقول
هي يل حالل ألين :  عن احلقائق، وسئل عمن يسمع املالهي، ويقولاإلشارة تصحبها العلل، والعلل بعيدة

لو تكلم : نعم قد، وصل، ولكن إىل سقر، وكان يقول: قد، وصلت إىل درجة ال تؤثر يف االختالف فقال
كيف تشهده األشياء، وبه فنيت بذواا : أهل التوحيد بلسان التجريد ملا بقي حمب إال مات، وكان يقول

كيف غابت األشياء عنه، وبه ظهرت بصفاا فسبحان من ال يشهده شيء، وال يغيب عنه عن ذواا أم 
ملا تشوقت القلوب إىل مشاهدة ذات احلق ألقى عليها األسامي فسكنت وركنت : شيء، وكان يقول

: األعراف" "وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا: "إليها، والذات متسترة إىل أوان التجلي، وذلك قوله تعاىل

أظهر احلق األسامي، وأبداها للخلق ليسكن : اآلية أي قفوا معها على إدراك احلقائق، وكان يقول" 180
هلا قلوب احملبني ويؤنس ا قلوب العارفني له، وكان يقول املشاهدات للقلوب، واملكاشفات لألسرار، 

 عمي عن النظر إىل شيء من من نظر إىل نفسه مرة: واملعاينات للبصائر واملرئيات لألبصار، وكان يقول
ما ادعى أحد قط إال خللوه عن احلقائق، ولو : األكوان على وجه االعتبار، وكان رضي اهللا عنه يقول

التصوف هو اإلناخة على باب : حتقق يف شيء لنطقت عنه احلقيقة، وأغنته عن الدعاوى، وكان يقول
هو صفوه القرب بعد كدورة : فقالاحلبيب، وإن طرد وسئل رضي اهللا عنه عن التصوف مرة أخرى 

أدركنا الناس، وكانوا جيتمعون ال عن مواعدة، ويفترقون ال عن : البعد، وكان رضي اهللا عنه يقول
من عالمة مقت اهللا للعبد أن : مشورة، وكان إذا شاوره فقري بالذهاب يعرض عنه باجلواب، وكان يقول

  .األلف سنة يف حضرته كلمح البصريتقلق من جملس الذكر إذا طال ألنه لو أحبه لكان 

ال ينبغي أن يريب األحداث إال الكمل الذين استولت عليهم هيبة اهللا تعاىل وقد كان أحدهم : وكان يقول
وكان عندنا ببغداد عشرة فتيان معهم : يريب احلدث حىت تطلع حليته ال يعلم بذلك إال من الناس قال

فوجهوا واحداً من األحداث .  جمتمعني يف موضععشرة أحداث كل واحد منهم معه حدث، وكانوا
: ليأخذ هلم حاجة فأبطأ عليهم فغضبوا لتأخريه عنهم مث أقبل، وهو يضحك، وبيده بطيخة يقلبها فقالوا له

رأيت فقرياً، وضع يده عليها : ما السبب يف غلوها فقال: بعشرين درمهاً فقالوا له: كم اشتريتها فقال
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 يده عليها فرضوا منه ذلك، وتقامسوها، وقالوا زادك اهللا تعظيماً ألهل الطريق فالتمست لكم الربكة بوضع
فما مات احلدث حىت صار من أكابر أهل الطريق، وكان يطعم الفقراء احللواء، واختذ مرة أمحاال من 

السكر األبيض، ودعا مجاعة من احللوانيني حىت عملوا من ذلك السكر جداراً، وعليه شرفات، وحماريب 
لى أعمدة منقوشة كلها من السكر مث دعا الصوفية فهدموها، وكسروها، وانتهبوها وهو يتبسم رضي ع

  .اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفيومنهم    

لقي أبا حفص، ومحدون القصار، وكان إماماً يف أكثر علوم الشرع مقدماً يف كل فن منه مث عطل أكثر 
تغل بعلم الصوفية، وتكلم عليه أحسن الكالم، وبه ظهر التصوف بنيسابور، وكان أحسن علومه، واش

كمال : املشايخ كالماً يف عيوب النفس، وآفات األفعال مات سنة مثان وعشرين وثالمثائة، وكان يقول
ن م: العبودية هو العجز، والقصور عن تدارك معرفة علل األشياء بالكلية، وكان رضي اهللا عنه يقول

صحب األكابر من غري طريق اخلدمة حرم فوائدهم، وبركات نظرهم، ومل يظهر عليه من أنوارهم شيء 
  .من غلبه هواه توارى عنه عقله: وكان يقول

الغفلة، وسعت على الناس الطرق يف معاشهم، وأفعاهلم، وأحواهلم، والورع واليقظة ضيقاً : وكان يقول
ع العلوم كلها، وصحب طوائف الناس ال يبلغ مبالغ الرجال إال لو أن رجال مج: عليهم ذلك، وكان يقول

بالرياضة من شيخ أو إمام مؤدب ناصح، ومن مل يأخذ أدبه من آمر له، وناه يريه عيوب أفعاله، ورعونات 
يأيت على هذه األمة زمان ال : نفسه ال جيوز االقتداء به يف تصحيح املعامالت، وكان رضي اهللا عنه يقول

يا من باع كل شيء بال شيء : املعيشة ملؤمن إال بعد استناده ملنافق، وكان يقول يف كالمهتطيب فيه 
  .واشترى ال شيء بكل شيء رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا أبو عبد اهللا محمد بن منازل النيسابوريومنهم    

    

ذ طريقه، وكان صحب محدون القصار، وأخ. شيخ املالمتية، وأوحد وقته بنيسابور له طريقة تفرد ا
عاملاً بعلوم الظاهر كتب احلديث الكثري، وكان أبو علي الثقفي حيترمه، ويبجله، ويرفع مقداره مات 

ومن كالمه رضي اهللا عنه ال خري يف فقري مل شفق ذل املكاسب، . بنيسابور سنة تسع وعشرين وثالمثائة
: اش الناس يف ظله، وكان يقولمن رفع ظن نفسه عن نفسه ع: وذل الرد، وكان رضي اهللا عنه يقول

إذا مل تنتفع أنت بعلمك : عرب لسانك عن حالك، وال تكن بكالمك حاكياً ألحوال غريك، وكان يقول
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من التزم شيئاً ال حيتاج إليه ضيع من أحواله ما حيتاج إليه، وال بد : فكيف ينتفع به غريك، وكان يقول
 من الفرائض إال ابتاله اهللا بتضييع السنن، ومل يبتل أحد مل يضيع أحد من الفقراء فريضة: منه، وكان يقول

ال جيتمع التسليم، والدعوى ألحد : من الفقراء بتضييع السنن إال أوشك أن يبتلى بالبدع، وكان يقول
لو صح لعبد يف عمره نفس واحد من غري رياء، وال شرك ألثر بركات ذلك عليه إىل : حبال، وكان يقول

من احتجت : مل تظهر دعوى العبودية، وتضمر أوصاف الربوبية وكان يقول: لآخر الدهر، وكان يقو
إىل شيء من علومه فال تنظر إىل شيء من عيوبه فإن نظرك إىل عيوبه حيرمك بركة االنتفاع بعلومه وكان 

  .أفضل أوقاتك، وقت يسلم الناس فيه من سوء ظنك رضي اهللا عنه: يقول

اهللا تعالى  رحمه الحالجأبو مغيث الحسين بن منصور ومنهم    

صحب اجلنيد، والنوري، وعمرو بن عثمان املكي . وهو من أهل بيضاء فارس، ونشأ بواسط العراق
والفوطي، وغريهم رمحهم اهللا أمجعني، واملشايخ يف أمره خمتلفون رده أكثر املشايخ، ونفوه، وأبوا أن 

عطاء، وحممد بن حنيف، وأبو القاسم يكون له قدم يف التصوف، وقبله بعضهم منهم أبو العباس بن 
  .النصراباذي، وأثنوا عليه، وصححوا حاله، وحكوا عنه كالمه

  .احلسني بن منصور عامل رباين: وجعلوه أحد احملققني حىت كان حممد بن حنيف يقول

    

: قلت. ةقتل رمحه اهللا تعاىل ببغداد بباب الطاق يوم الثالثاء لست بقني من ذي القعدة سنة تسع، وثالمثائ

ورأيت يف تاريخ ابن خلكان ما نصه قتل احلسني احلالج، ومل يثبت عليه ما يوجب القتل رضي اهللا عنه، 
وقد أشار القشريي إىل تزكيته حيث ذكر عقيدته مع عقائد أهل السنة أول الكتاب فتحاً لباب حسن 

 مقدمة الكتاب، واهللا تعاىل الظن به مث ذكره يف أواخر الرجال ألجل ما قيل فيه، وقد تقدم بسط ذلك يف
ومن كالمه رضي اهللا عنه حجبهم باالسم فعاشوا ولو أبرز هلم علوم القدرة لطاشوا، ولو كشف . أعلم

أمساء اهللا من حيث اإلدراك اسم، ومن حيث احلق حقيقة، وكان : هلم عن احلقيقة ملاتوا، وكان يقول
خبواطره، وحرس سره أن يسبح فيه غري خاطر احلق، إذا ختلص العبد إىل مقام املعرفة أوحى إليه : يقول

هو الرامي بأول قصده إىل اهللا : وسئل عن املريد فقال. وعالمة العارف أن يكون فارغاً من الدنيا واآلخرة
: تعاىل فال يعرج حىت يصل وسئل عن التصوف، وهو مصلوب فقال للسائل أهونه ما ترى، وكان يقول

عمول له، ومن الحظ املعمول له حجب عن رؤية األعمال، وكان ومن الحظ األعمال حجب عن امل
عرفت اهللا األحد الذي ظهرت منه اآلحاد : ال جيوز ملن يرى غري اهللا أو يذكر غري اهللا أن يقول: يقول

من أسكرته أنوار الترحيب، حجبته عن عبارة التجريد، بل من أسكرته أنوار التجريد نطق : وكان يقول
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من التمس احلق بنور : ، ألن السكران هو الذي ينطق بكل مكنون، وكان يقولعن حقائق التوحيد
ما انفصلت عنه، وال اتصلت به، وكان : اإلميان، كان كمن طلب الشمس بنور الكواكب، وكان يقول

هو : أحق منه بذلك األكل، وسئل عن الصويف فقال: املتوكل احملق ال يأكل ويف البلد من هو: يقول
من احلق الذي : ال يقبله أحد، وهو املشري عن اهللا تعاىل، وإىل اهللا، ووقف عليه رجل فقالوحداين الذات 

بدا : تشريون إليه فقال معل األنام فال يعل، وسئل عن حال موسى عليه السالم يف وقت الكالم فقال
 مث كلم ملوسى من احلق باد فلم يبق ملوسى مث أثر فين موسى عن موسى، ومل يكن ملوسى خرب عن موسى

فقال املكلم هو املتكلم حبصول موسى يف حال اجلمع، وفنائه عنه، ومىت كان موسى يطيق محل اخلطاب 
إذا دام البالء بالعبد ألفه، وقال أبو العباس الرازي كان : أو يأباه، ولكن باهللا قام، وبه مسع، وكان يقول

ة اليت وعد من الغد بقتله قلت يا سيدي فسمعته يقول ملا كان الليل: أخي خادماً للحسني بن منصور قال
أوصين قال عليك بنفسك إن مل تشغلها شغلتك فلما كان من الغد، وأخرج للقتل قال حسب الواحد 

  : إفراد الواحد له مث خرج يتبختر يف قيده ويقول

 شيء من الحيف إلى  غير منسوب نديمي

 الضيف للضيف بفعل  مثل ما يشرب سقاني

  ت دعا بالنطع، والسيف  دارت الكاسا فلما

 التنين بالصيف مع  من يشرب الراح كذا

مث قال يستعجل ا الذين ال يؤمنون ا، والذين آمنوا مشفقون منها، ويعلمون أا احلق مث ما نطق بعد 
قال القضاعي، وقتل يف خالفة جعفر بن املعتضد، وقطعت يداه، . ذلك بشيء حىت فعل به ما فعل

  . جز رأسه، وأحرق بالنار رمحه اهللاورجاله أوال مث

  : وقال الفناد لقيت احلالج يوماً فأنشدين

 بي إلى أمر عظيم لعمرك  ولي نفس ستتلف أو سترقى

  : وقال

 دليل بآيات، وبرهان وال  يبق بيني، وبين الحق إثنان لم

 وجدناه في علم، وفرقان حقاً  الدليل له منه إليه به كان

 توحد توحيدي، وإيماني هذا   ومعتقديهذا وجودي، وتصريحي

 أزهرت في تالليها بسلطان قد  تجلي نور الحق نائرة هذا
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 حدث ينبي عن أزماني وأنتم  يستدل على الباري بصنعته ال

أطال اهللا حياتك، وأعدمين، وفاتك على أحسن ما جرى : وكتب إيل أيب العباس بن عطاء رمحه اهللا تعاىل
 مع مالك يف قليب من لواعج أسرار حمبتك، وأفانني ذخائر مودتك ما ال يترمجه به قدر أو نطق به خرب

  : كتاب، وال حيصيه حساب، وال يفنيه عتاب مث كتب حتت ذلك

  كتبت إلى روحي بغير كتاب  ولم أكتب إليك، وإنما كتبت،

 وبين محبيها بفصل خطاب  وذلك أن الروح ال قرب بينها

 بال رد الجواب جوابي ليكإ  كتاب صادر منك وارد وكل

  .رضي اهللا عنه

    

اهللا تعالى  رحمه أبو الخير األقطع التيناتيومنهم    

صحب أبا عبد اهللا بن اجلالء، . أصله من املغرب، وسكن التينات، وله آيات، وكرامات يطول شرحها
ع، واهلوام تأنس به وغريه من املشايخ رمحهما اهللا تعاىل، وكان أوحد أهل زمانه يف التوكل كانت السبا

مات مبصر سنة نيف وأربعني، وثالمثائة، ودفن جبنب منارة الديلمية بالقرافة الصغرى . وله فراسة حادة
أتيت قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا جائع فقلت أنا : رضي اهللا عنه كان رضي اهللا عنه يقول

النيب صلى اهللا عليه وسلم فقبلت ما بني عينيه ضيفك يا رسول اهللا، وتنحيت، ومنت خلف املنرب فرأيت 
فدفع يل رغيفاً فأكلت نصفه، وانتبهت، وبيدي النصف اآلخر، وكتب إىل أيب جعفر اخللدي قد جهل 

الفقراء عليكم يف هذا الزمان، وأصل ذلك منكم ألنكم تصدرمت للمشيخة قبل الكمال فاشتغلتم بتأديب 
كر هللا ال يقوم له يف ذكره عوض فإذا قام له عوض خرج عن الذا: نفوسكم عن تأديبهم، وكان يقول

  .ذكره

ودخل عليه مجاعة من البغداديني يتكلمون بشطحهم فضاق صدره من كالمهم فخرج عنهم فجاء السبع 
فدخل البيت فانضم بعضهم إىل بعض، وسكتوا وتغريت أحواهلم، وألوام وخافوا منه خوفاً شديداً 

قال يا إخواين أين تلك الدعاوى مث طرد السبع عنهم، وكان إبراهيم الرقي يقول فدخل عليهم أبو اخلري، و
قصدت أبا اخلري التينايت مسلماً عليه فصلى املغرب فما قرأ الفاحتة مستوياً فقلت يف نفسي ضاعت سفريت 

إن األسد قصدين فخرج، وصاح : فلما سلمت خرجت للطهارة فقصدين السبع فعدت إليه، وقلت له
أمل أقل لك ال تتعرض لضيفاين فتنحى األسد، ومضيت أنا، وتطهرت فلما رجعت قال يل :  وقالعليه،
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إياك أن تطلب : اشتغلتم بتقومي الظواهر فخفتم األسد واشتغلنا بتقومي البواطن فخافنا األسد، وكان يقول
د على أمثالنا، وملا من اهللا أن يصربك، ولكن اسأل اهللا اللطف بك فهو أوىل ألن جترع مرارات الصرب شدي

هرب السيد زكريا عليه الصالة والسالم من اليهود، ونادته الشجرة إيل يا زكريا، وانفرجت له، ودخل 
يف جوفها، وانطبقت عليه حلقه العدو، فتعلق بعباءته، وناداهم إن هذا زكريا فأخرجوا املنشار فنشروه مع 

ن منه أنة فأوحى اهللا إليه يا زكريا، وعزيت، وجاليل لئن الشجرة فلما بلغ املنشار إىل زكريا عليه السالم أ
  .صعدت منك أنة ثانية ألحمونك من ديوان النبوة فعض زكريا على الصرب حىت قطع شطرين

وكان سبب قطع يده أنه عقد مع اهللا عقداً أن ال ميد يده إىل شيء مما تنبت األرض بشهوة فنسي، وتناول 
هو يلوكه إذ تذكر العقد فرمى بالعنقود وبقي ما يف فمه فبصقه، وجلس عنقوداً من شجرة البطم فبينما 

نادماً قال فما استقر يب اجللوس حىت دار يب فرسان، ورجال وقالوا قم فساقوين إىل أن أخرجوين إىل 
ساحل حبر اإلسكندرية فرأيت هناك أمرياً، وبني يديه سودان قد قطعوا الطريق فوجدوين أسود اللون، 

: هذا منهم بال شك فقطع أيديهم، وأرجلهم إىل أن وصل إيل فقال يل:  وحربة، وةف فقالواومعي ترس،

مد رجلك فمددا، مث رفعت رأسي، وقلت إهلي، وسيدي، وموالي : قدم يدك فمددا فقطعها فقال
هذا رجل صاحل يعرف : يدي جنت فرجلي ماذا صنعت فدخل عليه فارس، ورمى بنفسه على األمري وقال

 اخلري التينايت فرمى األمري نفسه إىل األرض، وأخذ يدي املقطوعة من األرض يقبلها، وتعلق يب يبكي، بأيب
يد جنت فقطعت رضي اهللا عنهم : جعلتك يف حل من أول ما قطعتها، وقلت: ويعتذر إيل فقلت له

  .أمجعني

تعالى عنه  رضي اهللا أبو بكر بن محمد بن علي بن جعفر الكتانيومنهم    

من بغداد، وصحب اجلنيد، والنوري، وأبا سعيد اخلراز، وأقام مبكة، وجاور ا إىل أن مات سنة أصله 
اثنتني وعشرين وثالمثائة، وكان أحد األئمة املشار إليهم يف علم الطريق، وكان املرتعش رضي اهللا عنه 

  .الكتاين سراج احلرم: يقول

    

كن يف الدنيا ببدنك، ويف : فابتدر العمل، وكان يقولومن كالمه رضي اهللا عنه إذا سألت اهللا التوفيق 
روعة عند انتباه من غفلة، وانقطاع عن حظ نفس، وارتعاد من خوف : اآلخرة بقلبك، وكان يقول

قطيعة أفضل من عبادة الثقلني، ونظر مرة إىل رجل شيخ كبري يسأل الناس، فقال هذا رجل ضيع أمر اهللا 
إذا صحت مرتبة االفتقار إىل اهللا تعاىل صحت العناية ألما : ان يقوليف صغره فضيعه اهللا يف كربه، وك

الشهرة زمام الشيطان، ومن أخذ بزمام الشيطان كان : حاالن ال يتم أحدمها إال بصاحبه، وكان يقول
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عنده، وسئل عن السنة اليت مل ينازع فيها أحد من أهل العلم فقال الزهد يف الدنيا، وسخاوة النفس، 
هو سرور القلب بفقد الشيء؛ ومالزمة حتمل : خللق، وسئل عن الزهد يف الدنيا ما هو؟ فقالونصيحة ا

أنا أستحق أعظم من ذلك، ويرى أنه اسحق النار، : األذى من مجيع اخلالئق، وكل شيء أتاه منهم يقول
  .وصوحل بالرماد

ء من أحواله، ويتحبب إليه من وافق معروفه يف أوامره، ومل خيالفه يف شي: من العارف؟ فقال: وقيل له
الصوفية عبيد الظواهر أحرار البواطن، وكان : مبحبة أوليائه، وال يفتر عن ذكره طرفة عني، وكان يقول

حقائق احلق إذا جتلت لسر أزالت عنه الظنون، واألماين ألن احلق إذا استوىل على : رضي اهللا عنه يقول
إن اهللا نظر إىل :  العلم باهللا من أمت العبادة له، وكان يقول:سر قهره، فال يبقى لغريه معه أثر، وكان يقول

كنا معاشر الفقراء يف بداية أمرنا : طائفة من عبيده فلم يرهم أهال ملعرفته فشغلهم خبدمته، وكان يقول
نصلي إىل الصباح بوضوء العشاء فإذا وقع منا أن أحداً ينام نراه أفضلنا، وكان يهجر الفقري إذا بلغه أنه 

وإمنا شأن الفقري أن تتبعه الدنيا، وكان . هذا خروج عن الطريق: ى خطوة يف طلب الدنيا، ويقولمش
يا رسول اهللا أدع اهللا يل أن ال : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقلت: رضي اهللا عنه يقول

رأيت يف املنام : ت، وكان يقولقل يف كل يوم أربعني مرة يا حي يا قيوم ال إله إال أن: مييت قليب، فقال
اخطبين من سيدي قلت : زوجيين نفسك فقالت: من حور اجلنة فقلت: حوراء فقلت هلا من أنت فقالت

النقباء ثالمثائة، والنجباء : حبس نفسك عن مألوفاا، وكان رضي اهللا عنه يقول: هلا فما مهرك قالت
بعة، والغوث واحد فمسكن النقباء املغرب والنجباء سبعون، واألبدال أربعون، واألخيار سبعة، والعمد أر

مصر، واألبدال الشام، واألخيار سياحون يف األرض، والعمد يف زوايا األرض، والغوث مسكنه مبكة فإذا 
عرض حاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء مث النجباء مث األبدال مث األخيار مث العمد مث الغوث فال يتم 

األنس باملخلوقني عقوبة، والقرب من الدنيا وأبنائها :  جتاب دعوته، وكان يقولالغوث مسألته حىت
العبادة اثنان وسبعون باباً، أحد وسبعون منها يف احلياء من اهللا : معصية، والرون إليهم مذلة، وكان يقول

نيا ويف قلبه ما من عبد أصبح يف الد: "يقول اهللا تعاىل: عز وجل وواحد يف مجيع أنواع الرب وكان يقول
  ".مهان إال وأنا منه بريء هم املعاصي وهم املال رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوريومنهم    

    

صحب اجلنيد، وعمرو بن عثمان املكي، وأبا يعقوب السوسي، وغريهم من املشايخ أقام باحلرم جماوراً 
يف معىن قوهلم احترسوا من الناس : ثالمثائة رضي اهللا عنه، ويهان يقولسنني كثرية، ومات سنة ثالثني و
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من كان شبعه بالطعام مل يزل جائعاً، ومن : بسوء الظن أي سوء الظن بأنفسكم ال بالناس، وكان يقول
 كان غناه باملال مل يزل فقرياً، ومن مال باطنه إىل العطاء من اخللق مل يزل حمروماً، ومن استعان على أمر

ال يطلب احلق : طلب أهل اهللا احلقائق فسادوا اخلالئق، ولذلك قالوا: بغري اهللا مل يزل خمذوال، وكان يقول
ألن الطلب ال يكون إال ملفقود، وال يطلب دركه ألنه ال غاية له، ومن أراد وجود املوجود فهو مغرور، 

وشروه بثمن خبس دراهم : "تعاىلوإمنا املوجود عندنا حمرفة حال، وكشف علم بال حال، وقال يف قوله 
، وكانوا فيه من الزاهدين لو جعلوا مثنه عليه السالم الكونني لكان خبساً يف مشاهدته، وما خص "معدودة

مشاهدة القلوب تعريف، ومشاهدة األراوح حتقيق، : به صلى اهللا عليه وسلم، وكان رضي اهللا عنه يقول
رياً، وسئل رضي اهللا عنه مرة عن التصوف فقال آه آه تلك حت. أعرف الناس باهللا أشدهم فيه: وكان يقول

يا أخي زفرات القلوب بودائع احلضور من حيث خاطبها : أمة قد خلت مث قال رضي اهللا عنه للسائل
ما رأته العيون : ألست بربكم قالوا بلى، وكان يقول: احلق، وهي يف صورة الذرة فأخرب عنها بقوله

القلوب ينسب إىل اليقني، وسئل رضي اهللا عنه عن الطريق إىل اهللا تعاىل فقال ينسب إىل العلم، وما رأته 
اجتنب اجلهالء واصحب العلماء، واستعمل العلم، وداوم الذكر، وأنت إذن من أهل الطريق : للسائل

  .رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه علي بن محمد المزينومنهم    

من يف طبقتهما من البغداديني أقام مبكة جماوراً، ومات ا صحب سهل بن عبد اهللا، واجلنيد بن حممد، و
مىت : سنة مثان وعشرين وثالمثائة، وكان من أورع املشايخ، وأحسنهم حاال، وكان رضي اهللا عنه يقول

ما ظهرت اآلخرة فنيت منها الدنيا، ومىت ما ظهر ذكر اهللا تعاىل فنيت فيه الدنيا، واآلخرة، وإذا حتققت 
أن توحد اهللا : العبد، وذكره، وبقي املذكور، وصفاته وسئل رضي اهللا عنه عن التوحيد فقالاألذكار فين 

باملعرفة، وتوحده بالعبادة، وتوحده بالرجوع إليك يف كل مالك، وعليك، وتعلم أن ما خطر بقلبك، أو 
خلقه باينهم أمكنك اإلشارة إليه، فاهللا خبالف ذلك، وتعلم أن أوصافه سبحانه وتعاىل مباينة ألوصاف 

كانت الطريق إىل اهللا تعاىل بعدد : بصفاته قدماً كما باينوه بصفام حدثاً، وكان رضي اهللا عنه يقول
من طلب الطريق : النجوم، وما بقي منها إال طريق واحد وهي طريق الفقه وهو أج الطرق، وكان يقول

: عني حىت بلغ املقصد، وكان يقولبنفسه تاه يف أول قدم، ومن أريد به اخلري دل على الطريق رأى 

املعجب بعمله مستدرج، واملستحسن ألحواله السيئة ممكور به، ومن ظن أنه موصول فهو مغرور، 
وأحسن العبيد حاال من كان جمهوال يف أحواله ال يشاهد غري واحد، وال يستأنس إال به، وال يشتاق إال 

تعاىل، شغله اهللا تعاىل بطاعته، وخدمته ومن بدا من أعرض عن مشاهدة ربه سبحانه و: إليه، وكان يقول
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لو زكيت رجال حىت جعلته : له جنم االحتراق غيبه عن وساوس االفتراق، وكان رضي اهللا عنه يقول
صديقاً ال يعبأ اهللا به، وهو يساكن الدنيا بقلبه طرفة عني حىت لو ساكنها ألجل إخوانه ليصرفها عليهم ال 

      فوق قوت فقد ساكنها، وقد درج السلف الصاحل على عدم املساكنة يقلح، ومن أبقى عنده منها

للدنيا، وجعلوه من رهبانية الربانيني، وأحوال احلواريني فقال له رجل فإذا سكن إىل الدنيا لينفقها على 
 دعونا من هذه الزلقات من أراده اهللا ذا األمر فليصدق اهللا: نفسه وعياله وغريهم من املالزم فقال له

فيه، ويسد باب الدنيا مجلة وإال فلريجع إىل ظاهر العلم ورعايته فيأخذ به ويعطي الناس، ويعم وخيص 
واهللا ما هلك من هلك من أهل الطريق إال من حالوة الغىن يف نفوسهم، وقبول الظواهر املدخولة مع 

دنيا فيقسمها إىل الوتوف مع ظاهرها، واهللا الذي ال إله إال هو إين ألعرف من يدخل عليه عرض ال
حقوق اهللا تعاىل دون خصوص نفسه فيصري ذلك مع براءة ساحته منه حجاباً قاطعاً له عن اهللا تعاىل، 

إذا عرض على أحدكم طعام من حيث ال حيتسب فليأكله فإين عرض علي مرة طعام، : وكان يقول
قبت تبت إىل اهللا فزال ما فامتنعت من أكله فضربت باجلوع أربعة عشر يوماً حىت إذا علمت أين قد عو

العجب يف العبد مقت من اهللا عز وجل له، : كان عندي من اجلوع، وما كنت إال هلكت، وكان يقول
  .وهو يؤدي إىل مقت األبد نسأل اهللا العافية

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو علي الحسين بن أحمد الكاتبومنهم  

ري، وأبا علي الروذباري وغريه، وكان أوحد املشايخ يف من كبار مشايخ املصريني صحب أبا بكر املص
أبو علي بن الكاتب من السالكني، وكان يعظمه، : وقته حىت قال فيه أبو عثمان املغريب رمحه اهللا تعاىل

  .ويعظم شأنه

املعتزلة نزهوا اهللا من حيث العقل، : مات سنة نيف وأربعني وثالمثائة رمحه اهللا تعاىل، وكان يقول
  .ا والصوفية نزهوا اهللا من حيث العلم فأصابوافأخطئو

قال اهللا : من مسع احلكمة فلم يعمل ا فهو منافق، وكان رضي اهللا عنه يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
صحبة الفساق داء ودواؤها مفارقتهم، وكان رضي : ، وكان يقول"من صرب علينا وصل إلينا: "عز وجل

بة تفوح من احملبني، وإن كتموها، وتظهر عليهم، وإن أخفوها، وتدل روائح نسيم احمل: اهللا عنه يقول
عليهم، وإن ستروها، وكان رضي اهللا عنه يقول اهلمة مقدمة األشياء فمن صحح مهته أتت عليه بتوابعه 

على الصدق، والصحة فإن الفروع تتبع األحوال، ومن أمهل مهته أتت عليه توابعه مهملة، املهمل من 
إن اهللا تعاىل يرزق العبد حالة ذكره فإن : ألفعال ال يصلح لبساط احلق تعاىل، وكان يقولاألحوال، وا
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فرح به، وشكره آنسه بقربه، وإن قصر يف الشكر أجرى الذكر على لسانه، وسلبه حالوته رضي اهللا 
  .عنه

اهللا تعالى  رحمه أبو الحسين بن حبان الجمالومنهم    

  .لبريمسي، مات رضي اهللا عنه يف التيهمن كبار مشايخ مصر صحب اخلراز وا

وسبب ذلك أنه ورد على قلبه شيء فهام على وجهه فلحقوه يف وسط التيه يف الرمل ملقى ففتح عينيه، 
الناس يعطشون يف الرباري، وأنا عطشان على : وقال أربع فهذا مربع األحباب، وكان رضي اهللا عنه يقول

م الرزق قائماً يف قلبه فلزوم العمل أقرب له إىل اهللا تعاىل، كل صويف يكون ه: شاطئ النيل، وكان يقول
عالمة ركون القلب، وسكونه إىل : واملراد بالعمل الكسب، واالحتراف بالصنائع وغريها، وكان يقول

اهللا تعاىل أن يكون قوياً إذا زالت عنه الدنيا، وأدبرت، وفقد الرغيف بعد أن كان موجوداً عنده بال 
ذكر : اجتنبوا دناءة األخالق كسما جتتنبوا احلرام، وكان رضي اهللا تعاىل عنه يقول: لكلفة، وكان يقو

اإلكثار من الوحدة : اهللا تعاىل باللسان يورث الدرجات، وذكره بالقلب يورث القربات، وكان يقول
  .ال يعظم أقدار األولياء إال من كان عظيم القدر عند اهللا عز وجل: حيلة الصديقني، وكان يقول

عنه  رضي اهللا أبو بكر عبد اهللا بن طاهر األبهريومنهم    

    

من كبار مشايخ اجلبل، وهو من أقران الشبلي رضي اهللا عنه صحب يوسف بن احلسني الرازي، وأبا 
مظفر القرمسيين، وغريمها من املشايخ، وكان عاملاً ورعاً مات رضي اهللا عنه قريباً من ثالثني وثالمثائة، 

 اهللا عنه اجلمع مجع املتفرقات، والتفرقة تفرتة اموعات فإذا مجعت قلت اهللا، وإذا ومن كالمه رضي
إن اهللا تعاىل أطلع نبيه صلى اهللا عليه وسلم على : فرقت نظرت إىل الكونني، وكان رضي اهللا عنه يقول

غانة يف قلبه ما يكون يف أمته من بعده من اخلالف، وما يصيبهم يف عار الدنيا فكان إذا ذكر ذلك وجد 
ألن أبويه : ما بال اإلنسان حيتمل من علمه ما ال حيتمل ممن أبويه؟ فقال: منه، فاستغفر اهللا ألمته، وقيل له

اغد عاملاً أو : "سبب حياته الفانية، ومؤدبه سبب حياته الباقية، وتصديق ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
احملن ثالثة تطهري، وتكفري، وتذكري : اهللا عنه يقولوكان رضي " متعلماً وال تكن فيما بني ذلك فتهلك

مهة : فالتذكري من الكبائر، والتكفري من الصغائر، والتذكري ألهل الصفاء، وكان رضي اهللا عنه يقول
الصاحلني الطاعة بال معصية، ومهة العلماء املزيد يف الصواب، ومهة العارفني إعظام اهللا تعاىل يف قلوم، 

  .سرعة املوت، ومهة املقربني سكون القلب إىل اهللا تعاىلومهة أهل الشوق 
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تعالى عنه  رضي اهللا مظفر القرميسينيومنهم    

من كبار مشايخ اجلبل، وأجلتهم، ومن الفقراء الصادقني صحب عبد اهللا اخلراز، ومن فوقه من املشايخ، 
 صوم الروح بقصر األمل، الصوم على ثالثة أوجه: وكان واحداً يف طريقته، وكان رضي اهللا عنه يقول

وصوم العقل خبالف اهلوى، وصوم النفس باإلمساك عن الطعام، والشراب، واحملارم، وكان رضي اهللا عنه 
من صحب األحداث على شرائط السالمة، والنصيحة أداه ذلك إىل البالء فكيف من يصحبهم : يقول

 قيمة من يقبل رفق النسوان على أي أخس الفقراء: على غري شروط السالمة، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .حال كان

ومن رضي لنفسه بقيام " 34: النساء" "الرجال قوامون على النساء: "وذلك ألن اهللا تعاىل يقول: قلت
املرأة عليه ال يفلح أبداً مع أن قبول الرفق مييل قلب الفقري إىل املرأة زيادة على ميل الوازع الطبيعي فيتلف 

خري األرزاق ما فتح اهللا به من وجه حالل من غري طلب، وال : هللا أعلم وكان يقولالفقري بالكلية، وا
ليس لك من عمرك إال نفس واحد إن مل تفنه مبالك فال تفنيه مبا عليك وكان رضي : سعي، وكان يقول

من تأدب بآداب الشرع تأدب به متبوعه، ومن اون باآلداب هلك، وأهلك، ومن مل : اهللا عنه يقول
الفقري هو الذي ال يكون له إىل :  اآلداب عن حكيم ال يتأدب به مريد، وكان رضي اهللا عنه يقوليأخذ

  .اهللا حاجة

معناه أنه يكتفي بعلم اهللا حباجته، وأنه أشفق عليه من نفسه فال حيوجه إىل سؤاله ألنه ال يستغين عن : قلت
  .رضي اهللا عنه" 15: فاطر" " إىل اهللايا أيها الناس أنتم الفقراء: "مواله طرفة عني كما قال تعاىل

تعالى عنه  رضي اهللا أبو الحسين علي بن هند القرشي الفارسيومنهم    

من كبار مشايخ الفرس، وعلمائهم صحب جعفراً احلداد، وعمرو بن عثمان املكي ومن فوقه، له األحوال 
ب اهللا وسنة رسوله أن ال خيفي شرط املتمسك بكتا: العالية، واملقامات الزكية كان رضي اهللا عنه يقول

عليه شيء من أمر دينه، ودنياه على ممر أوقاته على املشاهدة والكشف ال على الغفلة، والظن، وأن يأخذ 
استرح مع اهللا، وال تسترح عن اهللا : األشياء من معدا، ويضعها يف معدا، وكان رضي اهللا عنه يقول

عن اهللا هلك فاالستراحة مع اهللا تروح القلب بذكره، فإن من استراح مع اهللا جنا، ومن استراح 
من أكرمه اهللا تعاىل حبرمة األكابر أوقع : واالستراحة عن اهللا مداومة الغفلة، وكان رضي اهللا عنه يقول

حرمته يف قلوب اخللق ومن حرم ذلك نزع اهللا حرمته من قلوب اخللق فال تراه إال ممقوتاً، وإن حسنت 



الشعراين- الطبقات الكربى  166  

من تعظيم جالل اهللا إكرام ذي الشيبة : "له ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولأخالقه، وصلحت أحوا
  .رضي اهللا عنه" املسلم

اهللا تعالى  رحمه أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسينيومنهم    

    

كان شيخ اجلبل يف وقته له املقامات يف الورع، والتقوى يعجز عنها أكثر اخللق صحب أبا عبد اهللا 
يب، وإبراهيم اخلواص، وكان شديداً على املدعني متمسكاً بالكتاب، والسنة مالزماً لطريقة املشايخ، املغر

إبراهيم بن شيبان حجة اهللا على الفقراء، وأهل األدب : واألئمة حىت قال فيه عبد اهللا بن منازل
ما قطع : ان يقولمن أراد أن يتعطل ويبطل فيلزم الرخص، وك: واملعامالت، وكان رضي اهللا عنه يقول

علم البقاء، والفناء يدور : الفقراء عن الطريق، وأهلكهم إال ميلهم إىل ما عليه أبناء الدنيا، وكان يقول
سفلة : على اإلخالص للوحدانية وصحة العبودية، وما كان غريها فهو املغاليط، والزندقة، وكان يقول

من ترك حرمة املشايخ : كان رضي اهللا عنه يقولالناس، من خيطر العطاء على قلبه على وجه املنة به، و
من تكلم يف اإلخالص، ومل يطالب نفسه بذلك ابتاله : ابتلى بالدعاوى الكاذبة فافتضح ا، وكان يقول

  .اهللا تعاىل تك ستره عند أقرانه وإخوانه

اهللا تعالى آمين  رحمه أبو بكر الحسين بن علي بن بزدانيارومنهم    

ه طريقة يف التصوف خيتص ا، وكان ينكر على بعض املشايخ بالعراق أقاويلهم، وكان من أهل أرمينية ل
مسعت ابن بزدانيار : عاملاً بعلوم الظاهر، واملعارف، واملعامالت، وكان علي بن إبراهيم األرموي يقول

مت به إال تراين تكلمت يف الصوفية مبا تكلمت به إنكاراً على التصوف، والصوفية؟ واهللا ما تكل: يقول
غرية عليهم حيث أفشوا أسرار احلق، وأظهروها بني من ليس من أهلها، وإال فهم السادة مبحبتهم أتقرب 

  .إىل اهللا تعاىل

ومن كالمه رضي اهللا عنه رضا اخللق عن اهللا تعاىل رضاهم مبا يفعل، ورضاه عنهم أن يوقفهم للرضا عنه، 
احلياء :  حرم اهللا عليه التوبة، واإلنابة إليه، وكان يقولمن استغفر اهللا، وهو مالزم للذنب: وكان يقول
منها حياء اجلناية كما روى أن آدم عليه السالم هام على وجهه بعد اجلناية يف اجلنان فأوحى : على أقسام

ال بل حياء منك يا رب، ومنها حياء التقصري كقول املالئكة سبحانك ما : اهللا إليه أفراراً مين يا آدم قال
  .ومنها حياء اإلجالل كما روي أن إسرافيل تسربل جبناحيه حياء من ربه عز وجل. اك حق عبادتكعبدن

ومنها حياء الغرية كما روي أن عيينة بن حصن الفزاري دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعنده 
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د ما هذا؟ قال النيب يا حمم: عائشة رضي اهللا عنها فرفع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده فسترها عنه فقال له
ومنها حياء الكرم قوله " أو لفظة هذا معناها". هذا احلياء الذي أعطيناه، ومنعناه: "صلى اهللا عليه وسلم

حلديث إن ذلكم كان " 53: األحزاب" "فإذا طعمتم فانتشروا وال مستئنسني: "تعاىل يف تأديب الصحابة
  .يؤذي النيب فيستحيي منكم

: يا رسول اهللا إن اهللا مل يكلفك هذا فقال: " أنه قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلمومنها حياء املعروف كما

  ".ما أصنع يسألوين، ويأىب اهللا يل البخل

ومنها حياء اخللق ملا روي أن عمر بن اخلطاب دخل يف الصالة فذكر أنه على غري طهر فخرج من 
  .إين أردت أن أمر يف الصالة حياء من الناس: الصالة، فقال

منها حياء التحقيق، وإسقاط رؤية اخللق ملا روي أن بعض الصحابة فاتته الصالة، وهو يأيت املسجد و
  .فتلقاه الناس منصرفني فانصرف بوجهه حياء بال علة حىت مروا

ومنها حياء االستحقار ملا روي أن موسى عليه السالم قال يف بعض مناجاته إنه ليعرض يل احلاجة من 
  .سلين عن ملح عجينك، وعلف محارك: سألك يا رب فقال اهللا لهالدنيا فأستحي أن أ

  .ومنها حياء الصيانة والعفة كقول عثمان رضي اهللا عنه ما زنيت يف جاهلية وال إسالم

أال أستحي ممن تستحي منه : "ومنها حياء الوقار كحياء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عثمان، وقوله
ة كقول علي رضي اهللا عنه للمقدادين األسود سل رسول اهللا صلى اهللا عليه ومنها حياء احلشم" املالئكة

  .وسلم عنا املذي فإن ابنته عندي، وأنا أستحي أن أسأله ملكاا مين

أن عائشة رضي اهللا عنها ملا مسعت أم سليم رضي اهللا عنها : "ومنها حياء التعجب، واالستبعاد كما روي
نعم إذا : سلم عن املرأة إذا رأت يف املنام كما يرى الرجل أتغتسل قالتسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و

رأت املاء فقالت عائشة رضي اهللا عنها وغطت وجهها حياء أو ترى املرأة كما يرى الرجل فقال هلا النيب 
  ".تربت ميينك، وإال فمن أين يكون الشبه: " صلى اهللا عليه وسلم

    

: القصص" "فجاءته إحدامها متشي على استحياء: " حق ابنة شعيبومنها حياء الغربة كقوله تعاىل يف

إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما : "ومنها حياء األمثال لبيان احلق كقوله تعاىل" 25
" 53: األحزاب" "واهللا ال يستحي من احلق: "ومنها حياء احلق كقوله تعاىل". 26: البقرة" "فوقها

  ".إن اهللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن: " ه وسلموكقوله صلى اهللا علي

ومنها حياء املراقبة يف االتعاظ لذي الوعظ قال تعاىل لعيسى عليه الصالة والسالم يا عيسى عظ نفسك 
  .فإن اتعظت فعظ الناس، وإال فاستحي مين
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  ". قد استحييت من ريبإين"ومنها حياء املراجعة ليلة اإلسراء لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .استحيوا من اهللا حق احلياء احلديث: "ومنها حياء قصر األمل كما قال صلى اهللا عليه وسلم

: ومنها حياء اإلحسان كما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حق املتورعني عن حمارم اهللا عز وجل فقال

هل جزاء : "وإمنا قلنا اإلحسان لقوله" خلالئقإين ألستحي أن أحاسبهم إذا حاسبت ا: "إن اهللا تعاىل يقول
  .فجازاهم بإحسان ورعهم إحسان ترك احملاسبة" 60: الرمحن" "اإلحسان إال اإلحسان

إن العبد إذا دعا اهللا تعاىل يا رب فيعرض عنه مث : "ومنها حياء املعاودة يف السؤال كما روي يف اخلرب
بعة فيقول اهللا، إين استحيت من عبدي من كثرة ما يقول يا يا رب فيعرض عنه فيقول الثالثة، والرا: يقول
  ".رب

يا رب عذابك أوىل من : ومنها حياء املعاتبة كما روي أن اهللا تعاىل يعاتب عبده يوم القيامة فيقول
  .عتابك

ألن العبد إذا عوقب فهو مبثابة من أدى احلق الذي عليه فيحمل عقبه الراحة خبالف من عوتب فإنه : قلت
  .زال خجال مستحياً من ربه عز وجل فال يزال يف تعب واهللا أعلمال ي

  .إين ألستحي من ريب عز وجل أن أخاف شيئاً سواه: ومنها حياء التوكل مما قال عمر رضي اهللا عنه

ومنها حياء ". استحي من اهللا كما تستحي من صاحل قومك: "ومنها حياء الصالح كما روي يف اخلرب
ن الثوري دخل على رابعة العدوية رضي اهللا عنها فذكر هلا ما ذكر إىل أن العني كما روي أن سفيا

  .إين الستحي أن أسأل الدنيا ممن ميلكها فكيف ممن ال ميلكها: قالت

إن مل يكن : "ومنها حياء الواجب كما روي أن عائشة رضي اهللا عنها أثنت على نساء األنصار بقوهلا
ومنها " صلى اهللا عليه وسلم عن الصفرة والكدرة يعين مص دم احليضمينعهن احلياء أن يسألن رسول اهللا 

إين أريد أن أسألك عن أمر وأنا أستحي أن : حياء احلرمة كما روي أن أبا موسى األشعري قال لعائشة
إن الرجل جيامع أهله وال يرتل أفعليه غسل : سل ما كنت سائال عنه أمك فقال: أسألك عنه فقالت

  ". اخلتانان فقد وجب الغسل فعلت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واغتسلناإذا التقى: "فقالت

ومنها حياء ". إن اهللا يستحي من ذي الشيبة أن يعذب بالنار: "ومنها حياء الرمحة كما روي يف احلديث
الغرور كقول أيب الدرداء رضي اهللا عنه ألهل محص أال تستحيون من ربكم تبنون ما ال تسكنون، 

  .معون ما ال تأكلون، وتؤملون ما ال تدركونوجت

يا أهل البصرة يا أشباه اليهود كونوا : ومنها حياء املعرفة كما رأى بعض الصاحلني يف منامه قائال يقول
  .على حياء من ربكم

احلياء من األميان احلياء يف اجلنة، : "ومنها حياء اإلميان كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
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  .ما كان الرفق يف شيء إال زانه: "ومنها حياء الزينة كما روي يف احلديث

احلياء خري كله خري للدنيا : "وقد سئل عن احلياء فقال: ومنها حياء اخلري وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم
ليك إذا ابتليت مبعاشرة الناس، وجمالستهم فاحذر مث احذر ال حيفظ ع: وكان رضي اهللا عنه يقول" وللدين

باب اهللا : فعل تسقط به عن عني اهللا تعاىل، وعني من يسمعك بترك األدب، وكان رضي اهللا عنه يقول
مفتوح حىت تطلع الشمس من مغرا فأي وقت دفعت فيه إىل هفوة أو شيء ال حيبه اهللا منك فارجع إىل 

  .اهللا تعاىل فإنه أوىل بك، وآمل أنه يقبلك بفضله، وكرمه رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن المولدهم ومن   

هو من كبار مشايخ الرقة وفتيام، ومن أحسنهم سرية صحب أبا عبد اهللا بن اجلالء الدمشقي، وإبراهيم 
  .من تواله رعاية احلق أجل ممن تؤدبه سياسة العلم: بن داود القصار الرقي كان رضي اهللا عنه يقول

    

ية احلق تعاىل تصريه ساملاً من العلل اليت تنقصه خبالف رعاية العلم، فال خيلص صاحبها من ألن رعا: قلت
ورطة إال وقع يف أخرى فمن تولته رعاية احلق حكم من يسلك على يد شيخ، ومن تولته رعاية العلم 

  .حكم من يسلك بنفسه من عري سيح واهللا أعلم

فراح فهي تعلو أبداً إىل حمل الفرح من املشاهدة، خلقت األرواح يف األ: وكان رضي اهللا عنه يقول
  .وخلقت األجساد من االكماد فهي ال تزال ترجع إىل كمدها من طلب الشهوات الفانية، واالهتمام ا

  : من قال به أفناه عنه ومن قال منه أبقاه له مث أنشد: وكان يقول

  لبان في الناس عز الماء والنار  لوال مدامع عشاق، ولوعتهم

 ماء فمن دمع لهم جاري وكل  نار فمن أنفاسهم قدحت فكل

من آداب الفقراء يف األكل أن ال ميدوا أيديهم إىل األرفاق إال يف وقت الضرورات مث : وكان يقول
يأكلون بقدر سد الرمق، ولو كان هناك طعام كاجلبال، ويتركون الباقي لغريهم، وكان رضي اهللا عنه 

ر اهللا بنفسه كان بني قبول ورد، ومن قام إليها باهللا كان مقبوال بال شك، وكان من قام إىل أوام: يقول
الفترة بعد ااهدة من فساد االبتداء، واحلجب بعد الكشف من السكون إىل : رضي اهللا عنه يقول

نفسك سائرة بك، وقلبك طائر بك فكن مع أسرعهما، وصوال، وأنشدوا يف : األحوال، وكان يقول
  : ذلك

  بقوم جلوس، والقلوع تطير  يا هذا كسير سفينة كفسير
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  .رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن سالم البصريومنهم    

صاحب سهل بن عبد اهللا التستري رضي اهللا عنه وراوي كالمه ال ينتمي إىل غريه من املشايخ، وكان من 
سهل، وله بالبصرة أصحاب ينتمون إليه، وإىل ولده أيب احلسن أهل االجتهاد، وطريقته طريقة أستاذه 

من أطاق التوكل فالكسب غري مباح له حبال إال على وجه املعاونة : أيضاً، وكان رضي اهللا عنه يقول
دون االعتماد عليه فإن التوكل حال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والكسب سنته، ومن ضعف عن 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فليكتسب لئال يسقط عن درجة سنة النيب حال التوكل اليت هي حال
صلى اهللا عليه وسلم كما سقط عن درجة حاله، وقيل له مب تعرف األولياء رضي اهللا عنه يف اخللق؟ فقال 

بلطف لسام، وقبول عذر من اعتذر إليهم، وكمال الشفقة على مجيع اخللق برهم، وفاجرهم، وكان 
من أراد أن عورته تستر، وال تك فليحلم على من جين عليه، وليتكرم على الناس :  عنه يقولرضي اهللا

من شأن كل عاقل الزهد يف أبناء الدنيا، وذلك ألم يشغلونه : مبا يف يديه، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .بذكرها، وما هم عليه عما هو متوجه إليه من مصاحل دينه ودنياه، رضي اهللا عنه

اهللا تعالى ورضي عنه  رحمه محمد بن عليان النسوينهم وم   

من كبار مشايخ نسا، ومن أصحاب أيب عثمان احلريي الذي قيل فيه إنه إمام أهل املعارف كان رضي اهللا 
عنه خيرج من نسا قاصداً إىل أيب عثمان يف مسائل واقعات، فال يأكل، وال يشرب يف الطريق حىت يدخل 

ك املسائل، وكان رضي اهللا عنه من أعلى املشايخ مهة، وله الكرامات الظاهرة، نيسابور فيسأله عن تل
ومن كالمه رضي اهللا عنه؛ الزهد يف الدنيا مفتاح الرغبة يف اآلخرة، وكان رضي اهللا عنه يقول آيات 

ال يصفو للسخي سخاؤه : األولياء، وكرامام رضاهم مبا يسخط العوام من جماري املقدور، وكان يقول
من خدم اهللا لطلب ثواب : ال بتصغري ما أعطاه ورؤية الفضل ملن أخذه منه، وكان رضي اهللا عنه يقولإ

أو خوف عقاب فقد أظهر خسته، وأبدى طمعه، وقبيح بالعبد أن خيدم سيده لغرض دنيوي، أو أخروي 
رضي اهللا من أظهر كرامته فهو مدع، ومن ظهرت عليه الكرامات فهو ويل : وكان رضي اهللا عنه يقول

  .عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعدانومنهم    
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بغدادي األصل صحب اجلنيد، والثوري رضي اهللا عنهم، وهو من أعلم شيوخ وقته بعلوم هذه الطائفة، 
 وكان عاملاً بعلوم الشرع مقدماً فيها ينتحل مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه ذا

  .لسان وبيان

    

وطلبوا مرة من يرسلونه إىل الروم من أهل طرطوس فلم جيدوا مثله يف فضله، وعلمه، وفصاحته، وبيانه 
حىت قالوا يف ذلك الزمان مل يبق يف هذا الزمان هلذه الطائفة إال رجالن أبو علي الروذباري مبصر، وأبو 

من أراد صحبة الصوفية فليصحبهم :  عنه يقولبكر بن سعدان بالعراق، وأبو بكر أفهمهما كان رضي اهللا
من تعلم علم الرواية ورث علم الدراية، ومن : بال نفس، وال قلب، وال ملك، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .تعلم علم الدراية ورث علم الرعاية، ومن عمل بعلم الرعاية هدي إىل سبيل احلق

ة لزمه ثالثة عيوب األول اجلدال والصياح، من جلس للمناظرة على الغفل: وكان رضي اهللا عنه يقول
وذلك منهي عنه الثاين حل العلو على اخللق، وذلك منهي عنه أيضاً الثالث احلقد، والغضب، وذلك منهي 

عنه أيضاً ومن جلس للمناصفة كان كالمه أوله موعظة، وأوسطه داللة، وآخره بركة، وكان رضي اهللا 
خلقت األرواح من النور، : ر الفهوم، والعلوم وكان يقولإذا بدت احلقائق طمست آثا: عنه يقول

وأسكنت اهلياكل فإذا قوي الروح جانس العقل، وتواترت األنوار، وزالت ظلم اهلياكل، وصارت اهلياكل 
روحانية بأنوار الروح، والعقل وانقادت، ولزمت طريقها، ورجعت األرواح إىل معدا من الغيب تطالع 

الصويف هو اخلارج عن :  مبوارد القضاء، والقدر وكان رضي اهللا عنه يقولجماري األقدار، وترضى
  .النعوت والرسوم رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيادومنهم    

بصري األصل سكن مبكة وكان أوحد وقته وكان : ابن بشر بن درهم بن األعرايب األموي رضي اهللا عنه
رم ومات ا سنة إحدى وأربعني وثالمثائة وصنف للقوم كتباً كثرية، وصحب اجلنيد، يف وقته شيخ احل

والثوري، وعمراً املكي، واملسوحي، وأبا جعفر احلداد، وكان من كبار مشايخ هذه الطائفة، وعلمائهم، 
فالوعيد ومن كالمه رضي اهللا عنه قد ثبت الوعد، والوعيد من اهللا تعاىل فإذا كان الوعد قبل الوعيد، 

ديد، وإذا كان الوعيد قبل الوعد، فالوعيد منسوخ فإذا اجتمعا معاً فالغلبة، والثبات للوعد ألن الوعد 
  .حق العبد، والوعيد حق اهللا، والكرمي يتفضل بترك حقه

: قل من ادعى قوة يف أمر إال خذل ووكل إىل قوته وكان رضي اهللا عنه يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول

للعارف تبقى يف الدنيا ملات كمداً، ولو قيل ألهل اجلنة خترجون منها ملاتوا كمداً فما طابت الدنيا لو قيل 
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للعارفني إال بذكرهم اخلروج منها، وما طابت اجلنة ألهلها إال بذكرهم اخللود فيها، وكان رضي اهللا عنه 
أحسن :  باملكاشفة، وكان يقولمدارج العلوم لكون بالوسائط، وأما مدارج احلقائق فال تكون إال: يقول

من أخالق الفقراء السكون عند : أوقات، وقت يكون احلق فيه راضياً عين، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .الفقد، واالضطراب عند الوجود، واألنس باهلموم، والوحشة عند فرح الناس بالدنيا رضي اهللا عنه

عالى عنه ت رضي اهللا أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجيومنهم    

نيسابوري األصل صحب اجلنيد، والثوري وأبا عثمان وروميا اخلواص، ودخل مكة، وأقام ا، وصار 
شيخها، واملنظور إليه فيها، وحج رضي اهللا عنه قريباً من ستني حجة، ومات يف احلرم سنة مثان وأربعني 

فيكون صدر احللقة، وإذا تكلم يف وثالمثائة، وكان جيتمع هو والكتاين، والنهرجوري، واملرتعش، وغريهم 
شيء رجعوا كلهم إىل كالمه، وفضائله أكثر من أن حتصى رمحه اهللا تعاىل ومكث مبكة أربعني سنة فلم 

من : يبل قط ومل يتغوط يف احلرم بل كان خيرج كلما قضى حاجته إىل احلل، وكان رضي اهللا عنه يقول
يسمعه، وهوى يتولد يف قلبه، وحرم اهللا عليه الوصول تكلم على حال مل يصل إليه كان كالمه فتنة ملن 

من جاور باحلرم، وقلبه متعلق بشيء سوى اهللا تعاىل : إىل تلك احلال، وبلوغه، وكان رضي اهللا عنه يقول
فقد أظهر خسارته، ومن سرق شيئاً باحلرم من احلجاج اآلفاقية ليتوسع به أبعده اهللا، ووكل قلبه بالشح، 

  .كوى، ونسخ قلبه من املعارف، وخرجت منه أنوار اليقني، ومقته بني خليقتهوأطلق لسانه بالش

    

ويقاس على ذلك من جاور ببيت اهللا املقدس، واحلرم النبوي، واملساجد املعظمة كاجلامع األزهر : قلت
اه مما جربن: وكان رضي اهللا عنه يقول. مبصر، وجامع الزيتونة باملغرب، وغريها من املساجد واهللا أعلم

اللهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه امجع بيين، وبني ضاليت، ويقرأ قبله سورة، والضحى : لرد الضالة
وقد وقع مين فص يف دجلة فدعوت به فوجدت الفص يف وسط أوراق كنت أتصفحها، وسئل : ثالثاً قال

فكر نسيان النفس، بذلك الت: فقال املراد" تفكر ساعة خري من عبادة سنة: "رضي اهللا عنه عن حديث
  .واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا جعفر بن محمد بن نصير الخواصومنهم    

ويعرف باخللدي ببغداد املولد، واملنشأ صحب اجلنيد رضي اهللا عنه، وعرف بصحبته، وإليه كان ينتمي، 
 كتب القوم، وصحب الثوري، ورومياً، وميموناً، واجلريري، وغريهم من املشايخ، وكان املرجع إليه يف

هل : وحكايام، وسريهم حىت قال يوماً عندي مائة ونيف وثالثون ديواناً من دواوين الصوفية فقيل له
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  .ما عددته من الصوفية: عندك من كتب علي بن حممد الترمذي شيء فقال

وضعه من قلت احلق أنه كان من أكابر الصوفية، وأنه كان من األوتاد، ولو مل يكن له من املناقب إال ما 
األسئلة اليت ال يعرف اجلواب عنها أحد غري ختم األولياء لكان يف ذلك كفاية لبيان مقامه فإنه ال يعرف 
اجلواب عنها أحد غري اخلتم كما صرح بذلك الشيخ حميي الدين ابن العريب، وقد عده األستاذ القشريي 

  .ممن عليه مدار الطريق

لإلطالع على طرقهم يف معاملتهم مع اهللا تعاىل لريشد وأما سبب مجع العارف دواوين القوم فهو 
املريدين، واإلخوان إليها إذ األولياء أبواب اهللا فمن مل يكن عنده استعداد يدخل به من طريق ذلك الويل 

أدخل من طريق غريه، ويف ذلك تأييد عظيم للداعي إىل اهللا يكون غريه سبقه إىل ما دعا إليه، ومنه فافهم، 
، وكان رضي اهللا عنه من أفىت املشايخ، وأحسنهم، وأكملهم حاال حج رضي اهللا عنه قريباً من واهللا أعلم

ستني حجة، ومات ببغداد سنة مثان وأربعني وثالمثائة، وقربه بالشونيزية عند قرب السري السقطي، 
 أن تقطعهم أهل احلقائق قطعوا العالئق اليت تقطعهم عن احلق قبل: واجلنيد، وكان رضي اهللا عنه يقول

املتناهي يف حاله يؤثر يف : ال يقدح يف اإلخالص كونه يعمل ليصل، وكان يقول: العالئق، وكان يقول
كل شيء، ويدخل يف كل شيء وال يؤثر فيه شيء، وال يأخذ منه شيئاً، ودليل ذلك أنه صلى اهللا عليه 

متكن صلى اهللا عليه وسلم، وكان وسلم يف أوائل حاله كان إذا نزل عليه الوحي قال دثروين دثروين حىت 
سعي األحرار يف الدنيا يكون إلخوام ال ألنفسهم قلت، وملا حججت سنة سبع : رضي اهللا عنه يقول

وأربعني وتسعمائة جعلت دعائي حول البيت، ويف البيت ويف مواضع اإلجابة كله ألخواين ألن من الفتوة 
كون احلق تعاىل يف حاجته بالقضاء، والتيسري فاحلمد أن يؤخر اإلنسان حفظ نفسه، ويقدم حظ إخوانه لي

  .هللا رب العاملني

من أخلص يف املعاملة أراحه اهللا تعاىل من : مسعت اجلنيد رضي اهللا عنه يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
جاع بعضهم يف احلرم فسأيل ربه يف حجر إمساعيل فوقع يف حجره : الدعاوي الكاذبة، وكان يقول

ال أعرف شيئاً أفضل من : من مسامري امليزاب فقضى به حاجته، وكان رضي اهللا عنه يقولمسمار فضة 
العلم باهللا، وبأحكامه فإن األعمال ال تزكو إال بالعلم، ومن ال علم عنده فليس له عمل، وإمنا يكره من 

، وبالعلم هو من أكرب األعمال: العلم تضييعه، ونبذه خلف الظهر فقيل له فهل طلب العلم عمل فقال
علم اإلنسان ما : "عرف اهللا، وأطيع، وبالعلم استحيا من اهللا املستحيون، وهو قبل األعمال قال اهللا تعاىل

إذا رأيت : ، وال يكره العلم إال منقوص، وكان رضي اهللا عنه يقول"علمه البيان: "وقال اهللا تعاىل" مل يعلم
لوقت قد مضى عليه أو لوقت يريد أن يستقبله أو الفقري يأكل فاعلم أنه ال خيلو من إحدى ثالث إما 

  .للوقت الذي هو فيه
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ومعىن ذلك أن من شأن الفقري أن ال يكون مقصوده باألكل حمض قضاء الشهوة، والتبسط إمنا كله : قلت
  .ضرورة، واهللا أعلم

  .هللا عنهعليكم بصحبة الفقراء فإم كنوز الدنيا، ومفاتيح اآلخرة رضي ا: وكان رضي اهللا عنه يقول

اهللا تعالى  رحمه أبو العباس بن القاسم بن مهديومنهم    

    

ابن بنت أمحد بن سيار رمحه اهللا كان من أهل مرو، وهو شيخهم، وأول من تكلم عندهم يف حقائق 
األحوال، وكان فقيهاً عاملاً كتب احلديث ورواه، وصحب أبا بكر الواسطي، وإليه كان ينتمي يف علوم 

وكان من أحسن املشايخ لساناً يف وقته يتكلم يف علوم التوحيد، وجلميع من يلوذ به من هذه الطائفة، 
  .أهل السنة واجلماعة

كيف السبيل إىل ترك ذنب : مات رضي اهللا عنه سنة اثنتني وأربعني وثالمثائة، وكان رضي اهللا عنه يقول
ن كان به العبد مربوطاً، وقيل كان عليك يف اللوح احملفوظ خمطوطاً، وكيف السبيل إىل صرف قضاء دي

بالصرب على األوامر، واجتناب النواهي وصحبة : له يوماً مباذا يروض املريد نفسه؟ فقال رضي اهللا عنه
  .الصاحلني، وخدمة الرفقاء، وجمالسة الفقراء، واملرء حيث وضع نفسه

ما التذ عاقل :  عنه يقولحقيقة املعرفة اخلروج عن املعارف، وكان رضي اهللا: وكان رضي اهللا عنه يقول
قط مبشاهدة ألن مشاهدة احلق فناء ليس فيه لذة، وال التذاذ، وال حظ، وال احتظاظ، وكان رضي اهللا 

اخلطرة لألنبياء، : ما نطق أحد عن احلق إال وهو حمجوب عن احلق، وكان رضي اهللا عنه يقول: عنه يقول
ظلمة األطماع متنع أنوار املشاهدة، :  عنه يقولوالوسوسة لألولياء، والفكرة للعوام، وكان رضي اهللا

لباس اهلداية للعامة ولباس اهليبة للعارفني، ولباس الزينة ألهل الدنيا، ولباس اللقاء لألولياء، : وكان يقول
من دقق : وكان رضي اهللا عنه يقول" ولباس التقوى ذلك خري: "ولباس التقوى ألهل احلضرة قال تعاىل

عليه الصراط يف دقته ومن وسع النظر يف دينه ضيق عليه الصراط يف دقته، ومن غاب النظر يف دينه وسع 
  .عن حقوقه حبقوقه غاب عن كل شدة، وعقوبة

  .رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه أبو بكر بن داود الدينوري الرقيومنهم    

نة صحب أبا عبد اهللا بن أقام بالشام، وكان من أقران أيب علي الروذباري إال أنه عمر زيادة على مائة س
اجلالء وأبا بكر الرقاقي الكبري، وأبا بكر املصري غري أنه كان ينتمي إىل ابن اجلالء أكثر، وكان من أجل 
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  .مشايخ وقته، وأحسنهم حاال، وأقدمهم صحبة للمشايخ

: وف فقالمات رضي اهللا عنه بعد اخلمسني، والثالمثائة، وسئل رضي اهللا عنه عن الفرق بني الفقر، والتص

أن يكون مشغوال مبا هو أوىل يف كل : ما عالمة املتصوف فقال: الفقر حال من أحوال التصوف فقيل له
إذا احنط الفقراء عن حقيقة العلم إىل ظاهر العلم أساءوا األدب مع اهللا تعاىل، يف : وقت، وكان يقول

 حلياة معروفهم فال حياة حقيقة إال أهل املعرفة أحياء: أحواهلم خبالف غريهم، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .ألهل املعرفة ال غري رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الرازيومنهم    

عرف بالشعراين رضي اهللا عنه رازي األصل، ومولده ومنشؤه بنيسابور صحب اجلنيد، وأبا عثمان 
مد بن الفضل، ومسنون، واجلوزجاين، وحممد بن حامد، وغريهم من مشايخ القوم، احلريي، ورومياً، وحم

وهو من أجلة أصحاب أيب عثمان، وكان أبو عثمان رضي اهللا عنه يكرمه كثرياً، ويبجله، ويعرف له حمل 
وكان من كبار مشايخ نيسابور، يف وقته له من الرياضات ما يعجز األمساع، وكان عاملاً بعلوم هذه 

ائفة، وكتب احلديث الكثري، وكان ثقة نقياً مات رضي اهللا عنه سنة ثالث ومخسني وثالمثائة، وقيل له الط
مرة ما بال الناس يعرفون عيوم، وحيبون ما هم فيه، وال ينتقلون عن ذلك، وال يرجعون إىل طريق 

عماله، واشتغلوا بأحباث الصواب فقال رضي اهللا عنه ألم اشتغلوا باملباهاة بالعلم، ومل يشتغلوا باست
الظواهر، وتركوا أحباث البواطن فأعمى اهللا تعاىل قلوم عن النظر إىل الصواب، وقيد جوارحهم عن 

العارف ال يعبد إال اهللا تعاىل على املوافقة للخلق، وإال فهو مع اهللا مبا : العبادة، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .تك احلجب بني العبيد، وبني موالهم رضي اهللا عنهاملعرفة : يريد، وكان رضي اهللا عنه يقول

اهللا  رحمه بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد السلمي  أبو عمرو إسماعيل بن نجيدومنهم  
  تعالى 

وهو جد الشيخ أيب عبد الرمحن شيخ القشريي صحب أبا عثمان رضي اهللا عنه، وكان من أكرب أصحابه 
 وقته، وله طريقة ينفرد ا عن تلبيس احلال، وصون الوقت، وهو آخر ولقي اجلنيد وكان من أكرب مشايخ

  .من مات من أصحاب أيب عثمان يف سنة ست وستني وثالمثائة، ومسع احلديث ورواه، وكان ثقة

    

ومن كالمه رضي اهللا عنه كل حال يكون نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه، وكان رضي 
من مل ذبك رؤيته فاعلم أنه غري : ت عليه نفسه هان عليه دينه، وكان يقولمن كرم: اهللا عنه لقول
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ال يصفو ألحد قدم يف العبودية حىت تكون أفعاله كلها عنده رياء، : مهذب، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .وأحواله كلها عنده دعاوى

األخيار، ووفقه لقبول ما إذا أراد اهللا بعبده خرياً رزقه خدمة الصاحلني و: وكان رضي اهللا عنه يقول
يشريون به عليه، وسهل عليه سبيل اخلريات، وحجبه عن رؤيتها، وقيل له من أين تتولد الدعاوى فقال 

إمنا تتولد الدعاوى من فساد االبتداء فمن : من االغترار، وتشويش األسرار، وكان رضي اهللا عنه يقول
 يف حال من أحواله، وكان رضي اهللا عنه صحت بدايته صحت ايته، ومن فسدت بدايته فرمبا هلك

أحترم عامة : املالميت ال يكون له دعوى قط ألنه ال يرى لنفسه شيئاً يدعي به، وكان يقول: يقول
املسلمني، وال تتصدر يف أمر ما أمكنك، وكن خامال يف الناس فبقدر ما تتعرف إليهم وتشتغل م تضيع 

حماسنه ملن ال ميلك ضره، وال نفعه فقد أظهر جهله، وكان من أظهر : حظك من أوامر ربك، وكان يقول
من استقام حد االستقامة ال يعوج به أحد، ومن اعوج ال يستقيم به أحد رضي اهللا : رضي اهللا عنه يقول

  .عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو الحسن بن أحمد بن سهل البوسنجيومنهم    

 بالعراق ابن عطاء واجلريري، وبالشام طاهراً كان من أوحد فتيان خراسان لقي أبا عثمان، وصحب
املقدسي وأبا عمرو الدمشقي، وتكلم رضي اهللا عنه مع الشبلي رضي اهللا عنه، يف مسائل، وهو من أعلم 
مشايخ، وقته بعلوم التوحيد، وعلوم املعامالت، ومن أحسنهم خلقاً، وطريقة يف الفتوة، والتجريد، وكان 

ات رضي اهللا عنه سنة مثان وأربعني وثالمثائة رضي اهللا عنه، وسئل عن معظماً للفقراء حسن اخللق م
من كان باطنه أفضل : هو اليوم اسم ال حقيقة، وقد كان حقيقة، وال اسم، وكان يقول: التصوف فقال

من ظاهره فهو الويل، ومن كان باطنه، وظاهره سواء فهو العامل، ومن كان ظاهره أفضل من باطنه فهو 
لك ال ينصف من نفسه، ويطلب اإلنصاف من غريه، وقيل له من الظريف فقال اخلفيف يف اجلاهل، ولذ

اخلري منا زلة، والشر لنا صفة رضي اهللا : ذاته، وأفعاله، وأخالقه، ومشائله من غري تكلف، وكان يقول
  .عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو عبد اهللا محمد بن خفيف الضبيومنهم  

و شيخ املشايخ، وأوحدهم يف وقته كان عاملاً بعلوم الظاهر، واحلقائق حسن األحوال يف أقام بشرياز، وه
املقامات، واألحوال، ومجيع األخالق، واألعمال مات رضي اهللا عنه سنة إحدى وسبعني وثالمثائة، وكان 

 وجمانبة التصوف تصفية القلوب، ومفارقة أخالق الطبيعة، وإمخاد صفات البشرية،: رضي اهللا عنه يقول
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الدعاوي النفسانية، ومنازلة صفات الروحانية، والتعلق بعلوم احلقيقة، والنصح جلميع األمة واتباع النيب 
ليس شيء أضر باملزيد من مساحمة النفس يف : صلى اهللا عليه وسلم يف الشريعة، وكان رضي اهللا عنه يقول

ذكر على قسمني ظاهر، وباطن ال: ركوب الرخص، وقبول للتأويالت، وكان رضي اهللا عنه يقول
فالظاهر التهليل، والتحميد، والتمجيد، وقراءة القرآن، والباطن تنبيه القلوب على شرائط التيقظ على 
معرفة اهللا تعاىل، وصفاته، وأمسائه، وأفعاله، ونشر إحسانه، وإمضاء تدبريه، ونفاذ تقديره على مجيع 

ملذكور بانفراد أحديته عن كل مذكور سواه لقوله صلى ذكر اهللا منفرد، وهو ذكر ا: خلقه، وكان يقول
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، وكان رضي اهللا عنه يقول"أفضل الذكر ال إله إال اهللا: "اهللا عليه وسلم

من عرف طريقاً إىل اهللا فسلكه مث رجع عنه عذبه اهللا عذاباً مل يعذب به : "وسلم يف املنام، وهو يقول
عليك مبن يعظك بلسان فعله، وال يعظك بلسان قوله : ، وكان رضي اهللا عنه يقول"ملنيأحداً من العا
  .رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازيومنهم    

سكن أذربيجان، وكان عاملاً باألصول، واللسان، وله اللسان املشهور يف علم احلقائق، وكان الشبلي 
ه يعظمه، ويعظم قدره، وكان بينه وبني ابن خفيف مفاوضات يف مسائل شىت مات رضي رضي اهللا عن

  .اهللا عنه سنة ثالث ومخسني وثالمثائة، وغسله أبو زرعة الطربي

    

الصويف من اختاره اهللا لنفسه فصافاه من : وسئل رضي اهللا عنه عن الفرق بني الصوفية، واملتصوفة فقال
كلف بنفسه املظهر لزهده مع كون رغبته يف الدنيا، وتربية بشريته، وكان غري تكلف، واملتصوف هو املت

ليس من األدب أن : ال ختاصم نفسك فإا ليست لك دعها ملالكها يفعل ا ما يريد، وكان يقول: يقول
من مل جيعل قبلته على حقيقه ربه فسدت : تسأل رفيقك إىل أين؟ أو يف أيش؟ وكان رضي اهللا عنه يقول

غفر يل، : رؤي جمنون بين عامر يف املنام بعد موته فقيل له ما فعل اهللا بك فقال:  وكان يقولصالته،
  .وجعلين حجة على احملبني

من أقبل على اآلخرة وركن إليها أحرقته بنورها، وصار سبيكة ذهب ينتفع به : وكان رضي اهللا عنه يقول
 قيمة له، وقيل له مرة ما هي الدنيا؟ فقال رضي ومن أقبل على اهللا أحرقه بنور التوحيد، وصار جوهراً ال

  .اهللا عنه ما دنا من القلب، وشغل عن احلق

  .رضي اهللا عنه
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   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو بكر الطمستانيومنهم  

كان من أجل املشايخ، وأعالهم حاال منفرداً حباله، ووقته ال يشاركه أحد فيه من أبناء جنسه، وال يدانيه، 
لشبلي رضي اهللا عنه يقول به، وجيله، ويكرمه، صحب إبراهيم الفارسي، وغريه من مشايخ وكان ا

  .الفرس، وكانوا مجيعاً حيترمونه

ورد نيسابور، ومات ا سنة أربعني وثالمثائة، وكان رضي اهللا عنه يقول ألصحابه جالسوا اهللا كثرياً، 
ري الناس من رأى احلق يف غريه، وعلم أن السبيل خ: وجالسوا الناس قليال، يريد بذلك العزلة، وكان يقول

إىل اهللا غري السبيل الذي عليه هو ولو ارتفع يف املرتبة، وذلك لريى تقصري نفسه عما كلف به، وكان 
من اتبع الكتاب، والسنة، وهاجر إىل اهللا بقلبه، واتبع آثار الصحابة مل تسبقه : رضي اهللا عنه يقول

اليقظة ألهل اليقظة : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان رضي اهللا عنه يقولالصحابة إال بكوم رأوا ر
  .لعمارة اآلخرة كما أن الغفلة ألهل الغفلة لعمارة الدنيا

هذا إذا مل يقصد احملترف حبرفته نفع العباد واقتصر على مجع الدنيا فقط فإذا نوى حبرفته نفع العباد : قلت
  . أعلمفقد عمر الدنيا، واآلخرة، واهللا

كل من استعمل الصدق بينه، وبني اهللا تعاىل شغله صدقه مع اهللا عن الفراغ : وكان رضي اهللا عنه يقول
وكان شيخنا الشيخ حممد بن عنان رضي اهللا عنه من أهل هذا املقام فكان ال يقدر أن : إىل خلق اهللا قلت

  .يرد على أحد كالماً أبداً رضي اهللا تعاىل عنه

الوصل بال فصل فإذا جاء الفصل فال :  أصنع، والكون كله عدو يل، وكان يقولماذا: وكان يقول
النفس كالنار إذا طفئت يف موضع تأججت يف موضع كذلك النفس إذا هذبت من : وصل، وكان يقول

إن مل تقدروا على أن تصحبوا اهللا باألدب فاصحبوا : جانب تأثرت من جانب، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .صلكم بركات صحبته إىل صحبة اهللا رضي اهللا عنهمن يصحبه لتو

اهللا تعالى آمين  رحمه أبو العباس أحمد بن محمد الدينوريومنهم    

صحب يوسف ين احلسني، وعبد اهللا بن اخلراز، وأبا حممد اجلريري، وأبا العباس بن عطاء، ولقي روميا 
العلماء : ئة، وكان رضي اهللا عنه يقولوورد نيسابور، إىل مسرقند، ومات ا بعد األربعني والثالمثا

متفاوتون يف ترتيب مشاهدات األشياء فقوم رجعوا من األشياء إىل اهللا فشاهدوا األشياء حيث األشياء مث 
رجعوا عنها إىل اهللا، وقوم رجعوا من اهللا إىل األشياء من غري غيبتهم عنه فلم يروا شيئاً إال ورأوا احلق 

اء ألم مل يكن هلم طريق منهم إىل اهللا، وكان يقول عن أهل زمانه نقضوا قبله، وقوم بقوا مع األشي
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أركان التصوف، وهدموا سبيلها، وغريوا معانيها بأسام أحدثوها مسوا الطمع زيادة، وسوء األدب 
إخالصاً، واخلروج عن احلق شطحاً، والتلذذ باملذموم طيبة، واتباع اهلوى ابتالء، والرجوع إىل الدنيا، 

، وسوء اخللق صولة، والبخل حالوة، والسؤال عمال، وبذاءة اللسان سالمة، وما كان هكذا وصوال
  .طريق القوم إمنا درجوا على احلياء، واألدب، والزهد يف احلظوظ

  .رضي اهللا عنهم أمجعني

تعالى عنه  رضي اهللا أبو عثمان سعيد بن سالم المغربيومنهم    

    

كب أقام باحلرم الشريف مدة، وكان شيخه، وصحب أبا علي بن من القريوان من قرية يقال هلا كو
وأبا عمرو الزجاجي، ولقي النهرجوري، وأبا احلسني بن الصائغ الدينوري، . الكاتب حبيباً املصري

وغريهم من املشايخ، ومل ير مثله يف علو احلال، وصون الوقت وصحة احلكم بالفراسة، وقوة اهليبة، ورد 
نة ثالث وسبعني وثالمثائة، وأوصى أن يصلي عليه اإلمام أبو بكر بن فورك، وكان نيسابور، ومات ا س

أيب : من حفظ جوارحه حتت األوامر فهو يف اعتكاف على الدوام، وكان رضي اهللا عنه يقول: يقول
امللك اجلبار إال أن خيترب أولياءه بتسليط عدوهم عليهم لريى كيف صربهم عليه فإن صربوا على بلوى 

م جللهم بعلمه، وحباهم بوصله، وأسكنهم يف جواره، ونعمهم مبشاهدته، ولذذهم بذكره، عدوه
  .وأوصلهم مبعرفته، وجعلهم أئمة يقتدي م، وجناة لعباده، ورمحة يف أرضه

ومعىن صربهم على عدوهم أن يصربوا على جماهدته يف ترك ما يأمرهم به، وال يتقلقوا من كثرة : قلت
إن اهللا جعل أنس عباده يف رؤية أوليائه، وكان :  أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقولوساوسه فيطيعوه واهللا

: يقول يف معىن حديث أكثر أهل اجلنة البله معناه األبله يف دنياه الفقيه يف دينه، وكان رضي اهللا عنه يقول

العاصي خري من : من أثر صحبة األغنياء على جمالسة الفقراء ابتاله اهللا تعاىل مبوت القلب، وكان يقول
أفواه العارفني : املدعي ألن العاصي يطلب طريق التوبة، واملدعي يتخبط يف خبال دعواه، وكان يقول

من مل : الويل قد يكون مستوراً، ولكن ال يكون مفتوناً، وكان يقول: فاغرة ملناجاة القدرة، وكان يقول
  .ملغنني فهو كذابيسمع من يق احلمار مثل ما يسمع من صوت العود، ودواخل ا

  .رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن محمومة النصراباذيومنهم    
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شيخ خراسان يف وقته نيسابوري األصل، واملولد واملنشأ يرجم إليه يف أنواع من العلوم من حفظ السنن، 
ه علماً، وحاال صحب أبا بكر ومجعها، وعلوم التواريخ، وعلم احلقائق، وكان أوحد املشايخ يف وقت

الشبلي وأبا علي الروذباري وأبا حممد املرتعش، وغريهم من املشايخ أقام بنيسابور مث خرج يف آخر عمره 
إىل مكة، وحج سنة ست وستني وثالمثائة، وأقام باحلرم جماوراً، ومات سنة سبع وستني وثالمثائة، وكتب 

من األدب إذا اشتهر اإلنسان بالزهد، ورمى : عنه يقولاحلديث، ورواه، وكان ثقة، وكان رضي اهللا 
الدنيا أن يتظاهر بإمساكها بني الناس ليقطع نسبة الزهد إليه، واملدار على القلب فإن اهللا ال ينظر إىل 

إذا بدا لك شيء من بوادي احلق فال : صوركم، ولكن ينظر إىل قلوبكم، وكان رضي اهللا عنه يقول
 إىل نار، وال ختطرمها ببالك مث إذا رجعت عن ذلك احلال فعظم ما عظم اهللا، تلتفت معه إىل جنة، وال

ما دامت : أنا معصوم يف رؤيتهن فقال رضي اهللا عنه: وقيل له إن بعض الناس جيالس النسوان، ويقول
من عمل على رؤية اجلزاء : األشباح باقية فاألمر والنهي خماطب ما العبد ال سيما العزاب، وكان يقول

كانت أعماله بالعدد، واإلحصاء، ومن عمل على املشاهدة أذهلته املشاهدة عن التعداد، والعدد، ويف 
" 160: األنعام" "من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا: "رواية من عمل بالعدد كان ثوابه بالعدد قال تعاىل

" ون أجرهم بغري حسابإمنا يوىف الصابر: "ومن عمل على املشاهدة كان أجره ال عد له لقوله تعاىل

دماء احملبني جتيش، وتغلي وهم واقفون مع احلق على مقام إن : وكان رضي اهللا عنه يقول" 15: الزمر"
اجلذب أسرع من السلوك فإن كل جذبة من احلق تغين : تقدموا غرقوا، وإن تأخروا حجبوا، وكان يقول

 الكتاب، والسنة، وترك األهواء، والباع، أصل التصوف هو مالزمة: العبد عن أعمال الثقلني، وكان يقول
وتعظيم حرمات املشايخ، وإقامة املعاذير للخلق، واملداومة على األوراد، وترك ارتكاب الرخص، 
الزاهد : والتأويالت، وما ضل أحد عن هذا الطريق إال احنط عن مقام الرجال، وكان رضي اهللا عنه يقول

إمنا مسى اهللا تعاىل أصحاب : ة، وكان رضي اهللا عنه يقولغريب يف الدنيا، والعارف غريب يف اآلخر
ليس لألولياء سؤال إمنا هو الذبول، : الكهف فتية ألم آمنوا بال واسطة وكان رضي اهللا عنه يقول

: ايات األولياء بدايات األنبياء عليهم الصالة والسالم، وكان رضي اهللا عنه يقول: واخلمول وكان يقول

يد، والتفرقة حقيقة التجريد، وهو أن يكون العبد فانياً هللا تعاىل يرى األشياء كلها به، اجلمع عني التوح
  .وله، وإليه، ومنه

    

تعالى عنه  رضي اهللا أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصريومنهم    
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بصري األصل سكن بغداد، ومات ا يوم اجلمعة يف ذي احلجة سنة إحدى وسبعني وثالمثائة كان شيخ 
اق يف وقته، ومل ير مثله يف زمانه من املشايخ، وال أمت مقاال منه، وال أحسن لساناً، وال أعلى مكاناً العر

  .متوحداً يف طريقته ظريفاً يف مشائله، وحاله

له لسان يف التوحيد خيتص به، ومقام يف التجريد، والتفريد مل يشاركه فيه أحد بعده، وهو أستاذ 
 منهم صحب الشبلي، وإليه كان ينتمي، وصحب غريه من املشايخ، وكان العراقيني، وبه تأدب من تأدب

مكثت زماناً إذا قرأت القرآن ال أستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم، وأقول من : رضي اهللا عنه يقول
  .الشيطان الرجيم حىت حيضر كالم احلق

نها شيئاً، وقد أمر اهللا عز ولعل هذا وقع منه قبل الكمال فإن الكمال يقرأ املراتب، وال ينفي م: قلت
وجل أشرف املرسلني صلى اهللا عليه وسلم باالستعاذة من الشيطان فلو كان عدد شهوده كماال لكان 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل بذلك واهللا أعلم

  .عرضوا، وال تصرحوا التعريض أستر، رضي اهللا عنه: وكان رضي اهللا عنه يقول

اهللا تعالى  رحمه أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباريأبو عبد اهللا ومنهم    

ابن أخت أيب علي الروذباري رضي اهللا عنه شيخ الشام يف وقته يرجع إىل أحوال خيتص ا، وأنواع من 
العلوم من علم الشريعة، والقرآن، وعلم احلقيقة، وأخالق، ومشائل تفرد ا، وتعظيم للفقر، وصيانته، 

لفقراء، وامليل إليهم، والرفق م مات بصور سنة تسع، وستني وثالمثائة، وكان ومالزمة آدابه، وحمبة ا
أقبح من : أهل الغيبة إذا شربوا طاشوا، وأهل احلضور إذا شربوا عاشوا، وكان يقول: رضي اهللا عنه يقول

  .كل قبيح صويف شحيح

الناس من أخالق اهللا عز وجل واملراد هنا بالشح أن مينع خبال ال على وجه احلكمة فإن املنع لبعض : قلت
التصوف ينفي عن صاحبه البخل، وكتابة احلديث تنفي : فافهم، واهللا أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

عن صاحبها اجلهل فإذا اجتمعا يف شخص فناهيك به مقاماً، وكان يقول يف جمالسة األضداد ذوبان الروح 
من هدم األولياء بال أدب هلك، وكان :  عنه يقولويف جمالسة األشكال تلقيح العقول، وكان رضي اهللا

يقول ليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة، وليس كل من يصلح للمؤانسة يؤمتن على األسرار 
  .فإنه ال يؤمتن على األسرار إال األمناء، والسالم

  .رضي اهللا عنهوكان رضي اهللا عنه من عادته إذا ذهب ملكان أن ميشي على أثر الفقراء ال يتقدمهم 

تعالى عنه  رضي اهللا أبو عبد اهللا محمد بن الحسن الروغنديومنهم    



الشعراين- الطبقات الكربى  182  

من أجلة مشايخ طوس صحب أبا عثمان احلريي، وطائفة من طبقته من املشايخ، وكان قد صار أوجد 
  .وقته يف طريقته، وظهرت له آيات، وكرامات، وكان جمرداً على احلال كبري اهلمة

من ترك الدنيا للدنيا فهو من عالمة حبه مجع : المثائة، وكان رضي اهللا عنه يقولمات بعد اخلمسني والث
  .من ضيع حق اهللا تعاىل يف صغره أذله اهللا يف كربه: الدنيا، وكان رضي اهللا عنه يقول

حمل ذلك إذا مل يقع منه توبة مقبولة، ومعىن إذالل اهللا له استحقاقه لإلذالل وقد ال يقع وكان : قلت
إياك والتمييز يف اخلدمة فإن أرباب التمييز قد مضوا أخدم الكل ليحصل لك املراد، :  عنه يقولرضي اهللا

وال يفوتك املقصود، وما رأينا أحداً خدم الفقراء إال وحلقته بركام، وربح العز يف الدنيا قبل اآلخرة، 
يرتل : ي اهللا عنه يقولالزاهد يف حظ نفسه والصويف يف حظ ربه، وكان رض: وكان رضي اهللا عنه يقول

اهللا عز وجل على كل عبد من البالء حبسب ما وهبه من املعرفة يف ذلك لتكون معرفته عوناً له على بالئه 
ما جزع النيب صلى : فأعالهم معرفة أكثرهم بالء، وأقلهم معرفة أقلهم بالء، وكان رضي اهللا عنه يقول

 والرمحة فكان إذا كوشف له عن أمته أم يقعون يف خمالفة اهللا عليه وسلم قط إال ألمته فإنه بعث بالرأفة،
" 128التوبة " "عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم: "جزع هلم، وعليهم قال تعاىل

ال تصح األحوال إال إن كانت عن نتائج العلم فلوال العلم ما خاف القلب، : وكان رضي اهللا عنه يقول
  . رضي اهللا عنهوال اطمأن، وال سكن

أبو الحسن علي بن بندار بن الحسين الصوفيومنهم    

    

هو من أجلة مشايخ نيسابور، ومقدميهم رزق من رؤية املشايخ، وصحبتهم ما مل يرزق غريه صحب 
بنيسابور أبا عثمان وحمفوظاً، وببغداد اجلنيد، وروميا، ومسنوناً، وابن عطاء، واجلريري، وبالشام املقدسي، 

جلالء، ومبصر أبا بكر املصري، والزقاق، والروذباري، وكتب احلديث الكثري، ورواه، وكان ثقة، وابن ا
وكان يقول ملن يدخل بلده، ويبدأ باحملدثني، والعلماء قبله شغلتك السنة عن الفريضة ألن الصوفية 

صوف فقال هو ينظفون حمل العلم من قلبك ليصلح قلبك إلقامة العلم فيه، وسئل رضي اهللا عنه عن الت
فساد القلوب على حسب فساد الزمان، : إسقاط رؤية اخللق ظاهراً، وباطناً، وكان رضي اهللا عنه يقول

ال يكمل الفقري حىت يكتم فقره، ويكتم عن إخوانه رضاه به، وأنسه، : وأهله وكان رضي اهللا عنه يقول
ح ال يرجى فيه الصالح، وكان إذا زمان يذكر فيه أمثالنا بالصال: وفرحه به، وكان رضي اهللا عنه يقول

إنك لقيت فالناً، وأنا مل : لقي أحداً ممن لقي من املشايخ من مل يلقه يقبل يده وال ميشي إال وراءه، ويقول
  .رضي اهللا عنه. ألقه
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تعالى عنه  رضي اهللا أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر النيسابوريومنهم    

 نيسابور يف وقته صحب أبا عثمان احلريي ومات قبل الستني، من أفىت مشايخ: كان رضي اهللا عنه يقول
الفتوة حسن اخللق، وبذل املعروف إىل كل بر، وفاجر، وكان : والثالمثائة، ومن كالمه رضي اهللا عنه

أنتم : إذا شهد فيكم أحد بشر فخافوا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للمسلمني: رضي اهللا عنه يقول
  .ألرضشهداء اهللا يف ا

وهذا باب أغفله كثري من الفقراء فال يعبئون مبن جيرحهم استناداً إىل اإلكتفاء مبا يعلمه اهللا منهم، : قلت
وهو مقصور عن درجة العرفان، فإن اهللا تعاىل زكى من جرحهم ومساهم شهداء اهللا، فيجب تصديقهم مبا 

  .أخربوا به فافهم، واهللا أعلم

   رحمهتعالى و رضي اهللا حمد بن حمدون القرادأبو عبد اهللا محمد بن أومنهم  

كبار مشايخ نيسابور صحب أبا علي الثقفي، وعبد اهللا بن منازل، والشبلي، وأبا بكر بن طاهر، وغريهم 
من املشايخ، وكان أوحد، وقته يف طريقته، ومن كالمه رضي اهللا عنه كتمان احلسنات أوىل من كتمان 

لن يدخل نور املعرفة قلباً من القلوب حىت : ، وكان رضي اهللا عنه يقولالسيئات، فإنه بذلك يرجو النجاة
  .يؤثر صاحبه احلق تعاىل على كل شيء رضي اهللا عنه

عنهم  رضي اهللا أبو عبد اهللا وأبو القاسم ابنا أحمد بن محمد المقريومنهم    

زي، ومظفراً القرميسيين، فأما أبو عبد اهللا فإنه صحب يوسف بن احلسني الرازي، وعبد اهللا اخلراز الرا
ورومياً، واجلريري وابن عطاء، وكان من أفىت املشايخ، وأسخاهم، وأحسنهم خلقاً، وأعالهم مهة مات 

رضي اهللا عنه سنة ست وستني وثالمثائة، وأما أبو القاسم، فكان أوحد املشايخ خبراسان يف وقته وطريقته 
شيه، وجلوسه صحب بن عطاء، واجلريري، وابن عايل احلال شريف اهلمة حسن السمت، والوقار يف م

أيب سعدان، وابن ممشاد الدينوري، والروذباري، ومات رضي اهللا عنه سنة مثان وسبعني، وثالمثائة 
  .بنيسابور

الفقري الصادق هو الذي ميلك كل شيء، وال ميلكه شيء يعين أنه لقربه كلى : وكان رضي اهللا عنه يقول
من أخالق الفتيان أن حيسن خلقه : يركن لغري اهللا وكان رضي اهللا عنه يقولشيء دعا ربه به أجابه فال 

مع من يبغضه، ويبذل املال ملن يكرهه، وحيسن الصحبة مع من ينفر منه قلبه، وموافقة اإلخوان يف كل ما 
أوائل بركات الدخول يف طريق القوم أن تصدق الصادقني يف كل ما : ال خيالف العلم، وكان يقول

 به عن أنفسهم، وعن مشاخيهم فمن توقف يف شيء من ذلك حرم بركتهم، وكان رضي اهللا عنه أخربوا
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: العارف هو من شغله معروفه عن النظر إىل اخللق بعني القبول، والرد، وكان رضي اهللا عنه يقول: يقول

  .من تعزز عن خدمة إخوانه أورثه اهللا ذال ال انفكاك له منه أبداً

السماع على ما فيه من اللطافة فيه خطر عظيم إال ملن مسعه بعلم : اهللا عنه يقولوكان أبو القاسم رضي 
  .عزيز، وحال صحيح، ووجد غالب من غري حظ له فيه رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا أبو محمد عبد اهللا بن محمد الراسبيومنهم  

    

 ورحل إىل الشام مث عاد إىل بغداد، بغدادي األصل من أجلة مشاخيهم صحب ابن عطاء، واجلريري،
إذا امتحن القلب بالتقوى ترحل عنه حب الدنيا، : ومات ا سنة سبع وستني وثالمثائة، وكان يقول

وحب الشهوات، واطلع على املغيبات، ومن مل ميتحن قلبه بالتقوى ال يربح عن حب الدنيا، ومل يزل 
ون الرياضات الستخدام اجلان ليخربوهم باملغيبات حني ولذلك استعمل النصاب: حمجوباً عن املغيبات قلت

عدموا الصدق يف الزهد يف الدنيا فأخطئوا، ومقتوا نسأل اهللا السالمة لنا، وإلخواننا املسلمني فيما بقي من 
احملبة إذا ظهرت افتضح فيها احملب، وإذا كتمت قتلت : العمر إنه مسيع جميب، وكان رضي اهللا عنه يقول

خلق اهللا األنبياء عليهم الصالة، والسالم للمجالسة، وخلق العارفني للمواصلة، : ، وكان يقولاحملب كمداً
: وخلق الصاحلني للمالزمة، وخلق املؤمنني للمجاهدة، والعبادة، وكان رضي اهللا عنه يقول يف قوله تعاىل

عاه اهللا إىل اآلخرة، ومن أراد مجع بني إرادتني فمن أراد الدنيا د" تريديون عرض الدنيا، واهللا يريد اآلخرة"
ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سخيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم : "اآلخرة دعاه اهللا إىل قربه قال تعاىل

والسعي املشكور هو البلوغ إىل منتهى اآلمال من القرب، والدنو، وكان رضي " 19: اإلسراء" "مشكوراً
  .ن ال يوافقك، وال تستطيع تركه رضي اهللا عنهمن البالء العظيم صحبتك م: اهللا عنه يقول

تعالى عنه  رضي اهللا أبو عبد اهللا محمد بن عبد الخالق الدينوريومنهم    

من أجلة املشايخ، وأكربهم حاال وأعالهم مهة وأفصحهم يف علوم هذه الطائفة مع ما كان يرجع إليه من 
قرى سنني مث عاد إىل دينور، ومات ا، وكان صحة الفقر، والتزام آدابه، وحمبة أهله، وأقام بوادي ال

صحبة األصاغر مع األكابر من التوفيق، والفطنة، ورغبة األكابر يف صحبة األصاغر : رضي اهللا عنه يقول
  .من اخلذالن، واحلمق

ال يغرنك من الفقراء ما ترى عليهم من هذه اللبسة الظاهرة فإم ما زينوا : وكان رضي اهللا عنه يقول
تعب الزهد على البدن، وتعب املعرفة على القلب، : ر إال بعد أن خربوا البواطن، وكان يقولالظواه
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أرفع العلوم علم األمساء، والصفات، وإخالص أعمال الظواهر تصحيح أحوال : وكان رضي اهللا عنه يقول
مالك : رأيت يف بعض أسفاري رجال يقفز بإحدى رجليه فقلت له: البواطن، وكان رضي اهللا عنه يقول

ومحلناهم يف الرب : "أما تقرأ قوله تعاىل: نعم فقال: أمسلم أنت؟ فقلت: وللسفر مع فقدان اآللة فقال
: إذا كان هو احلامل محل بال آلة الستغنائه تعاىل عنها، وكان رضي اهللا عنه يقول" 70اإلسراء " "والبحر

  .هللا عنهإن كثرة الكالم تنشف احلسنات كما تنشف األرض بعد املاء رضي ا

تعالى عنه  رضي اهللا أبو صالح سيدي عبد القادر الجيليومنهم    

وهو ابن موسى بن عبد اهللا بن حيىي الزاهد بن حممد بن داود بن موسى بن عبد اهللا بن موسى اجلون بن 
عبد اهللا احملض بن احلسن املثىن بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني ولد رضي 

هللا عنه سنة سبعني وأربعمائة، وتويف سنة إحدى وستني ومخسمائة، ودفن ببغداد رضي اهللا تعاىل عنه وقد ا
أفرده الناس بالتآليف، وحنن نذكر إن شاء اهللا تعاىل ملخص ما قالوه مما به نفع، وتأديب للسامع فنقول 

يف زمنه من يأخذ بيده، وأنا لكل عثر احلسني احلالج فلم يكن : كان رضي اهللا عنه يقول: وباهللا التوفيق
من عثر مركوبه من أصحايب، ومريدي وحميب إىل يوم القيامة آخذ بيده يا هذا فرسي مسرج ورحمي 

منصوب، وسيفي شاهر وقوسي موتر أحفظك، وأنت غافل، وحكى عن أمه رضي اهللا عنها، وكان هلا 
يرضع ثديه يف ار رمضان، ولقد غم على قدم يف الطريق أا قالت ملا وضعت ولدي عبد القادر كان ال 

إنه مل يلتقم اليوم له ثدياً مث اتضح أن ذلك اليوم كان : الناس هالل رمضان فأتوين وسألوين عنه فقلت هلم
من رمضان، واشتهر ببلدنا يف ذلك الوقت أنه ولد لألشراف ولد ال يرضع يف ار رمضان، وكان رضي 

طيلس، ويركب البغلة وترفع الغاشية بني يديه، ويتكلم على كرسي عال، اهللا عنه يلبس لباس العلماء، ويت
  .ورمبا خطا يف اهلواء خطوات على رؤوس الناس

    

بقيت أياماً كثرية مل أستطعم فيها بطعام فلقيين إنسان : مث يرجع إىل الكرسي، وكان رضي اهللا عنه يقول
صاً فجلست كله فإذا برقعة مكتوب فيها قال اهللا أعطاين صرة فيها دراهم فأخذت منها خبزاً مسيذاً، وخبي

إمنا جعلت الشهوات لضعفاء خلقي ليستعينوا ا على الطاعات أما األقوياء "تعاىل يف بعض كتبه املرتلة 
  .فتركت األكل، وانصرفت" فما هلم وللشهوات

سخت فإذا كثرت إنه لترد على األثقال البهثرية لو وضعت على اجلبال تف: وكان رضي اهللا عنه يقول
علي األثقال وضعت جنيب على األرض، وتلوت فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا مث أرفع رأسي 

قاسيت األهوال يف بداييت فما تركت هوال : وكان رضي اهللا عنه يقول. وقد انفرجت عين تلك األثقال
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الشوك وغريه وكنت إال ركبته وكان لباسي جبة صوف وعلى رأسي خريقة وكنت أمشي حافياً يف 
أقتات خبرنوب الشوك، وقمامة البقل، وورق اخلس من شاطئ النهر، ومل أزل آخذ نفسي بااهدات 
حىت طرقين من اهللا تعاىل احلال فإذا طرقين صرخت، ومهت على وجهي سواء كنت يف صحراء أو بني 

ين مرة األحوال حىت مت، الناس، وكنت أتظاهر بالتخارس، واجلنون، ومحلت إىل البيمارستان، وطرقت
وجاءوا بالكفن، والغاسل، وجعلوين على املغتسل ليغسلوين مث سري عين وقمت وقال له رجل مرة كيف 

من رأى األشياء من اهللا، وأنه هو الذي وقفه لعمل اخلري، : اخلالص من العجب فقال رضي اهللا عنه
أي :  ال نرى الذباب يقع على ثيابك فقالوقيل له مرة مالنا. وأخرج نفسه من البني فقد سلم من العجب

  .شيء يعمل الذباب عندي، وأنا ما عندي شيء من دبس الدنيا، وال عسل اآلخرة

أميا امرئ مسلم عرب على باب مدرسيت خفف اهللا عنه العذاب يوم القيامة، : وكان رضي اهللا عنه يقول
إنه رآين مرة، وال بد أن اهللا تعاىل : لوكان رجل يصرخ يف قربه، ويصيح حىت آذى الناس فأخربوه به فقا

وتوضأ رضي اهللا عنه يوماً فبال عليه عصفور . يرمحه ألجل ذلك فمن ذلك الوقت ما مسع له أحد صراخاً
فرفع رأسه إليه، وهو طائر فوقع ميتاً فغسل الثوب مث باعه، وتصدق بثمنه، وقال هذا ذا، وكان رضي 

ك روحي، وقد صح بالربهان أن الكل لك وكان رضي اهللا عنه يا رب كيف أهدي إلي: اهللا عنه يقول
يتكلم يف ثالثة عشر علماً، وكانوا يقرءون عليه يف مدرسته درساً من التفسري، ودرساً من احلديث ودرساً 

من املذهب، ودرساً من اخلالف، وكانوا يقرءون عليه طريف النهار التفسري، وعلوم احلديث، واملذهب، 
  .ول، والنحو وكان رضي اهللا عنه يقرأ القرآن بالقراءات، بعد الظهرواخلالف، واألص

وكان يفيت على مذهب اإلمام الشافعي، واإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهما، وكانت فتواه تعرض 
على العلماء بالعراق فتعجبهم أشد اإلعجاب فيقولون سبحان من أنعم عليه، ورفع إليه سؤال يف رجل 

ثالث إنه ال بد أن يعبد اهللا عز وجل عبادة ينفرد ا دون مجيع الناس يف وقت تلبسه ا حلف بالطالق ال
فماذا يفعل من العبادات فأجاب على الفور يأيت مكة وخيلي له املطاف، ويطوف سبعاً وحده، وينحل 

هللا عز ميينه فأعجب علماء العراق، وكانوا قد عجزوا عن اجلواب عنها، ورفع له شخص ادعى أنه يرى ا
نعم فانتهره، واه عن هذا القول، وأخذ عليه أن ال : فقال. أحق ما يقولون عنك: وجل بعيين رأسه فقال

  .يعود إليه فقيل للشيخ أحمق هذا أم مبطل فقال هذا حمق ملبس عليه، وذلك أنه شهد ببصريته نور اجلمال

تصل شعاعها بنور شهوده فظن أن مث خرق من بصريته إىل بصره ملعة فرأى بصره ببصريته، وبصريته ي
بصره رأى ما شهده ببصريته، وإمنا رأى بصره ببصريته فقط، وهو ال يدري قال اهللا تعاىل مرج البحرين 

يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان، وكان مجع من املشايخ، وأكابر العلماء حاضرين هذه الواقعة فأطرم 
 حال الرجل، ومزق مجاعة ثيام، وخرجوا عرايا إىل مساع هذا الكالم، ودهشوا من حسن إفصاحه عن
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    : الصحراء، وكان رضي اهللا عنه يقول

تراءى يل نور عظيم مأل األفق مث تدىل فيه صورة تناديين يا عبد القادر أنا ربك، قد حللت تلك احملرمات 
قادر جنوت مين فقلت اخسأ يا لعني فإذا ذلك النور ظالم، وتلك الصورة دخان مث خاطبين يا عبد ال

بعلمك بأمر ربك، وفقهك يف أحوال منازالتك، ولقد أضللت مبثل هذه الواقعة سبعني من أهل الطريق 
وسئل رضي اهللا . فقلت هللا الفضل فقيل له كيف علمت أنه شيطان قال بقوله وقد حللت لك احملرمات

 ال يأيت باستدعاء، وال يذهب عنه عن صفات املوارد اإلهلة، والطوارق الشيطانية فقال الوارد اإلهلي
وسئل . بسبب، وال يأيت على منط واحد، وال يف وقت خمصوص، والطارق الشيطاين خبالف ذلك غالباً

هي أن يتعرى العبد بنفسه عن حب الدنيا، وبروحه عن التعلق بالعقىب، : رضي اهللا عنه عن اهلمة فقال
أن يلمح الكون أو خيطر على سره، وسئل رضي اهللا وبقلبه عن إرادته مع إرادة املوىل، ويتجرد بسره عن 

  .ابك له وابك منه وابك عليه، وال حرج: عنه عن البكاء فقال

وسئل رضي اهللا عنه عن . أخرجها من قلبك إىل يدك فإا ال تضرك: وسئل رضي اهللا عنه عن الدنيا فقال
ومشاهدة املنة، وحفظ احلرمة حقيقة الشكر االعتراف بنعمة املنعم على وجه اخلضوع، : الشكر فقال

الفقري الصابر مع اهللا تعاىل، أفضل من الغين الشاكر له : على وجه معرفة العجز عن الشكر وكان يقول
والفقري الشاكر أفضل منهما والفقري الصابر الشاكر أفضل منهم وما خطب البالء إال من عرف املبلى 

يؤثر فيك جفاء اخللق بعد مطالعتك للحق وسئل رضي اهللا عنه عن حسن اخللق فقال هو أن ال 
واستصغار نفسك، وما منها معروفة بعيوا، واستعظام اخللق، وما منهم نظروا إىل ما أودعوا من اإلميان 

البقاء ال يكون إال مع اللقاء واللقاء يكون كلمح البصر أو : وسئل رضي اهللا عنه عن البقاء فقال. واحلكم
لقاء أن ال يصحبهم يف وصفهم به شيء فان ألما ضدان، وكان يقول مىت هو أقرب، ومن عالمة أهل ال

ذكرته فأنت حمب، ومىت مسعت ذكره لك فأنت حمبوب، واخللق حجابك عن نفسك، ونفسك حجابك 
عن ربك، رما دمت ترى اخللق ال ترى نفسك، وما دمت ترى نفسك ال ترى ربك، وملا اشتهر أمره يف 

ن أذكياء بغداد ميتحنونه يف العلم فجمع كل واحد له مسائل، وجاء إليه فلما اآلفاق اجتمع مائة فقيه م
استقر م الس أطرق الشيخ فظهرت من صدره بارقة من نور فمرت على صدور املائة فمحت ما يف 
  .قلوم فبهتوا، واضطربوا، وصاحوا صيحة، واحدة، ومزقوا ثيام، وكشفوا رؤوسهم مث صعد الكرسي

    

اجلميع عما كان عندهم فاعترفوا بفضله، وكان من أخالقه أن يقف مع جاللة قدره الصغري، وأجاب 
واجلارية، وجيالس الفقراء ويفلي هلم ثيام وكان ال يقوم يف ألحد من العظماء وال أعيان الدولة، وال أمل 

خ عبد القادر رضي قط بباب وزير، وال سلطان، وكان الشيخ علي بن اهلييت رضي اهللا عنه يقول عن الشي
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كان قدمه على التفويض واملوافقة مع التربي من احلول والقوة وكانت طريقته جتريد التوحيد : اهللا عنه
وتوحيد التفريد مع احلضور يف موقف العبودية ال بشيء وال لشيء، وكان الشيخ عدي بن مسافر رضي 

لذبول حتت جماري األقدار مبوافقة القلب كان الشيخ عبد القادر رضي اهللا عنه طريقته ا: اهللا عنه يقول
والروح، واختاد الباطن، والظاهر، وانسالخه من صفات النفس مع الغيبة عن رؤية النفع، والضرر، 

كان طريق الشيخ عبد القادر رضي اهللا : والقرب والبعد، وكان الشيخ بقاء بن بطو رضي اهللا عنه يقول
ت ومعانقة اإلخالص، والتسليم، وموافقة الكتاب، والسنة يف عنه احتاد القول، والفعل، والنفس، والوق

كل نفس، وخطرة ووارد، وحال الثبوت مع اهللا عز وجل، ويف روايه كانت قوة الشيخ عبد القادر رضي 
اهللا عنه يف طريقه إىل ربه كقوى مجيع أهل الطريق شدة ولزوماً، وكانت طريقته التوحيد وصفاً، وحكماً، 

شرع ظاهراً، وباطناً، ووصفه قلب فارغ، وكون غائب، ومشاهده رب حاضر بسريرة وحاال وحتقيقه ال
وكان أبو الفتح . ال تتجاذا الشكوك، وسر ال تنازعه األغيار، وقلب ال تفارقه البقايا رضي اهللا عنه

 خدمت الشيخ عبد القادر رضي اهللا عنه أربعني سنة فكان يف مدا يصلي: اهلروي رضي اهللا عنه يقول

الصبح بوضوء العشاء، وكان كلما أحدث جدد يف وقته وضوءه مث يصلي ركعتني، وكان يصلي العشاء 
ويدخل خلوته، وال ميكن أحداً أن يدخلها معه فال خيرج منها إال عند طلوع الفجر ولقد أتاه اخلليفة يريد 

يلة فرأيته يصلي أول الليل وبت عنده ل: االجتماع به ليال فلم يتيسر له االجتماع إىل الفجر قال اهلروي
الرب الشهيد احلسيب الفعال اخلالق : يسرياً مث يذكر اهللا تعاىل إىل أن ميضي الثلث األول يقول احمليط

اخلالق البارئ املصور فتتضاءل جثته مرة، وتعظم أخرى، ويرتفع يف اهلواء إىل أن يغيب عن بصري مرة مث 
ن يذهب الثلث الثاين، وكان يطيل سجوده جداً مث جيلس متوجهاً يصلي قائماً على قدميه يتلو القرآن إىل أ

مشاهداً مراقباً إىل قريب طلوع الفجر مث يأخذ يف الدعاء، واالبتهال والتذلل، ويغشاه نور يكاد خيطف 
األبصار إىل أن يغيب فيه عن النظر قال، وكنت أمسع عنده سالم عليكم سالم عليكم وهو يرد السالم إىل 

أقمت يف صحراء العراق، وخرائبه : صالة الفجر، وكان الشيخ عبد القادر رضي اهللا عنه يقولأن خيرج ل
مخساً وعشرين سنة جمرداً سائحاً ال أعرف اخللق وال يعرفوين يأتيين طوائف من رجال الغيب، واجلان 

  .أعلمهم الطريق إىل اهللا عز وجل

ا كنت عرفته، وشرط أن ال أخالفه وقال يل اقعد ورافقين اخلضر عليه السالم يف أوىل دخويل العراق، وم
هنا فجلست يف املوضع الذي أقعدين فيه ثالث سنني يأتيين كل سنة مرة ويقول يل مكانك حىت آتيك 

ومكثت سنة يف خرائب املدائن آخذ نفسي بطريق ااهدات فآكل املنبوذ، وال أشرب املاء، : قال
نبوذ وسنة ال آكل، وال أشرب، وال أنام، ومنت مرة بإيوان ومكثت فيها سنة أشرب املاء، وال آكل امل

كسرى يف ليلة باردة فاحتلمت فقمت، وذهبت إىل الشط، واغتسلت مث منت فاحتلمت فذهبت إىل 
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الشط، واغتسلت قوقع يل ذلك يف تلك الليلة أربعني مرة، وأنا أغتسل مث صعدت إىل اإليوان خوف 
 من دنياكم، وكان رضي اهللا عنه يرى اجللوس على بساط امللوك، النوم، دخلت يف ألف فن حىت أستريح

ومن داناهم من العقوبات املعجلة للفقري، وكان رضي اهللا عنه إذا جاءه خليفة أو وزير يدخل الدار مث 
خيرج حىت ال يقوم له إعزازاً للطريق يف أعني الفقراء، واجتمع عنده مجاعة من الفقراء، والفقهاء يف 

امية فتكلم عليهم يف القضاء، والقدر فبينما هو يتكلم إذا سقطت عليه حية من السقف ففر مدرسة النظ
  .منها كل من كان حاضراً عنده

    

ومل يبق إال هو فدخلت احلية حتت ثيابه، ومرت على جسمه، وخرجت من طوقه، والتوت على عنقه، 
 وقامت على ذنبها بني يديه وهو مع ذلك ال يقطع كالمه، وال غري جلسته مث نزلت على األرض،

: فصوتت مث كلمها بكالم ما فهمه أحد من احلاضرين مث ذهبت فرجع الناس، وسألوه عما قالت فقال

وهل أنت إال دويدة حيركك : لقد اختربت كثرياً من األولياء فلم أر مثل ثباتك فقلت هلا: قالت يل
ي اهللا عنه مث إا جاءتين بعد ذلك، وأنا أصلي القضاء، والقدر الذي أتكلم فيه قال الشيخ عبد القادر رض

ففتحت فمها موضع سجودي فلما أردت السجود دفعتها بيدي، وسجدت فالتفت على عنقي مث دخلت 
  .من كمي

وخرجت من الكم اآلخر مث دخلت من طوقي مث خرجت فلما كان الغد دخلت خربة فرأيت شخصاً 
 أنا احلية اليت رأيتها البارحة، ولقد اختربت كثرياً من عيناه مشقوقتان طوال فعلمت أنه جين فقال يل

األولياء مبا اختربتك به فلم يثبت أحد منهم يل كثباتك، وكان منهم من اضطرب باطنه، وثبت ظاهره، 
ومنهم من اضطرب ظاهراً، وباطناً، ورأيتك مل تضطرب ظاهراً وال باطناً، وسألين أن يتوب على يدي 

هذا ميت فأخرجه : ما ولد يل قط مولود إال أخذته على يدي وقلت:  عنه يقولفتوبته، وكان رضي اهللا
من قليب أول ما يولد قال ابن األحض رمحه اهللا تعاىل، وكنا ندخل على الشيخ عبد القادر رضي اهللا عنه 

يف الشتاء، وقوة برده، وعليه قميص واحد، وعلى رأسه طاقية، والعرق خيرج من جسده، وحوله من 
  .مبروحة كما يكون يف شدة احلريروحه 

    

وكان رضي اهللا عنه يقول ألصحابه اتبعوا، وال تبتدعوا وأطيعوا، وال ختالفوا، واصربوا، وال جتزعوا، 
واثبتوا، وال تتمزقوا، وانتظروا، وال تيأسوا، واجتمعوا على الذكر، وال تتفرقوا، وتطهروا عن الذنوب، 

إذا ابتلى أحدكم ببلية فليحرك : حوا، وكان رضي اهللا عنه يقولوال تتلطخوا، وعن باب موالكم ال ترب
أوال هلا نفسه فإن مل خيلص منها فليستعن بغريه من األمراء، وغريهم فإن مل خيلص فلريجع إىل ربه 
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بالدعاء، والتضرع، واالنطراح بني يديه فإن مل جيبه فليصرب حىت ينقطع عنه مجيع األسباب، واحلركات، 
قط ال يرى إال فعل احلق جل، وعال فيصري موحداً ضرورة، ويقطع بأن ال فاعل يف احلقيقة ويبقى روحاً ف

إال اهللا فإذا شهد ذلك توىل أمره اهللا فعاش يف نعمة ولذة فوق لذة ملوك الدنيا ال تشمئز نفسه قط من 
وأماتك عن إذا مت عن اخللق قيل لك رمحك اهللا، : مقدور قدره اهللا عليه، وكان رضي اهللا عنه يقول

هواك فإذا مت عن هواك قيل لك رمحك اهللا، وأماتك عن إرادتك، ومناك فإذا مت عن إرادتك، ومناك 
قيل لك رمحك اهللا وأحياك فحينئذ حتيا حياة طيبة ال موت بعدها، وتغىن غىن ال فقر بعده، وتعطى عطاء 

تكون كربيتاً أمحر ال يكاد يرى وكان ال منع بعده، وتعلم علماً ال جهل بعده وتأمن أمناً ال ختاف بعده، و
: أفن عن اخللق حبكم اهللا تعاىل وعن هواك بأمر اهللا، وكان رضي اهللا عنه يقول: رضي اهللا عنه يقول

إشراك اخلواص أن يشركوا إرادم بإرادة احلق على وجه السهو، والنسيان وغلبة احلال، والدهشة 
عن ذلك، ويستغفروا رم إذ ال معصوم من هذه االرادة إال فيتداركهم اهللا باليقظة، والتذكري فريجعوا 

املالئكة كما عصم األنبياء عليهم الصالة والسالم، وبقية اخللق من اجلن، واإلنس املكلفني مل يعصموا 
اخرج عن : منها غري أن األولياء حيفظون عن اهلوى، واألبدال عن اإلرادة، وكان رضي اهللا عنه يقول

 وانعزل عن ملكك، وسلم الكل إىل موالك، وكن بوابه على باب قلبك فأدخل ما نفسك، وتنح عنها،
: يأمرك بإدخاله، وأخرج ما يأمرك بإخراجه، وال تدخل اهلوى قلبك فتهلك، وكان رضي اهللا عنه يقول

احذر، وال تركن، وخف وال تأمن وفتش، وال تفعل فتطمئن، وال تضف إىل نفسك حاال وال مقاال وال 
 من ذلك، وال خترب أحداً به فإن اهللا تعاىل كل يوم هو يف شأن يف تغيري، وتبديل حيول بني املرء، تدع شيئاً

وقلبه فيزلك عما أخربت به، ويعز لك عما ختيلت ثباته فتخجل عند من أخربته بذلك بل احفظ ذلك، 
 التوفيق، وإن كان غري وال تعده إىل غريك فإن كان الثبات، والبقاء فتعلم أنه موهبة فتشكر، واسأل اهللا

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت : "ذلك كان فيه زيادة علم، ومعرفة، ونور، وتيقظ، وتأديب قال تعاىل
إذا أقامك اهللا تعاىل يف حالة فال ختتر : وكان رضي اهللا عنه يقول" 106: البقرة" "خبري منها أو مثلها

ىن فظاهر الستبداله األدىن بالذي هو خري منه، وأما يف أما طلب األد: قلت. غريها أعلى منها أو أدىن منها
األعلى فلما يطرق الطالب للعلو من اهلوى، واإلدالل فالنهي يف كالم الشيخ رضي اهللا عنه ملن مل خيرج 

وكان . عن هوى نفسه أما من خرج عن ذلك فله السؤال يف مراتب الترقي عبودية حمضة، واهللا أعلم
كنت تريد دخول دار امللك فال ختتر الدخول إىل الدار باهلوى حىت يدخلك إليها إن : رضي اهللا عنه يقول

جرباً أعين باجلرب أمراً عنيفاً متكرراً، وال تقنع مبجرد األمر بالدخول جلواز أن يكون ذلك مبكر أو خديعة 
قبك امللك على لكن اصرب حىت جترب على الدخول فتدخل الدار جرباً حمضاً، وفضال من امللك فحينئذ ال يعا

فعله، وإمنا تتطرق إليك العقوبة من شؤم شرك، وقلة صربك، وسوء أدبك، وترك الرضا حبالتك اليت 
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أقامك احلق فيها مث إذا دخلت الدار فكن مطرقاً غاضاً بصرك متأدباً حمافظاً ملا تؤمر به من اخلدمة غري 
ال متدن : " تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلمطالب للترقي إىل الطبقة الوسطى، وال إىل الذروة العليا قال

  .اآلية" 88: احلجر" "عينيك

    

ال ختتر جلب النعماء وال دفع البلوى فإن النعماء واصلة إليك بالقسمة : وكان رضي اهللا عنه يقول
استحليتها أم كرهتها، والبلوى حالة بك، ولو كرهتها، ودفعتها فسلم هللا تعاىل يف الكل يفعل ما يشاء 

إن جاءتك النعماء فاشتغل بالذكر، والشكر، وإن جاءتك البلوى فاشتغل بالصرب، واملوافقة، والرضا ف
والتنعم ا، والعدم، والفناء عنها على قدر ما تعطي من احلاالت، وتنتقل فيها حىت تصل إىل الرفيق 

لوى، وال تقف األعلى، وتقام يف مقام من تقدم، ومضى من الصديقني، والشهداء فال جتزع من الب
بدعائك يف وجهها، وقرا فليس نارها أعظم من نار جهنم ويف اخلرب إن نار جهنم تقول للمؤمن جز يا 
مؤمن فقد أطفأ نورك هليب وليس نور املؤمن الذي أطفأ هلب النار إال الذي صحبه يف دار الدنيا ومتيز به 

 العبد لتهلكه، وإمنا تأتيه لتختربه، وكان عمن عصى فليطفئ ذا النور هلب البلوى فإن البلية مل تأت
ال تشكون ألحد ما نزل بك من ضر كائناً ما كان صديقاً أو قريباً، وال تتهمن : رضي اهللا عنه يقول

ربك قط فيما فعل فيك، ونزل بك من إرادته بل أظهر اخلري، والشكر، وال تسكن بر أحد من اخللق، وال 
 إن ميسسك -وكل شيء عنده مبقدار "ت فيه ال فاعل سوى ربك تستأنس به وال تطلع أحد على ما أن

واحذر أن تشكو اهللا وأنت معاىف وعندك نعمة ما طلباً للزيادة، وتعاميا ملا " اهللا بضر فال كاشف له إال هو
له عندك من النعمة والعافية ازدراء ا فرمبا فضب عليك، وأزاهلا عنك، وحقق شكواك، وضاعف بالءك، 

العقوبة، رفقتك، وأسقطك من عينه، وأكثر ما يرتل بابن آدم من الباليا لشكواه من ربه عز وشدد عليك 
  .وجل

    

ال يصلح السة امللوك إال املطهر من رجس الزالت، واملخالفات، وال تقبل : وكان رضي اهللا عنه يقول
اراً يف املعاصي، والقاذورات، أبوابه تعاىل إال طيباً من الدعاوي، واهلوسات، وأنت يا أخي غارق ليال، و

فاألمراض، والشدائد جعلها اهللا تعاىل مطهرات لك لتصلح لقربه، " محى يوم كفارة سنة"ولذلك ورد 
أشد الناس بالء األنبياء مث األمثل ودوام البالء خاص بأهل الوالية "وجمالسته ال غري، وقد ورد أيضاً 

نعوا من امليل إىل غري اهللا تعاىب مث إذا دام البالء بالعبد قوي الكربى، وذلك ليكونوا أبداً يف احلضرة، وميت
ارض بالدون، وال تنازع ربك يف قضائه فيقصمك، وال : قلبه، وضعف هواه، وكان رضي اهللا عنه يقول

تغفل عنه فيسلمك وال تقل يف دينه واك فريديك، وال تسكن إىل نفسك فتبلى ا، ومبن هو شر منها، 
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 ولو بسوء ظنك به، ومحلك له على حمامل السوء فإنه ال جياوز بك ظلم ظامل، وكان وال تظلم أحداً
إذا وجدت يف قلبك بغض شخص أو حبه فاعرض أفعاله على الكتاب، والسنة فإن : رضي اهللا عنه يقول

وال : "كانت حمبوبة فيهما فأحبه، وإن كانت مكروهة فاكرهه لئال حتبه واك، وتبغضه واك قال تعاىل
وال جر أحداً إال هللا، وذلك إذا رأته مرتكباً كبرية أو " 26: ص" "تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا

العلم بذلك، ولو ببينة فال يشترط يف جواز اهلجر : ومعىن رأيته مرتكباً كبرية: قلت. مصراً على صغرية
نه شرط جواز اهلجر علم رؤية اهلاجر لذلك العاصي ببصره، ولذلك قال سيدي على اخلواص رضي اهللا ع

اهلاجر بوقوع املهجور فيما هجر ألجله يقيناً ال ظناً، وختميناً فال جيوز لك اهلجر من غري حتقق، وتثبت، 
وكان . وهذا الباب هلك فيه خلق كثري، ومل ميوتوا حىت ابتالهم اهللا تعاىل مبا رموا به الناس، واهللا أعلم

 مل يزد له ماال، وال ولداً وذلك ليزول اشتراكه يف احملبة لربه تعاىل، إذا أحب اهللا عبداً: رضي اهللا عنه يقول
فإن بلغ الويل إىل مقام ال يشغله عن اهللا شاغل فال بأس باملال، : قلت. واحلق غيور ال يقبل الشركة

ال تطمع أن تدخل زمرة الروحانيني حىت تعادى مجلتك، وتباين : واألوالد وكان رضي اهللا عنه يقول
اجلوارح واألعضاء، وتنفرد عن وجودك، ومسعك، وبصرك، وبطشك، وسعيك، وعملك، وعقلك، مجيع 

ومجيع ما كان منك قبل، وجود الروح، وما أوجد فيك بعد كنفخ ألن مجيع ذلك حجابك عن ربك عز 
ت فاجعل أن" 77: الشعراء" "فإم عدو يل إال رب العاملني: وجل كما قال اخلليل لألصنام يف قوله تعاىل

مجلتك، وأجزاءك أصناماً مع سائر اخللق، وال ترى لغري ربك، وجوداً مع لزوم احلدود، وحفظ األوامر، 
والنواهي فإن اخنرم فيك شيء من احلدود فاعلم أنك مفتون قد لعب بك الشيطان فارجع إىل حكم 

 رضي اهللا عنه الشرع، والزمه ودع عنك اهلوى ألن كل حقيقة ال تشهد هلا الشريعة فهي باطلة، وكان
كثرياً ما يالطف احلق تعاىل عبده املؤمن فيفتح قبالة قلبه باب الرمحة، واملنة، واإلنعام فريى بقلبه ما : يقول

ال عني رأت وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر من مطالعة الغيوب، والتعريف، والكالم اللطيف، 
صديق، والوعد، والوفاء، والكلمات من احلكمة ترمي والوعد اجلميل والدالئل، واإلجابة يف الدعاء، والت

إىل قلبه، وغري ذلك من النعم الفائقة كحفظ احلدود، واملداومة على الطاعات فإذا اطمأن العبد إىل ذلك 
واغتر به واعتقد دوامه فتح اهللا عليه أنواع الباليا، واحملن يف النفس واملال، والولد وزال عنه مجيع ما كان 

عم فيصري العبد متحرياً منكسراً إن نظر إىل ظاهره رأى ما يسره، وإن نظر إىل باطنه رأى ما فيه من الن
حيزنه، وإن سأل اهللا تعاىل كشف ما به من الضر مل يرج إجابة، وإن طلب الرجوع إىل اخللق مل جيد إىل 

ضه وإن ذلك سبيال، وإن عمل بالرخص تسارعت إليه العقوبات، وتسلطت اخلالئق على جسمه، وعر
طلب اإلقالة مل يقل وإن رام الرضا، والتنعم مبا به من البالء، مل يعط فحينئذ تأخذ النفس يف الذوبان، 

واهلوى يف الزوال، واإلرادات، واألماين يف الرحيل، واألكوان يف التالشي فيدام له ذلك ويشدد عليه حىت 
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أركض برجلك هذا مغتسل بارد : " قلبهتفىن أوصاف بشريته، ويبقى روحاً فقط فهناك يسمع النداء من
فال "وردت عليه مجيع اخللع، وأزيد منها وتوىل احلق سبحانه وتعاىل تربيته بنفسه ". 42: ص" "وشراب

  ".17: السجدة" "تعلم نفس ما أخفى هلم من قرة أعني

    

 إميانه، ومعرفته، ما سأل أحد الناس من دون اهللا تعاىل إال جلهله باهللا وضعف: وكان رضي اهللا عنه يقول
ويقينه، وقلة صربه، وما تعفف من تعفف عن ذلك إال لوفور علمه باهللا عز وجل، ووفور إميانه، وحيائه 

إمنا كان احلق تعاىل ال جييب عبده يف كل ما سأله فيه إال : منه سبحانه وتعاىل، وكان رضي اهللا عنه يقول
رض للمكربة، ويغفل عن القيام بأدب اخلدمة فيهلك شفقة على العبد أن يغلب عليه الرجاء، والغرة فيتع

عالمة االبتالء على وجه : واملطلوب من العبد أن ال يركن لغري ربه والسالم وكان رضي اهللا عنه يقول
العقوبة، واملقابلة عدم الصرب عند وجود البالء واجلزع، والشكوى إىل اخللق، وعالمة االبتالء تكفرياً، 

جود الصرب اجلميل من غري شكوى، وال جزع وال ضجر، وال ثقل يف أداء ومتحيصاً للخطيئات، و
األوامر، والطاعات، وعالمة االبتالء الرتفاع الدرجات، وجود الرضا واملوافقة، وطمأنينة النفس 

من أراد اآلخرة فعليه بالزهد يف الدنيا ومن : والسكون لألقدار حىت تنكشف، وكان رضي اهللا عنه يقول
عليه بالزهد يف اآلخرى، وما دام قلب العبد متعلقاً بشهوة من شهوات الدنيا أو لذة من لذاا أراد اهللا ف

من مأكول أو ملبوس أو منكوح أو والية أو رياسة أو تدقيق يف فن من الفنون الزائدة على الفرض 
س هذا حمباً كرواية احلديث اآلن، وقراءة القرآن بالروايات السبع، وكالنحو، واللغة، والفصاحة فلي

تعام عن اجلهات كلها، وال : لآلخرة، وإمنا هو راغب يف الدنيا وتابع هواه، وكان رضي اهللا عنه يقول
تعضض على شيء منها فإنك ما دمت تنظر إليها فباب فضل اهللا عنك مسدود فسد اجلهات كلها 

ن قلبك جهة اجلهات، بتوحيدك، واحمها بيقينك مث بفنائك مث مبحوك مث بعلمك، وحينئذ تفتح من عيو
وهي جهة فضل اهللا الكرمي فتراها بعني رأسك فال جتد بعد ذلك فقراً، وال غىن وكان رضي اهللا عنه 

كلما جاهدت النفس، وغلبتها، وقتلتها بسيف ااهدة أحياها اهللا عز وجل، ونازعتك وطلبت : يقول
ااهدة، واملقاتلة ليكتب لك نوراً، وثواباً منك الشهوات، واللذات احملرمات منها واملباح لتعود معها إىل 

  ".رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب: "دائماً وهو معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

كل مؤمن مكلف بالتوقف، والتفتيش عند حضور ما قسم له فال يتناوله، : وكان رضي اهللا عنه يقول
املؤمن فتاش : "والعلم بالقسم كما قال عليه الصالة والسالمويأخذه حىت يشهد له احلكم باإلباحة، 

  .واهللا تعاىل أعلم" واملنافق لفاف
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تعالى عنه  رضي اهللا أبو بكر بن هوار البطائحيومنهم    

كان شاطراً يقطع الطريق فوقع له مساع هاتف بالليل أما آن لك أن ختاف من اهللا تعاىل فتاب من ساعته 
 من ألبسه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه اخلرقة ثوباً، وطاقية يف النوم فاستيقظ رضي اهللا عنه، وهو أول

أخذت من ريب عز وجل عهداً أن ال حترق النار جسداً دخل : فوجدمها عليه وكان رضي اهللا عنه يقول
 عصره تربيت، ويقال إا ما دخلها مسك، وال حلم قط فأنضجته النار أبداً، وانعقد إمجاع املشايخ من أهل

على جاللته، وعلو مقامه، ومن كالمه رضي اهللا عنه التوحيد إفراد القدم عن احلدوث، وخروج أكوان، 
وقطع احلجاب، وترك الوقوف مع كل ما علم، وكل ما جهل فإن علم التوحيد مباين لوجوده، ووجوده 

باجتماع، ووجد التصوف ذكر : مفارق لعلمه فإذا تناهى، فإىل احلرية، وكان رضي اهللا عنه يقول
اخلوف يوصلك إىل اهللا، وهو أن ال تأمن وقوع : باستماع، وحتمل باتباع وكان رضي اهللا عنه يقول

اجلمع باحلق تفرقة من غريه، والتفرقة من غريه مجع به وكان رضي : البطش بك مع األنفاس، وكان يقول
: أوتاد العراق مثانية: عنه يقولوكان رضي اهللا . احتقارك للناس مرض عظيم ال يداوى: اهللا عنه يقول

معروف الكرخي، وأمحد بن حنبل، وبشر احلايف ومنصور بن عمار، واجلنيد، والسري السقطي، وسهل 
ومن عبد القادر فقال أعجمي شريف يسكن بغداد : بن عبد اهللا التستري، وعبد القادر اجليلي فقيل له

  .عيان أقطاب الدنيا رضي اهللا عنهيكون ظهوره يف القرن اخلامس، وهو أحد الصديقني، وأ

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أبو محمد الشنبكيومنهم    

    

انتهت إليه رياسة هذا الشأن يف وقته وبه خترجت السالكون الصادقون مثل الشيخ أيب الوفاء، والشيخ 
عقل كثري منصور رضي اهللا عنهما، وغريمها وكان رضي اهللا عنه شريف األخالق كامل األدب وافر ال

التواضع، وكان يف بدايته يقطع الطريق على القوافل فتاب على يد أيب بكر بن هوار البطائحي رضي اهللا 
أصل الطاعة الورع : عنه فصار يربي األكمه، واألبرص، وانون بدعوته ومن كالمه رضي اهللا عنه

 تعاىل كيف جييب داعيه ومن من مل يسمع نداء اهللا: والتقوى وأصل التقوى حماسبة النفس، وكان يقول
من قهر نفسه باألدب فهو الذي : استغىن بشيء دون اهللا فقد جهل قدر اهللا وكان رضي اهللا عنه يقول

حجاب اخللق عن احلق تعاىل هو تدبريهم لنفوسهم، ومن نظر قرب : يعبد اهللا باإلخالص وكان يقوق
شهوة الصديقني ااهدة، وشهوة : قولاحلق منه بعد من قلبه كل شيء سواه، وكان رضي اهللا عنه ي

فامه يف دينه، . من ادعى سراً مع اهللا ال يشهد له حفظ ظاهره: الكاذبني النوم، والكسل وكان يقول
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ال تكل قط من طعام فقري رجع إىل الدنيا بعد زهده فيها، ولو مت جوعاً فان : وكان رضي اهللا عنه يقول
صالح القلب يف االشتغال بالعلم على وجه : ضي اهللا عنه يقولأكلت قسا قلبك أربعني صباحاً وكان ر

مالك القلب : اإلخالص، وفساده يف االشتغال به على وجه الرياء، والسمعة وكان رضي اهللا عنه يقول
السبق إىل املعايل يف إصالح الباطن اكتفاء مبراعاة احلق، وإسقاط رؤية اخللق، وكان يقول الويل من ستر 

  .الكون كله ناطق عن واليته من غري ظهور أعمال متيزه رضي اهللا عنهحاله أبداً، و

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ عزاز بن مستودع البطائحيومنهم    

انتهت إليه رياسة الطريق يف البطائح، وأخذ عنه مجاعة من الصلحاء، والعلماء الطريق، ونتجوا فيها، 
 عنه الغفلة غفلتان غفلة رمحة، وغفلة نقمة فأما اليت، وأمجع املشايخ على تعظيمه، ومن كالمه رضي اهللا

هي رمحة فكشف الغطاء ليشاهد القوم العظمة، واجلالل فيذهلوا عن العبودية إال الفرائض، والسنن، 
ويغفلوا عن مراعاة السر إال مراقبة، وإرادات اهليبة، وأما اليت هي نقمة فاشتغال العبد عن طاعة اهللا عز 

إمنا بسط بساط السطوة : التفاته إىل الكرامات، وغفلته عن طريق االستقامة، وكان يقولوجل مبعصيته، و
لألعداء ليستوحشوا من قبيح أفعاهلم فال يشاهدون قط ما يبتهجون به، وال يطمئنون إىل ما يأنسون به 

هدة فلم تر األرواح تلطفت باألشواق فتعلقت عند دعاة احلقيقة بأذيال املشا: وكان رضي اهللا عنه يقول
غري احلق تعاىل معبوداً، وأيقنت أن احملدث ال يدرك القدمي بصفات معلولة فصفات احلق تعاىل واصلة إليه 

اإلرادة حتويل القلب من األشياء إىل : فهو الذي أوصله، ومل يصل هو بنفسه، وكان رضي اهللا عنه يقول
إذا مازجت احملبة األرواح طارت وإذا : قولرب األشياء، واجللوس مع اهللا بال هم، وكان رضي اهللا عنه ي

كمال العلم انقطاع : خالطت العقول أدهشت، وإذا البست األفكار حارت، وكان رضي اهللا عنه يقول
من أنس باهللا أنس به كل شيء، ومن خاطبه اهللا خاطبه : الرجاء عن كنه صفات اجلمال، وكان يقول

جالالً له، ومن عرف اهللا جهله كل شيء لعظيم ما كل شيء، ومن وصل إىل اهللا تأخر عنه كل شيء إ
  .أودعه اهللا عز وجل من العلوم، واألسرار رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ منصور البطائحيومنهم    

    

هو خال أمحد بن الرفاعي وبصحبته خترج ينتمي إليه مجاعة كثرية من ذوي األحوال، وأرباب املقامات، 
وهي حامل على شيخه الشيخ حممد الشنبكي فينهض هلا قائماً، وتكرر منه ذلك وكانت أمة تدخل، 

أنا أقوم للجنني الذي يف بطنها فإنه أحد املقربني إىل اهللا تعاىل : فسألوه عن ذلك فقال رضي اهللا عنه
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أصحاب املقامات، وسيصري له شأن عظيم مل يكب به جواد الطريقة حىت مات على اإلقبال على اهللا عز 
ومن كالمه رضي اهللا عنه من عرف الدنيا زهد فيها، ومن عرف اهللا آثر رضاه، ومن مل يعرف . جلو

ما ابتلى اهللا عز وجل عبداً بشيء أشد من الغفلة : نفسه فهو يف أعظم الغرور وكان رضي اهللا عنه يقول
كلما ارتفعت مرتلة :  يقولعنه والفترة، وإذا أحب اهللا عبداً أعاذه من الغفلة، واملنام، وكان رضي اهللا عنه

الصرب زاد املضطرين، والرضا درجة : القلب كانت العقوبة عليه أسرع، وكان رضي اهللا عنه يقول
من فر بدينه إىل اهللا عز وجل، : العارفني فمن صرب على صربه فهو بر الصابر، وكان رضي اهللا عنه يقول

كل موجود يف الدنيا ال يكون عوناً : عنه يقولوهو يتهمه يف رزقه فهو يفر له ال إليه وكان رضي اهللا 
لك ثالث خصال من صفات األولياء الثقة باهللا تعاىل يف كل : على تركها فهو عليك ال لك وكان يقول

: شيء، والفناء باالستناد إليه عن كل شيء، والرجوع إليه يف كل حال، وكان رضي اهللا عنه يقول

جده أقرب من اإلشارة، والتوكل رد األمر كله إىل واحد ونقصان اإلرادة هي أن تشري إىل اهللا تعاىل فت
األنس باهللا : كل خملص يف إخالصه رؤية إخالصه، وكماله شهوده الرياء يف إخالصه، وكان يقول

استبشار القلوب بقرب اهللا عز وجل وسرورها به، ونظرها يف سكوا إليه، وغفلتها عن كل ما سواه، 
  .ون هو املشري إليهاوأن ال تشري إليه حىت يك

من اغتر بصفاء العبودية داخله نسيان الربوبية، ومن شهد صنع الربوبية يف : وكان رضي اهللا عنه يقول
إقامة العبودية فقد انقطع عن نفسه وسكن إىل ربه عز وجل، وحينئذ يسلم من االستدراك وهو هنا فقدان 

الكشف سواطع نور ملعت يف القلوب : هللا عنه يقولاليقني ألنه باليقني يستبني فوائد الغيب، وكان رضي ا
بتمكني معرفة محلة السرائر يف الغيوب من غيب إىل غيب حىت يشهد األشياء من حيث يشهدها احلق 

فيتكلم عن ضمائر اخللق، وإذا ظهر احلق على السرائر مل يبق هلا فضلة لرجاء، وال خوف وكان رضي اهللا 
احملب مل يزل سكران يف مخاره حريان يف شرابه ال : ي اهللا عنه يقولمسعت خايل منصوراً رض: عنه يقول

سكن الشيخ منصور رضي اهللا عنه ر دفلى . خيرج من سكرة إال إىل حرية، وال من حرية إال إىل سكرة
من أرض البطائح، واستوطنها إىل أن مات ا، وقربه ظاهر يزار وملا حضرته الوفاة قالت له زوجته أوص 

ال بل البن أخيت أمحد فكررت عليه القول فقال البنه، والبن أخته ائتياين بنجيل من أرض كذا لولدك فق
يا أمحد مل مل تأت بنجيل فقال وجدته كله يسبح : فأتاه ابنه بنجيل كثري، ومل يأته ابن أخته بشيء فقال له

  .اهللا عز وجل فلم أستطع أن أقلع منه شيئاً فسكتت زوجته رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا الشيخ تاج العارفين أبو الوفاءومنهم  



الشعراين- الطبقات الكربى  197  

    

كان من أعيان مشايخ العراق يف وقته له الكرامات اخلارقة، وقد انتهت إليه رياسة هذا الشأن يف زمانه، 
ذ وملا أخ. وتتلمذ له خلق ال حيصون من العلماء، والصلحاء، وكان له أربعون خادماً من أرباب األحوال

يف شبكة شيخ، وكانت . عليه شيخه الشنبكي العهد قال قد وقع اليوم يف شبكيت طائر مل يقع مثله 
مشايخ البطائح يقولون عجباً ملن يذكر أبا الوفاء، ومل مير يده على وجهه، ويسمى اهللا كيف ال يسقط 

 باب احلق تعاىل ليس على: حلم وجهه من هيبته، وكان سيدي عبد القادر اجليلي رضي اهللا عنه يقول
ومن كالمه رضي اهللا عنه من هيمه أثر . كردي مثل أيب الوفاء، وهو أول من مسي بتاج العارفني بالعراق

: النظر أقلقه مساع اخلرب، ومن انقطع يف مفاوز األشواق مل يلتفت إىل اآلفاق وكان رضي اهللا عنه يقول

ر شهود احلقيقة، ومخود اخلليقة، وكان الذكر ما غيبك عنك بوجوده، وأخذك منك بشهوده فإن الذك
األجسام أقالم، واألرواح ألواح كؤوس، والوجد حسرة تلهب مث نظرة تسلب، : رضي اهللا عنه يقول

والقوة حمادثة السر عند اصطالم العبد بشاهد احلضور، واستغراق الصلب يف حبر املشاهدة لغلبة املشهود، 
النفس يف ميادين األحكام، وترك الشفقة عليها من الطوارق، التسليم إرسال : وكان رضي اهللا عنه يقول
لو صدق الوارد على شيخه، وهو نائم ألجابه كل ذرة من الشيخ عن سؤاله، : وكان رضي اهللا عنه يقول

  .ومل حيتج إىل استيقاظ الشيخ رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ حماد مسلم الدباسومنهم    

 علوم احلقائق انتهت إليه رياسة تربية املريدين، وانعقد عليه اإلمجاع يف هو أحد العلماء الراسخني يف
الكشف عن خمفيات املوارد وانتمى إليه معظم مشايخ بغداد، وصوفيتهم يف وقته وهو أحد من صحب 

ومن كالمه رضي اهللا عنه القلوب ثالثة قلب . الشيخ عبد القادر رضي اهللا عنه وأثىن عليه وروى كراماته
يف الدنيا وقلب يطوف يف اآلخرة وقلب يطوف باملوىل ال يف املوىل فمن طاف يف املوىل تزندق، يطوف 

أقرب الطرق إىل اهللا : طهر قلبك باليقني لتجري فيه األقدار، وكان يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
 حمبة اهللا تعاىل تعاىل حبه، وال يصفو حبه حىت يبقى احملب روحاً بال نفس، وما دام له نفس ال يذوق قط

أزل اهلوى من القدر تعرف، وأزل اهلوى من اخللق، واألمر ختلص، وعلى قدر ما : أبداً، وكان يقول
ال توجد هواك يف : عندك من األمر تسلم وبقدر ما عندك من القدر تعرف، وكان رضي اهللا عنه يقول

 أجب، وإن وعدك توكل، وإن وجودك تكن موحداً، وال مرادك يف تدبريه تكن فانياً، ولكن إن دعاك
قدر عليك استسلم فإن قال لك اختر قل قد فوضت وإن قال لك اطلب قل قد صدقت، وإن قال لك 

اعبدين قل وفقين، وإن قال لك وحدين قل اجذبين فإن جاءت املعرفة صارت أفعاالً ربانية، وزالت 
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 وما كان به كان له، وما األكوان وصرت يف القبضة صاحب قلب ال يكون لك شيء إال به عز وجل،
كان بك كان لك فباإلميان تشتغل عن أقسام الدنيا ألن فيه تصديقه، وبالعلم تشتغل عن أقسام األخرى 

ألن فيه معرفته، وباملعرفة تشتغل عن الكل حيث كنت ألنه معك من حيث معرفتك على قدرك رضي اهللا 
  .تعاىل عنه

اهللا تعالى  رحمه دانيالشيخ أبو يعقوب يوسف بن أيوب الهمومنهم    

    

هو أوحد األئمة وانتهت إليه تربية املريدين خبراسان، واجتمع عنده خبانقاته من العلماء، والصلحاء مجاعة 
السماع سفر إىل احلق ورسول من : كثرية، وانتفعوا به وبكالمه رضي اهللا عنه ومن كالمه رضي اهللا عنه

غيب، وموارده، وبوادي الفتح، وعوائده، ومعاين الكشف، احلق، وهو لطائف احلق وزوائده، وفوائد ال
وبشارته فهو لألرواح قوا ولألشباح غذاؤها، وللقلوب حياا، ولألسرار بقاؤها فطائفة أمسعها احلق 

بشاهد الترتيه، وطائفة أمسعها بنعت الربوبية، وطائفة أمسعها بنعت الرمحة، وطائفة أمسعها بوصف القدرة 
مسمعاً، وسامعاً فالسماع هتك األستار، وكشف األسرار، وبرقة ملعت، ومشس طلعت، فقام هلم احلق 

ومساع األرواح باستماع القلوب على بساط القرب بشاهد احلضور من غري نفس تكون هناك فتراهم يف 
السماع واهلني حيارى رامقني أسارى خاشعني سكارى واعلم أن اهللا خلق من نور ائه سبعني ألف 

املالئكة املقربني، وأقامهم بني العرش والكرسي يف حضرة األنس لباسهم الصوف األخضر، ملك من 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر فقالوا متواجدين واهلني حيارى خاشعني سكارى منذ خلقوا مهرولني من 

ركن العرش إىل ركن الكرسي ملا م من شدة الوله فهم صوفية أهل السماء فإسرافيل قائدهم، 
  .شدهم، وجربائيل رئيسهم ومتكلمهم واحلق تعاىل أنيسهم، ومليكهم فعليهم السالم من اهللا عز وجلومر

وقال إبراهيم بن احلويف كان الشيخ يوسف اهلمداين يتكلم على الناس فقال له فقيهان كانا يف جملسه 
ن مهدان باكية فقالت اسكت فإمنا أنت مبتدع فقال هلما اسكتا ال عشتما فماتا مكاما، وجاءته امرأة م

اذهيب إىل : اللهم فك أسره، وعجل فرجه مث قال هلا: له إن ابين أسره اإلفرنج فصربها فلم تصرب فقال
دارك جتديه ا فذهبت املرأة فإذا ولدها يف الدار فتعجبت، وسألته فقال إين كنت الساعة يف القسطنطينية 

  .ص فاحتملين وأتى يب إىل هنا كلمح البصرالعظمى، والقيود يف رجلي، واحلرس علي فأتاين شخ

ولد رضي اهللا عنه يف حدود سنة أربعني وأربعمائة، وتويف سنة مخس وثالثني ومخسمائة، ودفن بيامن 
  .على طريق مرو مدة مث محلت جثته إىل مرو، ودفن ا يف اخلضرة املنسوبة إليه رضي اهللا عنه
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رحمه عنه و رضي اهللا الشيخ عقيل المنبجيومنهم     

هو شيخ شيوخ الشام يف وقته خترج بصحبته مجع من أكابر منهم الشيخ عدي بن مسافر، وهو أول من 
دخل باخلرقة العمرية إىل الشام، وأخذت عنه، وكان يسمى الطيار ألنه ملا أراد االنتقال من قريته اليت 

ا طار يف اهلواء والناس ينظرون كان ا مقيماً ببالد الشرق صعد إىل منارا ونادى ألهلها فلما اجتمعو
إليه فجاءوا فوجدوه يف منبج رضي اهللا عنه، ومن كالمه رضي اهللا عنه املعرفة إمنا هي فيما استأثر به 

لكن خوف العارفني أن توجد راحتهم يف . تعاىل، والعبودية إمنا هي فيما أمر، واخلوف مالك األمر كله 
 أمره عز وجل، وخوف املتقني أن يوجد نفسهم يف رؤيتهم أفعاله وخوف األولياء أن يوجد هواهم يف

يا هذا قل : للخلق إن أوجد اخللق فيك أشركت وإن أقدرك عليك نازعتهم، وكان رضي اهللا عنه يقول
إهلي أنقذين من قدرك، وأرحين من خلقك فإذا جاء األمر فقل إهلي ارمحين منهم وإذا جاء القدر قل إهلي 

فضل قال إهلي فضلك لصنعك بال أنا فإذا شئت فقد حصل لك عند اخلشوع ارمحين مين فإذا جاء ال
قل اهللا مث "عبودية، وند الدالل توحيد فعبوديتك بفقرك إليه، ودالله أنه ما مث غريه فإذا جاءت اإلهلية 

  ".91: األنعام" "ذرهم يف خوضهم يلعبون

طريقتنا اجلد والكد :  عنه يقولفبمجاهدة اهلوى تعرفه، وخبروجك عن اخللق توحده، وكان رضي اهللا
من طلب لنفسه حاالً أو : ولزوم احلد حىت تنفذ فإما أن يبلغ الفىت مناه وإما أن ميوت بدائه، وكان يقول

الفتوة رؤية حماسن العبيد، والغيبة عن مساويهم وكان : مقاالً فهو بعيد من طرقات املعارف، وكان يقول
فقد األسف، والبكاء يف مقام السلوك علم : ان رضي اهللا عنه يقولاملدعي من أشار إىل نفسه، وك: يقول

من أعالم اخلذالن، وكان رضي اهللا عنه إذا نادى وحوش الفلوات جاءت لدعوته صاغرة حىت تسد 
األفق، وكان عكازه ال يستطيع أحد محله سكن رضي اهللا عنه منبج، واستوطنها نيفاً وأربعني سنة وا 

  .يزار رضي اهللا عنهمات وا قربه ظاهر 

عنه  رضي اهللا الشيخ أبو يعزى المغربيومنهم    

    

انتهت إليه تربية الصادقني باملغرب، وخترج بصحبته مجاعة من أكابر مشاخيها، وأعالم زهادها، وكان 
أهل املغرب يستسقون به فيسقون، ومن كالمه رضي اهللا عنه األحوال مالكة ألهل البدايات فهي 

: ءت، ومملكة ألهل النهايات فهم يصرفوا كيف شاءوا، وكان رضي اهللا عنه يقولتصرفهم كيف شا

من طلب احلق من جهة الفصل وصل : كل حقيقة ال متحو أثر العبد ورسومه فليست حبقيقة، وكان يقول
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أنفع الكالم ما كان إشارة عن : إليه، ومن مل يكن باألحد مل يكن بأحد وكان رضي اهللا عنه يقول
ال يكون الويل ولياً حىت يكون له قدم، ومقام، وحال، ومنازلة، : أو نبأ عن حضور، وكان يقولمشاهدة 

وسر، فالقدم ما سلكته من طريقك إىل احلق، واملقام ما أقرتك عليه سابقتك يف العلم األزيل، واحلال ما 
ر بنعت املشاهدة بعثك يف فوائد األصول ال من نتائج السلوك، واملنازلة ما خصصت به من حتف احلضو

ال بوصف االستتار، والسر ما أودعته من لطائف األزل عند هجوم اجلمع، وحمق السوي وتالشي ذاتك 
فحفظ حكم املقام يفيد الفقه يف الطريق ويفيد اإلطالع على خبايا معانيه، وحفظ حكم احلال يفيد بسطة 

يوش الفتح اللدين، وحفظ حكم السر يف التصريف هللا باهللا، وحفظ حكم املنازلة يؤيد سلطان قهره جب
يوسع قدرة اإلطالع على مكامن املكنونات، وحفظ حكم الوقت يورث املراقبة، وحفظ األنفاس يوصل 

أقام الشيخ أبو يعزى يف بدايته : إىل مقام الغيبة يف احلضور قال الشيخ أبو حممد اإلفريقي رمحه اهللا تعاىل
جب الشجر يف البادية، وكانت األسد تأوي إليه، والطري يعكف مخس عشرة سنة يف الرب ال يأكل إال من 

ال تسكين هنا تأخذ أشباهلا، وخترج بأمجعها قال الشيخ أبو مدين، رضي اهللا : عليه وكان إذا قال لألسد
وزرته مرة يف الصحراء، وحوله األسد، والوحوش، والطري تشاوره على أحواهلا، وكان الوقت وقت : عنه

 لذلك الوحش اذهب إىل مكان كذا، وكذا فهناك قوتك، ويقول للطري مثل ذلك فتنقاد غالء فكان يقول
يا شعيب إن هذه الوحوش، والطيور أحبت جواري فتحملت أمل اجلوع ألجلي رضي اهللا : ألمره مث قال

  .عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ عدي بن مسافر األمويومنهم    

    

العلماء ا وكان الشيخ عبد القادر رضي اهللا عنه ينوه بذكره ويثين هو أوحد أركان هذه الطريقة وأعلى 
لو كانت النبوة تنال بااهدة لناهلا الشيخ عدي بن مسافر بالغ يف ااهدة : عليه وشهد له بالسلطة وقال

 يف بدايته حىت أعجز املشايخ بعده وكان إذا سجد رضي اهللا عنه مسع ملخه يف رأسه صوت وقع احلصاة يف

القرعة الناشفة من شدة ااهدة وأقام يف أول أمره زماناً يف املغارات واجلبال والصحارى جمرداً سائحاً 
يأخذ نفسه بأنواع ااهدات، وكانت احليات، واهلوام، والسباع تؤلفه فيها، وهو أول من قصد 

ومن كالمه . من سائر األقطاربالزيارات وتربية املريدين الصادقني ببالد املشرق، وقصده الناس بالزيارة 
رضي اهللا عنه ال خيلو أخذك، وتركك أن يكونا باهللا عز وجل أوله فإن كانا به فهو مباديك بالعطاء، وإن 
كانا له فاسترزقه بأمره، واحذر ما فيه اخللق فإنك مىت كنت معهم استعبدوك، ومىت كنت مع اهللا تعاىل 

نت مع األسباب فاطلب رزقك من األرض فإنك مل حفظك، ومىت كنت مع فضل اهللا كذلك، وإذا ك
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تعط من السماء، وإذا كنت مع التوكل فإن طلبت متك فلن يعطيك، وإن أزلت مهتك أعطاك، وإذا 
كنت واقفاً مع اهللا تعاىل صارت األكوان خالية لك من املوطن، وأنت يف القبضة فان، والكون كله فيك 

ع بشيخك إال إن كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد، وهناك ال تنتق: ولك وكان رضي اهللا عنه يقول
جيعلك يف حضوره، وحيفظك يف مغيبه، ويهذبك بأخالقه، ويؤدبك بإطراقه، وينور باطنك بإشراقه وإن 
كان اعتقادك فيه ضعيفاً ال تشهد فيه شيئاً من ذلك بل تنعكس ظلمة باطنك عليك فتشهد صفاته هي 

حسن اخللق معاملة : وكان رضي اهللا عنه يقول. لو كان أعلى األولياء درجةصفاتك فال تنتفع به أبداً، و
كل شخص مبا يؤنسه، وال يوحشه فمع العلماء حبسن االستماع، وإن كان مقامه فوق ما يقولونه ومع 

إذا رأيتم : أهل املعرفة بالسكون، واالنكسار ومع أهل التوحيد بالتسليم، وكان رضي اهللا عنه يقول
: ر له الكرامات، وتنخرق له العادات فال تغتروا به حىت تنظروه عند النهي واألمر، وكان يقولالرجل تظه

من مل يأخذ أدبه من املؤدبني أفسد من اتبعه، ومن كانت فيه أدىن بدعة فاحذروا جمالسته لئال يعود عليكم 
ون االتصاف حبقيقته من اكتفى بالكالم يف العلم د: شؤمها، ولو بعد حني، وكان رضي اهللا عنه يقول

انقطع، ومن اكتفى بالتعبد دون فقه حرج، ومن اكتفى بالفقه دون ورع اغتر ومن قام مبا جيب عليه من 
توحيد الباري عز وجل ال جتري ماهيته يف مقال وال ختطر كيفيته ببال جل : األحكام جنا، وكان يقول

ه جل أن يشبه مببتدعاته أو يضاف إىل عن األمثال واألشكال صفاته قدمية كذاته ليس جبسم يف صفات
خمترعاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصري ال مسي له يف أرضه، ومساواته ال عديل له يف حكمه، 

وإرادته حرام على العقول أن متثل اهللا عز وجل، وعلى األوهام أن جتده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى 
لى الفكر أن حييط وعلى العقول أن تتصور إال ما وصف به الضمائر أن تعمق وعلى النفوس أن تفكر وع

أول ما جيب على : ذاته تعاىل يف كتابه أو على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم وكان رضي اهللا عنه يقول
  .سالك طريقتنا هذه ترك الدعاوى الكاذبة، وإخفاء املعاين الصادقة

األنوار يف قلب العبد متكن، وقوى استعداده، وذلك ألن املعاين الصادقة نور وكلما تراكمت : قلت
وكلما أظهر معىن خرج النور أوالً فأوالً فال يثبت له قدم يف الطريق واهللا تعاىل أعلم، وكان رضي اهللا عنه 
أكثر إقامته يف اجلزيرة السادسة من البحر احمليط رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يأمر الريح أن تسكن 

 جيل اهلكار واستوطن بالس إىل أن مات ا سنة مثان ومخسني ومخسمائة، ودفن فتسكن لوقته سكن
  .بزاويته املنسوبة إليه، وقربه ا ظاهر يزار رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ علي بن وهب السنجاريومنهم    
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شيخ سويد السنجاري، انتهت إليه تربية املريدين بسنجار وما يليها وتتلمذت له مجاعة من أكابر مثل ال
مات رضي اهللا عنه عن أربعني مريداً كلهم . والشيخ أيب بكي اجلاري والشيخ سعد الصناحبي، وغريهم

من أرباب األحوال وحكي أنه ملا مات اجتمع هؤالء املريدون يف روضة جتاه زاويته فجعل كل منهم 
يع األزهار املختلفة األلوان من أصفر، يأخذ من تلك الروضة قبضة من نباا، ويتنفس عليها فتزهر من مج

  .وأخضر، وأزرق، وأبيض، وغري ذلك حىت أقر بعضهم لبعض بالتمكني والتصريف

    

حفظت القرآن العظيم وأنا ابن سبع سنني مث اشتغلت بالعلم، وكنت أتعبد يف : وكان رضي اهللا عنه يقول
يا علي أمرت أن : ديق رضي اهللا عنه فقالمسجد بظاهر الربية فبينما أنا نائم ليلة رأيت أبا بكر الص

ألبسك هذا الطاقية، وأخرج من كمه طاقية ووضعها على رأسي مث جاءين اخلضر عليه السالم بعد أيام 
وقال يل يا علي اخرج إىل الناس ينتفعوا بك فتثبت يف أمري مث رأيت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه يف 

لسالم فاستيقظت، وتثبت يف أمري مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه كمقالة اخلضر عليه ا: النوم فقال يل
وسلم يف الليلة الثالثة فقال يل كمقالة الصديق رضي اهللا عنه فاستيقظت، وعزمت على اخلروج، ومنت يف 

آخر الليل من ليليت تلك فرأيت احلق جل، وعال فقال يل يا عبدي قد جعلتك من صفويت يف أرضي، 
 أحوالك بروح مين، وأقمتك رمحة خللقي فاخرج إليهم، واحكم فيهم مبا علمتك من وأيدتك يف مجيع

حكمي، وأظهر هلم مبا أيدتك به من آيايت فاستيقظت، وخرجت إىل الناس فهرعوا إيل من كل جانب 
معرفة اهللا عز وجل عزيزة ال تدرك بالعقل بل يقتبس : ومن كالمه رضي اهللا تعاىل عنه. رضي اهللا عنه

 من الشرع مث تتفرع حقائقها على قدر القرب فقوم عرفوه بالوحدانية فاستراحوا إىل الصمدانية، أصلها
وقوم عرفوه بالقدرة فتحريوا، وقوم عرفوه بالعظمة فوقفوا على أقدام الدهشة، وأيقنوا أن لن يدرك أحد 

ائعه، واستدلوا عليه ببدائعه عينه، وقوم عرفوه بعزة اإلهلية فترتهوا عن الكيفية، واملاهية وقوم عرفوه بصن
فشاهدوه بإبداعه، وصنعه، ورأوه يف إعطائه، ومنعه، وقوم عرفوه بالتكوين فعرفوه بالثبات، والتمكني، 
وقوم عرفوه بال غريه فأراهم من آياته ما ال عني رأت وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، وكان 

 يف قلبه اإلرادة، فاملريد حمب طالب، والشوق لقلبه من أحبه احلق، وأراده أسكن: رضي اهللا عنه يقول
غالب، والتوق للبه سالب، واملراد حمبوب مطلوب مأخوذ مسلوب إىل اجلناب جمذوب قد ظهر عليه 

الشوق، وغلب إذ قد وجد ما طلب قد قطع الطريق وطواها، وأزال نفسه وحناها وحماها وحما األكوان 
  .من نظره فما يراها

الزهد فريضة، وفضيلة، وقربة فالفريضة يف احلرام، والفضيلة يف املتشابه، : عنه يقولوكان رضي اهللا 
والقربة يف احلالل، والزهد أعظم من الورع ألن الورع إبقاء، والزهد قطع الكل، وكان رضي اهللا عنه 
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عنك، بقاء األبد يف فنائك : عالمة اإلخالص أن يغيب عنك احلق يف مشاهدة احلق،، وكان يقول: يقول
من سكن بسره إىل غري اهللا تعاىل نزع اهللا تعاىل الرمحة من قلوب اخللق عليه، وألبسه لباس : وكان يقول
  .مات رمحه اهللا تعاىل بسنجار، وقربه ا يزار رضي اهللا عنه. الطمع فيهم

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ موسى بن ماهين الزوليومنهم    

ه املغيبات، وخرق له العادات، وأوقع له اهليبة يف القلوب وانعقد عليه هو أوحد األئمة أبرز اهللا تعاىل ل
إمجاع املشايخ وقصد بالزيارات، وحلل املشكالت، وكشف خفيات املوارد، وكان الشيخ عبد القادر 

يأهل بغداد ستطلع عليكم مشس ما طلعت عليكم بعد : رضي اهللا عنه يثين عليه، ويعظم شأنه وقال مرة
  . هو؟ قال الشيخ موسى الزويلومن: فقيل له

    

الرقائق معاين تفصيل املنازالت، وشعائر جتميل احملاضرات، وهي بالنظر إىل : ومن كالمه رضي اهللا عنه
اجلمل الكليات متحدة متصلة بااللتفات إىل الصور اجلزئيات، والدقائق أرواح يف الرقائق وهي مقدمة 

تنكشف األنوار لألنوار ولو رفع لك هذا احلجاب على بساط احلكمة األزلية فتحيط األغيار باألغيار و
الروحانية لكلمك من ذاتك بعدد ولد آدم من اخللق، ولرأيت رقائق ذاتك راكعة مع الراكعني، وساجدة 

احلقائق ذوائب العال، وروائح أرواح السنا وهي اللمح : مع الساجدين، وكان رضي اهللا عنه يقول
 وطئ بساطها استوى، ومن ركب براقها بلغ سدرة املنتهي وهي تنفق عليه اللوامع، والفتح الطالع من

املعاين العلوية من نور احلجب، ونعيم القرب فتجرد عليها البساط العلي والنور الكشفي واحلضور األدىن 
فيصعد عليها العرف على معارج أنوار من صور فرائد الوصل إىل بني يدي حضرة اجلالل، ومشرق 

 يشيعها من نور، وسناء وروح طيب، وخياء فيقوم املقام األمحد، وال يزال األمر كذا عودا على اإلقبال مبا
بدء وردا على رد فعروج، وحضور، ونور، وإنفتاق، وتفرد ونشاط ووض إىل ما ال آخر له فكل باطن 

كانت أغلب حقيقة لكل ظاهر، وكان رضي اهللا عنه كثري املشاهدة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و
أفعاله بتوقيف منه صلى اهللا عليه وسلم، وكان رضي اهللا عنه إذا مس احلديد بيده الن حىت يصري كاللبان، 

للصيب الذي عمره أربعة أشهر فأقل اقرأ سورة كذا فيقرؤها الصيب بلسان : وكان رضي اهللا عنه يقول
ين وا مات رمحه اهللا تعاىل وقد استوطن رضي اهللا عنه مارد. فصيح، وال يزال يتكلم من ذلك الوقت

كرب سنه وقربه ا ظاهر يزار، وملا وضعوه يف حلده ض قائماً يصلي واتسع له القرب، وأغمي على من 
  .كان نزل قربه رضي اهللا تعاىل عنه
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تعاىل عنه ويلقب بضياء الدين، وبنجيب  رضي اهللا ومنهم الشيخ أبو النجيب عبد القادر السهروردي
سبه ينتهي إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يتطيلس، ويلبس لباس الدين، ون

العلماء، ويركب البغلة، وترفع الغاشية بني يديه، انعقد عليه إمجاع املشايخ، والعلماء باالحترام وأوقع اهللا 
ه مجاعة من األكابر مثل عز وجل له القبول التام يف الصدور، واملهابة الوافرة يف القلوب، وخترج بصحبت

الشيخ شهاب الدين السهروردي والشيخ عبد اهللا بن مسعود الرومي وغريمها، واشتهر ذكره يف اآلفاق، 
  .وقصد من كل قطر

األحوال معامالت القلوب، وهي ما حيل ا من صفاء األكدار، وفوائد : ومن كالمه رضي اهللا عنه
أول التصوف علم وأوسطه عمل، وآخره موهبة : عنه يقولاحلضور، ومعاين املشاهدة، وكان رضي اهللا 

فالعلم يكشف عن املراد، والعمل يعني على الطلب، واملوهبة تبلغ غاية األمل، وأهل التصوف على ثالث 
طبقات مريد طالب، ومتوسط طائر، ومنته واصل فاملريد صاحب وقت، واملتوسط صاحب حال واملنتهي 

فمقام املريد ااهدات، . أفضل األشياء عندهم عد األنفاس:  يقولصاحب يقني، وكان رضي اهللا عنه
ومقام املتوسط ركوب األهوال . واملكابدات وجترع املرارات وجمانية احلظوظ، وكل ما للنفس فيه منفعة

يف طلب املراد، ومراعاة الصدق يف األحوال، واستعمال األدب يف املقامات، وهو مطالب بآداب املنازل، 
ومقام املنتهي الصحو، والثبات، . ب تلوين ألنه يرتقي من حال إىل حال، وهو يف الزيادةوهو صاح

وإجابة احلق من حيث دعاه قد جاوز املقامات، وهو يف حمل التمكني ال تغريه األحوال، وال تؤثر فيه 
عه، ونومه األهوال قد استوى يف حالة الشدة، والرخاء، واملنع، والعطاء، واجلفاء، والوفاء أكله كجو

كسهره، وقد فنيت حظوظه، وبقيت حقوقه ظاهرة مع اخللق وباطنه مع احلق، وكل ذلك منقول من 
  .أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وكان إذا جلس فقري يف خلوة يدخل عليه يف كل يوم يتفقد أحواله، ويقول له يرد عليه الليلة كذا، 
ص يف صورة كذا، ويقول لك كذا فاحذره فإنه ويكشف لك عن كذا، وتنال حال كذا وسيأتيك شخ

سكن بغداد إىل أن مات ا سنة ثالث، وستني ومخسمائة . شيطان فيقع للفقري مجيع ما أخربه به الشيخ
  .ودفن مبدرسته على شاطئ دجلة، وقربه ا ظاهر يزار رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أحمد بن أبي الحسين الرفاعيومنهم    

    

منسوب إىل بين رفاعة قبيلة من العرب، وسكن أم عبيدة بأرض البطائح إىل أن مات ا رمحه اهللا تعاىل 
وكانت انتهت إليه الرياسة يف علوم الطريق، وشرح أحوال القوم، وكشف مشكالت منازالم، وبه 
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ئق ال حيصون ورثاه عرف األمر بتربية املريدين بالبطائح، وخترج بصحبته مجاعة كثرية، وتتلمذ له خال
املشايخ والعلماء، وهو أحد من قهر أحواله، وملك أسراره وكان له كالم عال على لسان أهل احلقائق، 

هو الذي لو نصب له سنان على أعلى شاهق جبل يف : وهو الذي سئل عن وصف الرجل املتمكن فقال
  .األرض، وهبت الرياح الثمان ما غريته

كشف قوة جاذبة خباصيتها نور عني البصرية إىل فيض الغيب فيتصل نورها ال: وكان رضي اهللا عنه يقول
به اتصال الشعاع بالزجاجة الصافية حال مقابلتها املنيع إىل فيضه مث يتقاذف نوره منعكساً بضوئه على 

ى صفاء القلب مث يترقى ساطعاً إىل عامل العقل فيتصل به اتصاال معنوياً له أثر يف استفاضة نور العقل عل
ساحة القلب فيشرق نور العقل على إنسان عني السر فريى ما خفي عن األبصار موضعه، ودق عن 

  .األفهام تصوره، واستتر عن األغيار مرآه

الزهد أساس األحوال املرضية، واملراتب السنية، وهو أول قدم القاصدين إىل : وكان رضي اهللا عنه يقول
اضني عن اهللا، واملتوكلني على اهللا فمن مل حيكم أساسه يف الزهد مل اهللا عز وجل، واملنقطعني إىل اهللا، والر

الفقراء أشراف الناس ألن الفقر لباس املرسلني، : يصح له شيء مما بعده، وكان رضي اهللا عنه يقول
وجلباب الصاحلني، وتاج املتقني، وغنيمة العارفني، ومنية املريدين، ورضا رب العاملني، وكرامة ألهل 

األنس باهللا ال يكون إال لعبد قد كملت طهارته، وصفا ذكره، واستوحش من كل : وكان يقولواليته، 
ما يشغله عن اهللا تعاىل فعند ذلك آنسه اهللا تعاىل به وأراده حبق حقائق األنس فأخذه عن وجد طعم 

حقائق املشاهدة حضور مبعىن قرب مقرون بعلم اليقني، و: اخلوف ملا سواه، وكان رضي اهللا عنه يقول
التوحيد، وجدان تعظيم يف القلب مينع من التعطيل، والتشبيه، : حق اليقني، وكان رضي اهللا عنه يقول

لسان الورع يدعو إىل ترك اآلفات، ولسان التعبد يدعو إىل دوام االجتهاد، ولسان احملبة : وكان يقول
لسان التوحيد يدعو إىل اإلثبات، يدعو إىل الذوبان، واهليمان ولسان املعرفة يدعو إىل الفناء واحملو و

  .واحلضور، ومن أعرض عن األعراض أدباً فهو احلكيم املتأدب

لو تكلم الرجل يف الذات والصفات كان سكوته أفضل ومن خطا من قاف : وكان رضي اهللا عنه يقول
اهللا ملا مررت، وأنا صغري على الشيخ العارف ب: إىل قاف كان جلوسه أفضل وكان رضي اهللا عنه يقول

: فقال رضي اهللا عنه. نعم: تعاىل عبد امللك اخلرنويت أوصاين قال يل يا أمحد احفظ ما أقول لك فقلت

ملتفت ال يصل، ومتسلل ال يفلح، ومن مل يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان فخرجت من 
لباء، والعملة ما أقبح اجلهل باأل: عنده، وجعلت أكررها سنة مث رجعت إليه فقلت له أوصين فقال

: باألطباء، واجلفاء باألحباء مث خرجت، وجعلت أرددها سنة فانتفعت مبوعظته وكان رضي اهللا عنه يقول

أكره للفقراء دخول احلمام وأحب جلميع أصحايب اجلوع، والعري والفقر والذل، واملسكنة، وأفرح هلم 
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:  اهللا تعاىل وكان رضي اهللا عنه يقولالشفقة على اإلخوان مما يقرب إىل: إذا نزل م ذلك، وكان يقول

إذا جئتم ومل جتدوا عندي ما يأكله ذو كبد فاسألوين الدعاء أدع لكم فإين حينئذ يل أسوة برسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم قال الشيخ يعقوب رضي اهللا عنه خادمه نظر سيدي أمحد رضي اهللا عنه إىل النخلة 

ا رفعت رأسها جعل اهللا تعاىل ثقل محلها عليها ولو محلت مهما محلت يا يعقوب انظر إىل النخلة مل: فقال
وانظر إىل شجرة اليقطني ملا وضعت نفسها ألقت خدها على األرض جعل ثقل محلها على غريها، ولو 

  .محلت مهما محلت ال حتس به

    

أخوك :  عنه يقولالصدقة أفضل من العبادات البدنية والنوافل وكان رضي اهللا: وكان رضي اهللا عنه يقول
الذي حيل لك أكل ماله بغري إذنه هو الذي تسكن نفسك إليه ويستريح قلبك فيه، وكان إذا رأى على 
فقري جبة صوف يقول له يا ولدي انظر بزي من تزييت، وإىل من قد انتسبت قد لبست لبسة األنبياء، 

، وإال فانزعه، وكان رضي اهللا عنه وحتليت حبلية األتقياء هذا زي العارفني فاسلك فيه مسالك املقربني
إذا صلح القلب صار مهبط الوحي واألسرار، واألنوار، واملالئكة، وإذا فسد صار مهبط الظلم، : يقول

والشياطني، وإذا صلح القلب أخربك مبا وراءك، وأمامك، ونبهك على أمور مل تكن تعلمها بشيء دونه، 
من شرط : ينتفي معها السعد، وكان رضي اهللا عنه يقولوإذا فسد حدثك بباطالت يغيب معها الرشد، و

الفقري أن يرى كل نفس من أنفاسه أعز من الكربيت األمحر فيودع كل نفس أعز ما يصلح له فال يضيع 
ملن شاوره يف : السفر للفقري ميزق دينه ويشتت مشله، وكان يقول: له نفس وكان رضي اهللا عنه يقول

من : وكان رضي اهللا عنه يقول" من تزوج هللا كفى ووقى: "هللا عليه وسلمالتزويج قال رسول اهللا صلى ا
: األمر أعظم مما تظنون وأصعب مما تتومهون وكان يقول: مل ينتفع بأفعايل مل ينتفع بأقوايل وكان يقول

إذا تعلم أحدكم شيئاً من اخلري : كل أخ ال ينفع يف الدنيا ال ينفع يف اآلخرة وكان رضي اهللا عنه يقول
طريقنا مبنية على ثالثة أشياء ال تسأل، وال ترد وال تدخر، : فليعلمه الناس يثمر له اخلري، وكان يقول

من عالمة إقبال املريد أن ال يتعب شيخه يف تربيته بل يكون مسيعاً مطيعاً لإلشارة، وأن : وكان يقول
 إن غضب لنفسه تعب وإن سلم الفقري: يفتخر شيخه به بني الفقراء ال أنه يفتخر هو بشيخه، وكان يقول

ما من ليلة إال ويرتل فيها نثار من السماء إىل : األمر ملواله نصره من غري عشرية، وال أهل وكان يقول
واهللا مايل خرية إال يف الوحدة فيا ليتين مل أعرف أحداً، ومل : األرض يفرق على املستيقظني وكان يقول

 نظر أحد إىل اخلالئق ووقف مع نظرهم يف العبادات إال سقط ما: يعرفين أحد، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .من شرط الفقري أن ال يكون له نظر يف عيوب الناس: من عني اهللا عز وجل وكان رضي اهللا عنه يقول

كم طريت طقطقة النعال حول الرحال من رأس وكم أذهبت من دين، وكان رضي اهللا عنه : وكان يقول
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مذوا له فإن مد يده لكم لتقبلوها فقبلوا رجله، ومن تقدم عليكم فقدموه، من متشيخ عليكم فتتل: يقول
وعدين ريب : وكونوا آخر شعرة يف الذنب فإن الضربة أول ما تقع يف الرأس، وكان رضي اهللا عنه يقول

أن ال أعرب عليه، وعلى شيء من حلم الدنيا قال يعقوب اخلادم ففين حلمه بأمجعه قبل خروجه من الدنيا، 
إن العبد إذا متكن من األحوال بلغ حمل القرب من اهللا تعاىل وصارت مهته خارقة للسبع : ان يقولوك

السموات، وصارت األرضون كاخللخال برجله، وصار صفة من صفات احلق جل وعال ال يعجزه شيء، 
ية ويدل ملا قلناه ما ورد يف بعض الكتب اإلهل: وصار احلق تعاىل يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه قال

يا بين آدم أطيعوين أطعكم، واختاروين أختركم، وارضوا عين أرض عنكم وأحبوين : يقول اهللا عز وجل
أحبكم، وراقبوين أراقبكم، وأجعلكم تقولون للشيء كن فيكون يا بين آدم من حصلت له حصل له كل 

  .شيء ومن فته فاته كل شيء

    

د التخلق واالتصاف بصفاته تعاىل من احللم، وقوله وصار صفة من صفات احلق تعاىل لعله يري: قلت
فيب يرى ويب يسمع ويب : "والصفح، والكرم ألنه ال يصلح ألحد أن يكون عني صفات احلق فهو كقوله

وما أشبه ذلك، وكان رضي اهللا عنه إذا صعد الكرسي ال يقوم قائماً وإمنا يتحدث قاعداً، وكان " ينطق
ن أهل القرى اليت حول أم عبيدة كانوا جيلسون على سطوحهم يسمع حديثه البعيد مثل القريب حىت إ

يسمعون صوته، ويعرفون مجيع ما يتحدث به حىت كان األطرش واألصم إذا حضروا يفتح اهللا أمساعهم 
لكالمه، وكانت أشياخ الطريق حيضرونه ويسمعون كالمه، وكان أحدهم يبسط حجره فإذا فرغ سيدي 

 إىل صدورهم وقصوا احلديث إذا رجعوا على أصحام على جليته أمحد رضي اهللا عنه ضموا حجورهم
يا رب : وهذا يشبه ما وقع إلبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم من النداء ملا بىن للبيت فإنه قال: قلت

 كيف أمسع مجيع اخلالئق فأوحى اهللا تعاىل إليه يا إبراهيم عليك النداء، وعلينا البالغ فنادى إبراهيم باحلج

فأجابوه يف األصالب من سائر أقطار األرض البعيدة مثل القريب فاإلبالغ من اهللا تعاىل ال من إبراهيم فإن 
إذا أراد اهللا عز وجل أن يرقي العبد إىل مقامات : البشرية ال تقدر على ذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول

بأهله فإن أحسن إليهم، وأحسن الرجال يكلفه بأمر نفسه أوال فإذا أدب نفسه، واستقامت معه كلفه 
عشرم كلفه جبريانه، وأهل حملته فإن هو أحسن إليهم وداراهم كلفه ببلده فإن هو أحسن إليهم، 

وداراهم كلفه جهة من البالد فإن هو داراهم، وأحسن عشرم، وأصلح سريرته مع اهللا تعاىل كلفه ما 
اهللا تعاىل مث ال يزال يرتفع من مساء إىل مساء حىت بني السماء، واألرض فإن بينهن خلقاً ال يعلمهم إال 

يصل إىل حمل الغوث مث ترتفع صفته إىل أن تصري صفة من صفات احلق تعاىل، وأطلعه على غيبه حىت ال 
تنبت شجرة، وال ختضر ورقة إال بنظره، وهناك يتكلم عن اهللا تعاىل بكرم ال يسعه عقول اخلالئق ألنه حبر 
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  .لق كثري، وذهب به إميان مجاعة من العلماء، والصلحاء فضال عن غريهمعميق غرق يف ساحله خ

إن مل تعمل بعلمي فلست لك أبا وال أنت يل ولداً، وكان رضي : وكان رضي اهللا عنه يقول لولده صاحل
اللهم اجعلنا ممن فرشوا على بابك لفرط ذهلم نواعم اخلدود، ونكسوا رؤوسهم من : اهللا عنه يقول

هم للسجود بربكة صاحب اللواء احملمود آمني، وكان إذا جلس على جسمه بعوضة ال اخلجل، وجباه
دعوها تشرب من هذا الدم الذي قسمه احلق تعاىل هلا، وكان إذا : يطريها، وال ميكن أحداً يطريها ويقول

إا : جلس على ثوبه جرادة وهو مار يف الشمس، وجلست على حمل الظل ميكث هلا حىت تطري، ويقول
  .ستظلت بناا

    

وكان إذا نام على كمه هرة، وجاء وقت الصالة يقطع كمه من حتتها، وال يوقظها فإذا جاء من الصالة 
ووجد رضي اهللا عنه مرة كلباً أجرب أخرجه أهل أم عبيدة إىل حمل بعيد . أخذ كمه، وخاطه ببعضه

سقيه، وحيت اجلرب منه خبرقة فخرج معه إىل الربية وضرب عليه مظلة، وصار يطليه بالدهن، ويطعمه وي
فلما برئ محل له ماء مسخناً، وغسله، وكان قد كلفه اهللا تعاىل بالنظر يف أمر الدواب واحليوانات، وكان 

له ال وأخذك اهللا شفيت غيظك بقتل قملة، ومسع : رضي اهللا عنه إذا رأى فقرياً يقتل قملة أو برغوثاً يقول
سة آالف اسم فقال قل إن هللا تعاىل أمساء بعدد ما خلف من الرمال إن اهللا تعاىل له مخ: مرة رجال يقول

واألوراق وغريها وكان رضي اهللا عنه ميشي إىل اذومني، والزمين يغسل ثيام، ويفلي رؤوسهم، 
: وحلاهم، وحيمل إليهم الطعام، ويأكل معهم، وجيالسهم ويسأهلم الدعاء وكان رضي اهللا عنه يقول

 واجبة ال مستحبة، ومر يوماً على صبيان يلعبون فهربوا منه هيبة له فتبعهم، وصار الزيارة ملثل هؤالء
ومر يوماً على صبيان يتخاصمون فخلص . اجعلوين يف حل فقد روعتكم ارجعوا إىل ما كنتم عليه: يقول

أدبتين يا ولدي : بينهم، وقال لواحد منهم ابن من أنت فقال له وأيش فضولك فصار يرددها، ويقول
: زاك اهللا خرياً، وكان يبتدئ من لقيه بالسالم حىت األنعام، والكالب وكان إذا رأى خرتيراً يقول لهج

أنعم صباحاً فقيل له يف ذلك فقال أعود نفسي اجلميل وكان إذا مسع مبريض يف قرية ولو على بعد ميضي 
ن حىت إذا جاءوا يأخذ إليه يعوده، ويرجع بعد يوم أو يومني، وكان خيرج إىل الطريق ينتظر العميا

قال النيب : بأيديهم، ويقودهم، وكان إذا رأى شيخاً كبرياً يذهب إىل أهل حارته ويوصيهم عليه ويقول
وكان إذا قدم " من أكرم ذا شيبة يعين مسلماً سخر اهللا له من يكرمه عند شيبته: "صلى اهللا عليه وسلم

مدخراً معه وجيمع حطباً مث حيمله على رأسه من السفر، وقرب من أم عبيدة يشد وسطه، وخيرج حبال 
فإذا فعل ذلك فعل الفقراء كلهم فإذا دخل البلد فرق احلطب على األرامل، واملساكني، والزمىن، 

واملرضى، والعميان، واملشايخ، وكان رضي اهللا عنه ال جيازي قط بالسيئة السيئة، وكان إذا جتلى احلق 
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 بقعة ماء مث يتداركه اللطف فيصري جيمد شيئاً فشيئاً حىت يرد إىل تعاىل عليه بالتعظيم يذوب حىت يكون
لوال لطف اهللا تعاىل يب ما رجعت إليكم، ولقيه مرة مجاعة من الفقراء فسبوه، : جسمه املعتاد، ويقول

وقالوا له يا أعور يا دجال يا من يستحل احملرمات يا من يبدل القرآن يا ملحد يا كلب فكشف سيدي 
هللا عنه رأسه، وقبل األرض وقال يا أسيادي اجعلوا عبيدكم يف حل، وصار يقبل أيديهم، أمحد رضي ا

ارضوا علي وحلمكم يسعين فلما أعجزهم قالوا ما رأينا قط فقرياً مثلك حتمل منا هذا : وأرجلهم، ويقول
 أرحناهم من كله، وال تتغري فقال هذا بربكتكم، ونفحاتكم مث التفت إىل أصحابه، وقال ما كان إال خرياً

كالم كان مكتوماً عندهم، وكنا حنن أحق م من غرينا فرمبا لو وقع منهم ذلك لغرينا ما كان حيملهم، 
وأرسل إليه الشيخ إبراهيم البسيت كتاباً حيط عليه فيه فقال سيدي أمحد رضي اهللا عنه للرسول اقرأه يل 

 الرجال، والنساء حىت ذكر الكلب بن فقرأه فإذا فيه أي أعور أي دجال أي مبتدع يا من مجع بني
الكلب، وذكر أشياء تغيظ فلما فرغ الرسول من قراءة الكتاب أخذه سيدي أمحد رضي اهللا عنه، وقرأه، 

  : صدق فيما قال جزاه اهللا عين خرياً مث أنشد: وقال

  إذا كنت عند اهللا غير مريب  فلست أبالي من رماني بريبة

واب من هذا الالش محيد إىل سيدي الشيخ إبراهيم البسيت رضي اهللا عنه اكتب إليه اجل: مث قال للرسول
أما قولك الذي ذكرته فإن اهللا تعاىل خلقين كما يشاء، وأسكن يف ما يشاء وإين أريد من صدقاتك أن 

تدعو يل وال ختليين من حلك، وحلمك فلما وصل الكتاب إىل البسيت هام على وجهه، فما عرفوا إىل أين 
ان رضي اهللا عنه إذا علم أن الفقراء يريدون أن يضربوا أحداً من إخوام لزلة وقعت منه ذهب، وك

يستعري منه ثيابه، ويلبسها، وينام يف موضعه فيضربونه فإذا فرغوا من ضربه، واشتفوا منه يكشف هلم عن 
ض الفقراء بع: ما كان إال اخلري كسبتمونا األجر، والثواب فيقول: وجهه فيغشى عليهم كيقول هلم

لبعضهم تعلموا هذه األخالق، وقال رضي اهللا عنه ألصحابه يوماً من رأى يف محيد منكم عيباً فليعلمه به 
  .فقام شخص

    

وما هو يا أخي فقال كون مثلنا من أصحابك فبكى الفقراء وعال : يا سيدي فيك عيب عظيم فقال: فقال
 دونكم، وكان لسيدي أمحد شخص ينكر عليه حنيبهم وبكى سيدي أمحد معهم، وقال أنا خادمكم أنا

خذ هذا : وينقصه يف نواحي أم عبيدة فكان كلما لقي فقرياً من مجاعة سيدي أمحد رضي اهللا عنه يقول
الكتاب إىل شيخك فيفتحه سيدي أمحد فيجد فيه أي ملحد أي باطلي أي زنديق، وأمثال ذلك من 

صدق من أعطاك هذا الكتاب مث يعطي الرسول : الكالم القبيح مث يقول سيدي أمحد رضي اهللا عنه
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جزاك اهللا عين خرياً كنت سبباً حلصول الثواب فلما طال األمر على ذلك الرجل : دريهمات، ويقول
وعجز عن سيدي أمحد مضى إليه فلما قرب من أم عبيدة كشف رأسه، وأخذ مئزره، وجعله يف وسطه، 

فعلي : ما أحوجك يا أخي إىل هنا فقال: أمحد فقالوأمسكه إنسان، وصار يقوده حىت دخل على سيدي 
  .ما كان إال اخلري يا أخي: فقال له سيدي أمحد رضي اهللا عنه

مث طلب منه أخذ العهد عليه فأخذه عليه، وصار من مجلة أصحابه إىل أن مات، وكان رضي اهللا عنه 
ال حيصل :  عنه يقولإذا قصت إىل الصالة كان سيف القهر جيذب يف وجهي، وكان رضي اهللا: يقول

للعبد صفاء الصدر حىت ال يبقى فيه شيء من اخلبث ال لعدو وال لصديق وال ألحد من خلق اهللا عز 
وجل، وهناك تستأنس الوحوش بك يف غياضها، والطري يف أوكارها، وال تنفر منك، ويتضح لك سر 

: ه شيخك عن القطبية فقال لهنز: شخص من تالمذته، يا سيدي أنت القطب فقال: احلاء وامليم وقال له

ويف هذا دليل على أنه تعدي املقامات، واألطوار ألن : نزه شيخك عن الغوثية قلت: وأنت الغوث فقال
القطبية والغوثية مقام معلوم، ومن كان مع اهللا وباهللا فال يعلم له مقام، وإن كان له يف كل مقام مقام واهللا 

  .أعلم

وملا مرض سيدي أمحد رضي اهللا عنه مرض املوت قلت له جتلى : قال يعقوب اخلادم رضي اهللا عنه
جرت أمور اشتريناها باألرواح، وذلك أنه أقبل على : العروس يف هذه املرة قال نعم فقلت له ملاذا فقال

اخللق بالء عظيم فتحملته عنهم وشريته مبا بقي من عمري فباعين وكان ميرغ وجهه وشيبته على التراب 
اللهم اجعلين سقف البالء على هؤالء اخللق وكان مرض الشيخ : العفو العفو، ويقول: ويبكي ويقول

رضي اهللا عنه بالبطيت فكان خيرج منه يف كل يوم ما شاء اهللا فبقي املرض بالشيخ شهراً فقيل له من أين 
كن ول. يا أخي هذا اللحم يندفع، وخيرج: لك هذا كله، ولك عشرون يوماً ال تأكل، وال تشرب فقال

قد ذهب اللحم، وما بقي إال املخ اليوم خيرج، وغداً نعرب على اهللا تعاىل فخرج منه شيء أبيض مرتني أو 
ثالثاً، وانقطع مث تويف يوم اخلميس وقت الظهر ثاين عشر مجادى األوىل سنة سبعني ومخسمائة، وكان 

ن حممداً رسول اهللا، ودفن يف قرب يوماً مشهوداً، وكان آخر كلمة قاهلا أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أ
الشيخ حيىي البخاري، وكان الشافعي املذهب قرأ كتاب التنبيه للشيخ أيب إسحاق الشريازي وما تصدر 

أمرت بالسكوت رضي : قط يف جملس، وال جلس على سجادة تواضعاً، وكان ال يتكلم إال يسرياً، ويقول
  .اهللا عنه

تعالى عنه   رضي اهللالشيخ علي بن الهيتيومنهم    
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هو من أكابر مشايخ العراق وأعيان العارفني وهو أحد من ينسب إىل القطبية العظمى، وكانت عنده 
اخلرقتان اللتان ألبسهما أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه أليب بكر بن هوار يف النوم واستيقظ فوجدمها 

الشنبكي لتاج العارفني أيب الوفاء عليه، ومها ثوب وطاقية وكان أعطامها ابن هوار للشنبكي وأعطامها 
وأعطامها تاج العارفني للشيخ علي ابن اهلييت، وأعطامها ابن اهلييت للشيخ علي بن إدريس مث فقدتا، 

ومكث رضي اهللا عنه مثانني سنة ليس له خلوة وال معزل بل ينام بني الفقراء، وذلك ألن فتحه أتاه من 
ملا دخل بغداد كل من دخل بغداد من :  اهللا عنه يقولطريق الوهب، وكان الشيخ عبد القادر رضي

األولياء يف عامل الغيب، والشهادة فهو يف ضيافتنا، وحنن يف ضيافة الشيخ علي بن اهلييت، وكان الشيخ عبد 
انفتق رتق قلب علي بن اهلييت، وهو ابن سبع سنني فكان خيرب عن املغيبات، وتظهر على : القادر يقول

  .أمجعت العلماء على جاللته وعلو منصبه رضي اهللا تعاىل عنهيديه الكرامات، و

    

ومن كالمه رضي اهللا عنه الشريعة ما ورد به التكليف، واحلقيقة ما حصل به التعريف فالشريعة مؤيدة 
باحلقيقة، واحلقيقة مقيدة بالشريعة، والشريعة، وجود األفعال هللا، والقيام بشروط العلم بواسطة الرسل 

  .شهود األحوال باهللا تعاىل، واالستسالم لغلبات احلكم بتقدير ال بواسطةواحلقيقة 

عالمة صحة احلال أن : ما دام التمييز باقياً كان التكليف متوجهاً، وكان يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
األحوال : يكون صاحبه حمفوظاً يف أحوال غلبته كما كان مغلوباً يف أوقات صحوه، وكان يقول

 ال ميكن استجالا إذا مل تكن، وال استبقاؤها إذا حصلت إال أن جيعل بعض األحوال غذاء كالربوق
احلق تعاىل وراء كل ما أدركه : ألحد فريبيه احلق فيه فيصري وطاء له، ومثوى، وكان رضي اهللا عنه يقول

كل من : يقولاخللق بأفهامهم أو أحاطوا به بعلومهم، وأشرفوا عليه مبعارفهم، وكان رضي اهللا عنه 
كل من كوشف باحلقيقة أو شاهد احلق أو : كوشف بشيء على قدر قوته، وضعفه ربط به وكان يقول

اختطف عن مشاهده بوجود احلق أو استهلك يف عني اجلميع، أو مل يشهد سوى احلق تعاىل، أو مل حيس 
احلق جبالل احلق إىل سوى احلق أو هو حمو يف حق احلق، أو مصطلم فيه بسلطان احلقيقة، أو متجل له 

آخر ما يعرب عنه معرب، أو يشري إليه مشرياً، أو ينتهي إليه علم فإمنا هي شواهد احلق، وحق من احلق له، 
وكل ما بدا على اخللق فذاك مما يليق باخللق، وهو من حيث اخللق، ومجيع ما حتقق بوصفه خلق فهي 

لوق إال إىل األحوال، والغيبة عن األحوال أحوال، واألحوال من صفات أهل املعرفة، وال سبيل ملخ
والتنفي عن األحوال حالة من مجلة األحوال، والتوحيد فوق املعارف، وكان رضي اهللا عنه يتمثل كثرياً 

  : ذه األبيات
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 أو جئت أحضره أوحشت في الحضر  رحت أطلبه ال ينقضي سفري إن

 ي عمريوفي ضميري، وال ألقاه ف  أراه، وال ينفك عن نظري فال

  وعن فؤادي وعن سمعي، وعن بصري  غبت عن جسمي برؤيته فليتني

سكن رضي اهللا عنه رزيران بلدة من أعمال ر امللك إىل أن مات ا سنة أربع وستني ومخسمائة، وقد 
  .ورزيران على وزن قفيزان. علت سنة على مائة وعشرين سنة، را دفن وقربه ا ظاهر يزار

تعالى عنه  رضي اهللا د الرحمن الطغسونجيالشيخ عبومنهم    

هو من أكابر مشايخ العراق، وأعيان العارفني، وصدور املقربني صاحب األحوال الفاخرة، والكرامات 
  .الظاهرة والتصريف النافذ

أنا بني األولياء كالكركي بني الطيور أطوهلم عنقاً، وكان رضي اهللا عنه يتكلم : وكان رضي اهللا عنه يقول
لشريعة، واحلقيقة بطغسونج على كرسي عال، وحيضره املشايخ والعلماء، ويلبس لباس العلماء، يف ا

ومن كالمه رضي اهللا عنه املراقبة لعبد راقب احلق باحلق، وتابع املصطفى صلى اهللا عليه . ويركب البغلة
م يف شيء من وسلم يف أفعاله، وأخالقه وآدابه واهللا عز وجل قد خص أحبابه، وخاصته بأن ال يكله

أحواهلم إىل نفوسهم، وال إىل غريه فهم يراقبون اهللا تعاىل، ويسألونه أن يرعاهم فيها، واملراقبة تقتضي 
حال القرب، واهللا عز وجل قرب القلوب إليه مبا هو قريب منها فهو يقرب من قلوب عباده على حسب 

ل القرب يقتضي حال احملبة وهي ما يرى من قرب قلوب عباده منه فانظر مباذا يقرب من قلبك، وحا
تتولد من نظر القلب إىل اهللا عز وجل، وجالله، وعظمته، وعلمه، وقدرته فطوىب ملن شرب كأساً من 

حمبته وذاق نغباً من مناجاته فامتأل قلبه حباً فطار باهللا طرباً، وهام به اشتياقاً ليس له سكىن، وال مألوف 
 احملبوب بفناء علم احملبة من حيث كان له احملبوب يف الغيب ومل سواه فهو حمب خرج من رؤية احملبة إىل

يكن هو باحملبة فإذا خرج احملب إىل هذه النسبة كان حمباً بال علة، واحملبة تقتضي الذكر فال يزال احملب 
يذكر ربه ويدخل اخللل يف ذكره لنفسه حىت يصري الغالب عليه ذكر ربه وصار كالغافل عن نفسه مث 

ذهوله عن نفسه وينسى باستيالء ذكر ربه عليه مجيع اإلحساس فيقال اندرج يف رؤية مذكوره، يغفل عن 
ويقال فين عن نفسه ويقال فين بربه، ويقال فين عن فنائه أي غفل عن ذكر غفلته عن نفسه باستيالء ذكر 

  .ربه عليه، وصار ليس يشهد غريه

    

ممحواً عن مجلته فانياً عن كله، وما دام هذا الوصف وهاهنا يكون مصطلماً عن مشاهده خمتطفاً عن نفسه 
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باقياً فال متييز، وال إخالص، وال صدق، وهذا مجع اجلمع وعني الوجود، وهذا هو الوصول الذي يرد 
على أحوال التمييز والتكليف فيحجب عن هذا الوصف بنوع ستر ليفوز حبق الشرع، واملغاليط هاهنا 

من اشتغل بطلب الدنيا : اء أحكام الشريعة، وكان رضي اهللا عنه يقولكثرية، واحملفوظ من رجع إىل أد
: وكان يقول. ابتلى بالذل فيها ومن تعامى عن نقائض نفسه طغى وبغى ومن تزين بباطل فهو مغرور

ال يضر مع التواضع بطالة إذا : أنفع العلوم العلم بأحكام العبودية، وأرفع العلوم علم التوحيد وكان يقول
إذا أقامك ثبت، : وكان يقول. واجبات والسنن، وال ينتج مع الكرب عمل مندب، وال علم مطلوبقام بال

  .وإذا قمت بنفسك سقطت

  .رضي اهللا عنه. سكن رضي اهللا عنه طغسونج بلدة بأرض العراق، وا مات مسناً وقربه ا ظاهر يزار

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ بقاء بن بطوومنهم    

ايخ العراق، وأكابر الصديقني صاحب األحوال النفيسة، واملقامات اجلليلة، والكرامات هو من أعيان مش
كل املشايخ أعطوا بالكيل : وكان الشيخ عبد القادر اجليلي رضي اهللا عنه يثين عليه كثرياً ويقول. الباهرة

درين بنهر امللك، إال الشيخ بقاء بن بطو فإنه أعطى جزافاً انتهى إليه علم األحوال، وكشف موارد الصا
  .وما يليه وتلمذ له خالئق من الصلحاء، والعلماء وقصد بالزيارات والنذورات

ومن كالمه رضي اهللا عنه الفقر جترد القلب عن العالئق، واستقالله باهللا سبحانه وتعاىل وحده، والتخلي 
عالمة صحة التجرد من األمالك أحد أوصاف الفقر ألا شواغل، وقواطع لكل عبد سكن بقلبه إليها و

عن األمالك أن ال يتغري عليه احلال بوجود األسباب، وعدمها ال يف القوة، وال يف الضعف، وال يف 
السكون، وال يف االنزعاج، وال تؤثر فيه املهالك فإذا كان كذلك فهو فقري ال يأسره رق األسباب، وال 

 مل ميلك فكأن ملك فال يرى لنفسه يف يهزه وجودها، وال يستفزه عدمها فإن ملك فكأن مل ميلك، وإن
الدنيا، واآلخرة مقاماً، وال قدرا، وكما ال يرى ال يطلب وكما ال يطلب، وال يتمىن فهو مشتغل به 

واقف بال طمع ال يسقط بالرد، وال ينهض بالقبول، وال يعتقد أن طريقته أفضل من غريها، وهو موقف 
إىل ربه عز وجل ال يصل إىل حقيقة هذا الوصف، وكان رضي رفيع، واألمر فيه دقيق، وما مل يصل العبد 

الفقر وصف كل مستغن عن غريه، وال يكون العبد صادقاً يف فقره حىت خيرج عن فقره : اهللا عنه يقول
أنصف الناس من نفسك واقبل النصيحة ممن دونك تدرك : بانتفاء شهود الفقر، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .شرف املنازل

من مل يستغن باهللا على : من مل جيد يف نفسه زاجراً فقلبه خراب، وكان يقول: هللا عنه يقولوكان رضي ا
من مل يقم بآداب أهل البداية كيف يستقيم له مقام أهل النهاية وزاره ثالثة : نفسه صرعته، وكان يقول
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وا يف زاويته فأجنبوا من الفقهاء فصلوا خلفه العشاء فلم يقم القراء كما يريد الفقهاء فساء ظنهم به وبات
ثالثتهم، وخرجوا إىل ر على باب الزاوية فرتلوا فيه يغتسلون فجاء أسد عظيم اخللقة، وبرك على ثيام، 

وكانت ليلة شديدة الربد فأيقنوا باهلالك فخرج الشيخ من الزاوية فجاء األسد، ومترغ على رجليه 
  .فاستغفروا اهللا وتابوا

رية من قرى ر امللك وا تويف قريباً من سنة ثالثة ومخسني ومخسمائة، سكن رضي اهللا عنه نانبوس ق
  .رضي اهللا عنه. وقربه ا ظاهر يزار

عنه  رضي اهللا الشيخ أبو سعيد القلوريومنهم    

هو من أكابر العارفني، واألئمة احملققني صاحب األنفاس الصادقة، واألفعال اخلارقة، والكرامات، 
 ببلده، وما حوهلا، وكان يتكلم بقلورية على علوم الشرائع، واحلقائق على كرسي واملعارف، وكان يفيت

ومن كالمه رضي اهللا عنه من شرط الفقري أن ال ميلك . عال، وقصد بالزيارات من سائر أقطار األرض
شيئاً، وال ميلكه شيء وأن يصفو قلبه من كل دنس، ويسلم صدره لكل أحد، وتسمح نفسه بالبذل 

  .واإليثار

    

التصوف التربي مما دون احلق كما قال إبراهيم عليه الصالة والسالم فام عدو : كان رضي اهللا عنه يقول
ال يكمل الصويف حىت يستتر عن اخللق بلوائح الوجد، : يل إال رب العاملني، وكان رضي اهللا عنه يقول

عاىل وكان رضي اهللا عنه التوحيد غض الطرف عن األكوان مبشاهدة مكوا سبحانه، وت: وكان يقول
. العارف، وحداين الذات ال يقبله أحد، وال يقبل أحداً، وكان اخلضر عليه السالم يأتيه كثرياً: يقول

سكن رضي اهللا عنه قلورية من قرى ر امللك قريبة من بغداد وا مات قريباً من سنة سبع ومخسني 
لماء، ويتطيلس، ويركب البغلة ودعي مرة إىل طعام ومخسمائة، وقربه ا ظاهر يزار، وكان يلبس لباس الع

إمنا منعتكم من أكله : هو، وأصحابه فمنعهم من أكل ذلك الطعام، وأكله وحده فلما خرجوا قال هلم
ألنه كان حراماً مث تنفس فخرج من أنفه دخان أسود عظيم كالعمود، وتصاعد يف اجلو حىت غاب عن 

، وصعد إىل اجلو حىت غاب عن النظر مث قال هذا الذي رأيتموه أبصار الناس مث خرج من فمه عمود نار
  .هو الطعام الذي أكلته عنكم، رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ مطر الباذرائيومنهم    
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هو من أجل مشايخ العراق وسادات العارفني أمجع العلماء رضي اهللا تعاىل عنهم على جاللته، وزهده 
الشيخ مطر وارث حايل ومايل وكان من أخص :  العارفني أبو الوفا يقولومهابته وكان شيخه تاج

  .خدامه، وكان الغالب عليه حالة السكر

ومن كالمه رضي اهللا عنه لذة النفوس يف مناجاة القدوس، ولذة القلوب يف مزامري أنس، تطرب يف 
 الرافعة ألرباا يف مدارج مقاصري قدس، بأحلان توحيد يف رياض متجيد مبطربات املعاين من تلك املثاين

األماين إىل مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولذة األرواح الشرب بكأس احملبة من أيدي عرائس الفتح 
اللدين يف خلوة الوصل على بساط املشاهدة، واهليام بني عامل الكون يف نور العزة وقراءة ما كتب على 

بل هو اهللا العزيز احلكيم ولذة األسرار ما طلعة صفحات ألواح نسمات ذرات الوجود بقلم التوحيد كال 
نسيم احلياة الدائمة، والوصول إىل حقائق الغيوب بضمائر القلوب، واملعاينة باألفكار لسائر األسرار، ولذة 
العقول مالحظة أسرار، ولذة العقول مالحظة أسرار امللكوت اخلفية عن األبصار بالسرائر احمليطة باألفكار 

ب حقائق الغيوب، وتصحبه قبول شواهد األسرار فتلج الضمائر حبار األفكار، وتطمئن فتعاين القلو
النفوس إىل ما حلقت به من العامل احملجوب فكلما كشفت عن الغيوب أذيال داللتها على إتقان صنع، 

د وخيرج االعتبار من القلب فإذا كان القلب طاهراً بع. وأبدع فطرة قابلتها من العقول هيبة، وفكرة
االعتبار بالشواهد، ومست به اهلمة ورقي به الفكر ومل مينعه مانع فالفكر طريق إىل احلق ودليل على 

الصدق، والفكر أصل مثرته املعرفة واملعرفة مثرة طعمها العمل، ولذا اإلخالص، واإلخالص لذة غايته 
عقول متسك أعنة النفوس، أيدي ال: وكان رضي اهللا عنه يقول. النعيم والنعيم غاية ليس هلا انقضاء

والنفس مسخرة للعقل، والعقل يستمد من األنوار اإلهلية، وعنه تصدر احلكمة اليت هي رأس العلوم، 
وميزان العدل، ولسان اإلميان، وعني البيان، وروضة األرواح ونور األشباح، وميزان احلقائق وأنس 

احلكمة إصابة احلق فإذا :  اهللا عنه يقولاملستوحشني، ومتجر الراغبني، ومنية املشتاقني، وكان رضي
أوردت على القلب دلت على مكامن اهلوى، وجلت أصداء القلوب، وأماتت عيوب البواطن، وكان 

رضي اهللا عنه من األكراد، وسكن باذراء قرية من أعمال النجف بأرض العراق، وقربه ا ظاهر يزار، وا 
  .مات رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا  ماجد الكرديالشيخ أبو محمدومنهم    

    

هو من أعيان مشايخ العراقني، وصدور املقربني، وأئمة احملققني، وانعقد عليه إمجاع املشايخ باالحترام 
ومن كالمه رضي اهللا عنه قلوب املشتاقني منورة بنور اهللا عز وجل، وإذا حترك فيها االشتياق . والتعظيم
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أشهدكم أنين إليهم أشوق، : رض فيباهي اهللا عز وجل م املالئكة ويقولأضاء نوره ما بني السماء، واأل
من اشتاق إىل ربه أنس، ومن أنس طرب ومن طرب قرب، ومن قرب سار، : وكان رضي اهللا عنه يقول

الزاهد يعاجل : ومن سار حار، ومن حار طار، ومن طار قرت عينه باالقتراب، وكان رضي اهللا عنه يقول
الشوق نار اهللا تضرم يف قلوب :  يعاجل الشكر، والواصل يعاجل الوالية، وكان يقولالصرب واملشتاق

نار اهليبة تذيب للقلوب، ونار احملبة : األحباب، وال دأ إال بلقائه، والنظر إليه وكان رضي اهللا عنه يقول
 من غري حلي الصمت عبادة من غري عناء، وزينة: تذيب األرواح ونار الشوق تذيب النفوس، وكان يقول

وهيبة من غري سلطان، وحصن من غري سور، وراحة للكاتبني، وغنية عن االعتذار، وكان رضي اهللا عنه 
كفى باملرء علماً أن خيشى اهللا تعاىل، وكفى به جهال أن يعجب بنفسه، والعجب فضله محق : يقول

عجيبة إال، ونقشها يف ما خلق اهللا تعاىل من : يغطي به صاحبه عيوب نفسه فال تتغطى، وكان يقول
صورة اآلدمي وال أوجد أمراً غريباً إال وسلطه فيها، وال أبرز سراً إال وجعل فيها مفتاح علمه فهو نسخة 

السكر من مقامات احملبني خاصة فإن عيون الفناء ال تقبله، ومنازل العلم : خمتصرة من العامل، وكان يقول
لضيق عن االشتغال بالسوي، والتعظيم قائم، واقتحام جلة للسكر ثالث عالمات ا: وكان يقول. ال تبلغه

الشوق والتمكني دائم، ومن كانت سكرته باهلوى كان صحوه إىل ضاللة، وجاءه رجل يودعه، وهو 
يريد احلج على قدم التجريد والوحدة، وال يستصحب زاداً، وال أحداً فأخرج له الشيخ ماجد ركوته، 

ماء إن أردت الوضوء، ولبناً إن عطشت، وسويقاً إن جعت فكان الرجل وأعطاها له، وقال إنك جتد فيها 
من طول سفره من جبل محرين بالعراف إىل مكة، ويف مدة إقامته يف احلجاز، ويف رجوعه من احلجاز إىل 
العراق إذا أراد الوضوء توضأ منها ماء ماحلاً وإذا أراد الشرب شرب منها ماء حلوا وإذا أراد الغذاء شرب 

سكن رضي اهللا عنه جبال محرين من أرض العراق واستوطنه إىل . اً، وعسال وسويقاً أحلى من السكرلبن
  .أن مات سنة إحدى وستني ومخسمائة، وقربه ا ظاهر يزار رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ جاكيرومنهم    

وهو أحد أركان هذه الطريقة، وكان تاج هو من أكابر املشايخ، وأعيان العارفني املقربني، وأئمة احملققني، 
العارفني أبو الوفاء يثين عليه، وينوه بذكره وبعث إليه طاقية مع الشي علي بن اهلييت وأمره أن يضعها على 

رأسه نيابة عنه، ومل يكلفه احلضور إليه وقال سألت اهللا تعاىل أن يكون جاكري مريدي فوهبه يل وكان 
ما : خ الشيخ جاكري من نفسه كما انسلخت احلية من جلدها، وكان يقولاملشايخ بالعراق يقولون انسل

ومن كالمه . أخذت العهد قط على مريد حىت رأيت امسه مكتوباً يف اللوح احملفوظ وأنه من أوالدي
رضي اهللا عنه املشاهدة هي ارتفاع احلجب بني العبد وبني الرب فيطلع بصفاء القلوب على ما أخربه به 
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اهد اجلالل، والعظمة، وختتلف عليه األحوال واملقامات فتداخله احلرية، والدهشة مث خترجه من الغيب فيش
احلرية إىل البهتة فتراه شاخصاً باحلق إىل احلق، وتارة يشاهد اجلالل، وتارة يطالع اجلمال، وتارة يرى 

 اجلربوت، والعظمة، وتارة البهاء، وتارة ينظر إىل الكمال، وتارة يلوح له الكربياء والعزة، وتارة يبدو له
يشهد اللطف، والبهجة فهذا يبسطه وهذا يقبضه، وهذا يطويه وهذا ينشرة، وهذا يفقده وهذا يوجده، 
وهذا يبديه، وهذا يعيده، وهذا يفنيه، وهذا يبقيه فهو زائل عن نعوت البشرية قائم بصفات العبودية ال 

  .حيس باألغيار، وال يشهد غري عظمة اجلبار

    

إذا قدحت نار التعظيم مع نور اهليبة يف زناد السر تولد منها شعاع املشاهدة :  رضي اهللا عنه يقولوكان
فمن شاهد احلق عز وجل، يف سره سقط الكون من قلبه، وإذا توالت املشاهدة على القوم توالهم احلق 

 اختطفوا من الدهشة إىل تعاىل مث حجبهم فجذبوا من احلرية يف نور املشاهدة إىل احلرية يف نور األزل مث
احلرية يف نور األزل مث اختطفوا من الدهشة يف قدس األنس إىل الدهشة يف عني اجلمع فمن حائر بني 

االستتار، والتجلي ومن هائم بني العبد والتداين، ومن هائم بني الوصل، والتعايل، وهو حمل االستقامة، 
حتت موارد اهليبة قال اهللا عز وجل فلما حضروه والتمكني، وذلك صفة احلضرة ليس فيها سوى الذبول 

معناه استقاموا على املشاهدة ألن " إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا: "قالوا أنصتوا، وقال يف قوله تعاىل
من عرف اهللا تعاىل ال يهاب غريه، ومن أحب شيئاً ال يطالع سواه، وكانت نفقته من الغيب، وكان 

كراد، وسكن صحراء من صحاري العراق بالقرب من قنطرة الرصاص على يوم من رضي اهللا عنه من األ
سامرا، واستوطنها إىل أن مات رضي اهللا عنه ا مسناً، وا دفن وقربه، ظاهر يزار، وعمر الناس عنده 

  .قرية يطلبون الربكة بذلك رضي اهللا عنه

تعالى عنه   رضي اهللالشيخ أبو محمد القاسم بن عبد اهللا البصريومنهم    

هو من أعيان مشايخ العراق، وعظماء العارفني، وأجالء املقربني، وصاحب العجائب، والغرائب، وكان 
يفيت على مذهب اإلمام مالك رضي اهللا عنه، وكان يتكلم يف علمي الشريعة، واحلقيقة على كرسي عال، 

وجد جحود ما مل يكن عن وله كالم كثري متداول بني الناس مشهور، ومن كالمه رضي اهللا عنه ال
شاهد احلق ييقى، وينفي عن شاهد الوجد وينفي عن العني الوسن، : شهود، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .وسكره يزيد على سكر الشراب

أرواح الواجدين عطرة لطيفة، وكالمهم حييي موات القلوب، ويزيد يف : وكان رضي اهللا عنه يقول
لوجد يسقط التمييز، وجيعل األماكن مكاناً واحداً، واألعيان عيناً، ا: العقول، وكان رضي اهللا عنه يقول
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واحداً وأوله رفع احلجاب، ومشاهدة الرقيب وحضور الفهم، ومالحظة الغيب، وجماذبة السر، وإيناس 
شرط صحة الوجد انقطاع البشرة عن التعلق مبعىن الوجد حال : البعيد، وكان رضي اهللا عنه يقول

 له ال وجد، وأهله على مقامني ناظر، ومنظور إليه فالناظر خماطب يشاهد الذي وجوده، ومن ال فقد
الوجود : وجده، واملنظور إليه فغيب قد اختطفه احلق بأول، وارد ورد عليه، وكان رضي اهللا عنه يقول

اية الوجد ألن لتواجد يوجب استبعاد العبد، والوجد يوجب استغراق العبد، والوجود يوجب استهالك 
لعبد، وترتيب هذا األمر حضور مث ورود مث شهود مث، وجود مث مخول فبمقدار الوجد حيصل اخلمول، ا

وصاحب الوجود له صحو، وحمو فحال صحوه بقاؤه باحلق، وحال حموه فناؤه باحلق، وهاتان احلالتان 
 علم يقع به علم الوجود اسم لثالثة معان األول، وجود: متعاقبتان عليه أبداً، وكان رضي اهللا عنه يقول

الشواهد يف صحة مكاشفة احلق إياك، والثاين، وجود احلق، وجوداً غري منقطع عن مساغ اإلشارة، 
والثالث، وجود مقام ي اضمحالل رسم الوجود باالستغراق يف األولية فإذا كوشف العبد بوصف 

  .اجلمال سكر الكلب فطرب الروح، وهام السر

إمنا هو باحلق فإذا كان بغري احلق فال خيلو من حرية يعين حرية يف الصحو : وكان رضي اهللا عنه يقول
: املواجيد مثرات األوراد، ونتائج املنازالت، وكان يقول: مشاهدة نور العزة ال حرية شبهة، وكان يقول

من : وكان يقول. ترك األحوال قبل، وجود اهللا تعاىل حمال، وطلب األحوال بعد، وجود اهللا تعاىل حمال
لسانه بعيوب نفسه، وكان رضي اهللا عنه إذا خرج من خلوته ال مير .  بسر اهللا تعاىل أنطق اهللا تعاىلاون

على شجرة يابسة إال أورقت، وال بذي عاهة إال عويف، سكن رضي اهللا عنه بالبصرة، وا مات قبل سنة 
 يف اجلو أصوات طبول وملا صلى عليه مسع. مثانني، ومخسمائة، ودفن بظاهرها، وقربه هناك ظاهر يزار

  .تضرب، وكانوا كلما رفعوا أيديهم يف التكبري للصالة عليه مسعوها رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أبو عمرو عثمان بن مرزوق القرشيومنهم    

    

وهو من أكابر مشايخ مصر املشهورين، وصدور العارفني، وأعيان العلماء احملققني صاحب الكرامات 
ة، واألحوال الفاخرة، واألفعال اخلارقة، واألنفاس الصادقة، وهو أحد العلماء املصنفني، والفضالء الظاهر

املفتني أفىت مبصر على مذهب اإلمام أمحد رضي اهللا عنه، ودرس، وناظر، وأملى، وخرف اهللا تعاىل له 
هلا، وانعقد إمجاع املشايخ عليه العوائد وقلب له األعيان، وانتهت إليه تربية املريدين الصادقني مبصر، وأعما
ومن كالمه رضي اهللا عنه . بالتعظيم، والتبجيل، واالحترام، وحكوه فيما اختلفوا فيه، ورجعوا إىل قوله

الطريق إىل معرفة اهللا تعاىل، وصفاته الفكر، واالعتبار حبكمه وآياته، وال سبيل لألسباب إىل معرفة كنة 
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اإلهلية يف حد العقول، واحنصرت القدرة الربانية يف درك العلوم لكان لو تناهت احلكم : ذاته، وكان يقول
ذلك تقصرياً يف احلكمة، ونقصاً يف القدرة، ولكن احتجبت أسرار األزل عن العقول كما استترت 

سبحات اجلالل عن األبصار فقد رجع معىن الوصف يف الوصف، وعمي الفهم عن الدرك، ودار امللك 
خلوق إىل مثله، واشتد الطلب إىل شكله، وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال يف امللك، وانتهى امل

مجيع املخلوقات من الذرة إىل العرش طرق متصلة إىل معرفته، وحجج : مهساً، وكان رضي اهللا عنه يقول
 بالغة على أزليته، والكون مجيعه ألسن ناطقة بوحدانيته، والعامل كله كتاب يقرأ حروفه املبصرون على

إذا هبت ريح السعادة، وتألق برق العناية على رياض القلوب، : وكان رضي اهللا عنه يقول. قدر بصائرهم
وأمطرت، ودق احلقائق من جالل سحائب الغيوب ظهرت فيها أزهار قرب احملبوب، وأينعت ببهجة 

ست نار اهليبة أنوار نيل املطلوب فوجدت ريح القرب يف لذة املشاهدة، واستجالء احلضور بالسماع، وآن
حني أضرمها ضوء احملبة مع الشخوص عن األنس إىل املقام إىل نور األزل بصولة اهليمان، وقامت بأقدام 

الفناء يف خلوة الوصل على بساط املسامرة مبناجاة تشبث الكون بصفاء اتصال تعرف ايات اخلري يف 
سخت أرواحهم يف غيب الغيب، بدايات العيان، وتطوي حواشي احلدث يف بقاء عز األزل فهناك ر

وغاصت أسرارهم يف سر السر فعرفهم موالهم ما عرفهم، وأراد منهم من مقتضى اآليات ما مل يرد من 
غريهم، وخاضوا حبار العلم اللدين بالفهم العيين لطلب الزيادات فانكشف هلم من مدخور اخلزائن حتت 

يتصل حبضرة القدس يدخلون منه على كل ذرة من ذرات الوجود علم مكنون، وسر خمزون، وسبب 
  .سيدهم عز وجل فأراهم من عجائب ما عنده ما ال عني رأت وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

من مل يصرب على : من عرف نفسه مل يغري عليه ثناء الناس عليه، وكان يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
: ت آماله إال من مواله فهو العبد حقيقة، وكان يقولصحبة مواله ابتاله اهللا بصحبة العبيد، ومن انقطع

إياكم وحماكاة : حلية العارف اخلشية، واهليبة، وكان يقول: فن حتقق بالرضا استلذ بالبالء، وكان يقول
دليل : أصحاب األحوال قبل إحكام الطريق، ومتكن األقدام فإا تقطع بكم عن السري، وكان يقول

ليل بطالتك ركونك للبطالني، ودليل، وحشتك أنسك باملستوحشني، ختليطك صحبتك للمخلطني، ود
حكى أن أصحابه قالوا له يوماً مل ال حتدثنا . من غلب حاله عليه ال حيضر جملسنا يف السماع: وكان يقول

استخلصوا منهم مائة مث : كم أصحايب اليوم؟ قالوا ستمائة رجل فقال: بشيء من احلقائق؟ فقال هلم
ملائة عشرين مث استخلصوا من العشرين أربعة فكان األربعة ابن القسطالين، وأبا الطاهر، استخلصوا من ا

  .وابن الصابوين، وأبا عبد اهللا القرطيب

    

لو تكلمت بكلمة من احلقائق على رؤوس األشهاد لكان أول من يفيت بقتلي : فقال الشيخ رضي اهللا عنه



الشعراين- الطبقات الكربى  220  

كشف، وزاد النيل سنة زيادة عظيمة كادت مصر تفرق هؤالء األربعة، وكان رضي اهللا عنه متتابع ال
وأقام على األرض حىت كاد، وقت الزرع يفوت فضج الناس بالشيخ أيب عمرو بسبب ذلك فأتى الشيخ 

إىل شاطئ النيل، وتوضأ منه فنقص يف احلال حنو الذراعني، ونزل عن األرض حىت انكشف، وزرع الناس 
 أن النيل مل يطلع البتة، وفات أكثر وقت زراعته، وغلت األسعار، يف اليوم الثاين، ووقع يف بعض السنني

وخيف اهلالك، وضج الناس بالشيخ أيب عمرو فجاء إىل شاطئ النيل، وتوضأ فيه بإبريق كان مع خادمه 
فزاد النيل يف ذلك اليوم، وتتابعت زيادته إىل أن انتهى إىل حده، وبلغ اهللا به املنافع، وزرع الناس تلك 

 الزرع الكثري، وصلى العشاء مرة مبرتله مبصر مث خرج هو وخادمه أبو العباس املقري يتماشيان السنة
فدخال مكة فصلياً يف احلجر ساعة طويلة مث خرجا إىل املدينة فدخالها فزارا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بو العباس، ومل أحس وسلم مث خرجا إىل بيت املقدس فصليا فيه ساعة مث رجعا إىل مصر قبل الفجر قال أ
تلك الليلة بتعب، وكان الرجل العريب إذا اشتهى أن يتكلم بالعجمية أو العجمي يريد أن يتكلم بالعربية 

يتفل يف فمه فيصري يعرف تلك اللغة كأا لغته األصلية، مات رضي اهللا عنه مبصر سنة أربع وستني، 
مام الشافعي رضي اهللا عنه مما يلي سارية، وقربه ومخسمائة، وقد جاوز السبعني، ودفن بقرافتها شرقي اإل

  .مث ظاهر يزار، رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ سويد السنجاريومنهم    

هو من أعيان مشايخ املشرق وصدور العارفني، وأكابر احملققني صاحب الكرامات، واملقامات السنية، 
التصرف يف العامل، ومجع له بني علمي الشريعة، واحلقيقة واإلشارات العلية، وهو أحد من ملكه اهللا تعاىل 

وانتهت إليه الرياسة يف تربية املريدين الصادقني بسنجار، وما يليها، وأمجع املشايخ على تبجيله، واحترامه، 
وقصد بالزيارات من سائر األقطار، ومن كالمه رضي اهللا عنه مقام العارفني على سبعة أصول القصد إىل 

ىل بالسري، واالعتصام باهللا يف األمور، واجللوس مع اهللا تعاىل باألمر، والنصيحة لعباد اهللا يف السر، اهللا تعا
واجلهر، وكتم أسرار اهللا تعاىل يف الطي، والنشر، وثبوت احلال مع العلم بالصرب، وذكر ال إله إال اهللا 

فعال فتح اهللا تعاىل عليه يف القصد إىل امللك احلق املبني فإذا قطع العارف هذه األحوال، ورقى عن رؤية األ
اهللا بالسرباب النفس، وعالمته أن يستروح القلب إىل أنوار التجلي بنفس السرور، وسراج األنس يف 
مشكاة الكشف وهذا النفس ال يكون إال يف حضرة الشهود بعد غيبة األرواح، يف معارج األحوال، 

مادة اجلهات، واحتاد العلم، وذهاب الرسم، وهذا أول واستغراق األسرار يف مدارج روح القدس حبسم 
مالبس العارفني وأول استرواح أرواح العارفني هذا الذي ال يطفئ نور شهوده نور، وجوده، وال حيجب 

نور وجوده حقيقة شهوده، وحقيقة القصد إىل اهللا تعاىل بالسر ظهور احلقيقة بادية يف حجاب العلم مث 
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العتصام باهللا باب العناية، وعالمته أن يفتح اهللا تعاىل له من بصريته عيوناً ثالثة عني يفتح اهللا تعاىل له يف ا
  .يدرك ا املعرفة، وعني يدرك ا أنوار احلقائق، وعني يدرك ا أنوار املعرفة

    

كما أن العيون ثالثة عني البصر، وعني البصرية، وعني الروح فعني البصر تدرك احملسوسات، وعني 
ة تدرك املعنويات، وعني الروح تدرك امللكوتيات مث يفتح اهللا تعاىل له يف اجللوس مع اهللا باب البصري

االستغراق يف عني التفريد، وله مخسة أركان فناء القرب يف عني املشاهدة، واضمحالل العلم يف حبر 
لبقاء يف برد األبد ففناء واستغراق الوجود يف طي العدم، واسعدام ا. اجلمع، واستهالك الفناء يف حبر األزل

القرب يف عني املشاهدة للمرسلني مصافاة األسرار للمقربني عنايات األبرار، واضمحالل العلم يف حبر 
اجلمع للصديقني رؤية، ولألبرار مشاهدة ألن الرؤية للذات، واملشاهدة ألنوار الصفات، وكان رضي اهللا 

ني حقيقة، وللمقربني حق، وطريقة، واستغراق الوجود يف استهالك الفناء يف حبر األزل للمرسل: عنه يقول
طي العدم للصديقني تفريد التوحيد، ولألبرار حتقني التجريد، واستعدام البقاء يف برق األزل للشهداء حياة 

قرب، واستدامة رزق، وللصاحلني نسيم روح، واسترواح رحيان، ومعارف جنة نعيم فبفناء القرب يف 
ال، وباضمحالل العلم يف حبر اجلمع كان روحاً، وباستهالك الفناء يف حبر األزل عني املشاهدة كان عق

كان سراً وباستغراق الوجود يف طي العدم كان ذراً، وباستعدام البقاء يف برق األبد كان ذاتاً كاملة 
 ظهر الوجود، وتامة التقومي فبالعقل بني اإلميان، والروح يثبت اخلطاب، وبالسر يفهم األمر، وبالذر

احلكم، وبالذات، وقعت احلركة فاحلركة ظاهر احلكم، واحلكم ظاهر األمر، واألمر ظاهر اخلطاب، 
واخلطاب ظاهر اإلميان، واإلميان ظاهر الصفات، والصفات ظاهر الذات فاإلميان بصرية العقل، والسر 

  .بصرية الروح، واألمر بصرية احلكم، واحلكم بصرية احلركة

العلوم ثالثة علم : للعارف املنتهى يف درجة املعرفة، وكان رضي اهللا عنه يقولوذلك حقيقة ما يكشف 
من اهللا تعاىل، وهو العلم باألمر، والنهي، واألحكام واحلدود، وعلم مع اهللا تعاىل، وهو علم اخلوف، 

، وعلم والرجاء، واحملبة، والشوق، وعلم باهللا تعاىل، وهو علم بنعوته وصفاته، وعلم الظاهر علم الطريق
الباطن علم املرتل، وعلم احلكم علم الشرع، وكل باطن ال يقيمه ظاهر فهو باطل وكان رضي اهللا عنه 

من وقع يف : أصل العقل الصمت، وباطنه كتمان األسرار، وظاهره االقتداء بالسنة، وكان يقول: يقول
 عند املوت، ولقد كان شخص من أولياء اهللا تعاىل ابتاله اهللا تعاىل بانعقاد لسانه عن النطق بالشهادتني

أكابر بلدنا يقع يف الفقراء فحضرته الوفاة فقالوا له قل ال إله إال اهللا فقال ال أستطيع ذلك فعلمت من أين 
أتى فدخلت احلضرة، وجعلت أترضى خاطرهم حىت رضوا عنه فأطلق لسانه، وأسأل اهللا تعاىل قبول 

مرأة ببصره فنهاه فلم ينته فقال اللهم أعم بصره فعمى يف توبته، ورأى رضي اهللا عنه رجال حيدق إىل ا
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احلال فجاء بعد سبعة أيام وتاب واستغفر فقال الشيخ اللهم رد عليه بصره إال يف معاصيك فرد اهللا عليه 
بصره يف احلال وكان إذا أراد بعد ذلك أن ينظر إىل حمرم حجب عنه بصره مث يعود إليه، وجاءه رجل 

 عيال، وقد عجزت عن الكسب فقال اللهم نور عليه بصره فخرج من املسجد بصرياً أعمى فقال أنا ذو
سكن رضي اهللا عنه سنجار، واستوطنها إىل أن مات ا مسناً، وقربه ا . بعد عشرين سنة، ومات بصرياً

  .ظاهر يزار رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ حياة بن قيس الحرانيومنهم    

    

ء املشايخ، وعظماء العارفني، وأعيان احملققني، صاحب الكرامات، واملقامات، واهلمم هو من أجال
الفخيمة، والبدايات العظيمة صاحب الفتح السين، والكشف اجللي حىت حل به مشكالت أحوال القوم، 

وهو أحد األربعة الذين يتصرفون يف قبورهم بأرض العراق، وكان أهل حران يستسقون به فيسقون 
هللا عنه، ومن كالمه رضي اهللا عنه ال يكون الرجل معدوداً من املتمكنني حىت ال يطفئ نور معرفته رضي ا

حقيقة الوفاء إقامة السر عن رقدة الغفالت، وفراغ اهلمم عن مجيع الكائنات، : نور، ورعه، وكان يقول
ال الصديقني فال من أحب أن يرى خوف اهللا تعاىل يف قلبه، ويكاشف بأحو: وكان رضي اهللا عنه يقول

يأكل إال حالال، وال يعمل إال يف سنة أو فريضة، وما حرم من حرم عن الوصول، ومشاهدة امللكوت إال 
تعرض لرقة القلب مبجالسة أهل الذكر، : بشيئني سوء الطعمة، وأذى اخللق، وكان رضي اهللا عنه يقول

الصادق أن ال يفتر عن ذكره، وال ميل من عالمات املريد : واستجلب نور القلب بدوام اجلد، وكان يقول
من حقه، ويلزم السنة، والفريضة فالسنة ترك الدنيا، والفريضة صحبة احلق جل وعال، وكان رضي اهللا 

احملبة مسعة املعرفة، وعنوان : اجعل الزهد عبادتك، واحذر أن جتعله حرفتك، وكان يقول: عنه يقول
ن رضي اهللا عنه حران، واستوطنها إىل أن مات ا سنة إحدى سك. الطريقة يتوصلون ا إىل بقاء احملبوب

  .ومثانني ومخسمائة ودفن بظاهرها، وقربه مث ظاهر يزار رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ رسالن الدمشقيومنهم    

    

لسامية، هو من أكابر مشايخ الشام وأعيان العارفني، وصدور البارعني صاحب اإلشارات العالية، واهلمم ا
واألنفاس الصادقة، والكرامات اخلارقة، والتصريف النافذ، وانتهت إليه تربية املريدين بالشام، واحترمه 

العلماء، واملشايخ، وجبلوه، وقصده الزائرون من كل فج عميق، ومن كالمه رضي اهللا عنه مشاهدة 
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ن العارف واصل إال أنه ترد عليه العارف تفيده متكني التحكيم يف اجلمع، وبروز التفرقة يف االطالع أل
أسرار اهللا تعاىل مجلة كلية فهو مصطلم بأنوارها مستغرق يف حبارها مستهلك يف ترتيلها، وكان رضي اهللا 

العارف من جعل اهللا تعاىل يف قلبه لوحاً منقوشاً بأصرار املوجودات، وبإمداده بأنوار حق : عنه يقول
تالف أطوارها، ويدرك أسرار األفعال فال تتحرك حركة ظاهرة اليقني يدرك حقائق تلك السطور على اخ

أو باطنة يف امللك، وامللكوت إال، ويكشف اهللا تعاىل له عن بصرية إميانه، وعني عيانه فيشهدها علماً، 
وكشفاً وهذا هو الذي يصعد بسره يف أكوان امللكوت كالشمس فال يطلق النظر إليه، وصفته أن يكمل 

واألحوال بالسر، وهو على ثالثة أقسام حاضر، وغائب، وغريب فاحلاضر بلطائف األعمال بالعلم، 
العلم، والغائب بشواهد احلقيقة، والغريب هو من انقطع السبب بينه، وبني من سواه فمن قابله بغري نفسه 

رسوله ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا و: "احترق وحقيقة الغربة سقوط األين، وحمو الرسم قال تعاىل
وعالمته أن يكشف له تعاىل األسباب ويرتفع " 100: النساء" "مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا

عنه احلجاب ويطلعه اهللا تعاىل على بواطن األمور كشفاً، وفراسة فبالكشف يدركها مجلة وبالفراسة 
ها، وخياطب يدركها تفصيال على أصل الوضع، وحقيقة الرسم فيخاطب األرواح من حيث، وضع

احلدة : األجسام من حيث تركيبها، ويشري إىل العلم برموز اإلشارة، ويفهم كشف العبارة، وكان يقول
مكارم األخالق : مفتاح كل شر، والغضب يقيمك يف مقام ذل االعتذار، وكان رضي اهللا عنه يقول

إذا قدرت على : عنه يقولالعفو عند القدرة، والتواضع يف الذلة، والعطاء بغري منة، وكان رضي اهللا 
الكرمي من احتمل األذى، ومل : عدوك فاجعل العفو عنه شكراً لقدرتك عليه، وكان رضي اهللا عنه يقول

: أحسنه املكارم عفو املقتدر، وجود املفتقر، وكان يقول: يشك عند البلوى، وكان رضي اهللا عنه يقول

إن الغضب يتحرك من باطن اإلنسان إىل سبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس عليها ممن هو فوقها ف
ظاهره، واحلزن يتحرك من ظاهر اإلنسان إىل باطف فيحدث عن احلزن املرض، واألسقام، وعن الغضب 

السطوة، واالنتقام قال الشيخ تقي الدين السبكي رمحه اهللا تعاىل، وحضرت مساعاً فيه الشيخ رسالن 
 عنه يثب يف اهلواء، ويدور فيه دورات مث يرتل إىل فأنشد القوال شيئاً فكان الشيخ رسالن رضي اهللا

األرض يسرياً يسرياً يفعل ذلك مراراً، واحلاضرون يشاهدون فلما استقر على األرض أسند ظهره إىل 
شجرة تني يف تلك الدار قد يبست، وقطعت احلمل مدة سنني فأورقت، واخضرت، وأينعت، ومحلت 

شق، واستوطنها إىل أن مات ا مسناً، ودفن بظاهرها، وقربه مث سكن رضي اهللا عنه دم. التني يف السنة
  .يزار، وملا أن محل نعشه على أعناق الرجال جاءت طيور خضر، وعكفت على نعشه رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا الشيخ أبو مدين المغربيومنهم  
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عن تعريفه، وامسه شعيب، وولده مدين هو هو من أعيان مشايخ املغرب، وصدور املربني، وشهرته تغين 
املدفون مبصر جبامع الشيخ عبد القادر الدشطوطي بربكة القرع خارج السور مما يلي شرقي مصر عليه قبة 

وأما والده فهو مدفون بتلمسان بأرض املغرب يف جبانة العبادلة، وقد ناهز الثمانني، . عظيمة، وقربه يزار
ب دخوله تلمسان أن أمري املؤمنني ملا بلغه خربه أمر بإحضاره من جباية وقربه مث ظاهر يزار، وكان سب

ليتربك به فلما وصل إىل تلمسان قال ما لنا، وللسلطان الليلة نزور اإلخوان مث نزد، واستقبل القبلة، 
ها قد جئت ها قد جئت، وعجلت إليك رب لترضى مث قال اهللا احلي وفاضت روحه : وتشهد، وقال
لقيت : مسعت شيخنا عبد الرزاق رضي اهللا عنه يقول:  قال الشيخ أبو احلجاج األقصريرضي اهللا عنه

هو إمام الصديقني يف هذا : اخلصر عليه السالم سنة مثانني ومخسمائة فسألته عن شيخنا أيب مدين فقال
ه الساعة الوقت، وسره من اإلرادة ذلك أتاه اهللا تعاىل مفتاحاً من السر املصون حبجاب القدس ما يف هذ

ومات أبو مدين رضي اهللا عنه بعد ذلك بيسري، وذكر الشيخ حميي : أمجع ألسرار املرسلني منه مث قال
ذهبت أنا، وبعض األبدال إىل جبل قاف فمررنا باحلية احملدقة به : الدين رضي اهللا عنه يف الفتوحات قال

من أي البالد فقلنا من :  فردت مث قالتالبدل سلم عليها فإا سترد عليك السالم فسلمنا عليها: فقال يل
  .ما حال أيب مدين مع أهلها فقلنا هلا يرمونه بالزندقة: جباية فقالت

عجباً واهللا لبين آدم، واهللا ما كنت أظن أن اهللا عز وجل يوايل عبداً من عبيده فيكرهه أحد فقلنا : فقالت
بة جتهله إنه، واهللا ممن اختذه اهللا تعاىل ولياً هلا، ومن أعلمك به فقالت يا سبحان اهللا، وهل على األرض دا

وأنزل حمبته يف قلوب العباد فال يكرهه إال كافر أو منافق انتهى قلت، وأمجعت املشايخ على تعظيمه، 
وإجالله، وتأدبوا بني يديه، وكان ظريفاً مجيال متواضعاً زاهداً ورعاً حمققاً مشتمال على كرم األخالق 

ليس للقلب إال وجهة واحدة مىت توجه إليها حجب عن : المه رضي اهللا عنهومن ك. رضي اهللا عنه
اجلمع ما أسقط تفرقتك، وحما إشارتك، والوصول استغراق أوصافك، وتالشي : غريها، وكان يقول

أغىن األغنياء من أبدى له احلق : الغرية أن ال تعرف، وكان يقول: نعوتك، وكان رضي اهللا عنه يقول
اخلايل من األنس : أفقر الفقراء من ستر احلق حقه عنه، وكان رضي اهللا عنه يقولحقيقة من حقه، و

من خرج إىل اخللق قبل وجود حقيقة تدعوه إىل ذلك : والشوق فاقد احملبة، وكان رضي اهللا عنه يقول
فهو مفتون، وكل من رأيته يدعي مع اهللا حاال ال يكون على ظاهره منه شاهد فاحذره، وكان رضي اهللا 

من حتقق بعني العبودية نظر أفعاله بعني الرياء : إذا ظهر احلق مل يبق معه غريه، وكان يقول: نه يقولع
ما وصل إىل صريح احلرية من : وأحواله بعني الدعوى، وأقواله بعني االفتراء، وكان رضي اهللا عنه يقول

 تشاهد مشاهدتك له، شاهد مشاهدته لك، وال: بقي عليه من نفسه بقية، وكان رضي اهللا عنه يقول
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الفقر أمارة على : القريب مسرور بقربه، واحملب معذب حببه، وكان يقول: كان رضي اهللا عنه يقول
للفقر نور ما : التوحيد، وداللة على التفريد، وحقيقة الفقر أن ال تشاهد سواه، وكان رضي اهللا عنه يقول

خذ أحب إليه من اإلعطاء فما يشم للفقر من كان األ: دمت تستره فإذا أظهرته ذهب نوره، وكان يقول
من : اإلخالص أن يغيب عنك اخللق يف مشاهدة احلق، وكان رضي اهللا عنه يقول: رائحة، وكان يقول

: نظر إىل املكونات نظر إرادة، وشهوة حجب عن العربة فيها، واالنتفاع ا، وكان رضي اهللا عنه يقول

ان عنه أحد من حيث العلم، والقدرة، وال اتصل به أحد من من عرف أحداً مل يعرف األحد، واحلق ما ب
من مل يصلح ملعرفته شغله برؤية أعماله، ومن مسع منه بلغ عنه، : حيث الذات، والصفات، وكان يقول

احلق ال يراه أحد إال مات فمن مل ميت : من مل خيلع العذار مل ترفع له األستار، وكان يقول: وكان يقول
يف يهم عن صحبة األحداث احلدث هو املستقبل لألمر واملبتلي يف الطريق هو : يقولمل ير احلق، وكان 

الذي مل جيرب األمور، ومل يثبت له فيها قدم، وإن كان ابن سبعني سنة، وقيل أراد باألحداث ما سوى 
  .اهللا تعاىل من املخلوقات

    

الء هو املطلوب من كل فقري، وكان واملراد صحبتهم من غري إرشاد وتعليم، وإال فإرشاد مثل هؤ: قلت
اإلخالص ما خفي على النفس درايته، وعلى امللك كتابته، وعلى الشيطان غوايته، وعلى اهلوى : يقول

إياكم واحملاكمات قبل إحكام الطريق، ومتكن األحوال فإا تقطع بكم : إمالته، وكان رضي اهللا عنه يقول
 يعرف زيادته، ونقصه يف كل نفس فليس بفقري، وكان كل فقري ال: عن درجات الكمال، وكان يقول

الفقر فخر، والعد غنم، والصمت جناة، واإلياس راحة، والزهد عافية، ونسيان احلق طرفة عني : يقول
احلضور مع احلق جنة، والغيبة عنه نار، والقرب منه لذة والبعد عنه حسرة، واألنس : خيانة، وكان يقول

من : طلب اإلرادة قبل تصحيح التوبة غفلة، وكان يقول: وت، وكان يقولبه حياة، واالستيحاش منه م
ومكث رضي اهللا عنه سنة . قطع موصوال بربه قطع به، ومن أشغل مشغوال بربه أدركه املقت يف الوقت

يف بيته ال خيرج إال للجمعة فامجع الناس على باب داره، وطلبوا منه أن يتكلم عليهم فلما ألزموه خرج 
فري على سدرة يف الدار فلما رأته يف الدار فرت فرجع، وقال لو صلحت للحديث عليكم مل فرأى عصا

تفر مين الطيور مث رجع، وجلس يف البيت سنة أخرى مث جاءوا إليه فخرج فلم تفر منه الطيور فتكلم على 
 الناس، ونزلت الطيور تضرب بأجنحتها، وتصفق حىت مات منها طائفة، ومات رجل من احلاضرين،

كل بدل يف قبضة العارف ألن ملك البدل من السماء إىل األرض، وملك العارف من : وكان يقول
العرش إىل الثرى وكان اهللا تعاىل قد أذل له الوحوش، ومر يوماً على محار، والسبع قد أكل نصفه، 

ألسد، وصاحبه ينظر إليه من بعد ال يستطيع أن يقرب منه فقال لصاحب احلمار تعال فذهب به إىل ا
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وقال له أمسك بأذن األسد، واستعمله مكان محارك فأخذ بأذنه، وركبه وصار يستعمله سنني موضع 
سري مسرور بأسرار تستمد من : محاره حىت مات، وقيل له مرة يف املنام حقيقة سرك يف توحيدك فقال

الغرية اإلهلية إال أن تسترها، البحار اإلهلية اليت ال ينبغي بثها لغري أهلها إذ اإلشارة تعجز عن وصفها وأبت 
وهي أسرار حميطة بالوجود ال يدركها إال من كان وطنه مفقوداً، وكان يف عامل احلقيقة بسره موجوداً 
يتقلب يف احلياة األبدية، وهو بسره طائر يف فضاء امللكوت، ويسرح يف سرادقات اجلربوت، وقد ختلق 

 هناك قراري، ووطين، وقرة عيين، ومسكين، واحلق تعاىل باألمساء، والصفات، وفين عنها مبشاهدة الذات
يف غىن عن الكل قد أظهر يف وجودي بدائع قدرته، وأقبل علي باحلفظ، والتوفيق، وكشف يل عن 

مكنون التحقيق فحيايت قائمة بالوحدانية، وإشارايت إىل الفردانية فروحي راسخ يف علم الغيب يقول يل 
  .لى العبيد، ولدينا مزيد رضي اهللا عنهمالكي يا شعيب كل يوم جديد ع

تعالى عنه  رضي اهللا أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناويومنهم    

    

هو من أجالء مشايخ مصر املشهورين، وعظماء العارفني صاحب الكرامات اخلارقة، واألنفاس الصادقة له 
و أحد من مجع اهللا له بني علمي احملل األرفع من مراتب القرب، واملنهل العذب من مناهل الوصل، وه

الشريعة، واحلقيقة، وآتاه مفتاحاً من علم السر املصون، وكرتاً من معرفة الكتاب، واحلكمة، وكان إذا 
أشهد أن ال إله إال اهللا يقول هو شهدنا مبا شاهدنا، وويل ملن كذب على اهللا تعاىل، : مسع املؤذن يقول

املتكلمون : يع صفات اهللا تعاىل إال صفة السمع، وكان يقولومن كالمه رضي اهللا عنه أدركت فهم مج
قطع العالئق بقطع حبر الفقد، وظهور مقام : كلهم يدندنون حول عرش احلق ال يصلون إليه، وكان يقول

التجريد : العبد بعدم االلتفات إىل السوي، وثقة القلب بترتيب القدر السابق، وكان رضي اهللا عنه يقول
كماً، والذهول عن الكونني حاال، وغض البصر عن األين، وقتاً حىت تنقلب األكوان نسيان الزمنني ح

باطناً لظاهر ومتحركاً لساكن فيسكن القلب بتمكني القدر على قطع احلكم، واالبتهاج مبنفسحات 
 املوارد، وانشراح الصدور بصور األكوان مع ثبوت املقام بعد التلوين، ورسوخ التمكني فتكون السماء له

اهليبة يف القلب لعظمة اهللا تعاىل هو طمس أبصار : رداء، واألرض له بساطاً، وكان رضي اهللا عنه يقول
البصائر عن مشاهدته مبن سواه حساً فال يرى إال بأنوار اجلالل وال يسمع إال بسواطع اجلمال وكان 

يد مجعاً فيشهد القدرة الرضا سكون القلب حتت جماري األقدار بنفي التفرقة حاال، وعلم التوح: يقول
التمكن هو شهود : بالقادر واألمر باألمر وذلك يلزمه يف كل حال من األحوال وكان رضي اهللا عنه يقول

العلم كشفاً، ورجوع األحوال إليه قهراً، والتصرف بالقادح حكماً، وكمال األمر شرعاً، وكان يقول يف 
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الشوق هو استغراق يف مبادئ الذكر طرباً مث : لاجلوع صفاء األسرار يف استغراق األذكار، وكان يقو
الغيبة يف توسط الذكر شكراً مث احلضور يف أواخر الذكر صحواً فهو بني استغراق مة، وغيبة بزعجة، 

: وحضور بنعشة فثلث الوقت للمشتاق استغراق وثلثه غيبة، وثلثه حضور، وكان رضي اهللا عنه يقول

وحكي . فيدرك سر احلق الذي برزت به األكوان يف اختالف أطوارهااحلياة أن حييا القلب بنور الكشف 
أنه نزل يوماً حلقة الشيخ شبح من اجلو ال يدري احلاضرون ما هو فأطرق الشيخ ساعة مث ارتفع الشبح 
إىل السماء فسألوه عنه فقال هذا ملك، وقعت منه هفوة فسقط علينا يستشفع بنا فقبل اهللا شفاعتنا فيه 

أمهلين حىت أستأذن لك فيه جربيل عليه السالم : ن الشيخ إذا شاوره إنسان يف شيء يقولفارتفع، وكا
ومراده جبربيل صاحب : افعل أو ال تفعل على حسب ما يقول جربيل، قلت: فيمهله ساعة مث يقول له

ن تكلم على فعلته هو من املالئكة ال جربيل األنبياء عليهم السالم، واهللا أعلم، وكان إذا قال لعامي يا فال
العلماء فيتكلم عليهم يف معاين اآليات، واألحاديث حىت لو كان هناك عشره آالف حمربة لكلت عنه مث 

وكان بعض . اسكت فال جيد ذلك العامي معه كلمة، واحدة من تلك العلوم رضي اهللا عنه: يقول له
م ما مكنتهم من دفنه بل كنت لو كنت حاضراً عند وفاة الشيخ عبد الرحي: العارفني رضي اهللا عنه يقول

تويف رضي اهللا عنه بقنا بصعيد مصر، وقربه ا . أتركه فوق ظهر األرض فكل من نظر إليه نطق باحلكمة
ومر عليه مرة كلب فقام له إجالال فقيل له يف ذلك فقال رأيت يف عنقه خيطاً أزرق من . مشهور يزار

الفقراء كتيس الغنم مع الغنم يعين ال ينطق مع عدم زي الفقراء، وقال له مرة رجل أوصين فقال كن يف 
  .غفلته عن مصاحلهم رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أبو العباس أحمد الملثمومنهم    

    

هو من أجالء مشايخ مصر، وحمققيهم قصده الناس بالزيارة من سائر األقطار، وتأدب علماء مصر بني 
، وكان له مكاشفات عجيبة يف مستقبل الزمان فكان ال خيرب بشيء إال يديه، وكان أبوه ملكاً باملشرق

أنا ما أتكلم باختياري، وكان يقف يتمىن فإن أعطوه شيئاً تصدق به على الفقراء، : ويقول: جاء كما قال
وكان الناس خمتلفني يف عمره فمنهم من يقول هذا من قوم يونس عليه السالم، ومنهم من يقول إنه رأى 

 الشافعي رضي اهللا عنه وصلى خلفه مبصر، ومنهم من يقول إنه رأى القاهرة وهي أخصاص قال اإلمام
الشيخ عبد الغفار القوصي رضي اهللا عنه فسألته عن ذلك فقال عمري اآلن حنو أربعمائة سنة، وكان أهل 

شتغل بنفسك فإنه مصر ال مينعون حرميهم منه يف الرؤية، واخللوة فأنكر عليه بعض الفقهاء فقال يا فقيه ا
بقي من عمرك سبعة أيام، ومتوت فكان كما قال، وكان يلبس ما وجد فمرة عمامة صوف خضراء، 
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وأنكر عليه مرة قاض، وكتب فيه . ومرة بيضاء، ومرة جبة فرجية، ومرة مرقعة ال ينضبط على حال
فجاء و بكرة النهار فلم حمضراً بتكفريه ووضع القاضي احملضر يف صندوقه إىل بكرة النهار يدعوه للشرع 

جيد احملضر ومفتاح الصندوق معه فأخرج الشيخ احملضر، وقال الذي قدر على أخذ احملضر من صندوقك 
تويف رضي اهللا عنه يف . قادر على أخذ إميانك من قلبك فتاب القاضي، وخاف، ورجع عما كان أراده

جد يزار، ومسوه ثالث مرات ليموت فعافاه حدود الستمائة، ودفن باحلسينية مبصر احملروسة، وقربه يف مس
مل تكن األقطاب أقطاباً : اهللا تعاىل منه، وذلك لشدة ما كانوا ينكرون عليه، وكان رضي اهللا عنه يقول

واألوتاد أوتاداً، واألولياء أولياء إال بتعظيمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعرفتهم به وإجالهلم 
: بلغين عن سيدي أمحد بن الرفاعي رضي اهللا عنه أنه كان يقول:  وكان يقوللشريعته، وقيامهم بآدابه،

إذا استوىل احلق سبحانه وتعاىل على قلب عبد ذهب ما من العبد، وبقي ما من اهللا تعاىل فيبقى العبد 
كالفخار يف ابتداء النشأة ال حراك له من حيث نفسه، وإمنا حراكه من الذي حيركه، وال اختيار له وال 

إذا امتأل القلب من النور دك كل حجاب بني : إرادة، وال علم، وال عمل وكأن رضي اهللا عنه يقول
  .العبد، وبني اهللا تعاىل

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أبو الحجاج األقصريومنهم    

كان جليل املقدار كبري الشأن كان جمرداً، وكان شيخه الشيخ عبد الرزاق الذي باإلسكندرية قربه من 
أجل أصحاب سيدي الشيخ أيب مدين املغريب، وله كالم عال يف الطريق، وزاويته، وضرحيه باألقصر من 

صعيد مصر األعلى ومناقبه مشهورة رضي اهللا تعاىل عنه منها أن شخصاً من األمراء املشهورين يف عصره 
حىت صار رقاصاً أنكر عليه فقال له تنكر على الفقراء، وأنت رقاص عند فالن فما مات ذلك الرجل 

من رأيتموه يطلب الطريق فدلوه علينا فإن كان صادقاً : وكان رضي اهللا عنه يقول. لسوء أدبه واعتقاده
فعلينا، وصوله، وإن كان غافال طردناه، وأبعدناه لئال يتلف املريدين فإنه ال يصل إىل احملبوب من هو بغريه 

ص من مريدي أيب احلجاج األقصري قتل شيخه حمجوب قال خادمه الشيخ أبو زكريا التميمي طلب شخ
يا : مرات فلم يقدر، وكان يعتقد أنه ينال مقامه بقتله حني رآه حمجوباً بشيخه فأخرب الشيخ بذلك فقال

وقد بلغنا ذلك : قلت. ولدي هذا من الشيطان إذا قتلت شيخك غضب اهللا عليك فكيف يعطيك مقامه
. رحي رضي اهللا عنه، وهرب الشيخ منه، واهللا أعلمعن واحد من أصحاب سيدي أيب السعود اجلا

وحكى أبو العباس الطائفي قال دخلت على الشيخ أيب احلجاج األقصري يوماً فرأيت له عينني فوق 
كنت أجئ أنا وأخي أبو احلسني بن الصائغ بإسكندرية إىل شيخنا فأرى مقامي : احلاجبني، وكان يقول
  .امه فوق مقامياللهم أعل مق: أعلى من مقامه فأقول
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وكان اآلخر إذا رأى مقامه أعلى من مقامي يقول يف دعائه كذلك هكذا درجة اإلخوان ال حسد بينهم، 
شيخي أبو جعران فطنوا أنه ميزح فقال لست أمزح فقيل له : فقال. وال حقد، وقيل له مرة من شيخك

منارة السراج فيزلق، ويرجع كنت ليلة من ليايل الشتاء سهران، وإذا بأيب جعران يصعد : كيف فقال
لكوا ملساء فعددت عليه تلك الليلة سبعمائة مرة وهو ال يرجع فقلت يف نفسي سبعمائة وقعة وال 

يرجع فخرجت إىل صالة الصبح مث رجعت فإذا هو جالس فوق املنارة جبنب الفتيلة فأخذت من ذلك ما 
  .أخذت

    

 إله إال اهللا ال أغفل فقالت يل نفسي مرة من ربك كنت يف بداييت أذكر ال: وكان رضي اهللا عنه يقول
فقلت ريب اهللا فقالت يل ليس لك رب إال أنا فإن حقيقة الربوبية امتثالك العبودية فأنا أقول لك أطعمين 

تطعمين، من تنم، قم تقم، امش متشي، امسع تسمع، ابطش تبطش، فأنت متتثل أوامري كلها فإذاً أنا ربك 
ت متفكراً يف ذلك فظهرت يل عني من الشريعة فقالت يل جالدها بكتاب اهللا تعاىل وأنت عبدي قال فبقي

: وإذا قالت لك كل قل" 17: الذاريات" "كلوا قليال من الليل ما يهجعون: "فإذا قالت لك من فقل هلا

" وال متش يف األرض مرحاً: "وإذا قالت امش قل" 31: األعراف" "وكلوا واشربوا وال تسرقوا"

" وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط: "وإذا قالت لك ابطش قل" 37: اءاإلسر"

فقلت لتلك احلقيقة فمايل إذا فعلت ذلك فقالت أخلع عليك خلع املتقني، وأتوجك بتاج " 29: اإلسراء"
التائبون "ني العارفني، وأمنطقك مبنطقة الصديقني، وأقلدك بقالئد احملققني، وأنادي عليك يف سوق احملب

  .اآلية" العابدون احلامدون الساجدون الراكعون

ال يقدح عدم االجتماع بالشيخ يف حمبته فإننا حنب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكان رضي اهللا عنه يقول
وسلم والتابعني وما رأيناهم، وذلك ألن صورة املعتقدات إذا ظهرت ال حتتاج إىل صورة األشخاص 

ص إذا ظهرت حتتاج إىل صورة املعتقدات فإذا حصل اجلمع بينهما فذلك كمال خبالف صورة األشخا
ويف هذا دليل عظيم ألهل اخلرق من األمحدية، والرفاعية، والربهامية، والقادرية، وال عربة : حقيقي قلت

املنقولة مبن ينكر عليهم، ويقولون هؤالء أموات ال ينطقون فإن االقتداء حقيقة إمنا هو بأقواهلم، وأحواهلم 
إلينا فافهم قال الشيخ يعيش بن حممود أحد أصحاب أيب احلجاج جئت أنا، والقلييب السخاوي، وشخص 

آخر إىل زيارة الشيخ بعد الصبح فوقفنا بالباب متأدبني، وإذا باخلادم قد خرج فقال يدخل يعيش، 
ن اهليبة فوجدنا الشيخ والقلييب ويروح هذا العلق يستحم فإنه جنب قال فدخلنا، وقد هدت أركاننا م

  .متكئاً
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مث قال الشيخ عن الشاب يستغفر، ويدخل فقال يعيش دستور حضر شيء يف لسان حالنا، وحال هذا 
  : الشاب على لسان حال القادوس فقال الشيخ قل فقلت

 يمر من يبصره يعشق ال  قلبي عليه يخفق المليح

  صار شقف من بعدما قد هجر  عبدك القادوس كسر مسكين

 غصن السرور مورق ويعود  إن تجد له بالوصال ينجبر

 للراس، ودمعه يسيل ممتلى  بلى القادوس بهم طويل قد

 بالحبال موثق وجميعه  قد ربط بالطونس، والسحيل

   كرة في النار يغرق وألف

 ناشوش في رقبته وحبل  ما نراه نازال على قمته

   عجز وتناقصت همته قد

 سنين يجري وما يلحق له  قله رفيق بقليل يسب

  .يل سنني أجري، وما أحلق رضي اهللا عنه: فقام الشيخ، وتواجد ودار، وجعل يقول

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهرومنهم    

صحب الشيخ أبا احلجاج األقصري رضي اهللا عنه حني كان بقوص، وجترد وهو يف بدايته مث رجع إىل 
راعات وغريها مث صحب الشيخ إبراهيم بن معضاد اجلعربي املدفون بباب النصر من القاهرة الثياب، والز

احملروسة مث أقام بامخيم، وامات على حالة شريفة جليلة لطيفة متظاهراً بالنعم، والغىن عن الناس رضي 
  .اهللا تعاىل عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ قطب الدين القسطالنيومنهم    

رس يف علمي الظاهر، والباطن، ويدعو الناس إىل اهللا تعاىل وكان يلبس اخلرقة من طريق كان بالقاهرة يد
  .السهروردي رضي اهللا تعاىل عنه

   رحمهعنه و رضي اهللا أبو الشيخ عبد اهللا القرشيومنهم  

    

عاىل، إم انتسبوا إىل اهللا ت: كان رضي اهللا عنه جليل القدر وكان يعظم الفقراء أشد التعظيم، ويقول
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ما رأينا أحداً قط أنكر على الفقراء، وأساء م الظن إال، ومات على أسوأ : وكان رضي اهللا عنه يقول
من : احتقار الفقراء سبب الرتكاب الرذائل، وكان رضي اهللا عنه يقول: حالة وكان رضي اهللا عنه يقول

ه، وكان رضي اهللا عنه كثرياً غض من عارف باهللا أو ويل هللا ضرب يف قلبه، وال ميوت حىت يفسد معتقد
إن : ما جيتمع باخلضر عليه السالم، وكان يطبخ طعام القمح كثرياً فقيل له يف ذلك فقال رضي اهللا عنه

اطبخ يل شوربة قمح فلم أزل أحبها حملبة اخلضر عليه السالم هلا، : اخلضر عليه السالم زارين ليلة فقال
ال يطبخوا يف بيوم إال لوناً واحداً حىت ال يتميز على أحد وكان رضي اهللا عنه يشترط على أصحابه أن 

فاتفق أن أحد أصحابه قال لزوجته ما تشتهي حىت نشتريه تطبخيه فقالت شاور بنتك فقال البنته أي 
بل أقدر عليها، ولو تكون بألف دينار، وقال ال بد : شيء تشتهني قالت ما تقدر على شهويت فقال

ين للقرشي، وكان الشيخ رضي اهللا تعاىل عنه أعمى أجذم ال ترضى مبثله النساء ختربيين ا فقالت تزوج
اطلبوا القاضي فجاء القاضي، وعقدوا عليها، وأصلحوا شأا، : فجئت إىل القرشي وأخربته فقال: قال

وأحضروها عند الشيخ فلما خرجت النسوة دخل الشيخ إىل املرحاض، وخرج وهو شاب مجيل الصورة 
ما أنت : ال تستري أنا القرشي فقالت: ب حسنة وروائح طيبة فسترت وجهها منه حياء فقالأمرد بثيا

أبقى معك على هذا احلال، ومع غريك : ما هذا احلال فقال هلا: القرشي فحلف هلا باهللا تعاىل فقالت له
ك اليت نعم مث قالت بل أختار حالت: على تلك احلالة، ولكن ال ختربي بذلك أحداً حىت أموت فقالت

جزاك اهللا خرياً فلم تزل معه على تلك احلالة، : تكون ا بني الناس من اجلذام، والربص، والعمى فقال هلا
وكان يضع شيئاً حتت ثيابه، وأقدامه يرتل فيه الصديد فكانت رضي اهللا عنها إذا خرجت من احلمام 

عنه حكت للناس أحواله جاءت فشربت ذلك الصديد عوضاً عن املاء فلما قبض الشيخ رضي اهللا 
الزم العبودية : وكانت حرمتها بني الفقراء كحرمة الشيخ يف حال حياته وكان رضي اهللا عنه يقول

وآداا، وال تطلب ا الوصول إليه فإنه إذا أرادك له أوصلك إليه، وأي عمل خلص حىت تطلب به 
عطشت : يف الشدائد فقيل له يف ذلك قالأبت البشرية أن تتوجه إىل اهللا تعاىل إال : الوصول، وكان يقول

مرة يف طريق احلاج فقلت خلادمي اغرف يل من البحر املاحل فغرف يل ماء حلواً فلما ذهبت الضرورة 
وأخبار القرشي كثرية . ال يكون االبتالء إال يف الفحول من الرجال: غرفت فإذا هو ماحل، وكان يقول

  .مشهورة رضي اهللا عنه

آمين  رحمه تعالى عنه و رضي اهللا  بن أبي جمرةالشيخ محمدومنهم    

وهو غري عبد اهللا بن أيب محزة، وكان رضي اهللا عنه كبري الشأن مقبوض الظاهر معمور الباطن غلبت عليه 
آثار صفة اجلالل كان معظماً للشرع قائماً بشرائعه، وشعائره، وأنكروا عليه يف دعواه رؤية رسول اهللا 
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ظة، وعقدوا له جملساً فأقام يف بيته ال خيرج إال لصالة اجلمعة، ومات املنكرون صلى اهللا عليه وسلم يق
عليه على أسوأ حال وعرفوا بركته، ودفن رمحه اهللا تعاىل بالقرافة مبصر، وقربه ا ظاهر يزار، وكان 

 كان ملا: ال يفهم عنك إال من أشرق فيه ما أشرق ورك، وكان رضي اهللا عنه يقول: رضي اهللا عنه يقول
العلماء واألولياء ورثة الرسل، واألنبياء فال بد من حصول فترات تقع بني العامل، والعامل، والويل، والويل 
فإذا اندرست طريقة الداعي أتى يعد زمان من جيددها، وملا كان حيصل يف فترات األنبياء عبادة األصنام 

البدع وتبديل األفعال باألقوال، وغري ذلك مما من دون اهللا كذلك يقع يف فترات األولياء عبادة األهواء، و
  .يشهده أرباب القلوب املنرية

    

ال موجود إال اهللا فعلت فما يقول هذا يف بوله، : لو قدرت أن أقتل من يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
ذا من وغائطه، وعجزه عن دفع اآلالم عن نفسه، وشرط اإلله أن يكون قادراً فكيف يقول أنا عني احلق ه

لو تدبر الفقيه يف قراءته الحترق بأنوار القرآن، وهام على : أضل الضالل، وكان رضي اهللا عنه يقول
جييء منه : وجهه، وترك الطعام، والشراب، والنوم، وغري ذلك، وكان إذا رأى فدان القصب مثال يقول

 وطلب السلطان ملا زاره كذا، وكذا قنطار عسل وكذا، وكذا قنطار سكر فال يزيد، وال ينقص عما قال،
أن يبين له رباطاً فأخذ السلطان من يده، وأدخله جامع ابن طولون، وقال هذا اجلامع كله يل اجلس يف 

ال ينبغي للفقري أن يطأ زوجته إذا محلت إال لغرض : أي مكان شئت منه فسكت السلطان، وكان يقول
: الشهوة فإن ذلك نقص يف الفقري، وكان يقولصحيح من إعفافها أو إعفافه، وال ينبغي له وطؤها رد 

إياكم، واإلنكار على الناس فيما حيتمل التأويل فإين رأيت فقيها أنكر على فقري صنعة اخليال مع احملبظني 
فأخرج الفقري للفقيه باباً يف اخليال وأجلس الفقيه على مكان، وجاء الفيل فلفه بزلومته، وضرب به 

مررت يوماً على مارس قمح وإذا : فوقع على ذلك ودفنوه آخر النهار، وقالاألرض فمات فأصبح الفقيه 
ومن أين ثبت عندك : صيب يقطف من السنابل، ويضعه يف قفته فقلت له خل يا ولدي زرع الناس فقال

جزاك اهللا يا ولدي : أنك زرع الناس، واهللا إنه زرع أيب وجدي فخجلت بني الفقراء من كالمه، وقلت له
ثالثة ال يفلحون يف الغالب ابن الشيخ، : تين حني فاتين التأديب وكان رضي اهللا عنه يقولخرياً أدب

وزوجته وخادمه أما ابنه فإنه يفتح عينه على تقبيل املريدين يده، ومحله على أعناقهم، والتربك به، 
ات املظلمة ويطيعونه يف كل ما يطلبه فتكرب نفسه ويرضع من حب الرياسة من صغره فتتواىل عليه الصف

فال يؤثر فيه، وعظ واعظ، ويتجرأ على األكابر، وينفي مشيختهم عليه فإن جاء صاحلاً فاق، والده وانتفع 
بوالده أكثر من كل أحد وأما الزوجة فإا ترى الشيخ بعني اإلزواج ال بعني الوالية فتعتقد أنه حمتاج إليها 

الوالية انتفعت به قبل كل أحد ملالصقتها له ليال، يف الشهوة فإن نور اهللا تعاىل بصرها، ورأته بعني 
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واراً، وأما اخلادم فلتكرار رؤية الشيخ، واطالعه على أحواله من املأكل، واملشرب، واملنام، ولذلك 
ال ينبغي للشيخ أن يأكل مع املريد، وال جيالسه إال عند ضرورة خوفاً على املريد من سقوط حرمته : قالوا

كته من قلبه فيحرم بركة الصحبة فإن نظر اخلادم إىل الشيخ بالتعظيم انتفع به كذلك، من قلبه فيحرم بر
  .وأفلح أكثر من غريه رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ عبد الغفار القوصيومنهم    

وف صاحب كتاب التوحيد يف علم التوحيد، كان رضي اهللا عنه جامعاً بني الشريعة، واحلقيقة أماراً باملعر
إن رسول اهللا : ناهياً عن املنكر يبيع نفسه يف طاعة اهللا تعاىل، وحيكي أنه أكل مع ولده يقطينا فقال لولده

ما هذا إال قذارة فسل السيف، وضرب عنق ولده، وقدم : صلى اهللا عليه وسلم كان حيب اليقطني فقال
  :  عنهغرض الشارع صلى اهللا عليه وسلم على مثرة فؤاده، ومن كالمه رضي اهللا

 مدامعها غزار وأجفان  ال يقر له قرار فؤاد

 الليل ليس له نهار ظننت  طال باألنكاد حتى وليل

 على بنيه اإلنكسار وبان  ال والتقي حلت عراه ولم

 أضحت مواطنه قفار فقد  معي على الدين البواكي لبيك

 وزال بذاكم عنه الوقار  هدت قواعده اعتداء وقد

 ال تبين له شعار وأمسى  ه حدودال تقام ل وأصبح

 ماله في الخلق جار هنالك  كما بدا فينا غريباً وعاد

  وأسروا في العداوة ثم ساروا  نقضوا عهودهم جهاراً فقد

    

كالم : مات رضي اهللا عنه سنة نيف وسبعني، وستمائة، وكان رضي اهللا عنه يقول. إىل آخر ما قال
فخة ناموسة على جبل فكما ال يزيل اجلبل نفخة الناموسة كذلك ال املنكرين على أهل اهللا تعاىل كن
السماع من بقية بقيت على الكامل فلو صار أكمل ما : وكان يقول. يتزلزل الكامل بكالم الناس فيه

وملا وشوا بذي النون املصري رضي اهللا عنه : قال. حترك، وقد استمع السهروردي، والقرشي، وأضراما
ما هو فقال قالوا : ، وادعوا أنه زنديق قال له اخلليفة ما هذا الكالم الذي يقال فيك فقالإىل بعض اخللفاء

ال أعرف ذلك إال عند السماع فأرسل خلف قوال ينشد : إنك تقول كما يقول احلسني احلالج فقال
: قالشيئاً حىت أريكم فأنشد بني يديه فانتفخ ذو النون حىت بقي كالفيل وقطرت كل شعرة منه الدم ف
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اخلليفة ما هذا عن باطل مث أكرمه ورده إىل مصر مكرماً، وكان إذ ذاك مقيماً بأمخيم، وحكي أن سهل 
التوبة فرض على كل عبد يف كل نفس فأنكر عليه أهل بلده، : بن عبد اهللا التستري رضي اهللا عنه قال

: ، وعلو شأنه قالوكفروه حىت خرج من تستر إىل البصرة، ومات ا هذا مع علم سهل، واجتهاده

وكذلك شهدوا على اجلنيد رضي اهللا عنه بالكفر مراراً حىت تستر بالفقه، واختفى مع علمه ومعرفته، 
  .وهذا من أعجب العجائب، وتقدم مجلة من ذلك يف مقدمة هذا الكتاب واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أبو الحسن بن الصائغ السكندريومنهم    

اب سيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي، وكان خيرج على أصحابه، ويقول هلم أفيكم كان من أجل أصح
من إذا أراد اهللا تعاىل أن حيدث يف العامل حدثاً أعلمه به قبل حدوثه فيقولون ال فيقول أبكوا على قلوب 

 سبعة حمجوبة عن اهللا عز وجل، ونزل رضي اهللا عنه مرة كرتاً فوجد فيه سبعة أرادب ذهباً فأخذ منها
ال ينبغي لشيخ رباط الفقراء أن يدع : دنانري وقال مل يؤذن يل يف أخذ شيء غري ذلك، وكان يقول

الشباب املرد يقيمون عنده إذا خاف من إقامتهم مفسدة على بعض الفقراء ال سيما مجيل الصورة من 
به ال يتفرغ للهو، وال الشباب اللهم إال أن يكون الشاب غائباً عن طرق الفساد مقبال على طرق عبادة ر

للعب بشرط أن يتوىل الشيخ أمره يف اخلدمة بنفسه دون نقيب الفقراء إال أن يكون النقيب متمكناً يف 
نفسه يبعد عنه الفساد، وقال ال ينبغي للشاب أن جيلس يف وسط احللقة مع الرجال إمنا جيلس خلف 

قراء حىت يلتحي، وكان رضي اهللا عنه إذا جاءه احللقة، وال يواجه الناس بوجهه، وال خيالط أحداً من الف
شاب مجيل الصورة يرتع ثيابه، ويلبسه اخليش، واملرقعات، وحكي أن شخصاً أراد أن يفعل فاحشة يف 
أمرد يف مقربة الشيخ أيب احلسن رضي اهللا عنه فصاح الشيخ من داخل القرب أما تستحي من اهللا يا فقري، 

  .رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا و السعود بن أبي العشائرالشيخ أبومنهم    

    

ومن أجالء مشايخ مصر . ابن شعبان بن الطيب الباذيين بلدة بقرب جزائر واسط بالعراق رضي اهللا عنه
احملروسة، وكان السلطان يرتل إىل زيارته، وخترج بصحبته سيدي داود املغريب، وسيدي شرف الدين، 

كان يسمع عند خلع نعليه أنني كأنني املريض فسئل رضي وسيدي خضر الكردي، مشايخ ال حيصون، و
هي النفس ختلعها عند النعال إذا اجتمعنا بالناس خشية التكرب، وصام يف املهد : اهللا عنه عن ذلك فقال

مات رضي اهللا عنه بالقاهرة يف يوم األحد تاسع شوال سنة أربع وأربعني وستمائة، . رضي اهللا تعاىل عنه
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ح اجلبل املقطم، ومن كالمه رضي اهللا عنه ينبغي للسالك الصادق يف سلوكه أن جيعل ودفن من يومه بسف
من كان الطلب شغله يوشك أال يضل عن طريق اهللا تعاىل، ومن كان املطلوب : كتابه قلبه، وكان يقول

شغلة يوشك أال يقف فالطلب شغل الظاهر، واملطلوب شغل الباطن، وال يستقيم ظاهر إال بباطن، وال 
ال ينصحك من ال ينصح نفسه، وال تأمن الغش ممن : سلم ظاهر إال بباطن، وكان رضي اهللا عنه يقولي

من ذكرك بالدنيا، : من رأيته مييل إليك ألجل نفعه منك فامه، وكان يقول: غش نفسه، وكان يقول
خلواطر ومدحها عندك ففر منه، ومن كان سبباً لغفلتك عن موالك فأعرض عنه، وعليك حبسم مادة ا

املشغلة اليت يتولد منها حمبة الدنيا، وإذا صدر منها خاطر فاعرض عنه، واشتغل بذكره عز وجل عن ذلك 
احذر أن تساكن اخلاطر فيتولد من اخلاطر هم، ورمبا غفلت عن اهلم فيتولد منه : اخلاطر وكان يقول

عف القلب وذهب نوره، ورمبا إرادة، ورمبا قويت اإلرادة فصارت هوى غالباً فإذا صارت هوى غالباً ض
  .تلف بالكلية، وانعزل عنه العقل وصار كأن عليه غطاء

عليك باالستغفال باهللا تعاىل فإن عجزت عن االستغفال به فعليك باالشتغال : وكان رضي اهللا عنه يقول
يف عدم باهللا تعاىل فإن عجزت عن االشتغال به فعليك باالشتغال بطاعة اهللا تعاىل، وال أرى لك عذراً 

  .االشتغال بطاعته ألا أول درجات الترقي

    

صالح القلب يف التوحيد، والصدق، وفساده يف الشرك، والرياء، وعالمة : وكان رضي اهللا عنه يقول
صدق التوحيد شهوة، واحد ليس معه ثان مع عدم اخلوف، والرجاء إال من اهللا تعاىل وأما الصدق فهو 

ظهرت، وفقد كل صفة بطنت فإذا رأيت ميل قلبك إىل اخللق فانف التجرد عن الكل، وحمو كل ذات 
: عن قلبك الشرك، وإذا رأيت ميل قلبك إىل الدنيا فانف عن قلبك الشك وكان رضي اهللا عنه يقول

عليك باإلحسان إىل رعيتك، والرعية خصوص، وعموم فالعموم العبد، واألمة والولد، واخلصوص ما 
رك مث بقلبك مث بعقلك مث جبسدك مث بنفسك فالروح تطالبك بالشوق، وراء ذلك فعليك بروحك مث بس

وسرعة السري إليه من غري فتور، والسر يطالبك بأن ختفي سرك، والقلب يطالبك بالذكر له، واملراقبة، 
وأن تنسى نفسك، وسواه يف ذكرك، والعقل يطالبك بالتسليم إليه، واملوافقة له، وأن تكون مع موالك 

سواك، واجلسد يطالبك باخلدمة له، وخلوص الطاعة، والنفس تطالبك بكفها، وحجرها على نفسك، و
إياك أن تغفل : عن كل ما مالت إليه، وحبسها وتقييدها، وأن ال تصبحها، وال تستصحبها، وكان يقول

: عن موالك وعما تعبدك به موالك، وتشتغل مبا تعبدك به عمن تعبدك بالعبادة، وكان رضي اهللا عنه يقول

أستغفر اهللا من تقصريي يف كل عبادة : إذا مل تعن بنفسك فغريك أحرى أن يضيع نفسك، وكان يقول
لو استغفرت اهللا عز وجل بصدق، وإخالص منذ ابتداء اخللق إىل انتهاء اخللق : عدد أنفاسي، وكان يقول
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عز وجل فكيف، من غري فتور نفس واحد من أنفاسي ما ويف استغفاري بنفس واحد غفلت فيه عن اهللا 
وأنفاسي كثرية، واستغفاري خال عن الصدق، واإلخالص فقد بان نقصي، وتقصريي، وإذا كانت 

وكان . نسأل اهللا املغفرة. أنفاسي ذنوباً، واستغفاري حيتاج إىل استغفار إىل ما ال اية له فكيف حايل
لذميمة كلها تنشأ من النفوس رضي اهللا عنه يقول األخالق الشريفة كلها تنشأ من القلوب، واألخالق ا

فالصادق يف الطلب يشرع يف رياضة نفسه، وطهارة قلبه حىت تتبدل أخالقه فيبدل الشك بالتصديق، 
والشرك بالتوحيد، واملنازعة بالتسليم، والسخط واالعتراض بالرضا، والتفويض، والغفلة باملراقبة، والتفرقة 

وب الناس بالغض عنها، ورؤية احملاسن، والقسوة بالرمحة، باجلمعية، والغلظة باللني، واللطف، ورؤية عي
والغل، واحلقد بالنصيحة، واإلدالل باخلوف، وخوف التحويل، ويرى أنه ما وىف حق اهللا تعاىل يف ساعة 

من الساعات، وال قام بشكر ما أعطاه من فعل اخلريات، وحينئذ تتحقق عبوديته، ويصفو توحيده، 
 تعاىل عيش أهل اجلنان يف اجلنان، وهذه أخالق األنبياء، والصديقني، ويطيب عيشه، ويعيش مع اهللا

  .واألولياء، والصاحلني، والعلماء العاملني

    

مل يصل أولياء اهللا تعاىل إىل ما وصلوا بكثرة األعمال، وإمنا وصلوا إليه : وكان رضي اهللا عنه يقول
أخالقها، وصفاا فحركات العبد كلها متابعة وكان رضي اهللا عنه يقول ما دامت النفس باقية ب. باألدب

خلواطرها، وهي شيئان إما للخلق، وذلك شرك أو الراحة النفس، وذلك هوى فالشرك ال يترك التوحيد 
يصفو، واهلوى ال يترك العبودية تصفو، وما مل يشتغل السالك بإضعاف هذا العدو الذي بني جنبيه ال 

افقني، والرجل كل الرجل من داوى األمراض من خارج، وشرع يصح له قدم، ولو أتى بأعمال تسد اخل
جيب : يف قلع أصوهلا من الباطن حىت يصفو وقته، ويطيب ذكره، ويدوم أنسه، وكان رضي اهللا عنه يقول

على السالك إذا رأى من نفسه خلقاً سيئاً من كرب أو شرك أو خبل أو سوء ظن بأحد أن يدخل نفسه يف 
ل على ذكر اهللا تعاىل، ويستنجد حبوله، وقوته، وجماهداته فتضعف أخالق نفسه، ضد ما دعت إليه مث يقب

ويكثر نور قلبه فيرتل احلق تعاىل ذرة من حمبته فيترك األشياء بال مكابدة، ويقطع كل مألوف بال جماهدة، 
 القلب األصول اليت يبين عليها املريد أمره أربعة اشتغال اللسان مع حضور: وكان رضي اهللا عنه يقول

بذكره، وجرب القلب على مراقبته، وخمالفة النفس واهلوى من أجله، وتصفية اللقمة لعبوديته، وهي 
القطب، وا تزكو اجلوارح، ويصفو القلب فيعطي النفس حظها من املأكل، واملشرب، ومينعها ما يطغيها 

لمها كظلم الغري بل هو أشد ملا منه ألا أمانة اهللا عز وجل عند العبد، وهي مطيته اليت يسري عليها فظ
ورد يف خلود قاتل نفسه دون قاتل غريه، واإلكسري الذي يقلب األعيان ذهباً خالصاً اإلكثار من الذكر 

املراقبة هللا عز وجل هي املفتاح لكل سعادة، وهي طريق : مع اإلخالص، وكان رضي اهللا عنه يقول
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  .س، ويقوى األنس فيرتل احلب، وحيصل الصدقالراحة املختصرة، وا يطهر القلب، وتندحض النف

جيب على كل عبد أن : وهو احلارس الذي ال ينام، والقيوم الذي ال يغفل، وكان رضي اهللا عنه يقول
يدخل نفسه يف كل شيء يغمها، ويسوءها حىت ترجع مطيعة له فإا هي العقبة اليت تعبد اهللا اخللق 

ما دام هلا حركة ال يصفو الوقت، وما عام هلا خاطر ال يصفو باقتحامها، وهي حجاب العبد عن مواله، و
الذكر، وبقاء النفس هو الذي صعب على العلماء اإلخالص يف تعليمه فإن النفس إذا استولت على 

القلوب أسرا، وصارت الوالية هلا فإن حتركت حترك القلب هلا، وإن سكنت سكن من أجلها، وحب 
من قلب العبد مع، وجودها فكيف يدعي عاقل حاال بينه، وبني اهللا عز الدنيا، والرياسة ال خيرج قط 

وجل مع استيالئها، أم كيف يصح لعابد أن خيلص يف عبادته، وهو غري عامل بآفاا فإن اهلوى روحها، 
والشيطان خادمها، والشرك مركوز يف طبعها، ومنازعة احلق، واالعتراض عليه جمبول يف خلقتها، وسوء 

ينتج من الكرب، والدعوى، وقلة االحترام سيمتها، وحمبة الصيت، واالستهتار حياا، ويكثر الظن، وما 
تعداد آفاا وهي اليت حتب أن تعبد كما يعبد موالها، وتعظم را فكيف يقرب عبد من مواله مع بقائها 

 يعانقه، وكل ما ومصاحلتها، ومن أشفق عليها ال يفلح أبداً فيجب على الصادق أن كل ما متقته النفوس
متيل إليه يفارقه، ويقبل من الذامني ذمهم فيه، ويقول للمادحني ما مدحتموه من وراء حجاب، ويقول 

لنفسه يف كل نفس ال قرب اهللا مرادك، وأبعد مرامك فنعوذ باهللا من أرض ينبت فيها نزاهة النفوس فإن 
ن نفسه فما عرف نفسه فكيف يرتهها أو من ملح نزاهتها، ورأى هلا قدراً أو علم أن يف الوجود أخس م

يغضب هلا أو يؤذي مسلماً ألجلها فيجب اجتناا كالسم، وما دامت يف وجه القلب ال يصل إىل القلب 
خري ألا ترس يف وجهه، وكلما قويت على القلب زاد شره، ونقص خريه، وما بقى منها بقية فالشيطان 

جيب على السالك أال يشتغل : طع منها وكان رضي اهللا عنه يقولال ينعزل عنها، واخلواطر املذمومة ال تنق
بالكلية مبقاومة نفسه فإن من اشتغل مبقاومتها أوقفته كما أن من أمهلها ركبته بل خيدعها خيدعها بأن 
يعطيها راحة دون راحة مث ينتقل إىل أقل من ذلك، ومن قاومها، وصار خصمها شغلته، ومن أخذها 

  .هواها تبعتهباخلدع، ومل يتابع 

    

إذا لبست النفس على مريد حاهلا، وادعت الترك للدنيا وأن عملها، وعلمها، : وكان رضي اهللا عنه يقول
وتعليمها خالص هللا تعاىل فيجب عليه أن يزا بامليزان اليت ال تنخرم، واملعيار الذي ال يظلم، وهو تصوير 

 بعد اإلقبال عليها، وذهلا بعد عزها، وإهانتها بعد ذمها بعد مدحها، وردها بعد قبوهلا، واإلعراض عنها
إكرامها فإن وجد عندها التغري واالنتصار فقد بقي عليه من نفسه بقية جيب عليه جماهدا، وال جيوز له 
االسترسال معها، وليعلم حني التغري أنه واقف مع نفسه عابد هلا معني هلا على حصول آفاا وصاحب 
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إن املريد مىت ترك جماهدة نفسه، ومل جيذا، :  عز وجل، وكان رضي اهللا عنه يقولهذا احلال بعيد من اهللا
وثبت أخالقها، وعجز عن اخلروج عنها، وكأنه يف كل يوم يبين على ذلك األساس، ويشيده يف كل 

حلظة حىت ميوت بدائه، وحسرته فإنه قل من يسر لنفسه اجلاه، والصيت فأمكنه اخلروج عنه فيجب عليه 
 يستغيث بربه عز وجل، وينكس رأسه، ويعتذر إليه، ويسكت عن كل دعوى، وكان رضي اهللا عنه أن

كل من بقي له عدو خياف أن يشمت به فإمنا هو لبقاء نفسه، ولبقاء حب الدنيا يف قلبه، وكان : يقول
ز وجل، من أعرض اخللق عنه فتغري منه شعرة واحدة فهو واقف معهم مشرك بربه ع: رضي اهللا عنه يقول

ومن كسر بكل مرض فتغري منه شعرة واحدة فهو واقف مع نفسه يف حجاب عن ربه ومن تغري يف حال 
كل ما : الذل، ومل يكن كما كان يف حال العز فهو حمب للدنيا بعيد من ربه وكان رضي اهللا عنه يقول

وكل ما أنزل اهلم أغفل القلوب عن ذكره تعاىل فهو دنيا، وكل ما أوقف القلوب عن طلبه فهو دنيا، 
السالم عليك يا أخي ورمحة اهللا، : وكتب رضي اهللا عنه رسالة إىل بعض أخوانه. بالقلب فهو دنيا

وبركاته وبعد فقد سألتين أيها األخ أن أدعو لك، والعبد أقل من أن جياب له دعاء، ولكن ندعو لك 
ره، وال أخالك من توفيقه، أهلمك اهللا يا أخي ذكره، وأوزعك شكره، ورضاك بقد: امتثاال فنقول

ومعونته، وال وكلك إىل نفسك، وال إىل أحد من خليقته، وجعلك ممن، وىف بعهده، وصدق يف قوله 
وفعله وجعلك ممن أراد اهللا عز وجل وجل يف الطلب بالصدق واألدب وأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لصاحلة، واحتمال األذى، وترك األذى، وجعلك وسلم باملتابعة، والتصديق، وأراد الدار اآلخرة باألعمال ا
من املستهترين أي املواظبني لذكر اهللا تعاىل الوجلني من خشية اهللا تعاىل املخلصني هللا عز وجل املوحدين 
هللا عز وجل املصدقني هللا املؤثرين هللا تعاىل على أنفسهم املقدمني حقه على حقوقهم الذين خلت بواطنهم 

 سواه، ومل يطلبوا من موالهم سوى الدين الذين ال يستأثرون، وال يزامحون وال من احلقد، وقلوم من
يتخصصون، ولسوى موالهم ال يريدون، وبغريه ال يفرحون، وعلى فقد غريه ال حيزنون الذين هم على 

مجيع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم يشفقون، وم يرفقون الذين ينصحون املسلمني وال يقبحون 
وال يعنفون، وعن عيب من فيه العيب يغمضون، ويسترون، ولعورات املسلمني ال يتبعون الذين ويعرفون، 

هم هللا تعاىل يف مجيع احلركات، والسكنات يراقبون الذين غضبهم هللا تعاىل من غري حقد، وال متين سوء، 
ون إال ما أنكرت ورضاهم هللا عز وجل من غري هوى الذين ال يأمرون إال مبا أمرت به الشريعة، وال ينكر

الشريعة على حسب طاقتهم الذين ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم الذين يبغضون الظلم من الظامل، وميقتون 
الظامل، وال يعظمونه، ويسألون اهللا تعاىل تعجيز الظلمة حىت ال يظلمون، ويتوب اهللا عليهم حىت يتوبون 

 عليه وسلم، حيكمون الزاهدين يف الدنيا، واخللق الذين مبا أنزل اهللا تعاىل، وقول رسول اهللا صلى اهللا
املقبلني بكليتهم على احلق الذين ال يرون من موالهم إال ما يرضونه، ويستحسنونه، وال يرون من 
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نفوسهم إال ما يكرهونه، ويستوحشونه، وجعلك يا أخي من املوحدين الذين ال شرك عندهم املرتهني 
ين ال شك عندهم الذاكرين الذين ال نسيان عندهم الطالبني الذين ال الذين ال مة عندهم املصدقني الذ

فتور عندهم املتبعني الذين ال ابتداع عندهم املؤثرين الذين ال شفقة على نفوسهم عندهم الزاهدين الذين 
ال ميل إىل السوي عندهم الذين ال منازعة عندهم الراضني الذين ال سخط عندهم الرامحني للخلق وال 

عندهم الناصحني الذين ال مصانعة عندهم الذين اخلوف مالزمهم، والعظمة نصب أعينهم الذين ال غلظة 
خيطر بباهلم كيفية، وال خيال، وجعلك يا أخي من احملافظني للطاعة التاركني للعادة الذين ال يرضيهم 

    سوى 

  . يبغضونموالهم، وال يرضون نفوسهم، وأرواحهم له، وال سواهم الذين ال حيقدون، وال

ويقفون أثر الشارع، وبه يقتدون، وعلى مجيع أصحابه يترمحون، وللقرابة يوادون، وبفضل السلف 
يعترفون الذين ال يبدعون املسلمني بآرائهم، وال بأهوائهم، وال يفسقون الذين خلت بواطنهم من ظن 

ين ليس يف بواطنهم إال الشفقة، السوء أو متنيه ملن آمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر الذ
والرمحة الذين ال تعجبهم زينة الدنيا، وال يرون عزيزها عزيزاً، وال غنيها غنياً، وال ملكها ملكاً، وال 

املستريح فيها مسترحياً، وال الصحيح فيها معاىف الذين يرمحون من أخذ الدنيا حبذافريها ألنه ما معه شيء 
، وال يطالبون لنفوسهم الذين ال يلحقهم هم ألجل مقسوم، وال خوف الذين يطالبون نفوسهم باحلقوق

من خملوق الذين باينوا صفام حىت انغمرت، ونقوا أخالقهم حىت ذهبت، وخالفوا نفوسهم حىت عدمت 
الذين حيببون اهللا عز وجل إىل خلقه، ويذكروم نعمه، وحيببون خلقه إليه حبثهم على طاعته واالعتراف 

عتذار من تقصريهم يف خدمته الذين أيديهم مقبوضة عن أموال الناس، وجوارحهم مكفوفة عن بنعمته واال
انتهى : أذى املسلمني، واملسلمون معهم يف راحة ال يقابلون عن السوء إال عفواً، وصفحاً آمني اللهم آمني

  .واهللا أعلم

أوسع أخالقاً منه، ومن سيدي ومجيع هذه الرسالة من أخالق الكمل، وما رأيت يف لسان األولياء : قلت
  .أمحد بن الرفاعي رضي اهللا عنهما

عنه  رضي اهللا الشيخ العارف باهللا تعالى سيدي إبراهيم المسوقي القرشيومنهم    

هو من أجالء مشايخ الفقراء أصحاب اخلرق، وكان من صدور املقربني، وكان صاحب كرامات ظاهرة 
رة، وأحوال خارقة، وأنفاس صادقة، ومهم عالية، ورتب سنية ومقامات فاخرة، ومآثر ظاهرة، وبصائر باه

ومناظر ية، وإشارات نورانية، ونفحات روحانية، وأسرار ملكوتية، وحماضرات قدسية له املعراج األعلى 
يف املعارف، واملنهاج األسىن يف احلقائق، والطور األرفع يف املعايل، والقدم الراسخ يف أحوال النهايات، 
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بيضاء يف علوم املوارد، والباع الطويل يف التصريف النافذ، والكشف اخلارق عن حقائق اآليات، واليد ال
والفتح املضاعف يف معىن املشاهدات، وهو أحد من أظهره اهللا عز وجل إىل الوجود وأبرزه رمحة للخلق، 

الية، وقلب له األعيان، وأوقع له القبول التام عند اخلاص، والعام، وصرفه يف العامل، ومكنه يف أحكام الو
وخرق له العادات، وأنطقه باملغيبات، وأظهر على يديه العجائب، وصومه يف املهد رضي اهللا عنه، وله 

ومن كالمه رضي اهللا عنه من مل حين جمتهداً يف بديته ال يفلح له . كالم كثري عال على لسان أهل الطريق
 وإن أمر الناس بالعبادة وهو بطال أو توم عن الباطل، مريد فإنه إن نام نام مريده، وإن قام قام مريده

  .وهو يفعله ضحكوا عليه، ومل يسمعوا منه

  : وكان ينشد كثرياً إذا قيل له انصحنا، وأرشدنا مبثالني من قول بعضهم

  يقبح على معلولة تصف دواء للناس  تعدلين الحراير حتى تكوني مثلهن ال

    

 على املريد أن ال يتكلم قط إال بدستور شيخه إن كان جسمه حاضراً، جيب: وكان رضي اهللا عنه يقول
وإن كان غائباً يستأذنه بالقلب، وذلك حىت يترقى إىل الوصول إىل هذا املقام، يف حق ربه عز وجل، فإن 

الشيخ إذا رأى املريد يراعيه هذه املراعاة رباه بلطيف الشراب، وأسقاه من ماء التربية، والحظه بالسر 
: عنوي اإلهلي فيا سعادة من أحسن األدب مع مربيه، ويا شقاوة من أساء، وكان رضي اهللا عنه يقولامل

من عامل اهللا تعاىل بالسرائر جعله على األسرة، واحلضائر، ومن خلص نظره من االعتكاس سلم من 
 خرج إىل عامل من غاب بقلبه يف حضرة ربه ال يكلف يف غيبته فإذا: االلتباس وكان رضي اهللا عنه يقول

الشهادة قضى ما فاته، وهذا حال املبتدئني أما حال الكمل فال جيري عليهم هذا احلكم بل يردون ألداء 
من مل يكن متشرعاً بتحققاً نظيفاً عفيفاً شريفاً فليس من : فرضهم، وسننهم، وكان رضي اهللا عنه يقول

زماً للشريعة واحلقيقة، والطريقة، والديانة، أوالدي، ولو كان ابين لصليب، وكل من كان من املريدين مال
وقيل له مرة ما تريد؟ . والصيانة، والزهد، والورع، وقلة الطمع فهو، ولدي، وإن كان من أقصى البالد

ما كل من وقف يعرف لذة الوقوف، وال : أريد ما أراد اهللا عز وجل، وكان رضي اهللا عنه يقول: فقال
ذلك قطع بكثري من الناس مع شدة اجتهادهم، وكان رضي اهللا عنه كل من خدم يعرف آداب اخلدمة، ول

سألتكم باهللا يا أوالدي أن تكونوا خائفني من اهللا تعاىل فإنكم غنم السكني، وكباش الفناء، : يقول
قوا أنفسكم وأهليكم : "وخرفان العلف يا من تنور شواهم قد أوهج، ويا من السكني هلم حتد، وجتذب

ال يكمل الفقري حىت يكون حمباً جلميع الناس مشفقاً : ، وكان رضي اهللا عنه يقول"6: التحرمي" "نارا
ال : عليهم ساتراً لعورام فإن ادعى الكمال، وهو على خالف ما ذكرناه فهو كاذب، وكان يقول
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تنكروا على فقري حاله، وال لباسه، وال طعامه، وال على أي حال كان، وال على أي ثوب يلبس وال 
على أحد إال إن ارتكب حمظوراً صرحت به الشريعة، وذلك أن اإلنكار يورث الوحشة والوحشة إنكار 

سبب النقطاع العبد عن ربه عز وجل، فإن الناس خاص وخاص اخلاص، ومبتدي، ومنته، ومتشبه، 
ومتحقق، ويرحم اهللا تعاىل البعض بالبعض، والقوي ما يقدر أن ميشي مع الضعيف وعكسه والفقراء 

وهو سيف فإذا ضحك الفقري يف وجه أحدكم فاحذروه، وال ختالطوه إال باألدب، وكان رضي غيث، 
الشريعة أصل، واحلقيقة فرع فالشريعة جامعة لكل علم مشروع، واحلقيقة جامعة لكل علم : اهللا عنه يقول

  .خفي، ومجيع املقامات مندرجة فيهما

 العلم ما جيب عليه يف تأديته فرضه، ونفله، وال جيب على املريد أن يأخذ من: وكان رضي اهللا عنه يقول
يشتغل بالفصاحة، والبالغة فإن ذلك شغل له عن مراده بل يفحص عن آثار الصاحلني يف العمل، ويواظب 

الرجال منهم رجل، وبصف رجل، وربع رجل، ورجل كامل، وبالغ، ومدرك، : على الذكر، وكان يقول
 اخلواص حمو لكل ما سوى اهللا تعاىل وال يتطلعون إىل عمل، توبة: وواصل، وكان رضي اهللا عنه يقول

وال قول يتوبون عن أن خيتلج يف أسرارهم أن يل أو يتومهون أن علي، وخيشون من قول أنا فهم يراعون 
يا مريدي امجع مهة العزم، وقوة شدة احلزم لتعرف الطريق ، إلدراك ال بالوصف : اخلطرات، وكان يقول

ه حجبك بل ارفض كل ما حيجبك عن موالك فإن كل ما دون اهللا تعاىل باطل، فأي مقام، وقفت في
دعين يا ولدي من البطاالت، وجترد : األعراض تورث األعراض، وكان يقول: وكأن رضي اهللا عنه يقول

احذر يا أخي أن تدعي أن لك معاملة خالصة أو حاال، : من قالبك إىل قلبك، وكان رضي اهللا عنه يقول
 إن صمت فهو الذي صومك، وإن قمت فهو الذي أقامك، وإن عملت فهو الذي استعملك، واعلم أنك

وإن رأيت فهو الذي أراك، وإن شربت شراب القوم فهو الذي أسقاك، وإن اتقيت فهو الذي وقاك، وإن 
ارتفعت فهو الذي رقى مرتلتك، وإن نلت فهو الذي نولك، وليس لك يف الوسط شيء إال أن تعترف 

 مالك حسنة، واحدة، وهو صحيح من أين لك حسنة، وهو الذي أحسن إليك، وهو احلاكم بأنك عاص
ولد القلب خري من ولد الصلب، فولد : فيك إن شاء قبلك، وإن شاء ردك، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .الصلب له إرث الظاهر من املرياث وولد القلب له إرث الباطن من السر

    

ردانية، وكشف له عن اجلالل والعظمة بقي هو بال هو فحينئذ يبقى زماناً من أدخل دار الف: وكان يقول
وكالءته سواء حضر أو غاب، وال يبقى له حظ يف كرامات، وال : ما فانياً مث يعود يف حفظ اهللا تعاىل

أصحاب العطاء : كالم، وال نظام نفساين، وخلص جلانب العبودية احملضة، وكان رضي اهللا عنه يقول
ل هذا الزمان ما بقي عندهم إال املنافسة إما يسألون عن معىن الصفات أو معىن األمساء أو معىن كثري، وأه
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مقطعات حروف املعجم، وهذا ال يليق باملبتدئ السؤال عنه وأما املتمكن فله أن يلوح بذلك ملن يستحق 
ق، ولسان املتكلمني فإن علمها طريقة الكشف ال غري، وأما من اشتغل حبفظ كالمه الناس أو مجع احلقائ

يف الطريق، والطرائق فمىت يعيش عمراً آخر حىت يفرغ من عمر الفناء إىل عمر البقاء فإن القوم كانوا 
  .حمبني

وكل منهم يتكلم بلسان حمبته وذوقه فهو كالم ال حيصر، وحبر غرق فيه خلق كثري، وال، وصل أحد إىل 
ريه تستراً على نفسه أو تنفيساً ملا جيده من ضيق قعره، وال إىل ساحله، وإمنا يذكر العارف كالم غ

الكتمان آه آه آه، ولقد شهد اهللا العظيم أين ما أتكلم قط أو أخط يف قرطاس إال، وأتوخى أن يكون 
ذلك شاكال أو بياناً ملعىن غامض على الناس ال غري فإن الصدق قد ذهب من أكثر الناس وكان رضي اهللا 

واملؤولني، واملتكلمني يف علم التوحيد والتفسري مل يصلوا إىل عشر معشار معرفة مجيع املعربين، : عنه يقول
أول الطريق اخلروج عن : كنه إدراك معرفة ومعىن حرف، واحد من حروف القرآن العظيم، وكان يقول

النفس، والتلف، والضيق، واحلظ فإن الفالح، والنجاح والصالح، واهلدى، واألرباح ال تصح إال ملن ترك 
احلظ، وقابل األذى، والشر باالحتمال، واخلري، ووسع خلقه والفقري ال يكون له يد، وال لسان، وال 

كالم، وال صرف، وال شطح، وال فعل رديء، وال يصرفه عن حمبوبه صارف وال ترده السيوف، 
د على أكل احلرام يوقف العمل، ويوهن الدين، وقول احلرام يفس: واملتالف، وكان رضي اهللا عنه يقول

املبتدئ عمله، والطعام احلرام يفسد على العامل عمله، ومعاشرة أهل األدناس تورث الظلمة للبصر، 
إن اهللا عز وجل حيب من عباده أخوفهم منه وأطهرهم قلباً، وفرجاً : والبصرية، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .راًولساناً ويداً وأعفهم، وأعفاهم، وأكرمهم، وأكثرهم ذكراً، وأوسعهم صد

    

إياكم، والدعوات الكاذبة فإا : من كان يف احلضرة نظر الدنيا، واآلخرة، وكان يقول: وكان يقول
تسود الوجه، وتعمي البصرية، وإياكم ومؤاخاة النساء، وإطالق البصر يف رؤيتهن، والقول بالشاهد 

يق القوم ما ليس واملشي مع األحداث يف الطرقات فإن هذا كله نفوس، وشهوات، ومن أحدث يف طر
، وكان "وما آتاكم الرسول فخذوه، وما اكم عنه فانتهوا"فيها فليس هو منا، وال فينا قال اهللا تعاىل 

رضي اهللا عنه يتكلم بالعجمي، والسرياين والعرباين، والزجني، وسائر لغات الطيور، والوحش، وكتب 
، وباطين خلى من احلقد، وال بباطين شظا، رضي اهللا عنه إىل بعص مريديه بعد السالم وإنين أحب الولد

وال حريق لظى، وال جوى من مضى، وال مضض غضا، وال نكص نصا، وال سقط نطا، وال ثطب غظا، 
وال عطل حظا، وال شنب سرى، وال سلب سبا، وال عتب فجا، وال مسداد حدا، وال بدع رضا، وال 

 خفض خنس، وال حولد كنس، شطف جوا، وال حتف حرا، وال مخش خيش، وال حفص عفص، وال
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وال عنس كنس، وال عسعس مخس، وال جيقل خندس، وال سطاريس، وال عيطافيس، وال هطا مرش، 
وال سطا مريش، وال شوش أريش، وال ركاش قوش، وال مسالدنوس، وال كتباً مسطلول الروس، وال بوس 

وال بد من العيون، وما لنا فعل إال عكمسوس، وال انفداد أفاد، وال قمداد انكاد، وال داد، وال شهداد، 
سالم على العرائس احملشورة يف ظل، وابل : يف اخلري، والنوال انتهى، وكتب إىل بعض مريديه أيضاً

إذا هزت فاح منها شذاً يغذي الروح فيستنشق من ال عنده زكم فتبدو : الرمحة، وبعد فإن شجرة القلوب
مة ال معلومة معروفة ال معروفة غريبة عجيبة سهلة شطة فائقة له أنوار، وعلوم خمتلفة مانعة حمجوبة معلو

طعم، ورائحة، وشم مي حمل مجيل جهد راب علوب نغط نبوط هوبط سهبط جرموا غميطا غلب عمن 
عسب غلب عرماد علمود على عروس علماس مسرود قدقد فرسم صباع صبع صبوغ نبوب جهمل مجا 

داف كروف كمتوف شهدا سهنبيل ختلولف ختوف يدحر بوعس قنبود مساع بناع سرنوع ختلوف ك
رصص مامن قمن قرفنيود سعى طبوطا طابرطا كمط، كهرجة جهد بيد قيلودات كهلودات كيكل 

كلوب فافهم مربم وقرم منعم وأخرب سهدم سوس سفيوس كال فيدال تر عن عنيال سعسد سج تزيد، 
فة سنية، ودرة مضية ربانية سريانية وال تتكوكع زند حدام هدام سكهدل، وقد سطرنا لك يا ولدي حت

مشسية قمرية كواكب درية، وأجنم خفية علوية، وإمنا تصفح املبهم املغلق املغرب الذي سره مغطى 
  .بالرموز انتهى

    

سالم إن هب اجلنوب املفتق أو الصبا املعبق أو الضحى : وكتب رضي اهللا عنه إىل بعض مريديه أيضاً
أو األضحية املعترفة يف األبرجة املعونقة، واربة احملونقة، وامليثرة احملتوطفة، املرونق أو الشمس املتحفة 

واللطيفات املختلفة املستوجنة، واألرابج األرياح املتولوجة املستودجة فالشهار، واألار املستوطج، 
اسع، والربقوا والصفو املزروق أو املفتودج، والفتوع، والسنبابول، والسربايور، والشوشاند، والشربو س

شاند تفهم يا ولدي فإن كالم املغرب ال يشاكل املعرب وما ليس من لغة العرب ال يفهمه إال من له قلب 
أو فهمه الرب، وال إنكار على علماء احلقيقة، وهم يتكلمون بكل لسان، وهلم لسن عجام، وكتب رضي 

سالم على أمري حي احمليا مجيل :  احلجاجسالماً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرسله مع: اهللا عنه
املعىن سخي املراشف أرخى املعاطف كرمي اخللق سين الصدق عرفوط الوقت، وردساين الفهم ثاقب 
املرحب حمبول الرحب قطابة النفل قيدوح النماطة ليدوح النباطة سرسا مع الوحب دياين الوعب 

النهوز سالحات أفق فردفانية أمق شوامق الريامق حيد بساين احلداقة سهربي النساقة موز الرموز عموز 
وفرقيد، وفرغاط األسباط، ومبيط البساط الكرقولية، والقدد القيلولية إن حدول شذول وإن عرذل خردل 
السبل السبل يبط العقود النماحة النياحة جاجوي نبا كلكوي سبا مقطعات حم، وحمكمات حكيم بدايه 
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 رمسانية ناتوتية ناتنية بابلية أرس أرسون كمني كبيوت ناتون نون، لوايع إن شدت أنشدت عنيقبات
وجيم ونقطة تنعيم ازمح مهدج تنسج هيج دهرب رعبوت قيداف قيدوف عرائش جمليات شعشانية على 
قطط النبط ال النمط، والبعد ال الشطط فالق القندم خالق الزيدم، وأبقى اهلندم إن طاطا فطاوما، وإن 

 يسمع عنني النبك، وعنني التبك من أوباح فوائد، وأدراح قالئد ليش من لفظ قس تعاطى فاستربق
األيادي، وال له ا أيادي دبانية البهاسبهانية الربا قل تيشلقت بالنباهة أببا، وتعطرفت بالسياحة عببا 

ردقوينة قد طرايقا عجنبا عرائفها جبا إن متادى متدى، وإن بعد أعدد لفظة بارق حلظة حاذق إن ينشد ف
. أعدت بالرشطاط من قروربان، وحرموزان كروم املرتباله، وال أشباه أمل تك، والدتك، والدتك انتهى

عليك بالعمل، وإياك، وشقشقة اللسان بالكالم يف الطريق دون التخلق : وكان رضي اهللا عنه يقول
، وقام حىت تورمت قدماه بأخالق أهلها، وقد كان صلى اهللا عليه وسلم جيوع حىت شد احلجر على بطنه

مث تبعه أكابر الصحابة رضي اهللا عنهم على ذلك فكان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إذا تنهد يشم 
لكبده رائحة الكبد املشوي، وأنفق ماله يف سبيل اهللا كله، وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه شديد 

ش، وكان عثمان رضي اهللا عنه خيتم القرآن العمل، والكد حىت رقع دلقه باجللود، ولف رأسه بقطعة خ
قائماً كل ليلة على أقدامه، وكان علي رضي اهللا عنه من زهاد الصحابة، وجماهديهم حىت فتح أكثر بالد 
اإلسالم هؤالء خواص الصحابة رضي اهللا عنهم مع قرم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا كان 

جوعهم فأحكموا احلقيقة والشريعة وال تفرطوا إن أردمت أن عملهم هذا كان اجتهادهم، وزهدهم، و
تكونوا يقتدى بكم وما مسيت احلقيقة حقيقة إال لكوا حتقق األمور باألعمال، وتنتج احلقائق من حبر 

ما دام لسانك يذوق احلرام فال تطمع أن تذوق شيئاً من احلكم، : الشريعة، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .واملعارف

    

للباصر يف العني بصر، وللقلب لسان يدق عن اإلدراك، وكان رضي اهللا عنه :  رضي اهللا عنه يقولوكان
أحببه حيبك أهل األرضني، والسماء، وأطعه يطع لك اجلن، واإلنس، وجيف لك البحر واملاء، : يقول

ما إذا أخذت، يا ولدي عليك بالتخلق بأخالق األولياء لتنال السعادة، وأ: ويطع لك اهلواء، وكان يقول
هذه إجازيت باملشيخة دون التخلق فإن ذلك ال شيء إمنا هو : ورقة اإلجازة، وصار كل من نازعك تقول

حظ نفس لكن اقرأ اإلجازة، واعمل مبا فيها من الوصايا، وهناك حتصل على الفائدة، وحيصل لك 
 آخر الدنيا، وكان رضي اهللا االصطفاء، وهذه طريق مدارج األولياء قرناً بعد قرن، وجيال بعد جيل إىل

إذا اشتغل املريد بالفصاحة، والبالغة فقد تودع منه يف الطريق، وما اشتغل أحد بذلك إال : عنه يقول
وقطع به، وأما حكايات الصاحلني، وصفام فمطالعتها للمريد جند من أجناد اهللا تعاىل ما مل يقنع ا يف 
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حرفني أن يعرف العبودية، ويعبده فمن فعل ذلك فقد أدرك العلم كله جمموع يف : الطريق، وكان يقول
الشريعة، واحلقيقة، وليس يف هذا تعطيل العلماء بل العلم ابن للعمل، وإمنا قلنا ذلك من أجل قول اهللا 

ولكل فرقة منهاج، وإال فقد جيمع اهللا العلم، والعمل يف رجل " 20: املزمل" "فاقرءوا ما تيسر منه: "تعاىل
الطريق إىل اهللا : د الناس كل الفوائد فالشريعة هي الشجرة، واحلقيقة هي الثمرة، وكان يقولواحد، يفي

تعاىل تفين اجلالء، وتفتت أكباد، وتضين األجساد، وتدفع السهاد، وتسقم القلب، وتذيب الفؤاد فإذا 
ب بأوان رقت ارتفع احلجاب مسع اخلطاب، وقرأ من اللوح احملفوظ الرموز، واطلع على معان دقت، وشر

فكان مع قلبه مث يكون مع مقلبه ال مع قلبه ألن اهللا حيول بني املرء، وقلبه فإذا خرج عن الكل طال لسانه 
بال لسان مع شدة اجتهاده، وأعماله الظاهرة مث الباطنة مث بعد ذلك ال حركة، وال كالم، وال تسمع إال 

وفاء الوفاء، وخيلص من إخالص اإلخالص يف مهساً إمنا هو مست بال حس مث يصفو من صفاء الصفاء، و
اإلخالص لإلخالص مث يتقرب مبا يكون به جليساً فإن االسة هلا آداب أخر خاصة يعرفها العارفون 

إذا كمل العارف يف مقام العرفان أورثه اهللا علماً بال واسطة، وأخذ العلوم : وكان رضي اهللا عنه يقول
رموزها وعرف كنوزها، وفك طلسماا، وعلم امسها، ورمسها، وأطلعه اهللا املكتوبة يف ألواح املعاين ففهم 

تعاىل على العلوم املودعة يف النقط، ولوال خوف اإلنكار لنطقوا مبا يبهر العقول، وكذلك هلم من إشارات 
العبارات عبارات معجمة، وألسن خمتلفة، وكذلك هلم يف معاين احلروف، والقطع، والوصل، واهلمز، 

ل، والنصب، والرفع ما ال حيصر، وال يطلع عليه إال هم وكذلك هلم االطالع على ما هو مكتوب والشك
على أوراق الشجر، واملاء، واهلواء، وما يف الرب، والبحر، وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء، 

لى ما هو مكتوب بال وما يف جباه اإلنس، واجلان مما يقع هلم يف الدنيا، واآلخرة، وكذلك هلم االطالع ع
كتابة من مجيع ما فوق الفوق، وما حتت التحت، وال عجب من حكيم يتلقى علماً من حكيم عليم فإن 
: مواهب السر اللدين قد ظهر بعضها يف قصة موسى، واخلضر عليهما السالم، وكان رضي اهللا عنه يقول

ة أسراراً ناطقة بلسان حال صامتة من األولياء من ال يدري اخلطاب، وال اجلواب فهو كاحلجارة مودع
عن الكالم مودعة من غوامض األسرار، والعطاء مفرق فمنهم عارف، وحمب، ومشغوف، وذاكر، 

ومذكر، ومعترب، وناطق، وصامت، ومستغرق، وصائم، وقائم، وهائم، ومفطر، وصائم صائن، وصائم 
ش، واهن وواهم، وباك باسم، صائم، وقائم دائم، ونائم، واصل، وواصل سهران، وواقف ذاهل، وداه

ومقبوض، وضاحك، وخائف، وخمتلط، وخمتبط، وموله، ومتوله، وصائح، ونائح، وجمموع جبمعيه، 
ومجعه إن خرج عن إيامها انتفع، ومنهم من مزق الثياب حني حقق، وتاب، وغلب عليه احلال، ويرحم 

ن وصل إىل حال تقرب العباد من اهللا يا أوالدي طوىب مل: اهللا البعض بالبعض، وكان رضي اهللا عنه يقول
رأس مال : تعاىل مث وقف يدعوهم إليها فكونوا داعني إىل اهللا تعاىل بإذن اهللا، وكان رضي اهللا عنه يقول
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املريد احملبة، والتسليم، وإلقاء عصا املعاندة، واملخالفة، والسكون حتت مراد شيخه، وأمره فإذا كان املريد 
سليم سلم من القطع فإن عوارض الطريق، وعقبات االلتفاتات، واإلرادات هي كل يوم يف زيادة حمبة وت

  .اليت تقطع عن اإلمداد، وحتجب عن الوصول

    

يا أوالدي إذا مل حيسن أحدكم أن يعامل مواله فال يقع يف أحوال ال يدريها : وكان رضي اهللا عنه يقول
تحقيق حبسب احلضرات اليت يدخلوا وأنت يا فإن القوم تارة يتكلمون بلسان التمزيق، وتارة بلسان ال

ولدي مل تذق حاهلم، وال متزقت، وال دخلت حضرام فمن أين لك أم على الضالل أفتعوم يا ولدي 
البحر، ولست بعوام مث إذا غرقت فقد مت ميتة جاهلية ألنك ألقيت نفسك للمهلك، واحلق قد حرم 

دعاء القوم، وتلتمس بركام هذا إذا مل جتد قدرة على عليك ذلك بل الواجب عليك يا ولدي أن تطلب 
عملهم، فإن وجدت قدرة على ذلك سعدت أبد اآلبدين، واعلم يا ولدي أن ألسن القوم إذا دخلوا 

احلضرات خمتلفة، ويف إشارام وكلمام ما يفهم ومنها ما ال يفهم، وكذلك من أحواهلم ما يعرب عنه، 
أسرارهم ما ال يصل إليه مؤول، وال معرب، وال معطل، وال مفسر ألن ومنها ما ال يعرب وكذلك يف 

أسرارهم موضع سر اهللا تعاىل، وقد عجز القوم عن معرفة أسرار اهللا تعاىل يف أنفسهم فكيف يف غريهم 
فيجب عليك يا ولدي التسليم هللا يف أمر القوم وحسن الظن م ال غري فإين ناصح لك يا ولدي وإذا 

 اهللا تعاىل بالبهتان والزور وجترأت على من قربه اهللا تعاىل أبغضك اهللا تعاىل، ومقتك فال رميت من حيبه
من قام يف األسحار، ولزم : تفلح بعد ذلك أبداً، ولو كنت على عبادة الثقلني، وكان رضي اهللا عنه يقول

لعت يف قلبه مشوس فيها االستغفار كشف اهللا له عن األنوار، وأسقى من دن الدنو من مخار اخلمار وأط
كم من يتلو االسم : املعاين، واألقمار فيا ولد قليب اعمل مبا قلته لك تكن من املفلحني، وكان يقول

األعظم، وال يدريه، وما فهم معناه، وما ملس األولياء الشجرة فأمثرت إال به وال سأل املاء من صخرة إال 
 فرتل إال به وال أحيا املوتى إال به وكان رضي به وال سخرت الوحوش لويل إال به وال سأل ويل القطر

ال يكون الرجل غواصاً يف الطريق حىت يفر من قلبه، وسره، وعمله، ومهه، وفكره، وكل : اهللا عنه يقول
ما خيطر بباله غري ربه فآه آه لو كشف احلجاب عن األثواب، وأبصر األعمى احلرف الذي ليس حبرف، 

، وفتح قفل القفل، وفك أزرار املزرور فواشوقاه لصاحب تلك وال ظرف، وذلك ما خفي من الغمض
  .احلضرات مع أن الشوق ال يكون إال للبعيد

كل من حتجبه أعماله، وأقواله عن درك ما شاء فهو حمجوب عن مقام : وكان رضي اهللا عنه يقول
 أو درجة، وكان التوحيد، ومقام التفريد، وال يزف الويل إىل ربه حىت يترك الوقوف مع سواه من مقام

إن أردت أن جتتمع على ربك فطهر باطنك، وضمريك من اخلبث، والنية الردية، واإلضمار بالسوء : يقول
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إياك يا ولدي أن تقبل فتوى إبليس لك يف : ألحد من خلق اهللا عز وجل وكان رضىي اهللا عنه يقول
 يف حجة رخصة الشرع ال سيما إن الرخص فتعمل ا بعد عملك بالعزائم فإنه إمنا يأمرك بالغي، والبغي

واعلم يا ولدي أن اهللا . أوقعك يف حمظور مث قال لك هذا مقدور أيش كنت أنت فإنك لك بالكلية
تعاىل ما أمرك إال باتباع نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وقد اك عن كل شيء يؤذيك يف الدنيا، واآلخرة فما 

تزعم أا إجازة فإمنا إجازتك حسن سريتك، وإخالص بالك ختالفه، وإن كنت يا ولدي تقنع بورقة 
سريرتك، وشرط ااز أن يكون أبعد الناس عن اآلثام كثري القيام، والصيام مواظباً على ذكر اهللا تعاىل 

على الدوام فإن العبد كلما خدم قدمه سيده على بقية العبيد فهذه هي اإلجازة احلقيقية، وأما إذا ادعيت 
ربك قال لك أف لك أما تستحي أين دعواك القرب منا أين غسلك أثوابك املدنسة املشيخة، وعصيت 

الستنا كم توعى يف بطنك من احلرام، وكم تنقل أقدامك إىل اآلثام كم تنام، وأحبايب قد صفوا األقدام 
  .أنت مدع كذاب، والسالم

    

من خان : ستهزأ بنا، وكان يقولاهللا خصم كل من شهر نفسه بطريقتنا، ومل يقم حبقها، وا: وكان يقول
ال كان، ومن مل يتعظ بكالمنا فال ميشي يف ركابنا، وال يلم بنا، وال خب من أوالدنا إال الشاطر املليح 
الشمائل وذلك يصلح لوضع السر فيه فيا أوالدي ناشدتكم اهللا تعاىل ال تسوءوا طريقي، وال تلعبوا يف 

ا تتخلصوا فكلما أحببناكم، واخترناكم فال تكدروا علينا وال حتقيقي وال تدلسوا، وال تلبسوا، وأخلصو
ترموا طريقنا بالكالم، وكما وفينا لكم حقكم يف التربية، والنصح فوفوا لنا باالستماع، واالتعاظ وإمنا 

أمرتكم مبا أمركم به ربكم فهو أمر اهللا ال أمري فإن نقضتم العهد فإمنا هو عهد اهللا وإن كنتم ال تأخذون 
بايعت اهللا تعاىل على أين ال ألتمس أموالكم وال آخذ :  إال أوراقاً فال حاجة لنا بكم، وكان يقولمنا

تراثكم، وال أدنس خرقيت مبا يف أيديكم فامسعوا، وأطيعوا، وعلى أموالكم األمان مين، ومن مجاعيت الذين 
  .أخلصوا معي

هم مثلهم فيشفقون على إخوام، وأسأل اهللا تعاىل أن يلحق بقية أوالدي مبن خلص معي، وجيعل
من مل يزعم أن هلكته يف طاعته فهو هالك : وينصحوم مع جتنب أمواهلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

يا ولدي احذر أن تقول أنا فإن اهللا : فإن طاعتنا من مجلة فضله، ومالنا يف الوسط شيء، وكان يقول
واهللا لو : صاحب مرتلة سقطت، وكان يقوليعجز املدعني، ولو كنت على عمل الثقلني هبطت أو 

وجدنا إىل اخللوة سبيال أو وجدنا إىل االنقطاع عن أعني الناس من سبيل لفعلنا فإن القلب يف هذا الزمان 
متعوب، والكبد كل وقت يذوب، فأين امللجأ، وأين املفر من أهل هذا الزمان زمان كثر فيه القال، 

  .رنا، ويعيننا حبوله، وقوتهوالقيل ولكن الذي بالنا بأهله يدب
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ما ابتلى : من غفل عن مناقشة نفسه تلف، وإن مل يسارع إىل املناقشة كشف، وكان يقول: وكان يقول
اهللا عز وجل الفقري بأمر إال وهو يريد أن يرقيه إىل منازل الرجال فإن صربوا كظم الغيظ وحلم، وعفا 

ال يعصي أحدكم ربه عز : رضي اهللا عنه يقولوتكزم رقاه إىل الدرجات، وإال أوقفه وطرد، وكان 
وجل، ومير على اهلوام الضعيفة إال وتوىف أن اهللا تعاىل يعطيها قوة لتبطش به غريه على جناب احلق تعاىل، 

وال مير على الطيور والوحوش إال ويستعيذون باهللا تعاىل من رؤيته، وال يرد ماء إال ويود أن ال يشربه، 
  .، ويود أن ال يكون مر بهوال مير يف اهلواء إال

    

كيف تطلبون أن اهللا تعاىل ينبت لكم الزرع أو يدر لكم الضرع، وأنتم تسلون السيوف : وكان يقول
إذا صدق الفقري يف اإلقبال : على أحد من هذه األمة احملمدية، وتلطخون احلراب من دمائهم، وكان يقول

يبغضه حيبه، ومن كان يقاطعه يواصله، ومن كان ال على اهللا تعاىل انقلبت له األضداد فعاد من كان 
ما قطع مريد ورده يوماً إال قطع اهللا : يشتهيه يثين عليه، وال يصري يكرهه إال جمرم أو منافق، وكان يقول

عنه اإلمداد ذلك اليوم، واعلم يا ولدي أن طريقتنا هذه طريق حتقيق، وتصديق، وجهد، وعمل، وترته، 
فرج، ولسان فمن خالف شيئاً من أفعاهلا رفضته الطريق طوعاً أو كرهاً، وكان وغض بصر وطهارة يد، و

يا حامل القرآن ال تفرح حبمله حىت تنظر هل عملت به أم ال فإن اهللا عز وجل : رضي اهللا عنه يقول
 ، وال خترج عن كونك محاراً"مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفاراً: "يقول

يا أوالدي كم : إال إن عملت جبميع ما فيه، ومل يكن منه حرف واحد يشهد عليك، وكان يقول
غروركم هلو كم لعب كم غي كم هوى كم افتراء كم نكدكم غدركم سهوكم نسيان كم غفلة كم 

لو : زلة كم إجرام كم زوركم فتوركم، وعظ تسمعون، وال تتعظون ما أنتم إال كاألموات، وكان يقول
حلق تعاىل عن قلوبكم أقفال السدد الطلعتم على ما يف القرآن من العجائب، واحلكم، واملعاين، فتح ا

ما فرطنا يف : "والعلوم، واستغنيتم عن النظر يف سواه فإن فيه مجيع ما رقم يف صفحات الوجود قال تعاىل
رف منه، وما هو، وما ومن فهمه اهللا تعاىل يف كتابه أعطاه تأويل كل ح" 38األنعام " "الكتاب من شيء

معناه، وما سبب كل حرف، وما صفة كل حرف، وعلم املكتوب من احلروف يف العلوي، والسفلي، 
إذا كان املقتدي : والعرش، والكرسي، والسماء، واملاء، والفلك، واهلواء، واألرض، والثرى، وكان يقول

ىت يفك به كل مشكل، وحيل به كل بالشرائع والكتاب واقفاً بني األمر، والنهي كان فتحه حقيقياً ح
طلسم، ويعرف به كل مبهم، وأما إذا كان فتحه حفظ كالم، وترتيب، وصف مقامات فذلك ليس بفتح 

إمنا هو حجاب له عن إدراك اإلدراك، وعن مشاهدة علوم احلق وليس من وصف كمن عرف، ومحل، 
فلو سئل عن وصف املقامات ما ونطق بلسان العرفان، وكم من محلته العناية حىت شاهد، ومع ذلك 
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وصفها، ومقصودي جلميع أوالدي أن يكونوا ذائقني ال واصفني، وأن يأخذوا العلوم من معادا الربانية 
ال من الصدور، والطروس فإن القوم إمنا تكلموا عما ذاقوا وقلوم كانت مآلنة بعطاء اهللا تعاىل ومواهبه 

يها فانفجرت علومهم عن عني عني عني عني عن حاصل ماء ففاضت منها قطرات من ماء احلياة اليت ف
احلياة، وأما الوصاف فإمنا هو حاك عن حاك غريه، وعند التخلق، والفائدة ال جيد نقطة، وال ذرة من فوق 

القوم، وينادي عليه هذا الذي قنع بالقشور يف دار الغرور، ولقد أدركنا رجاال، وأحدهم يستحي أن 
ليه، ولو نشر باملناشري ما وصفه فيا مجيع أوالدي إذا سألكم أحد عن التصوف مثال يذكر مقاماً مل يصل إ

أو عن املعرفة، واحملبة فال جتيبوه قط بلسان قالكم حىت يربز لكم من صدق معاملتكم ما برز للقوم فيكون 
 كالمكم عن حاصل، وعن حمصول فإذا قام أحدكم باألوامر الدينية، وصدق يف العمل ترجم لسانه

بالفوائد اليت أمثرت من صدقه، وكل من ادعى الصدق، واإلخالص، ومل حيصل عنده مثرة األدب، 
والتواضع فهو كاذب، وعمله رياء، ومسعة ال يثمر له إال الكرب، والعجب، والنفاق، وسوء األخالق شاء 

  .أم أىب

    

قيق التصوف رقيق ليس التصوف لبس الصوف إمنا الصوف من بعض شعار التصوف فإن د: وكان يقول
صفاته، ورونق جة ترقيه ال حيصل إال بالتدريج فإذا وصل الصويف إىل حقيقة التصوف املعنوي ال يرضى 
بلبس ما خشن ألنه وصل إىل مقامات اللطافة، وخرج عن مقامات الرعونة، وغاد ظاهره احلسي يف باطنه 

 املاء حيرقه، والثلج والربد يقوي ضرامه، األيل، واجتمع بعد فرقة، وقذف فيه جذوة نار االحتراق فعاد
والقميص الرقيق ال يستطيع محله للطافة سره، وزوال كثافته خبالف املريد يف بدايته يلبس اخلشن، ويأكل 

اخلشن ليؤدب نفسه وختضع ملوالها، وحيصل لصاحبها متهيد للمقامات اليت يترقى إليها فكلما رق 
يا ولد قليب امجع مهة العزم لتعرف معىن الطريق :  عنه يقولاحلجاب ثقلت الثياب، وكان رضي اهللا

باإلدراك ال بالوصف، وكل مقام، وقفت فيه حجبك عن موالك، وكل ما دون اهللا تعاىل ورسوله صلى 
اهللا عليه وسلم والصحابة، والتابعني، وكتابه العزيز باطل، وذلك ألن األغراض تورث األعراض، وكان 

 ولد قليب جترد من قالبك إىل قلبك، والرم الصمت عن االشتغال مبا ال فائدة لك يا: رضي اهللا عنه يقول
فيه من اجلدال، والنقل، وزخرف القول، وصمم العزم، واركب جواد الطريق، واحتم محية قبل الشربة 

ها تكون باطناً، وال تشرب إال شراباً يكون فيه حمو، وسكر آه آه ما أحلى هذه الطريق ما أسناها ما أمر
ما أقتلها ما أجالها ما أحياها ما أصعبها ما أكبدها ما أكثر مصايدها ما أصعب مواردها ما أعجب 
واردها ما أعمق حبرها ما أكثر أسدها ما أكثر مددها ما أكثر عقارا، وحياا فباهللا با أوالدي ال 

كيف تطلب : اهللا عنه يقولتتفرقوا، واجتمعوا حيمكم اهللا تعاىل من اآلفات بربكة أستاذكم، وكان رضي 
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ليلى وأنت ليال، واراً مع عذاهلا، ولوامها، واملنكرين على أهل حضرا، واملعترضني عليهم، واخلائنني 
لعهودهم إمنا تربز ليلى ملن تك فيها، ومل يقبل عذل عذاهلا، ومل يسمع لكالم املنكرين على أهل 

 سره حمبة لسواها إمنا حتب من كان بشراا مثالن، حضرا، وليلى ال حتب من حيب سواها أو خيطر يف
وهلان ذهالن غرقان بشوان هيمان حىت لو اجتمع الثقالن على أن يلووا قلبه عنها، وأن حيلوا عقدة عهدها 

يا أوالد قليب ال جتالسوا أرباب احملال، وزخرف : معه ما استطاعوا فانظر حالك يا ويل، وكان يقول
ان، وجالسوا من هو مقبل على ربه حىت أخذت منه الطريق، ودقه التمزيق، وتفرق األقوال، ولقلقة اللس

عنه كل صديق حىت عاد كاخلالل، وذاب جسمه من جترع شراب مسوم الطريق، وصار نومه أفضل من 
  .عبادة غريه ألنه يف نومه يف حضرة ربه، ورمبا كان العابد يف عبادته مع نفسه

م بتصديق القوم يف كل ما يدعون فقد أفلح املصدقون، وخاب عليك: وكان رضي اهللا عنه يقول
املستهزئون فإن اهللا تعاىل يقذف يف سر خواص عباده ما ال يطلع عليه ملك مقرب، وال نيب مرسل، وال 
بدل وال صديق، وال ويل مما أشا قلت هذا من عندي إمنا هو كالم أهل العلم باهللا تعاىل فما للعاقل إال 

عالمة املريد : فاتوه وفام، وحرم فوائدهم، وخسر الدارين، وكان رضي اهللا عنه يقولالتسليم، وإال 
وجواده قد فرغ من . الصادق أن يكون سائراً يف الطريق ليال، واراً غدواً، وأبكاراً ال مقيل له وال هدو

قيد، وال يهوله اللحم، وامتأل من الشجاعة واهلم قد شف مطيته السرى، وأسقمها الربى ال يقيد مهته م
مهلك، وال توجعه ضربات الصوارم، وال يشغله شيطان غوى، وال مارد جىن كل من خاصمه يف حمبوبه 
عاد خمصوصاً ال يهدأ، وال ينام، وال يصحو بل الدهر كله له سرى حىت يدخل خيام ليلى، ويضع خده 

 ومسع اخلطاب بالترحيب من على أطناب اخليام فإذا مسع اخلطاب بالترحيب من األحباب انتعش، وطاب،
قاب قوسني هناك استراح يا طاملا قطعت براري، وقفاراً، وجباال، وحباراً وظالماً، وناراً يا طول ما 

تعبت، وتعنيت، ويا طول ما رجع غريك من الطريق، وجئت فأكرم اهللا تعاىل مثواك، وال خيب مسعاك 
  .دين، ودهر الداهرينأنت اليوم ضيف عندنا، ويومنا ال انقضاء له أبد اآلب

    

من شأن الفقري أن ال يكون عنده حسد، وال غيبة وال بغى وال خمادعة وال مكابرة وال مماراة : وكان يقول
وال ممالقة وال مكاذبة وال كرب وال عجب وال ترف وال افتخار، وال شطح وال حظوظ نفس، وال تصدر 

امتحان، وال تنقيص، وال سوء ظن بأحد من أهل يف االس، وال رؤية نفس على أخيه، وال جدال وال 
الطريق، وال ممن تزيق بالزيق، وال يقدح قط يف صاحب خرقة إال إن خالف صريح الكتاب، والسنة 

من شرط الفقري أن ال يكون عنده التفات إىل مراعاة املخلوقني له يف احلرمة، : اختياراً، وكان يقول
واإلعراض وغري ذلك من األحوال الظاهرة ألنه ال يراعي إال اهللا تعاىل واجلاه، والقيام، والقعود، والقبول، 



الشعراين- الطبقات الكربى  251  

ما دام أنا وأنت فال حب إمنا احلب التمازج، واختالط األرواح باألجساد : وكان رضي اهللا عنه يقول
يا أيها : "ليس أحد من القوم مبتدعاً إمنا هم متبعون يف األدب لسيد األمم، وقد قال تعاىل: وكان يقول

فلقد كان أحدهم بعد نزوهلا إذا " 27: النور" "ين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم حىت تستأنسواالذ
كان السلف خيافون من : وقف يقول نعم ثالث مرات فإن أذن له، وإال رجع من حيث أتى وكان يقول

 رياء فيها وال آفات االجتماع فلذلك آثروا العزلة إال يف صالة اجلمعة، وحضور جمالس العلم اليت ال
جدال، وال عجب، وال مداراة، والسالمة من هذه األمور يف زماننا هذا قل أن توجد فعليك بالوحدة بعد 

معرفة ما أوجب اهللا تعاىل إليك فإنك يا ولدي يف القرن السابع الذين أكثرهم جيعلون شريعة السالك 
 علموا قط عطاء اهللا، ومواهب مدد اهللا قدحاً يف الشريعة، وحقيقة احملبة بدعا يف الطريق كأم ما

وخوارق عجائبه بل رأوا من سوء حاهلم أن باب العطاء قد أغلق فمن اعتقد ذلك فإمنا هو معترض على 
اهللا تعاىل يف فعله، ونعوذ باهللا من التعرض فإنه ال بد ألهل حضرته تعاىل من التمييز عن املعرضني عنها 

اخلوارق تقع على يد أوليائه فما أجهل من جهل قدر الفقراء، وما ليشتاق املعرضون إليها حني يرون 
  .أعماه أيش يقال يف قوم كلهم طالبون اهللا تعاىل أينكر عليهم مسلم؟ كال واهللا

وقيل للجنيد رضي اهللا عنه إن قوماً يتواجدون، ويتمايلون قال دعهم مع اهللا تعاىل يفرحون، وال تنكر إال 
 الشريعة أما هؤالء القوم فقد قطع الطريق أكبادهم، ومزق التعب، والنصب على العصيان املصرح به يف

أمعاءهم، وضاقوا ذرعاً فال حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة حلاهلم، ولو ذقت يا أخي مذاقهم لعذرم يف 
: صياحهم، وشق ثيام فاهللا يلهم أوالدي سلوك سبيل الرشاد إنه مسيع جميب وكان رضي اهللا عنه يقول

لة معرفة أخالق القوم من احلرمان ألن خرق سياج األدب معهم يؤدي إىل العطب، والباب مفتوح ما ق
أسلم : غلق إال أن القوم واقفون بباب اهللا واجلواب منادمات يف الغيب بالغيب وكان رضي اهللا عنه يقول

ال حمرك حيرك قلوبنا التفسري ما كان مروياً عن السلف وأنكره ما فتح به على القلوب يف كل عصر، ولو
ملا نطقت إال مبا ورد عن السلف فإذا حرك قلوبنا وارد استفتحنا باب ربنا واستأذناه وسألناه الفهم يف 
كالمه فنتكلم يف ذلك الوقت بقدر ما يفتحه على قلوبنا فسلموا لنا تسلموا فإننا فخارة فارغة، والعلم 

  .علم اهللا تعاىل

اض أغىن عن االجتهاد فإن صاحب اجلهد قاصر ما مل يقرأ يف لوح املعاين فيض الربوبية إذا ف: وكان يقول
سر عطاء القادر فقد يعطي املوىل من يكون قاصراً ما مل يعط أصحاب احملابر، وليس مطلوب القوم إال هو 

فإذا حصلوا على معرفته عرفوا بتعريفه كل شيء من غري تعب، وال نصب مث إذا صحت هلم املعرفة فال 
من فين يف الفناء بقي يف البقاء والفناء : له بعد ذلك إال إن خذل نسأل اهللا السالمة، وكان يقولحجاب 

بعضهم أفىن موسى عن موسى حىت عاد هو املتكلم، : من احلجب إال أن يكون فناء الباطل كما قال
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 تعاىل وقد ورد من مل يكن عنده شفقة على خلق اهللا ال يرقى مراقي أهل اهللا: وكان رضي اهللا عنه يقول
أن موسى عليه السالم ملا رعى الغنم مل يضرب واحدة بعصا منهن، وال جوعها، وال آذاها فلما علم اهللا 
تعاىل قوة شفقته على غنمه بعثه اهللا نبياً وجعله كليماً راعياً لبين إسرائيل، وناجاه فمن أعز اخللق وأشفق 

  .عليهم ترقى إىل مراتب الرجال والسالم

    

واهللا لو هاجر الناس مهاجرة صحيحة ودخلوا حتت األوامر الستغنوا عن : رضي اهللا عنه يقولوكان 
األشياخ ولكن جاءوا إىل الطريق بعلل، وأمراض فاحتاجوا إىل حكيم، وكان إذا أخذ العهد على فقري 

 وإقام له يا فالن اسلك طريق النسك على كتاب اهللا تعاىل، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم،: يقول
الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، واحلج إىل بيت اهللا احلرام واتباع مجيع األوامر املشروعة، واألخبار 

املرضية واالشتغال بطاعة اهللا تعاىل قوال وفعال، واعتقاداً، وال تنظر يا ولدي إىل زخارف الدنيا، 
ك حممداً صلى اهللا عليه وسلم يف أخالقه ومطاياها، ومالبسها، وقماشها، ورياشها، وحظوظها، واتبع نبي

فإن مل تستطع فاتبع خلق شيخك فإن نزلت عن ذلك هلكت يا ولدي واعلم أن التوبة ما هي بكتابة 
درج ورق، وال هي كالم من غري عمل إمنا التوبة العزم على ارتكاب ما املوت دونه صف أقدامك يا 

 بالبطالة، ويزعم أنه من أهل الطريقة، ومن استهزأ ولدي يف حندس الليل البهيم، وال تكن ممن يشتغل
  .باألشياء استهزأت به، والسالم

يا ولدي التلبس يف األمور ما هو جيد ال : وجاءه فقري يطلب أن يلبس اخلرقة من الشيخ فنظر إليه، وقال
معاين رموز يصلح لبس اخلرقة إال ملن درسته األيام، وقطعته الطريق جبهدها، وأخلص يف معاملته، وقرأ 

القوم ونظر يف أخبارهم، وعرف مقصودهم يف سائر حركام، وسكنام، وأسفارهم، وخلوام، 
وجلوام فإن كنت صادقاً فال تكن جماناً وال لعاباً، وال صيب العقل فما األمر بقول العبد تبت إىل اهللا 

ة العبد عن أن يلحظ األكوان بعيين تعاىل باللفظ دون القلب، وال بكتابة الورق والدرج وإمنا األمر توب
قلبه أو يراعي غري مواله فإذا صح للفقري هذا األمر فهناك يصلح للرقي يف مقامات الرجال، وكان رضي 

فوت املبتدي اجلوع، ومطره الدموع، ووطره الرجوع يصوم حىت يرق، ويلني، وتدخل : اهللا عنه يقول
 مسعه فيسمع بأذن، وقلب كالم القرآن، ومواعظه، وأما من الرقة قلبه، وتفتح مسامع لبه ويزول الوقر من
. ليس على فاعل ذلك مالم فإنه ال جييء منه شيء، والسالم: أكل، ونام، ولغا يف الكالم وترخص، وقال

ما بنيت طريقتنا هذه إال على التيار، والنار، والبحر اهلدار، واجلوع، : وكان رضي اهللا عنه يقول
قتك، وال بالفشار دعين فما وجدت من أوالدي واحداً اقتفى آثار الرجال، وال واالصفرار ما هي مبشد

  .صلح أن يكون حمال لألسرار فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم من هذا الزمان الغدار
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وإمنا كان : قلت. الفقري كالسلطان مهابة، وكالعبد الذليل تواضعاً ومهانة: وكان رضي اهللا عنه يقول
ان لعفته، وترك إسقاطه نفسه، وكثرة صفحه وعفوه وكرم نفسه وعدم منته، وغري ذلك بل هو كالسلط

أحق باهليبة من السلطان ألنه جليس احلق ورمبا ال يكون السلطان يصلح السة احلق لكونه أخذ املرتبة 
يم املزيد فإذا مل الشيخ حك: وكان رضي اهللا عنه يقول. بالسيف أو يكون مبتدعاً أو غري ذلك، واهللا أعلم

مذ صرفنا مهمنا إليه أغنانا عما سواه إنا ال : يعمل املريض بقول احلكيم ال حيصل له شفاء، وكان يقول
خلوة الفقري سجادته، وجلوته سره، وسريرته، : نعرف قط إبليس اللعني، وكان رضي اهللا عنه يقول

لغط، والنطق الفاحش، وال يأكل إال جيب على تايل القرآن أن يطهر فمه للتالوة من ال: وكان يقول
  .حالال صرفاً قوت الوقت من غري سرف فإن أكل حراماً أساء األدب، ويعطر ثيابه، وبدنه

    

وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يتعطر لذلك حىت كان إذا ملس شيئاً ميكث يفوح الطيب منه زماناً، وكان 
الغيبة فاكهة القراء، وضيافة الفساق، : ان يقولوبيص املسك يلمع من مفرقه صلى اهللا عليه وسلم، وك

يا ولدي ال تودعن كالمي : وبستان امللوك، ومراتع النسوان، ومزابل األتقياء، وكان رضي اهللا عنه يقول
إال عند من كان منا وأحب أن يسلك طريقنا، وال تلقه إال حملب حمق يدخل حتت طيناً، وينقاد لنا فإن 

طريقتنا هذه ما هي طريق متليق بل هي طريق حتقيق، وصدق، : رة، وكان يقولذكر الكالم لغري أهله عو
وتصديق، وموت، وكد، وجهد، وحزم، وكدم، وكسر نفس من غري دعوى، واتضاع، وخضوع، وذلة، 
وفراسة، ورقوم، وعلوم فيا أوالدي إذا عملتم مبوعظيت، وعادت إشاريت كلها فيكم كانت إجازيت مطهرة 

ال يكون : عىن فإن املقامات ما هي حمجوبة عنكم إال بكم وكان رضي اهللا عنه يقولمكملة بالسر، وامل
الفقري فقرياً حىت يكون محاال لألذى من مجيع اخلالئق إكراماً ملن هم عبيده سبحانه وتعاىل فال يؤذي من 

رمات موقوفاً عن يؤذيه، وال يتحدث فيما ال يعنيه، وال يشمت مبصيبة، وال يذكر أحداً بغيبة ورعاً عن احمل
الشبهات إذا بلى صرب، وإذا قدر غفر غضيض الطرف يعمر األرض جبسده، والسماء بقلبه طريقه الكظم، 

واغوثاه : والبذل، واإليثار، والعفو، والصفح، واالحتمال لكل من يتحدث فيه مبا ال يرضيه، وكان يقول
أكم اجلبال، وبطون أودية الوحوش فإن من أهل هذا الزمان، واهللا لو كان يف العمر مهلة لسكنت يف 

الرجل اآلن بني هؤالء الناس يف أشد جهاد قلوب شاردة وأحوال مائلة، وشهوات غالبة قد عدموا 
الصدق يف األحوال، وكيف يقدر الضعيف على صون الروح من عشرم، والود هلم وغض بصره عن 

هوة وأذى من غري أن يقابلهم مبثله هذا ال يطيقه رؤية عورام ليال، واراً، ويصرب معهم على كل فتنة وش
كم من واقف يف املاء وهو عطشان هلفان أعين إذا مل حيصل له : إال الصاحلون، وكان رضي اهللا عنه يقول

الصدق يف طلب مواله بل عبد ربه على علة فاعملوا باإلخالص لترووا من ظمأ العطش فإن طريق اهللا 
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  .فس وذحبها بسيف ااهدة، واملخالفةتعاىل ال تنال إال بقتل األن

كيف يدعي أحدكم أنه مريد طريق اهللا تعاىل، وهو ينام وقت الغنائم ووقت فتوح اخلزائن : وكان يقول
ووقت نشر العلوم، وإشهار الرقوم، ووقته جتلي احلي القيوم يا كذابون ما تستحيون من الدعاوي 

كذا درج أهل الطريق فاهللا تعاىل يلهم مجيع أوالدي الكاذبة، ومهمكم راقدة، وعزائمكم خامدة ما ه
ليس الزهد خروج العبد عن الشيء إمنا الزهد أن يكون داخال يف إمارته : وكان يقول. طريق الفالح آمني

أو صنعته، وقلبه خارج حائل ذاكر فاكر حائر جماهد مرابط خممول الذكر مشتغال بذكر اهللا عز وجل، 
يا أوالدي قليب عليكم بشراب القهوة القرقفية واستعماهلا فوعزته، وجالله من : وكان رضي اهللا عنه يقول

صدق منكم، وأخلص ال ميس أحداً إال نبعت فيه احلكمة، وحصل عنده الشراب، والسكر عن هذه الدار 
يا أوالدي الدنيا كحلقة بني أعني أهل التمكني قوم ميشون إىل األقطاب، وقوم تأيت إليهم األقطاب ال 

ب من أوالدي إال من أراه يترقى يف كل ساعة من مقام إىل مقام فهناك تقر عيين، وهناك يصري ينتفع أح
به يا ولدي إن أردت أن يسمع دعاؤك فاحفظ لسانك عن الكالم يف الناس وعن تناول الشبهات يا 

ن ولدي إن شككت يف قويل فاعمل مبا أقول لك، وجرب نفسك شيئاً بعد شيء تعرف صدق قويل فم
  .ثبت ثبت، ومن أطاع أطيع فإذا أطعت موالك أطاع لك املاء، والنار، واهلواء واخلطوة، واإلنس، واجلن

    

ال تفيد اخللوة إال إن كانت بإشارة شيخ، وإال ففسادها أكثر من صالحها، : وكان رضي اهللا عنه يقول
ك على حدودها، وكان ال حيق لك أن تأمر غريك إال إن كانت الشريعة تزكيك بوقوف: وكان يقول

اجلسد ثالثة أقسام قلب، ولسان، وأعضاء فاللسان، واألعضاء، وكل ما مالئكة، والقلب تواله : يقول
أريد أن أسلك طريق احلقيقة فقال يا ولدي الزم أوال طريق النسك على : اهللا تعاىل، وجاءه رجل فقال

ة الزاهرة الباهرة اليت نورها جال الظلم، وأنار كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم املرضي
بطاح مكة، واملدينة والشام ومصر والعراق واليمن واملشرق واملغرب واألفق العلوي والسفلي، فإذا 

عملت ا انقدح لك منها علم احلقائق، واألسرار فاسلك يا أخي كما قلت لك على التدريج شيئاً بعد 
ما مث عمل أزكى وال أنور، وال أكثر فائدة : ن رضي اهللا عنه يقولشيء، واهللا حيفظك إن صدقت، وكا

من علم أهل اهللا عز وجل فإن الذرة منه ترجح على جبال من عمل غريهم خللوه من العلل، وأيضاً فإن 
عمل القوم بقلوم، وأبدام، وعمل غريهم بأبدام دون قلوم ولذلك ال يزدادون بكثرة الطاعات إال 

لو خشع قلبك يا ولدي يف صالتك الختلط عقلك، وذهب لبك، ومل تقدر : باً، وكان يقولكرباً وعج
أن تقرأ سورة واحدة من كتاب اهللا تعاىل يف تلك احلضرة فإن موسى عليه السالم خر صعقاً يتخبط كانري 

  .املذبوح حني جتلى له مقدار جزء واحد من تسعة وتسعني جزءاً من سم اخلياط
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أهل الشريعة يبطلون : ع لكل مصل لو عقل كما عقل موسى عليه السالم، وكان يقولوهذا التجلي واق
الصالة باللحن الفاحش، وأهل احلقيقة يبطلون الصالة باخللق الفاحش فإذا كان يف باطنه حقد أو حسد 
أو سوء ظن بأحد أو حمبة للدنيا فصالته باطلة ألن أهل هذه األخالق يف حجاب عن شهود عظمة اهللا 

: وكان رضي اهللا عنه يقول. اىل يف الصالة، ومن كان قلبه حمجوباً فما صلى ألن الصالة صلة باهللا تعاىلتع

يا ولد قليب جتنب معاشرة أويل األقوال، واجلدال، وال تتخذ أحداً منهم صاحباً، وجالس من مجع بني 
 كنت ولدي حقاً، إن: الشريعة، واحلقيقة فإنه أعون لك على سلوكك، وكان رضي اهللا عنه يقول

ومتبعي صدقاً فأخلص الرق هللا تعاىل، واجعل وعظك من قلبك، وكن عماال وال عماال، وال تلتمس 
ألحد درمهاً فإن هذه طريقي، ومن أحبين سلك معي فيها فإن الفقري الصادق هو الذي يطعم، وال يطعم، 

ا يف الطريق حرام، وشيخكم قد ويعطي وال يعطى، وال يلتمس الدنيا، وال شيئاً من عروضها فإن الرش
بايع اهللا تعاىل أن ال يأخذ ألحد فلساً، وال درمهاً وإمنا آمركم بذلك هللا ال لغرض وال ألمر دنيوي وال 

  .ألثاث، وليس دعوى إمنا املراد سالمة الذمة من اخللل يف نصح اإلخوان

    

به هواه، وسولت له نفسه فقد واعلموا يا مجيع أوالدي أن من استحسن يف طريقي أخذ شيء حني لعب 
خرج عن طريق شيخه، يا أوالدي أوساخ الدنيا تسود القلوب، وتوقف املطلوب، وتكتب ا الذنوب 
وإين غري راض عمن أخذ يف إجازة فلساً واحداً، ومن طلب الدنيا بألباس الفقراء اخلرقة مقته اهللا تعاىل، 

ه كان خرياً له، وطريقي إمنا هي طريق حتقيق، ولو ذهب إىل أعمال الدنيا، واحترف لنفسه، وعيال
وتصديق ومتزيق وتدقيق، وإين أبرأ إىل اهللا تعاىل ممن يأخذ على الطريق عرضاً من الدنيا، ويتلف طريقي 

من بعدي ويأكل الدنيا بالدين، وخيالف ما كنت عليه أنا، وأصحايب اللهم إن كان هؤالء األصحاب 
 م إن اهللا ال حيب الفقري الذي يبيع سره أو يأكل عليه خلفي يفعلون خالف طريقيت فاللكين بذنو

أحب يا ولدي أن تكون متنكساً ال حتيد خاشعاً خاضعاً محاال لكل : وكان رضي اهللا عنه يقول. لقمة
هول سكران من حب مواله ال التفات له إىل زوجة، وال إىل ولد، وال أخ، وال صاحب، وال وظيفة 

يا ولدي إن صح عهدك معي فأنا منك قريب غري بعيد، : لسوى مواله، وكان يقولدنيوية وال يلتفت 
وأنا يف فإنك وأنا يف مسعك، وأنا يف طرفك، وأنا يف مجيع حواسك الظاهرة، والباطنة وإن مل يصح لك 

ما أرضى اللعب ألحد من خلق اهللا تعاىل فكيف : عهد ال تشهد مين إال البعد، وكان رضي اهللا عنه يقول
رضاه ألحد من أوالدي فإذا أخذت يا ولدي وصييت بالقبول وجهدت يف سرك، وراقبته مسعت كالم أ

شيخك لو كنت باملشرق، وهو باملغرب، ورأيت شبح شخصه فمهما ورد عليك من مشكالت سرك أو 
شيء تستخري فيه ربك أو أحد يقصدك بأذى أو غري ذلك فوجه شيخك وصف سرك وأطبق عني حسك 
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لبك فإنك ترى شيخك وتستشريه يف مجيع أمورك وتطلب منه حاجتك فمهما قال لك فاقبله وافتح عني ق
يا ولدي إذا كنت تصوم الدهر، وتقوم الليل ولك سريرة طاهرة : منه وامتثله، وكان رضي اهللا عنه يقول

ف ومعاملة خالصة فال تدع، وتقل إال أنك عاص مفلس ال غري واحذر من غرور النفس، وزورها فكم تل
إن كنت تطلب أن تكون من أوالدي فقم قياما دائماً وجاهد : من ذلك فقري، وكان رضي اهللا عنه يقول

جهاداً مالزماً، وال متل، وال تول، وال ترخص لنفسك يف ترك االشتغال بالعبادة يف حجة خوف امللل فإن 
  .الناقد بصري، والنفس من شأا التلبيس على صاحبها

    

 تزيا بزي القوم ينفعه زيه أو درجه أو خرقته فإن هذه أمور ظاهرة، والقوم إمنا ليس من: وكان يقول
عملهم جواين إذ بذلك يرقون إىل مراقي درجة الرجال، وما رأينا أحد لبس جبة أو كتب له إجازة فبلغ 

يا : مبلغ الرجال بذلك قط بل فعل ذلك يوقف املزيد عن طلب املزيد، واألمر ليس له قرار، وكان يقول
إن اهللا : أوالدي إذا طلبتم أن تغتابوا أحداً فاغتابوا والديكم فإما أحق حبسناتكم من غريمها، وكان يقول

تعاىل يطلع على قلوب عباده يف اليوم والليلة اثنتني وسبعني مرة فنظفوا يا أوالدي حمل نظر ربكم واجعلوه 
لترتع يف رياض القرب، ويظهر فيها النور فإن اإلناء إن طاهراً مطهراً حسناً نقياً زاهراً نرياً صادقاً خالصاً 

يا ولدي انقش على صحيفة صفحة لوح خدك توراة : مل يكن شفافاً ال يظهر للفتيلة فيه نور، وكان يقول
درسك، وإجنيل فهمك، ومزامري ذكرك، وزبور صفاتك، وفرقان تفريقك، وجمموع مجعك، واشتغل 

تغل بنفسك عن القيل، والقال، وال تلتفت قط إىل صحبة من يتكرم بأفنان حضورك ومراقبة رقيبك، واش
يا ولدي صحح : بضياع أوقاته أو أنفاسه يف الغفالت فإن صحبته هالك لك، وكان رضي اهللا عنه يقول

عزمات عزمك، واترك ختيالت، ومهك، وجل حبر احلقائق، وسلم األمر هللا، واقتد، واقتف أوامر شيخك، 
ب خرب نفسك من غريك بل اعمل حىت تنكشف لك حقائقك من عرف نفسه وألق عصاك، وال تطل

إذا عمل الفقري على نسق االتباع الشرعي تروحنت نفسه، وصارت روحانية : عرف ربه، وكان يقول
يا : "لطيفة نورانية جتول جوالن السر، والقلب، واملعىن، ومعىن قولنا نسق اإلتباع الشرعي حنو قوله تعاىل

وكان رضي " 77: احلج" "نوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري لعلكم تفلحونأيها الذين آم
جيب على املريد أن يطهر أعضاءه عن الغفالت والفتور عن ذكر اهللا كما جيب تطهريها : اهللا عنه يقول

لعظيم أن ال ينبغي حلامل القرآن ا: وكان يقول" حسنات األبرار سيئات املقربني: "عن املعاصي من باب
إن الذين يرمون احملصنات : "يدنس فمه بكالم حرام وال أكل حرام يف عرض مؤمن، وال مؤمنة قال تعاىل

اآلية، ومثال من ينطق بالقرآن العظيم مع تدنس " 23: النور" "الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة
يا : العلماء بكفره، وكان يقول: ، وقد قالفمه بشيبة أو منيمة أو تان مثال من وضع املصحف يف قاذورة
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أوالدي ال يسر أحدكم سريرة سيئة فإن اهللا تعاىل سيظهر ما كنتم تكتمون، وما كنتم ختفون، وما كنتم 
تستترون، وينادي عليكم بالصريح، والتوبيخ فالن عمل كذا وكذا، وكان يستتر من الناس، وال يستتر 

ارم، والقبائح، ويظهر للناس الصالح زوراً، وتاناً فالن كان يطلق من اهللا تعاىل فالن كان يرتكب احمل
بصره إىل النساء، ويدعي أا نظرة فجأة، وهو يعطف طرفه، ومييل كأنه لص سارق فيا فضيحة من تزيا 

بزي الفقراء، وخالف طريقهم فيا أوالدي مجيعكم إمنا كالمي مواعظ وتذكري، وحتذير، وترغيب ملن 
يا أوالدي ال تصحبوا غري شيخكم، واصربوا على جفاه فإنه رمبا : ي اهللا عنه يقوليتأدب وكان رض

امتحنكم لرييد بكم اخلري، وأن تكونوا حمال ألسراره، ومطلعاً ألنواره لريقيكم بذلك إىل معرفة اهللا عز 
قت اهللا تعاىل وجل فمن أشغل قلبه مبحبة شيخه رقاه اهللا عز وجل، ولوال أن الشيخ سلم لترقية املريدين مل

يا أوالد قليب إن أردمت أن تنادوا يوم املنة : كل قلب، وجد فيه حمبة لسواه فإن اهللا تعاىل غيور، وكان يقول
بيا أيتها النفس املطمئنة فليكن طعامكم الذكر، وقولكم الفكر، وخلوتكم األنس، واشتغالكم باهللا تعاىل 

لم، وحنن ننتظر من فيض ما أفاض اهللا علينا، وال ال خوف عقاب، وال رجاء ثواب، وال بد لكل من مع
املراقب ال : مث علم مكسوب من الكتب، وعلم موهوب من قبل ربنا، وكان يقول. نعرف غري طريق ربنا

  .يتفرغ لطلب املكاسب، وكل من ادعى احلب، ومل يفنه احلب فهو ال شيء

    

وس املعارف، وجتلى البدر املنري يف الليل إذا جتلى عروس الكالم يف رتبة اإلهلام طلعت مش: وكان يقول
البهيم فهم سكرى الظواهر صحوى البواطن، والضمائر إذا جن عليهم الليل باتوا قائمني فإذا ذهب 

عليهم نسيم السحر مالوا مستغفرين فلما رجعوا عند الفجر باألجر نادى منادي اهلجر يا خيبة النائمني، 
خيرج عن نفسه، ويأيت هو بال هو ال جيد عند ذلك هو وقد بالغت من مل ينخلع من طوره و: وكان يقول

يا ولدي البس قميص الفقر النظيف الظريف، ما : لكم جهدي يف النصح فإن اتبعتم أفلحتم، وكان يقول
األمر بلبس الثياب، وال بسكىن القباب، واخلانقات، وال بالزاويات، وال بلبس العبايات، وال بلبس القباء 

 حف الشوارب وال بلبس الصوف، وال بالنعل املخصوف إمنا الفقر أن ختلص عملك كله األزرق، وال
يف قلبك وتلبس ثوب صدق عزمك، وحتتزم حبزام إميانك فإذا كان عملك كله يف قلبك كان فائدة، 
 ورحباً وأضرم نار القلب، واحترق احلشا، وامتأل القلب خوفاً من اهللا تعاىل وحمبة له فما رقيق الثياب

وهذا : قلت. حينئذ، وما خشنها فإذا قويت يف القلب األنوار مل يطق صاحبه محل ثوب رقيق، وال إزار
فإن تك : قال الشيخ رضي اهللا عنه. سبب ترك بعض القوم لبس الثياب من جماذيب، وصحاة، واهللا أعلم

يل األربعينيات فال يزيده إال هذا فال يالم، وإن صاح أو باح فقد حل عنه املالم، وإن رش عليه املاء يف ليا
ضراماً، وكل شيء نزل باطنه من الطعام، واملاء نار واستنار فيا أوالدي الفقراء كلهم عندي مالح 
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خاص اخلاص من أهل اخلصوصية : فليكونوا عندكم كذلك فاحذروا اإلنكار، وكان رضي اهللا عنه يقول
 وموالهم قد رفضوا الكرامات ومل يرضوا ا جعلوا زواياهم قلوم، ولبسهم تقواهم وخوفهم من رم

وخرجوا عنها لعلمهم أا من مثرة أعماهلم فلم يطريوا يف اهلواء ومل ميشوا على ماء، ومل تسخر هلم اهلوام، 
ومل تبصبص هلم األسود ومل يضربوا رجلهم باألرض فتنفجر ماء، وال مسوا أجذم، وال أبرص فربئ، وال 

  .ا وأجورهم موفورة رضي اهللا عنهم أمجعنيغري ذلك فخرجوا من الدني

    

يا أوالدي عمركم يف انتهاب وأجلكم يف اقتراب، وقد طويت الدنيا، وجثا : وكان رضي اهللا عنه يقول
أوهلا عند آخرها فالسعادة كل السعادة ملن طوى منكم صحيفته كل يوم مضمخة معنربة ممسكة معطرة 

اوة كل الشقاوة ملن طوى منكم صحيفته كل يوم على زالت، بأعماله الزكية، وشيمه املرضية، والشق
وقبائح عظيمات يا أوالدي كأنكم بالساهرة، وقد مدت وباجلبال، وقد دكت، وباحلجارة، وقد 

هذه وصييت لكم، وهدييت . صاحت، وباحلصى، وهو يقطر دماً فبادروا، واعملوا، وال تسرفوا تندموا
 األبرار سيئات املقربني ألن املقرب يراعي اخلطرات، واللحظات، إمنا قالوا حسنات: إليكم، وكان يقول

ويعد ذلك من اهلفوات، ويفتش على هواجس النفوس، ويراقب خروج أنفاسه، وخياف من حسناته كما 
عند شرابه أواه، : خياف املذنب من سيئاته، واألبرار ال يقدرون على هذا احلال وأيضاً فاملقرب ال يقول

ال يصفق بكف، وال يصرخ، وال يشق، وال يضرب برأسه احلجر، وال يهيم، وال ميشي وال ما أحاله، و
على املاء، وال يقفز يف اهلواء فلما مل يقع منه شيء من ذلك أثبته أهل الطريق، ونفوا من فعل ذلك لقلة 

 ليس هلم ثبوته على الواردات مع أم سلموا له حاله لغلبته عليه وجعلوا حسناته سيئات مع أن املقربني
كيف يدعي أحدكم أنه من الصاحلني، وهو يقع : سيئات إمنا هي حماسبات عاليات نفيسات، وكان يقول

يف األفعال الردية، ويكل طعام املساكني وأهل الرشا، والربا، والظلمة، وأعوام، وكيف يدعي أنه هن 
هم، وكيف يطلب أن يكتب عند الصاحلني، وهو يقع يف الكذب، والغيبة والوقيعة يف الناس، ويف أعراض

اهللا صادقاً أو ولياً أو حبيباً أو زكياً أو رضياً، وهو يقع يف شيء من املناهي ولعمري هذا اآلن مل يتب 
إن أردت يا ولدي أن تفهم أسرار القرآن العظيم فاقتل : فكيف يدعي الطريق أو يتوب غريه وكان يقول

تك حتت قدم أقدامك، وعفر خديك على الثرى، نفس دعواك، واذبح شبح قولك واطرح نفس نفسي
واشهد أن نفسك قبضة من تراب، واعترف بكثرة ذنوبك، وخف أن يرد عليك عبادتك، وقل يا ترى 
مثلي يقبل منه عمل فإذا كنت على هذا الوصف فريجى لك أن تشم رائحة من معاين كالم ربك، وإال 

آن العظيم يعجز عن تفسريه الثقالن، ولو اجتمع فباب الفهم عنك مغلق وعزة ريب إن كل حرف من القر
بعقوهلم لعجزوا، وما ألحد من ذات نفسه شيء قل، وال جل، وإن مل " ب"اخللق كلهم أن يعلموا معىن 
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يكن اهللا تعاىل يعلم العبد، وإال فهو عائم يف البحر مزكوم حمجوب ال شم، وال مل، وال علم، وال حس، 
 ويشاهد مل حيسن أن يصف حبر اإلقرار له أو يترجم عن ساحل ال آخر ومن مل يذق مقام القوم، ويرى،

له أو يعوم يف قعر التخوم أو يصل إىل النون أو يدرك معاين السر املصون، وأما إذا أعطى عبده حلم ذلك 
شراب القوم ال يشربه من يف قلبه عكر دنس، وال بقايا غلس وال : فال مانع، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .فسانه، وال دعاوى شيطانية، وال كرب ترف، وال نفس ثائرةحظوظ ن

    

كم من علم يسمعه من ال يفهمه فيتلفه، ولذلك أخذت العهود على العلماء : وكان رضي اهللا عنه يقول
الصحيح من قول العلماء أن : أن ال يودعوا العلم إال عند من له عقل عاقل، وفهم ثاقب، وكان يقول

، ولكن إذا فكرت يف كنه العقل، وجدت الرأس يدبر أمر "إن يف اجلسد مضغة"ث العقل يف القلب حلدي
ليس أحدهم : الدنيا، ووجدت القلب يدبر أمر اآلخرة فمن جاهد شاهد، ومن رقد تباعد، وكان يقول

يقدم يف الطريق بكرب سنه، وتقادم عهده إمنا يقدم بفتحه، ومع هذا فمن فتح عليه منكم فال يرى نفسه 
أنا أقدم :  مل يفتح عليه، وتأمل يا ولدي إبليس اللعني ملا رأى نفسه على آدم عليه السالم، وقالعلى من

جيب على حامل القرآن أن ال ميأل : منه، وأكثر عبادة ونوراً كيف لعنه اهللا تعاىل، وطرده، وكان يقول
 اهللا على من مل جيل كالم لعنة: جوفه حراماً وال يلبس حراماً فإن فعل ذلك لعنه القرآن من جوفه، وقال

من أحب أن يكون ولدي فليحبس نفسه يف قمقم الشريعة، وليختم عليها خبامت : اهللا تعاىل وكان يقول
احلقيقة وليقتلها بسيف ااهدة، وجترع املرارات، ومن رأى أن له عمال سقط من عني ربه، وحرم من 

خذه اهللا تعاىل بتقصريه فيها لكان عدال، وكان العارف يرى حسناته ذنوباً، ولو آ: مالحظته وكان يقول
وقل رب زدين : "يا أوالدي اطلبوا العلم وال تقفوا، وال تسأموا فإن اهللا تعاىل قال لسيد املرسلني: يقول
فكيف بنا، وحنن مساكني يف أضعف حال، وآخر زمان، وسبب طلب الزيادة من العلم إمنا هي " علماً

العلم لتزداد معي أدباً على أدبك، وما قدروا اهللا حق قدره، وكان رضي لألدب يعين اطلب الزيادة من 
إذا ألبس مريداً اخلرقة اعلم يا ولدي أن صحة هذه الطريق، وقاعدا، وجمالها، وحمكمها : اهللا عنه يقول

اجلوع فإن أردت السعادة فعليك باجلوع، وال تأكل إال على فاقة فإن اجلوع يغسل من اجلسد موضع 
اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بواطنكم :  فيا ولدي تريد شربة بال محية هذا ال يكون وكان يقولإبليس

بنور اهللا تعاىل فيجد فيها ما يسخط اهللا تعاىل فإن أحببت يا ولدي أن تسمع، وتبصر، وتعقل فع يف 
 مبعاين احلقيقة ذوقاً ال باطنك الفوائد، وال تقنع ببوس اليد، إال بالرياسة، وال يكمل الفقري إال إن تكلم

نقال وفعال ال قوال، وحتلى يف باطنه حبلية االصطفاء بالسر، واملعىن فتغىن، وتكلم باحلكم، ونطق باملعجم، 
وبالسر املتكم، واطلع، وحقق فما ينطق إال صدقاً، وال يتكلم إال حقاً، وعند ذلك يصح له أن يدعو 
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يا ولد قليب كن على حذر من الدخالء والدخيل السوء، : قولاخللق إىل اهللا تعاىل وكان رضي اهللا عنه ي
  .وإن عاينت من أخيك عنفاً أو حسداً فعاشره باملعروف

    

واحفظ نفسك عنه، وأما صديقك فإن صدقك فاحفظه، وما للمرء يا ولدي إال أن يكون على حذر من 
، وعاد من توليه سروراً يوليك مجيع البشر فإنا يف آخر زمان، وقد قل النصح حىت ال تكاد تنظر ناصحاً

نكداً، وشروراً، ومن ترفعه يسعى أن يضعك ومن مل حتسن إليه يسيء إليك بل مث من حتسن إليه يسيء 
إليك، ومن تشفق عليه يود لو على الرماح رماك أو على الشوك داسك، ومن تنفعه يضرك، ومن توليه 

مك، ومن تقدمه إن استطاع أخرك، ومن تربيه معروفاً يوليك جفاء، ومن تصله يقطعك ومن تطعمه حير
أنا الذي ربيتك، ومن ختلص له يغشك، ومن ش له يكش فوا عجباً للدنيا، وألهلها، وإذا كان : يقول

النفاق داخال يف أيام األنبياء عليهم الصالة والسالم فكيف خيلو يف قرن سابع فاستعمل يا ولدي الوحدة 
ري، وإن استطعت أن ال تصحب من تتعب يف صحبته فافعل فإنك عن أهل السوء والكسب من أهل اخل

إن صحبته ندمت على صحبته، وقد نصحتك يا ولدي، وأما أهل التمكني يف هذا الزمان فقد تركوا 
أخالق األراذل من الناس، وغفروا هلم أفعاهلم، وغضوا أبصارهم عن نقائصهم وصموا آذام عن مساع 

لبوا من اهللا تعاىل ألهل هذا الزمان عفواً شامال، وقابلوا سيئام باحلسنات أقواهلم وتركوا الكل هللا وط
ومن ال ميالئكم "ويشهد ألهل التمكني قوله صلى اهللا عليه وسلم : قلت. ومضرام باملسرات واملربات

اب أوىل وفيما فعله أهل التمكني دليل لغلق باب السلوك يف هذا الزمان من ب". فبيعوه وال تعذبوا خلق اهللا
ألن معاجلة أهله تشغل الفقري عن مهمات نفسه من غري مثرة كما هو مشاهد، واهللا أعلم، وكان رضي اهللا 

املريد مع شيخه على صورة امليت ال حركة وال كالم، وال يقدر أن يتحدث بني يديه إال : عنه يقول
 عزلة أو خمالطة أو اشتغال بعلم بإذنه، وال يعمل شيئاً إال بإذنه من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو

أو قرآن أو ذكر أو خدمة يف الزاوية أو غري ذلك هكذا كانت طريق السلف، واخللف مع أشياخهم فإن 
الشيخ هو والد السر، وجيب على الولد عدم العقوق لوالده، وال نعرف للعقوق ضابطاً نضبطه به إمنا 

ت بني يدي الغاسل فعليك يا ولدي بطاعة والدك، وقدمه األمر عام يف سائر األحوال وما جعلوه إال كاملي
على والد اجلسم فإن والد السر أنفع من والد الظهر ألنه يأخذ الولد قطعة حديد جامد فيسبكه، ويذيبه، 

ويقطره، ويلقي عليه من سر الصنعة سراً فيجعله ذهباً إبريزاً فامسع يا ولدي تنتفع، وكثري من الفقراء 
ىت ماتوا، ومل ينتفعوا لعدم األدب، وبعضهم مقتوا آه من صدود الرجال، ومن صحبة صحبوا أشياخهم ح

أنا موسى عليه السالم يف مناجاته أنا علي : األضداد، ومن مساع املريد للمحال وكان رضي اهللا عنه يقول
شاهدت رضي اهللا عنه يف محالته أنا كل ويل يف األرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت أنا يف السماء 
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ريب، وعلى الكرسي خاطبته أنا بيدي أبواب النار غلقتها، وبيدي جنة الفردوس فتحتها من زارين أسكنته 
جنة الفردوس، واعلم يا ولدي أن أولياء اهللا تعاىل الذين ال خوف عليهم، وال هم حيزنون متصلون باهللا، 

ى عليه السالم يناجي ربه، وما من وما كان ويل متصال باهللا تعاىل إال، وهو يناجي ربه كما كان موس
ويل إال، وحيمل على الكفار كما كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حيمل، وقد كنت أنا أولياء اهللا 

تعاىل أشياخاً يف األزل بني يدي قدمي األزل، وبني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن اهللا عز 
ليه وسلم، وأمرين أن أخلع على مجيع األولياء بيدي، فخلعت وجل خلقين من نور رسول اهللا صلى اهللا ع

يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا إبراهيم أنت نقيب عليهم فكنت أنا ورسول : عليهم بيدي، وقال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخي عبد القادر خلفي، وابن الرفاعي خلف عبد القادر مث التفت إىل رسول 

وسر إىل رضوان، وقل . له يغلق النريان: يل يا إبراهيم سر إىل مالك وقل: ه وسلم، وقالاهللا صلى اهللا علي
رضي اهللا : له يفتح اجلنان ففعل مالك ما أمر به ورضوان ما أمر به وأطال يف معاين هذا الكالم مث قال

ذا الكالم من وه: قلت. عنه، وما يعلم ما قلته إال من اخنلع من كثافة حجبه، وصار مروحنا كاملالئكة
مقام االستطالة تعطي الرتبة صاحبها أن ينطق مبا ينطق وقد سبقه إىل حنو ذلك الشيخ عبد القادر اجليلي 

  .رضي اهللا عنه، وغريه فال ينبغي خمالفته إال بنص صريح والسالم

    

 بن حممد بن أيب وهو إبراهيم بن أيب اد بن قريش بن حممد بن أيب النجاء بن زين العابدين بن عبد اخلالق
الطيب بن عبد اهللا الكامت بن عبد اخلالق بن أيب القاسم بن جعفر الزكي بن علي بن حممد اجلواد بن علي 

الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي الزاهد بن علي زين العابدين بن 
  .مجعنياحلسني بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي رضي اهللا عنهم أ

تفقه على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه مث اقتفى آثار السادة الصوفية، وجلس يف مرتبة الشيخوخة 
ومحل الراية البيضاء، وعاش من العمر ثالثاً وأربعني سنة، ومل يغفل قط عن ااهدة للنفس، واهلوى، 

  .والشيطان حىت مات سنة ست وسبعني وستمائة رضي اهللا تعاىل عنه

  : من نظمه رضي اهللا تعاىل عنه ورمحهو

 عن العشاق سكرا بخلوتي فتهت  محبوبي بكأس المحبة سقاني

 الجبال الراسيات لدكت لصم  لنا نور الجاللة لو أضا والح

 عليهم كرة بعد كرة أطوف  أنا الساقي لمن كان حاضرا وكنت

 رسول اهللا شيخي وقدوتي وإن  ونادمني سراً بسر وحكمة
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 وثيقاً صادقاً بمحبتي وعشت  عهداً حفظت لعهده يوعاهدن

 الجن، واألشباح، والمردية وفي  في سائر األرض كلها وحكمي

 ألقصى بالد اهللا صحت واليتي  وفي أرض صين الصين، والشرق كلها

 الورى من أمر ربي رعيتي وكل  الحرف ال أقرأ لكل مناظر أنا

 ضل اهللا من أهل خرقتيبف فصار  عالم قد جاءنا، وهو منكر وكم

 اإلذن كي ال يجهلون طريقتي أتى  فخراً، وإنما: قلت هذا القول وما

  : وله أيضاً عفا اهللا عنا به

 في كل معنى وصورة فشاهدته  لي المحبوب في كل وجهة تجلى

 أتدري من أنا قلت منيتي فقال  مني بكشف سرائري وخاطبني

 نت أنت اليوم عين حقيقتيإذا ك  مناي بل أنا أنت دائماً فأنت

 األشياء كنت كنسختي تعينت  كذاك األمر لكنه إذا :فقال

 حلول بل بتحقيق نسبتي بغير  فأوصلت ذاتي باتحادي بذاته

 بديمومة سر مدية لذات  فناء في بقاء مؤبد فصرت

 عن ذاتي لشغلي بغيبتي لذاتي  عني فأصبحت سائال وغيبني

 بذاتي، وهي غاية بغيتي لذاتي  في مرآة ذاتي مشاهداً وأنظر

 تمحوني، ووهمي مثبتي علومي  وأمري بين أمرين واقف فأغدوا،

 ترفع عن دعد وهند وعلوة  خبأت له في جنة القلب منزال

 مدار الكل من حول ذروتي فإق  ذلك القطب المبارك أمره أنا

 وال غبت إال عن قلوب عمية  شمس إشراق العقول، ولم أفل أنا

 يروني بالمرآة الصقيلة وليس  في المرآة، وهي صدية ونيير

 اآلراء، والكل أمتي بمختلف  قامت األنباء في كل أمة وبي

 حضرة المختار فزت ببغيتي وفي  جامع إال، ولي فيه منبر وال

 سواها ال يلم بفكرتي وإن  شهدت عيني سوى عين ذاتها وما

 ا حلة بعد حلةفيه أجدد  تقوم الذات في كل ذروة بذاتي
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 وسلمى بعدها، وبثينة وعلوى،  وهند والرباب، وزينب فليلى

 لوحوا بالقصد إال لصورتي وما  أسماء بغير حقيقة عبارات

 في األكوان من قبل نشأتي وسرى  نشأتي في الحب من قبل آدم نعم

 الحرة البيضاء في خلويتي على  كنت في العلياء مع نور أحمد أنا

 عنايات، وعين حقيقة بلطف  رؤيا الذبيح فداءهكنت في  أنا

 وأسكن في الفردوس أنعم بقعة  كنت مع إدريس لما أتى العال أنت

 داوداً حالوة نغمة وأعطيت  أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقاً

    

 وطوفاناً على كف قدرة بحاراً،  كنت مع نوح بما شهد الورى أنا

 العبد إبراهيم شيخ الطريقة أنا  ةأنا القطب شيخ الوقت في كل حال

ومجيع ما فيه استطالة من هذه األبيات إمنا هو بلسان األرواح، وال يعرفه إال من شهد صدور : قلت
األرواح من أين جاءت، وإىل أين تذهب، وكوا كالعضو الواحد من املؤمن إذا اشتكى فيه أملاً تداعى له 

وقد كان سهل بن عبد اهللا التستري رضي .  ال يعرفه غريهسائر اجلسد، وذلك خاص بالكامل احملمدي
أعرف تالمذيت من يوم ألست بربكم، وأعرف من كان يف ذلك املوقف عن مييين ومن : اهللا عنه يقول

كان عن مشايل، ومل أزل من ذلك اليوم أريب تالمذيت، وهم يف األصالب مل حيجبوا عين إىل وقيت هذا، 
أشهدين اهللا تعاىل ما يف العلى، : وكان رضي اهللا عنه يقول.  عنه يف الفتوحاتونقله ابن العريب رضي اهللا

وأنا ابن ست سنني، ونظرت يف اللوح احملفوظ، وأنا ابن مثان سنني، وفككت طلسم السماء، وأنا ابن 
ى تسع سنني، ورأيت يف السبع املثاين حرفاً معجماً حار فيه اجلن، واإلنس ففهمته ومحدت اهللا تعاىل عل

معرفته، وحركت ما سكن، وسكنت ما حترك بإذن اهللا تعاىل وأنا ابن أربع عشرة سنة، واحلمد هللا رب 
  .العاملني

  .هذا ما خلصته من كتاب اجلواهر له رضي اهللا عنه، وهو جملد ضخم

تعالى عنه  رضي اهللا السيد الحسيب النسيب أبو العباس سيدي أحمد البدوي الشريفومنهم    

وباهللا : يع أقطار األرض تغين عن تعريفه، ولكن نذكر مجلة من أحواله تربكاً به فنقولوشهرته يف مج
مولده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبدينة فاس باملغرب ألن أجداده انتقلوا أيام احلجاج إليها : التوفيق

 يا علي انتقل من هذه له يف منامه: حني أكثر القتل يف الشرفاء فلما بلغ سبع سنني مسع أبوه قائال يقول
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الشريف حسن أخو : البالد إىل مكة املشرفة فإن لنا يف ذلك شأناً، وكان ذلك سنة ثالث، وستمائة قال
سيدي أمحد رضي اهللا عنه فما زلنا نرتل على عرب ونرحل عن عرب فيتلقوننا بالترحيب، واإلكرام حىت 

 كلهم، وأكرمونا، ومكثنا عندهم يف أرغد عيش وصلنا إىل مكة املشرفة يف أربع سنني فتلقانا شرفاء مكة
: حىت تويف والدنا سنة سبع، وعشرين وستمائة، ودفن بباب املعالة، وقربه هناك ظاهر يزار يف زاوية قال

  .الشريف حسن فأقمت أنا، وأخويت وكان أمحد أصغرنا سناً، وأشجعنا قلباً

    

آن يف املكتب مع ولدي احلسني، ومل يكن يف فرسان وكان من كثرة ما يتلثم لقبناه بالبدوي فأقرأته القر
مكة أشجع منه، وكانوا يسمونه يف مكة العطاب فلما حدث عليه حادث الوله تغريت أحواله، واعتزل 
: عن الناس، والزم الصمت فكان ال يكلم الناس إال باإلشارة، وكان بعض العارفني رضي اهللا عنه يقول

 مجعية على احلق تعاىل فاستغرقته إىل األبد، ومل يزل حاله يتزايد إىل إنه رضي اهللا تعاىل عنه حصلت له
له قم، : عصرنا هذا مث إنه يف شوال سنة ثالث، وثالثني وستمائة رأى يف منامه ثالث مرات قائال يقول

واطلب مطلع الشمس فإذا وصلت إىل مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمس، وسر إىل طندتا فإن ا 
ىت فقام من منامه، وشاور أهله وسافر إىل العراق فتلقاه أشياخها منهم سيدي عبد القادر، مقامك أيها الف

يا أمحد مفاتيح العراق، واهلند، واليمن، والروم، واملشرق، واملغرب : وسيدي أمحد بن الرفاعي فقاال
تيحكما ما آخذ بأيدينا فاختر أي مفتاح شئت منها فقال هلما سيدي أمحد رضي اهللا عنه ال حاجة يل مبفا

سيدي حسن فلما فرغ سيدي أمحد من زيارة أضرحة أولياء العراق كالشيخ : املفتاح إال من الفتاح قال
عدي بن مسافر، واحلالج، وأضراما خرجنا قاصدين إىل ناحية طندتا فأحدق بنا الرجال من سائر 

 عنه إليهم بيده فوقعوا أمجعني األقطار يعاندوننا، ويعارضوننا، ويثاقلوننا فأومأ سيدي أمحد رضي اهللا
يا أمحد أنت أبو الفتيان فانكبوا مهزومني راجعني، ومضينا إىل أم عبيدة فرجع سيدي حسن إىل : فقالوا له

مكة وذهب سيدي أمحد رضي اهللا عنه إىل فاطمة بنت بري وكانت امرأة هلا حال عظيم، ومجال بديع، 
محد رضي اهللا عنه حاهلا، وتابت على يديه أا ال تتعرض وكانت تسلب الرجال أحواهلم فسلبها سيدي أ

ألحد بعد ذلك اليوم، وتفرقت القبائل الذين كانوا اجتمعوا على بنت بري إىل أماكنهم، وكان يوماً 
يا أمحد سر إىل : مشهوداً بني األولياء، مث إن سيدي أمحد رضي اهللا عنه رأى اهلاتف يف منامه يقول له

 يد، وعبد احملسن، طندتا فإنك تقيما رجاال، وأبطاال عبد العال، وعبد الوهاب، وعبد ا ا، وتريب
وعبد الرمحن رضي اهللا عنهم أمجعني، وكان ذلك يف شهر رمضان سنة أربع وثالثني، وستمائة فدخل 

رضي اهللا عنه مصر مث قصد طندتا فدخل على احلال مسرعاً دار شخص من مشايخ البلد امسه ابن شحيط 
صعد إىل سطح غرفته وكان طول اره، وليله قائماً شاخصاً ببصره إىل السماء، وقد انقلب سواد عينيه ف
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محرة تتوقد كاجلمر وكان ميكث األربعني يوماً، وأكثر ال يأكل، وال يشرب، وال ينام مث نزل من السطح، 
ايد فورمت عني سيدي أمحد وخرج إىل ناحية فيشا املنارة فتبعه األطفال فكان منهم عبد العال، وعبد 

وتعطيين اجلريدة اخلضراء اليت : رضي اهللا عنه فطلب من سيدي عبد العال بيضة يعملها على عينه فقال
نعم فأعطاها له فذهب إىل أمه فقال هنا بدوي عينه توجعه : سيدي أمحد رضي اهللا عنه له: معك فقال

ي شيء فرجع فأخرب سيدي أمحد رضي اهللا عنه ما عند: فطلب مين بيضة وأعطاين هذه اجلرمية فقالت
اذهب فأتين بواحدة من الصومعة فذهب سيدي عبد العال فوجد الصومعة قد ملئت بيضاً فأخذ له : فقال

واحدة منها، وخرج ا إليه مث إن سيدي عبد العال تبع سيدي أمحد رضي اهللا عنه من ذلك الوقت ومل 
 يا بدوي الشوم علينا فكان سيدي أمحد رضي اهللا عنه إذا بلغه :تقدر أمه على ختليصه منه فكانت تقول

إنه ولدي من يوم قرن الثور، : يا بدوي اخلري كانت أصدق مث أرسل هلا يقول: لو قالت: ذلك يقول
وكانت أم عبد العال قد وضعته يف معلف الثور، وهو رضيع فطأطأ الثور ليأكل فدخل قرنه يف القماط 

رنيه فهاج الثور فلم يقدر أحد على ختليصه منه فمد سيدي أمحد رضي اهللا عنه فشال عبد العال على ق
يده، وهو بالعراق فخلصه من القرن فتذكرت أم عبد العال الواقعة، واعتقدته من ذلك اليوم فلم يزل 

سيدي أمحد على السطوح مدة اثنيت عشرة سنة، وكان سيدي عبد العال رضي اهللا عنه يأيت إليه بالرجل 
الطفل فيطأطئ من السطوح فينظر إليه نظرة واحدة فيمأل مدداً ويقول لعبد العال اذهب به إىل بلد أو 

كذا، أو موضع كذا فكانوا يسمون أصحاب السطح وكان رضي اهللا عنه مل يزل متلثماً بلثامني فاشتهى 
سيدي أريد أن أرى يا : سيدي عبد ايد رضي اهللا عنه يوماً رؤية وجه سيدي أمحد رضي اهللا عنه فقال

يا سيدي أرين، ولو مت فكشف له اللثام : يا عبد ايد كل نظرة برجل فقال: وجهك أعرفه فقال
    الفوقاين فصعق، 

  .ات يف احلال.ومات يف احلال

وكان يف طندتا سيدي حسن الصائغ اإلخنائي، وسيدي سامل املغريب فلما قرب سيدي أمحد رضي اهللا 
سيدي حسن رضي اهللا عنه ما بقي لنا إقامة صاحب البالد قد : من العراق قالعنه من مصر أول جميئه 

جاءها فخرج إىل ناحية إخنا، وضرحيه ا مشهور إىل اآلن ومكث سيدي سامل رضي اهللا عنه فسلم 
لسيدي أمحد رضي اهللا عنه، ومل يتعرض له فأقره سيدي أمحد رضي اهللا عنه، وقربه يف طندتا مشهور، 

بعضهم فسلب، وانطفأ امسه وذكره، ومنهم صاحب اإليوان العظيم بطندتا املسمى بوجه وأنكر عليه 
القمر كان ولياً عظيماً فثار عنده احلسد ومل يسلم األمر لقدرة اهللا تعاىل فسلب وموضعه اآلن بطندتا 

اً، مأوى للكالب ليس فيه رائحة صالح وال مدد، وكان اخلطباء بطندتا انتصروا له، وعملوا له وقف
وأنفقوا عليه أمواال، وبنوا لزاويته مئذنة عظيمة فرفسها سيدي عبد العال رضي اهللا عنه برجله فغارت إىل 
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وقتنا هذا، وكان امللك الظاهر بيربس أبو الفتوحات يعتقد يف سيدي أمحد رضي اهللا عنه اعتقاداً عظيماً، 
. صر فتلقوه، وكرموه غاية اإلكراموكان يرتل لزيارته، وملا قدم من العراق خرج هو، وعسكره من م

وكان رضي اهللا عنه غليظ الساقني طويل الذراعني كبري الوجه أكحل العينني طويل القامة قمحي اللون، 
وكان يف وجهه ثالث نقط من أثر جدري يف خده اليمني واحدة، ويف األيسر ثنتان أقىن األنف على أنفه 

لعدس، وكان بني عينيه جرح موسى جرحه ولد أخيه شامتان من كل ناحية شامة سوداء أصغر من ا
احلسني باألبطح حني كان مبكة، ومل يزل من حني كان صغرياً باللثامني، والغرزتني، وملا حفظ القرآن 
العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه حىت حدث له حادث الوله فترك 

أو عمامة ال خيلعها لغسل، وال لغريه حىت تذوب فيبدلوا له بغريها، ذلك احلال، وكان إذا لبس ثوباً، 
والعمامة اليت يلبسها اخلليفة كل سنة يف املولد هي عمامة الشيخ بيده، وأما البشت الصوف األمحر فهو 

وعزة ريب سواقي تدور على البحر : من لباس سيدي عبد العال رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .ط لو نفد ماء سواقي الدنيا كلها ملا نفد ماء سواقياحملي

مات رضي اهللا عنه سنة مخس، وسبعني، وستمائة، واستخلف بعده على الفقراء سيدي عبد العال، وسار 
سرية حسنة، وعمر املقام، واملنارات، ورتب الطعام للفقراء وأرباب الشعائر، وأمر بتصغري اخلبز على 

، وأمر الفقراء الذين صحت هلم األحوال باإلقامة يف األماكن اليت كان يعينها احلال الذي هو عليه اليوم
هلم فلم يستطع أحد أن خيالفه فأمر سيدي يوسف أبا سيدي إمساعيل اإلنبايب أن يقيم بإنبابة، وسيدي 

اجليزة، وأمر أمحد أبا طرطور أن يقيم جتاه إنبابة يف الربية، وسيدي عبد اهللا اجليزي أن يقيم يف الربية جتاه 
سيدي وهيباً، باإلقامة يف برشوم الكربى، فأما سيدي يوسف رضي اهللا عنه، فأقبلت عليه األمراء، 

واألكابر من أهل مصر، وصار مساطه يف األطعمة ال يقدر عليه غالب األمراء، فقال الشيخ أمحد أبو 
  .اذهبوا بنا إىل أخينا يوسف ننظر حاله: طرطور يوماً ألصحابه

    

كلوا من هذه املاوردية، واغسلوا الغش الذي يف بطونكم من العدس، والبسلة : وا إليه فقال هلمفمض
هذه : ما هو إال كذا يا يوسف فقال: لسيدي أمحد فغضب الشيخ أبو طرطور من ذلك الكالم، وقال

ضي اهللا ما هو إال حماربة بالسهام، فمضى أبو طرطور إىل سيدي عبد العال ر: مباسطة فقال أبو طرطور
ال تتشوش يا أبا طرطور نزعنا ما كان معه، وأطفأنا امسه وجعلنا االسم لولده : عنه، وأخربه اخلرب فقال

إمساعيل، فمن ذلك اليوم انطفأ اسم سيدي يوسف إىل يومنا هذا، وأجرى اهللا على يدي سيدي إمساعيل 
يقع كنا، وكذا لفالن فيجيء : ولالكرامات، وكلمته البهائم، وكان خيرب أنه يرى اللوح احملفوظ، ويق

: فأنكر عليه شخص من علماء املالكية، وأفىت بتعزيره فبلغ ذلك سيدي إمساعيل، فقال: األمر كما قال
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ومما رأيته يف اللوح احملفوظ أن هذا القاضي يغرق يف حبر الفرات فأرسله ملك مصر إىل ملك اإلفرنج 
ن قطعهم عامل املسلمني باحلجة فلم جيدوا يف مصر أكثر ليجادل القسيسني عندهم، فإنه، وعد بإسالمه إ

وأما ترتيب األشاير املشهورة يف بيت . كالماً، وال جدال من هذا القاضي فأرسلوه فغرق يف حبر الفرات
سيدي أمحد رضي اهللا عنه إىل اآلن من أوالد الفران، وأوالد الراعي، وأوالد املعلوف، وأوالد الكناس، 

لك سيدي عبد العال رضي اهللا عنه، ومل يكن أحد من أوالد األشاير يدخل راكباً وغريهم فرتبهم كذ
  .حوش اخلليفة بال إذن إال أوالد املعلوف ملا كانوا يعلمون من حب سيدي أمحد رضي اهللا عنه هلم

وكان سيدي عبد الوهاب اجلوهري رضي اهللا عنه املدفون قريباً من حملة مرحوم إذا جاءه شخص يريد 
له دق هذا الوتد يف هذه احلائط فإن ثبت الوتد يف احلائط أخذ عليه العهد، وإن خار، ومل : ة يقولالصحب

إذهب ليس لك عندنا نصيب، وقد دخلت اخللوة، ورأيت احلائط غالبها شقوق، وما : يثبت يقول له
ا كان يفعل ثبت فيها إال بعض أوتاد، وكان الشيخ رضي اهللا عنه يعلم من هو من أوالده بالكشف، وإمن

وأما أمر سيدي الشيخ . ذلك إقامة حجة على املريد ليقضي بذلك على نفسه، وال تقوم نفسه من الشيخ
حممد املسمى بقمر الدولة فلم يصحب سيدي أمحد زماناً إمنا جاء من سفر يف وقت حر شديد فطلع 

ه، وكان سيدي عبد يستريح يف طندتا، فسمع بأن سيدي أمحد رضي اهللا عنه ضعيف فدخل عليه يزور
العال، وغريه غائبني فوجد سيدي أمحد قد شرب ماء بطيخة، وتقايأه ثانياً فيها، فأخذه سيدي حممد 

أنت قمر دولة أصحايب فسمع بذلك سيدي عبد العال، واجلماعة : املذكور، وشربه فقال له سيدي أمحد
 من توم التربة النفاضة فطلع من البئر اليت فخرجوا ملعارضته، وقتله باحلال فرمح فرسه يف البئر اليت بالقرب

بناحية نفيا فانتظروه عند البئر اليت نزل فيها زماناً فجاء اخلرب أنه طلع من تلك البئر اليت قرب نفيا فرجعوا 
وكان رضي اهللا عنه من أجناد السلطان . عنه، فأقام بنفيا إىل أن مات مل يطلع طندتا من سيدي عبد العال

. ن، وعمامته، وثوبه، وقوسه، وجعبته، وسيفه معلقات يف ضرحيه بنفيا رضي اهللا عنهحممد بن قالوو

وسبب حضوري مولده كل سنة أن شيخي العارف باهللا تعاىل حممد الشناوي رضي اهللا عنه أحد : قلت
 أعيان بيته رمحه اهللا قد كان أخذ علي العهد يف القبة جتاه وجه سيدي أمحد رضي اهللا عنه وسلمين إليه

  .بيده فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي

    

سيدي يكون خاطرك عليه، واجعله حتت نظرك فسمعت سيدي أمحد رضي اهللا عنه من القرب : وقال
زرنا بطندتا، وحنن نطبخ لك : نعم مث إين رأيته مبصر مرة أخرى هو، وسيدي عبد العال وهو يقول: يقول

ين غالب أهلها، ومجاعة املقام ذلك اليوم كلهم بطبيخ امللوخية، مث رأيته ملوخية ضيافتك، فسافرت، فأضاف
قف هنا ادخل على من : بعد ذلك، وقد، أوقفين على جسر قحافة جتاه طندتا فوجدته سوراً حميطاً، وقال
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شئت وامنع من شئت، وملا دخلت بزوجيت فاطمة أم عبد الرمحن وهي بكر مكثت مخسة شهور مل أقرب 
ءين، وأخذين، وهي معي، وفرش يل فرشاً فوق ركن القبة اليت على يسار الداخل، وطبخ يل منها، فجا

أزل بكارا هنا، فكان األمر تلك الليلة، وختلفت عن ميعاد : حلوى، ودعا األحياء، واألموات إليه، وقال
 أمحد رضي حضوري للمولد سنة مثان، وأربعني، وتسعمائة وكان هناك بعض األولياء فأخربين أن سيدي

أبطأ عبد الوهاب ما جاء، وأردت التخلف : اهللا عنه كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويقول
سنة من السنني فرأيت سيدي أمحد رضي اهللا عنه، ومعه جريدة خضراء، وهو يدعو الناس من سائر 

أما تذهب : صر، فقالاألقطار، والناس خلفه، وميينه، ومشاله أمم وخالئق ال حيصون فمر علي، وأنا مب
الوجع ال مينع احملب مث أراين خلقاً كثرياً من األولياء، وغريهم األحياء، واألموات : فقلت يب وجع فقال

من الشيوخ والزمين بأكفام ميشون ويزحفون معه حيضرون املولد مث أراين مجاعة من األسرى جاءوا من 
انظر إىل هؤالء يف هذا احلال، وال يتخلفون : ، فقالبالد اإلفرنج مقيدين مغلولني يزحفون على مقاعدهم

ال بد من الترسيم عليك فرسم على : فقوي عزمي على احلضور فقلت له إن شاء اهللا تعاىل حنضر فقال
ال تفارقاه حىت حتضرا به، فأخربت بذلك سيدي الشيخ حممد : سبعني عظيمني أسودين كاألفيال، وقال

  .ئر األولياء يدعون الناس بقصادهمسا: الشناوي رضي اهللا عنه فقال

    

إن سيدي الشيخ حممد السروي رضي : وسيدي أمحد رضي اهللا عنه يدعو الناس بنفسه إىل احلضور مث قال
موضع حيضر فيه : اهللا تعاىل عنه شيخي ختلف سنة عن احلضور فعاتبه سيدي أمحد رضي اهللا عنه، وقال

عليهم الصالة، والسالم معه، وأصحام، واألولياء رضي اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واألنبياء 
عنهم ما حتضره، فخرج الشيخ حممد رضي اهللا عنه إىل املولد فوجد الناس راجعني، وفات االجتماع 

فكان يلمس ثيام، ومير ا على وجهه انتهى، وقد اجتمعت مرة أنا، وأخي أبو العباس احلريثي رمحه اهللا 
ضيفوين فإين غريب وكان معه عشرة أنفس : ولياء اهلند مبصر احملروسة فقال رضي اهللا عنهتعاىل بويل من أ

: ما حاجتك يف مصر فقال: من اهلند فقلت: فصنعت له فطرياً وعسالً فكل فقلت له من أي البالد فقال

ء فنمنا خرجنا يوم الثالثا: مىت خرجت من اهلند فقال: حضرنا مولد سيدي أمحد رضي اهللا عنه فقلت له
ليلة األربعاء عند سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم، وليلة اخلميس عند الشيخ عبد القادر ببغداد، وليلة 

الدنيا كلها خطوة عند أولياء اهللا : اجلمعة عند سيدي أمحد رضي اهللا عنه بطندتا فتعجبنا من ذلك فقال
من عرفكم بسيدي أمحد رضي : فقلنا هلمعز وجل واجتمعنا به يوم السبت انفضاض املولد طلعة الشمس 

يا هللا العجب أطفالنا الصغار ال حيلفون إال بربكة سيدي أمحد رضي اهللا عنه، : اهللا عنه يف بالد اهلند فقالوا
وهو من أعظم إميام، وهل أحد جيهل سيدي أمحد رضي اهللا عنه إن أولياء ما وراء البحر احمليط، وسائر 
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ولده رضي اهللا عنه، وأخربين شيخنا الشيخ حممد الشناوي رضي اهللا عنه أن البالد واجلبال حيضرون م
شخصاً أنكر حضور مولده، فسلب اإلميان، فلم يكن فيه شعرة حتن إىل دين اإلسالم، فاستغاث بسيدي 

ذلك واقع يف الطواف، ومل مينع : والنساء فقال له سيدي أمحد رضي اهللا عنه: أمحد رضي اهللا عنه فقال
وعزة ريب ما عصى أحد يف مولدي إال وتاب، وحسنت توبته، وإذا كنت أرعى : ه، مث قالأحد من

الوحوش والسمك يف البحار، وأمحيهم من بعضهم بعضاً أفيعجزين اهللا عز وجل عن محاية من حيضر 
مولدي، وحكى يل شيخنا أيضاً أن سيدي الشيخ أبا الغيث بن كتيلة أخذ العلماء باحمللة الكربى، وأحد 
الصاحلني، ملا كان ملصر فجاء إىل، بوالق، فوجد الناس، مهتمني بأمر الولد، والرتول يف املراكب، فأنكر 

هيهات أن يكون اهتمام هؤالء بزيارة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم مثل اهتمامهم بأمحد : ذلك، وقال
منه مقاماً، فعزم عليه يف هذا الس من هو أعلى : سيدي أمحد ويل عظيم فقال: البدوي فقال له شخص

شخص، فأطعمه مسكاً فدخلت حلقه شوكة تصلبت، فلم يقدروا على نزوهلا بدهن عطاس، وال حبيلة من 
احليل وورمت رقبته حىت صارت كخالية النحل تسعة شهور، وهو ال يلتذ بطعام، وال شرب، وال منام، 

  .وأنساه اهللا تعاىل السبب

    

امحلوين إىل قبة سيدي أمحد رضي اهللا عنه، فأدخلوه فشرع : سبب، فقالفبعد التسعة شهور ذكره اهللا بال
تبت إىل اهللا تعاىل يا سيدي : يقرأ سورة يس فعطس عطسة شديدة، فخرجت الشوكة مغمسة دماً فقال

أمحد، وذهب الوجع، والورم من ساعته، وأنكر ابن الشيخ خليفة بناحية إبيار بالغربية حضور أهل بلده 
ستطلع له حبة : وعظه شيخنا الشيخ حممد الشناوي، فلم يرجع فاشتكاه لسيدي أمحد فقالإىل املولد ف

ترعى فمه، ولسانه فطلعت من يومه ذلك، وأتلفت وجهه، ومات ا، ووقع ابن اللبان يف حق سيدي 
خل أمحد رضي اهللا عنه فسلب القرآن، والعلم، واإلميان، فلم يزل يستغيث باألولياء فلم يقدر أحد أن يد

يف أمره فدلوه على سيدي ياقوت العرشي فمضى إىل سيدي أمحد رضي اهللا عنه وكلمه يف القرب، وأجابه، 
بشرط التوبة فتاب ورد عليه رمساله، وهذا : أنت أبو الفتيان رد على هذا املسكني رمساله فقال: وقال له

دي ياقوت ابنته، ودفن حتت كان سبب اعتقاد ابن اللبان يف سيدي ياقوت رضي اهللا عنه، وقد زوجه سي
رجليها بالقرافة رمحه اهللا تعاىل، ووقعة ابن دقيق العيد، وامتحانه لسيدي أمحد رضي اهللا عنه مشهورة، 

امتحن يل هذا : وهو أن الشيخ تقي الدين أرسل إىل سيدي عبد العزيز الدريين رضي اهللا عنه، وقال له
، فإن أجابك عنها فهو ويل اهللا تعاىل، فمضى إليه سيدي الرجل الذي اشتغل الناس بأمره عن هذه املسائل

هذا اجلواب مسطر يف كتاب الشجرة : عبد العزيز، وسأله عنها، فأجاب عنها بأحسن جواب، وقال
: وكان سيدي عبد العزيز إذا سئل عن سيدي أمحد رضي اهللا عنه يقول: فوجدوه يف الكتاب كما قال
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وجميئه باألسرى من بالد اإلفرنج، وإغاثة الناس من قطاع الطريق، هو حبر ال يدرك له قرار، وأخباره، 
وقد شاهدت أنا بعيين : وحيلولته بينهم، وبينهم، وبني من استنجد به ال حتويها الدفاتر رضي اهللا عنه قلت

سنة مخس، وأربعني، وتسعمائة أسرياً على منارة سيدي عبد العال رضي اهللا عنه مقيداً مغلوالً وهو خمبط 
بينا أنا يف بالد اإلفرنج آخر الليل توجهت إىل سيدي أمحد فإذا أنا به، : لعقل، فسألته عن ذلك فقالا

فأخذين، وطار يب يف اهلواء، فوضعين هنا، فمكث يومني، ورأسه دائر عليه من شدة اخلطفة رضي اهللا 
  .عنه

سيدي محيي الدين ابن  الشيخ العارف الكامل المحقق المدقق أحد أكابر العارفين باهللا ومنهم  
عنه  رضي اهللا العربي  

بالتعريف كما رأيته خبطه يف كتاب نسب اخلرقة رضي اهللا عنه أمجع احملققون من أهل اهللا عز وجل على 
جاللته يف سائر العلوم كما يشهد لذلك كتبه، وما أنكر من أنكر عليه إال لدقة كالمه ال غري فأنكروا 

وك طريق الرياضة خوفاً من حصول شبهة يف معتقده ميوت عليها ال على من يطالع كالمه من غري سل
يهتدى لتأويلها على مراد الشيخ، وقد ترمجه الشيخ صفي الدين بن أيب املنصور، وغريه بالوالية الكربى، 

هو الشيخ اإلمام احملقق رأس أجالء العارفني واملقربني صاحب : والصالح، والعرفان، والعلم، فقال
لكوتية، والنفحات القدسية، واألنفاس الروحانية، والفتح املونق، والكشف املشرق، والبصائر اإلشارات امل

القرب يف . اخلارقة، والسرائر الصادقة، واملعارف الباهرة، واحلقائق الزاهرة له احملل األرفع من مراتب
والقدم الراسخ يف منازل األنس، واملورد العذب يف مناهل الوصل، والطول األعلى من معارج الدنو، 

التمكني من أحوال النهاية، والباع الطويل يف التصرف يف أحكام اآلية، وهو أحد أركان هذه الطريق 
  .رضي اهللا عنه

    

وكذلك ترمجه الشيخ العارف باهللا سيدي حممد بن أسعد اليافعي رضي اهللا عنه، وذكره بالعرفان، 
بسلطان العارفني، وكالم الرجل أدل دليل على مقامه والوالية، ولقبه الشيخ أبو مدين رضي اهللا عنه 

الباطن، وكتبه مشهورة بني الناس ال سيما بأرض الروم فإنه ذكر يف بعض كتبه صفة السلطان جد 
وبينه، : السلطان سليمان بن عثمان األول، وفتحه القسطنطينية يف الوقت الفالين، فجاء األمر كما قال

وقد بىن عليه قبة عظيمة، وتكية شريفة بالشام فيها طعام، وخريات، وبني السلطان حنو مائيت سنة، 
واحتاج إىل احلضور عنده من كان ينكر عليه من القاصرين بعد أن كانوا يبولون على قربه رضي اهللا عنه، 

وأخربين أخي الشيخ الصاحل احلاج أمحد احلليب أنه كان له بيت يشرف على ضريح الشيخ حميي الدين، 
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من املنكرين بعد صالة العشاء بنار يريد أن حيرق تابوت الشيخ، فخسف به دون القرب فجاء شخص 
بتسعة أذرع، فغاب يف األرض، وأنا أنظر ففقده أهله من تلك الليلة، فأخربم بالقصة، كجاءوا، 

  .وحفروا، فوجدوا رأسه

رضي اهللا عنه أوالً يكتب فكلما حفروا نزل، وغار يف األرض إىل أن عجزوا، وردموا عليه التراب، وكان 
اإلنشاء لبعض ملوك العرب، مث تزهد، وتعبد، وساح، ودخل مصر، والشام، واحلجاز، والروم، وله يف 
كل بلد دخلها مؤلفات، وكان الشيخ عز الدين بن عبد السالم شيخ اإلسالم مبصر احملروسة حيط عليه 

، وعرف أحوال القوم صار يترمجه بالوالية، كثرياً، فلما صحب الشيخ أبا احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه
والعرفان، والقطبية، مات رضي اهللا عنه سنة مثان وثالثني، وستمائة، وقد سطرنا الكالم على علومه، 

  وأحواله يف كتابنا تنبيه األغبياء على قطرة من حبر علوم األولياء، فراجعه، واهللا تعاىل أعلم، 

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ داود الكبير بن ماخالومنهم    

شيخ سيدي حممد، وفا الشاذيل رضي اهللا عنه، كان رضي اهللا عنه شرطياً يف بيت الوايل باإلسكندرية، 
وكان جيلس جتاه الوايل، وبينهما إشارة يفهم منها وقوع املتهوم، أو براءته، فإن أشار إيل أنه بريء عمل 

ت إشارته أنه إن قبض على حليته، وجذا إىل صدره بإشارته، أو أنه فعل ما ام به عمل بذلك، وكان
علم أنه وقع، وإن جذا إىل فوق علم أنه بريء، وله كالم عال يف الطريق، وكان أمياً ال يكتب، وال 

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل : "يقرأ، ومن كالمه رضي اهللا عنه يف كتابه املسمى بعيون احلقائق يف قوله
ى قدر ارتقاء مهتك يف نيتك يكون ارتقاء درجتك عند عامل سريرتك، وكان رضي ، عل"امرئ ما نوى
إمنا كانت العلل، واألسباب لوجود البعد، واحلجاب، ومن استنار قلبه علم أن اخلضوع : اهللا عنه يقول

  .لرب األرباب حتم الزم للعبد من غري العلل

ذب به أهل العناية ونور فيض، وعزة، وقهر للويل نوران نور عطف، ورمحة جي: وكان رضي اهللا عنه يقول
يدفع به أهل البعد والغواية ألنه يتصفح بني دائريت فضل وعدل، فإذا أقيم بالفضل ظهر فجذب فنفع هو 

إذا أقيم بالعدل، والعز حجب، فخفي، ودفع، ولذلك أقبل بعض، وأدبر بعض، وكان رضي اهللا عنه 
، ومطلبه، وعلت مهته ألنه يف حال جهله يطلب العلم، ويف حال كلما ازداد علم العبد زاد افتقاره: يقول

علمه يطلب جالء العلوم، واملعلومات درجات ال غاية ملنتهاها، وال حد لعلو مرماها، فواعجباً من لوعة 
أسرار يترتل العلم عليها، وأسرار تترقى هي إليه، : كلما ارتوت زاد تأججها، وضرامها، وكان يقول

ا ألن العلم إذا ورد عليها صارت هي عيناً فيه فتخفي رسومها، وتتضح علومها، وحتق وأعالمها أوالمه
شواهدها، وأما إذا ترقت األسرار إىل العلوم، فإن طعم كأسها يشوب طعمها، وتترتل خلع مواهبها قريباً 
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ع عامل الظاهر كلما اتس: من جنس لباسها، فيحصل فيها ضرب من اإلخفاء، واإلشكال، وكان يقول
علمه اتسع يف الوجود، وفشا، وعامل الباطن كلما اتسع علمه، وعال دق من اإلدراك، ومال إىل اخلفاء 
ألن العامل باخلفاء خفي عكس الظاهر، وأيضاً، فإن عامل الظاهر ينقضي علمه بانقضاء هذه الدار ألنه 

من أعظم املواهب :  يقولمنوط بالتكليف، وإمنا يبقى له إذا صدق، وأخلص هللا اجلزاء، والثواب، وكان
بعد اإلميان باهللا تعاىل ومالئكته، وكتبه، ورسله اإلميان بنور الوالية يف خلقه سواء ظهرت يف ذات العبد، 

  .أو يف غريه من العباد، فإنه كما هو مطلوب أن يؤمن ا يف غريه كذلك مطلوب أن يؤمن ا يف نفسه

    

ف اشتغل بالدنيا وإقامة دولتها، وشعائر دينها فهو يف كفالة الناس صنفان صن: وكان رضي اهللا عنه يقول
علماء املسلمني، وصنف مست مهمهم بعد أن حصلوا ما حصل األولون إىل فهم األسرار، وطلبوا من 

ال يكن كرب مهك من : يسري ا يف منازل التحقيق فهم يف كفالة العارفني، وكان رضي اهللا عنه يقول
ملعبود دون األجر، والثواب، فإنه إذا من عليك بالدخول إىل حضرته فهنالك العبادة إال القرب من ا

اجلزء ال يطيق محل : األجور، وأعلى منها مث ينعم عليك حىت تكون أنت منعماً على ذلك، وكان يقول
من صحت واليته من رجل كبري أحاط نوره بسره سراً، وجهراً وكان : الكل، وكان رضي اهللا عنه يقول

إذا نطق احملجوب : حضرة من حضرات القرب إال، وهو معه، وكان رضي اهللا عنه يقولال يدخل 
حاشى : بغرائب العلوم، وعجائب الفهوم، فال تستغربن ذلك، فإن مداد قلم الغيوب فياض، وكان يقول

لسان العارف قلم يكتب به يف ألواح قلوب املريدين : قلوب العارفني أن خترب عن غري يقني، وكان يقول
القلب ظل : فرمبا كتب يف لوح قلبك ما مل تعلم معناه، وبيانه عند ظهور آياته وكان رضي اهللا عنه يقول

نور الروح، والروح ظل نور السر، والسر مظهر جتلي أشعة احلقيقة األوىل، يف أوائل عوامل التكوين، 
:  عامل شهادته، وكان يقولوالنفس عبارة عن توجه القلب إىل سياسة العامل الشهادي والتفاته إىل تدبري

: إقبال القلب مع ال إله إال اهللا خري من ملء األرض عمالً مع اإلعراض عن اهللا عز وجل، وكان يقول

العارف أثره يف اآلخذين عنه بإمداده وأنواره كثر من آثارهم فيهم بأذكارهم، وأعماهلم، وكان رضي اهللا 
الذنب األعظم شهود ما :  تبقى، وال تفر، وكان يقولقلب العارف كالنار لواحة للبشر ال: عنه يقول

  .سوى اهللا أي شهوده ثابتاً بنفسه

إقبال القلب على اهللا حسنة يرجى أن ال يضر معها ذنب، وإعراض القلب عن اهللا سيئة ال : وكان يقول
 اهللا عز إذا أكرم: شهود الغافل سم قاتل، وكان يقول: يكاد ينفع معها حسنة، وكان رضي اهللا عنه يقول

وجل عبداً طوى عنه شهود خصوصيته، وأقامه يف حتقيق عبوديته، فالعبد، إذا كان غائباً عن مراعاة 
حقوق عبوديته خيف عليه من الشطح، واالنبساط، وتعدى عن حدود األدب، والعدول عن سواء 
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قلوب :  يقولالنيب صلى اهللا عليه وسلم يؤمر والويل يلهم وكان رضي اهللا عنه: الصراط وكان يقول
املؤمنني حتت ظل قلوب األولياء، وقلوب األولياء حتت ظل قلوب األنبياء عليم الصالة والسالم، وقلوب 

ليس : األنبياء حتت ظل أنوار العناية، واإلمداد تترتل، فيما بني ذلك، ويتلوها الشاهد منه، وكان يقول
من أعظم أبواب الفتح يقظة العبد من : ان يقولالشأن اخلفاء يف اخلفاء إمنا الشأن اخلفاء يف الظهور، وك

من نظر إىل : احذروا هذه النفوس، فإن هلا يف الطاعات غوائل، وآفات، وكان يقول: غفلته، وكان يقول
بنور النبوات يتضح اإلميان، : األكوان نظر قلب عوقب باحلجاب، أو باحلساب، أو بالعذاب، وكان يقول

إذا مل يكن ابن : تزكو العبادات، وتثمر األحوال، وكان رضي اهللا عنه يقولوتثقل األعمال، وبنور الوالية 
آدم عماالً يف مصاحل الدنيا، واآلخرة، فهو كاجلماد يف ذلك الوقت، وإن اشتغل باملعصية، والشر، فهو 
و كالشيطان، وإن اشتغل بأمر الدنيا، واآلخرة، فهو كاحليوان، وإن اشتغل بفكره فيما هو هللا تعاىل، فه

من األولياء من يتكلم من : كذلك، فانظر رمحك اهللا تعاىل إىل درجة من تريد أن تلحق، وكان يقول
خزانة قلبه، ومنهم من يتكلم من خزانة غيبه فاملتكلم من خزانة قلبه حمصور، واملتكلم من خزانة غيبه غري 

ني بصرائح احلقائق، وذلك كما قويت الظلمة يف قلوب اخلالئق نطقت ألسنة العارف: حمصور، وكان يقول
إن سكنت إىل ما نلت، فما نلت ألن العطاء حيرك األشواق : ألا أمنت من مالحظة النظار، وكان يقول

: إىل لقاء املعطى وإن نلت فهيجك العطاء إىل املعطى فتلك بشارة على وجود العطاء، ومن هنا قال

جلت احلقيقة أن تكون البشرية حمالً لتلقيها، : بعضهم ليس هللا على كافر نعمة إمنا هي نقمة، وكان يقول
ولكن إذا أراد أن يوصلها إليك انبسط شعاع سلطان شعاعها، فمهد يف قلبك حمالً لتلقيها فبها وجدا ال 

  : بك

  فكان البصير بها طرفها  طرفاً رآها به أعارته

    

وقني إمنا يطلب جزاؤها من رب جلت احلقيقة أن يكون هلا جزاء من املخل: وكان رضي اهللا عنه يقول
ال يصح من مريد أن جيازي أستاذه الذي أخذ عنه أبداً ألن ما استفاده منه ال يقابل : العاملني، وكان يقول

قلوب علماء الظاهر، وسائط بني عامل الصفاء، ومظاهر األكدار رمحة بالعامة : باألعراض، وكان يقول
أهل التصوف : ية، واالدراكات احلقيقية، وكان رضي اهللا عنه يقولالذين مل يصلوا إىل إدراك املعاين الغيب

من : قوم ساروا عن األجساد إىل ما وراءها فرتلوا يف حضرة الوفاء، وحلوا يف حمل الصفاء وكان يقول
  .أعجب العجب حمب وقف بباب غري باب احلبيب

 للعطاء، فإن هلم أخالقاً مجيلة، أحل على الكرام يف السؤال، وإن مل تكن أهالً: وكان رضي اهللا عنه يقول
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ما : ما ذل قلب قط لبارئه إال أفاده نوراً، وخرياً وكان رضي اهللا عنه يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
وقفت مهة مريد يف سريها إىل اهللا تعاىل عند كون لكون قط إال ناداه منادي التحقيق أثبت وجود ما أنت 

ند إميانك نتائج الفكرة البشرية بل فر من ذلك إىل اهللا تعاىل، إىل ال جتعل مست: واقف معه، وكان يقول
  .رسوله صلى اهللا عليه وسلم، واستعذ باهللا منه، واطلب ذلك من مدد اهللا عز وجل

ويف رواية أخرى عنه إن أدرت سلوك احملجة البيضاء، والوصول إىل ذروة أهل التقى، واالقتداء بأهل 
ل دينك وإميانك من نتائج العقول، واألفكار، أو مستنداً إىل أدلة النظار بل الرتبة األوىل، فإياك أن جتع

عرج إىل احملل األعلى، واملرتل األعز األمحى، واستمد الربكات، واألنوار من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ه وسلم واسأل اهللا تعاىل أن مين عليك مبدد من عنده يغنيك به عن كل شيء سواه، ويهديك بنوره إلي

حىت، ال تشهد يف ذلك إال إياه وقل رب إين أعوذ بك أن يكون إمياين بك، ومبا أنزلت، ومبن أرسلت 
مستفاداً من فكرة مشوبة باألوصاف النفسية، أو مستنداً إىل عقل ممزوج بأمشاج الطينة البشرية بل من 

ن أردت الوصول إىل إ: نورك املبني، ومددك األعلى، ونور نبيك املصطفى وكان رضي اهللا عنه يقول
ال : معرفة نور الويل، فاطلب اهللا تعاىل، فهناك جتده ألم، ودائع غيبه، وخبايا حضرته، وكان يقول

تطلب من األعمال، والعلوم واألحوال خلوصها من كل الشوائب البشرية لئال تكلف شططاً، وتظن 
لطني، ودم ذلك األمر اخلفي عن إدراك وجود ما ال ميكن، وجوده سهواً، وغلطاً بل من بني فرث املاء، وا

ال يهولنكم كثرة عدد الفجار، وقلة : املدركني لبناً خالصاً سائغاً للشاربني، وكان رضي اهللا عنه يقول
عدد األخيار، فإن أولئك، وإن كثر عددهم أمرهم صغري حقري، وهؤالء، وإن قل عددهم، فأمرهم واسع 

هم الزائلة الدنية اليت هي غري حقيقية، فهم كالعامل الثاين من كبري أولئك كثرت ظالل ظواهرهم، ومعاني
نبات، وخشاش، وحنو ذلك من نبات قوالب خالية من املعاين العلية النورانية سكاا لوم النفوس اخلسيسة 

األرضية، ومعامل عمارها رذائل املعاين احليوانية، وصفات األشكال الشيطانية كثريهم قليل، وعزيزهم 
، وهؤالء األخيار قل عدد "179: األعراف" "أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون: "ذليل

ظواهرهم، وكثر مدد سرائرهم بوزن الرجل منهم بعدد كثري من جنسه األبرار، فما ظنك بأولئك الذين 
اهللا عنه هلم بالنسبة إىل سعة أنواره، وما قدر أولئك الذين ال قدر هلم مع عظيم مقداره، وكان رضي 

كلما جدد العبد املؤمن بالصدق حقيقة اإلميان اقتضى جتديده ذلك فناء عوامل األكوان، وكان : يقول
قل اهللا مث ذرهم يف : "النعمة العظمى االنطواء بالفناء األكرب يف ظل الغىن األعظم قال تعاىل: يقول

  : ، وقالوا"كان اهللا وال شيء معه: "ويف احلديث" 91: األنعام" "خوضهم يلعبون

  فصرت أرى دهري، وليس يراني  من دهري بظل جناحه تسترت
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 وأين مكاني ما عرفن مكاني  تسئل األيام ما اسمي ما درت فلو

    

: ليس الرجل من يصف لك دواء تستعمله إمنا الرجل من داواك يف حضرته، وكان يقول: وكان يقول

 إىل انقضاء هذه الدار، وذلك ألنه أثبت وأقوى أعلى النور ما غاص يف القلوب واألسرار، ومل يظهر
وأرفع، وأعلى مما يسرع ظهوره، وتأمل حبات النبات البطيء ظهوره جتدها أثبت، وأقوى وأرقى وأرفع 

ال تبع ذرة من احملبة هللا تعاىل أوىف اهللا بقناطري من األعمال قال رسول اهللا : مما ليس كذلك، وكان يقول
إن الرجل ليعانق الرجل، وإن بينه وبينه ألبعد : وكان يقول". رء مع من أحبامل: "صلى اهللا عليه وسلم

للسر لسان، وللروح لسان وللقلب لسان، وللعقل : مما بني املشرق، واملغرب، وكان رضي اهللا عنه يقول
لسان علموا ذلك من مواطن أصول لسام، وغيوم األصلية، والعارف الكامل خياطب كال منها بلسانه، 

ما ظهر متلصص كون إال عند غيبة حارس : لغته، ويسقيه بكأسه من شرابه، وكان رضي اهللا عنه يقولو
تنويعاً ملثل التوصيل ما الح كوكب كون : املعرفة، ولوالها ما الح متلصص كون أبداً، وإن شئت قلت

ثار، وغابت إال عند غيبة مشس املعرفة ومىت طلعت مشس املعرفة من مشارق التوحيد أفلت كواكب اآل
جنوم األغيار، ولو علم الناس قدر الويل لتأدبوا مع كل إنسان ألنه البس مثل لبسته، وظاهر يف مثل 

إذا أمرك آمر العلم، وزجرك زاجره، فائتمر ألمره وقف عند وجود زجره، وإن : صورته، وكان يقول
فاء حبق حكمته، ووقوفاً مع حدود كان مقامك أعلى، ورتبتك يف منازل القرب أدىن أدباً مع اهللا تعاىل وو

األوامر اإلهلية، إذ من متام أدب جليس امللك أن يتأدب، إذا زجره صاحب الباب تتميماً لدوائر امللك، 
ما ظهر كون قط علوي وال سفلي إال، وهو دليل، أو مثال : وتأدباً بآدابه، وكان رضي اهللا عنه يقول

عارف مل يظهر هلا مثال، وال ختطر لذي بصرية على بال، على حضرة ربانية، ونور معرفة خفية، ومث م
نشأ هذا : سهم املعرفة مىت وقف أمامه هدف إميان قلب أصابه، ومل خيطئه، وكان يقول: وكان يقول

العامل على التدريج، فإذا توجه اإلنشاء للدائرة اآلخرى والنشأة الثانية عادت السماء كاألب، واألرض 
حداً دفعة واحدة، وثبتت حبات نبات اآلدميني عن بطن األرض نباتاً واحداً، كاألم، وكان املتولد وا

لو علمت النفوس قدر ما : إذا نطق لسان العارف باملعرفة صمت، وجوده كله، وكان يقول: وكان يقول
ال تشرب من شراب الدنيا إال بعد أن متزجه بشراب : تدعي إليه لكانت تسابق داعيها إليه، وكان يقول

ما من وقت جديد إال وفيه مدد جديد يتلقاه : ة، وذلك لتكون حمفوظاً، وكان رضي اهللا عنه يقولاآلخر
إن لربكم يف : "كرباء الوقت، ووسائطه، وهم أرباب التلقي للمدد الوقيت وسفراؤه، وقد ورد األثر

 رضي اهللا عنه فأشار إىل املدد الوقيت، وكان" دهركم هذا نفحات أال فتعرضوا لنفحات رمحة اهللا تعاىل
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ما وردت حقيقة على عارف قط إال وذهب شاهده حتت سلطان أنوارها، وأما السامع منه فيمكن : يقول
خفيت األرواح يف األشباح : بقاء شاهده مع وجود تلقيها منه ألا وردت من بشري إليه، وكان يقول

هوده ظاهره عن مراعاة القلوب، لظهور األشباح يف هذه الدار، فوقع االعتناء بالظواهر فشغل العبد بش
والسرائر، واملوفق لسعيد من زاحم لروحه، فأظهرها وجاهد يف إصالح حقيقته فخلصها، وحررها، 

ليس الشأن من تغرب عليك بتستري أمر بشريته إمنا الشأن من أظهر أمرها، وأوصافها مث أىب : وكان يقول
قل : "ئر الغيوب، ويف ذلك إشارة لفهم قوله تعاىللك آثار التحقيق عليها، وأبرز لك من مكنوناا ذخا

العارف ال يبقى مع غري اهللا تعاىل حبال، : وكان يقول" 110: الكهف" "إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل
رب شارب دواء : وال يقف مع ما بدا له من احلق، ومىت وقف معه حجب به عن ربه تعاىل، وكان يقول

لى صورته، فكان فيه شفاؤه من مجيع األمراض كذلك الويل رمبا عثر نافع ظن الشارب أنه ماء لكونه ع
عليه من رآه يف صورة العوام، فوصله إىل حضرة ربه، وهو عنه غافل ال يدري مقامه، مث إذا استنار قلبه 

إمنا ثبت البشر لسلطان نور التجلي، وتدكدك اجلبل ألن طينة البشر عجنت من أصل : وكان يقول. عرفه
األلسنة ثالثة لسان نقل عن لسان، ولسان نقل عن قلب، ولسان نقل : ف اجلبل وكان يقولأصيل خبال

عن غيب، فالناقل عن لسان حاك، والناقل عن قلب عامل، والناقل عن غيب عارف، فلسان اللسان هواء 
 األدىن عن هواء، ولسان القلب داع إىل هدى، ولسان الغيب يشري إىل عامل احملق، والفناء، وانطوى الفرع

  .يف األصل األعلى

    

نفس العارف : مهر العلوم حسن الفهوم، ومهر احلقائق الفناء حتت قهر سلطاا وكان يقول: وكان يقول
اعولة لسياسة معيشة احلياة الدنيا تلميذ حتت نور معرفته، ومريد حتت يد أستاذ روحه، وحقيقته تأخذ 

 املستفيدين، وترىب عنه كما يريب غريه من املريدين، وتؤمن عنه مع مجلة اآلخذين، وتستفيد منه مع مجلة
خبصوصيته كما يؤمن به من شاء اهللا من املؤمنني، وهو معزول عن معرفة حقائق علومه الربانية، ومقاماته 

العلوية ألن ذلك كله من األسرار املغيبة اليت ال يطلع علماء الظواهر منها إال على ظواهر آثارها، وكان 
من جتددت : إن مل يسمعك الغيب بالتجليات، واألنوار فامسعه أنت بالطاعة، واألذكار وكان يقول: يقول

له يقظات يف وقت فذلك دليل على أن له غفالت وأهل التخصيص ال يقظة هلم ألنه ال غفلة هلم وكان 
يف ال تكون إذا كنت مفتقراً يف إنشاء نطفتك اإلنسانية إىل خلقه، وتصويره فك: رضي اهللا عنه يقول

يا عبدي إذا لقيتين، : "قال اهللا عز وجل: مفتقراً يف هداية حقيقتك األصلية إىل لطفه، وتنويره وكان يقول
رب عبد كان يستصغر نفسه أن يكون : وكان يقول" وأنت يل عارف كتبت لك بعدد األكوان حسنات

كوين مع اهللا شيئاً مشهوداً، موجوداً، فلما كسى خلعة الفضل صار يستحي من اهللا أن يرى الوجود ال
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عليك باستماع األخبار الطرية اليت مل حتدث عن وجود فكر، وروية، فإا : وكان رضي اهللا عنه يقول
إذا رأيت من رأى، فقد : ذاتك مرآة، وشكل ذاتك مرآة ذاتك، وكان يقول: دواء للقلوب، وكان يقول

اهد شاهدها، فذلك مشهد حق، وإن مل كل حقيقة بدت، فغاب حتت سلطاا ش: رأيت، وكان يقول
األرواح يف عني ذاا ال صورة هلا، وإمنا ذلك من : يغب، ففي شهود ذلك مزج، وتلبيس، وكان يقول

حيث أشباحها، ولذلك ملا عصى بنو آدم بدت السوءة النطواء األرواح، فإن عامل األرواح إذا ظهر يشهد 
أعز األشياء وجود الصدق يف الطلب، ويليه :  عنه يقولربه، وال عصيان مع وجود ذلك، وكان رضي اهللا

شيئان ال يكاد القلب يثبت عليهما معرفة اهللا، : يف العزة القبول، وأعز منهما الظفر بالوصول وكان يقول
ليس الشأن جتلي حبيبك مع وجدان رقيبك إمنا الشأن جتلي : واخلروج عما سوى اهللا تعاىل، وكان يقول

العارف إن مل يطلبه اخللق ليصلوا بواسطته إىل اهللا تعاىل طلبهم : بك، وكان يقولحبيبك مع فقدان رقي
اجلنة مطلوبة والنار طالبة، وهلذا تعامل هذه بالطلب، وهذه : هو القتضاء حق اهللا تعاىل، وكان يقول

 يرسل الوالد الشفوق ولده الطفل إىل الطبيب من حيث ال يشعر: باهلرب، وكان رضي اهللا عنه يقول

تلطف به وال تشقق عليه، وإكرامك علينا، وال تكلفه معرفة دائه، وال معرفة مداواته : الطفل، ويقال له
للعارف داو مرضى عبادنا إذا أتوك بتيسرينا، وهم ال يشعرون وال تكلفهم معرفة دائهم، : كذلك يقال

نك داع إلينا، ومطالب حبقنا، وال معرفة مداوام، فإم رمبا شق ذلك عليهم، وعاملهم كما عاملناهم، فإ
فقد دعوناهم إىل حضرتنا، وجنتنا، وهم ا غري عاملني، وبكنه حقائقها على احلقيقة غري عارفني، وكان 

تتصارع األسرار، واألنوار، ويدير كل واحد منهما كأسه على اآلخر، فيسكران من كأسهما، : يقول
نعمة، وأي نعمة خطام لك ولو كلمة، وكان :  يقولفيغيبان عن وجودمها، فال أسرار، وال أنوار، وكان

العابد يعادي فعل : إمنا زهد العارفني يف الدارين لرؤية ما هو أشرف، وأعلى، وأجل، وكان يقول: يقول
حىت تغيب عن ال إله إال " الزم على قول ال إله إال اهللا: "نفسه، والعارف يعادي ذات نفسه، وكان يقول

إمنا صد عن العارف احملقق، وجود شركهم ألن العارف يدفع م يف : ، وكان يقولاهللا بال إله إال اهللا
حضرات اجلمع، والتفريد، فتفر نفوسهم من حر نار األنوار إىل ظل ظالل األغيار، وكان رضي اهللا عنه 

  : جمنون بين عامر: من أحب اهللا تعاىل أحب كل ما كان سبباً منه كما قال: يقول

  حببت لحبها سود الكالب  ن حتىلحبها السودا أحب

للعارف إذا اشتكى آثار بشريته إمنا نريد أن نعمر بك دوائر احلس كما عمرنا : وكان رضي اهللا عنه يقول
خرج ابن آدم إىل الدنيا جبناح حلمي، وفوقه مساء، وحتته نار، فإن رىب : بك دوائر القدس، وكان يقول

إمنا نسمة املؤمن طائر يعلق : " يف النار، وقد جاء يف احلديثجناحه، وريشه طار، وإن أمهله وتركه سقط
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  ".يف شجر اجلنة

    

من قهر القهار أن يشهدك ما يشهدك، وال تستطيع أن تسلكه، وال تعمل على مقتضاه إال : وكان يقول
كل شيء أردته، وأنت حمجوب، فليس هو عني األمر : إذا شاء، وأراد، وكان رضي اهللا عنه يقول

ال تأكل النار إال حمل : كلما ازداد عبد باحلضور ازداد الوقت به نوراً وكان يقول:  وكان يقولاملطلوب
الشرك إن كان كال، فكال، وإن كان جزءاً، فجزءاً، وإمنا نالت النار من بعض املؤمنني ألم كانوا 

ظهر ألحد يف حقيقة السر ال ت: بعصيام على خفاء من الشرك مشتملني، وكان رضي اهللا عنه يقول
ال يظهر : ال يباح إظهار األسرار عند االضطرار إال بفتاوى علمائها، وكان يقول: الدارين، وكان يقول

لب حقيقة اإلنسان إال بإزعاج ظاهر طينته، كما ال يظهر باطن لب إال بعد إزعاج ظاهر قشرته، وكان 
لكنها من املتصف ا أنفع لسامعها، ال يلزم من ذكر أوصاف آداب املعامالت وجود االتصاف ا : يقول

  .فإن غري املتصف ا قصده مدخول ونشر علمه يف ذلك معلول

يقول احلق تعاىل لبين آدم مألمت األرض طوال، وعرضاً ومل يأتنا منكم إال القليل، وكان : وكان يقول
نتفع ا كل من ما سكت عارف قط، ولو نفساً ال عقوبة ألهل زمانه، وما تكلم قط كلمة إال ا: يقول

لن : من غفلة العبد، وعمى قلبه نسبته األشياء لغري ربه، وكان يقول: مسعها وكان رضي اهللا عنه يقول
تستطيع أن تسلم من الشيطان امللصق بذات وجودك امللتقم بإذن قلبك اجلاري منك جمرى الدم إال 

ات الظواهر يف طريق املعامالت سيئ: برجوعك إىل من هو أقرب إليك منه وهو اهللا تعاىل، وكان يقول
يف معرض العفو لكوا خمالفة لألوامر السمعية الواردة على اخللق من وراء احلجاب، خبالف أنوار 

القلوب، واألسرار إذا حصل فيها خلل، فال مغفرة لسيئاا، وال عوض من فواا، قيل لبعضهم حني كان 
  : عنده خلل

  ر سوى اإلعراض عنا  كل ذنب لك مغفو

 ت بقي ما فات منا  غفرنا لك ما فا قد

: ما تعقب ندامة قط وقتاً فارغاً، أو مظلماً إال مألته، أو نورته، وكان رضي اهللا عنه يقول: وكان يقول

ابن آدم ذو عوامل ثالث عامل : أوال تسمع ثانياً تفهم ثالثاً تعلم رابعاً تشهد خامساً تعرف، وكان يقول
عامل روحاين، فله من حيث املعىن الطيين اجلهل، والنسيان، ومن حيث الريح إنساين وعامل شيطاين، و

الشيطاين التكذيب، والكفران، واجلحود، والطغيان، ومن حيث الوصف الروحاين التصديق، واإلذعان مث 
 القلوب ثالثة قلب أرضي، فالشيطان يأوي إليه، ورمبا: اليقني والعرفان، مث الشهود، والعيان، وكان يقول
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استحوذ باإلغواء عليه، وقلب مساوي، فهو يلقى إليه، ويسترق السمع من نواحيه، فهو ينال من مساع 
  .أخباره، ورمبا رجم بشهاب من أنواره، وقلب عرشي، فهو أبداً ال يدانيه، وال يصل أبداً إليه

 أراد اهللا بعبد إذا: أول مراتب السماع للقرآن غيبة السامع عن شهود األكوان، وكان يقول: وكان يقول
خرياً أوصل إىل قلبه العلوم احلقيقية املتلقاة من حضرة الربوبية بطريق ليس فيه إشكال على الظواهر 

الكون الشهادي كله منطو يف ظاهرية آدم، : الشرعيات، وال تعدي القواعد العقليات، وكان يقول
و يف اإلفاضة، وذلك منقطع اإلشارة، وظاهريته منطوية يف معىن روحه غيب يف طي النفخ فيه، والنفخ منط

ملا شهد الكون انفاين بعني الغفلة موجوداً مع اهللا تعاىل قضى اهللا عز وجل بفنائه غرية : وكان يقول
لو نطق العارف بلسان حقيقته مل يسع الكون الشهادي كلمة من كلماته، وكان : ألحديته وكان يقول

من مزج لك كأساً :  خذ، ويا من طلبين قف، وكان يقوليا من طلب مين: كان احلق تعاىل يقول: يقول
لو خري العارف بني مائة ألف خصوصية لو كشف : من التذكرة بذرة من بشريته فقد آذاك وكان يقول

  .حجاب ال اختار أن يكشف له ذرة من حجاب

    

ق ااري لوال ضي: احلال ما جذبك إىل حضرته، والعلم ما ردك إىل خدمته، وكان يقول: وكان يقول
ما منعك من شم نسيم القرب إال زكامك، وال حجبك عن شهود : كنت ترى الرز جاري، وكان يقول

من تزايد له حب يف حمبوبه بسبب جديد فهو يف دعوى اية احملبة بعيد، : النور إال ظالمك، وكان يقول
يه، وفرق ال شرك فيه، احلالة اليت ال اعتراض عليها من ظاهر، وال باطن مجع ال شطح ف: وكان يقول
من أبدى من أسرار اهللا تعاىل ما ال يليق إبداؤه وأفشى من العلم املكنون ما ال يناسب : وكان يقول

لو زال منك أنا لالح : إفشاؤه عوقب بسوء الظنون فيه، أو مبا هو فوق ذلك من العقوبات، وكان يقول
إمنا : ال إن نزل إىل أرض شهوته، وكان يقولال ينال الشيطان من آدمي نيال إ: لك من أنا، وكان يقول

نفر العباد من اخللق جلهلهم بأسرار اهللا فيهم، ولو عرفوا أسرار اهللا فيهم ألنسوا م كما أنس م 
  .العارفون

كل دليل تستدل به على معرفة : كلما دق الكشف الغييب، وخفي كان أعلى، وكان يقول: وكان يقول
ما عمل العارفون يف هذه الدار على حال وال مقام وإمنا عملوا : ، وكان يقولاهللا تعاىل، فأنت أظهر منه

كل ما كان من املوجودات بعيداً : على حتقيق احنيازهم إىل اهللا تعاىل وأن الكل يف طي ذلك، وكان يقول
من عن شهود االختيار يف أفعاله طال بقاؤه كالسماء، واألرض، واجلبال، والبحار، وكل ما كان قريباً 

سوابق العناية قبل : شهود اختياره قصر بقاؤه كاآلدمي، واحليوان تذكرة ألويل األلباب، وكان يقول
أنت يف الدنيا غري قار فيها، واآلخرة مل تصل بعد إليها، فلم يبق إال رجوعك : نواطق اهلداية، وكان يقول
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إذا :  أهبطه على قلبه، وكان يقولما أكرم اهللا عز وجل عبداً مبثل نور: إىل القريب ايب، وكان يقول
تكلم العارف بكلمة غاب فيها وجود املستمع، وذلك ألن الكالم ذكر، والسماع أنثى، والرجال قوامون 

: لو تنفس عارف يف بلدة ثبت إميان كل عبد فيها، وكان يقول: على النساء، وكان رضي اهللا عنه يقول

ل عارف ال مييت وجوده أمام مريده ال يصل مريده ك: أمام كل وصول غييب عارض شهواين وكان يقول
ما نظر : ال يصل إىل حضرات األنوار إال اخلالص من األسرار، وكان يقول: إىل اهللا تعاىل، وكان يقول

ال يباح : مريد لعارف بعني توقري، ووداد إال كان سالكاً سبيل حق، ورشاد، وكان رضي اهللا عنه يقول
من تواجد بالفهم يف موطن مل يصل إليه زل به : التكليف خاصة وكان يقولالتوحيد بالفهم إال يف حمل 

: قدمه عما كان فيه إىل أسفل منه وإمنا يباح ذلك ملأذون له أو ملن هو حتت إشارة عارف، وكان يقول

الواردات الربانية ال تصل إىل الفهوم، وما وصل إىل الفهوم إمنا هو من رشاش مائها، ومن شعاع ضيائها، 
  .ال يلوح لك نور حقائق اإلميان حىت خترج عن عامة األكوان: ان يقولوك

    

من عالمة العلم احلقيقي، إذا ورد على القلب أن تذهب األمثال، والصور، وإن كانت : وكان يقول
إمنا خلق فيك ما خلق لتعرف به األكوان ال : األمثال الظنية سبباً ألخذ احلقائق األصلية، وكان يقول

مواد احلكمة منطوية يف القوة اإلنسانية، وإمنا :  فإنه ال يعرف الكون إال به تعاىل، وكان يقولاملكنون،
اآلدمي ال تقع عليه اإلشارة ألنه : يفضل احلكيم على غريه باستخراجها من قوته إىل فعله وكان يقول

:  بقية وكان يقولإن كان لك يف الوصول نية فال تبقى منك: نسبة تاهت يف أنوار الفناء، وكان يقول

ال يظهر : ابن آدم ذو وجودات مطوية، فتبصروا يف خالهلا فعسى يلوح لكم شيء من مجاهلا وكان يقول
نيل الشهوات يف احلياة الدنيا عذاب معجل مستور، : جواهر اإلميان إال وجود االمتحان وكان يقول

هو : "ء ومددها من الواو يف قولهاحلقائق كلما بدت بوصفها خفاء يف ظهور وظهور يف خفا: وكان يقول
احملققون : وكان يقول" ما ورد وارد عال، وله ية قط: وكان يقول" 3: احلديد" "األول واآلخر والظاهر

أمتعة الدنيا فيها لطف : قسمان مأذون له يف الداللة، واإلفصاح، وغري مأذون له يف ذلك، وكان يقول
ال ينحصر وإطالق يف عوامل البقاء، والفسيح األعلى، وكان وبركة ألا بساط لعطاء ال ينقطع، وفضل 

من : إذا مرت بك سحابة حقيقية غيبية فقف حتتها فهي إما أن تظلك، وإما أن تبلك، وكان يقول: يقول
اثبت على حسن قصدك لتحقق حصول : عالمة عدم حرية الرجل نقله قدمه حيث قاده هواه وكان يقول

 استقامة املؤمن شوقه ملا ليس فيه هوى نفسه، وخوفه، ورجاؤه مما ال من دليل: مقصودك، وكان يقول
من عصر لك من ما ظاهر بشريته، فإياك أن تشرب منه، فإنه جيرك إىل اتباع : يالئم نفسه، وكان يقول

  .اهلوى، وركوب الضالل، ومن عصر لك من باطن خصوصيته، فاشرب هنيئاً مريئاً، فإنه الشراب النافع
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كل كالم كنت خمتاراً يف قبوله ودفعه فنفعه عندك قليل، وكل كالم قهرك على قبوله، فذاك : وكان يقول
املريد سريه بباطنه، وظاهره تبع، والعابد سريه : الذي يدفع بك إىل األمر احلسن اجلميل وكان يقول

لم العلماء ما تع: بظاهره، وباطنه تبع، فالعابد يراقب، أوراده واملريد يراقب، وارداته، وكان يقول
ليعصموا، وإمنا تعلموا لريمحوا، وما تعلموا ليتحصنوا بعلمهم من األقدار، وإمنا تعلموا ليفروا إىل اهللا تعاىل 

أحوال أهل املعرفة غريبة جداً، فإم إن كانوا مع بشريتهم، فحيتان يف : باللجأ، واالفتقار، وكان يقول
فهم إذا كانوا بوصف نفوسهم غرقى يف حبار الدنيا، ماء، وإن كانوا مع خصوصيام، فطيور يف هواء 

وإذا كانوا بوصف أرواحهم جوالون يف أفق العوامل األعلى، وأقل مكثاً يف الدنيا من العوامل كلها ما كان 
كل ما كان فوق إدراك العقل ال ميشي فيه إال : أكثر شبهاً بالعامل األعلى، وأقوى يف األصالة، وكان يقول

احليلة من املخلوقات كثر من اخلالق : كلما قلت: ا بالنور، أو باالعتقاد، وكان يقولبأحد أمرين إم
أصل حجاب بين آدم وقوفهم مع الظالل مع غيبتهم عن شهود : التوفيق، واإلعانات، وكان يقول

  .حقائقها كما أم إمنا حجبوا بالعلم لوقوفهم خلف حجابه دون حقائقه

    

على لسان : شاكر يف حال شكره لسان ينطق عن ربه إن اهللا تعاىل يقوللل: وكان رضي اهللا عنه يقول
العارف يف الدنيا لغريه ال لنفسه وغريه لنفسه ال لغريه، وكان : عبده مسع اهللا ملن محده، وكان يقول

كل سبب : كلما وجه العبد قلبه إىل اهللا تعاىل اجنمع، وكلما وجه قلبه إىل اخللق تفرق وكان يقول: يقول
احملبة جسد ألرواح : ك فقد أفناك وأماتك، وكل سبب مجعك، فقد أحياك وأثبتك، وكان يقولفرق

إمنا فر العباد من الناس ألم، وجدوا منهم ننت : احلقائق، وباب حلضراا، وكان رضي اهللا عنه يقول
األرواح لباطن جيفة الدنيا لظواهر بشريام، وإمنا أقبل العارفون عليهم ألم، وجدوا منهم طيب ريح 

ال يعرف الويل : إن اهللا عز وجل ليغار على وليه أن يعرفه غريه، وكان يقول: خصوصيام، وكان يقول
حىت يعرف اهللا تعاىل ألنه عنده فال يعرف إال بعد معرفته، ولو عرف قبل معرفته لكان حجاباً عن اهللا 

 العلم اإلهلامي لألولياء، والوحي لألنبياء عليهم للعلم باهللا تعاىل يف هذه الدار طريقتان: تعاىل، وكان يقول
األعني يف مناظرها عني صحيحة الذات قوية النظر، وهي : الصالة والسالم، وكان رضي اهللا عنه يقول

عيون األنبياء عليهم الصالة والسالم، وعني صحيحة الذات ضعيفة النظر، وهي عيون األولياء رضي اهللا 
لذات حمجوبة النظر، وهي عيون املؤمنني الغافلني، وعني عمياء، وهي عيون تعاىل عنهم، وعني موجودة ا

منذ حصر اآلدميون يف قوالب البشريات، وسجنوا يف سجون املظاهر : الكافرين اجلاهلني وكان يقول
احلسيات مل يأم نفس العامل الغييب، وال شيء من شعاع أنوار احملل الكوين، وال علم حقيقي جديد إال 

األنبياء واملرسلني مث بوسائط أتباعهم من األولياء، والصديقني، والعلماء العارفني، وليس مع . يديعلى أ
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أحد منهم زيادة على ذلك إال ما أوتوه يف أوائل فطرم فليس هلم علوم جديدة طرية إال من تلك املنابع 
ل أثقاله يف مجيع تقلباته، من عرف العارف تعب به العارف ألنه يصري حام: العلية القدسية وكان يقول

ومن جهل العارف استراح به العارف، وكلما قويت معرفة العارف زاد افتقاره، وإفالسه، وذلك ألنه 
كلما ازداد معرفة ازداد قرباً، وعند القرب نزول النسب، إذ وجود النسب، واألسباب ال ميون إال مع 

ال جناة : كشمعة تضيء مع خفائها وكان يقولالعارف يف الدنيا : البعد، وإرخاء احلجاب وكان يقول
األمثال للمريدين، واحلقائق للعارفني، : يوم خيسر املبطلون إال لنيب أو تابع لنيب أو حمب، وكان يقول

ومثال العارف مثال رجل عند البحر، فهو يغترف منه حيث شاء، ومثال املريد مثال رجل عنده مجد ماء 
إذا حاولت نفسك يف فهم القرآن، فذاك من عجيب حالك : كان يقولقليل، فهو ينتظر حله ليسيغه، و

إذا بقي املؤمن يوماً واحداً يف اإلميان متسك بأكثر : ألنك تريد أن تفعل، فيما هو فاعل فيك، وكان يقول
إذا قاد الشيطان اإلنسان إىل الذنوب، : منا مائة ألف عروة كل عروة منها ال انفصام هلا، وكان يقول

إذا دعوت عبداً لغري هوى : ن، ومل يصر بل رجع، وتاب، فكأنه ما انقاد له قط، وكان يقولوالعصيا
إذا أصلحت عملك أقبلت : نفسه، فاتقه ما أمكنك، فإنه يعاديك بنفسه، ويواليك بإميانه، وكان يقول

ب العبد إذا أجن: اجلنة عليك، وإذا أصلحت قلبك أقبل احلق سبحانه وتعاىل بإحسانه إليك، وكان يقول
ألف جنابة كفاه غسل واحد، وأباح له الدخول يف الصلوات، وكذلك العبد، إذا أجنب بالغفلة ألف 

جنابة، مث ذكر اهللا تعاىل مرة واحدة، واستغفره كان ذلك مطهراً له من تلك اجلنابات، ومبيحاً له 
هللا، والعود بعد العود هللا، إذا حصل لك األطيبان فال تبال اإلميان با: الدخول، يف احلضرات، وكان يقول

واهللا لوال أن اهللا تعاىل يريد ستر أوليائه يف هذه الدار ما سلط عليهم أحداً يؤذيهم، وكان : وكان يقول
استمع الكلمات الرادعة عن الغي، والنصائح النافعة يف زمن الرخاء قبل أن تبدو احلقائق بذواا، : يقول

يوم يأيت بعض . "ثها عتاب، ورابعها حجاب وخامسها عذابفإن أوهلا كتاب، وثانيها خطاب، وثال
نسبتك إىل اهللا تعاىل بالتقصري خري من نسبتك إىل : اآلية، وكان يقول" آيات ربك ال ينفع نفساً إمياا

من طلب مين مبا يبدو منه، فقد طلب مين : كأن احلق تعاىل يقول: غريه بالوفاء، والصدق، وكان يقول
إذا يت النفس : ليه أقرب، ومن طلب مين بوصفي فالكرم إليه أقرب، وكان يقولبوصفه، فاحلرمان إ

    عن اهلوى، فإن اجلنة هي املأوى، وإذا سعيت بقدم التقوى مبا ليس للنفس فيه 

: لو رفعت لك الستور الحت لك السطور، وكان يقول: هوى كانت احلضرة هي املأوى، وكان يقول

الم استقرت حقائهم يف دوائر الغيب فهم بذوام هنالك، وهلم رقائق يف األنبياء عليهم الصالة، والس
. عوامل الشهادة، وفاء حبق دوائر الظواهر، واألولياء استقرت حقائقهم يف عوامل الشهادة، وهلم رقائق

 جوالة يف عوامل الغيب، فاألنبياء تعدوا احلجاب حبقائقهم، واألولياء تعدوا احلجاب برقائقهم، وكان رضي
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رأس مالك يف : إمنا يستجيب ملن دعاهم إىل اهللا تعاىل باالختيار العبيد األحرار وكان يقول: اهللا عنه يقول
الصالة املقبولة قطعاً هي اليت اتصلت باملتابعة احلقيقية، وكان : صالح حالك وجود إقبالك، وكان يقول

جل حمب له يف مغرا لكان له نصيب لو أن عارفاً باهللا تعاىل يف مشرق الشمس ينطق حبقيقة، ور: يقول
كل عمل، فهو موعود جبزائه آجال إال : من ذلك على حسب قسمته، وذيب حمبته، وكان يقول

" 55: الذاريات" "وذكر الذكرى تنفع املؤمنني: "التذكرة، فإن جزاءها عاجل مع ماهلا آجال قال تعاىل

ألن تلقى اهللا تعاىل، : ثارها مظهراً، وكان يقولعزت معرفة العارفني أن تكون هذه الدار آل: وكان يقول
لسان احلس أعجمي، ولسان : وقلبك مستنري خري من أن تلقى اهللا تعاىل وعملك كثري، وكان يقول

: القلب عريب فمهما وقع لك شيء بعجمة حسك ففسره بعربية قلبكم جتد اهلدى والبيان، وكان يقول

 إذا حركت بالتذكرة، فإما تستقيم فيعينها اهللا تعاىل، وإما أن القلوب على أصل سذاجتها مل تزل، ولكنها
" وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمياناً: "تعوج، فيزيدها اهللا عوجاً قال تعاىل

القول باحلق، ومساعه عبادة عمل به عامل، أو مل يعمل، وكان : اآليتني، وكان يقول" 124: التوبة"
ضطر العارفون إىل مالبسة اخللق، والدنيا إلنقاذ من فيها من الغرقى، وختليص من ا من إمنا ا: يقول

لسان التوحيد يف الدنيا غراب ينعق : األسرى وليتحملوا كثرياً من أكدارها عن الضعفاء، وكان يقول
أضعف األمم ملا كانت هذه األمة أقوى األمم حبقائق التوحيد كانت لذلك : بفنائها وزواهلا، وكان يقول

ال واسطة يف شيء من األسرار املبثوثة يف خواص بين آدم للمأل : أجساداً وأقلها أعماراً، وكان يقول
األعلى، وإمنا احلق يوصلها إىل سرائرهم بقدرته، وما عدا األسرار، فال يصل قط منها شيء إىل األسفل 

اطبك إال بغري حقيقتك األصلية إال ما خاطبك قط كوناً، وخ: إال بواسطه العامل األعلى، وكان يقول
لو باشر صريح احلقائق قلب املريد الصادق : احلقائق، فإنك ال تتلقاها إال بغري ذاتك األصلية، وكان يقول

إذا علمت احلقيقة مل تظهر إال على أشرف اخلليقة كما أن نور النيب صلى : مل تسعه األكوان، وكان يقول
: نوار مل يظهر إال على أشرف األبشار صلى اهللا عليه وسلم وكان يقولاهللا عليه وسلم ملا كان أعلى األ

استقرار احلقيقة يف ذهن السامع أكثر من استقرارها يف ذهن الناطق ألن الناطق ا يشاهدها عيناً فيقل 
مىت الح لك : زمن مكثها عنده، والسامع يأخذها من شهادة، فيطول زمن مكثها عنده، وكان يقول

األنوار العرفانية : حب منه شهوداً، أو حمبة فقد حصل لك نصيب من ذلك، وكان يقولنور، فاستص
مىت مسعت : بارزة من غري حمل البشرية، فإن أردت أن تلقيها، فال جتعل البشرية شرطاً فيها، وكان يقول

: ن يقولكالماً عن رجل يف كتاب، أو نقل، فإن مل يكن له نسبة يف شهود حقيقته مل تنتفع بكالمه، وكا

ال يطفئ نور : إذا عرض الكون الدنيوي حجب، وإذا عرض الكون اآلخروي، أوقف، وكان يقول
احلقيقة، ومشسها هبوب هواء النفوس، والدنيا ألن جواهرها مستقرة يف قعر حبار القلوب، وال يصل إليها 
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 أمكنه التعبري عنها، لو مل يبعد العارف احلقيقة عن ذاته قليال ما: غواص النفس، واهلوى، وكان يقول
إذا نظر العارف بني بصريته غابت الدنيا يف مراته ألن حدقة بصريته أوسع منها، وكان : وكان يقول

العامل الدنيوي حمل ظهور املعىن اإلنساين، ومن بعد املوت إىل آخر احملشر حمل ظهور النور اإلمياين، : يقول
هللا تعاىل يف كل حقيقة علم ال يعلمه فيها :  وكان يقولومن مبتدأ دخول اجلنة حمل ظهور السر العرفاين،

القلوب الغافلة إذا مسعت احلقائق : غريه، والناس، فيما دون ذلك متفاوتون، وكان رضي اهللا عنه يقول
ال يظهر ويل يف الدنيا قط : نفرت، وال يثبت لسماع احلقائق إال قلب أراد احلق ترقيه، وكان يقول

    علمه ال بعينه، فإذا كان يوم القيامة أظهرهم اهللا حبقائقهم، حبقيقته، وإمنا يظهر ب

يا بن آدم ما أنصفت يدعوك داعي الدنيا بكلمة واحدة لشيء ذاهب : وأعيام وكان رضي اهللا عنه يقول
كدر، فان فتجيبه ألف يوم، ويدعوك داعي اآلخرة لشيء باق صاف ثابت ألف يوم، فال جتيبه يوماً 

من العجب كون اإلنسان :  مل تقدر اآلخرة سويت بينهما، وكان رضي اهللا عنه يقولواحداً فليتك إذا
ينظر لشمس الدنيا فيستضيء بنورها، وينتفع بآثارها، ويف سر، وجوده مشس أنوار، وهو غافل عن شهود 

  .حقيقتها لظلمة ذاته الطينية

فظاهره مضبوط باألصول، ديننا هذا قسمان ظاهر علم، وباطن حقيقة، : وكان رضي اهللا عنه يقول
والنقول، وباطنه مضبوط بأنوار القلوب، فمن أتاك بشيء منه، فاستشهد عليه مبا هو منه فالظاهر 

بشواهده، والباطن بشواهده، فمن قبل شيئاً من ظاهر بغري نقل ثقة زل، ومن قبل شيئاً من باطن بغري 
ب املريد وال يلوث بظلمة الدعوى، من أحسن األنوار نور يرد على قل: شهود قلب ضل، وكان يقول

واهللا ليس قصد الدعاة إىل اهللا تعاىل علوماً، وال أحواالً، وال مقامات، وال خصائص وال غري : وكان يقول
لوال أن اهللا تعاىل قيد : ذلك، وإمنا قصدهم مجع كلمة الدين باطناً كما هي جمموعة ظاهراً، وكان يقول

  . اهللا تعاىل طرياناًاألرواح بقيدين ثقيلني لطارت إىل

قلب العارفني يكتب، وقلب املريدين يكتب فيه، : ولعل املراد بالقيدين األمر والنهي، وكان يقول: قلت
إذا بدت لك احلقائق كان علماً، وإذا بدت فيك : وقلب الغافلني ال يكتب، وال يكتب فيه، وكان يقول

قلب والوجود له كاجلوف، وما جعل اهللا تعاىل العامل الرباين يف الوجود كال: كان كشفاً، وكان يقول
لرجل من قلبني يف جوفه، ولو أن املدد احلقيقي ورد يف هذا العامل من عارفني على السواء لسري يف 

مراده أن املرتبة يف كل عصر لواحد يف نفس األمر، : قلت. قلوب اآلخذين وجود الشرك اخلفي، فافهم
  .ما ثبت على عبد خصوصية نفسني إال طغى ا: م، وكان يقولوالزائد أعوان له، واهللا تعاىل أعل

املؤمن الذي جياهد نفسه خيتم اهللا له : فإن أراد اهللا تعاىل به خرياً طهره من شهود أوصافه، وكان يقول
سريك : باإلسالم أكثر من مائة ألف مرة لتكرار موته يف ذات اهللا تعاىل بسيوف ااهدة، وكان يقول
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كلمة احلكمة :  على أثر قدم عارف أحسن من مائة ألف فرسخ تسريها واك، وكان يقولقدماً واحداً
أعلى مقامات املغفرة يف الدنيا وجود : عروس كرمية، فإن مل جتد كفؤاً رجعت إىل بيت أبيها وكان يقول

سلم يف عمره العابد يسلم يف عمره مرة واحدة، واملريد ي: الفتح احلقيقي، وهو توقيع الوالية، وكان يقول
أتباع كل طائفة يأخذون باإلميان، وأتباع هذه الطائفة يأخذون بالعيان، : كذا كذا مرة، وكان يقول

عاش من ال قلب : العارف ال قلب له يعيش به ألنه بربه ال بقلبه وكان بعض العارفني يقول: وكان يقول
  : له، وأنشدوا يف معناه

 هل للعارفين قلوبو :فقلت  يقولون لو راعيت قلبك ال رعوى

    

لو كشف للعبد املؤمن، أو العارف على ما يف : مكث الوارد يدل على علوه، وكان يقول: وكان يقول
ال بد أن جيلس العارفون يف اجلنة، وحيدثون الناس حديثاً : طي قلبه ألشرقت منه األكوان، وكان يقول

ر الناس عطاء، وكرماً من جعل اهللا على أكث: فوق هذا من حديث اجلنة، وعملها، وآداا، وكان يقول
لو علمت قدرك قبل : لوال روح احلقائق ماتت اخلالئق، وكان يقول: يديه أرزاق عباده، وكان يقول

ال تقنع قط بسمعت، ورويت بل شهدت، ورأيت، وكان : أبيك آدم لندمت إىل املمات، وكان يقول
: على اهللا تعاىل إال بوصف السكوت قال اهللا تعاىليتكلم العارف مائة ألف سنة، مث إنه ال يقدم : يقول

وكان " 159: املائده" "يوم جيمع اهللا الرسل فيقول مذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك أنت عالم الغيوب"
الرجل الكامل يرىب : ال بد للعارف من الترتل من على مهته إىل درجة مريده لريبيه، وكان يقول: يقول

لو مل يصبح واحد الزمان يتوجه يف أمر اخلالئق من البشر : ألمومة، وكان يقولبالدائرتني باألبوة وا
ألن تبيت وأنت يف فضل اهللا طامع خري لك من أن : لفجأهم أمر اهللا عز وجل، فأهلكهم، وكان يقول

إن : من حضر يف احلضرات، فال اسم له، وال صفة، وكان يقول: تبيت، وأنت ساجد راجع، وكان يقول
لو جتلت شجرة يف اجلنة حبقيقتها ما :  يكسو خواص أهل اجلنة خلعاً ال لون هلا، وكان يقولاهللا تعاىل

للكون أخربين عن مكوين، ويف اآلخرة : اليوم أنت تقول: استطاع أهل اجلنة أن ينظروا إليها، وكان يقول
داً، ومن خرج من خرج عن حمبة الدنيا مسي عابداً زاه: هو لك اخربين عن مكوين، وكان يقول: يقول

من عرف ما دون اهللا قبل معرفته هللا حجب، ومن عرف اهللا : عن نفسه وعواملها مسي عارفاً، وكان يقول
ال تنظر يف أفعال الواعظني حتجب عن فوائد أقواهلم، وال تنظر : قبل معرفته خللقه مل حيجب، وكان يقول

خالقك بشيء هو خلقه فيك، إذ كيف تعرف : لذات العارفني حتجب عن فهم إشارام، وكان يقول
كل من ظن : وكان يقول" 18: األنعام" "وهو القاهر فوق عباده: "كل مدرك له سلطان على ما أدركه
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اجلنة حقيقة هي إشراق عوامل الوصول، : أن احلروف تثبت يف خزانة حفظه فهو حمجوب، وكان يقول
صيح، فال يشترط معرفتهم لذلك، الناس حول صاحب الكالم الرباين كالعجم حول الف: وكان يقول
خدمة أستاذك مقدمة على خدمة أبيك ألن أباك كدرك، وأستاذك صفاك، أباك سفلك، : وكان يقول

  .وأستاذك عالك، وأباك مزجك باملاء، والطني وأستاذك رقك إىل أعلى عليني

لو كان على من دخل الدنيا، ومل يصادف رجالً كامالً يربيه خرج منها وهو متلوث، و: وكان يقول
إمنا كان العبد يدخله الوسواس يف الصالة، وال يدخله إذا مسع كالم عارف، : عبادة الثقلني، وكان يقول

من أعظم منن اهللا تعاىل : وهو بني يديه ألن املصلي يناجي ربه، واملستمع للعارف يناجي ربه، وكان يقول
إذا عرفت اهللا، فال تظن شراً، : وه وكان يقولعلى العباد أن يظهر بينهم عارفاً، وإن مل يعرفوه، ومل ير

  .فما هناك بعد معرفته شر

    

إنا هللا تعاىل ليستر عن العارفني كثرياً من مقامام وكرامام حىت ال ختطر الدعوى على : وكان يقول
 إن الرجل العارف ليكون يف سفينة، واألولياء حوله مشاة على املاء يتلقون عنه،: باهلم، وكان يقول

كل ما حجبك عن اهللا تعاىل، فهو ذنب، وكان : ويأخذون منه، وهو لو نزل معهم لغرق وكان يقول
إذا دخلت حضرة : أعظم ما يتنعم به أهل اجلنة العلم الذي يعطيه اهللا تعاىل هلم هناك، وكان يقول: يقول

إذا نفخ يف الصور : الكامل من يستر باطنه بظاهره، وكان يقول: ال أين، فأين األين أنظر، وكان يقول
معاصي أهل السعادة كاألوهام، ومعاصي أهل : املريد الصادق مسعت هذا منذ زمان، وكان يقول: قال

مساعك من العارف كلمة أدب يف حلظة أفضل من أدب أبيك لك، : الشقاوة حتقيق، وكان يقول
إذا : ، وكان يقولومعلمك يف األمر الظاهر عشرين سنة ألن العارف يؤدب روحك وغريه يؤدب نفسك

أنفق اآلن من خزانة فكرك واستر ما يف خزانة قلبك حىت : حضر أحد من األغيار جملس العارف قيل له
من سقاك من جسدك فقد ظلمك، ومن : حيضر أخصاء جملسك، وحتضر قلوم معهم، وكان يقول

حياك، وكان فقد ظلمك، ومن سقاك من عقلك، ومن سقاك من شراب قلبك، فقد أ. سقاك من نفسك،
العلوم ثالثة علم سلوكي، فيجب إبداؤه، وعلم كشفي، فقد ال يباح إبداؤه وعلم سري، فال يباح : يقول

االطالع على كنه صفة أفعال احلق، وأسرار تدبريه يف مكنوناته وربط األسباب : إظهاره قط، وكان يقول
علم ا، وبأوصافها ونسبها متعذر بعضها ببعض، واإلشراف على وجه احلكم املبثوثة فيها مع حتقيق ال

على جنس البشر إال من أيد بنور من اهللا تعاىل، فلم تزل النفوس البشرية مستشرفة لعلم ذلك، فإذا الح 
هلا حبسب ما ركب يف طباعها أمور ظنية، أو خيالية، أو ومهية، أو جتريبية، أو تقليدية سارعت إىل ادعاء 

من عبد يتوجه إىل اهللا تعاىل بعمل إال وينادي عليه أين قلب هذا ما : علم ذلك، وهو غلط، وكان يقول
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ال عذاب على أهل النار أعظم من عذاب حرمان : العبد أثبتوا ديوان عمله أين كان قلبه، وكان يقول
أول ما جييب العارف، إذا دعى إىل اهللا تعاىل من اإلنسان روحه فإذا سلمت من : اجلنة، وكان يقول
شكل اآلدمي ما عدا أهل العصمة صنمي فمن أقبل عليه : إال رجعت، وكان يقولالعوارض تبعت، و

إذا كان انطوى يف ظل موسى عليه السالم سبعون : عبده، ومن أعرض عنه وجد اهللا تعاىل، وكان يقول
رجالً فسمعوا الكالم الرباين، فكيف ال ينطوي يف ظل احملمدية سبعمائة ألف، وكثر مع أن بعض أولئك 

  . وكل هؤالء عرفواحرفوا،

ما أعز طريق القوم، وما أعز من يطلبها وما أعز من جيدها، وما أعز من ثبت عليها بعد، : وكان يقول
إذا حضر املريد الصادق جملس العارف مسع كالمه من جهاته الست، وكان رضي : وجودها، وكان يقول

  .تب فيهال يزال الوجود ميحو ما هو لوح قلبك والنور يك: اهللا عنه يقول

مراد العارف أن خيرج املريد من الضيق إىل السعة يف عامل الغيب، وإن مل يشعر املريد بذلك، : وكان يقول
العارفون يتكلمون مع اخللق، وهم باحلق مع احلق كما حكي عن أيب القاسم اجلنيد رضي : وكان يقول

إن هللا : نون أين أتكلم معهم، وكان يقوليل ثالثون سنة أتكلم مع اهللا تعاىل، والناس يظ: اهللا عنه أنه قال
عباداً ال يستطيع مريد أن يدخل حتت حكمهم ملا هم عليه من األعمال، ولو أم حطوا عليه عبئاً من 

ال يوزن عمل عبد إال إذا تعرى من أنوار التجليات، : أعبائهم لذاب كما يذوب الرصاص، وكان يقول
من الرجال من يتمثل له املقام ومنهم من : يزان، وكان يقولفإن لبس أنوار التجليات مل يسع عمله امل

من أنفق عليك من خزانة نفسه فال تقبل منه شيئاً، : يشاهد املقام، ومنهم من يذوق املقام، وكان يقول
ومن أنفق عليك من خزانة عقله، فاقبل، أو اترك على حسب ما تلقح بنور احلكمة، ومن أنفق عليك من 

ل واستكثر، وال ترد من ذلك شيئاً، ومن أنفق عليك من خزانة غيبه، فذاك الكرت األكرب خزانة قلبه، فاقب
  .الذي يتنافس فيه

    

داعي الدنيا يدعوك من حيث تشتهي، ومتيل، وداعي اآلخرة يدعوك من : وكان رضي اهللا عنه يقول
تجيب النفس حيث تنفر، وتكره، وداعي احلقيقة يدعوك من حيث تغىن، ويذهب شاهدك، فلهذا تس

: سريعاً لألول، وتستصعب الستجابة الثاين ومتتنع من االستجابة للثالث إال إن حفت العناية، وكان يقول

: العارف، وكان يقول: لو أنطق اهللا لك صامت، وجودك، أو صامت األكوان لقالوا لك مثل ما يقول

 إليه بقلوب أجذا وأميلها إىل واهللا ليس قصدي أن أذهب إىل اهللا بصحف أكتبها وإمنا قصدي أن أذهب
لو صاح : أعظم من احلجاب احلجاب عن احلجاب وكان يقول: ما عنده وأحببه إليها، وكان يقول

إن اهللا قضى أن ال يصل إىل العلم احلقيقي إال من أخذ قلبه : العارف ما وسع الكون صوته، وكان يقول
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قيقة ألحرقته أنوار التوحيد، ولتالشى، وجوده لو ذكر كون بكونه باحل: عن شهود األكوان، وكان يقول
  .حىت ال وجود له

من تكلم على الغيب من حيث هو هو مل يصح ألحد أن يأخذ عنه إال القوي من الرجال، : وكان يقول
كأن : ومن تكلم على القلوب من حيث هي هي صح عنه أخذ املريدين وتدرب السالكني، وكان يقول

عارفني بلغوا عين حجيت وأوضحوا لعبادي حمجيت، وأنا أكتب لكم ما ال تبلغونه لعباده ال: احلق تعاىل يقول
وجودك هذا البشري قذى يف عني بصريتك، فلو زال عن : بأعمالكم، وال مبحاسن أحوالكم، وكان يقول

أهل كل زمان حيتجون : عني بشريتك قذاها رأت ماءها، ومرعاها وأبصرت رشدها، وهداها وكان يقول
حقيقة الطريق أن تكون مفلساً، وأن : تلفة، واحملق الصادق، والواصل منهم قليل، وكان يقولبأصوات خم

تكون طالباً لألعلى أبداً، ومىت ظننت أنك وصلت، فما وصلت، ومىت ظننت أنك ظفرت، فما ظفرت، 
مرة، العارف يتلون يف اليوم، والليلة مائة : ومىت ظننت أنك حصلت لك حال، فال حال لك، وكان يقول

والعابد يقيم على حالة واحدة كذا، وكذا سنة، وذلك ألن العارف مائل إىل دائرة التصريف، والعابد 
ملا صاح : عالمة الفتح أن ترى الناس كلهم نياماً، وكان يقول: مائل إىل دائرة التكليف، وكان يقول

:  تسكت حقائقهم، وكان يقولالعارفون يف الدنيا صاحت هلم احلقائق يف املأل األعلى ولو أم سكنوا مل

  .كل كون يف اجلنة، فهو غيب من غيوب اهللا عز وجل

أول هذا األمر مساع، وتصديق، مث فهم، وتدقيق، مث شهود، وحتقيق، وكان رضي اهللا عنه : وكان يقول
يف قول سيدي أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه طوىب ملن رآين، أو رأى من رآين، أو رأى من : يقول
فالرائي على ثالثة أقسام راء حمجوب، وراء نافذ، وراء، وارث، فالرائي احملجوب ال عربة :  من رآينرأى

كل كون يسبح يقول يف : وكان يقول: مثل قوله: به والرائي النافذ هو املقصود، والرائي الوارث يقول
فك أهل السماء ماذا إذا نودي عليك يف السماء ليعر: أنزه خالقي عن إدراكي له، وكان يقول: تسبيحه

عليك أن ينادي يف األرض أن يعرفوك، فكل من جهلك، فقد فاته حظه منك، فأضر بنفسه ال بك، 
: لو دخل اخلاص طريق العام احترق إال أن يقع الترتل بأمر من اهللا عز وجل، وكان يقول: وكان يقول

تصوف أن يغيب العبد عن من عرب عن التصوف فليس بصويف، ومن شهد التصوف، فليس بصويف إمنا ال
: من يبشرين حبضور قلبه أبشره بالوصول إىل أمر عظيم، وكان يقول: التصوف، وكان يقول ألصحابه

من الكلم كلمة حتتها ألف كلمة، وإن من الكلم كلمة حتتها مائة ألف كلمة، وإن من الكلم كلمة حتتها 
قلب كل مؤمن ليلة قدر جسده، وليلة قدر : لحبار ال حياط بقطراا، وال يدرك عظيم غاياا، وكان يقو

املريدون على قسمني مريد يعرض ما يرد عليه من مربيه على عقله : كل سنة قلب عامها، وكان يقول
قبل أن يصل إىل قلبه، ومريد أال يعرض ذلك على عقله بل يصل إىل قلبه ببادئ الرأي، وهذا أقرب إىل 
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ترضت النفوس للسالكني، أوقفتهم عن مزيد األذكار، وحتصيل إذا اع: النفع، ويف كل خري، وكان يقول
الطاعات، وإذا اعترضت للعارفني حجبتهم عن لذيذ املشاهدات، واالرتقاء إىل أعلى الدرجات، فالنفس 

أجلمت النفوس يف مفتاح التوحيد بلجام ال حىت ترجع عن مجيع : مانعة للفريقني عن السري، وكان يقول
  . الكأس العلياء هي اليت ال يشرا صاحبها وحده:دعاويها، وكان يقول

  .وليكن ذلك آخر ما التقطناه من كالمه رضي اهللا تعاىل عنه

    

كان من أهل القرن الرابع رضي : ومنهم العارف باهللا تعاىل الشيخ حممد بن عبد اجلبار النفري رمحه اهللا
وكان له رضي اهللا عنه .  على ترتيب الزماناهللا عنه، ولكن هكذا وقع لنا ذكره، وإن كنا مل نلتزم ذكرهم

كالم عال يف طريق القوم، وهو صاحب املواقف نقل عنه الشيخ حمي الدين بن العريب رضي اهللا تعاىل 
اهللا عز وجل : ومن كالمه رضي اهللا عنه يف املواقف يقول. عنه، وغريه، وكان إماماً بارعاً يف كل العلوم

لسيئه كن صورة تلقى ا عاملك، : ي تراين أنظر إىل العمل، فأقولكيف ال حتزن قلوب العارفني، وه
قلوب العارفني خترج إىل العلوم بسطوات : وأقول حلسنه كن صورة تلقى ا عاملك، وكان يقول

إذا تعلق العارف : كأن احلق تعاىل يقول: اإلدراك، وذلك كفرها، وهو الذي ينهاها اهللا عنه، وكان يقول
: كأن احلق تعاىل يقول: أنه تعلق يب هرب من املعرفة كما هرب من النكرة، وكان يقولباملعرفة، وادعى 

لقلوب العارفني أنصتوا، واصمتوا ال لتعرفوا، وإن ادعيتم الوصول إيل فأنتم يف حجاب بدعواكم، ووزن 
ونوا من معرفتكم كوزن ندمكم، فإن عيونكم ترى املواقيت، وقلوبكم ترى األبد، فإن مل تستطيعوا أن تك

التقطوا احلكمة من أفواه الغافلني عنها كما : وراء األقدار، فكونوا من وراء األفكار، وكان يقول
  .تلتقطوا من أفواه العامدين هلا، فإنكم ترون اهللا وحده يف حكمة الغافلني ال يف حكمة العامدين

حبقائق إميانه ليس : رفة يقولحق املعرفة أن تشهد العرش، ومحلته، وما حواه من كل يف مع: وكان يقول
كمثله شيء، وهو أي العرش يف حجاب عن ربه، فلو رفع حجابه الحترق العامل بأسره يف ملح البصر، أو 

ال تفارق مقامك مييد بك كل شيء، وليس مقامك إال رؤيته تعاىل، فإذا دمت على : أقرب، وكان يقول
ه ألنه وصف من أوصاف اهللا عز وجل لكن ملا سبح رؤبته رأيت األبد بال عبارة، إذ األبد ال عبارة في

إذا اصطفيت أخاً فكن معه فيما أظهر، وال تكن : األبد خلق اهللا من تسبيحه الليل، والنهار، وكان يقول
معه فيما أسر، فإن ذلك له من دونك سر، فإن أشار إليه فأشر إليه، وإن أصفح به فأفصح عنه، وكان 

امسي وأمسائي عندك، ودائعي ال خترجها، فأخرج من قلبك، فإذا خرجت : كأن احلق تعاىل يقول: يقول
من قلبك عبد ذلك القلب غريي، وأنكرين بعد املعرفة وجحدين بعد اإلقرار، فال خترب بامسي، وال مبعلوم 
امسي، وال حتدث من يعلم امسي، وال بأنك رأيت من يعرف امسي، وإن حدثك حمدث عن امسي، فامسع 
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عالمة الذنب الذي يغضب اهللا عز وجل أن يعقب صاحبه الرغبة يف : ه أنت، وكان يقولمنه، وال خترب
الدنيا، ومن رغب فيها، فقد فتح باباً إىل الكفر باهللا عز وجل ألن املعاصي بريد الكفر، وكل من دخل 

 خمتصر ذلك الباب أخذ من الكفر بقدر ما دخل، واهللا تعاىل أعلم، وقد ذكرنا مجلة صاحلة من كالمه يف
  .املواقف، واهللا تعاىل أعلم

شيخ مشايخ بالد الغربية بأرض مصر احملروسة، وكان : ومنهم الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي اهللا عنه
من أصحاب سيدي أمحد بن الرفاعي، فأشار إليه بالسفر إىل مدينة اإلسكندرية فسافر إليها، وأخذ عنه 

قلييب، والشيخ عبد اهللا البلتاجي والشيخ رام الدمريي، خالئق ال حيصون منهم الشيخ عبد السالم ال
والشيخ جامع الفضلني الدنوشري، والشيخ علي املليجي، والشيخ مجاد الدين البخاري والشيخ عبد 

الوهاب، والشيخ عبد العزيز الدريين، وأضرام، وكان مبتلي باإلنكار عليه، وعقدوا له االس 
حلجة، وكان خطيب جامع العطارين من أشدهم عليه فبينما هو يوماً فوق باإلسكندرية، وهو يقطعهم با

املنرب واألذان بني يديه تذكر أنه جنب، فمد له الشيخ أبو الفتح كمه فوجده زقاقاً فدخله، فرأى فيه ماء 
ومطهرة، فاغتسل، وخرج، فجلس على املنرب فلما ستره الشيخ هذه السترة اعتقده، وصار من أجل 

مات يف حنو الثمانني واخلمسمائة، ودفن باإلسكندرية، وقربه ا ظاهر يزار رضي . ي اهللا عنهأصحابه رض
  .اهللا عنه

    

أحد أصحاب سيدي الشيخ أيب الفتح املذكور : ومنهم الشيخ علي املليجي رضي اهللا تعاىل عنه ورمحه
 سيدي أمحد رضي اهللا عنه كان رضي اهللا عنه معاصراً لسيدي أمحد البدوي رضي اهللا عنه، وكان. آنفاً

إذا وصلت إىل مجزور، فاخلع نعلك فإن هناك خيام : إذا أرسل سيدي عبد العال له يف حاجة يقول له
املليجي، وكان عند سيدي أمحد رجل بناء يبين عنده، فطلبه سيدي علي ورغبه بزيادة أجرة، فخرج إىل 

لي، وبصف عليها ولصقها فالتصقت وأرسل ناحية مليح، فلما دخلها وقعت يد البناء، فأخذها سيدي ع
لسيدي أمحد أنت تقطع وحنن نوصل يباسطه يف الكالم رضي اهللا عنه ومولده كل سنة يعمل قبل : يقول

  .رضي اهللا عنهم. مولد سيدي أمحد جبمعة، وحيصل فيه مجعية كبرية، وتنفيق سلع الناس ومدد كبري

  عنه رضي اهللا سيدي عبد العزيز الدرينيومنهم  

هو الشيخ العابد الزاهد القدوة ذو احلاالت الفاخرة، واألحوال الشريفة، والكرامات املشهورة، 
واملصنفات الكثرية يف التفسري، والفقه واللغة، والتصوف، وغري ذلك، وله نظم كثري شائع، صحبه مجاعة 

ن الناس يقصدونه كثرية من العلماء، وانتفعوا بصحبته وكان مقامه ببالد الريف من أرض مصر، وكا
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للتربك من سائر األقطار، ويرسلون له من مصر مشكالت املسائل، فيجيب عنها بأحسن جواب، وكان 
لسيدي علي ال بد أن : يزور سيدي علياً املليجي كثرياً فذبح له سيدي علي يوماً فرخاً، فأكله، وقال

ها، فلما حضرت قال هلا سيدي أكافئك، فاستضافه يوماً فذبح لسيدي علي فرخة، فتشوشت امرأته علي
يكفينا املرق، وال تتشوشي، وطلب مجاعة من الفقراء كرامة : هش، فقامت الفرخة جتري، وقال: علي

هلم سيدي عبد العزيز يا أوالدي وهل مث كرامة أعظم من أن اهللا تعاىل ميسك : من سيدي عبد العزيز فقال
  .بنا األرض، ومل خيسفها، وقد استحقينا اخلسف

  . رضي اهللا عنه سنة سبع وتسعني، وستمائة، وقربه بديرين ظاهر يزار إىل عصرنا هذا رضي اهللا عنهمات

اهللا  رحمه الشيخ عبد اهللا بن أبي جمرة األندلسي المرسيومنهم    

اإلمام القدوة الرباين رضي اهللا عنه قدم مصر، وله زاوية خبط جامع املقسم، وكان ذا متسك بآثار النيب 
عليه وسلم وحالة، ومجعية على العبادة، وشهرة كبرية باإلخالص، واالستعداد للموت، والفرار صلى اهللا 

إنه يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه : من الناس، واجنماع عنهم إال يف اجلمع، وابتلى باإلنكار عليه حني قال
س، و سبعني، و وسلم يقظة، ويشافهه، وقام عليه بعض الناس، فانقطع يف بيته إىل أن مات سنة مخ

  .ستمائة

ومات . وهلم ابن أيب مجرة آخر امسه أمحد، حفظ املدونة على مذهب اإلمام مالك رضي اهللا عنه: قلت
  .سنة تسع وتسعني، ومخسمائة مبرسية رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ عبد اهللا بن محمد العرشي المرجانيومنهم    

عالم يف الفقه، والتصوف قدم مصر، ووعظ ا، واشتهر يف البالد هو اإلمام القدوة الواعظ املفسر أحد األ
ومات رضي اهللا عنه بتونس سنة تسع، وستني، وستمائة، وامتحن، وأفىت العلماء بتكفريه، ومل يؤثروا فيه، 

  .فعملوا عليه احليلة، وقتلوه رضي اهللا عنه

اهللا  رحمه الشيخ عبد الحق بن سبعين المرسيومنهم    

  .مات مبكة سنة سبع وستني وستمائة عن مخس ومخسني سنة. كان من املشايخ األكابرقطب الدين 

اهللا  رحمه الشيخ محمد القونوي الصوفيومنهم    
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صاحب ابن العريب له تفسري الفاحتة يف جملد وله مؤلفات أخر عاش نيفاً، وستني سنة، ومات سنة اثنتني، 
ته إىل دمشق يدفن عند الشيخ حمي الدين بن العريب وسبعني، وستمائة بقونوية، وأوصى أن ينقل تابو

  .شيخه، فلم يتفق، وكان مبتلى باإلنكار عليه إىل أن مات رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ محمد العبدريومنهم    

كان رضي اهللا عنه عاملاً صاحلاً يقتدى به، وهو أحد . الفاسي، مث املصري املالكي املعروف بابن احلاج
عاش .  عبد اهللا بن أيب مجرة السابق آنفاً، وهو صاحب كتاب املدخل يف احلوادث، والبدعأصحاب أيب

  .بضعاً، ومثانني سنة، ومات سنة سبع، وثالثني وسبعمائة رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ إبراهيم الجعبريومنهم    

    

العجيبة، وكان جملس، وعظه يطرب ابن معضاد بن شداد الزاهد العابد ذو األحوال الغربية، واملكاشفات 
السامعني، ويستجلب العاصني، أخرب مبوته قبل وفاته، ونظر إىل موضع قربه، وقال يا قبري جاءك دبري، 

وكان يضحك أهل جملسه إذا شاء يف حال بكائهم، ويبكيهم إذا شاء يف وسط ضحكهم، وكان يعظ، 
سمع، وعظه، وهو مبصر، وهي بأرض أسوان وهو ميشي بني أهل جملسه يسدي، وينري وكان له مريدة ت
  : من أقصى الصعيد فبينما هو يعظ الناس وهم يبكون أنشد

  والكلب يأكل في العجين  في الطاقة قاعدة

 للعجين أصحاب ما  كلب كل وتهنى يا

فالتفتت املريدة، فإذا الكلب يأكل يف عجينها، وأرخوا احلكاية، فجاء اخلرب بذلك، وكان من أصحابه 
هلم : يعظ، والناس يبكون، فقال. لشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر، وقربه بالصعيد يزار، وكان يوماًا

قولوا معي شقع بفع باهللا يقع، فجاء اخلرب أن القاضي املالكي نزل من باب الدرج من قلعة مصر، فوقع، 
إنه يلحن يف القرآن : قالوافانكسرت رقبته فجاء اخلرب أم عقدوا للشيخ عقد جملس يف منعه من الوعظ، و

ويف احلديث، فامتنع القضاة الثالثة، وأفىت املالكي مبنعه، فجاء القضاة الثالثة، وقبلوا رجل الشيخ، وقالوا 
الشيخ حنن ال نلحن إمنا مسعكم هو الذي يلحن، ويسمع : كلنا كنا هالكني لو أفتينا فيك بشيء، فقال

: ن إبراهيم اجلعربي إىل الكلب الزوبري، فكان السلطان يقولم: الزور، والباطل، وكان يكاتب السلطان

من أطلع هذا على امسي يف بالدي إنه، واهللا امسي يف بالدنا قبل أن أجيء، فعقد العلماء له جملساً وأفتوا 
بتعزير الشيخ، فحبس الشيخ بوهلم، وبول السلطان، فعجزوا عن إطالقه بكل حيلة، فرتلوا إليه واستغفروا، 
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م باالستنجاء من إبريقه، فأطلق بوهلم، وشوش نصراين الطور على مجاعة من أصحابه فأرسل إليه، فأمره
وما تقطه فقط القلم، : أقسم باهللا إن عدت إىل أذاهم ألقطن هذا القلم، فقال النصراين بقلبه: وقال

باملعروف وله نظم، فسقطت رأس النصراين، وكان رضي اهللا عنه ناراً موقدة على الظلمة، والوالة أماراً 
  .وسجع كثري، وتصوف، وشطح

مات يف احلرم سنة سبع، ومثانني، وستمائة، ودفن بزاويته خارج باب النصر، وقربه ا ظاهر يزار رضي 
  .اهللا تعاىل عنه آمني

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ عبد اهللا المنوفي المالكيومنهم    

مات سابع رمضان سنة مثان . كثرية، والتالمذة األئمةالصاحل العابد الزاهد األوحد ذو الكرامات ال
وأربعني وسبعمائة، ودفن جتاه قرب السلطان، قايتباي اآلن بالصحراء، وكان الناس يف ذلك النهار 

بالصحراء للدعاء برفع الوباء عنهم فحضر جنازته حنو من ثالثني ألف رجل، وقد أفرده بالترمجة تلميذه 
  .الشيخ خليل رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ حسين الجاكيومنهم    

له جملساً . إمام جامع اجلاكي، وخطيبه، وكان واعظاً صاحلا يذكر الناس، وينتفع الناس بكالمه وعقدوا
إنه يلحن فرسم السلطان مبنعه فشكا ذلك لشيخه الشيخ أيوب : عند السلطان ليمنعوه من الوعظ وقالوا

الء إذ خرج له الشيخ أيوب من احلائط، واملكنسة على كتفه يف صورة الكناس فبينما السلطان يف بيت اخل
أرسل : أسد عظيم، وفتح فمه يريد أن يبلع السلطان فارتعد السلطان، ووقع مغشياً عليه فلما أفاق قال له

للشيخ حسني يعظ، وإال أهلكتك مث دخل من احلائط فرتل السلطان إىل الشيخ حسني، وأراد االجتماع 
مات الشيخ حسني سنة ثالثني وسبعمائة، ودفن خارج باب النصر يف زاوية . يوب فلم يأذن لهبالشيخ أ

  .رضي اهللا تعاىل عنه. شيخه أيوب، وقربه ظاهر يزار ا كل ليلة أربعاء وصبيحتها

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ خضر الكرديومنهم    

اإلملام الكثري، والتصوف، والكشف، واهلمة، شيخ امللك الظاهر بيربس أيب الفتوحات رمحه اهللا، كان به 
واملدد وكان السلطان يرتل كثرياً لزيارته، وحيادث بأسراره، ويستصحبه يف أسفاره فرمى أوالد احلالل 

بينه وبينه فنقم عليه، وحبسه فطلع للسلطان مجرة رعت ظهره فأرسل يتعطف بالشيخ، وأطلقه فقال 
باً من بعضهما، والشيخ خضر قبله بأيام يف سنة مخس وسبعني أجلي قريب من أجل السلطان فماتا قري
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  .وستمائة، وكان حبس الشيخ أربع سنني، ومع ذلك كان يرسل له األطعمة الفاخرة إىل احلبس

    

دفن . إذا عزم أحدكم على خماصمة أحد فال يهيء له كالماً فإن كل كالم مهيأ مفسود: وكان يقول
ع امللك الظاهر علي اخلليج احلاكمي مبصر، وقربه ظاهر يزار رضي اهللا رضي اهللا عنه بزاويته جتاه جام

  .عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ شرف الدين الكرديومنهم    

املدفون بظاهر القاهرة باحلسينية وله مقام عظيم، وكرامات كثرية، وله وقت كل ليل أربعاء، وهو أخو 
 السعود بن أيب العشائر السابق ترمجته، الشيخ خضر يف الطريق، وكان من أصحاب سيدي الشيخ أيب

  .ماتا سنة سبع وستني وستمائة رضي اهللا عنهما. ومناقبهما مشهورة

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا الشيخ محمد بن هارونومنهم  

من أهل مدينة سنهور بالبحر الغريب، وهو الذي كان يقوم لوالد سيدي إبراهيم الدسوقي إذا مر عليه، 
هره ويل يبلغ صبته املشرق، واملغرب، وكان سبب خراب بلده سنهور املدينة أنه كشف له يف ظ: ويقول

عن صاعقة ترتل عليها من السماء حترقها بأهلها فأمر بذبح ثالثني بقرة، وطبخها، ومدها يف زاويته، وقال 
رة أشعث أغرب للنقباء ال متنعوا أحدا يكل أو حيمل فأكل الناس، ومحلوا جهدهم فجاء فقري مكشوف العو

فقال أطعموين فأطعموه حىت عجزوا فلم يقدروا عليه يشبع فدفعوه، وأخرجوه فرتلت الصاعقة على البلد 
فقال الشيخ للنقيب يا ولدي . فخرج الشيخ بأهله، ومن تبعه، وهلك الناس يف أسواقهم، وبيوم أمجعني

متنعه فهي إىل اآلن خراب، وعمروا ما هذا الذي فعلته شخص يريد أن يتحمل البالء عن بلدنا بأكلة 
وحكى . خالفها، وكانت مدينة عظيمة رأوا سقوفها مرصصة فوق الظهور باحلرير بدل احلصر واألخناخ

يل شيخنا سيدي على اخلواص رضي اهللا تعاىل عنه أن سيدي حممد بن هارون سلبه حاله مرة صيب القراد، 
 املدينة يشيعونه إىل داره فمر بصيب القراد، وهو وذلك أنه كان إذا خرج من صالة اجلمعة تبعه أهل

جالس حتت حائطه يفلي خلقته من القمل، وهو ماد رجليه فخطر يف سر الشيخ أن هذا قليل األدب ميد 
رجليه، ومثلي مار عليه فسلب لوقته وفرت الناس عنه فرجع فلم جيد الصيب فدار عليه يف البالد إىل أن 

راد الكبري إليه، وهو واقف وقد فرغوا قال له تعال يا سيدي الشيخ مثلك وجده يف رميلة فلما نظر الق
خيطر يف خاطره أن له مقاماً أو قدراً هذا الصيب سلبك حالك فله أن ميد رجله حبضرتك لكونه أقرب إىل 

السحلية اهللا منك فقال التوبة فأرسله إىل سنهور املدينة إىل احلائط اليت كان يفلي ثوبه عندها، وقال له ناد 
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اليت هناك يف الشق وقل هلا إن قزمان طاب خاطره علي فردى علي حايل فخرجت ونفخت يف وجهه فرد 
  ..اهللا عليه حاله رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ يحيى الصنافيريومنهم    

نة اثنتني مات س. صاحب املكاشفات اجلمة كان عاملاً صاحلاً تقصده الناس بالزيارات من سائر األقطار
وملا جاء . وسبعني وسبعمائة ودفن بتربة الشيخ أيب العباس البصري بالقرافة، وكانت جنازته مشهورة

سيدي يوسف العجمي رضي اهللا عنه من بالد العجم إىل مصر استأذن الشيخ حيىي يف الدخول فأذن له 
  :  عنهوكان ال يدخل أحد من األولياء مصر إال بإذنه، وأنشده سيدي حيىي رضي اهللا

 األولياء على محكى أحك  تعلم بأني صيرفي ألم

 من أجوزه بسبكى ومنهم  بهرج ال خير فيه فمنهم

 ومثلي من يزكى بتزكيتي،  وأنت الخالص الذهب المصفى

عنه  رضي اهللا الشيخ أبو العباس البصيرومنهم    

    

 أيب السعود بن أيب العشائر، كان من أصحاب الكشف التام والقبول العام، وكان من معاصري الشيخ
وكان سيدي أبو السعود يف زاويته بباب القنطرة يراسله باألوراق يف أيام خليج النيل احلاكمي إىل باب 

اخلرق بزاوية الشيخ أيب العباس فكانت ورقة أيب السعود تقلع، وورق أيب العباس حتدر إىل أن ترسي على 
ل سيدي حامت خدمت سيدي الشيخ أبا السعود عشرين سنة قا. سلم البحر، وال تبتل رضي اهللا عنهما

وأنا أسأله أن يأخذ علي العهد فيقول لست من أوالدي أنت من أوالد أخي أيب العباس البصري سيأيت من 
أرض املغرب فلما قدم إىل مصر أرسل سيدي أبو السعود إىل سيدي حامت، وقال له شيخك قدم الليلة 

ول من اجتمع به من أهل مصر سيدي حامت فلما وضع يده يف يده قال أهالً فاذهب ملالقاته يف بوالق فأ
بولدي حامت جزى اهللا أخي أبا السعود خرياً يف حفظك إىل إن قدمنا، وحكي أن امرأة سيدي أيب السعود 

دعيت إىل احلضور يف عرس ببيت أمري كبري، وكان هلا مرقعة فشاورت الشيخ فأذن هلا فقالت مبرقعيت 
عم فذهبت فقلب اهللا تعاىل عينها حريراً مزركشاً مفصصاً فصوصاً من املعادن ال توجد يف ذخائر ن: فقال

امللوك فكانت اخلوندات يتعجنب منها، ويقلن كيف يكون مثل هذا المرأة فقري فطلبت واحدة منهن فصاً 
بسم وقال إن اهللا بألف دينار فأبت امرأة الشيخ، وقالت ما معي إذن فلما رجعت إىل الشيخ، وأخربته ت

يستر من يشاء من عباده، وقدم شخص من مريدي الشيخ أيب العباس على سيدي عبد الرحيم القناوي 
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بعد وفاة الشيخ أيب العباس وكان الشيخ يأخذ العهد على مجاعة من احلاضرين فمد يده ليد فقري سيدي 
 يد الشيخ عبد الرحيم فقال رحم أيب العباس وهو يف احملراب فخرجت يد أيب العباس من احلائط فمنعت

  .اهللا أخي أبا العباس يغري على أوالده حياً، وميتاً رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ حسن شيخ المسلميةومنهم    

مات رضي اهللا عنه سنة أربع وستني وسبعمائة جبامع القبلة بالرصد، ودفن بالقرافة . كان سيداً كبرياً
  .من قرب الشيخ أيب اخلري األقطع بالقرب من الديلمية رضي اهللا تعاىل عنهالكربى مبصر قريباً 

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ علي السدارومنهم    

املدفون بزاويته حبارة الروم بالقرب من باب زويلة كان يبيع السدر مث انقطع يف بيته يزار إىل أن مات 
ص مرة يطلب حناء فأعطاه سدراً فرده إليه، رضي اهللا عنه سنة مثان وسبعني وسبعمائة، وجاءه شخ

هذا سدر وحنن ما حاجتنا إال باحلناء للعريس فقال آخر النهار حتتاجون إىل السدر، وال حاجة لكم : وقال
  .باحلناء فمات العريس آخر الليل فغسلوه به رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أبو الحسن الشاذليومنهم    

وشاذلة قرية من أفريقية، الضرير . هللا بن عبد اجلبار الشاذيل بالشني والذال املعجمتنيهو علي بن عبد ا
الزاهد نزيل اإلسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية، وكان كبري املقدار عايل املنار له عبارات فيها رموز، 

 وغريمها، وحج فوق ابن تيمية سهمه إليه فرده عليه، وصحب الشيخ جنم الدين األصفهاين، وابن مشيش،
مرات، ومات بصحراء عيذاب قاصداً احلج فدفن هناك يف ذي القعدة سنة ست ومخسني وستمائة، وقد 

وها أن أذكر لك ملخص ما . أفرده سيدي الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا هو وتلميذه أبو العباس بالترمجة
لطائف املنن سيدي الشيخ أبا احلسن قد ترجم رضي اهللا عنه يف كتاب : ذكره فيها فأقول وباهللا التوفيق

رضي اهللا عنه بأنه قطب الزمان، واحلامل يف وقته لواء أهل العيان حجة الصوفية علم املهتدين زين 
العارفني أستاذ األكابر زمزم األسرار، ومعدن األنوار القطب الغوث اجلامع أبو احلسن علي الشاذيل رضي 

يعد للمناظرة يف العلوم الظاهرة، وشهد له الشيخ أبو عبد اهللا بن اهللا عنه مل يدخل طريق القوم حىت كان 
النعمان بالقطبانية جاء رضي اهللا عنه يف هذه الطريق بالعجب العجاب، وكان الشيخ تقي الدين بن دقيق 

  .العيد رضي اهللا عنه يقول ما رأيت أعرف باهللا من الشيخ أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه
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عليك باالستغفار وإن مل يكن هناك ذنب، واعترب باستغفار النيب صلى اهللا عليه : اهللا عنهمن كالمه رضي 
وسلم بعد البشارة واليقني مبغفرة ما تقدم من ذنبه، وما تأخر هذا يف معصوم مل يقترف ذنباً قط وتقدس 

نه يقول إذا عن ذلك فما ظنك مبن ال خيلو عن العيب، والذنب يف وقت من األوقات، وكان رضي اهللا ع
عارض كشفك الكتاب، والسنة فتمسك بالكتاب، والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك إن اهللا تعاىل قد 
ضمن يل العصمة يف الكتاب، والسنة، ومل يضمنها يل يف جانب الكشف وال اإلهلام، وال املشاهدة مع 

إال بعد عرضه على الكتاب أم أمجعوا على أنه ال ينبغي العمل بالكشف، وال اإلهلام، وال املشاهدة 
يا أبا احلسن : لقيت اخلضر عليه السالم يف صحراء عيذاب فقال يل: والسنة، وكان رضي اهللا عنه يقول

أصحبك اهللا اللطف اجلميل، وكان لك صاحباً يف املقام والرحيل، وكان رضي اهللا عنه يقول إذا جاذبتك 
ئق الغيبيات وتردها فتكون من اجلاهلني، واحذر هواتف احلق فإياك أن تستشهد باحملسوسات على احلقا

إذا عرض عارض يصدك عن اهللا فاثبت : أن تدخل يف شيء من ذلك بالعقل، وكان رضي اهللا عنه يقول
" 45: األنفال" "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثرياً لعلكم نفلحون: "قال اهللا تعاىل

سبق إليك فيه اخلواطر، ومتيل إليه النفس، وتلذ به الطبيعة فارم به وإن كان حقاً كل علم ي: وكان يقول
وخذ بعلم اهللا الذي أنزله على رسوله، واقتد به، وباخللفاء، والصحابة، والتابعني من بعده وباألئمة اهلداة 

ة املضلة عن اهلدى املربئني عن اهلوى، ومتابعته تسلم من الشكوك، والظنون، واألوهام، والدعاوي الكاذب
وحقائقه، وماذا عليك أن تكون عبد اهللا، وال علم، وال عمل، وحسبك من العلم العلم بالوحدانية، من 

: العمل حمبة اهللا، وحمبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وحمبة الصحابة، واعتقاد احلق للجماعة قال رجل

املرء مع من : يء إال أين أحب اهللا ورسوله فقالما أعددت هلا قال ال ش: مىت الساعة يا رسول اهللا؟ قال"
إن يشأ يذهبكم، " إذا كثر عليك اخلواطر، والوساوس فقل سبحان امللك اخلالق: ، وكان يقول"أحب

وكان يقول ال جتد الروح، واملدد ويصح لك مقام الرجال " ويأيت خبلق جديد، وما ذلك على اهللا بعزيز
وال جدك، وال اجتهادك، وتيأس من الكل دون اهللا تعاىل وكان حىت ال يبقى يف قلبك تعلق بعلمك، 

وما : "رضي اهللا عنه يقول من أحصن احلصون من وقوع البالء على املعاصي واالستغفار قال اهللا تعاىل
إذا ثقل : ، وكان يقول"33: األنفال" "كان اهللا ليعذم وأنت فيهم وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون

نك، وكثر اللغو يف مقالك، وانبسطت اجلوارح يف شهواتك، وانسد باب الفكرة يف الذكر على لسا
مصاحلك فاعلم أن ذلك من عظيم أوزارك أو لكون إرادة النفق يف قلبك، وليس لك طريق إال الطريق، 

إال الذين تابوا : "واإلصالح، واالعتصام باهللا واإلخالص يف دين اهللا تعاىل أمل تسمع إىل قوله تعاىل
ومل يقل من املؤمنني، فتأمل هذا األمر " وأصلحوا واعتصموا باهللا وأخلصوا دينهم اهللا فأولئك مع املؤمنني

إن كنت فقيهاً، وكان رضي اهللا عنه يقول ارجع عن منازعة ربك تكن موحداً، واعمل بأركان الشرع 
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ه األرض جملس يف الفقه أى تكن سنياً، وامجع بينهما تكن حمققاً، وكان يقول قيل يل يا علي ما علي وج
من جملس الشيخ عز الدين بن عبد السالم، وما على وجه األرض جملس يف علم احلديث أى من جملس 

الشيخ عبد العظيم املنذري وما على وجه األرض جملس يف علم احلديث أى من جملس الشيخ عبد العظيم 
ى من جملسك وكان يقول من أحب أن ال يعصي املنذري وما على وجه األرض جملس يف علم احلقائق أ

اهللا تعاىل يف مملكته فقد أحب أن ال تظهر مغفرته، ورمحته وأن ال يكون لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 
شفاعة، وكان يقول ال تشم رائحة الوالية، وأنت غري زاهد يف الدنيا وأهلها وكان رضي اهللا عنه يقول 

دنيا ذهبت عنك أو شخص يؤذيك يف نفسك أو عرضك فإن كنت أسباب القبض ثالثة ذنب أحدثته أو 
أذنبت فاستغفر، وإن كنت ذهبت عنك الدنيا فارجع إىل ربك، وإن كنت ظلمت فاصرب، واحتمل هذا 

دواؤك، وإن مل يطلعك اهللا تعاىل على سبب القبض فاسكن حتت جريان األقدار فأا سحابة سائرة، 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا ما حقيقة املتابعة؟ رأيت رسو: وكان رضي اهللا عنه يقول

فقال رؤية املتبوع عند كل شيء، ومع كل شيء ويف كل شيء، وكان يقول الشيخ من ذلك على الراحة 
    ال من 

من دعا إىل اهللا تعاىل بغري ما دعا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو : ذلك على التعب، وكان يقول
من آداب االس لألكابر التخلي عن األضداد، وامليل، واحملبة، والتخصيص هلم، : دعي، وكان يقولب

إذا جالست العلماء فال حتدثهم إال بالعلوم املنقولة، : وكان يقول. وترك التجسس على عقائدهم
  .والروايات الصحيحة إما أن تفيدهم، وإما أن تستفيد منهم، وذلك غاية الربح منهم

ا جالست العباد، والزهاد فاجلس معهم على بساط الزهد، والعبادة، وحل هلم ما استمرءوه، وسهل وإذ
عليهم ما استوعروه، وذوقهم من املعرفة ما مل يذوقوه، وإذا جالست الصديقني ففارق ما تعلم تظفر 

 وكان يقول إذا بالعلم املسكون، وكان يقول إذا انتصر الفقري لنفسه، وأجاب عنها فهو، والتراب سواء،
مل يواظب الفقري على حضور الصلوات اخلمس يف اجلماعة فال تعبأن به، وكان يقول من غلب عليه 

شهود اإلرادة تفسخت عزائمه لسرعة املراد، وكثرته، واختالف أنواعه، وأي وقفة تسعه حىت حيل أو 
ه أين أنت من نور من نظر، يعقد أو يعزم أو ينوي شيئاً من أموره مع تعداد إرادته، واضمحالل صفات

ما من شيء كان، ويكون، وإال وقد : واتسع نظره بنور ربه، ومل يشغله املنظور إليه عمن نظر به فقال
إذا استحسنت شيئاً من أحوالك الباطنة أو الظاهرة، وخفت : رأيته احلديث، وكان رضي اهللا عنه يقول

ل، ورد احملققني إسقاط اهلوى وحمبة املوىل أبت احملبة أن زواله فقل ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا، وكان يقو
  .تستعمل حمباً لغري حمبوبه
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ويف رواية أخرى، ورد احملققني رد النفس باحلق عن الباطن يف عموم األوقات، وكان يقول ال يتم للعامل 
قت آخر سلوك طريق القوم إال بصحبة أخ صاحل أو شيخ ناصح، وكان يقول ال تؤخر طاعات وقت لو

فتعاقب بفواا أو بفوات غريها أو مثلها جزاء ملا ضيع عن ذلك الوقت فإن لكل، وقت سهماً فحق 
العبودية يقتضيه احلق منك حبكم الربوبية، وأما تأخري عمر رضي اهللا عنه الوتر إىل آخر الليل فتلك عادة 

 لك ا مع امليل إىل الراحات، والركون جارية، وسنة ثابتة ألزمه اهللا تعاىل إياها مع احملافظة عليها، وأين
مع الشهوات، والغفلة عن املشاهدات هيهات هيهات هيهات، وكان رضي اهللا عنه يقول من أراد عز 

فرق األصنام عن قلبك، وأرح من : له القائل كيف يل بذلك قال: الدارين فليدخل يف مذهبنا يومني ققال
ىل ال يعذب العبد على مد رجليه مع استصحاب التواضع الدنيا بدنك مث كن كيف شئت فإن اهللا تعا

لالستراحة من التعب، وإمنا يعذبه على تعب يصحبه التكرب، وكان يقول ليس هذا الطريق بالرهبانية، وال 
وجعلناهم أئمة يهدون : "بأكل الشعري، والنخالة، وإمنا هو بالصرب على األوامر واليقني يف اهلداية قال تعاىل

وكان يقول من مل يزدد بعلمه عمله افتقاراً لربه، وتواضعاً خللقه "  صربوا، وكانوا بآياتنا يوقنونبأمرنا ملا
فهو هالك، وكان يقول سبحان من قطع كثرياً من أهل الصالح عن مصلحتهم كما قطع املفسدين عن 

د، واهجرهم هلم موجدهم، وكان يقول الزم مجاعة املؤمنني، وإن كانوا عصاة فاسقني، وأقم عليهم احلدو
رمحة م ال تعززا عليهم، وتقريعاً هلم، وكان يقول كل من طعام فسقة املسلمني، وال تأكل من طعام 

رهبان املشركني، وانظر إىل احلجر األسود فإنه ما اسود إال من مس أيدي املشركني دون املسلمني وكان 
، وأنا السميع القريب، وتعريفي يغنيك رضي اهللا عنه يقول مسعت هاتفاً يقول كم تدندن مع من يدندن

عن علم األولني، واآلخرين ما عدا علم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وعلم النبيني عليهم الصالة، 
والسالم، وقيل له مرة من شيخك فقال كنت أنتسب إىل الشيخ عبد السالم بن مشيش، وأنا اآلن ال 

 بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وجربيل، وميكائيل، أنتسب إىل أحد بل أعوم يف عشرة أحبر حممد وأيب
قال الشيخ أبو العباس املرسي، ومات الشيخ عبد السالم بن مشيش . وعزرائيل، وإسرافيل، والروح األكرب

من علم اليقني باهللا تعاىل، ومبا : وكان يقول. رضي اهللا عنه مقتوال، قتله ابن أيب الطواجن ببالد املغرب
أن تتعاطى من اخللق ما ال تصغر به عند احلق تعاىل مما تكرهه النفوس الغوية كحمل لك عند اهللا تعاىل 

متاعك من السوق، ومجع احلطب للطعام، وجعله على رأسك، واملشي مع زوجتك إىل السوق يف حاجة 
من حوائجها، وركوبك خلفها على احلمار، وغريه، وأما ما تصغر به يف أعني اخللق مما للشرع عليه 

ض فليس من علم اليقني فال ينبغي لك ارتكابه، وكان يقول إن كنت مؤمناً موقناً فاختذ الكل عدواً اعترا
  ".فإم عدو يل إال رب العاملني: "كما قال إبراهيم عليه الصالة، والسالم
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وكان يقول الصادق املوقن لو كذبه أهل األرض مل يزدد بذلك إال متكيناً، وكان يقول ال تعطي 
ات من طلبها، وحدث ا نفسه، وال من استعمل نفسه يف طلبها، وإمنا يعطاها من ال يرى نفسه، الكرام

وال عمله، وهو مشغول مبحاب اهللا تعاىل ناظر لفضل اهللا آيس من نفسه، وعمله، وقد تظهر الكرامة على 
 اجلزيرة مخسمائة من استقام يف ظاهره، وإن كانت هنات افض يف باطنه كما وقع للعابد الذي عبد اهللا يف

مأمث كرامة أعظم من كرامة اإلميان، : عام فقيل له أدخل اجلنة برمحيت فقال بل بعملي، وكان يقول
ومتابعة السنة فمن أعطيهما، وجعل يشتاق إىل غريمها فهو عبد مفتر كذاب أو ذو خطأ يف العلم 

ل كل كرامة ال يصحبها الرضا بالصواب كمن أكرم بشهود امللك فاشتاق إىل سياسة الدواب، وكان يقو
وكان رضي اهللا . بة هللا، ومن اهللا فصاحبها مستدرج مغرور أو ناقص هالك مثبورمن اهللا، وعن اهللا، واحمل

للقطب مخس عشرة كرامة فمن ادعاها أو شيئاً منها فليربز أن ميد مبدد الرمحة والعصمة، : عنه يقول
واخلالفة، والنيابة، ومدد محلة العرش العظيم ويكشف له عن حقيقة الذات، وإحاطة الصفات، ويكرم 

امة احلكم، والفصل بني الوجودين، وانفصال األول عن األول، وما اتصل عنه إىل منتهاه، وما ثبت بكر
فيه، وحكم ما قبل، وحكم ما يعدو حكم من ال قبل له، وال بعد، وعلم البدء، وهو العلم احمليط بكل 

فاً يقول إن أردت علم، وبكل معلوم بدا من السر األول إىل منتهاه مث يعود إليه، وان يقول مسعت هات
كراميت فعليك بطاعيت، وباإلعراض عن معصييت وكان يقول كأين، واقف بني يدي اهللا عز وجل فقال ال 

  .تأمن مكري يف شيء، وإن أمنتك فإن علمي ال حييط به حميط، وهكذا درجوا

    

 وانشر وكان يقول ال تركن إىل علم، وال مدد، وكن باهللا، واحذر أن تنشر علمك ليصدقك الناس،
العلوم على القلوب كالدراهم والدنانري يف األيدي إن شاء اهللا : علمك ليصدقك اهللا تعاىل، وكان يقول

وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون إم : "وكان يقول قرأت ليلة قوله تعاىل: وإن شاء ضرك: تعاىل نفعك ا
أنا ممن يعلم، وال :  عليه وسلم وهو يقولفنمت فرأيت رسول اهللا صلى اهللا" لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً

أغىن عنك من اهللا شيئاً، وكان رضي اهللا عنه يقول من أقبل على اخللق اإلقبال الكلي قبل بلوغ درجات 
الكمال سقط من عني اهللا تعاىل فاحذروا هذا الداء العظيم فقد تعلق به خلق كثري، وقنعوا بالشهرة، 

م اهللا إىل الطريق املستقيم، وكان يقول من الشهوة اخلفية للويل إرادته وتقبيل اليد فاعتصموا باهللا يهدك
: األحقاف" "فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل: "النصرة على من ظلمه، وقال تعاىل للمعصوم األكرب

ا أي فإن اهللا تعاىل قد ال يشاء إهالكهم، وكان يقول إذا أردت الوصول إىل الطريق اليت ال لون فيه" 35
فليكن الفرق يف لسانك موجوداً، واجلمع يف سرك مشهوداً، وكان يقول كل اسم تستدعى به نعمة أو 

تستكفي به نقمة فهو حجاب عن الذات، وعن التوحيد بالصفات، وهذا ألهل املراتب، واملقامات، وأما 
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بخسون وكان عوام املؤمنني فهم عن ذلك معزولون، وإىل حدودهم يرجعون ومن أجورهم من اهللا ال ي
رضي اهللا عنه يقول لو علم نوح عليه الصالة والسالم أن يف أصالب قومه من يأيت يوحد اهللا عز وجل ما 

دعا عليهم، ولكان قال اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
 أخذ األجر، والرشا على الصالة، فكل منهما على علم وبينة من اهللا تعاىل، وكان يقول ال أجر ملن

والصيام وتنعم مبطامح تلك األبصار عند إطراق الرءوس، واالشتغال باألذكار، وجناية هؤالء باإلضافات، 
ورؤية الطاعات أكثر من جنايام باملعاصي، وكثرة املخالفات وحسبهم ما يظهر من الطاعات، وإجابة 

ض اخللق إىل اهللا تعاىل من متلق إليه يف األسحار بالطاعات الدعوات، واملسارعة إىل اخلريات، ومن أبغ
العارف : وكان يقول" فاعبد اهللا خملصاً له الدين أال هللا الدين اخلالص: "ليطلب مسرته بذلك قال تعاىل

باهللا تعاىل ال تنغصه حظوظ النفس ألنه باهللا تعاىل فيما يأخذ وفيما يترك إال إن كانت احلظوظ معاصي، 
إذا أهان اهللا عبداً كشف له حظوظ نفسه وستر عنه عيوب دينه فهو يتقلب يف شهواته حىت : لوكان يقو

إذا ترك العارف الذكر على وجه الغفلة نفساً أو نفسني قيض اهللا تعاىل له : يهلك، وال يشعر، وكان يقول
جة أو درجتني أو شيطاناً فهو له قرين، وأما غري العارف فيسامح مبثل ذلك، وال يؤاخذ إال يف مثل در

زمان أو زمنني أو ساعة أو ساعتني على حسب املراتب، وكان يقول من األولياء من يسكر من شهود 
الكأس، ومل يذق بعد شيئاً فما ظنك بعد ذوق الشراب وبعد الري؟ واعلم أن الري قل من يفهم املراد به 

ار واألمساء باألمساء، والنعوت فإنه مزج األوصاف باألوصاف واألخالق باألخالق واألنوار باألنو
بالنعوت، واألفعال باألفعال، وأما الشرب فهو سقيا القلب واألوصال، والعروق من هذا الشراب حىت 

يسكر، وأما الكأس فهو معرفاً احلق اليت يعرف ا من ذلك الشراب الطهور املخلص الصايف ملن شاء من 
 صورة، وتارة يشهدها معنوية، وتارة يشهدها علمية عباده املخصوصني فتارة يشهد الشارب تلك الكأس

فالصورة حظ األبدان، واألنفس، واملعنوية حظ القلوب، والعقول والعلمية حظ األرواح، واألسرار فيا له 
إياك والوقوع يف : من شراب ما أعذبه فطوىب ملن شرب منه ودام وأطال يف معىن ذلك، وكان يقول

من تعدى حدود اهللا فهم الظامل، والظامل ال يكون إماماً، ومن ترك املعاصي، املعصية املرة بعد املرة فإن 
وصرب على ما ابتاله اهللا وأيقن بوعد اهللا، ووعيده فهو اإلمام، وإن قلت أتباعه، وكان رضي اهللا عنه 

مريد واحد يصلح أن يكون حمال لوضع أسرارك خري من ألف مريد ال يكونون حمال لوضع : يقول
  .أسرارك

    

إننا لننظر إىل اهللا تعاىل ببصائر اإلميان، واإليقان فأغنانا بذلك عن الدليل، والربهان، وصرنا : وكان يقول
نستدل به تعاىل على اخللق هل يف الوجود شيء سوى امللك املعبود احلق فال نراه، وإن كان، وال بد من 
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ان يقول إذ امتأل القلب بأنوار اهللا تعاىل رؤيتهم فتراهم كاهلباء يف اهلواء إن مسستهم مل جتد شيئاً، وك
عميت بصريته عن املناقص واملذام املقيدة يف عباده املؤمنني، وكان يقول ذهب العمى، وجاء البصر مبعىن 
فانظر إىل هللا تعاىل فهو لك مأوى فإن تنظر فيه أو تسمع فمنه، وإن تنطق فعنه وإن تكن فعنده، وإن مل 

ول البصرية كالبصر أدىن شيء يقع فيها يعطل النظر، وإن مل ينته األمر إىل تكن فال شيء غريه وكان يق
العمى فاخلطرة من صفات الشرتشوش نظر البصرية، وتكدر الفكر، واإلرادة، وتذهب باخلري رأساً، 

والعمل به يذهب بصاحبه عن سهم من اإلسالم فإن استمر على الشر تفلت منه اإلسالم سهماً سهماً 
يل الوثيقة يف العلماء والصاحلني، ومواالة الظاملني حباً للجاه، واملرتلة عندهم فقد تفلت منه فإذا انتهى 

اإلسالم كله، وال يغرنك ما توسم به ظاهراً فإنه ال روح له فإن روح اإلسالم حب اهللا ورسوله، وحب 
خلقه، وال يقف يف اآلخرة، والصاحلني من عباده، وكان يقول نظر اهللا عز وجل ال ميتد منه شيء إال 

نظره، وال ينعطف عن منظوره جل نظر ربنا عن القصور، والنفوذ والتجاوز واحلدود، وكان رضي اهللا 
أركز األشياء يف الصفات ركزها قبل وجودها مث انظر هل ترى للعني أينا أو ترى للكون كانا : عنه يقول

  .أو ترى لألمر شأنا، وكذلك بعد وجودها

    

عى فتح عني قلبه وهو يتصنع بطاعة اهللا تعاىل أو يطمع فيما يف أيدي خلق اهللا تعاىل من اد: وكان يقول
فهو كاذب، وكان يقول التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها ألحكام الربوبية، وكان يقول 

الصويف يرى وجوده كاهلباء يف اهلواء غري موجود وال معدوم حسب ما هو عليه يف علم اهللا وسئل رضي 
اهللا عنه احلقائق فقال احلقائق هي املعاين القائمة يف القلوب، وما اتضح هلا، وانكشف من الغيوب وهي 
منح من اهللا تعاىل، وكرامات، وا وصلوا إىل الرب، والطاعات ودليلها قوله حلارثة كيف أصبحت؟ قال 

عن كل موجود، ومن أصبحت مؤمناً حقاً احلديث، وكان رضي اهللا عنه يقول من حتقق الوجود فين 
أثبت أفعال العباد بإثبات اهللا تعاىل، وال يضرك ذلك، : كان بالوجود ثبت له كل موجود، وكان يقول

وإمنا يضرك اإلثبات م، ومنهم، وكان يقول أيب احملققون أن يشهدوا غري اهللا تعاىل ملا حققهم به من 
 اهلوى من القلب حب لقاء اهللا تعاىل يف كل شهود القيومية، وإحاطة الدميومية، وكان يقول حقيقة زوال

نفس من غري اختبار حالة يكون املرء عليها وكان يقول حقيقة القرب الغيبة بالقرب عن القرب لعظم 
القربة، وكان يقول لن يصل العبد إىل اهللا وبقي معه شهوة من شهواته، وال مشيئة من مشيئاته، وكان 

والعلماء يدبرون، : هللا تعاىل وليس هلم معه تدبري، وال اختياراألولياء يغنون عن كل شيء با: يقول
وخيتارون، وينظرون، ويقتبسون، وهم مع عقوهلم، وأوصاهلم دائمون، والصاحلون، وإن كانت أجسادهم 
معرسة ففي أسرارهم الكزازة، واملنازعة وال يصلح شرح أحواهلم إال لويل يف ايته فحسبك ما ظهر من 
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ه عن شرح ما بطن من أحواهلم، وكان رضي اهللا عنه يقول ال ختتر من األمر شيئاً، صالحهم، واكتف ب
وربك خيلق ما يشاء وخيتار : "واختر أن ال ختتار، وفر من ذلك املختار فرارك من كل شيء إىل اهللا تعاىل

منه، وكل خمتارات الشرع وترتيباته فهي خمتار اهللا ليس لك منه شيء، وبد لك " ما كان هلم اخلرية
وامسع، وأطع، وهذا موضع الفقه الرباين والعلم اإلهلي وهي أرض لعلم احلقيقة املأخوذة عن اهللا تعاىل ملن 

استوى فافهم، وكان يقول كل ورع ال يثمر لك العلم، والنور فال تعد له أجراً وكل سيئة يعقبها 
ي قبل أن يرقي بك فتزل قدمك، اخلوف، واهلرب إىل اهللا تعاىل فال تعد هلا وزراً، وكان يقول ال ترق

أشقي الناس من يعترض على مواله وأكرس يف تدبري دنياه، ونسي املبدأ، واملنتهى والعمل : وكان يقول
مراكز النفس أربعة مركز للشهوة يف املخالفات، مركز للشهوة يف الطاعات، : ألخراه، وكان يقول

فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم "ء املفروضات ومركز يف امليل إىل الراحات، ومركز يف العجز عن أدا
اآلية، وكان يقول إن من أعظم القربات عند " 5: التوبة" "وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد

اهللا تعاىل مفارقة النفس بقطع إرادا، وطلب اخلالص منها بترك ما يهوي ملا يرجي من حياا، وكان 
ناس من حيب أن يعامله الناس بكل ما يريد، وهو ال جيد من نفسه رضي اهللا عنه يقول إن من أشقي ال

بعض ما يريد، وطالب نفسك بإكرامك هلم، وال تطالبهم بإكرامهم لك ال تكلف إال نفسك، وكان 
قد يئست من منفعة نفسي لنفسي فكيف ال أيأس من منفعة غريي لنفسي، ورجوت اهللا لغريي : يقول

إن أردت أن ال يصدأ لك قلب، وال يلحقك هم، وال كرب، وال : ولفكيف ال أرجوه لنفسي، وكان يق
يبقي عليك ذنب فأكثر من قول سبحان اهللا، وحبمده سبحان اهللا العظيم ال إله إال هو اللهم ثبت علمها 

ال كبرية عندنا أكرب من اثنتني حب الدنيا باإليثار، واملقام على : يف قليب واغفر يل ذنيب، وكان يقول
إن : لرضا ألن حب الدنيا رأس كل خطيئة، واملقام على اجلهل أصل كل معصية، وكان يقولاجلهل با

أردت أن تصح على يديك الكيمياء فأسقط اخللق من قلبك، واقطع الطمع من ربك أن يعطيك غري ما 
سبق لك مث أمسك ما شئت يكون كما تريد، وكان يقول إن أردت أن تكون مرتبطاً باحلق فتربأ من 

إنا أنزلناه "وكان يقول إن أردت الصدق يف القول فأكثر من قراءة :  واخرج عن حولك وقوتكنفسك،
وإن أردت تيسري " قل هو اهللا أحد"وإن أردت اإلخالص يف مجيع أحوالك فكثر من قراءة " يف ليلة القدر

قل أعوذ  "وإن أردت السالمة من الشر فأكثر من قراءة" قل أعوذ برب الفلق"الرزق فأكثر من قراءة 
قال بعضهم وأقل اإلكثار سبعون مرة كل يوم إىل سبعمائة، وكان يقول أربع ال ينفع : قلت". برب الناس

     معهم علم حب الدنيا، ونسيان اآلخرة، وخوف الفقر، 

وخوف الناس، وكان يقول أصدق األقوال عند اهللا تعاىل قول ال إله إال اهللا على النظافة، وأدل األعمال 
ته تعاىل لك بغض الدنيا، واليأس من أهلها على املوافقة وكان يقول ال تسرف بترك الدنيا على حمب
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فيغشاك ظلمتها، وتنحل أعضاؤك هلا فترجع ملعانقتها بعد اخلروج منها باهلمة أو بالفكرة أو باإلرادة أو 
وكان يقول إذا . هاال تقوى حملب الدنيا إمنا التقوى ملن أعرض عن: باحلركة، وكان رضي اهللا عنه يقول

يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا مسيع يا بصري، وكان : توجهت لشيء من عمل الدنيا، واآلخرة فقل
حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله، ورسوله إنا إىل اهللا "يقول إذا ورد عليك مزيد من الدنيا واآلخرة فقل 

ار إمام الناس من أهل عصره، وهي اإلعراض عن ، وكان يقول خصلة واحدة إذا فعلها العبد ص"راغبون
إذا تداين أحدكم فليتوجه بقلبه إىل اهللا تعاىل، ويتداين : الدنيا، واحتمال األذى من أهلها، وكان يقول

على اهللا تعاىل فإن كل ما تداينه العبد على اهللا تعاىل فعلى اهللا أداؤه، وكان يقول إن عارضك عارض من 
 اهللا منه هروبك من النار، وهذه من غرائب علوم املعرفة يف علوم املعاملة، معلوم هو لك فاهرب إىل
إذا تداين اللهم عليك تداينت وعليك توكلت، وإليك أمري فوضت، وكان : وكان رضي اهللا عنه يقول

خصلة واحدة حتبط األعمال، وال يتنبه هلا كثري من الناس وهي سخط العبد على قضاء اهللا تعاىل : يقول
، وكان يقول ال يترك منازعة "9: حممد" "ذلك بأم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم: "تعاىلقال 

الناس يف الدنيا إال املؤمن بالقسمة، وكان يقول رأيت يف النوم صائحاً يصيح يف جو السماء إمنا تساق 
كل : ، وكان يقوللرزقك أو ألجلك أو ملا يقضي اهللا به عليك أو بك أو لك، وهي مخسة ال سادس هلا

حسنة ال تثمر نوراً أو علماً يف الوقت فال تعد هلا أجراً، وكل سيئة أمثرت خوفاً من اهللا تعاىل، ورجوعاً 
إليه فال تعد هلا وزراً، وكان يقول حسنتان ال يضر معهما كثرة السيئات الرضا بقضاء اهللا، والصفح عن 

 أنف املضار، واملنافع عنهم ألا ليست منهم، واشهدها إياك أن تقف مع اخللق بل: عباد اهللا، وكان يقول
من اهللا فيهم، وفر إىل اهللا منهم بشهود القدر اجلازي عليك، وعليهم أو لك، وهلم وال ختف خوفاً تغفل 
به عن اهللا تعاىل، وترد القدر إليهم لك، وكان يقول رضي اهللا عنه من فارق املعاصي يف ظاهره، ونبذ 

اطنه، ولزم حفظ جوارحه، ومراعاة سره أتته الزوائد من ربه، وكل به حارساً حيرسه من حب الدنيا من ب
عنده، وأخذ اهللا بيده خفضاً، ورفعاً يف مجيع أموره، والزوائد هي زوائد العلم واليقني، واملعرفة، وكان 

 بال فإن حقيقة ال يوصف العبد بأنه قد هجر املعاصي إال إن كانت مل ختطر له على: رضي اهللا عنه يقول
اهلجر نسيان املهجور هذا يف حق الكاملني فإن مل يكن كذلك فليهجر على املكابدة، وااهدة، وكان 

ال يتزحزح العبد عن النار إال إن كف جوارحه عن معصية اهللا، وتزين حبفظ أمانة اهللا، وفتح قلبه : يقول
بينه، وبني صفات اهللا وأشهده اهللا تعاىل أرواح ملشاهدة اهللا، ولسانه، وسره ملناجاة اهللا، ورفع احلجاب 

كلماته، وكان يقول الغل هو ربط القلب على اخليانة، واملكر، واخلديعة، واحلقد هو شدة ربط القلب 
اتق اهللا يف الفاحشة مجلة وتفصيال ويف امليل إىل الدنيا صورة ومتثيال : على اخليانة املذكورة، وكان يقول

اب احملرمات بالعذاب، وعقوبة أهل الطاعات باحلجاب ملا يقع هلم فيها من سوء وكان يقول عقوبة ارتك
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من اعترض : األدب، وعقوبة املراكنات ترك املزيد وعقوبة القلق، واالستعجال هالك السر وكان يقول
على أحوال الرجال فال بد أن ميوت قبل أجله ثالث موتات أخر موت بالذل، وموت بالفقر، وموت 

الناس : ىل الناس مث ال جيد من يرمحه منهم، وكان الشيخ مكني الدين األمسر رضي اهللا عنه يقولباحلاجة إ
يدعون إىل باب اهللا تعاىل وأبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه يدخلهم على اهللا، وكان الشاذيل رضي اهللا 

ك باهللا اختاذ األولياء، من النفاق التظاهر يفعل السنة، واهللا يعلم منه غري ذلك، ومن الشر: عنه يقول
  ".مالكم من دونه من ويل وال شفيع أفال تتذكرون: "والشفعاء دون اهللا قال اهللا تعاىل

    

وكان يقول من شفع طلباً للجاه واملرتلة أو لعرض الدنيا عذبه اهللا على ذلك، ويتوب اهللا على من يشاء، 
من كان يظن أن لن ينصره : "خللق قال تعاىلمن سوء الظن باهللا أن يستنصر بغري اهللا من ا: وكان يقول

جدد بصر اإلميان جتد : اآلية، وكان يقول أوصاين أستاذي رمحه اهللا تعاىل فقال" اهللا يف الدنيا، واآلخرة
اهللا يف كل شيء، وعند كل شيء ومع كل شيء وفوق كل شيء، وقريباً من كل شيء، وحميطاً بكل 

 وعد عن الظرفية، واحلدود، وعن األماكن، واجلهات، وعن شيء بقرب هو، وصفه، وبإحاطة هي نعته،
الصحبة، والقرب باملسافات، وعن الدور باملخلوقات واحمق الكل بوصفه األول، واآلخر، والظاهر 

من غفل قلبه اختذ دينه هزواً، ومن اشتغل : والباطن كان اهللا وال شيء معه، وكان رضي اهللا عنه يقول
إذا كان من يعمل على الوفاق ال يسلم من النفاق فكيف بغريه، : وكان يقولباخللق اختذ دينه لعباً، 

الكاملون حاملون ألوصاف احلق وحاملون ألوصاف اخللق فإن رأيتهم من : وكان رضي اهللا عنه يقول
حيث اخللق رأيت أوصاف البشر، وإن رأيتهم من حيث احلق رأيت أوصاف احلق اليت زينهم ا 

ووجدك عائال : "هم الغنم ختلقاً وبأخالق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالفظاهرهم الفقر وباطن
أفتراه أغناه باملال كال، وقد شد احلجر على بطنه من شدة اجلوع وأطعم اجليش كله من صاع، " فأغىن

وخرج من مكة على قدميه ليس معه شيء يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط بالل، وكان يقول ضيق 
برؤية نفسه على من ينفق عليه من : ف لكل الناس أو لقطب أو خليفة أو أمني ال خيون اهللا تعاىلاليد شر

  .العيال، والفقراء طرفة عني

العلوم اليت وقع الثناء على أهلها وإن جلت فهي ظلمة يف علوم ذوي التحقيق، وهم الذين : وكان يقول
 بال هم وهم اخلاصة العليا الدين شاركوا غرقوا يف تيار حبر الذات، وغموض الصفات فكانوا هناك

: األنبياء، والرسل عليهم الصالة والسالم يف أحواهلم فلهم فيها نصيب على قدر إرثهم من مورثهم قال

أي يقومون مقامهم على سبيل " العلماء ورثة األنبياء عليهم الصالة، والسالم: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
 التحقيق باملقام، واحلال فإن مقامات األنبياء عليهم الصالة، والسالم قد العلم، واحلكمة ال على سبيل
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كل وارث يف املرتلة املوروثة ال يكون إال بقدر مورثه فقط : جلت أن يلمح حقائقها غريهم، وكأن يقول
كما فضل بعضهم على بعض كذلك فضل، ورثتهم " ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض: "قال تعاىل

 األنبياء عليهم الصالة، والسالم أعني للحق، وكل عني يشهد منها على قدرها، وكل ويل على بعض إذ
له مادة خمصوصة وكان يقول األولياء على ضربني صاحلون، وصديقون فالصاحلون أبدال األنبياء، 

م طائفة فبني الصاحلني، والصديقني يف التفضيل كما بني األنبياء، واملرسلني منه. والصديقون أبدال الرسل
انفردوا باملادة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يشهدوا عني يقني، وهم قليلون ويف التحقيق 

كثريون، ومادة كل نيب، وكل ويل باألصالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لكن من األولياء من 
 يشتغل بطلب مادته بل هو يشهد عينه، ومنهم من ختفى عليه عينه، ومادته فيفىن فيما يرد عليه، وال

مستغرق حباله ال يرى غري وقته ومنهم طائفة أيضاً مدوا بالنور اإلهلي فنظروا به حىت عرفوا من هم على 
  .التحقيق

    

وذلك كرامة هلم ال ينكرها إال من ينكر كرامات األولياء فنعوذ باهللا من النكران بعد العرفان، وكان 
رقي منه إىل العال النفس فإذا اشتغل بسياستها، ورياضتها إىل أن انتهى إىل أول مرتل يطؤه احملب للت: يقول

معرفتها وحتققها أشرق عليه أنوار املرتل الثاين، وهو القلب فإذا اشتغل بسياسته حىت عرفه، ومل يبق منه 
بت عليه عليه شيء أشرق عليه أنوار املرتل الثالث، وهو الروح فإذا اشتغل بسياسته، ومتت له املعرفة ه

أنوار اليقني شيئاً فشيئاً إىل متام اياته، وهذه طريق العامة، وأما طريق اخلاصة فهي طريق ملوك تضمحل 
ومن أمده اهللا تعاىل بنور العقل األصلي شهد موجوداً ال : العقول يف أقل القليل من شرحها، وكان يقول

كائنات فيه فتارة يشهدها فيه كما يشهد حد له، وال غاية باإلضافة إىل هذا العبد واضمحلت مجيع ال
البناء بيتاً يف اهلواء بواسطة نور الشمس، وتارة ال يشهدها الحنراف نور الشمس عن الكوة، فالشمس اليت 
يبصر ا هو العقل الضروري بعد املادة بنور اليقني، وإذا اضمحل هذا النور ذهبت الكائنات كلها، وبقي 

ارة يبقى حىت إذا أريد به الكمال نودي فيها نداء خفياً ال صوت له فيمد هذا املوجود فتارة يفىن، وت
يا : ليس من اهللا يف شيء فهناك ينتبه من سكراته فيقول: بالفهم عنه إال أن الذي يشهده غري اهللا تعاىل

إن هذا : لهرب أثبتين، وإال أنا هالك فيعلم يقيناً أن هذا البحر ال ينجيه منه إال اهللا عز وجل فحينئذ يقال 
فأعطى هذا " أول ما خلق اهللا العقل: "املوجود هو العقل الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

العبد الذل، واالنقياد لنور هذا املوجود إذ ال يقدر على حده، وغايته فإذا أمد اهللا هذا العبد بنور أمسائه 
بنور الروح : مث أمده اهللا تعاىل" رجات من نشاءبرفع د: "قطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء اهللا تعاىل

الرباين فعرف هذا املوجود فرقي إىل ميدان الروح الرباين فذهب جبميع ما حتلى به هذا العبد، وما ختلى 
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عنه بالضرورة، وبقي كال موجود مث أحياه اهللا بنور صفاته فأدرجه ذه احلياة يف معرفة هذا املوجود 
هو اهللا فإذا حلقته العناية األزلية نادته إال أن هذا : ن مبادئ صفاته كان يقولالرباين فلما استنشق م

املوجود هو الذي ال جيوز ألحد أن يصفه بصفة، وال أن يعرب عنه بشيء من صفاته لغري أهله لكن بنور 
رف هذا غريه يعرفه فإذا أمده اهللا بنور سر الروح وجد نفسه جالساً على باب ميدان السر فرفع مهته ليع

املوجود الذي هو السر فعمى عن إدراكه فتالشت مجيع أوصافه كأنه ليس بشيء فإذا أمده اهللا تعاىل بنور 
ذاته أحياه حياة باقية ال غاية هلا فينظر مجيع املعلومات بنور هذه احلياة، ووجد نور احلق شائعاً يف كل 

ب من حجب عن اهللا باهللا إذ حمال أن حيجبه شيء ال يشهد غريه فنودي من قريب ال تغتر باهللا فإن احملجو
غريه، وهناك حييا حياة استودعها اهللا تعاىل فيه مث قال يا رب أعوذ بك منك حىت ال أرى غريك، وهذا هو 
سبيل الترقي إىل حضرة العلي األعلى، وهو طريق احملبني الذين هم أبدال األنبياء عليهم الصالة، والسالم، 

ألحدهم من بعد هذا املرتل ال يقدر أحد أن يصف منه ذرة، واحلمد هللا على نعمائه، وما يعطيه اهللا تعاىل 
وأما طريق احملبوبني اخلاصة م فإنه ترق منه إليه به إذ حمال أن يتوصل إليه بغريه فأول قدم هلم بال قدم إذ 

عمال الصاحلات ألقى عليهم من نور ذاته فغيبهم بني عباده، وحبب إليهم اخللوات، وصغرت لديهم األ
وعظم عندهم رب األرضني، والسموات فبينما هم كذلك إذ ألبسهم ثوب العدم فنظروا فإذا هم ال هم 

مث أردف عليهم ظلمة غيبتهم عن نظرهم فصار نظرهم عدماً ال علة له فانطمست مجيع العلل، وزال كل 
ة تتعلق به اضمحلت املعلومات حادث فال حادث، وال وجود بل ليس إال العدم الذي ال علة له فال معرف

وزالت املرسومات زواال ال علة فيه، وبقي من أشري إليه ال، وصف له وال صفة، وال ذات، واضمحلت 
النعوت، واألمساء، والصفات كذلك فال اسم له وال صفة، وال ذات فهنالك ظهر من مل يزل ظهوراً ال 

 له بل نظر من ذاته لذاته يف ذاته وهناك حييا العبد علة فيه بل ظهر يسره لذاته يف ذاته ظهوراً ال أولية
بظهوره حياة ال علة هلا وصار أوال يف ظهوره ال ظاهراً قبله فوجدت األشياء بأوصافه، وظهرت بنوره يف 

نوره سبحانه، وتعاىل مث يغطس بعد ذلك يف حبر بعد حبر إىل أن يصل إىل حبر السر فإذا دخل حبر السر 
     له منه أبد اآلباد فإن شاء اهللا تعاىل بعثه غرق غرقاً ال خروج 

نائباً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيىي به عباده، وإن شاء ستره يفعل يف ملكه ما يشاء فهذا عنربة من 
  .انتهى. طريقي اخلصوص، والعموم فتنبه

يقاً لك إىل مقامام، وإمنا سطرنا لك يا أخي هذه األمور اخلاصة باملكملني من أهل اهللا تعاىل تشو: قلت
وفتحاً لباب التصديق هلم إذا مسعتهم يذكرون مثل ذلك كما أشرنا إليه يف خطبة هذا الكتاب وهذا 

  .واهللا أعلم. الكالم مل أجده لغريه من األولياء إىل وقيت هذا، فسبحان املنعم على من يشاء مبا يشاء
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عنه ي اهللا  رضالشيخ سيدي اإلمام أحمد أبو العباس المرسيومنهم    

كان من أكابر العارفني، وكان يقال إنه مل يرث علم الشيخ أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه غريه، وهو 
  .أجل من أخذ عنه الطريق رضي اهللا عنه، ومل يضع رضي اهللا عنه شيئاً من الكتب

عقول عموم اخللق، وكان رضي اهللا عنه يقول علوم هذه الطائفة علوم حتقيق، وعلوم التحقيق ال حتملها 
مات رضي . وكذلك شيخه أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه مل يضع شيئاً، وكان يقول كتيب أصحايب

ومن كالمه رضي اهللا عنه مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم خلقوا . اهللا عنه سنة ست ومثانني وستمائة
ان رضى اهللا عنه يقول الفقيه هو من انفقأ من الرمحة، ونبينا صلى اهللا عليه وسلم، هو عني الرمحة، وك

احلجاب عن عيين قلبه، وكان رضي اهللا عنه يقول رجال الليل هم الرجال، وكلما أظلم الوقت قوى نور 
وىل اهللا مع اهللا كولد اللبوة يف حجرها أتراها تاركة، ولدها ملن : الويل ضرورة، وكان رضي اهللا عنه يقول

ن رضي اهللا عنه يقول إن اهللا تعاىل عباداً حمق أفعاهلم بأفعاله، وأوصافهم أراد اغتياله ال واهللا، وكا
بأوصافه، وذام بذاته، ومحلهم من أسراره ما يعجز عامة األولياء عن مساعه، وكان يقول يف معىن حديث 

وهذا : قلت. من عرف نفسه عرف ربه معناه من عرف نفسه بذهلا، وعجزها عرف اهللا بعزه، وقدرته
األجوبة، واهللا أعلم، وكان يقول مسعت الشيخ أبا احلسن رضي اهللا عنه يقول لو كشف عن نور أسلم 

املؤمن العاصي لطبق ما بني السماء واألرض فما ظنك بنور املؤمن املطيع وكان يقول لو كشف عن 
ال : "تعاىلأي ألطيع قال : ومعىن لعبد: قلت. حقيقه، ويل لعبد ألن أوصافه من أوصافه، ونعوته من نعوته

قال بعضهم صليت خلف الشيخ أيب العباس . أي ال تطيعوه فيما يأمركم به، واهللا أعلم" تعبدوا الشيطان
فشهدت األنوار مألت بدنه، وانبثت من وجوده حىت إين مل أستطع النظر إليه وكان رضي اهللا عنه يقول 

قول ذلك يل ويل عبدان قل ملكتهما، قال ملك من امللوك لبعض العارفني متن علي فقال له ذلك العارف ت
وملكاك، وقهرما، وقهراك، ومها الشهوة، واحلرص فأنت عبد عدي فكيف أمتىن عليك، وأنت عبد 

  .عبدي

    

وكان يقول مسعت الشيخ أبا احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه يقول من ثبتت، واليته من اهللا تعاىل ال يكره 
به على نفوسهم إذا ادعوا، والية اهللا فإن من شأن النفوس، وجود املوت، وهذا ميزان للمريدين ليزنوا 

فتمنوا املوت إن كنتم : "الدعوى للمراتب العالية من غري أن يسلك السبيل املوصل إليها قال تعاىل
وكان رضي اهللا عنه يقول قد يكون الويل مشحوناً بالعلوم، واملعارف، واحلقائق " 94: البقرة" "صادقني

 حىت إذا أعطى العبارة كان كاإلذن من اهللا تعاىل يف الكالم، وجيب أن تفهم أن من أذن له لديه مشهورة
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يف التعبري جلت يف مسامع اخللق إشاراته، وكان يقول كالم املأذون له خيرج، وعليه كسوة، وطالوة، 
، ومن من أحب الظهور فهو عبد الظهور: وكالم الذي مل يأذن له خيرج مكسوف األنوار، وكان يقول

: أحب اخلفاء فهو عبد اخلفاء، ومن كان عبد اهللا فسواء عليه أظهره أو أخفاه، وكان رضي اهللا عنه يقول

الطيء طيان على أصغر، وطي أكرب فالطي األصغر لعامة هذه الطائفة أن تطوي هلم األرض من مشرقها 
 رجل على عثمان رضي إىل مغرا يف نفس واحد والطي األكرب طي أوصاف النفوس، وكان يقول دخل

اهللا عنه، وقد كان نظر إىل حماسن امرأة يف الطريق فقال يدخل أحدكم، وآثار الزنا بادية يف وجهه، وكان 
يقول قد يطلع اهللا الويل على غيبه إذا ارتضاه حبكم التبع للرسل عليهم الصالة، والسالم، ومن هنا نطقوا 

قنا هذه ال تنسب للمشارقة، وال للمغاربة بل واحد عن باملغيبات، وأصابوا احلق فيها وكان يقول طري
إمنا يلزم اإلنسان : واحد إىل احلسن بن علي أيب طالب رضي اهللا عنه، وهو أول األقطاب، وكان يقول

تعيني املشايخ الذين استند إليهم إذا كان طريقه لبس اخلرقة ألا رواية والرواية يتعني رجال سندها، 
وقد جيذب اهللا تعاىل العبد إليه فال جيعل عليه منة ألستاذ وقد جيمع مشله برسول اهللا وطريقنا هذه هداية، 

صلى اهللا عليه وسلم فيكون آخذاً عنه وكفي ذا منة، وكان يقول كثرياً، قال الشيخ قال الشيخ، كلما 
عدد األنفاس ينقل كالماً فقال له إنسان ال نراك قط تسند لنفسك كالماً فقال رضي اهللا عنه لو أردت 

أن أقول قال اهللا قال اهللا لقلت، ولو أردت عدد األنفاس أن أقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لقلت، ولو شئت أن أقول على عدد األنفاس قلت أنا لقلت، ولكن أقول قال الشيخ، وأترك ذكر نفسي 

كان فالن، : يه بإال حىت إذا مات قالوامل يزل الويل يف كل عصر ال يلقي أكثر الناس إل: أدباً، وكان يقول
وكان يقول اهللا ما سار األولياء واألبدال من ق إىل ق إال حىت يلتقوا مع واحد مثلنا، وكان شيخه أبو 

للناس عليكم بالشيخ أيب العباس فواهللا إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فال : احلسن رضي اهللا عنه يقول
هللا تعاىل، وواهللا ما من ويل هللا كان أو هو كائن إال وقد أظهره اهللا عليه، ميشي وإال وقد أوصله إىل ا

مسعت الشيخ أبا : وعلى امسه ونسبه، وحسبه، وحظه من اهللا تعاىل عز وجل، وكان رضي اهللا عنه يقول
وقال أبو احلسن يف . إمام، وويل، وصديق، وشيخ: لن لك طائفة فيها أربعة: احلسن رضي اهللا عنه يقول

  .ذلك الس فاإلمام هو أبو العباس

قال يل الشيخ أبو احلسن يا أبا العباس ما : وكان رضي اهللا عنه يقول الويل إذا أراد عني، وكان يقول
صحبتك إال لتكون أنت أنا وأنا أنت، وكان رضي اهللا عنه يقول يل أربعون سنة ما حجبت عن رسول 

  . ما عددت نفسي من مجلة املسلمنياهللا صلى اهللا عليه وسلم ولو حجبت طرفة عني

    

وكذلك كان يقول يف حق اجلنة ويف حق الوقوف بعرفة كل سنة وكان يقول لو كان احلق سبحانه، 
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وتعاىل يرضيه خالف السنة لكان التوجه يف الصالة إىل القطب الغوث أويل من التوجه إىل الكعبة، وكان 
حاب هذا العلم يف زمن واحد قط إال واحداً بعد واحد رضي اهللا عنه يقول، واهللا ما كان اثنان من أص

ال أعلم أحداً اليوم يتكلم يف هذا العلم : إىل احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وكان يقول
غريي على وجه األرض، وقدم إليه بعضهم طعاماً فيه شبهة ميتحنه فامتنع الشيخ من أكله، وقال إنه كان 

 إصبعه يضرب إذا مد يده إىل شبهة فأنا يف يدي ستون عرقاً تضرب فاستغرب للشيخ احملاسيب عرق يف
الرجل، وتاب على يديه، وكان يقول من منذ دخلت على الشيخ أيب احلسن يف القاهرة وهو يقرأ عليه 

كتاب املواقف للمنقري، وقال يل تكلم يا بين بارك اهللا تعاىل فيك أعطيت لساناً من ذلك الوقت، وكان 
واهللا لو علمت علماء العراق، والشام ما حتت هذه الشعرات، وأمسك على حليته : اهللا عنه يقولرضي 

واهللا ما نطالع كالم أهل الطريق إال لنرى فضل اهللا تعاىل : ألتوها، وحلبوا على وجوههم، وكان يقول
  .علينا

ن إهلاماً من اهللا عز وكان رضي اهللا عنه يقول إذا كمل الرجل نطق جبميع اللغات، وعرف مجيع األلس
وجل، وكان يقول من صحب املشايخ على الصدق وهو عامل بالظاهر ازداد علمه ظهوراً، وكان رضي 

ال تطالبوا الشيخ بأن تكونوا يف خاطره بل طالبوا أنفسكم أن يكون الشيخ يف خاطركم : اهللا عنه يقول
ملقسم بالقاهرة فكان كل ليلة يأيت وكان ساكناً يف خط ا. فعلى مقدار ما يكون عندكم تكونون عنده

اإلسكندرية فيسمع ميعاد الشيخ أيب احلسن مث يرجع إىل القاهرة، وكان يقرأ عليه كتاب ختم األولياء 
للحكيم الترمذي، وكان هو وشيخه أبو احلسن جيالنه ويعظمانه رضي اهللا عنه، وكان رجل ينكر عليه، 

القوم يدعون أموراً عظمى ظاهر الشرع يأباها فحضروا يوماً ليس إال أهل العلم الظاهر، وهؤالء : ويقول
جملس الشيخ فانبهر عقله ورجع عن إنكاره، وقال هذا الرجل إمنا يغرف من فيض حبر إهلي، ومدد رباين 

مث صار من أخص أصحابه، وكان يقول شاركنا الفقهاء فيما هم فيه، ومل يشاركونا فيما حنن فيه، وعمل 
هذه عصيدة ولدنا : العصيدة ال تعمل إال يف أيام الشتاء فقال: ة يف يوم حار فقالوا لهرضي اهللا عنه عصيد

ياقوت ولد اليوم ببالد احلبشة فلم يزل ياقوت يباع من سيد إىل سيد حىت جاء إىل سيدي أيب العباس 
األكرب، وكان رضي اهللا عنه أكثر ما يتكلم يف جمالسه يف العقل : وحسبوا عمره فوجدوا عمره كما قال

واالسم األعظم، وشعبه األربع، واألمساء واحلروف، ودوائر األولياء، ومقامات املوقنني، واألمالك املقربني 
عند العرش، وعلوم األسرار، وأمداد األذكار، ويوم املقادير، وشأن التدبري، وعلم البدء، وعلم املشيئة 

وم القيامة من أفعال اهللا تعاىل مع عباده من وشأن القبضة، ورجال القبضة، وعلم األفراد، وما سيكون ي
لوال ضعف العقول ألخربت مبا يكون من : حلمه، وإنعامه، وجوده، وانتقامه، وكان رضي اهللا عنه يقول

وكان الشيخ أبو العباس رضي اهللا تعاىل عنه ال يترتل إىل : رمحة اهللا تعاىل قال ابن عطاء اهللا رضي اهللا عنه
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 قليل من األيام حلاجة بعض الناس إىل ذلك قال، ولذلك يقل اتباع من تكون علومه علوم املعاملة إال يف
العلوم السابقة فإن املشترين للمرجان قد يكثرون، وقل أن جيتمع على شراء الياقوت اثنان ومل يزل اتباع 

  .أهل احلق قليلني

 ألمور الناس، ولكن قليل من وأهل اهللا كهف" ما يعلمهم إال قليل: "كما قال اهللا تعاىل يف أهل الكهف
يعرفهم، وكان سيدي أبو العباس رضي اهللا عنه يقول معرفة الويل أصعب من معرفة اهللا عز وجل فإن اهللا 

تعاىل معروف بكماله، ومجاله وحىت مىت تعرف خملوقاً مثلك يأكل كما تأكل، ويشرب كما تشرب، 
شيخه فقال، للقاصد لست ممن يلعب به، ومل وطلب نائب اإلسكندرية أن جيتمع به ويأخذ بيده فيكون 

جيتمع به حىت مات وكان إذا نام يف بلد يف السفر، وعرف أن كبريها يريد االجتماع به يسافر منها ليال 
  .قبل الفجر

    

عالمة حب الدنيا خوف املذمة، وحب الثناء فلو زهد ملا خاف، وأحب، وكان رضي اهللا : وكان يقول
ودع : ه اهللا، وكان يقول من مل يصلح للدنيا، ولآلخرة يصلح هللا، وكان يقولعنه يقول الورع من ورع

املنقطعني نشأ من سوء الظن، وغلبة الوهم وورع األبدال، والصديقني على البينة الواضحة، والبصرية 
ء من الفائقة، وكان يقول واهللا ما رأيت العز إال يف رفع اهلمة عن اخللق، ولقد رأيت يوماً كلباً ومعي شي

اخلبز فوضعته بني يديه فلم يلتفت له فقربته من فيه فلم يلتفت إليه فإذا علي يقال أف ملن يكون الكلب 
أن أهل : "أزهد منه، وكان رضي اهللا عنه يقول للناس أسباب، وسببنا حنن اإلميان والتقوى قال اهللا تعاىل

  ".96: ألعرافا" "القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض

ما مسعتموه مين ففهمتموه فاستودعوه اهللا يرده عليكم وقت احلاجة، وما مل تفهموه فكلوه : وكان يقول
إذا ضاف الويل : إىل اهللا يتوىل اهللا ببابه، واسعوا يف جالء مرآة قلوبكم يتضح لكم كل شيء وكان يقول

لني، ومل حيصل ألحد منهم ضرر بسببه، هلك من يؤذيه يف الوقت، وإذا اتسعت معرفته احتمل أذى الثق
حلوم األولياء مسمومة، ولو يؤاخذوك فإياك مث إياك، وكان رضي اهللا عنه به اثنا عشر : وكان يقول

باسوراً، وكان به احلصى وبرد الكلي، ومع ذلك فكان جيلس للناس، وال يتأوه يف جلوسه، وال يعلم 
 محرة وجهي فإا من محرة قليب، وكان رضي اهللا عنه ال تنظروا إىل: جليسه مبا هو فيه، وكان يقول

واهللا ما جلست بالناس حىت هددت بالسلب وقيل يل لئن مل جتلس لسلبتك ما وهبناك، وكان ال : يقول
للسائل أنا أطلب لك ذلك من اهللا تعاىل، وكان يكره لألشياخ إذا : يكاتب الوالة يف شيء بل كان يقول

ف ساعة، ويقول إن املريد يأيت إىل الشيخ مته املتوقدة فإذا قيل له قف ساعة جاءهم مريد أن يقولوا له ق
طفيء ما جاء به وكان يقول عن شيخه اصحبوين، وال أمنعكم أن تصحبوا غريي فإن وجدمت منهال 
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أعذب من هذا املنهل فردوا وكان إذا رأى مريداً دخل يف أوراد بنفسه، وهواه أخرجه منها، وكان إذا 
صيدة جييز املادح بإقباله عليه، ويعطيه العطايا، وكان يقول ألصحابه إذا جاءنا رئيس قوم مدح بق

فأخربوين به أخرج إليه فإذا فارقه مشى معه خطوات مث رجع، ويقول إن هؤالء كلفوا نفوسهم إىل 
، وكان ال زيارتنا، وحنن مل نزرهم، وكان ال يأكل من طعام عين له، وال من طعام أعلم به قبل أن يأتيه

يدعو للمحسن حىت خيرج من جملسه فيدعو له بظهر الغيب، وكان إذا أهدي إليه شيء يسري تلقاه 
ببشاشة، وقبول وإذا أهدى له شيء كثري يتلقاه بعز النفس، وإظهار الغين عنه، وكان ال يثين على مريد 

بدال وكان رضي اهللا عنه بني إخوانه خشية احلسد، وكانت صالته موجزة يف متام، ويقول هي صالة األ
يقول إذا قرأت القرآن فكأمنا أقرؤه على اهللا عز وجل، وكان إذا مسع أحداً ينطق باسم اهللا تعاىل أو اسم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم، يقرب فمه منه حىت يلتقط ذلك االسم إجالال أن يربز يف اهلواء وكان إذا مسع 

مد اهللا أوقاتنا كلها ليلة قدر، وكان يكرم الناس على حنو رتبهم هذه ليلة القدر يقول حنن حب: أحداً يقول
عند اهللا حىت إنه رمبا يدخل عليه املطيع فال يلتفت إليه لكونه يرى عبادته، ويدخل عليه العاصي فيقوم له 

ألنه دخل بذل نفس، وانكسار، ومدحوا عنده شخصاً بالعلم، وكان كثري الوسوسة يف الوضوء، والصالة 
لشيخ أين علمكم الذي متدحون به هذا الرجل العلم هو الذي ينطبع يف القلب كالبياض يف فقال ا

لرجل من احلجاج كيف كان حجكم فقال كان كثري الرخاء كثري : األبيض، والسواد يف األسود، وقال
املاء سعر كذا، وكذا فأعرض عنه الشيخ فقال أسأهلم عن حجهم، وما وجدوا فيه من اهللا تعاىل من 

ينبغي للمشايخ تفقد حال : لعلم، والفوز، والفتح فيجيبون برخاء األسعار وكثرة املياه، وكان يقولا
املريدين، وجيوز للمريدين إخبار األستاذ مبا يف بواطنهم إذ االستاذ كالطبيب، وحال املريد كالعورة، 

 مع شيخه فهو أجنيب عنه والعورة قد تبدو للطبيب لضرورة التداوي، ويف احلقيقة كل مريد رأى له عورة
مل يتحد به، وكان يقول للشيخ أن يطالب املريد ما دام قاصراً عن حقيقة دعواه فإذا بلغ مبلغ الرجال مل 
يطالبه على دعواه بربهان خلروجه عن مقام التلبيس، وكان يقول ملن رأى أنه زهد يف الدنيا لقد عظمت 

  .فيها فقدرها أصغر من ذلكيا أخي الدنيا حني رأيت هلا وجوداً حىت زهدت 

    

يف كالم سهل بن عبد اهللا ال تكونوا من أبناء : وكان رضي اهللا عنه يفسر مشكالت القوم كثرياً فقال
الدهر، وكونوا من أبناء األزل معناه الحظوا ما سبق يف علم اهللا وال تتكلوا على علمكم، وال على 

هللا عنه إين ألشتهي الشواء منذ أربعني سنة ما صفا عملكم مدة عمركم، وقال يف قول بشر احلايف رضي ا
يل مثنه أي مل يأذن يل احلق يف أكله فلو أذن يل صفا يل مثنه وإال فمن أين يأكل يف األربعني سنة، وقال يف 
قول اجلنيد رضي اهللا تعاىل عنه أدركت سبعني عارفاً كلهم كانوا يعبدون اهللا تعاىل على ظن، ووهم حىت 
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 لو أدرك صبياً من صبياننا ألسم على يديه معناه أم يقولون ما بعد املقام الذي، وصلناه أخي أبا يزيد
مقام فهذا، وهم، وظن فإن كل مقام فوقه مقام إىل ما ال يتناهى وليس معناه الظن، والوهم يف معرفتهم 

أيب يزيد رضي :  قولباهللا تعاىن ومعىن ألسلم على يديه أي النقاد له ألن اإلسالم هو االنقياد، وقال يف
اهللا تعاىل عنه خضت حبراً، وقف األنبياء بساحله معناه أن أبا يزيد رضي اهللا تعاىل عنه يشكو ضعفه 

وعجزه عن اللحوق باألنبياء عليهم الصالة، والسالم وذلك ألن األنبياء عليهم الصالة، والسالم خاضوا 
رق يدعون اخللق إىل اخلوض أي فلو كنت كامال حبر التوحيد، ووقفوا على اجلانب اآلخر على ساحل الف

لوقفت حيث وقفوا قال ابن عطاء اهللا رضي اهللا عنه وهذا الذي فسر به الشيخ كالم أيب يزيد رضي اهللا 
  .عنه هو الالئق مبقام أيب يزيد

 مث وقد كان يقول مجيع ما أخذ األولياء بالنسبة ملا أخذ األنبياء عليهم الصالة والسالم كزق مليء عس
رشحت منه رشاحة فما يف باطن الزق لألنبياء عليهم الصالة والسالم، وتلك الرشاحة لألولياء رضي اهللا 

واملشهور عن أيب يزيد رضي اهللا عنه التعظيم ملراسم الشريعة، والقيام بكمال األدب فاحلق تأويل . عنه
 حكاية احلارث بن أسد من أنه كان أحوال األكابر من أهل االستقامة دون املبادرة إىل اإلنكار، وقال يف

  .إذا مد يده إىل طعام فيه شبهة حترك عليه إصبعه كيف هذا

من أين لكم هذا : وقد قدم أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه لنب فأكل منه مث، وجد كدورته يف قلبه فقال
بو بكر الصديق رضي فقال غالم له كنت تكهنت لقوم يف اجلاهلية فأعطوين مثن كهانيت فتقايأه أ. اللنب

اهللا عنه فلم يكن للصديق عرق يتحرك عليه إذا أكل طعاماً فيه شبهة مع كونه أفضل من احلارث 
اجلواب أن أبا بكر رضي اهللا عنه كان خليفة مشرعاً للعباد حىت يقتدى به من أكل طعاماً فيه . باإلمجاع

ى ذلك، واحلارث رضي اهللا عنه مل يكن إذ شبهة، ومل يعلم فيتكلف طرحه بعد أكله فيثيبه اهللا تعاىل عل
. ذاك مشرعاً وال قدوة إمنا يعمل بقصد نفع نفسه فقط، ومعلوم أن القدوة من شأنه الترتل يف املقام للتعليم

إمنا بدأ القشريي يف رسالته بالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم ألما كانا : وكان رضي اهللا عنه يقول
ة فلما أقبال أقبل اهللا عليهما فبدأ بذكرمها بسطاً لرجاء املريدين الذين كانت قد تقدم هلما زمن قطيع

تقدمت منهم الزالت، واملخالفات، وليعلم أن فضل اهللا ليس مبعلل بعمل، ولو أنه بدأ باجلنيد، وسهل بن 
يسبق هلم زالت، قائل من يدرك هؤالء مل : عبد اهللا وعتبة الغالم، وأمثاهلم ممن نشأ يف طريق اهللا لرمبا قال

  : وال خمالفات، وقال يف قول مسنون احملب

 شئت فاختبرني فكيفما  وليس لي في سواك حظ
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ادعوا لعمكم الكذاب لو كان مسنون قال عوض ما قال فكيفما : فابتلى حبصر البول فصاح، وصار يقول
لسمنون لغفلته عن وإمنا وقع االمتحان : قلت. شئت فاختربين فاعف عين لكان أول من طلب االختبار

مدين بالقوة مث اختربين مبا شئت مل ميتحن، وكان شيخنا رضي اهللا عنه : التربي من الدعوى فلو قال
إذا قيل لك أختاف اهللا تعاىل فقل نعم لكن بقدر ما خلقه يف من اخلوف، وكذلك القول يف أحتب : يقول

كل :  تعاىل ال على قوة نفسه هو وقد قالوااهللا تعاىل فمن سلك ذلك ال يقع له امتحان لتعويله على اهللا
  .مدع ممتحن، وهذا ميزانه، واهللا أعلم

    

هو أوىل عن قول اجلنيد رضي . وقال يف قول السري رضي اهللا عنه يف حد التوبة التوبة أن ال تنسى ذنبك
مات، وكان اهللا عنه، وغريه التوبة أن تنسى ذنبك ألن كالم السري رضي اهللا عنه يدل على مبادي املقا

السري مكلفاً الكالم على مقامات العباد لكماله، واجلنيد، وغريه مل يكن إذ ذاك قدوة للناس فافهم، وقال 
يف قول بعضهم ال يكون الصويف صوفياً حىت ال يكتب عليه صاحب الشمال ذنباً عشرين سنة ليس معىن 

لما أذنب تاب، واستغفر على الفور، ذلك أن ال يقع منه ذنب عشرين سنة وإمنا معناه عدم اإلصرار، وك
إذا رفعك إىل حمل احملاضرة، والشهود املسلوب عن العلل فذاك مقام التعريف، واإلميان : وكان يقول

احلقيقي، وميدان ترتل أسرار األزل، وإذا أنزلك إىل حمل ااهدة، واملكابدة فذاك مقام التكليف املقيد 
لى حقائق األبدية، واحملقق ال يبايل بأي صفة يكون، وقال يف قوله بالعلل، وهو اإلسالم احلق وميدان جت

أي على معاينة تعاين " 108: يوسف" "قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين: "تعاىل
العارف ال دنيا له ألن : لكل صنف طريقهم فيحملهم عليها، وعلى النيابة، وكان رضي اهللا عنه يقول

ته، وآخرته لربه وكان يقول الزاهد غريب يف الدنيا ألن اآلخر، وطنه، والعارف غريب يف دنياه آلخر
اآلخرة فإنه عند اهللا تعاىل، ومعىن غربته يف الدنيا قلة من يعينه على القيام باحلق، وقلة من يشاكله يف 

لى حمل يكون فيه القلب ال القيام، وأما غربة العارف يف اآلخرة فإن سريه مع اهللا تعاىل بال أين، واملدار ع
على حمل يكون فيه اجلسم كما أن الزاهد كذلك موطن قلبه يف الدنيا إمنا هو اآلخرة فهي معشش روحه، 

إذا خوفوا خافوا، وإذا روحوا : ولوال ذلك ملا صح له الزهد يف الدنيا، وكان رضي اهللا عنه يقول العامة
كان اإلنسان بعد أن : افوا، وكان رضي اهللا عنه يقولراحوا، واخلاصة مىت خوفوا راحوا ومىت روحوا خ

أي أن : قال ابن عطاء رضي اهللا عنه. مل يكن، وسيفين بعد أن كان، ومن كال طرفيه عدم فهو عدم
الكائنات ال تثبت هلا رتبة الوجود املطلق ألن الوجود احلق إمنا هو هللا، وله األحذية، وأما العامل فالوجود 

ن كذلك فالعدم وصفه يف نفسه، وكان من طريقته، وطريقة شيخه أيب احلسن له من عدمه، ومن كا
اإلعراض عن لبس الزي، واملرقعات ألن هذا اللباس ينادى على صاحبه أنا الفقري فأعطوين شيئاً، وينادي 
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وليس مراد الشيخ أن يعيب على الفقراء لبس : قلت. على سر الفقري باإلفشاء فمن لبس الزي فقد ادعى
، وإمنا مراده أنه ال يلزم كل من كان له نصيب مما للقوم أن يلبس مالبس الفقراء فال حرج على الزي

الالبس للخشن، وال على الالبس للناعم إذا كان من احملسنني، واألعمال بالنيات، وكان يقول اختلف 
ه اهللا تعاىل فصويف الناس يف اشتقاق الصويف، وأحسن ما قيل فيه إنه منسوب لفعل اهللا تعاىل به أي صافا

يا بين إسرائيل حبق أقول لكم ال يلج ملكوت : فسموه صوفياً، وكان يقول يف قول عيسى عليه السالم
السموات، واألرض من مل يولد مرتني أنا واهللا ممن ولد مرتني اإليالد األول إيالد الطبيعة، واإليالد الثاين 

ل الويل إىل اهللا تعاىل حىت ينقطع عنه شهوة الوصول لن يص: إيالد الروح يف مساء املعارف، وكان يقول
  .إىل اهللا تعاىل أي انقطاع أدب ال انقطاع ملل لغلبة التفويض على قلبه

    

إن اهللا تعاىل جعل اآلدمي ثالثة أجزاء فلسانه جزء، وجوارحه جزء، وقلبه : وكان رضي اهللا عنه يقول
شتغل م رزق، وال مكر، وال خديعة، وال حسد، جزء، وطلب من كل جزء وفاء، فوفاء القلب أن ال ي

ووفاء اللسان أن ال يغتاب، وال يكذب وال يتكلم فيما ال يعنيه ووفاء اجلوارح أن ال يسارع ا قط إىل 
معصية، وال يؤذي ا أحداً من املسلمني فمن وقع من قلبه فهو منافق، ومن وقع من لسانه فهو كافر، 

من اشترى من زيات زيتاً فزاده البياع خيطاً فدينه أرق : ، وكان يقولومن وقع من جوارحه فهو غاص
زدين فحمة فقلبه أسود من تلك الفحمة، : من ذلك اخليط، ومن اشترى من فحام فحماً فلما فرغ قال

وكان رضي اهللا عنه يقول ال يدخل على اهللا تعاىل إال من بابني من باب الغين األكرب، وهو املوت 
الكائنات على أربعة أقسام جسم كثيف، : باب الغين الذي تعنيه هذه الطائفة، وكان يقولالطبيعي، ومن 

وهو مبجرده مجاد، وجسم لطيف، وهو مبجرده جان وروح شفاف، وهو مبجرده ملك، وسره غريب، 
وهو املعىن املسجود له فاآلدمي صوره بظاهرها مجاد وبوجود نفسه، وحتنيها وتشكلها جيان، وبوجود 

ليس العجب ممن تاه يف نصف : ملك، وبإعطائه السر الغريب استحق أن يكون خليفة، وكان يقولروحه 
ميل أربعني سنة إمنا العجب ممن تاه يف مقدار شرب الستني والسبعني والثمانني سنة، وهي البطن، وكان 

ة مبقامام، واألنبياء لألولياء اإلشراف على مقامات األنبياء عليهم الصالة والسالم، وما هلم اإلحاط: يقول
عليهم الصالة والسالم حييطون مبقامات األولياء، وكان يقول مجيع أمساء اهللا تعاىل جاءت للتخلق إال 
االسم اهللا فإنه للتعلق فقط إذ مضمونه اإلهلية واإلهلية ال يتخلق ا أصال، وكان رضي اهللا عنه يقول 

  .رجل عندنا من حيصره هذا البيتالسماء عندنا كالسقف، واألرض كالبيت، وليس ال

ويف هذا : قلت. وكان يقول حنن يف الدنيا بأبداننا مع وجود أرواحنا، وسنكون يف اآلخرة مع وجو أبداننا
رد ملن قال يكون الناس يف اجلنة بأرواحهم ال بأجسامهم وعليه مجاعة من أهل الكشف الناقص، وسبب 
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ة شاءوا، وهذا شأن األرواح ال األجسام، وغاب عنهم غلطهم شهودهم أهل اجلنة يتحولون يف أي صور
أن األجسام هناك منطوية يف األرواح ال معدومة كما أن األرواح ين هذه الدار منطوية يف األجسام، واهللا 
أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقول الفرق بني معصية املؤمن، ومعصية الفاجر من ثالثة أوجه املؤمن ال يعزم 

، وال يفرح ا وقت الفعل، وال يصر عليها، والفاجر ليس كذلك، وكان حيث أصحابه عليها قبل فعلها
هذا االسم سلطان األمساء، وله بساط ومثرة فبساطه العلم، ومثرته النور، : على ذكر اسم اهللا، وهو يقول

اإلميان، وإن حصل النور، وقع الكشف والعيان، وكان يقول ليست الفتوة باملاء، وامللح، وإمنا الفتوة 
إبراهيم اخلليل فىت إال لكونه كسر األصنام احلسية اليت وجدها، وأنت يا : ما مسي: واهلداية، وكان يقول

. النفس، واهلوى، والشيطان، والشهوة، والدنيا: ولدي لك أصنام مخسة معنوية فإن كسرا فأنت فىت

 الكامل من ميلك حاله، وله سوحة يف :وأفهم هاهنا ال سيف إال ذو الفقار وال فىت إال علي، وكان يقول
إنه كان يف اجلمع كبري فاحتشمت منه، : العلم كما قيل لبعضهم مالك ال تتحرك يف السماع أمس فقال

ولو أين خلوت وحدي ألرسلت وجدي وتواجدت فانظر كيف كان زمام حاله معه ميسكه إذا شاء، 
رقت يف الواردات، وهلذا جهلت أحوال األكابر ويطلقه إذا شاء، وإذا اتسع القلب مبعرفة اهللا تعاىل غ

أرباب املقامات، واشتهر أهل األحوال لظهور آثار املواهب عليهم لضعفهم عن كتمها، ولضيقهم عن 
وسعها، ورمبا كان صاحب احلال أحظى عند اهللا، وعند اخللق بإقباهلم عليه من صاحب املقام مع أن بينه 

كلما متكن الرجل يف العلوم اإلهلية، : ذلك قال ابن عطاء اهللاوبينه كما بني السماء، واألرض، ول
كل : واملعارف الربانية استغرب يف هذا العامل فيقل من يعرفه، ويفقد من حييط به فيصفه، وكان يقول

  .كان اجلنيد رضي اهللا عنه قطباً يف العلم: وكان رضي اهللا عنه يقول. سوء أدب يثمر لك أدباً فهو أدب

    

 التستري رضي اهللا عنه قطباً يف املقام، وكان أبو يزيد رضي اهللا عنه قطباً يف احلال، وكان وكان سهل
اللطف حجاب من اللطيف إذا وقف معه العبد، واحلق ال حيب أن يأنس عبده إىل : رضي اهللا عنه يقول

يم األسحار، ولو وقد أوحي اهللا تعاىل إىل موسى عليه السالم نعم العبد بلخ لوال أن يسكن إىل نس. غريه
أيب عبد الرمحن السلمى انتهى عقل العقالء إىل : أنه عرفين ما سكن إىل غريي، وكان يقول يف قول

احلرية، معناه أنه ال حرية إال عند املؤمنني وأما احملققون فال حرية عندهم فيما فيه احلرية عند املؤمنني، 
 خري من كثري العمل مع شهود التقصري من النفس، قليل العمل مع شهود املنة من اهللا تعاىل: وكان يقول
عن شيخه خرج الزهاد والعباد من هذه الدار، وقلوم مغلقة عن اهللا عز وجل، وكان يقول : وكان يقول

هو عن شيخه من مل يتغلغل يف هذه العلوم مات مصراً على الكبائر، وهو ال يعلم، وكان يقول عن 
يف معىن شجرة آدم عليه السالم لكنا افترقنا فإن آدم عليه السالم ملا كل شيء انا اهللا عنه فهو : شيخه
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أكل من الشجرة نزل إىل أرض اخلالفة، وأنت إذا أكلت من شجرة النهي نزلت إىل أرض القطيعة فإياك 
مث إياك، وكان يقول شخص من األولياء يتكلم على الناس بأرض املغرب، وهو بادن فدخل عليه شخص 

بريها فقال هذا يزهد يف الدنيا، وهو كاذب فكوشف به الشيخ فقال من فوق املنرب يا مكشوف الرأس ك
ألصحابه إذا أكلتم طعام إنسان فاشربوا عنده : أبا رويس ما مسعين إال حبه، وكان رضي اهللا عنه يقول

املاء من سقي مؤمناً شرب ماء مع وجود : "ينال كمال األجر فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ال ينبغي للفقري أن يأخذ من أحد : وكان يقول". كان كمن أعتق سبعني من ولد إمساعيل عليه السالم

شيئاً يقصد نفع نفسه إمنا يأخذ ليثيب من يعطيه ويعوضه عليه فمن تطهرت نفسه، وتقدست فليقبل، وإال 
ي قد استغنيت بك فقال يا سيد: فال، وقال رضي اهللا عنه لبعض أصحابه مل انقطعت عن جملسنا فقال

الشيخ ما استغىن أحد بأحد ما استغىن أبو بكر رضي اهللا عنه، ومع ذلك مل ينقطع عن رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم يوماً واحد، وكان يقول ملا خلق اهللا تعاىل األرض اضطربت فأرساها باجلبال

ل، وكان يقول األكوان كلها عبيد وكذلك النفس ملا خلقها اهللا تعاىل اضطربت فأرساها جببال العق
مسخرة، وأنت عبد حضرته وكان يقول ألصحابه إذا وصلتم إىل مكة فليكن مهكم رب البيت ال البيت، 
وال تكونوا ممن يعبد األصنام، واألوثان، وكان يقول من عرف اهللا مل يسكن إليه ألن يف السكون إىل اهللا 

وكان يقول الويل يف حال فنائه ال بد أن تبقى " قوم اخلاسرونوال يأمن مكر اهللا إال ال"ضرباً من األمن 
معه لطيفة علمية عليها يترتب التكليف، وذلك كما يكون اإلنسان يف البيت املظلم فهو عامل بوجوده، 

واهللا ما جلست حىت جعلت مجيع الكرامات حتت : وإن كان غري مشاهد له، وكان رضي اهللا عنه يقول
: اهللا رضي اهللا عنه قرأت على الشيخ أيب العباس كتاب الرعاية للمحاسيب فقالسجاديت قال ابن عطاء 

مجيع ما يف هذا الكتاب يغين عنه كلمتان أعبد اهللا بشرط العلم، وال ترض عن نفسك أبداً مث مل يأذن يل 
سببه القبض الذي ال يعرف : يف قراءته بعد، وكان يقول من اشتاق إىل لقاء ظامل فهو ظامل، وكان يقول

لو علم الشيطان أن مث طريقاً توصل إىل اهللا تعاىل أفضل من : ال يكون إال ألهل التخصيص، وكان يقول
مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم : "الشكر لوقف عليها أال تراه كيف قال

وكان يقول أبو بكر، وعمر ومل يقل صابرين، وال خائفني، وال راجعني، " وال جتد أكثرهم شاكرين
خلفاء الرسالة، وعثمان، وعلي خلفاء النبوة، وكان يقول العامة إن رأوا إنساناً ينسب إىل الوالية جاء من 
الرباري والقفار أقبلوا عليه بالتعظيم، والتكرمي وكم من بدل وويل بني أظهرهم فال يلقون إليه بإال مع أنه 

غيار عنهم فمثلهم يف ذلك كمثل محار الوحش يدخل به البلد فيطوف هو الذي حيمل أثقاهلم، ويدافع األ
به الناس متعجبني لتخاطيط جلده، وحسن صورته، واحلمر اليت بني أظهرهم حتمل آثقاهلم إىل موضع 
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أغراضهم وتنقل ترام وآالت بنائهم، وال يلتفتون إليها، وكان رضي اهللا عنه يقول اهلالك ذه الطائفة 
  .اجي ا رضي اهللا عنهأكثر من الن

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي ياقوت العرشيومنهم    

    

كان إماماً يف املعارف عابداً زاهداً وهو من أجل من أخذ عن الشيخ أيب العباس املرسي رضي اهللا عنه، 
وأخرب به سيدي أبو العباس رضي اهللا عنه يوم ولد ببالد احلبشة، وصنع له عصيدة أيام الصيف 

ندرية فقيل له إن العصيدة ال تكون إال يف أيام الشتاء فقال هذه عصيدة أخيكم ياقوت ولد ببالد باإلسك
احلبشة وسوف يأتيكم فكان األمر كما قال وهو الذي شفع يف الشيخ مشس الدين بن اللبان ملا أنكر على 

 ومل يقبل يدي سيدي أمحد البدوي رضي اهللا عنه وسلب علمه، وحاله بعد أن توسل جبميع األولياء،
أمحد شفاعتهم فيه فسار من اإلسكندرية إىل سيدي أمحد وسأله أن يطيب خاطره عليه، وأن يرد عليه 
حاله فأجابه مث إن سيدي ياقوت زوج ابن اللبان ابنته، وملا مات أوصى أن يدفن حتت رجليها إعظاماً 

العرش، وما يف األرض إال جسمه، لوالدها الشيخ ياقوت وإمنا مسي العرشي ألن قلبه كان مل يزل حتت 
وقيل ألنه كان يسمع أذان محلة العرش، وكان رضي اهللا عنه يشفع حىت يف احليوانات، وجاءته مرة ميامة 

فجلست على كتفه، وهو جالس يف حلقة الفقراء، وأسرت إليه شيئاً يف أذنه فقال باسم اهللا، ونرسل 
ت فركب بغلته من اإلسكندرية، وسافر إىل مصر العتيقة معك أحداً من الفقراء فقالت ما يكفيين إال أن

حىت دخل إىل جامع عمرو فقال امجعوين على فالن املؤذن فأرسلوا، وراءه فجاء فقال له هذه اليمامة 
صدقت قد ذحبتهم مراراً فقال ال تعد : أخربتين باإلسكندرية أنك تذبح فراخها كلما تفرخ يف املنارة فقال

ومناقبه رضي اهللا تعاىل عنه .  تعاىل ورجع الشيخ إىل اإلسكندرية رضي اهللا تعاىل عنهتبت إىل اهللا: فقال
تويف رضي اهللا عنه باإلسكندرية سنة سبع وسبعمائة . كثرية مشهورة بني الطائفة الشاذلية مبصر، وغريها

  .رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا السكندريومنهم    

زاهد املذكر الكبري القدر تلميذ الشيخ ياقوت رضي اهللا عنه، وقبله تلميذ الشيخ أيب العباس املرسي كان ال
مات هكذا سنة سبع وسبعمائة وقربه بالقرافة . ينفع الناس بإشاراته، ولكالمه حالوة يف النفوس، وجاللة

، وكتاب لطائف املنن، وغري ذلك وله من املؤلفات كتاب التنوير يف إسقاط التدبري، وكتاب احلكم. يزار
  .رضي اهللا تعاىل عنه
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اهللا تعالى  رحمه جدي الخامس الشيخ موسى المكنى بأبي عمرانومنهم    

يف بالد البهنسا بصعيد مصر األدىن وهو من أجل أصحاب سيدي الشيخ أيب مدين التلمساين شيخ 
م الزاي، وإسكان الغني املعجمة، نسبة املغرب، وكان من أوالد السلطان موالي أيب عبد اهللا الزغلي بض

إىل قبيلة من عرب املغرب يقال هلم بنو زغلة، وكان سلطان تلمسان، وما واالها فلما تزعزع سيدي 
موسى اختار طريق اهللا تعاىل على امللك فتشوش، والده لذلك فلما غلب األمر عليه أطلق له األمر فاجتمع 

 تعاىل عنه فلما قدم عليه قال له إىل من تنسب قال إىل سيدي موسى على الشيخ أيب مدين رضي اهللا
إىل السيد حممد بن احلنفية بن علي بن أيب طالب : وما ينتهي نسبك قال: السلطان موالي أيب عبد اهللا قال

يا سيدي أشهدك : رضي اهللا عنه فقال الشيخ رضي اهللا عنه طريق فقر، وملك، وشرف ال جيتمعن فقال
 إىل غريك فأخذ عليه العهد، ووقع على يديه الكرامات، وكلمته البهائم، أين قد خلعت نسبيت

واحليوانات، وهابته األسود فلما أرسل سيدي أبو مدين رضي اهللا عنه عدة من أصحابه إىل مصر أرسله 
من مجلتهم، وقال له إذا وصلت إىل مصر فاقصد ناحية هور بصعيدها األدىن فإن فيها قربك، وكان 

ت أوالده يف البالد فجماعة ماتوا مبنشية األمراء، ومجاعة ببلنسورة، وساح أوالده إىل بالد كذلك، وتفرق
الرجراج، وكان إذا ناداه مريده أجابه من مسرية سنة، وأكثر، وأخرب أصحابه بأحوال جلي األدىن الشيخ 

 سنة سبع وسبعمائة على مات. علي رضي اهللا عنه اآليت ذكر مناقبه يف أهل القرن التاسع إن شاء اهللا تعاىل
  .ما قيل رضي اهللا تعاىل عنه

عنه  رضي اهللا العارف باهللا سيدي محمد وفاومنهم    

    

كان من أكابر العارفني، وأخرب ولده سيدي علي رضي اهللا عنه أنه هو خامت األولياء صاحب الرتبة العلية، 
ها يف صباه، وهو ابن سبع سنني أو عشر وكان أميناً وله لسان غريب يف علوم القوم، ومؤلفاته كثرية ألف

فضال عن كونه كهال، وله رموز يف منظوماته، ومنثوراته مطلسمة إىل وقتنا هذا مل يفك أحد فيما نعلم 
معناها، وملا دنت وفاته خلع منطقته على األبزاري صاحب املوشحات، وقال هي وديعة عندك حىت 

 عنده املوشحات الظريفة إىل أن كرب سيدي علي فخلعها ختلعها على ولدي علي فعمل أيام كانت املنطقة
عليه مث رجع ال يعرف يعمل موشحاً كما أخربين عن نفسه رضي اهللا تعاىل عنه ومسي وفا ألن حبر النيل 

توقف فلم يزد إىل أوان الوفاء فعزم أهل مصر على الرحيل فجاء إىل البحر، وقال اطلع بإذن اهللا تعاىل 
وسئل ولده سيدي علي رضي اهللا عنه مع علو . ة عشر ذراعاً وأوىف فسموه وفافطلع ذلك اليوم سبع
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مقامه، وفرقانه أن يشرح شيئاً من تائية والده فقال رضي اهللا عنه ال أعرف مراده ألنه لسان أعجمي على 
ون، ومن كالمه رضي اهللا عنه يف كتاب فصول احلقائق أعوذ باهللا من شياطني اخللق، والك. أمثالنا انتهى

وأبالسة العلم، واجلهل، وأغيار املعرفة والنكرة اللهم إين أعوذ بك، ويسبق قدمك من سر حدودك، 
وبظلمة ذاتك من نور صفاتك وبقوة سلوبك من ضعف إجيادك وبظلمة عدمك مز نور تأثرياتك، وأعذين 

 وال اللهم بك منك يف كل ذلك بكل ذلك كذلك من وجه العلم، وال كيف كذلك من حيث العقل،
بذلك من جهة قصد النفس، وال كذلك من حيث تصور الوهم أعوذ بك من كل ذلك كذلك من حيث 
إنه كذلك ال من حيث إنك ويل ذلك اللهم أغنين بدميوميتك عن بقاء آالئك بإحاطة، وجودك عن تصور 

فيها األبصار، الواحد واألحد وبقيومية قيامك عن استقامة تقومي املدد وغيبين يف ظلمة ذاتك اليت حتجز 
والبصائر ويستحيل فيها معارف العقول اإلهلية ذات األسرار، والسرائر، وأستغفرك بلسان احلق ال بلسان 
الوقاية والنظر بعني التالشي ال بعني الرعاية، واجلذب بسر العدم ال بقوة اهلداية، والتالشي ينفي الرسم ال 

ما أنا سبحانك من وجه الوجه املترته عن وسم برسوم الوالية سبحانك من وجه ما أنت ال من وجه 
األمساء والكىن سبحانك يف احليث الذي ال يلتحق به البقاء، وال الفناء أحاشيك عن العلم، والقول، 

وأنزهك عن القوة، واحلول، وأشاكل ال يف املنة، والطول، وأمد لك يد التأييد ال يد الوسيلة، وأسألك 
وأعوذ بك من حتليل التحويل، وحماوالت احليلة اللهم أرين، وجهك ال بسبح التفضل ال فضل الفضيلة، 

من حيث كل شيء هالك، وأسألك يب ال سبيل املهالك، واهلالك اللهم إين أسألك بذات عدمك، 
وبذات وجودك، وبالذات اردة، وبالذات املتصفة بذات التكوين، والتلوين، وبالذات الفاعلة، وبالذات 

جعلين عيناً لذات الذوات، ومشرقاً ألنوارها املشرقات، ومستودعاً ألسرارها املكتتمة يف املنفعلة اللهم ا
غيوا املبهمات اللهم إين أنزهك ال لترتيه احلسن لك عن أوصاف اجلسم، والنفس عن شهوات الطبع 

عجوزاً والعقل، وأخالق النفس، والقلب، وأنزهك عن كل ذلك، ونده، ومثله، وخالفه، وغريه ترتيهاً م
     عن تصوره، وتومهه، وكان رضى اهللا عنه يقول قال 

يل احلق أيها املخصوص لك عند كل شيء مقدار، وال مقدار لك عندي فإنه ال يسعين غريك، وليس 
مثلك شيء أنت عني حقيقيت، وكل شيء جمازك، وأنا موجود يف احلقيقة معدوم يف ااز يا عني مطلعي 

صنوعايت إليك يرجع األمر كله، وإىل مرجعك ألنك منتهى كل شيء، وال تنتهي أنت احلد اجلامع املانع مل
إىل شيء طويت لك األرضني السبع يف سبع من احلب، والنوى املتنوعة بالفعل إىل أصناف من نبات شىت 

إن الذي أحياها "فإذا شئت على نشرها فيها جواهر السماء اهتزت وربت، وأنبت من كل زوج يج 
فإذا تكامل خلقها، وتكون، وتزين كوا سعت على " 39: فصلت" "ى إنه على كل شيء قديرحملي املوت

أقدام اإلقدام ملسجدك األقصى حبكم االستقصا فتخر ساجدة سجود العبودية ألرباب حواسك الكلية، 
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واجلزئية تسبحك بألسنة التقديس، وتقدسك بأفواه الترتيه، وتعظمك تعظيم خملوق خلالف فأمالكها 
سبح، وحتمد، وأفالكها تقوم، وتسجد، وأنت جالس يف جملس سلطانك مستو على عرش ناطقة ت

: طه" "وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مهساً"إنسانك قد تال لسان اإلحسان مبحضر األكوان 

وأطال يف ذلك مبا ال تسعه العقول فراجعه، وله كتاب العروس، وكتاب الشعائر وديوان عظيم " 108
  .ؤلفات أخر، وقد ذكرنا مناقبه يف كتاب مستقل رضي اهللا عنهوم

   رحمهعنه، و رضي اهللا األستاذ سيدي علي، ولدهومنهم  

كان يف غاية الظرف، واجلمال مل ير يف مصر أمجل منه وجهاً، وال ثياباً وله نظم شائع، وموشحات 
وله عدة مؤلفات شريفة، وأعطى ظريفة سبك فيها أسرار أهل الطريق وسكرة اخلالع رضي اهللا عنه، 

لسان الفرق، والتفصيل زيادة على اجلمع، وقليل من األولياء من أعطى ذلك، وله كالم عال يف األدب، 
ووصايا نفيسة حنو جملدات، وردت عليه فأمالها يف ثالثة أيام رضي اهللا عنه فأحببت أن أخلصها لك يف 

اء العميقة عن غري أهل الكشف ألن الكتاب يقع يف هذه األوراق بذكر عيوا الواضحة، وحذف األشي
  .يد أهله، وغري أهله فأقول، وباهللا التوفيق

    

كان رضي اهللا عنه يقول مولدي سحر ليلة األحد حادي عشر حمرم سنة إحدى وستني وسبعمائة كما 
واهللا متم نوره : "ىلرأيته خبطه، وتويف عام أحد، ومثامنائة كما قيل، وكان رضي اهللا عنه يقول يف قوله تعا

فيا صاحب احلق ال تم بإظهار شأنك اهتماماً حيملك على االستعانة " 8: الصف" "ولو كره الكافرون
" 45: النساء" "وكفى باهللا ولياً وكفى باهللا نصرياً"باخللق فإنك إن كنت على نور حق فهو يظهر باهللا 

عته فإنك ال تتمتع بذلك إن متعت به إال وإن كنت على ظلمة باطل فال تتسبب يف إظهار ذلك، وإشا
 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن -أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع "قليال مث اهللا أشد بأساً، وأشد تنكيال 

فافهم، وكان يقول يف حديث ليلة اإلسراء فدخلت فإذا أنا بآدم أي فإذا أنا يف صورة حقيقة " علينا بيانه
كذلك القول يف مجيع ما رآه من األنبياء عليهم الصالة، والسالم تلك الليلة فصرح آدم وناطق بناطقته، و

بأنه ظهر بصور حقائق الكل، ومجيع نواطقهم، وزاد عليهم مبا زاد وحنن الوارثون لرقائقهم وكان رضي 
عيسى اهللا عنه يقول أولو العزم من الرسل سبعة، وهم آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وداود، وسليمان و

عليهم الصالة، والسالم، وأطال يف السر يف ذلك، وكان يقول زمن خامت األنبياء يكون عدد أولياء زمانه 
: بعدد أولياء األزمنة كلها لكن ظهورهم معه كظهور الكواكب مع الشمس، وكان رضي اهللا عنه يقول

 بكل ما جاء به من تقدمه، إمنا كانت شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم، ال تقبل النسخ ألنه جاء فيها
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وزيادة خاصة، ونزلت شريعته من الفلك الثامن املكوكب فلك الكرسي، وهو فلك ثابت فلذلك قبلت 
شرائع األنبياء عليهم الصالة، والسالم النسخ دون شريعته، وأطال يف ذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول ال 

إال حىت ال يرى غريه وال " 79: األنعام" "وما أنا من املشركني: "يصح ألحد أن يقول يف استفتاحه
املصلى، وال القبلة، وال املناجي فاجعل ربك مشهودك دون غريه، وكان يقول من أعجب األمور قول 

أي مع كونك تراين على الدوام فافهم، وكان رضي اهللا " لن تراين"احلق تعاىل لسيدنا موسى عليه السالم 
كل شيء، وجدته " 45: العنكبوت" "ة تنهى عن الفحشاء واملنكرإن الصال: "عنه يقول يف قوله تعاىل

وجعلت قرة "حاجزاً لك عن الفحشاء، واملنكر يوجد العدل، واإلحسان فهو الصالة يف كل مقام حبسبه 
" ولذكر اهللا أكرب"فهو السر الفعال يف كل مرتبة صالتية، والصالة صلة بني العبد وربه " عيين يف الصالة

، وحده ال شريك له مل يكن شيء غريه فافهم، وكان يقول يف قول اجلنيد رضي اهللا عنه وهو شهود ذاته
لون املاء لون إنائه حني سئل عن املعرفة، والعارف هو على قسمني أحدمها أن املاء على لون، وإناؤه ال 

 عكسه فيكون لون له كاألواين الشفافة الساذجة من الصبغ فيكون اإلناء مشهوداً على لون مائه، والثاين
املاء مشهوداً على لون إنائه، ويف األول املشهود هو لون املاء، والوهم يف تشبهه يف اإلناء، والثاين عكسه 

يف : فليس التحقيق إال يف األفراد كل حقيقة بنفسها يف كل مقام حبسبه فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول
طة ماء البحر بأمواجه معىن، وصورة فهو حقيقة أي كإحا" 54: فصلت" "أال إنه بكل شيء حميط: "قوله

كل شيء وهو ذات كل شيء وكل شيء عينه، وصفته فافهم، وكان يقول العارفون يظهرون مواجيدهم 
للناظرين يف مرايا األدلة املقبولة عندهم، والنظار يأخذون مواجيدهم من تلك األدلة املقبولة فافهم، وكان 

  .عيباً يف كل مقام حبسبه فافهممن وجد مث حبث كان حبثه : يقول

مىت جردت احلقائق عن اللواحق، والنسب، وأفردت عما به تتمايز الرتب مل تكن إال دأباً : وكان يقول
  .فقط فإن ذقت حقيقة التحقيق فمن مث فخذها بقوة فافهم

    

، ومن مل يشهد وكان يقول التغاير أم احلجب، والتكاثر فافهم، من مل يشهد إال واحداً فليس عنده زائد
إال حقاً فاعل يف خلق قابل ليس عنده باطل، ومن مل يشهد إال أمر الرمحن ليس عنده أمر الشيطان، وقس 
على هذا فلكل مقام مقال فافهم، وكان يقول من علم أن ال إله إال اهللا مل يبق ألحد عنده ذنب سيما ملن 

أي بال إله إال اهللا، وكان يقول يف " 19: حممد ""فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك"يعترف بذلك 
أي مهما تصورين به من الصور كنت ممده من أفق " أنا عند طن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين"حديث 

تلك الصورة حبكمها فافهم، وكان يقول ما عبد عابد معبوداً إال من حيث رأى له، وجهاً إهلياً ولكن 
 االنطالق من قيد وجه إهلي حمبوب مبرتبة مألوهه سيما، وألوهيته منكورة الكامن يدعو ناطقة النواطق إال
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انظر إىل مراتب التعابد كيف كل منها حمتاج يف : يف النظر اآلدمي، وأطال يف بيان ذلك، وكان يقول
 ظهوره إىل اآلخر الذي يقابله فلوال الواجب ما ظهر املمكن ممكناً، ولوال املمكن ما ظهر الواجب، واجباً

وسئل رضي اهللا عنه عن . فلكل، واحد أثر يف اآلخر كالعلة، واملعلول، والفعل، واملفعول والعامل واملعلوم
وهل عدول موسى عليه : هل هو سؤال عن ماهية اهللا تعاىل كما يقال" وما رب العاملني"قول فرعون 

 ارد احلقيقي مبا اليت تطلب السالم عن اجلواب املطابق كما زعموا تنبيهاً على غلط السائل يف سؤاله عن
فأجاب رضي اهللا عنه هذا سؤال عن ماهية صفة من صفات . حقيقة ماله جنس، وفصل جياب ما عنها

اهللا ال عن ماهية اهللا، واجلواب مطابق رمسي ألنه أجاب باخلاصة املعلوفة عند السائل، وميكن أن يكون 
 معروف بوضوح أدلته معرفة ضرورية لكل عاقل فال جعل اجلواب تفسرياً للفظ تنبيهاً على أن املسمى

فقيل هل يف ذلك سر؟ " إن كنتم تعلقون"يسأل عنه إال متعنت أو من ال يعقل، ولذلك قال يف الثالثة 
منها أن رب العاملني هو القائم على كل كائن بتربيته حىت يقوى ذلك : فقال رضي اهللا عنه فيها أسرار

:  لتربيته فهو وجود الكل، واألمر له مجيعاً، ومن مث توجه قول فرعونالكائن، ويقول من توجهت قواه

: اآلية، وحفظ له موسى حرمة مشهده فلم جيبه بأكثر من قوله" 29: الشعراء" "لئن اختذت إهلاً غريي"

فجاءه بعصا ظهرت ثعباناً، وهو وجودها املتعني ا فما جاء مبجيئها إال هو " أولو جئتك بشيء مبني"
لقد جاءت رسل ربنا "صرف بذاته يف حجب تعيناته، ومظاهر جتلياته فجاء باحلق املبني حيث جاء فهو مت
إين ألظنك يا موسى : "فكان فرعون شاهداً بال أدب، وموسى شاهد حي وأين قول فرعون له" باحلق

 يعلم أي املسحور، وانون املستور احملجب، وال" لقد علمت: "من قوله" 101: اإلسراء" "مسحوراً
آمنا برب العاملني "السحرة : ذلك إال مشاهد عارف بأن مشهوده مستور عن سواه، وهكذا حني قال

فآمنوا على ستر تغطية استعدادام يف كل مقام حبسبه فكانوا سحرة، وطلبوا املغفرة " رب موسى وهرون
 التلبس الذي هو شأن فانظر كشفه، وحتقيقه هنا لو سلم من امليل إىل" آمنتم به"هلم فرعون " قال"ف 

 لقد - واستيقنتها أنفسهم -ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب، وأيب : "مرتبة اإلبليسية فأضله اهللا على علم
أي وجود احلق املبني ولكل مقام مقال، ولكل " علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات، واألرض بصائر

د أحد قط يف قوم إال إن آثرهم، ومل يشاركهم جمال رجال فاجنهم، وكان رضي اهللا عنه يقول ال يسو
فيما يستأثرون به يف كل مقام حبسبه فافهم وكان يقول كنية الشيطان أبو مرة تدري من هي املرة الذي 

هذا أبوها هي النفس اجلسمانية ذات الشؤون املنكرة شهوة يمية فال هي حرة، وغضب كليب سبعي فال 
  . ما دخلت يف شيء إال أفسدته كما يفسد احلنظل اللنب فافهمهي برة، تدري مل مسيت مرة ألا

    

ليس املراد به معىن احلدوث يف نفس " كنته"ويف رواية " فإذا أحببته كنت مسعه"يف حديث : وكان يقول
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األمر ألنه كذلك بالذات، وإمنا ذلك ليكون الشهود مرتباً على ذلك الشرط الذي هو احملبة فمن حيث 
ي جاء احلدوث ال من حيث التغرير الوجودي فافهم، وكان يقول ال جر ذات أخيك، الترتيب الشهود

ال تعب أخاك مبا : ولكن اهجر ما تلبس من املذمومات فإذا تاب من ذلك فهو أخوك فافهم، وكان يقول
د أو مذنب عوقب فطهره اهللا أو مبتلى ق" لينصرنه اهللا"أصابه من معايب دنياك فإنه يف ذلك إما مظلوم 

وقع أجره على اهللا فافهم، وكان يقول من الرعونة أن تفتخر مبا ال تأمن سلبه أو تعري أحداً مبا ال يستحيل 
  .يف حقك، وأنت تعلم أن ما جاز على غريك جاز عليك، وعكسه فافهم

ملا كان ظاهر هذا هو املوت الطبيعي استصعبه " إنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا"وكان يقول يف حديث 
موتوا قبل أن : "افلون، واستهونه املشتاقون فخفف عن الطائفتني بتوجيهه إىل املوت املعنوي فقالالغ

أي جردوا نفوسكم من الصفات املذمومة تقيلومها، ويؤيده قول عمر رضي اهللا عنه يف البصل فإن " متوتوا
 يقول الشيطان نار، كنتم ال بد آكليها فأميتوها طبخاً يعين اطبخوها حىت يذهب خبثها فافهم، وكان

وحضرة الرب نور، والنور يطفيء النار فال جتاهل بأن تبعد معه عن حضرة ربك احلق، ولكن جاهده بأن 
تواجهه بنور ربك فإن كان له نصيب يف السعادة انطفأت ناريته، وعاد نوراً مسلماً ال يأمرك إال خبري، 

وكان يقول يف حديث ابن عمر إنه عليه السالم وإال أطفأه نور ربك وأحرقته شهبه فعاد رماداً فافهم، 
يعين كن حبيث ييأس منك كل كفور كما ييأس الكفار من أصحاب " عد نفسك من املوتى"قال له 

القبور ألن امليت ال براح له من املثول بني يدي اهللا تعاىل ال يتصرف لنفسه يف شهوة، وال غضب، وال 
سبيل اهللا طريقه من مات فيها فهو شهيد : ي اهللا عنه يقوليرى سوى ربه كيفما انقلب فافهم، وكان رض

اآلية فافهم، " وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء"فاملؤمنون كلهم شهداء يف سبيل اهللا 
قال سيدي أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه احملبة قطب، واخلريات كلها دائرة عليها فافهم، : وكان يقول

أي هو عند اهللا مرضى " خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك: "يقول يف معىن حديثوكان 
رضا يعرب عنه بأنه أطيب من ريح املسك لو لطخ املكلف به فمه تقرباً وتطيباً للعبادة فافهم، وكان يقول 

 أظهرها ففائدا إعالم ال يظهر إمام هدى ملأموميه من األفعال إال ما فيه كما هلم، وأما اخلصوصيات فإن
املأمومني أن إلمامهم خصوصيات باطنة ليس لغريه يف وقته مثلها فيقوى به إميام، ويعلمون أم ليس هلم 

إذا، وجدت من يدعو إىل اهللا فأجبه، وال يصدنك كونه من الطائفة اليت : منه بدل فافهم، وكان يقول
فقال اليهود لو جاء حممد منا التبعناه لكن جاء من انتميت إىل غريها فبمثل ذلك صد األشقياء قبلك 

يا قومنا أجيبوا : "العرب فال نتبعه، وندع أمر بين إسرائيل فكان اجلن أعقل رابطة منهم، وأفقه حيث قالوا
اآليات، واعلم أن احلقيقة الداعية إىل اهللا تعاىل يف كل دور هو " 31: األحقاف" "داعي اهللا وآمنوا به

وكل الدعاة يف زمنه إمنا هم " 108: يوسف" " هذه سبيلي أدعوا إىل اهللا على بصريةقل"صاحب وقته 
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وعالمته اندراج بيانام، وكشوفام يف كشفه، وبيانه، واختصاصه عنهم " أنا ومن اتبعين"رقائقه، وألسنة 
عتمدت عليه من ألق حبلك، وأسبابك، وما ا: مبا ال سبيل هلم إليه إال بإمداده، وفيضه فافهم، وكان يقول

معلوماتك ومعموالتك بني يدي الداعي إىل اهللا تعاىل حىت يلتقمها حكمه، وحكمته فال يبقى لك عمدة 
إال على حقه، وال توصل إال بصدقه ليسري بك إىل ربك يف حالة حمو نفسك ليال، وخيرجك من مواطن 

أصحاب : شتدت هو ال كما قالحتكم العدو إىل مقامات حكم املوىل فهناك ال تزلزلك الزالزل، وإن ا
فكان من حكمة ربه لقومه الذين أسرى م ما " إنا ملدركون قال كال إن معي ريب سيهدين: "موسى

كان فافهم كما خرج موسى من مدينة فرعون خائفاً يترقب مستغرقاً يف ربه فأفضى أمره إىل مقام 
ض فرعون خائفني يترقبون مستغرقني يف نور املناجاة جرت تلك السنة على اتباعه فأسرى بعباد اهللا من أر

  .إميام فأفضى أمرهم به إىل مقام النجاة فافهم

    

إمنا خرق اخلضر عليه السالم السفينة بركاا حلكم منها أن يبني هلم أن : وكان رضي اهللا عنه يقول
 يف الرب، والبحر السفينة لو كانت حاملة بألواحها، ودسرها لغرقوا عند خرقها ولن مكرمهم هو حاملهم

فسواء، وجودها، وعدمها عند صاحب اليقني الكامل وهلذا مشى على املاء من كان هذا يقينه، ولو أراد 
إذا رأيت أن اخلضر عليه السالم قسمت له احلياة إىل إدراك الزمن : املشي على اهلواء أيضاً، وكان يقول

لعلي أراهم أو أرى من يراهم : عىن قول القائلاحملمدي فما طلب موسى بفتاه السبيل إليه إال من باب م
إمنا لقي موسى عليه السالم اخلضر بفتاه ليجمع لفتاه بني حبر الرسالة : فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول

من نبوته، وحبر الوالية من خصوصية اخلضر عليه السالم، والسر يف ذلك أن حكم الويل مع حكم 
لنجم مع حكم الشمس، وذلك كما أن النص إذا وجد اندرجت الرسول الذي يلزمه شريعته كحكم ا

أحكام االجتهاد كلها حتته، وكان احلكم حكم النص، وإذا غاب النص رجع كل جمتهد إىل حكمه فكما 
أن حكم كل جمتهد يف حياة النيب مندرج يف حكمه إن أثبته ثبت، وإن نفاه انتفى كذلك حكم وىل مع 

من بعده من اخللفاء فلكل جمتهد حكمه ال يلزمه اجتهاد غريه فهكذا رسول، وأما يف زمن أيب بكر، و
كان أولياء بين إسرائيل يف حياة موسى مندرجي احلكم يف حكمه فلما دنث، وفاته، وتوارى مشس 

رسالته حبجاب خليفته الذي يستخلفه بعده، وكان ذلك اخلليفة هو فتاه الذي قصد به اخلضر عليه السالم 
ل الوالية ستظهر يف زمان ذلك الفىت فأراه كيف يكون معاملته هلم إذا ظهر يف زمن علم أن أحكام أه

" حىت أبلغ جممع البحرين"أي ال أموت " ال أبرح"خالفته، ومجع له بني أمري الرسالة، والوالية فقال لفتاه 

هما نسيا فلما بلغا جممع بين"أو أعيش إىل أن حيصل ذلك، ولو عشت حقباً " أو أمضي حقباً"أي فيك 
مث كان من األمر ما قص اهللا علينا يف الكتاب فعلمه أن يسلم لألولياء باطناً، " 61: الكهف" "حوما
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وإن اقتضى الشرع إنكار شيء من أمرهم أنكره ظاهراً على جهة االستعالم كي ال يتشبه بأحكامهم من 
اها اخلضر فإن مثلها ال تسقط به ليس يف مقامهم، وإال فما ملوسى كف عن اخلضر بتلك املعاين اليت أبد

املطالبة يف ظاهر الشرع فمن خرق سفينة قوم بغري إذم، وقال خرقتها لئال تغضب مل تسقط املطالبة 
بذلك ظاهراً، ومن قتل صبياً، وقال خشيت أن يرهق أبويه طغياناً، وكفراً مل تسقط عنه املطالبة بذلك يف 

مري ليس مسوغا ملثل هذه األعمال يف احلكم الظاهر، وإن ظاهر الشرع، وقول الويل ما فعلته عن أ
حتققت، واليته فما كان اإلنكار من موسى أوال إال حفظاً لنظام الشرع الظاهر مث كف آخراً حفظاً 
لرعاية أمر اهللا يف أوليائه وذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع، وهو شهيد، وكان رضي اهللا عنه 

ضر يعين أن للحق عباداً أقامهم لبيان املكتسبات، وعباداً أقامهم لبيان يف قصة موسى، واخل: يقول
املوهوبات ليس ألحدمها أن يعترض عل اآلخر، وال يشاركه فيما أقيم فيه وإن كان أحدمها نبياً، واآلخر 

م اجلبال أمثال الرجال فكما أن اجلبال ال يزيلها عن مقيلها من األرض ما عا: ولياً فافهم، وكان يقول
العامل إال الشرك فكذلك الويل ما يزيل مهته عن قلب من آوى إليه إال شرك خالص موضع احملبة من قبله 

فال يفلت الويل قلب مريده سوى " 46: إبراهيم" "وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال"بغري والء ربه 
  .الشرك ال تقصري، وال غريه فافهم

موصولة، وأمره شأنه ألن تلك " ما فعلته عن أمري"ى؟ يف قول اخلضر ملوس" ما"لفظة : وكان يقول
اخلضر عليه السالم مظهر عرفاين رأى : األفعال كانت من أحكام روح اإلهلام الوالئي فافهم، وكان يقول

فيه موسى عليه السالم حني وجوده ما سأل يف مقامه العرفاين أن يراه يف شهوده، وذلك املظهر كان منه، 
ما من كامل يف رتبة إال وهو جامع لكماالت ما دوا، وفقري لكماالت ما : يقولوإليه فافهم، وكان 

  .فوقها فافهم إىل أن ينتهي األمر إىل من له املنتهى، وليس، وراءه مرمى واهللا أعلم

    

وكان يقول النفس ما له اإلدراك والروح ما به اإلدراك يف كل مقام حبسبه، ومن هنا مسي القرآن روحاً، 
روحاً، وجربائيل روح الوحي النبوي املرسل يف املعاين اجلاللية، وميكائيل روح هذا الوحي يف وعيسى 

املراتب اجلمالية، ولذلك كانت آية إلياس النار تسري معه حيثما سار، وأما اخلضر فإنه جليس على األرض 
له عني األمرين يف اليابسة فاخضرت حيث مجع ملوسى بني النار، والشجرة يف جتليه، ومت له ذلك ظهر 

إلياس قومه، وخضرهم، ولذلك كان إلياس لألولياء كجربيل لألنبياء وكان أكثر من يراه أصحاب 
ااهدات واخلضر هلم كميكائل، وأكثر من يراه أصحاب املشاهدات، وال يظهر أن ألحد إال متمثلني من 

 اآلن الواحد مجاعات متفرقون يف غيبه إىل شهادته، ويرامها كل أحد حبسب حاله، ومقامه، ويرامها يف
أماكن متباعدة على هيئات خمتلفة وال يظهران معاً إال ملن له روح كمال ذات جالل، ومجال فافهم، 
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يف صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم خلف عبد الرمحن بن عوف إشارة إىل أن : وكان رضي اهللا عنه يقول
 كغاية الشيء له فال يلزم من اإلتباع الظاهر فضيلة املتبوع على املتبوع يف املعىن قد يكون تابعاً يف الصورة

" 123: النحل" "أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً: "التابع يف الباطن، وقد أوحى إىل نبينا صلى اهللا عليه وسلم

 يف ذلك اليوم اجعلين من أمتك فافهم،: حىت إبراهيم يقول" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة"مع أنه القائل 

احلظوظ الدنيوية زبالة فمن أظهر للناس ما عنده من اخلصوصيات الربانية : وكان رضي اهللا عنه يقول
ليتوصل بذلك إىل حتصيل حظوظه الدنيوية منهم فقد برطل باململكة كلها على أن يصري زباال، وقد وقف 

لك حبستنا هنا فقال ما: عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه بأصحابه على مزبلة حىت أضجرهم فقالوا
كل ما أرضى العارف باهللا أرضى معروفه، وكل ما : هذه دنياكم اليت تتنافسون عليها، وكان يقول

وجاء مثل ذلك " إن اهللا يرضى لرضا عمر، ويغضب لغضبه"أغضبه أغضب معروفه كما جاء يف احليث 
ى أن ميضي عنكم العارفون يف حق فاطمة، وبالل، وعلي، وسلمان، وخبيب؛ فاعملوا أيها املريدون عل

وينبسطوا إن أردمت رضا ربكم، وبسط نعمه عليكم، واحذروا فإن العكس يف العكس من ذلك، واسألوا 
التكليف، واالختبار من احلق قرين االختيار، ودعوى االقتدار من اخللق : اهللا توفيقكم لذلك، وكان يقول

يكلف أي مل جيد مشقة يف التكليف فافهم وكان قلت، وقوله مل . فمن عجز، وسلم مل يكلف، ومل خيترب
: لسان الكسب يقول: صالة تنتج الدعوى رعونة، ونوم ينتج التقوى معونة فافهم، وكان يقول: يقول

، "ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا"، ولسان الوجود يقرأ "ما عندكم ينفد، وما عند اهللا باق"
ونريد أن منن على الذين "ميانه فعاقبته التمكني، وعلو الشأن من استضعف إل: فافهم، وكان يقول

اآلية، ومن كرب بإجرامه رد أمره إىل " 5: القصص" "استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني
مجيع : اآلية، وكان يقول" 124: األنعام" "سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا وعذاب شديد"صغار 

د للمستفيد إمنا هو يف احلقيقة لنفسه أن العبد من مواله عبد القوم من أنفسهم، وما من اهللا ما أفاده املفي
ال تقوم الساعة، وعلى وجه "يف حديث : إال، وإليه فافهم، وليس يفهم عين غري إنائي، وكان يقول

م من قيام القيامة أي عارف باهللا حقاً فوجود العارف باحلق بني اخللق أمان هل" اهللا اهللا: األرض من يقول
ما عبد اهللا أحد إال على الغيب لكن فتح لك الشرع الذوقي يف : ذات األهوال عليهم فافهم وكان يقول

الذوق الشرعي احملمدي باباً إىل اجلمع بأن تشهد كل شيء من معبودك حىت عبوديتك فتراه هو الذي 
ك هذا تعبده كأنك تراه ألنك لو رأيته جيري تلك األحكام عليك ويقيمها فيك بقيوميته فتصري عند شهود

رأيته، وجودك القائم جبميع صفاتك، ومسي اللسان احملمدي هذا الشهود مقام اإلحسان، وليس بعده إال 
ال حيل ألحد أن ميكن اخللق من تقبيل يده، ورجله إال إذا : مقام اإليقان، وهو العيان فافهم، وكان يقول

د من حفظ عهد احلق تعاىل يف اخللق، وقصد اهللا، وحده، صحبه من احلق ما صحب احلجر األسو
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والتطهر من لوث حتكم الوهم البهيمي، وعدم الشهوة املغفلة، واحلظوظ املشغلة، والرعونات املضلة، 
وحتمل خطايا اخللق وال يبايل أن يسود، ويذكرهم برم فيبيض قلوم فمن مجع هذه الصفات فهو ميني 

    لكل زمان، : فافهم، وكان يقول" ن الذين يبايعونك إمنا يبيايعون اهللاإ"الرمحن هلم يف األرض 

واحد ال مثل له يف علمه، وحكمته من أهل زمانه، وال ممن هو يف زمان سابق على زمانه ألنه سبقه زمان 
" 110: آل عمران" "كنتم خري أمة أخرجت للناس"لتالمذته : آخر، ولسان هذا الواحد يف زمانه يقول

هلم ذلك :  أخذوا عن إمام مل يتقدمه مثله، ومل يعاصره نظري، وإن للمأموم حكم إمامه فإن قالألم
: بلسانه فذلك منه حق، وصدق وإن قال ذلك، وليس هو من أهل ذلك املقام كذبه احلال فيما قال

لترتيه ال يرى احلق تعاىل يف اآلخرة بال حجاب إال أهل ا: فافهم، وكان يقول" واحلق أحق أن يتبع"
املطلق، وهو جتريد التوحيد عن شريك يقابله أو يشوبه لشهودهم األحد أحداً ال شريك له مطلقاً، وهذا 

هو سر العيان الذي يستحيل معه احلجاب فافهم، وأما أهل الترتيه املقيد فال بد هلم من حجاب كما أشار 
وهؤالء " ربياء على وجهه يف جنة عدنوما بني أهل اجلنة، وبني أن يروا رم إال رداء الك"إليه حديث 

هم الذين ينكرون احلق يوم القيامة إذا جتلى هلم يف غري معتقدام، وسئل رضي اهللا عنه عن مريد ادعى أنه 
شهد كمال أستاذه مث أراد السفر عن حضرته لزيارة مكة أو املدينة أو بيت املقدس، واستدل على ذلك 

رضي اهللا عنه : نيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة لوفاء نفره فقالبسفر عمر رضي اهللا عنه من حضرة ال
املريد الصادق أول ما يشهد يف شيخه الكمال جيده يف حضرة احلق اليت ا أرواح أئمة اهلدى أمجعني 

بالنسبة إليه فكيف مع هذا يفارق تلك احلضرة ملواضع آثار األنبياء عليهم الصالة، والسالم اليت هي دون 
 اليت شهد أستاذه فيها وكيف يشتغل عن بيت وضعه احلق لنفسه ببيت وضعه للناس أو عن احلضرة

جمالسة مظهر أرواح األنبياء، والتلقي عنها مواجهة مشافهة بآثار أبدام، وأفعاهلم، وأما سفر عمر بن 
ألمر رسول اهللا مث " يوفون بالنذر: "اخلطاب رضي اهللا عنه فإمنا كان امتثاال ألمر اهللا عموماً حيث قال

يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف يف املسجد : "صلى اهللا عليه وسلم خصوصاً حيث قال
وحسبك إشارة أن عمر رضي اهللا عنه لو كان يعرف مقام رسول اهللا صلى اهللا " احلرام قال أوف بنذرك

إمنا " عليه وسلم على كل شيء عليه وسلم يوم نذر ذلك مل ينذره، وقدم جمالسته لرسول اهللا صلى اهللا
إىل قوله " املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه

فانظر مع االستئذان، واإلذن يف ذهام لبعض شأم الذي احتاجوا إليه كيف احتاجوا " واستغفر هلم اهللا"
تغفارهم ألنفسهم فليس ملزيد صادق أن يفارق إمام حضرة هدايته إىل االستغفار هلم، ومل يكف فيه اس

: يف قوله تعاىل. قلت، ويتعني استثناء احلج املفروض من كالم الشيخ رمحه اهللا تعاىل، وكان يقول. أبداً

مجع اهللا تعاىل له بني الكلمة " إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه"
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فالروح هو الذي غلب " فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشراً سوياً: "لعلمية، والروح اإلرادية، وقالا
ألن الغالب عيه " وما قتلوه: "حبكمه العلمي على النسمة الكائنة من مرمي فكان ا متمثال، ولذلك قال
 األحكام الالئق ا فلذلك ال صورة احلياة فالقتل عليه حمال، وإن وقع على النسمة املتمثل ا حكم من

يؤثر يف املتمثل ا أصال ألن ما بالذات ال يزول بالعرض حقيقة، وإن توارى حبكم آخر خيالفه فذلك 
هذا فكيف صح أن موسى عليه : بالنسبة إىل من مل يدرك منه إال ذلك احلكم الذي توارى به، ورمبا يقول

ا عليه فاجلواب أن هذا امللك روح طبيعي متثل يف صورة السالم فقأ عني ملك املوت فرجع إىل ربه فرده
طبيعية فلم يبعد عنه ذلك ألنه من عامله، ولو مل يكن طبيعياً لكان الفقء مل يقع إال يف املثال فقط مث متثل 

يف معىن : مبثال آخر، وأبدل مكان العني املفقوءة عيناً سليمة، وأطال يف ذلك وكان رضي اهللا عنه يقول
معىن األول أن كل شيء ال يقيمه، . الصوفية إن احلق ذات كل شيء، واحملدثات أمساؤه انتهىقول بعض 

ويوجده، وحيققه إال احلق ألن الذات هي املقومة احملققة للعرض، وملا كان احلق من احملدثات ذه املرتلة 
ا أمساءه فألا، وأما كوا دالة عليه داللة الزمة ذاتية هلا هو قيومها الذي ال قيام هلا دونه أطلقوا عليه ذا

كما هو داللة املفعول على فاعله، واالسم ما دل بذاته على ما وضع له فمن مث مسوا احملدثات أمساء 
من أراد أن ينقاد له العامل انقياداً ذاتياً فال يطلب إال اهللا تعاىل : لقيومها الذي أوجدها فافهم، وكان يقول

    وذلك أن 

ق على صورة الكمال يطل جبميع املخلوقات كما يطلبون الرمحن ألنه نائبه يف الكون اإلنسان املخلو
من شأن الذات اإلطالق لذاا، وتساوى النسب لصفاا، ومن مث ال يشعر موجود : فافهم، وكان يقول

  .بإطالق إال كان بذاته أحن إليه من التقييد وأطال يف ذلك

 أن تنفذ من أقطار السموات واألرض لتفارق حكم عامل إذا صفت األرواح صارت م: وكان يقول
الكثافة والغري إىل حكم عامل اللطافة وحمض اخلري وميانعها حكم كوا الترايب اجلسمي فيحصل الرفض، 
والتردد، ورمبا صحب صاحبها حسرة على عدم خلوه عن العوائق عن ذلك فيثور هنالك عويل، ولطم، 

يق يف الثياب، واجللد، ورمبا قوى حال النفس عليها ففارقت بدا وبكاء، وعنف يف احلركة، ومتز
  .املعارف، وحصل املوت وأطال يف ذلك

: كلما كان حادي القوم مناسباً هلم يف عشقهم، وحاهلم كان أكثر تأثرياً فيهم، وكان يقول: وكان يقول

أن طهرا بييت " مظاهر احلق من شأن اإلمام اهلادي أن ال يغفل عن تطهري قلوب املريدين الطائفني على
باالقتراب اإلمياين احلسي، وأطال يف ذلك، وكان " والركع السجود"أي بالقسط " للطائفني والقائمني
أهل كل، ويل من جاءه بقلب سليم من احلظوظ، والشهوات البهيمة أال ترى أن : رضي اهللا عنه يقول

ية إما والد أو أخ أو عم، وأما الزوج فإمنا ينظر أهل العروس ليس إال الذين ال ينظرون إليها بشهوة يم
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إليها بإرادة أمرية ال بشهوة يمية وقد يت النساء من إظهار، وجوههن، وظهورهن، وما خيفني من 
زينتهن إال لقرابة أو غري أوىل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء، وهم 

قلدين بالتصميم ألهل النظر القاصر عن إدراك احلقائق فهكذا حال كل مريد جاء أمثال الضعفاء العقول امل
إىل حضرة أستاذ بالصدق كان من أهله وعليه تنكشف عورته وتتجلى أسراره، ومن ال فال فافهم، وكان 

اطلب من نفسك الصدق يف معرفة خصوصية أهل التخصيص وحمبتك هلم تنل منهم ما تريد، وال : يقول
: م أن يشغلوا قلوم بك، ومل أنت أمر نفسك فإن ذلك قليل اجلدوى، وكان يقولتطلب منه

األسباب لألمور الناشئة عن الكسب كاملاء للزرع مىت انقطع عنه املاء مات، وكذلك املتفكرون مىت 
ية، تركوا التفكر عطلت معتقدام النظرية، وكذلك املتقشفون مىت تركوا تقشفام بطلت تأثريام الكون

من كتم : ومكاشفام الصورية فافهم، وما كان وهباً من اهللا تعاىل فهو باق، وكان رضي اهللا عنه يقول
سره ملك أمره، ومل يكتم شيئاً من أظهر من األحوال ما يدل عليه فال تظهر لقومك إال ما تعرف منهم 

قة الشكر الكامل أن حقي: اآلية وكان يقول" 5: يوسف" "ال تقصص رؤياك على أخوتك"قبوله منك 
يشهد العبد شكره هللا تعاىل من اهللا، ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه فافهم، وال يشكر اهللا حقيقة إال اهللا، 

إذا علمت من أستاذك اإلطالع على مجيع أحوالك فقد : والعبد عاجز عن ذلك، وكان رضي عنه يقول
 فامسع هلذا، وأطع، وإن أعطاك اهللا عرضت عليه صحيفتك فقرأها فإما يشكرك، وإما يستغفر لك ربك

تعاىل أنت بصرية علمت ا ذلك فقد أوتيت كتابك تقرؤه فإن علمت مبا فيه من الصاحلات فقد أوتيت 
كتابك بيمينك، وإن خالفت ما فيه فقد أوتيت كتابك بشمالك، وإن أغفلت النظر فيه فقد أوتيته، وراء 

وحرر حسابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً فافهم، ظهرك، وحيث جاءك هذا البيان فاقرأ كتابك، 
أئمة اهلدى يف أمان اهللا عز وجل، وإمنا يبكون، ويتضرعون ألجل اتباعهم إما : وكان رضي اهللا عنه يقول

ليعلموهم كيف يعملون، وإما أا شفاعة غيبية فافهم، وال شك أن التعليم أيضاً شفاعة فمن تعلم، وعمل 
  ".فما تنفعهم شفاعة الشافعني فما هلم عن التذكرة معرضني" فانتفع، ومن ال فال فقد قبلت فيه الشفاعة

    

الكشف من ربك العليم، والغطاء من ومهك البهيم فال تستعن على الكشف بومهك فإنه ال : وكان يقول
يزيدك إال غطاء وال ختش من ربك منعاً عند صدق توجهك جلوده فإنه ال يوجدك إال إعطاء فافهم، 

ملا كانت حواء مظهر صورة شهوة آدم الباطنة كانت املرأة ال ترى قط إال : ان رضي اهللا عنه يقولوك
شهوة جسمية ال تدري ما فوق ذلك، وال تتوجه مهتها إىل أعلى منه، وال تنظر قط يف العواقب، وإمنا 

قص يف احلق كم شيء كمال يف اخللق ن: تسرع إىل ما حرك الوهم البهيم شهواا إليه، وكان يقول
كاألزواج، والذرية فإن قيل لوال الزواج ما حصل النتاج فقل هلم بل كان حيصل من حيث حصل يف آدم 



الشعراين- الطبقات الكربى  331  

عليه السالم ولكن حمض التعريض لألسباب هو أكلة النهي املوجبة لتسليط ما يف الضرورات من العقاب 
املراد بالزينة هنا " 31: فاألعرا" "خذوا زينتكم عند كل مسجد: "فافهم وكان يقول يف قوله تعاىل

املكارم، واحملامد، والفضائل فهذه هي الزينة للنفوس اآلدمية، وضد ذلك من زينة البهائم، واملراد بكل 
ولباس التقوى : "مسجد هو كل هاد للخلق بنوره، ومرشدهم إىل حسن العبودية فافهم قال اهللا تعاىل

 مفطور على صورة احلق فهي حياته وشبابه فإذا احلق: اآلية، وكان يقول" 26: األعراف" "ذلك خري
أهرمته عوارض احلجب، والغفالت صار مسندل نار إذا ألقي به فيها رجع شبابه فافهم، وال تصح صفة 

ما مسي القلب قلباً إال ألنه يف العلم : احملبة لعبد، وهو خبيل أو عاص أو عنده عجلة بال حلم، وكان يقول
ه فانقلب يف العلم األبدي فصار خلقاً بطن فيه حقه فهذا احلق يف األزل بيت األزيل حق بطن يف قوته خلق

عبده، وهذا اخللق يف األبد بيت عبده، وكما ظهر اخللق باحلق أزالً كذلك ظهر احلق خبلقه أبداً، وأطال 
إذا كان للحق بعبده عناية جعل سبب شقاء األشقياء من أسباب : يف ذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول

عادته يذنب فينكسر، ويستحي ويتذلل ويذوق طعم احلجاب والعبد فيعرف قدر الوصل فيزداد شكراً س
: يف قوله تعاىل: فافهم، وكان يقول" 11: املائدة" "إن اهللا حيكم ما يريد"فتزداد فضالً واملعكوس منكوس 

اراً باإلعراض عمن خيوض اآلية فيه إشع" 68: األنعام" "وإذا رأيت الذين خيوضون يف آيتنا فأعرض عنهم"
فافهم، " ولنجعلك آية للناس: "يف حق األولياء املكملني فهم من آيات اهللا تعاىل الدالني عليه قال تعاىل

ملا كانت الوكالة مشعرة بعجز املوكل عما فوضه إىل، وكيله، وقدرة الوكيل عليه، ولو : وكان يقول
 فيه مسي الرب، وكيالً لعبده، ومل يسم العبد، وكيالً بوجه ما إذ ال بد من مانع له من مباشرة ما، وكل

ال فقيل فما احلكمة يف إذن : لربه فافهم، وسئل هل ملريد احلق أن يتعاطى ما يشغله عن مراده فقال
الشارع صلى اهللا عليه وسلم ألمته يف التزويج، وفيه من الشغل ما ال خيفى فقال ألنه ملا رأى النفوس 

ملغلوبية لعوارضها املزاجية أذن هلا فيما يفك عنها غلبة تلك العوارض عليها لئال البشرية جمبولة على ا
: تشغلها عنه، وشرط عليها مساس احلاجة قبل التعامل ليكون الشغل يف ذلك به ال عنه أال ترى قوله

 دونه فمن والعول الزيادة أي أعىن أن ال متيلوا عن موالكم إىل ما" 6: األنعام" "ذلك أدىن أن ال تعولوا"
تزوج بنية صاحلة كان عابد اهللا تعاىل بتزوجه مع أن يف ضمنه عصمة له من الزنا الذي هو أعظم احلجب 

: عن اهللا تعاىل فافهم، وأما من تزوج حملض الشهوة فقط فذلك الذي يشغله الزواج عن ربه، وكان يقول

مت هذا فقدم أمر ربك الذي هو مبدأ حقيقتك الروحانية أحق بك من مبدأ حقيقتك اجلسمانية فإذا عل
، فهو تعاىل أحق بك وأرحم وأفرح بك من أمك، وأبيك، "فنفخت فيه من روحي"مبدؤك وقال عنك 

من كان خليفته مرشدك، ومربيك : ومن كل شيء دونه صاحب الشيء أحق بشيئه فافهم، وكان يقول
ن هو أستاذك والزم تغنم فافهم، فهو حبقيقته ربك، وهاديك فاعرف يا مريد من هو مرادك، ويا تلميذ م
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علماء السوء أضر على الناس من إبليس ألن إبلس إذا، وسوس للمؤمن عرف املؤمن أنه : وكان يقول
عدو مضل مبني فإذا أطاع، وسواسه عرف أنه قد عصى فأخذ يف التوبة من ذنبه، واالستغفار لربه، 

ى وفق األغراض، واألهواء بزيغهم، وجداهلم وعلماء السوء يلبسون احلق بالباطل، ويزيدون اإلحكام عل
فمن أطاعهم ضل سعيه، وهو حيسب أنه حيسن صنعاً فاستعذ باهللا منهم، واجتنبهم وكن مع العلماء 

الصادقني وكان يقول من املتفقهني تستفيد دعوى العلم بأحكام الدين ومن العلماء العاملني تتفيد العمل 
    بأحكام الدين فانظر أي 

لك املتفقهون ماذا استفدت من الصوفية :  أقرب قرىب عند رب العاملني فاستمسك ا، وإذا قالالفائدتني
: الصادقني فقل هلم استفدت منهم حسن العمل مبا استفدت منكم من أقوال أحكام الدين، وكان يقول

عاىل أحسن نية القربات تصري العادات، واملباحات عبادات حىت إنك ترى اجلبة الصوف على أهل اهللا ت
ومن يقترف حسنة نزد له : "تعاىل: من احلرير على غريهم، وذلك ألم قصدوا بذلك وجه اهللا تعاىل قال

بينك، وبني أن ال تدرك أن توىل حب الدنيا ظهرك : فافهم، وكان يقول" 23: الشورى" "فيها حسنا
ن يتحقق مواجيد األولياء كلهم، خامت األولياء على قلب خامت األنبياء، ومن عالمته أ: فافهم، كان يقول

وخيتص عنهم بوجده كما حقق خامت األنبياء مواجيد األنبياء كلهم، واختص عنهم خبصوصيته فافهم، 
رمبا كان الواحد صديقاً قطباً من جهتني باعتبارين، وال شك أن الصديقية يف ضمن نظام : وكان يقول

القطب مظهر نور احلق على الكمال املمكن لنوع : ولالقطبانية ألا من مراتب دائرا فافهم، وكان يق
اإلنسان حبسب زمانه، ودائرته، والصديق مظهر نور القطب على الكمال املمكن ملثله، والنور ما به 
الكشف، والبيان، وحتقيق املعاين يف األعيان فافهم، وكان يقول جمالس األولياء العارفني حماضرات 

فصاحة اللسان الروحاين وهو حتقيق املعاين ذوقاً، وحسن تلقيها حقاً، وصدقاً روحانية ال يعبئون فيها إال ب
إن "فإذا صحت هلم هذه الفصاحة فال عليهم إن فصحت ألسنتهم اجلسمانية أوكلت أو حلنت أو أعربت 

وسئل عن املراد بقول الشيخ أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه يف . احلديث" اهللا ال ينظر إىل صوركم
النور، وأعوذ بك من السبعني والثمانية فقال املراد بالسبعني السلسلة اليت فرعها سبعون ذراعاً، حزب 

وهي مظهر الفرق واهلالكة، والثمانية هي إشارة إىل سبع ليال، ومثانية أيام حسوماً، وهذه السبعة هي 
صورة جربيل هي مظهر أبواب جهنم، وكان يقول لكل ويل خضر هو متثل روح، واليته كما لكل نيب 

وقال رضي اهللا عنه يف احلديث الصحيح أنه عليه . متثل روح نبوته يظهر حلسه من فوق نفسه فافهم
والذي نفسي بيده ما سلكت فجاً قط إال سلك الشيطان فجاً : "الصالة والسالم قال لعمر رضي اهللا عنه

ني خوطب فال يقال كيف غواه املراد بذلك صورته الروحانية اليت هو ا ذلك املخاطب ح" غري فجك
الشيطان يف اجلاهلية فافهم، وكان يقول سيدي ووالدي صاحب اخلتم األعظم فالشاذيل، ومجيع األولياء 
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من جنود مملكته فهو حيكم، وال حيكم عليه من سائر الدوائر فال يقال لنا مل ال تقرؤون حزب الشاذيل 
تمية مجاعة من الصادقني يف األحوال، والذي يظهر أن قد ادعي مقام اخل: قلت. ألنكم من أتباعهم فافهم

إن أول : "وكان يقول يف قوله تعاىل. لكل زمان ختماً بقرينة قوله فيما سبق لكل ويل خضر، واهللا أعلم
اآلية املراد به قلب آدم عليه السالم ألنه أول بيت وضع " 96: آل عمران" "بيت وضع للناس للذي ببكة

يضاً جبسده مدفون حتت عتبة هذا البيت كما أعطاه الكشف، وأما بنية الكعبة فهو للرب يف البشر، وهو أ
مثال مضروب للقاصرين ليتذكروا به املعىن عند رؤية مثاله فافهم، وكان يقول الغذاء شبيه باملغتذى يف 

ل، كل مقام حبسبه فاجلسم غذاء اجلسم، والروح غذاء الروح، والنفس غذاء النفس، والعقل غذاء العق
والعلم غذاء العلم، واحلق للحق، واخللق للخلق فافهم فإن أستاذك علم مكنون فال يغتىن به إال عاملك، 

وال غذاء لعاملك إال به، وال بقاء حلي إال بغذائه فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول اخللق يف اللغة التضييق، 
ة الرسوم اخلانقاه لتضييقهم على أنفسهم واخلانق الطريق الضيق، ومنه مسيت الزاوية اليت يسكنها صوفي

بالشروط اليت يلتزموا يف مالزمتها، ويقولون فيها أيضاً من غاب عن احلضور غاب نصيبه إال أهل 
اخلوانق، وهي مضايق، وكان يقول ال خترق حرمة من حيب أن حيترم إال وفيك بقية من حكم مغايرتك 

حب أن حيترم يف ذلك املظهر إال احلق باحلقيقة، وأما إذا مل للحق حتكم عليك بأنك قليل األدب ألنه ما أ
بل اإلنسان "يكن فيك شهود بقية من حكم الغري فاألمر منك إمنا هو من احلق لنفسه فانظر ماذا ترى 

الولد مىت قدر على : فافهم، وكان يقول" 15 و14: القيامة" "على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره
ؤنته عن أبيه، والعبد أمره ال خيرج عن سيده بسبب فألزم العبودية ملن كان الكسب، وصلح له سقطت م

    : قلت. إذا رأى العارف أنه عني معروفه فال عليه بأس يف تعظيم العباد له: هو عبده فغنم، وكان يقول

 غري ومعىن كونه عني معروفه أن يتخلق بصفاته اليت أمره بالتخلق ا، وهذا مبين على أن الصفات عني ال
فافهم، وكان يقول كيف تتحقق مبن ال شيء معه ومل يكن شيء غريه وأنت عندك شيء غريه كائن معه 

فإن وجود األول مشروط بفقد الثاين أو مالزمه فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول يف قول أيب بكر 
يشق عليكم فسلموا، الصديق رضي اهللا عنه ارقبوا حممداً يف عترته أي اشهدوه م فإن وجدمت منهم ما 

وارضوا كما لو جاءكم ذلك منه مواجهة لكم مث ال جتدوا يف أنفسكم حرجاً مما قضوا، وسلمواً تسليماً، 
وإن وجدمت منهم ما يعجبكم فاشهدوه منه فيهم كي ال حتجبوا عنه م، وحتبوم دونه، وتنسونه 

ملتمثل به، وهل الفرع يف احلقيقة غري بذكرهم فما هم يف احلقيقة منه إال كالبشري السوي من الروح ا
يعين مرتبة التجرد " كنت كرتاً ال أعرف"صله، وهل مثراته إال منه فافهم، وكان يقول يف معىن حديث 

فأحببت أن أعرف فخلقت خالقاً، أي قدرت أعياناً تقديرية، وتعرفت إليهم ودللتهم على كل منها بكل "
حقيقة هذا الكالم يف التحقيق، وله يف الفرقان معان أخر، وكل من منها يف عرفوين أي ألين أنا الكل هذا 
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عند اهللا فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول يف كل صورة آدمية آدم، واملالئكة له ساجدون، وهكذا 
حقائق األئمة كل منها كلي أمم بالنسبة إىل أتباعه فمن تبعين فإنه مين فهم هو جممالً، وهو هم فصالً، 

أنت أيها املريد غصن، ونور أستاذك مشس حتييك، وقمر يربيك؟ وكان يقول مىت فتحت . وكان يقول
سدد مداركك أدركت بكل منها ما يدركه كل منها فال تسمع شيئاً إال رأيته وقس على هذا يف كل 
اع مقام حبسبه، وكان يقول إذا سلمت النفس حبكم القلب مل يبق هلا نزاء لرا، ووليها وإال فلها من الرت

  .سكوت العامل حيث تعني الكالم عليه ككالم اجلاهل: بقدر ما فيها من الشرك، وكان يقول

    

، الذبح إزالة الفضالت الردية فهو ذبح "من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني: "يف حديث: وكان يقول
حلق، ومن ال فهو معنوي ألنه بغري سكني فمن ويل القضاء مع إزالة رعوناته الومهية فهو ويل أمر قاض با

فتأمل، وكان " دباغه ذكاته"ويؤيده قوله عليه الصالة والسالم يف جلد امليتة : قلت. متغلب قاضي جور
ما دام معلمك يولد عندك املعلومات فهو أبوك فإذا حتققت روحك بنوره صار علمه يتجلى فيك : يقول

: اغنم، وكان يقول يف قوله تعاىلمعلوماته أة، وذلك هو الوحي، وإمنا يوحي إليك ربك فاعرف، و

كل : أي ال ألجري وال لشيء غريي فهذه عبادة احملبني، وكان يقول" 14: طه" "وأقم الصالة لذكري"
حمق مصدق، وال عكس فمن، وجد احلق باحلق فهو حمق مصدق، ومن، وجد بأمر زائد فهر مصدق 

ال يراك إال أنت : فافهم، وكان يقولمن تعدى حده قيد، ومن ال غري له ال حد له : فقط، وكان يقول
إمنا كان أستاذك أعلم بك منك ألنه هو : فمن لك مبن هو أنت حىت تتراءى له فرياك، وكان يقول

ما : معرفتك حبقيقتك على قدر معرفتك بأستاذك، وكان يقول: حقيقتك وأنت ظلمة فافهم، وكان يقول
 ال شك ضائع فارجع إىل ربك فاسأله فافهم، وكان مل يرتفع حكم املغايرة ألستاذك عندك فأنت باحلقيقة

  .حيث جاء اخلطاب الرباين بيا بين آدم فاملراد م أهل اليمني: يقول

    

ولكن اهللا يفعل ما يريد، : مىت ختلص حريرة اإلميان من شوك السعدان، واهللا مأمث إال اهللا: وكان يقول
املراد بابن آدم من كان حمجوباً فإن "  فإنه يلكل عمل ابن آدم له إال الصوم: "يف حديث: وكان يقول

ذلك فضل اهللا "عمل املقربني كله لرم، وكله صوم لتجردهم عن شهود نسبته إليهم إال على، وجه ااز 
صورة األستاذ الناطق مرآة سر املريد الصادق إذا نظر فيها بيصريته شهدها : ، وكان يقول"يؤتيه من يشاء

 مبادئ املريد أن تتحلى طويته بسمات أهل الفالح، والوالية فإذا كشف على صورة سريرته فأول
لبصريته عن أستاذه رأى صورة صالحه، وواليته يف صفاء صورة أستاذه فينطق أن أستاذه هو الصاحل 
الويل فيستمد من بركات مالحظته املتوالية، ومهمه العالية، وال يزال مطلبه من األستاذ دعواته املنيفة، 
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ره الشريفة فيتودد إليه تودد املتأنس حىت ينفخ إسرافيل العناية يف صور صورة قلبه روح التخصيص وخواط
اآلدمي فهناك يشهد أستاذه آدم الزمان، ومالك أزمة األكوان فيعظمه تعظيم الشاب ألبيه املهاب إىل أن 

اذه سيداً حممدياً، يسفر حجاب صورته اآلدمية عن مجال ما خصه من الروح احملمدية فهناك يشهد أست
ويكون له عبداً، وال جيعل له يف سواه أرباً، وال قصداً إىل أن يغشى سدرة سره األنوار الروحانية، ويرتغ 

من البصر نزغة الزيغ، وغطاء الطغيانية فينظر إىل أستاذه فال يرى إال الواحد يتجلى يف كل مشهد على 
واً يف حضرة شهود فأول أمره توفيق، وأوسه قدر وسع الشاهد فيصري عدماً بني يدي، وجود، وحم

تصديق، وآخره حتقيق، وهذه النهاية هي بداية السعاية بقدم الصدق يف مقعد صدق عند مليك مقتدراً 
من، وضع العسل يف قشر احلنظل التبس حال أصله على اجلهلة إذا مترر : وكان رضي اهللا عنه يقول

قل هو للذين آمنوا هدى، وشفاء، والذين ال يؤمنون يف "صله العسل ملرارة أصله ظنه اجلاهل مراً من أ
امتهان العباد املكرمني بعد معرفتهم سم : ، وكان رضي اهللا عنه يقول"آذام، وقر، وهو عليهم عمى

املخصوص باهللا هو الذي نفذ من مجيع األقطار سره : ساعة مىت خالط القلب مات لوقته، وكان يقول
، ومل يسع اهللا غريه، وغري املخصوص باهللا بضد ذلك فهو مقيد يف األرض أو وجهره فلم يسعه غري اهللا

الواحد ال يظهر يف كل إال، واحداً وإن : السماء أو الربزخ أو اجلنة أو النار، وكان رضي اهللا عنه يقول
كانوا أكثر من واحد يف الصورة فهم واحد يف السريرة كعيسى، وحيىي، وموسى، وهارون مثال فهما 

، كما إذا شئت أن "16: الشعراء" "فقوال، إنا رسول رب العاملني: "نان حساً ومهاً يف احلقيقة واحداث
اهللا جل جالله، وبالعربانية الوهيم، وبالفارسية خداي، : تعرب عن اسم الذات األقدس بالعربية تقول

 جربيل حال متثله يف وبالتركية تكرى وبالرومية ثيبوس، وبالقبطيه ليصا، يف كل لغة بلفظ، وانظر إىل
صورة البشر مل خيرج عن كونه جربيل ذا األجنحة، والرءوس املتعددة بل هو عينه يف كلتا الصورتني، 

العقل حجاب اآلنت، والنفس حجاب اآلنا فمن رفع عن هذين ترقى من : واحد مل يتعدد وكان يقول
خمالفة احملبوب ألغراض : يقولوكان " 9: النجم" "قاب قوسني أو أدىن"حمضر طور سينا إىل مشهد 

القرب من القريب قرب بال ريب، والبعد من البعيد بعد بال : احملبني ميزان صدق حمبتهم، وكان يقول
العلم من غري حكيم مشس طلعت من مغرا، : ريب هكذا األمر يف الشهادة، والغيب، وكان يقول
 ألن تعتب، وتسلم خري من أن تشكر، :وكان يقول. والعمل من غري أدب شهد وضع يف موقشر احلنظل

: من ليس له أستاذ ليس له موىل، ومن ليس له موىل فالشيطان به أوىل، وكان يقول: وتندم، وكان يقول

رضي اهللا عنه من، وافق أستاذه يف أفعاله طابقه فيما : املريد من حتقق مبراده يف عني أستاذه، وكان يقول
من كان مع : فعاله فقد املطابقة بتوهم معاين أقواله، وكان يقولأخرب له من معارفه، ومر خالفه يف أ

املبعود من توهم أستاذه خمرباً عن غريه، ومتكلماً : أستاذه بال إيا كان أستاذه معه باهللا، وكان يقول
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املريد الصادق عرش ألستواء رمحانية أستاذه كتب اهللا على نفسه أن ال يدخل قلباً : بسواه، وكان يقول
اه، وال يظهر لعني رأت غريه يف مرآه، وكان رضي اهللا عنه يقول، ال يرى وجه احلق من حصرته فيه سو

اجلهة، وال يفارق اجلهة إال من نفذ من أقطار السموات، واألرض، وال ينفذ من أقطارها من حكمت 
ت إىل من التف: عليه بقية جسمانية ألن جسم اإلنسان هو سجنه فإذا فارقه فارق السجن، وكان يقول

     آدميته بالكلية سلبت 

لفالج : عنه احلقائق اإلنسانية، ومن سلبت عنه فاحلقائق اإلنسانية جهل حقائق العلوم اإلهلية، وكان يقول
املريد مع أستاذه ثالث عالمات أن حيبه باإليثار، ويتلقى منه كل ما مسعه منه بالقبول، ويكون معه يف 

ن تقرب من أستاذه باخلدم تقرب اهللا إىل قلبه بواسطة الكرم، وكان م: شئونه كلها باملوافقة، وكان يقول
من آثر أستاذه على نفسه كشف اهللا تعاىل له عن حظرية قدسه، ومن نزه حضرة أستاذه عن : يقول

النقائص منحه اهللا تعاىل باخلصائص، ومن احتجب أستاذه عنه طرفة عني أوثقه اهللا يف موابق البني، وما 
 مشاهدة أستاه إال أن جيعل مراده بدالً من مراده، ومن مل ينبهه أستاذه عن نقائصه مل يفرح بني املريد وبني

حبضرة خصائصه، ومن مل يستحل مقارعة األستاذ مل حيل أبداً عروس الوداد تباً ملريد مجح بطبعه عن 
، وكان رضي اهللا "45: النور" "ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور"الدليل لقد ضل سواء السبيل 

سبقت كلمة اهللا اليت ال تتبدل، وسنته اليت ال تتحول أن ال ينفخ روح علمه يف خمصوص إال : عنه يقول
انقسم اخللق له بني ملكي ساجد، وشيطاين حاسد فاحرص على أن تكون ألهل النعم العلمية حمتاجاً 

حاسداً فتسلب أو ترجم أو حترم، وكان خاضعاً لتسلم أو تعلم أو ترحم، وإياك أن تكون هلم مبغضاً أو 
قلب العارف حضرة اهللا، وحواسه أبواا فمن تقرب إىل حواس العارف بالقرب املالئمة فتحت له : يقول

من ملك أخالقه عبد خالقه، ومن ملكته أخالقه احتجب عن : وكان رضي اهللا عنه يقول. أبواب احلضرة
س، والعبادة ما كان حمضاً للملك القدوس من قرب وصيام، العادة ما فيه حظ النفو: خالقه، وكان يقول

من ملكته عاداته : ونوم، وقيام، وكل طعام فكل ذلك عند العارف عبادة، وكان رضي اهللا عنه يقول
فسدت عليه عباداته، ومن رفعت عنه العوائد فهو عارف أو مراد أو مشاهد، وكان يقول ما ذكر ربه 

صه خبالصة ذكرى الدار، وكان يقول من قال عند ظهور براءته من البيت، بلسان الواحد املختار فقد أخل
    " 54: يوسف" "وقال امللك ائتوين به أستخلصه لنفسي"وما أبرئ نفسي 

أنفع األقالم ما قبل فيضه اإلفهام، وكان يقول انظروا إىل املرآة جتردت عن مجيع الصور، : وكان يقول
ته، وما ال يرى، هكذا الرجل ارد عن عالئق مجيع العوامل، وأشهدت كل يف صورة ما يراه من صور

وجهة الناطق مراة احلقائق ما قابلها ذو صورة إال رأى وجه حقيقته فمن رأى خرياً ليحمد اهللا، ومن رأى 
غري ذلك فال يلومن إال نفسه، وكان يقول العلقة اليت حول حبة القلب هي احلية املطوقة حول العرش من 
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واحلية املطوقة بعني احلياة من اجلربويت، واحلية املطوقة بقاف من امللكي، وكان رضي اهللا عنه امللكويت 
  .يقول البطن األوسط من الدماغ املسمى بالدودة هو الذي قوته تنشئ حرير أهل اجلنان

. نسوكان يقول قال روح اهللا علمي، وأنا كالقائم ملا كل من عهدنا إليه نسي أين كان من تقربه فال ت

يا موالي يف حوصلة الروح األمني فصوب يل ريب عندي ما أهلمين كما أشهدين وأوجدين وله : قلت
خطر بفهمي، وأنا كنائم ما صورته يا على ما الطائر الذي ألزمناه عنق كل : الفضل، واملنة وكان يقول

نطق الفعالة بآلة اللسان إنسان؟ قلت يا موالي ناطقة قيل يل فما حوصلة هذا الطائر قلت يا موالي قوة ال
عبارة وبباقي األعضاء كناية، واشارة قيل يل يا علي مهما لقطه هذا الطائر من ساحات احلس، واخليال 
واإلدراك، والقلب، والفؤاد حتصل يف حوصلته مث سرى إىل سائر آالته مث رشح منها بالعبارة، والكناية 

طها األخروية صارت احلوصلة كتاباً منشوراً يرى فيه واإلشارة فإذا رجعت التراكيب الدنيوية إىل بسائ
فضل العقول يف ترك الفضول وهي : كل طائر ما لقط فرحم اهللا من تكلم خبري أو سكت، وكان يقول

كل ما فضل عن الكناية، وهي حمسوس، ومعقول، وكل مقصود غري ضروري فهو من الفضول وكل 
من الفضول يف شيء، ويكفيك من الغذاء ما يقويك وسيلة ال حيصل مقصودها الضروري بدوا فليس 

  .على ما أمرك اهللا به

    

يكفيك من امللبس ما ال يسفهك به العاقل، وال يزدريك به اجلاهل، ومن املركب ما محل : وكان يقول
رحلك، وأراح رجلك، وال يزدري بركوبه مثلك، ومن السكن ما واراك عمن ال تريد أن يراك، ومن 

د الولود ومن اخلدم األمني املطيع، ومن األصحاب من يعينك على كمالك يف مجيع احلالئل الودو
أحوالك، ومن األدب ما يقيك غضب الكرمي، والعامل وجراءة اللئيم، والظامل ومن العلم ما طابق الذوق 
 الصحيح، ومن االعتقاد ما بعثك على طاعة املعتقد من غري إعراض، ومن معرفة احلق ما أسقط اختيارك

لغريه، ومن معرفة الباطل ما مينعك عن اختياره، ومن احملبة ما حققك بإيثار حمبوبك على من سواء، ومن 
حسن الظن باخللق ما ال يقبل منه سوء التأويل، وال قول العائب بغري دليل، ومن احلذر ما مينع من مراكنة 

من رمحته، ومن اليقني ما يعصم من جتر إىل مباينة، ومن الظن باهللا ما ال جيرئ على معصيته وال يؤيس 
صرف، وجه الطلب عن حرية، ومن التوحيد ما ال يبقى معه أثر لغريه، ومن الفكر ما وصل إىل فهم 

مراده، ومن النظر يف آالئه ما تتسع به روح، وداده، ومن اخلواطر ما بعث على تعظيم ما عظم، وهضم 
قد ثبت األصول فافهم اجلامع، وانف املانع مث ما هضم، وقد، وضحت لك األنوار فإن شئت فاقتبس، و

التلويح ألعني األذهان أبلغ من التصريح لوعي اآلذان، ومن قبل النصيحة أمن مر : قس، وكان يقول
حمل الشعر ظاهر الشخص ال باطنه، ولو ثبت يف القلب شعرة واحدة ملات : الفضيحة، وكان يقول
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 الدنيوية اجلسمانية وفرغ قلبك من الشواغل الفانية اليت صاحبه لوقته فال تشغل باطنك بشيء من مالذك
مبرتلة الشعر فالقلب بيت الواحد الذي من أشرك معه شيئاً تركه وشريكه، ومن وحده باحملبة سكن قلبه 
بنور رب ال شريك له يف ملكه، فافهم كيف يدخل عبيد اهللا اجلنة جرداً مرداً مكحلني متعاضدين على 

احد إن كنت ذا بصرية مكحولة بطلعته املنرية، واغتنم هذه الذخرية، وكان رضي قلب واحد فاشهد الو
من ظفر بكرت جوهر األلباب مرفوع املوانع مفتوح األبواب زهدت، واهللا نفسه يف افتراش : اهللا عنه يقول

 ا الصادق الزبالة، وسف التراب، وليست الزينة الدنيوية إال تراباً آيالً إىل الذهاب خلقت مبحنة ميتحن
يف حب اهللا من الكذاب فمن أحب اهللا تعاىل مل تساو الدنيا عنده رجل ذبابة من الذباب بل صغرت عنده 
األكوان كلها يف جانب ذلك اجلناب، ومن أحب صورة عبدها فمحب اهللا خمدوم لسائر األحباب ال عبد 

ب فكيف خيضع لزينة ترابية شيء من هذه األسباب ومن أحب صورة التلبس ا فلمحب اهللا ختضع الرقا
إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوم أيهم "من له هذا العز املهاب، من كرم العلى األعلى الوهاب 

الصعيد هو التراب، واجلرز القاطع " 8 و 7: الكهف" "أحسن عمالً وإنا جلاعلون ما عليها صعيداً جرزاً
ن الزاهدين يف احلظوظ الترابية اجلروز فأنت عرفت أنك ملا تعلق به تعلق، واطمئنان، وإكباب فكن م

خمالطة أهل احلجاب، ورؤية الغافلني عن ذكر اهللا تعاىل عقوبة إال على : ظفرت بكرت الكنوز، وكان يقول
األئمة الذين هم أطباء القلوب القائمون يف خمالطة ترضي النفوس لطبهم بروح أمر موالهم، و ليهلك من 

: يي من حي عن بينة، واهللا حييي، ومييت، واهللا على كل شيء قدير، وكان يقولهلك عن بينة، وحي

النفس مطية املؤمن امسع ال تسمح لنفسك يف الشراسة، وال تعودها بالنفار فتتعب ا عند رجوعك إىل 
الديار، وتندم على تفريطك فيها حني سلوكك يف مفازة الربزخ بني اجلنة، والنار، واعلم أن النفس 

وب الوافد عند مروره على الصراط املنصوب فإن تشارست أسقطته يف الدرك املرهوب، وإن سهلت مرك
وكان " 185: آل عمران" "فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز"له جنا عليها إىل املنتهى املطلوب 

اً إال حلكمة يرضاها الذي بىن البيت باقتداره على وفق اختياره ما وضع فيه مزبله، وبالوعة، وكنيف: يقول
ال تشغلنك : فال ييأس العبد املنجس من روح الرمحة، والرضوان، ولو كان كيفما كان، وكان يقول

الوسوسة يف غسل بدنك، وثوبك عن تدقيق النظر يف تطهري نفسك، وقلبك تضيع الوقت، وتكتسب 
 وزكنا بتحياتك املباركة، وطيبنا اللهم طهرنا بصلواتك الطيبات،: املقت، وإمنا الطهارة احلقيقية أن تقول

للموت، وطيبه لنا، واجعل فيه راحة قلوبنا بروحك، وحياة أرواحنا مبعرفتك، ومشاهدتك فإنك أنت 
الفتاح العليم، وها أنت قد، وجدت البحر احمليط العذب الصايف فتطهر تطهر وقل احلمد هللا رب العاملني، 

    وكان رضي اهللا عنه 

ي شيئاً تنعم به، ولو شقي ظاهره، ومن سخط شيئاً تعذب به، وإن حسن ظاهره انظر كل من رض: يقول
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فالشيء الواحد عذاب على من سخطه، ونعيم على من رضيه فالرضا منشأ النعيم، والسخط منشأ 
اجلحيم اللهم هب لنا منك الرضا املطلق جبميع أحكامك أبداً على مكاشفة، وجه، وحدانيتك إنك الغين 

إمنا جعل لكم األرض بساطاً ليعلمكم التواضع فتواضعوا تنبسطوا، وكان :  وكان يقولاحلميد فافهم،
" وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار"من ركن إىل ظامل مسته نار الفتنة إال من رحم اهللا : يقول

له كرامة وكفى باخلدمة ركوناً، امسع من ركن إىل ظامل وخلص منه ساملاً من فتنة فتلك " 113: يونس"
من خاف، ورجا فقد مدح وهجا، ومن رضي وسلم فقد محد، وعظم : وكان يقول. إبراهيمية حبسبه

ولو بسط اهللا الرزق : "الضمري يف قول اهللا تعاىل: وكان يقول. فانظر ماذا ترى إن رأيت احلق بال مرا
هلم مكنة التصرف عائد على الرزق أي لو بسط الرزق لعباد الرزق لبغوا وهم الذين ليس " لعباده

كاحلكيم الرباين فتصرفام مغلوبة بالشهوات، واحلظوظ فأرباب املكنة عباد اهللا الرزاق ال عبيد الرزق 
فافهم الفرق بني عباد األرزاق، وعباد الرزاق، هؤالء األرزاق حمتاجة إليهم يف كوا، وعبادها حمتاجون 

أي ألين، وجودهم، " فيب عرفوين"قوله يف احلديث يف معىن : إىل عينها بل إىل أثر كوا، وكان يقول
قال يل قائل ما بال الشاذلية يتجملون يف لباسهم : ووجود عقوهلم، ووجود شواهد شهودها، وكان يقول

وهيئام، وطريقهم إمنا هي االقتداء بالسلف الصاحل، والسلف الصاحل كما يف علمهم ما كانوا إال على 
وباهللا التوفيق إن الشاذلية ملا نظروا إىل املعاين، : اهليئة، ورثاثة امللبس؛ فقلتالتقشف بأكل اخلشن، وبذاذة 

واحلكم رأوا السلف الصاحل إمنا فعلوا ذلك حني وجدوا أهل الغفلة امكوا على عنياهم، واشتغلوا 
هم بإظهار حقارة بتحصيل الزينة الظاهرة تفاخراً بالدنيا، واطمئناناً إليها، وإشعاراً بأم من أهلها فخالفو

الدنيا اليت عظمها أهل الغفلة، وأظهروا الغىن باهللا عما اطمأن إليه الغافلون فكانت أطمارهم حينئذ تقول 
احلمد هللا الذي أغنانا به عما افتقرت أنفسنا إليه من مهته دنياه فلما طال األمد، وقست القلوب بنسيان 

ذاذة اهليئة حيلة على حتصيل دنياهم انعكس األمر فصار ذلك املعىن، واختذ الغافلون رثاثة األطمار، وب
خمالفة هؤالء نعمة هللا هو فعل السلف، وطريقته، وقد أشار إىل ذلك األستاذ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا 

احلمد هللا، : يا هذا هيئيت هذه تقول: لبعض من أنكر عليه مجال هيئته من أصحاب الرثاثة: عنه بقوله
 أعطوين شيئاً من دنياكم، والقوم أفعاهلم دائرة مع احلكم الربانية مرادهم مرضاة :وهذه هيئتك تقول

فإن اتسمت بسيماهم، وهو " تعرفهم بسيماههم"رم، وإرادم، وجه يف اجلالل، واإلكرام يف كل حال 
  .التروض، والتضيق عرفتهم، وظهرت لك مقاصدهم اليت ا ترى حسن أفعاهلم فافهم

    

قال قائل ال مغفرة إال حيث الذنب " وسارعوا إىل مغفرة من ربكم: " عنه يقول يف قولهوكان رضي اهللا
  .فاألمر باملسارعة إليها أمر به
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هذا ال يقوله إمام هدى رباين إال على معىن أنه أمر بأن يرى العبد نفسه مذنباً، وإن أطاع جهده : قلت
لى أنه يأيت الذنب فال ألن املأمور به ال يكون ليحقق عجزه عن قيامه بتمام حق ربه يف كل حال، وأما ع

يف جملس، وعظ العقول اعلموا أيها األحالم الراضعة : مسعت روح القدس يقول: ذنباً فافهم، وكان يقول
من ثدي اإلهلام، احملرم عليها مراضع األوهام أن كثرة االسة تولد يف الفطرة صورة اانسة فإياكم، 

رورة حسن أحكمتها يد األوضاع فإن، وقد أحد منكم يف محاها حىت ولدت فيه وجمالسة الطباع إال لض
قوة من قواها فليسلك سبيل خالصه راكباً جنيب إخالصه مستدال على خضرة اختصاصه مبن محل يف مثر 

الطباع على عرش تابوته حىت دخل إىل مدينة ناسوته على حني استغراق ملكوته يف حضرات الهوته 
وقد وجد املشاعل واحلراس حوهلا ليكشف " 15: القصص" " على حني غفلة من أهلهاودخل املدينة"

بالنور ارد جواسيس خالطت رعيته يف شكلها فوجد فيها رجلني يقتتالن أحدمها كرمي طبعه الغريزي يف 
طبيعة املوصل فيه من مكارم صفات مسات أصوله الكرام، وشيعته مصادر حقيقته، وموارد شريعته، 

اين صورة العوائد املتولدة من عدوه، وعدو الرمحن عشاق الرياسة، والعلو يف األكوان امللتقطني والث
: القصص" "فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه"لصورة حسه احلائلني بينه وبني أبناء جنسه 

وكز العدو بقدم ، وقد أعياه قتاله يف رواحه فأغاثه القوي مبلك نفسه األمني على مشاهدة قدسه ف"15
 فقطع دابر القوم -إنه عدو مضل مبني "صدقه فقضى على الفوائد اليت أنكرا حماسن عمل الشيطان 

ريب إن ظلمت نفسي بتأخري تفقد أحواهلا إىل اآلن فاغفر يل ظلم " الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني
ب مبا أنعمت على من التأييد بروحك الطباع بنور حقك العظيم فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ر

القوي األمني فلن أكون ظهرياً للمجرمني فلما اجنلت عن حواسه غياهب التكوين أصبح يف املدينة خائفاً 
عوائل الدسائس، والبقايا يترقب ما يف زوايا احلظوظ من اخلبايا فإذا الذي استنصره باألمر على العادة 

إلرادة فلما حدق يف هذا العدو يبصر اليقني قال له القوي إنك يستصرخه على الشهوة اليت هي عدو ا
لغوي مبني فلما أن أراد أن يبطش به كما بطش باألول يا ليته أمضى عزمه وتوكل وفعل ما كان عليه 
عول، ولكن اهللا أحكم وأعدل قال له إين جعلت يف املدينة لبقاء النسل وحفظ صور التمكني أتريد أن 

املدينة أمجعني كما قتلت نفساً باألمر كانت تداري وتصانع عن املستضعفني إن تريد تقتلين ولك أهل 
إال أن تكون جباراً يف األرض، وما تريد أن تكون من احملصلحني فأمسك القوي هنالك عن قتله حىت بلغ 

خوطب من دمه إىل جممع البحرين حمله، ولو قتله يومئذ لقضى األجلني، ووطئ القرنني، وداس بالنعلني، و
اجلانبني ومل يسأل الرؤية احملدودة بإىل قبل جتريد العني من األين، ومل تنقسم بعثته بني اثنني، ومل 

  .يستصحب الفىت مبجمع البحرين

مرتني، ومل يتأخر إىل حني قتل القرين مقارفة البني، " لن"ومل يسأل االطالع يف احلضرتني، ومل يقل له 
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تأخري ذلك كله وملا أعرض القوي األمني عن قتل هذا القرين جاءه النور ولكن حفظ كرت اليتيمني اقتضى 
اإلهلي من أول املصادر يسعى شوارع اآلفاق، ويقول له إن املأل القوي البشرية يأمترون بك ليقتلوك 

بالتغلب على صورتك البشرية فاخرج من مدينة التكوين إىل مدائن التمكني إين لك من الناصحني فخرج 
ئفاً من جذب العالئق يترقب به رق طالئع احلقائق قال بلسان صدق املراقبة عند رؤية قواطع منها خا

الواصلني رب جنين من القوم الظاملني وملا توجه تلقاء مدين جعل قبلة أمامه مرتل الدليل، وقال عسى ريب 
سيال وصدق الطلب أن يهديين سواء السبيل، وما زال يقطع حزوناً ويسلك هو وال يرتقي عقبة، ويهبط م

يسهل عليه كل املشاق، وفرط األدب حيلى له املر املذاق إىل أن قطع حدود مصر الشهوات، ووصل إىل 
مدين الرعاية، واخللوات وملا ورد ماء مدين الذوق، وقد أفرطت به حرارة الوجد، وجذوة الشوق وجد 

م الفكرة، واهلمة ملتحفتني بالتحبري عليه أمة من الناس يسقون أفهامهم من ينابيع احلكمة، ووجد من دو
  .والرمحة قد أرسلهما الساقي حلفظ رعيته السائمة يف مسات مجعيته

    

فلما رآها عند حياض السماع يذودان قوابل خواص األتباع إىل فضاء كشف القناع قالتا ال نسقي من 
عية، وأبونا شيخ مبسالك مورد الفرق هذه الرعية حىت يصدر رعاء األوقات، واألنفاس عني منهل امل

األزل، واألبد كبري قد ماتت شهوته، ومتت قوته فلما مسع أوصاف مرشد السالكني ورأى حسن رعايته 
خلواص التابعني تلهف الرتقاء أرفع املعارج وتلطف يف الوصول إىل مودة الرشد من أقرب املدارج فسقى 

 جبل اجلبلة كأنه ظلة مث توىل إىل الظل لتلقي هلما عن عني ذاته حىت أروى الشرب كله بعد أن رفع هلما
سر الربوبية فلما خلع عليه من مالبس العبودية قال رب إين ملا أنزلت إىل من خري فقري فأغثين بنور رؤية 
نورك املنري يف آفاق أخالق املرشد الكبري عن فكريت، وحيايت وقويت، واحتيايل، وجترد عن مجيع مواجيد 

بصره عن نفسه إىل األستاذ صدقاً، وطلباً فجاءته يف الوقت مهة اإلرشاد من بصرية عبودية أدباً، وصرف 
قلب األستاذ متشي يف أعضائه على استحياء كما مشي احلكم يف سيادة حيىي فلما، واجهت حجاب 

صورة بعد أن شف ورق رأت معه صورة القرين الذي أسلم عند الغرق ملتفتاً إلجياد أجر ما حتمل من 
ما قال لصاحب املرتلة األخرى لو شئت الختذت عليه أجراً قال هذا فراق بيين وبينك فهو فراق احلرق ك

بني من يعمل باهللا وبني من يعمل بأمر اهللا، وملا رأت طالب األجر قد ستر حاله عن القوي البصري بأين ملا 
ملك من األجر حيث أنزلت إىل من خري فقري قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وليرتل ع

أنزلتنا فلما جاءه وقص عليه القصص ورفع حبكمته مجيع ما حوته القصص، وقع له بقلم التأمني ال ختف 
جنوت من القوم الظاملني قالت الفكرة عند ذلك يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني قال 

لى أن تأجرين مثاين حجج متاماً، وتقوم إين أريد أن أجعل إحدى ابنيت هاتني فرش فهمك وعرش علمك ع
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يف اخلدمة مقاماً فترعى كلمات التعريف من عواري التحريف يف واي الفهم عاماً، وترعى أوامري 
بالرضا، واالئتمار من عواري احلرج واالختيار عاماً، وترعى أحكام الذات السرية من عوادي رؤية 

 عوادي النفور عن حضريت عاماً، وترعى علومي الضرورات البشرية عاماً وترعى أحكام سطويت من
ورسومي القاضية من عوادي معارضها باألمور املاضية عاماً، وترعى إراديت اللحظية واحلفظية من عوادي 

قلت وبقي العام . املنازعة احلظية عاماً، وترعى حمبيت يف اهلجر والوصلة من عوادي الفطور، والغفلة عاماً
يأتيك مرادك من ابنيت عند ظهور صورتك من بطن ابنيت، وإمنا جعلت الرعاية عاماً الثامن فليتأمل فهناك 

عاماً ليقوم بكل حال يف كل يوم منك سالماً فتجري كل سالم منك مبا كسبت، وتقوم كل حضرة 
بشكر ما وهبت فان أمتمت عشراً برعاية ذايت يف بصريتك من عوادي األينية، ورعاية إراديت كلها من 

ألمنية فمن عندك تأيت حقيقيت إليك، وما أريد أن أشق عليك، وإذا رحلت إىل العني مث رجعت عوادي ا
إىل التعيني ستجدين مبجمع البحرين إن شاء اهللا من الصاحلني قال ذلك بيين وبينك منك األمر ومن 

ع البحرين مل القبول، وعلى السري، وعلى الوصول، ولوال أن ثبت البني مل يصح العمل، ولوال فارقه مبجم
يبلغ األمل فما تفهم املعاين الكامنة يف النفس حالة السكوت، وما كان لنفس أن ترى اهللا حىت متوت 

ولذلك قال للسيد املرشد اجلليل أميا األجلني قضيت فال عدوان علي واهللا على ما نقول وكيل مث أعطاه 
جل حممود احلركات احليوانية واستحق العطاء، واألهل قوة أحكام احلرث، والنسل فلما قضى القوي األ

حرميه حيث حل من احلضرة الروحانية، وسار بأهله من الصورة اإلنسانية إىل النظرة الرمحانية آنس من 
  .جانب طور القلب ناراً توجب الذكر والتقريب

    

 مبشهد قاب ولو مل يكن معه إال جربيل عليه السالم لغشي السدرة نور الترتيل، وملا فارق املقربني فاز
قوسني، ورفع عنه حجاب النور والنار يف ذلك املقام وابتدأ بالسالم قبل الكالم، ومل حتضره حدود 
األمساء، والكىن، ومل حيتج لنفي إنكار بلن، وال إلثبات تعريف بأنا، ومل يضع على العني حجاباً عن 

ناً جامع األنوار، والسالم عليه ستراً من األبصار، ومل جيعل مثال مضروباً يف األستار بل يكون باألعني إنسا
مجيع األغيار، وملا ظهر النور املبينب حبسب استعداد ذلك القرين، والح للقوم األمني نار اهللا املوقدة اليت 

تطلع على األفئدة وقام منها مقام اإلمام ال بساحلة السالم تالياً بلسان حال املقام تبارك اسم ربك يف 
ال القوي األمني ألهله امكثوا فإن حضرة األحد ال يدخل إىل رحاا العدد إين آنست اجلالل واإلكرام ق

من حجاب الغري نار الراحة للسري ال يقابلها إال نورانية الصور سآتيكم منها خبرب أو جذوة فلما أتاها، 
ظ مزاج وقوة منوه مسعرة وقد تشكلت من النبات يف صورة خمضرة توكأت عليها القوة املدكرة يف حف

بشريته املصورة وهشت ا القوة املفكرة على األعضاء أعماال مطهرة، وعلوماً حمررة نودي من شاطئ 
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الوادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة، ولوال لقاء العامل اخللقي لنودي من اجلات الشرقي أيها 
رج مريدي من سجن االختيار، وأقيمه القوي األمني إين أنا اهللا رب العاملني أريب عبدي كما اختار، وأخ

بقدم الصدق على بساط االئتمار، وأجرده مبرادي عن سائر األوطار، وأشهده، وجودي، وإجيادي يف 
مجيع األطوار وأوحي إليه أن حل حبويل وقويت عن حولك، وقواك، وأن ألق عصاك فلما رآها تز كأا 

تدبري نفسه جبسده، ومل يعقب على حسه يف حضرة قدسه جان، وعلم حقيقة العدو الثاين، ويل مدبراً عن 
فنودي مشافهة عند إسقاط التدبري كما قال له يف حجاب املرشد الكبري أقبل، وال ختف إنك من اآلمنني 

فقد حققت جناتك من القوم الظاملني، وأمكنه من صورة عدوه الذي سلف وقال خذها، وال ختف أسلك 
ادتك، وغيبك فعندما تندرج يدك يف نور يدي وتنوء خترج بيضاء يدك يف جيبك وتصرف بيدي يف شه

من غري سوء واضمم إليك جناحك من الرهب وانقلب إين إليك خري منقلب فها هنا مستقم سريك، 
ومعشش طريك وارجع إىل أنوار العادات لينفخ فيها أرواح العبادات قال رب إين قتلت منهم نفساً 

 وحساً حىت أحييتها بروحك لطفاً وأنساً فأخاف إن رددتين عليهم أن وأخرجتها عن التحلق م معىن،
يقتلوين بالتألف إليهم وأخي هارون هو أفصح مين لساناً وقد جعلت له حكمة التدبري يف عامل احلكمة 

شأناً فأرسله معي ردءاً يصدقين فيصدقوين إين أخاف أن يكذبون ولوال أمره اهللا بأخذ عصاه بعد أن 
ة منتهاه ما سأل أن يرسل معه أخاه، وأن يشد به أزره وقواه ولكن ملا رده اهللا بعد جتريده أعادها سدر

سنشد عضدك : رب اجعل املدبر احلفيظ معيين يف هذه الرتب قال: عن الوسائط إىل مراتب السبب قال
اناً، وملا بأخيك ونصرف يدنا إليك يكفيك، وجنعل لكما من صفاتنا سلطاناً ومن أصفيائنا بيوتاً، وأوط

وجدت القواطع سبيال إليك مسخناهم على مكانتهم فال يصلون إليكما بآياتنا أنتما، ومن اتبعكما 
الغالبون فافهموا أيها السامعون واتبعوا اهلادي أحق االتباع تغلبوا شياطني الطباع، وإذا جاءكم احلق املبني 

ني، وإذا أوتيتم أجوركم يف العمل بالتوفيق، ويف قولوا آمنا باهللا إنه احلق من ربنا إنا كنا من قبله مسلم
العلم بالتحقيق فإياكم أن تضيفوا ذلك إىل األسباب وتظنوا حصوله باإلكتساب فتعمى عليكم األنباء عند 
كشف الساق، وحتجبوا به اكتسبتم إىل يوم التالق وقوموا هللا دائماً على قدم االفتقار فإن ربكم خيلق ما 

ح باهللا وحده أمده اهللا مبا عنده وأشهده سراً ال يبلغ اإلدراك كنهه كل شيء هالك يشاء وخيتار ومن فر
إال وجهه له احلكم، وإليه ترجعون وليومه احملمدي رع العوامل أمجعون صلى اهللا عليه وسلم، وعلى آله 

  .وشرفهم، وكرم واهللا أعلم

    

اء رضي اهللا تعاىل عنهم، وهي دليل على قلت وهذه القولة ما مسعت قط مبثلها يف كالم أحد من األولي
علو حال هذا األستاذ رضي اهللا تعاىل عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول لو أوريت زناد احملبة يف حراك 
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حسك لرأيك مقعدك من حضرة قدسك وحققت حقيقة مطلع مشس طمسك حني مزقت بأشعتها 
ونادى روحك بشري قلبك بلسان غواشي ظلم نفسك فانفتحت بالفتح عضل بصريتك بعد االنقباض، 

السريرة قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية، وأما اآلن فظالم أطالل األكوان قبض بصرك عن شهود 
مشس العرفان فإن غدوت عبداً للخيال الكاذب، ورحت مغلوباً مع الوهم الغالب فعميت عليك أنباء 

 احملبوب الغيور ختريت فتحريت أيها املغرور، احلقائق وسقطت بركونك إىل العوائق، وقد ناداك لسان
لو أنك قابلت من " 40: النورة" "ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور"ودمهك، ومهك بأدهم دجيور 

أفق املعارف مشس األزل، وقد صقلت مرآة فطرتك من صدا املوانع، والعلل لظهرت منك أشعة 
خضت حبراً وقف :  وكان يقول يف قول أيب يزيد رضي اهللا عنهاللطائف، وأذابت ما قابلها من الكثائف،

األنبياء بساحله يريد أن األنبياء عليهم الصالة، والسالم عربوا حبر التكيف إىل ساحل السالمة، ووقفوا 
على ساحله يتلقون من سلم وذا أمروا، وهلذا أرسلوا فإن السفينة انكسرت يوم أكل آدم عليه السالم 

وكان يقول أمني روح األمانة جممع اخلزائن السنية فمن نفخت فيه ترتلت منه أمور اخللق من الشجرة، 
بقدر معلوم فال جتوز منازعته يف األمر، وكان يقول أخالق اخللق معان صفاتية يف فطرهم الذاتية من 

احلرب استعملها بغلبة اهلوى قبحت، ومن أقامها بأمر اهلدى صلحت انظر إىل اخلديعة كيف تصلح يف 
إلعالء كلمة احلق وكذلك الكذب لإلصالح بني اخللق وغري ذلك من املصاحل املأذون فيها شرعاً، ومىت 

مل تستعمل إال حملبوب طبعاً مكروه شرعاً كان ذلك هو اتباع اهلوى بغري هدى، ومن أظلم ممن اتبع هواه 
منا نتعاطى أخبار العباد لنستفيد، رمبا يظن اجلاهل بنا إ: بغري هدى من اهللا، وكان رضي اهللا عنه يقول

وغاب عنه أن العارف إمنا وظيفته أن يعطي غريه، ومينحه، ويفيد، ورمبا خطاب جلساء املكان املشرف 
ليسمع عقوال طارت من أقفاص أشباحها إىل رياض اختصاص رواحها جيعانة عطشانة هيمانة هلفانة 

من عني خطابه شفاها، وال تعتد إال برؤية وجهه، حلفت بصدق هواها، وذهلا لعزمناها أن ال تشرب إال 
  .وجاهاً فلما دخلت إىل حضرة موالها، وشكت إليه ما ا أشكاها، وعطف عليها فأطعمها وأسقاها

    

العارف عني معروفه، واحملقق حقيقة ما حققه، وعلى قدر شهود الكمال، والتكميل يكون : وكان يقول
بة يكون حتقق احملب مبحبوبه، وعلى قدر التحقيق يكون ظهور حمبة الشاهد ملشهوده، وعلى قدر احمل

امسع كل : قيل يل: املتحقق حبكم ما حتقق به عيناً، وأثراً واهللا بكل شيء عليم، وكان رضي اهللا عنه يقول
املوجودات موجودايت فسمين مبا شئت، وصفين مبا أردت، وكل من مسيته أو وصفته فإمنا مسيتين، 

ي عن كل ذاتك بذايت، وقيومييت، فيه معينايت، امسع ال يدعو عبد ربه إال كنت الداعي، ووصفتين مع جترد
وال يرى عبد قصر أخيه كما يرى سهيل يف جنته إال كان املرئي قصري، وال حف مالئكة بعرش إال 
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أنزله  "كان احملفوف عرشي، وال تكلمت بكلمة إهلية إال واهللا متكلم ا، وال أتيت بأمر إال واهللا آت به
ناطقي هذا لو قرى لناطق احملققني : كان يقول" 4: النساء" "بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى باهللا شهيداً

من جذبه احملبوب فال : كالناطق احملمدي لنواطق النبيني فهو حقهم اليقني، ونورهم املبني، وكان يقول
 املطلوب، فآمث آه على احملبوب عائق، ومن دعاه داعي الغيوب فما على القلوب دروب، ومن شغل عن

مىت تنكشف الكروب والنفس غارقة يف الذنوب أين من يتعاىن، ويثوب لرب يفرح بعبد يتوب مىت فرح 
الرب هو املوجود املصلح يف كل مكان حبسبه، فال : بك احملبوب أنا لك منه فوق املرغوب، وكان يقول
 كتب أحد منهم ألخيه كتاباً أن جيعل صدر الكتاب رب إال اهللا، وكان رضي اهللا عنه يشري لغلمانه إذا

دائماً بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم يا موالي يا واحد يا 
موالي يا دائم يا علي يا حكيم من عبد اهللا بن فالن إىل أخيه ابن فالن متعه اهللا مبا من به عليه، وبلغه ما 

 أما بعد فإين أمحد اهللا الذي ال إله إال هو، وهو هو مبا هو سيدي، وريب، وهو موالي، وجهه منه إليه
وحسيب ليس إال هو وصلى اهللا بذاته وسلم بأمسائه، وبارك بصفاته على أمحده، وحممده إحاطه ترتالته، 

 وكلمن عند وحيطة جتليالته، وعلى آله وصحبه، وحمبيه عيون تعيناته، ومثل متثالته مبحامده، وسبحاته
نفوس هي للمنقوالت أقبل ال تأمن من انتقاهلا عما كانت معك : اهللا، وإىل اهللا ترجع األمور، وكان يقول

عليه فإا بالطبع منقولة، ونفوس هي للمنقوالت أميل ال ترجو منها إطالقاً، وإن أظهرت لك امليل إليه 
كاه مما سواه فهو ال يعبد إال إياه، وهو بكل جيد فإا باألصل معقولة، واختر لنفسك ما عدله اهللا، وز

يف حديث من جاء منكم يوم اجلمعة فليغتسل غسل اجلسم باملاء، وغسل القوي : شيء عليم، وكان يقول
باملسارعة المتثال األمر والعمل به، وغسل النفس بالتوبة، وغسل اهلمة باإلخالص، وغسل القلب 

بتوحيد احملبو كما أمر، ولزوم ذكره فإنه تعاىل جليس من ألصحابه، أوصيكم : بالتوحيد، وكان يقول
الزموا ذكر حمبوبكم فذكره ال يقابل صعباً إال سهله، وال يقارن . ذكره، ولن يعدم جليس امللك من ظفر

طلباً إال حصله حافظوا على الصلوات، والصالة الوسطى، وقوموا اهللا قانتني، واعلموا أنه ال رخصة يف 
ء، والصبح يف سفر، وال حضر فتلك صدقة اهللا تعاىل على صادقيه، فالبسوا حلل ترك وظيفة العشا

اإلحسان بأمان من الرمحن وتناصحوا، وال تفاضحوا وتساحما وال تشاححوا، ويسروا وال تعسروا، وال 
  .بشروا، وال تنفروا وكونوا رمحاء رمحانيني حكماء ربانيني

: ة، ومن ذاق حقيقة الطاعة اتصل يف ساعة، وكان يقولمن مسع بأمرنا ذاق حقيقة الطاع: وكان يقول

املراقبة هي انصراف كليتك إىل وجه حمبوبك، والتوجه من العبد هو استعداد مرآة قلبه بصفاها ليظهر 
: حمبوبه فيها، واالستعداد هو اخللو من مجيع املراد ليفعل ربك ما أراد فهذا مقام االستعداد، وكان يقول

 كل مقام حبسبه فجمع مجيع احلقائق واحد، وإن تعدد فهو أحد من الواحد ألن سر نور املوجوات يف
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الواحد يتعدد باملظاهر، واألحد ال يتعدد ألنه خالصة الواحد فجمع مجيع الكل من الواحد، وإن كان 
 الواحد افتتاح األعداد فهو اختتامه فهو عني الدليل ألن األحد مفرد، والواحد جامع للكل فيصري مفرداً

جامعاً فالكل بالظاهر منه، وإليه والدليل عليه قوهلم هو الواحد األحد، فإذا تعدد الواحد فهو ترتيل 
  .لكمال الدائرة

    

وإذا تكملت صارت حقيقة واحدية أحدية جلميع الدوائر فهذه هي خالصة احلقائق فمن صدق اهللا وحده 
اع ويشترى باألعمال إال ما استحسنته العقول النظرية ال يب: اهللا، وصار واحداً عارفاً باهللا هللا، وكان يقول

من الصور يف سوق اخليال يف احلال أو يف املال أما احلقائق فكل أمر مستتر باستتار أوهام النفوس فمن 
جترد عن النفوس، وعاملها وأخرجه التحقيق من سجن وهم مؤملها، ومالئمها ظهر له حمبوبه، واجنلت يف 

طالبه، ومطلوبه، وتوحد حمبه وحمبوبه، وصار يتحقق اجلمع مرغوبه مرهوبه، وأما ما عيونه عيوبه، واحتد 
النور جسد لطيف بسيط، والضياء معىن قائم به قيام : وراء ذلك فال يسئل عما هنالك، وكان يقول

ي الروح باجلسد، أو قيام احلياة بالروح أمل تر إىل القمر الذي هو نور مضيء احتجبت عنه الشمس اليت ه
ضياء كيف يكون حاله مع كونه يرى نور الكون بغري ضياء فذلك موته أو نومه هكذا حال الشمس مع 

مجيع الكواكب برقائقها، وأما القمر فيتمثل حقيقتها لذلك، ومييز وملا مل يكن للروح احمليطة مظهر يف 
ي هذه الروح فيها، عامل الكون إال آدم نزل فلك القمر ليعلم حال من يكون يف هذه الصورة عند جتل

  .وحجاا عنه

    

النفس املذمومة روح حياا النفس الشهوانية اليت هي مظهر الروح احليواين، وا وقع : وكان يقول
احلجاب الكثيف جسماً متالمحاً فإذا زالت النفس املذمومة اليت هي الدنيا ظهر حكم اآلخرة يف الشهوة 

العارف ليس له أن يظن أنه مفتون : ر باسم اهللا، وكان يقولخبالف ما قارن اإلزالة، ولذلك طاب الذك
" 25 و24: ص" "فغفرنا له ذلك" "وظن داود أمنا فتنة فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب"مبعىن الضاللة 

أنت ال ترضي أن يدخل بينك، وبني ثوبك ذبابة، وال : وكيف ال وهو عني معروفة فافهم، وكان يقول
قملة، وتدفع ذلك ما استطعت فإن مل يندفع اخترت التجريد عنه على لبسه فكيف منلة، وال برغوث، وال 

ترضي أن يدخل غري بينك، وبني حقيقتك فافهم فإن كل من له تعلق بغريك فهو غريك، ولو حسبته أنت 
إن وجدت أستاذك احملقق وجدت حقيقتك، وإذا وجدت حقيقتك، وجدت اهللا : فافهم، وكان يقول
املريد الصادق : شيء، فليس كل املراد إال يف وجد هذا األستاذ فافهم، وكان يقولتعاىل فوجدت كل 

مرتبة السيادة ال تقبل الشركة، وال حتتملها فهي تدفعها عن : عني أستاذه بعد جتريده فافهم، وكان يقول
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ال يكون ال يدلك مظهر احلق على نفسه حىت : نفسها لغرية من أصالته تركته كالرميم فافهم، وكان يقول
للحق عندك عني سواه، ومن لك بذلك ما دمت غريه فإذا خلصك من قيد املغايرة أراك نفسه بنوره، 

لك أنا ربك : فتحققت عني اليقني أن ال عني له سواه، فهنالك يدعوك إىل احلق على بصرية حيث يقول
عيناً ترشدك إليه فأنت ما دمت ترى لنفسك : أو من رآين، فقد رأى احلق ومن ال فال فافهم، وكان يقول

أنت على الصورة اليت تشهد أستاذك عليها فاشهد ما شئت، وانظر : من املؤمنني بالغيب، وكان يقول
الفرقان نور، واجلمع ظلمته : ماذا ترى إن شهدته خلقاً فأنت خلق، وإن حقاً فأنت حق، وكان يقول

" سبحان الذي أسرى بعبده ليال"ال فكيف بالوحدة، ورجال الليل هم الرجال حيث ال إزار وال سر ب

شرف العبد أن : وكان يقول" 11: النجم" "ما كذب الفؤاد ما رأى"أي لرياه بال فرقان " 1: اإلسراء"
يستخدمه مواله فإن ثوباً ال يلبسه صاحبه يلبس نفسه فتقطعه األوساخ، وميزقه الغسل فلذلك يعرض 

 واحذر أن ختدم نفسك ففي ذلك تلفك، وكان مواله عن تطهريه، فاستخدم نفسك لربك فذلك شرفك
إمنا هي : ما هو إال أن جتد أستاذك، وقد وجدت مرادك فهنا اهللا فؤادك فافهم، وكان يقول: يقول

من حيصى ثناء : موجوداتك تظهر ا يف كل مقام حبسبه فالرفيع رفيعك، والوضيع وضيعك، وكان يقول
يث كانت املماثلة واملقابلة فاملغايرة حاصلة فافهم، وكان ح: على موجود ال حياط به علماً، وكان يقول

يل مىت يراه، وهو كافره فيا سعادة أهل : من كفر بآية كان شخصه أكثف حجاب له عنه فقل: يقول
صاحب كل زمان هو آية اهللا : وكان يقول. اإلميان فكيف مبن فوقهم، وفوق كل ذي علم عليم فافهم

علم العامل جهل اجلاهل عرف : وكان يقول. هر ا وجوده هناك فافهمالكربى فيه فوجوده أكرب آية ظ
ما دمت أيتها النفس : كان يقول" 84: اإلسراء" "قل كل يعمل على شاكلته"العارف أنكر املنكر 

مملوكة يف يد صاحب الوقت فهو يدخل مدخل املقربني، ومىت ألقاك من يده يف غري خدمته بدل أنسك، 
: إذا تعطف عليك، ورجعت يف يده عدت إىل سريتك األوىل فافهم، وكان يقولوحشة، ومجعك فرقاً ف

: جتنب اإلنكار فمن مأل آذانه حبق أنكره جنانه صب يف أفنيه اآلنك يعين الرصاص املذاب، وكان يقول

سان وما أرسلنا من رسول إال بل"احلكيم ال يطالب كل مرتبة إال بلساا، وال يعاملها إال بكيلها، وميزاا 
إن كنت متمكناً من صبغة جليسك، وهو : اآلية فافهم، وكان يقول" 4: إبراهيم" "قومه ليبني هلم

فافهم، " 138: البقرة" "صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة"مصدق بقلبه ملا جئته به فأنت رمحة للعاملني 
لعرض، ولئن صرفته عن رمبا أنكرت النفس لغرض ما عرفه القلب بال مرض فأنكر معها با: وكان يقول

يف قوله : ذلك يوماً ما لينقلنب ا إليه يوماً ما مسى القلب إال من تقلبه فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول
اآلية يف هذه " وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه: "تعاىل

مبا هو عندهم مما يدق عن مداركهم وما للسالك اآلية دليل ملنع السالكني أن يتظاهروا للجمهور 



الشعراين- الطبقات الكربى  348  

لقد خلقنا : "يف قوله تعاىل: مهما شهدته فهو لديك، ومنك، وإليك فافهم، وقال: واهلالك، وكان يقول
    مث رددناه "وهو أعلى عليني بإشارة " 4: التني" "اآلنس يف أحسن تقومي

و عذاب أو ضر، أو غطاء فاملراد به وكان يقول حيثما جاء كشف سوء أ" 5: التني" "أسفل سافلني
احلجاب إذ ال يكشف إال احلجاب، واحلجاب بال شك مانع من اللقاء احلقيقي يف كل مقام حبسبه، 

إن أحسنتم أحسنتم "احذر أن تدعوا على من ظلمك فإنك إذن تدعو على نفسك : وكان يقول
" أال له اخللق واألمر"ا هو منه، وإليه فمن شهد ظلماً فإمن" ألنفسكم وإن أسأمت فلها إن لكم ملا حتكمون

احذر أن تدعي قدرة، وأنت يف قيود مرتبة االضطرار، واالستغناء، : فأين الظلم وكان رضي اهللا عنه يقول
وأنت يف مرتبة قيود االفتقار، واعمل يف كل مقام على شاكلته فإن التظاهر باجلهالة ال يليق مبثلك، 

من هو بكل شيء حميط ال يسعه شيء هذا، ومعه شيء فكيف : يقولوشأنك أحسن تقومي فافهم، وكان 
مبن هو كل شيء، ومل يكن شيء غريه، ويكفيك هذا فاصرب نفسك يف جدك، أو أثبت التجريد فتلك 

كل : فافهم وكان يقول" 15: الزمر" "فاعبدوا ما شئتم"العبد ملواله : الطامة الكربى فافهم، وكان يقول
احلق : فيها من شاءها إال مرتبة احلقيقة املبينة فإمنا يعبد احلق من شاءه فمن مث قالمرتبة فإمنا عبد احلق 

أي وأما " 15 و14: الزمر" "فاعبدوا ما شئتم من دونه" "قل اهللا أعبد خملصاً له الدين"بناطقه احملمدي 
وكان " إذن اهللاإال ب"أي يب " 100: يونس" "وما كان لنفس أن تؤمن"هو فما يعبدونه إال مبجرد إشاءته 

سجنك قيودك البشرية، ووليك من متكن من خالصك منها فال جتهلنه فتظنه من يؤكدها، وخيلدها : يقول
فتطلب أن يوسع عليك عنياك، وأمور هواك، وأن مينع عنك ما يزحزحك عنها فإن ذلك عكس ما يريده 

ئقهم، وال يعرفهم بسيماهم إال من ال يعرفهم بآبائهم إال من حتقق حبقا: منه من عرفه فافهم، وكان يقول
جبلت القلوب على حب عامل الغيوب، ومن مث حب الناس من كاشفهم : حتقق حبقائقهم، وكان يقول

مباوارته أجسامهم وحذرهم من وساوس، وأوهام وأعراض، وأجرام ألن ذلك من عزيز الغيب عندهم 
 أمور دنياهم وآخرون أحبوا من لقصور إدراكهم عنه، وآخرون أحبوا من كاشفهم بدقيق النظر يف

الشيء يف مرتبته األصلية ال : كاشفهم مبعارف احلق، وحقائقه ألم ال غيب عندهم إال اهللا، وكان يقول
تعرف قيمته، وإمنا يظهر عزته يف غربته، واعترب هذا يف كل جوهر وشيء نفيس هكذا العارف احملقق هو 

كم حقيقته هذه حجبه الترتيه له من حيث أنه احلق عما عني معروفه، ومعروفه، حقيقته، ومىت ظهر حب
أنا احلق فإذا تقرب إىل مرتبة العبودية، وأحكام اخلليقة : تعني به من حيث أنه اخللق فامتهن ورد عليه قوله

ال يأمرك األستاذ الناطق بأمر يفعل، ويتعذر : عرف يف كرته، وظهر حبكم تعظيمه، وعزه، وكان يقول
إذا اعتىن احلق تعاىل بعبده أماته : عدم كمال قبولك لذلك، ونقص استعدادك وكان يقولعليك فعله إال ل

عن كل حركة ال نفع فيها له، أو ألحد من اخللق، وقد وقع يل ذلك فال أجد قوة إال حال فعل خري أو 
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ال تطلب أن ال : قول خري، ويف غري ذلك أعجز عن عصر ليمونة فأنا ميت يف صورة حي، وكان يقول
يكون لك حاسد، وال أن ال حيسدك حاسد فإن احلكم الوجودي اقتضى مقابلة النعم باحلسد، فمن طلب 
أن ال يكون له حاسد فقد طلب أن ال يكون له نعمة، ومن طلب الوقاية من شر احلاسد املتحقق احلسد، 

"  أعوذ برب الفلققل: "فقد طلب ظهور النعمة عليه مع األمان من التشويش فيها فافهم فلذلك قال تعاىل

أتى بإذا، ومل يقل إن حسد فافهم، " 5 و 2ا و : الفلق" "ومن شر حاسد إذا حسد" "من شر ما خلق"
العليم احلكيم اهلادي إذا حتول ألهل زمانه يف صورة آدمية فظاهره إمام هدى ألهل زمانه، : وكان يقول

 ا، وال يراه من هذه احليثية إال من مات وباطنه الرباين رب ألهل زمانه أي سيد أتاهم يف صورة يعرفونه
إنكم لن تروا ربكم حىت "املوتة املعنوية بأن جتردت نفسه عن أوهامها البهيمية كما أشار إليه حديث 

  ".متوتوا

    

إن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه رفع كما رفع عيسى عليه السالم، وسيرتل كما يرتل : وكان يقول
  .عيسى عليه السالم

إن نوحاً عليه السالم أبقى من : سيدي على اخلواص رضي اهللا عنه فسمعته يقول: وبذلك قال: قلت
السفينة لوحاً على اسم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يرفع عليه إىل السماء فلم يزل حمفوظاً يف صيانة 

ارف باهللا إذا ذكر اهللا الع: القدرة حىت رفع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فاهللا أعلم بذلك، وكان يقول
رأى اهللا تعاىل يذكر نفسه وهو يسمعه، وهكذا من عرف هذا العارف حق اليقني فإنه عني معروفه 

  .فافهم

حقيقة املريد املخصوص من أستاذه مبرتلة ما يراه الناظر يف املرآة من نفسه مطابقاً بواسطتها : وكان يقول
 اخليانة فاملعصوم من ليس له فيه حمل اخليانة فال عورة له، العورة حمل: فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول

من : ومن ستر احلق عورته أمن روعته إذ ال روعة إال من خائن على ما أنت له صائن فافهم، وكان يقول
إن لكم ملا "شهد أن القدوس هو القائم باألمور مل يشهد يف الوجود إال الكمال، ومن انعكس انتكس 

امللك مقيد بالترتيه، والشيطان مقيد بضده، وكالمها يف : فافهم، وكان يقول"  شئتمحتكمون فاعبدوا ما
دائرة الفرقان مقيد، واملخلص من خلص من املقيدين بشهود اإلحاطة اخلفية يف الكل فلم يبق ملقيد عليه 

:  يقولوكان" 3: احلديد" "هو األول واآلخر والطهر والباطن وهو بكل شيء عليم"سلطان فهو القائم و

حضرات قدس اهللا هي مدارك العارفني به اهلادين إليه فاختذ لك يف كل شيء منها مستقراً حبسن املودة، 
واخلدمة، وصدق احملبة، والتعظيم فال تعلق مهتك بغري أهل احلق تندم واجعل مهتك احلق حيثما توجهت 

قة ملن أحبه إال بأخالقه تعاىل اليت ختلق ما تعلقت حمبة اهللا تعاىل حقي: تسلم، وتغنم واهللا أعلم، وكان يقول
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وما كره الناس أحداً حيبه " ختلقوا بأخالق اهللا تعاىل: "عليه الصالة والسالم: ذلك العبد ا، ومن هنا قال
ألمر إال جلهلهم به، وتصوره هلم على خالف ما هم عليه من األمر، ولذلك مسوهم ضالال وسحرة 

م عليه ألحبوهم فما كره الناس األولياء إال من حيث موهوم نفوسهم وكهنة، ولو أم رأوهم على ما ه
من شهد أن كل يف نفع عني من أعيان احلق، وكل يف ضر من أعيان الضار : فيهم ال غري، وكان يقول

احلق، وقس على ذلك مجيع األعور حىت الصالة والزكاة، والصوم، واخلوف، والضحك وسائر الصفات 
: فال تلمه إذا قال". 2: البقرة" "فثم وجه اهللا"حلقيقة إال لربه احلق، فحيثما ويل هذا فلم ير شيئاً منها با

" 19: العلق" "ال نطعه واسجد واقترب"له وجده : حيث اجتهت رأيت وجه احلق ظاهر، وإذا ملته قال

ه، وكان انظر احلق قبل خلق اخللق، وانظر ماذا ترى فلن ترى غري: يعين لكل املظاهر فافهم، وكان يقول
وجودك، وموجودك اثنان بالبيان واحد باحلقيقة فافهم، وكان يقول صالة كل رباين صورة : يقول

إسرائية، ومأمث أعلى من صورة اإلسراء احملمدي، ولذلك مل يفرض يف مشهد اإلسراء سواها فافهم أن 
، وإليه فافهم فإذا أحببته املصلى يناجي ربه، ومأمث سواه، والكليم كليمه، والسميع مسيعه ما من اهللا إال

ما أغرب احلق : كنت هو وما زلت هو فإن مل يكن كنت مسعه، ولسانه فأنا املتكلم السميع، وكان يقول
وهو معكم أين : "السم عني املسمى يف كل مقام حبسبه فافهم، وكان يقول: يف أهله فافهم، وكان يقول

 دليل من ليس له دليل فهو هو فافهم، وكان رضي وإن كان عينكم إليه فمن أنتم يا" 14: احلديد" "ما
الضروريات والبديهيات إمنا هي أمور وجدانيات، وهي أصول النظريات، فالوجد أصل : اهللا عنه يقول

أصول هذا الباب، فافهم وإمنا احتيج إىل احلجج، واألدلة، والتعاليم لتوقع املطالب من النفس موقع 
ت املطلوب مل حتتج إىل شيء من ذلك، ومن مث مل حتتج الضروريات الوجدان، أو ما يقاربه، ومىت وجد

لك معترض ما دليلك على : إىل دليل فافهم فيا واحد احلق حتقيقاً أو تصديقاً حسبك وجدك فإن قال
  .لك وما يؤمنك أن أقول لك بل هو الباطل: حقيقة هذا فقل وجدي فإن قال

    

قق وقل له من ينازعك يف وجدك وهو لك كما وجدت وهو والدليل على ذلك وجدي فال جتبه أيها احمل
أولئك كتب يف قلوم "اآلية " 44: فصلت" "قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء"يل حق كما وجدت 

" الذي جيدونه مكتوباً عندهم"فاألمر عندهم وجداين فافهم " 22: اادلة" "اإلميان وأيدهم بروح القدس

ولقد : "الكالم عني املتكلم يف الدائرة السمعية كما قالوا: ن يقولفهو عندهم بالوجدان فافهم، وكا
اآلية فهو املتكلم، وهو الكالم، والقرآن عينه العقلي والفرقان عينه اخليال باملقروء، " جئناهم بكتاب

واملعرب عنه بضمري لتقرأ عينه احلسي، وترتل الفرقان ترتل القرآن، والقرآن ترتل الكالم، والكالم عني 
اخللق : والكل تعيناته التفصيلية من جممل جتليه املعرب عنه بالكالم فافهم وكان رضي اهللا عنه يقول. ملتكلما
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احلق بلسانه احملمدي اجلمعي : هو التقدير فالذي هو عني بالتحقيق هو مثل أو غري بالتخليق أمل تسمع قول
حقيقة :  خرب إن فافهم، وكان يقولبرفع لفظة كل على أا" 49: القمر" "إنا كل شيء خلقناه بقدر"

الواجب علم فعلى بطن فيه قائله، وحقيقة املمكن علم انفعايل بطن فيه فاعله وحقيقة املمتنع علم جمرد مل 
حيصل يف صيغة التميز اإلثبايت إال يف القول ألن هذا التعريف، وكل التعاريف صيغ متييزية إثباتية فافهم، 

ما دمت يف : حتط به فلست مثله، وال على صورته فافهم وكان يقولمن أحاط بك، ومل : وكان يقول
دائرة الفرق فال بد لك من شرك، وإشراك اللهم خلصنا واستخلصنا آمني وقد فعلت ذلك فافهم، وكان 

إذا كانت صفاتك باألصالة له فومهك علمه، وحسك علمه، وفكرك علمه وتعلمك علمه، وفعلك : يقول
 أحاط -" إنه بكل شيء عليم: "يارك علمه، وختيلك علمه، وعلى هذا فقسعلمه، وقولك علمه، واخت

فإن مل يكن كل ما هو شيء بأي اعتبار كان معلومه مل تتم هذه اإلحاطة فافهم ومن مل " بكل شيء علماً
وإمنا شهد ما "  أحاط بكل شيء علماً-إنه بكل شيء عليم : "يشهد ذلك كذلك مل يشهد حقيقة قوله

:  هذا العموم، وقيد به هذا اإلطالق بل تقيد به هذا عن شهوده، ومن مث يظهر معىن قولهأوله، وخص به

إذا كان هو الناظر إليك بكل عني، والعامل : فافهم، وكان يقول" 74: النحل" "اهللا يعلم وأنتم ال تعلون"
، واحذر أن يراك بك بكل إدراك، وعلم فما مث من مرائيه إال هو فال حيجبك الرياء عن القيام مبا يرضي

رأي حي، وال أنت حيث تظن أنه ال يرضي فإنه هو الذي يراك حني تقوم يف كل مظهر يرى، ومىت صح 
احلقائق : فافهم، وكان يقول" فأينما تولوا فثم وجه اهللا"لك هذا الشهود استغرقك يف اهللا يف كل جهاته 

وإمنا تعاقبت صور املراتب املقبولة على قابلها ال تنقلب فاملقيد ال يكون مطلقاً، واملطلق ال يكون مقيداً، 
ذلك بأن "وكل متميز بنفسه أو غريه ثابت حىت النفي : فافهم، وكان يقول" ال تبديل لكلمات اهللا"فقط 

حبك للشيء على قدر بغضك كذلك، ولضده : وإن تباينت األمساء فافهم، وكان يقول" اهللا هو احلق
: بسواء، وهكذا أمور كل مقابل بالنسبة إىل مقابله فافهم، وكان يقولالعكس وزناً بوزن مثال مبثل سواء 

التأثري ربوبية، والتأثر عبودية يف كل مقام حبسبه : ال تستعذ من شيء ولكن استعذ من شره، وكان يقول
 اخللق هو التقدير، والتقدير هو الترتيل مرتلة النقيض يف املعاملة يف كل مقام حبسبه،: فافهم، وكان يقول

وإذا ظهر هذا فهو تعاىل ذات كل موجود، وكل موجود صفته، وليس هلا مبدأ أول إال هو إذ ليس بعده 
إال العدم، والعدم ال يكون مبدأ سيما ملوجود، وإذ قد تبني لك أمر الوجود هذا فأنت تعلم أنك إذا 

 الوجود، فظهر أن نظرت إىل أي موجود نظرت إليه من حيث هو وجدته ذاتاً، وقد تبني أن ال ذات إال
فمن أين جاء الفرق، وإىل أين؟ : فإن قلت. الوجود باحلقيقة هو املوجود، واملوجود ليس إال هو الوجود

  .جاء من الوجود إىل نفسه: قلت
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يتأتى بأن يقدر نفسه مراتب على طريقة التجريد البياين املذكور يف : كيف يتأتى هذا؟ قلت: فان قلت
وأنت تعلم أن لك أن جترد من نفسك لنفسك يف نفسك على كل صورة، وتكون علم املعاين والبيان، 

تلك الصورة كلها يف خيالك، وتعامل نفسك من حيثية كل منها معاملة خاصة، وتصور نفسك ناسياً 
ألنك جردت نفسك، وناسياً أيضاً لذلك النسيان ومتحقفاً لتلك الكثرة، وتكون كذلك من تلك 

وه إال عني فعل الوجود الذي أنت هو ال مثاله، وما تلك األمور كلها باحلقيقة إال احليثيات، وما هذا، وحن
فما مبدأ هذا التقدير : فإن قلت. أنت بال زيادة فما مث على كثرة املوجودات إال الوجود بال زائد حقيقة

ا على طريق من الوجود؟ قلنا مبدؤه اقتضاؤه لذاته أن يقضي وما مث إال هو فيقضي بنفسه لنفسه، وعليه
التجريد كما مر قضايا ال تتناهى للزوم القضايا لالقتضاء الذايت، وتلك التقديرات ترتيالت الوجود مرتلة 

ما ليس مبوجود يف املعاملة، وتسمى هذه موجودات، وبالضرورة يكون هذا التقدير أوال يف الوجود إذ ال 
تب قدم وأزل، وإجياب، وصفات ومعاين، موجود مث، وهذا هو اخللق األول وتسمى هذه املوجودات مرا

  .وحقائق كذلك

    

وبعد هذا يكون تقدير هذه األمور اليت هي ال وجودات، وجودات، فبقدر ما تسمى ذوات، وماهيات، 
: وتعينات، وأينيات وحنوه تقدر فيها مراتبها الالحقة، وذلك هو اخللق الثاين كما جاء يف قوله تعاىل

فاألول ترتيل الوجود مرتلة ما ليس " 15: ق" " هم يف لبس من خلق جديدأفعيينا باخللق األول بل"
الوجود، والثاين مرتلة ما ليس الوجود مرتلة الوجود فانظر إىل هذا النمط ما أعجبه، وأغربه، وأطال يف 

مجيع ما يف : قلت. وقد فتحت لك باب التحقيق فإن كنت من أهله فتقدم، وإال فال فافهم: ذلك مث قال
القولة مبين على مذهب أهل الوحدة املطلقة وهي مرتبة نقص بالنظر ملراتب احملققني فكان الشيخ هذه 

فيها كاملغلوب على إظهار ما شهد بقرينة كالمه يف مواضع من هذه الوصايا واهللا أعلم، وكان رضي اهللا 
 حيث ترتله بذلك يف مسي العقل عقال ملوضع التقييد التحديدي الذي هو شأنه ويسمى لباً من: عنه يقول

: ال تلزمه، وهو مبدؤها فافهم وكان رضي اهللا عنه يقول. لبس اخللق اجلديد ألن اللب منخبئ بقشور

فهو ال يأيت يف احلقيقة إال " وماذا بعد احلق إال الضالل"أينما توجد الفكر ال يأيت إال مبغايرات احلق 
اجلعل : أيت خبري حمض قط فافهم، وكان يقولبالضالل أي عن احلقية اليت هي اخلري احملض فهو ال ي

والصنع واإلبداع والتكوين، والتمييز، وحنو ذلك كله تقدير فهو خلق مبعىن التقدير، وإن مل يسم يف بعض 
إذا وجدت أيها الذائق أمراً، وسألك أحد عما وجدت سؤال تقييد : املراتب خلقاً فافهم، وكان يقول

لك ال أو ال : أحد سواي يف ذلك شيئاً فإن قال: ا قل له هل قاليف كذ: لك ماذا؟ تقول: كأن يقول
لك : أدري قل له فهو عندي كذا فإن اعترف به فذاك، وإال كان لك خملص من شره إن أنكره، وإن قال
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لك بل يل حاجة فقل له أنا عندك أفضل من ذلك : ال حاجة إذا بك لقويل يف هذه فإن قال: نعم فقل
لك هو فقل له فأنت عن تصديقي أبعد منك عن تصديقه، فال حاجة : أم هو فإن قالالقائل، وأوىل باحلق 

أنت عندي أفضل منه فأجبه ولك احلجة عليه، وإن كان متفعال فافهم، : لك شيئاً وإن قال: يل أن أقول
ال ميس بشرتك ثوبان معاً إمنا ميسك شعار واحد، " األنصار شعار والناس دثار"يف حديث : وكان يقول

اآلية " 9: احلشر" "حيبون من هاجر إليهم"ما بعده دثار، وإمنا كان األنصار شعاراً لرضاهم به عما دونه و
أما : "فحبهم ال لعلة سوى التحقق به، وإمنا كان الناس دثاراً لتعلقهم بالعلل اخلارجة عن التحقق به

رضينا فاعرف يا : قالوا" رحالكمترضون معاشر األنصار أن يذهب الناس بالشاة، والبعري وتذهبون يب إىل 
أخي األنصار بسيماهم فهذه آيتهم ملن توسم وال تقيدهم بقبيلة وال طائفة سوى من م هذه العالمة من 

أي لتكون ثياب صالة فافهم " 4: املدثر" "وثيابك فطهر"يف قوله : كانوا، وأين كانوا فافهم، وكان يقول
أي ال " ال ميسه إال املطهرون: "يف قوله: يقاً، وكان يقولمن مل يتجرد عما سوى أمر مل يباشره حتق

يتحقق به إال املتجردون للصلة به عن موانعها املانعة إذ الطهارة التجرد عن موانع التلبس حبقيقة الصالة 
قيامك باألمر ألجل األمر وحده إخالص وميزان ذلك : اليت هي صلة بني العبد وربه فافهم، وكان يقول

 اك عنه أو عن موضع أنه أمرك به أو عكسه، فإن وجدت نفسك تنبسط بأحدمها أكثر أن تفرض أنه
من اآلخر، فاعلم أن قيامك به معلول، وأنه شهوة نفس، وإال فال فما أعز اإلخالص، وما أدق إدراكه 

الواحد أصل العدد، فما ال ينقسم أصل ما ينقسم يف كل مقام حبسبه فافهم فإن : فافهم، وكان يقول
كىن ما ال ينقسم ليس كسكىن املنقسم يف املنقسم، فال تتخيل احللول الظريف يف جانب الربوبية ما دمت س

يف حكم مراتب اخللق اجلديد اللبسي، فافهم فالقلب بيت الرب ورب البيت يسكن باطنه ويرتل إىل 
ا قوابل حاجبة ليست املستحيالت إال أموراً يف غيبك، وقوتك مل يتعني : ظاهره فافهم، وكان يقول

ال تطالب ربك بشيء ولو : بالنسبة إليك أال ترى أا قائمة يف ختيلك، وتومهك فافهم، وكان يقول
من أبعد املطالب عن الصواب : بقلبك فإن املطالبة تريب، وليس ذلك شأن العبيد، فافهم، وكان يقول

ر وحيكم ما يريد، وشأن العبد القبول من مطالبة العبد ربه بعلة إمره أو يه، فإن الرب حقه يفعل ما خيتا
من حققك باهللا ال تقدر على مكافأته بشيء قط، وكان : ربه ليس إال فافهم وكان رضي اهللا عنه يقول

    العارف احملقق يأىب اهللا أن يأتيه : الذات ال تدخل حتت إحاطة علم، وال إدراك، وكان يقول: يقول

يشغل مهته بأسباا العادية حىت إنك تراه يتسبب يف أمر بالتوجه، باألمور اليت خيتارها إال من حيث ال 
والدعاء فيمسك عنه ذلك األمر لذلك التسبب، وما ذلك إال ألنه صار عني معروفه الذي ال ينبغي أن 
يظهر إال بوجه السيادة، والعز فعاال ملا يريد، فلما ظهر بوجه التسبب تنكر، فتوقف املراد وتعذر فلكل 

أي قد جاء ربكم " 108.: يونس" "قد جاء احلق من ربكم: "يف قوله تعاىل: ل، فافهم، وقالجمال رجا
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العقول حقائق أمساء الذات واألرواح حقائق أمساء : بعينه احلق ال مبثال موهوم فافهم، وكان يقول
اب مسبباا الصفات والنفوس حقائق أمساء األفعال ولكل اسم دائرة تأثري هو سلطاا، وجتلياته فيها أسب

صور : فأسباب اخللق جتليات اخلالق، وأنسباب الرزق جتليات الرزاق، وقس على هذا، وكان يقول
أسباب األرزاق أرباب للعوام القاصرين نظرهم على شهود اخللق وعبيد للخواص النافذين إىل التحقق 

راء، واألمراء يولون باحلق أال ترى كيف العوام يتولون اإلنفاق على عبيدهم، وخواص الناس كالوز
اإلنفاق بعض خدمهم، وقد كان بالل متويل نفقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان رضي اهللا عنه 

كلمة اهللا هي النفس اليت غلب عليها احلكم " 40: التوبة" "وكلمة اهللا هي العليا: "يف قوله تعاىل: يقول
ناً هذا هو حقيقة معىن اآلية، وفيها أيضاً أن كلمة اهللا أي اإلهلي بظهوره فيها ختلقاً، وحتققاً، وكشفاً، وبيا

من عرف : اسم اهللا هي العليا ألنه االسم األعظم اجلامع حلقائق مجيع األمساء، وكان رضي اهللا عنه يقول
مهما رآه املأمون يف أئمتهم من : فافهم، وكان يقول" فماذا بعد احلق إال الضالل"احلق مل ير إال احلق 

 نقص فهو صورة بواطن املأموم أشهده إمامه إياها، ولإلمام فوق ذلك مظهر آخر فإياك أن تظن كمال أو
بل أعرف أن ذلك إمنا كان إظهاراً لك " 121: طه" "وعصى آدم ربه فغوى: "نقصاً بأهل الكمال فتقول

 استعداد االستغفار: كيف تتداوى إذا ابتليت يف صفاء تلك احلضرة، وقس على هذا فافهم، وكان يقول
الغفران وحقيقة التوجه بوجه االستعداد إىل التحلي بالكمال بدل النقص، وباإلحسان بدل اإلساءة، 

وغايته التحقيق باحملبوب حتققاً ذاتياً يستحيل به عروض ضده، وذلك هو العصمة يف كل مقام حبسبه، 
وغاية الغاية يف هذا الباب أن " 2: حالفت" "يغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر: "وإليه اإلشارة بقوله

يغفر اهللا منك حبلمه حكم ما دونه فال ينكشف فيك إال وجهه احلميد، فافهم فإن الغفران هو الوقاية مما 
يف كالم األطباء إن برد الرحم : يضر مبا يسر، ومنه مسيت البيضة مغفراً فلكل مقام مقال، وكان يقول

ذ مىت مل جيد لوعة الوجد، وحرقة الطلب من الشوق إىل املقصود سبب يف عدم احلمل هكذا نفس التلمي
مل يتولد فيها من فيض أستاذه صورة أمره فهو مثل الوقود البارد ال يؤثر فيه القبس إال دخاناً كالدعاوي 
والرعونات احلاصلة للنفوس الداخلة بني القوم بغري حرقة شوق، وصدق وطلب، وجد، ومثلها أن يكون 

ة ال يثبت عليها كتابة، ومثلها أيضاً كحراق بارد أي رطب ال يعلق فيه قبس، وكان رضي كورقة مبلول
من حتقق مبرتبة حصلت له خصائصها، وأمورها على قدر حتققه ا كاملتحقق بصورة : اهللا عنه يقول

يقة يطلب اللهم صل على حممد وآته الوسيلة، والفضيلة إىل آخره، فإمنا هو يف احلق: حممدية بشرية، فيقول
ذلك لنفسه من حيث إنه متحقق به، ويقال ملن حتقق بصورة حممدية يا حممد، موسوية يا موسى أو 

  .عيسوية يا عيسى، وقس على هذا، وارق إىل حيث نفذ ذوقك، فد جمال رجال
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 "إنا معاشر األنبياء نبتت أجسادنا على أرواح أهل اجلنة: "يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: وكان يقول

إمنا أمر احلق، وى : فأرواحهم مساوية متمثلة يف هياكل أرضية، وكل إىل بدنه راجع، فافهم وكان يقول
منك قلبك السامع الفاهم، وال يؤدي عن املكلف ما كلف به إال هوف عمل جسمك عمال، وقلبك 

مبباشرة اجلسم وإمنا سقط اللوم الظاهر " ولكن ما تعمد قلوبكم"غافل عنه مل حيسب لك، ومل يؤد عنك 
يف : للعمل لظن حضور القلب، وقصده ذلك فراقب عالم الغيوب، فإنه الناظر إىل القلوب فافهم، وقال

أي منك، وال يتكلم بكالم اهللا إال اهللا فإذا ناجاك " 6: التوبة" "فأجره حىت يسمع كالم اهللا: "قوله تعاىل
ول لك يف صورة من صور املعار يتعرف هاديك حق فامسع من اهللا وأطع تغنم، واعرف أن ربك قد حت

السر ما ال يشهده إال واحده فمن : إليك ا لتعرفه فتجيبه فتتحقق به فافهم وكان رضي اهللا عنه يقول
شهدت سره فاعلم أنك أنت هو من حيث حصل لك هذا الشهود، وللمستفيد شيء إال صورة مفيده 

يقة املفيد لنفسه أن العبد من مواله عبد القوم من فإذا كل ما من املستفيد إىل مفيد إمنا هو يف احلق
  .أنفسهم، وما من اهللا إال، وإليه وليس يفهم عين غري إياي فافهم

أي ال تطيعوه، " 60: يس" "أمل أعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان: "يف قوله: وكان يقول
" ذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللاخت"وتنقادوا له راضني بأمره فمن كان هكذا ألحد فقد عبده 

وما أكثر ما يعبد املقلدون أئمة الضالل علماء السوء الذين يريدون بعلمهم ما ليس من اهللا " 31: التوبة"
إذا كان إبليس كفر بترك سجدة واحدة آلدم فكيف يرضي ابن آدم أن : يف شيء فافهم، وكان يقول

الكفر درجات كما أن اإلميان باحلق درجات فافهم، وكان رضي يكفر بتكرار السجود إلبليس ولكن 
احذر أن تزدري أصحاب اخللع اخلفية من الشعثة رؤوسهم املغربة، وجوههم فإن وجوههم : اهللا عنه يقول

إياك أن حتسد من اصطفاه اهللا عليك : ناضرة إىل را ناظرة، إمنا أنت أعشى العني، وكان يقول
ليس من الصورة امللكية إىل الصورة الشيطانية ملا سجد آدم، وأىب وتكرب فيمسخك احلق كما مسخ إب

عليه، ويف هذا حتذير لك إذا رأيت إمام هدى إىل احلق أن حتسده، أو تكرب عن اخلضوع له واالئتمام به، 
فإن ذلك يسلبك ما فيك من الصور املرضية، ويدخلك يف الصور الغضبية، وإذا خضعت له، وكنت 

حنن أحق "يف حديث صوم يوم عاشوراء :  من الصورة الشيطانية إىل امللكية وكان يقولبالعكس نقلك
أي من اليهود إمنا كانت هذه األمة أوىل مبوسى عليه السالم من قومه ألنا نؤمن مبوسى " مبوسى منهم

وأما اليهود كإميان من عاصره داللة معجزة نبينا اليت هي القرآن اليت نعرف إعجازه باملشاهدة ال باخلرب، 
الذين مل يعاصروه، فإمنا آمنوا به تقليداً للخرب، وأين من يؤمن تقليداً ممن يؤمن عياناً حتقيقاً يف املعجزة 
القرآنية فنحن أحق جبميع الرسل عليهم الصالة والسالم ممن مل يعاصرهم من أممهم، والسالم، وكان 

ه على عاشوراء باحلج املشروع فيه، وهو ركن إمنا كان يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء بفضيلت: يقول



الشعراين- الطبقات الكربى  356  

  .من أركان اإلسالم، وليس يف عاشوراء ركن من أركان اإلسالم خيتص به كيوم عرفة فافهم

صدقاً هنا وضع موضع فضال " 115: األنعام" "ومتت كلمت ربك صدقاً وعدال: "يف قوله: وكان يقول
على قلوب قوم حىت صدقوها وعدل اهللا بقلوب قوم إذ قوبل به عدال فافهم أي تفضل اهللا تعاىل بصدقها 

كل ما أتاك به إمام هدايتك، فهو ذكر من ربك ورحم بك : حىت عدلوا عن تصديقها، وكان يقول
حمدث اإلتيان إليك، والظهور عن ذلك اإلمام من حيث كونه، فأما من حيث وجوده احلق املبني املتجلى 

انية، فلم يزل قدمياً ألن احلق املذكور من املرتبة املذكورة مل يزل يف عينه الناطق مبرتبة الربوبية، والرمح
متكلماً إذ هي له ذاتية، وإنا احلدوث من جهة التعلق الظهوري من حيث احلكم باحلدوث، فافهم، وكان 

  .من أتى مبا مل يسبق به فقد أبدع وأبداً ومن كرر مثاال، فقد أعاد، واخترع فافهم: يقول

    

 يظهر سر السيادة الربانية يف أحد إال وجيعل له أتباعاً ألن السيد هو الرب املصلح املدبر ال: وكان يقول
" 38: الرعد" "ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجاً وذرية"فال بد له من حضرة حيكم فيها 

 يفهم املراد أي معنوية فقد كان فيهم من ليس له زوجة صورية، وال ولد صليب كعيسى وحيىي ومن هنا
ربنا هب لنا من أزواجنا "إخوانه : كما قال: فكأنه قال" 89: األنبياء" "رب ال تذرين فرداً"بقول زكريا 

وأحب اخللق إىل اهللا تعاىل أنفعهم لعباده فكفي املصلح لشأم " وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماماً
من كان خلقه القرآن : حه وحده، وكان يقولشرفاً أن يكون أحب إىل احلق ممن ليس مهه إال صال

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد "يرضي لرضاه ويغضب لغضبه فهو نسخة احلق 
فافهم فمن اختذه إمام هدى، وجعله كتابه ينظر يف أموره بعني اإلميان " 2: حممد" "وهو احلق من رم

مينه، ومن اعتمد على األساطري فإمنا اعتمد على حكم ومهه أو حكمة فيتبعها بإحسان فقد أويت كتابه بي
أي معناه مبني يف نواطق " 49: العنكبوت" "بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم"فهمه 

إمنا أحب اهللا عبده املسلم ألنه خملوق على صورته، وهو تعاىل أجل من أن حيب : العلماء وكان يقول
واملراد هنا بصورة احلق صورة آدم عليه :  هي الكمال املطلق األقدس فافهم قلتخالف صورته اليت

ما دمت أيها : السالم ألا أشرف الصور، وليس املراد ا صورة الذات اإلهلي، واهللا أعلم، وكان يقول
اآلدمي صاحب صفات كرمية فأنت إنسان باق على أصلك مل تنسخ، ومل متسخ، ومىت نسخت منك 

بالذمائم فقد نسخت عنك اإلنسانية بالصورة الشيطانية اليت امنسخت ا، وإن خلطت مل تك الكرائم 
إذا : إنساناً خالصاً، وال شيطاناً حمضاً ويف ذلك فليتفاوت املتفاوتون، واحلكم للغالب فافهم، وكان يقول

 العوام؟ أما كان من قائل مل دون العارفون املعارف اليت تضر بالقاصرين من العلماء فضالً عن: قال لك
احلكمة وحسن النظر، والرمحة ما مينعهم من تدوينها فإن كان عندهم ذلك فمخالفته نقص، وإن مل يكن 
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أليس الذي أطلع مشس الظهرية، ونشر فاضح شعاعها صحوا مع : فكفاهم نقصاً أم غري حكماء فقال له
بلى ولكن عارض ذلك :  حكيماً فإن قالإضرارها باألبصار الضعيفة واألمزجة اليت تتضرر ا عليماً

مصاحل تربو على هذه املفاسد فقل له، وهكذا اجلواب عن مسئلتك وحسبك جواباً أن من دون ذلك مل 
  .يدونه للجمهور، وال أذن يف ذلك، وال سكت عنه بل ى عن إظهاره هلم

 يف تدوينه ألهله فقط فيكون يف وشدد يف النهي والتحذير إىل الغاية، وصرح بأنه مل يدون إال بإذن من اهللا
التدوين أمانة هلم ليظفروا من معانيه مبا تنفتح به أبواب كماالم الباعثة بسحائب الرمحة يف قلوم، وعلى 

ألسنتهم فتشرق األرض بنور رشدهم وحتب هدايتهم فتعدى أهل الغفلة، واحلجاب حدود هؤالء 
عدى الغافلون حدود رم، فسافروا بالقرآن إىل أرض السادات، وأظهروا دواوينهم لغري أهلها كما ت

العدو، ومكنوا أعداء اهللا من قراءته بقلوب زائغة، وألسن معوجة فحرفوه، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله، وهل دون األئمة اتهدون ما دوناه عنهم من العلم ليستعان ا على هوى النفس 

وليد مسائل موافقة هلوى الظلمة، واألمراء ال واهللا ولكن كان أمر اهللا قدراً مقدورا وكسب الدنيا، وت
وحيث ظهر أن فائدة تدوين هذه املعارف من أعظم الفوائد ظهر أن تدوينها من أحق احلقوق إذ فائدا 

اء روح بقاء روح حق اليقني، وإشراقها يف مظاهر اهلادين باحلق كما يف فائدة تدوين علم الظاهر بق
: البقرة" "واهللا يعلم املفسدين من املصلحني"االجتهاد الظين املوجب للعمل، وظهوره يف مظاهر املرشدين 

  .فافهم" 220

    

إن أول بيت وضع للناس : ويف قوله تعاىل" القلب بيت الرب"يف حديث : وكان رضي اهللا عنه يقول
بيت الناس، وتوجه إىل كل منهما بشرطه فاعرف بيت الرب من " 3: آل عمران" "للذي ببكة مباركاً

وقم له حبقه واستقبله، وقم وطف حوله وادخله مبا يناسبه منك فاجلسم، والقلب بالقلب، والروح بالروح 
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم : "يف قوله تعاىل: ولكل جمال رجال فافهم، وكان يقول

 أول ما يكرم، فإذا كان الفردوس أول ما يكرمون به إذا إكرام الضيف: الرتل" جنات الفردوس نزال
كانوا ضيوفاً فكيف بغاية إكرامهم بل كيف إكرام األحباب الذين ال حجاب عليهم أبداً فافهم وكان 

عجباً ملالذ الدنيا كيف يذهب املالل حالوا إن دامت، وتعقبها الرغبة فيها، واحلزن عليها إن : يقول
  .من دون لقاء ربه فافهمزالت، فال راحة للمؤ

أنا كيف هي متعلقة بسائر : انظر إىل النفس املدركة املفارقة اليت تشري إليها منك بقولك: وكان يقول
أبعاض جسمك، وأعضاء جرمك، وكيف هلا مع كل بعض وعضو معىن، وأثر خاص تارة مياثل ما هو هلا 

سمع باألذنني، وما أشبه ذلك، وتارة يباين مع غريه كاللمس بسائر سطح البدن، واإلبصار بالعينني، وال
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  .ما هو هلا مع غريه كالتكلم باللسان وحده، والذوق باللثة وحدها وما أشبه ذلك

    

فهكذا حكم النفس مع ما تعلقت به من األعضاء واألبعاض وهي نفس الكل املوصوفة بسائر املعاين، 
 سر الربوبية ملريده فعلى املريد أن يقف األستاذ مظهر: ومن عرف نفسه عرف ربه فافهم، وكان يقول

لن أبرح "أكرب ولد يعقوب : عند أمر أستاذه، وأن ال يلتفت عن أستاذه مييناً، وال مشاال أمل تسمع إىل قول
نتبني " 81: يوسف" "أرجعوا إىل أبيكم: "مث قال هلم" أو حيكم اهللا يل: "مث قال" األرض حىت يأذن يل أيب

وجه إليه إال أستاذه حىت إذا حتقق حبقيقة أستاذه، وسقط حكم املغايرة بني مرتبتيهما أن املريد ماله وجه يت
: كان اهللا وجهه من حيث وجه ذلك األستاذ الذي حتقق به ذلك املريد، وأطال يف ذلك، وكان يقول

من ينبين للعامل أن يرى القرآن هدى، ورشداً ألهل كل صراط مستقيم فال ينكر على أحد ملا فهمه منه 
أي عند " 7: آل عمران" والراسخون يف العلم يقولون"اهلدى عند ذلك الفاهم، وإن كان خمالفاً لفهمه 

 ولكل قوم هاد، ولكل جعلنا منكم شرعة -آمنا به كل من عند ربنا "كل تأويل فيه هداية لغريهم 
، وتنكريه فإن كان يف منكر ونكري إما يأتيان للميت يف صورة إنكاره: فافهم، وكان يقول" منهاجاً

منكراً للمنكر متنكراً على أهله يف اعتقاده اجلازم عنده بربهانه فبذلك يثبت على معتقده، زمن عكس 
ملوك الدنيا حمتاجون إىل ملوك اآلخرة، وذلك ظاهر يف الدنيا بزهد ملوك اآلخرة يف : انتكس وكان يقول

ظهر للشرك صحته من بطالنه إال بعد املوت حني الدنيا، وعناية احلق م، وأما غىن ملوك الدنيا فال ي
من أرشدك إىل ما به : يفوت الفوت، ومن قبل النصيحة أمن من الفضيحة، وكان رضي اهللا عنه يقول

ختلص من غضب احلق وحتصل به رضوانه فقد شفع فيك فإن أطعته، واتبعته، وقبلت منه، فقد قبلت فيك 
لة قوم ال تنفعهم شفاعة الشافعني حيث كانوا عن التذكرة شفاعته فنفعتك، وإال فنعوذ باهللا من حا

لك كرمي من : ثقل موازين اآلخرة على قدر التعب، ومثال ذلك أن يقول: معرضني فافهم، وكان يقول
أتاين بشيء، وزنت له ثقله فضة فجهد رجل فأتى بصخرة فوزن له ثقلها، وأتاه رجل بريشة فوزن له 

خص وأنت يف عتق من أسر الشهوات خري لك من قصر مشيد وأنت جلوسك يف : ثقلها، وكان يقول
" وأيدناه بروح القدس: "يف قوله تعاىل: مسجون يف أسرها حمجوب عن حمجوبك فافهم، وكان يقول

الروح األمني على ما يتلقاه من روح القدس هو الفكر الصادق وروح القدس هو العقل " 87: البقرة"
س احليوانية اليت يطهرها من الرذائل، وحيليها بالفضائل يف كل مقام حبسبه الناطق احلكيم احلاكم يف النف

أن " 111: يوسف" "ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بني يديه: "يف قوله: فافهم، وكان يقول
ينفخ بكشفه وبيانه يف قلوب احلاضرين بني يديه حضوراً إميانياً أرواح الصدق، فيصري من الصادقني، وأما 

الواجد خمبوء يف ال، : تصديقه للكتب املاضية مبطابقة ما فيه ملا فيها فشيء معروف فافهم، وكان يقول
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والوجد خمبوء يف نعم فقابل كل حكم أتاك من احلق باختياره لك بنعم جيعله عليك نعمة من النعم فافهم، 
يوماً : "يف قوله: ن يقولعلى قدر املعرفة يكون احلب، وعلى قدر احلب يكون القرب، وكا: وكان يقول

أي يصري حكم القلوب ظاهراً على حكم القوالب فمن كان " 37: النور" "تتقلب فيه القلوب واألبصار
يف قلبه خري ظهر عليه ظاهراً، وأما تقلب األبصار فهو أن يظهر حكم البصائر يف األبصار فما ال يصح له 

ياناً، وكل من رأى اآلن ما ال يراه الناس فما رأى ذلك حني يف دنياه أن يراه إال إمياناً يراه يوم القيامة ع
  .رآه إال، وهو يف حال قيامه به فافهم

    

إمنا كان أبو بكر : العاقل خبيل بعرضه جواد جبسمه، وضده بضد ذلك فافهم، وكان يقول: وكان يقول
 مبا كانوا عليه مما رضي اهللا عنه أسبق رجال قريش إىل التصديق، واهلدى ألنه كان أضعف قريش رابطة

الصوم يف اللغة الثبوت على أمر واحد لقوهلم صام النهار إذا وقفت : يضاد اهلدى فافهم، وكان يقول
الشمس يف مستواها فنذرت للرمحن صوماً أي نذرت ثبوتاً للرمحن على إفراد مشاهدته فال أشهد سواه، 

من عرف احلق فكل أوقاته ليلة :  وكان يقولوحنو هذا، وما الصوم لعمرك إال الثبوت للحق، وفيه فافهم،
فيه إشارة إىل أن اهللا حيب أن ال " إن اهللا مجيل حيب اجلمال: "يف قوله: قدر، وكان رضي اهللا عنه يقول

: يرى أحد يف عبيده نقصاً ال باطناً، وال ظاهراً ألن العبد من مواله، وأمره راجع إليه فافهم، وكان يقول

ولسليمان الريح عاصفة جتري " رب العاملني فليخدم أولياءه العارفني بصدق من أحب أن يكون يف حفظ
فانظر كيف حفظ اهللا " وكنا هلم حافظني: "إىل قوله" 81: األنبياء" "بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها

يف الشياطني ملا كانوا يف خدمة أوليائه العارفني، ومعىن حفظ رب العاملني أن حيفظ العبد من الوقوع 
" 63 و 62: الشعراء" "أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم فأوحينا إىل: "يف قوله: املخالفات، وكان يقول

هذا القول بصدق أهلمه ربه : بالفاء إشارة إىل أن كل من قال: اآلية فرتب هذا الوحي على هذا القول
واستوى، ولو كان صبياً كل من دخل مقام اإلحسان فقد بلغ أشده : رشده فيما حياول، وكان يقول

أي على إحسام، " 22: يوسف" "وملا بلغ أشده، آتيناه حكماً وعلماً وكذلك جنزي احملسنني: "قال
احملبة دائر معها التوحيد واإلخالص فكل من أحب شيئاً ال يريد أن : ومشاهدم ملعبودهم، وكان يقول

 له فيها شريك وكذلك املرأة، فما أحب يكون له فيه شريك حىت الرجل حيب امرأة فال حيب أن يكون
: اهللا عبداً إال مأل قلبه استغراقاً يف حمبة مرضاته، وال كره عبداً إال مأل قلبه حمبة ملكروهاته، وكان يقول

روح املتعلم من روح املعلم، وعقل املستفيد من عقل املفيد فرع من أصل وأميا مريد أراد الكمال بغري 
أ طريق املقصود ألن الثمرة ال تكمل إال بوجود النواة اليت هي أصلها فكذلك أستاذه، وهاديه فقد أخط

: كل مريد ال يكمل إال بوجود أستاذه متعيناً عنده حبقيقة نفسه وروحه، وقلبه وفؤاده فافهم، وكان يقول
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 ومن يعمل"ال يتبع إمام الضالل إال أهل الغي ألنه صورة غيهم تشكلت هلم حىت رأوها فصبوا إليها 

مشكال، ومن هنا يتبع الدجال كل من يف قلبه كفر، ونفاق، وحكم " 8: الزلزلة" "مثقال ذرة شراً يره
  .كيف خياف الباطن من عرف احلق: إمام اهلدى بالعكس ال يتبعه إال أهل اهلدى، وكان يقول

يظفر به، مل يطلب كل طالب إال احلق لكن تارة يظفر به حقاً فيعبده عن مكاشفة، وتارة : وكان يقول
واملراد ذا العابد املوحد من أهل : ومها فيعبده على حجاب فما عبد عابد يف احلقيقة إال اهللا، قلت

من تعلق بغري مواله ضره إما : اإلسالم العام فافهم، وإياك والغلط، واهللا أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقول
عن مواله ما به حزنه فال راحة للمؤمن دون بأن حيبه، فيشغل عن مواله ما منه فتنته أو يكرهه، فيشغله 

مجيع : لقاء ربه، وال يلقي ربه، وفيه تعلق لغريه، فاخلري كل اخلري يف مفارقة الغري فافهم، وكان يقول
  .فافهم" أقم الصالة لذكري"األعمال إمنا شرعت تذكرة مبشرعها كي ال ينسوه، وال يصبوا إىل غريه 

 هو من أمت القيام فيها حبسن نظام العبودية معترفاً أنه العبد مع كمال اخلليفة يف كل دائرة: وكان يقول
إذا : القيام بنظام الربوبية معترفاً أن كل ما جاء به من ذلك فهو لربه ولربه احلمد فافهم، وكان يقول

أردت ثبات اإلخوان على حمبتك القاصي منهم، والداين، وأن يثنوا عليك بكل لسان فقابلهم باحللم، 
إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد : "لغفران، وتأمل قوله تعاىلوا

فأخربك أنه ليس بعد احلليم الغفور من ميسكهما فافهم، " 41: فاطر" من بعده إنه كان حليماً غفوراً
نه جعل نفسه عبد مىت شغل اإلنسان قلبه باألكوان عن ربه الرمحن ذل، وهان وذلك أل: وكان يقول

  .عبده

    

خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من "ومن شغل قلبه بالرمحن عز ألنه رد نفسه إىل غايته، وجمده 
أال ترى أن الرجل الكبري القدر من أمري، أو وزير " أجلي فال تشتغل مبا خلق لك عما خلقت من أجله

 القلوب بعقوهلا، وإن عظموه يف الظاهر رغباً مىت شغل نفسه حبب امرأة ينكحها، أو يمة خيدمها امتهنته
أو رهباً، والرجل، ولو كان شحاتاً مىت شغل قلبه بربه احلق عظمته القلوب بعقوهلا، وإن أعرضت عنه 

وعده بأن " 30: البقرة" "إين جاعل يف األرض خليفة: "إمنا قال تعاىل: هلواً أو تكرباً فافهم، وكان يقول
مأل األدىن ألنه كان يومئذ خليفة يف السماء للمأل األعلى حيث خروا له جيعله خليفة يف األرض لل

أكمل املظاهر يف كل زمان هو الذي يظهر بكشفه، وبيانه ألهل زمانه ما : ساجدين فافهم، وكان يقول
إذا اشتغل : مل يكونوا حيتسبون من اهللا وهو غيب اهللا الذي ال يطلع عليه إال من ارتضي، وكان يقول

 م الرزق مع راحة القلب من االلتفات إليه كان ذلك تعباً فيما ال حاجة إليه، ومىت تفرغ البدن البدن
الكامل : من مهه مع شغل القلب به كان ذلك عذاباً حبب ما ال حيصل فكالمها عذاب فافهم، وكان يقول
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 فيأخذك اهللا "أنا ربكم األعلى"بلسان خلق : من يهضم نفسه حىت يزكيه ربه فاحذر أن تتبع من قال
 -رب إين ملا أنزلت إىل من خري فقري : "واتبع من قال" فمثله كمثل الكلب"نكال اآلخرة، واألوىل 

فافهم قلت معىن حىت يزكيه ربه أي يرتل " وأوجس يف نفسه خيفة موسى قلنا ال ختف إنك أنت األعلى
قطع، وما بقي إال اإلهلام الصحيح، يف قلوب عباده تعظيمة، ويطلق ألسنتهم حبسن حمامده أوال فاحلي قد ان

من أراد أن خيلد اهللا عليه ما خلعه من احملامد : وهو أعز من الكربيت األمحر، واهللا أعلم، وكان يقول
ريب هو القدير، : ريب هو العليم أو قدرة قال: فليضفها إىل ربه، وحيمده ا فإذا أنس من قلبه علماً قال

أميا فهم استخرج مما أغفله الناس، واختذوه هلواً حكمة، وإرشاداً : قولوهكذا كل املعاين فافهم، وكان ي
املعاين : فقد غاص يف حبر الظلمات فأخرج منه اجلواهر املنرية فهو يف حقه حبر النور فافهم، وكان يقول

: يوسف" "وفوق كل ذي علم عليم"يف جواهر أصداف قوالبها فجواهر قوم أصداف قوم آخرين فافهم 

76."  

إذا ذكرت ذنوبك فال تقل عليها ال حول، وال قوة إال باهللا، ولكن قل رب إين ظلمت : ن يقولوكا
من جتمل بصحبة املعرضني عن ربه فقد : نفسي، فاغفر يل إنك أنت الغفور الرحيم فافهم، وكان يقول

أعرض عن من ف"فافهم " 18: احلج" "ومن يهن اهللا فما له من مكرم"نادى على نفسه بأنه ممن أهانه اهللا 
وأقبل بكليتك علينا تغنم، واهللا أعلم، وكان " 29: النجم" "توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا

كل ما أغفل قلبك عن ربك فهو عدو لربك فمن أعرض عنه، وتربأ إىل اهللا منه، وتوجه بقلبه : يقول
عدو، وال تصحب غري من حيبه وجسده لربه فهو األواه احلليم فافهم فانظر حالك، فإن صديق العدو 

ليس أبوك حقيقة إال من تولدت صورة نفسك عن كشفه : ربك، وهو من يذكرك بربك، وكان يقول
وبيانه حىت صارت عقال بالفعل، وأما أبو جسمك فهو أبوك جمازاً ألنك ما أنت هذا اجلسم بك روحه 

ك، وال حيل لك أن تدعى فمىت أغفلك أبو جسمك عن أيب روحك، وجب عليك الرباءة من أيب جسم
النيب أوىل : "احلق فيما وجد يف قراءة ابن مسعود: غري أبيك احلقيقي فإن ذلك كفر بفاعله فافهم قال

وهو أب هلم بذلك بضمري الفصل، وتقدميه على أب أم ال أب " باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهام
 بذلك الضمري، وختصيصه، وكذاك إن كنت هلم على احلقيقة إال هو ملوضع الداللة على االختصاص

واهللا أعلم " كل نسب منقطع إال نسيب: "متروحنا قد جترد جوهر نفسك عن لبس اخللق اجلديد قوله
ما دام املريد حتت حكم أستاذه فترقيته دائمة فإن خرج عن حكمه اتكاال : وكان رضي اهللا عنه يقول

ع إىل السماء ما دامت تلك القوة الرافعة مصاحبة له على ما حصل منه قوال وفعال فهو كاحلجر املرفو
  .فهو متعال، ومىت فتر احنط إىل األرض فكن حتت حكم أستاذك تغنم
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مهما أضمرته فين نفسك وكتمته عن اخللق يف خاطرك ظهر يوم تتقلب القلوب، وتبلى : وكان يقول
: يف قوله: فهم، واهللا أعلم وكان يقولالسرائر، فافهم، واعمل أن ال يكون يف سريرتك إال احلق تغنم فا

اليت هي أحسن عبارة عما حيصل به التسليم للحق، واإلذعان " 125: النحل" "وجادهلم باليت هي أحسن"
حلكمه فإن حصل ذلك باالستدالل، والبحث فهي اليت هي أحسن، وإن مل حيصل إال بالترغيب فالترغيب 

: يب فالترهيب فإذن هو اليت هي أحسن فافهم، وكان يقولإذن اليت هي أحسن، وإن مل حيصل إال بالتره

وبه تفعل، ومهما : مرشدك الذي يهديك اهللا به ملا هو األوىل بك عند ربك هو حضرة ربك به تقول
دعتك نفسك إليك فال تعجل به قبل معرفة رضاه به ومهما دعاك إليه فبادر إليه وال تتوان فيه حىت 

ذوات الذوات وراء كل معلوم : ثال أمره ال يف شهوتك، وكان يقولترضي به نفسك فإن فوزك يف امت
واملراد بذوات الذوات الروح الكلي الذي تفرعت منه سائر األرواح فافهم وكان رضي اهللا عنه : قلت
أهلمت إهلاً عام تسع، وتسعني، وسبعمائة ما صورته يا علي إنا اخترناك لنشر األرواح من إحلاد : يقول

" واهللا ويل املتقني: "إىل قوله تعاىل" وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون"أمرناك بأمر فاستمع أجسادها فإذا 

نواطق األستاذين مطالع مشوس حقائقهم، وقوابل علمائهم مرايا وجوه رقائقهم، وكان : وكان يقول
ل ملن اشتهاه الشأن السيادي ال حيص" 28: هود" "أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون: "يف قوله تعاىل: يقول

: وال يكره عليه من أباه فالزم احلب، والتمحيص، وحمبوبك، ويل الوهب، والتخصيص، وكان يقول

الرجال للمنن القدسية، والنساء للزين احلسية فأميا امرأة تعلقت مهتها باملنن صارت رجال وأميا رجل 
 فهو الرجل، وإن كان أنثى، من صدق العلماء، والعارفني: تعلقت مهته بالزين صار امرأة، وكان يقول

ومن كذم فهو من النساء وإن كان ذكراً، وذلك ألن العارفني باهللا تعاىل كلمة تامة صادقة، والعلماء 
ملا كان من خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال يواجه أحداً : باهللا كتب جامعة فافهم، وكان يقول

نبيههم على ما فيهم من املعايب بذكر عيوب غريهم من األمم مبا يكره جازاه بأن ذكر أمته، ووعظهم بت
العاقل ال : السابقة اليت قص اهللا عليهم يف القرآن ليرتجروا، ويعتربوا بغريهم حبسن عبارة، وكان يقول

ال تأمن املعتقد : ميدح نفسه بقالة وال يذمها حبالة إال حلكمة تنفي النقص عن كماله فافهم، وكان يقول
أظهر لك من نفسه غاية السكون، فإا إمنا سكنت حيث عقلهم عقلها النظري بعقال ظين فيك، ولو 

شده من حلى عوارض األحوال، واألعمال، واألقوال، والظنون تتناسخ، واألعراض ال تبقى فكأنك 
يريد بالعقال، وقد احنل أو متزق ورجع املعقول إىل توحشه، وإفساده، واحملب من النار يف قرار البحار ما 

احملب كإنسان العني صغري، وجوده كبري : إال ما تريد شغله ذاتك وإن تلونت صفاتك، وكان يقول
شهوده إال أنه ال يتأثر لعارض، وال تضعف شهوده العوارض فبهذا متيز عن الباصر، وعز عن الناظرة 

 مما كثر وأهلى، باللهو احملبون قليلون، واملعتقدون كثريون، وما قل، ونفع خري: وكان رضي اهللا عنه يقول
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من ظن أنه حصل على املراد باالعتقاد فذلك الذي ضل باهللا عن اهللا يف كل واد : ضرراً، وكان يقول
ومن علم أنه ليس إال باهللا إىل اهللا يصل فهذا الذي " 33: غافر" "عاصم ومن يضلل اهللا فما له من"

  ".37: زمرال" "ومن يهد اهللا فما له من مضل"هيهات أن يقف أو يصل 

إذا عرف الواجد للحق من حيث هو واحد للحق فهو وجه احلق الذي واجهك به فالزم : وكان يقول
طاعته، وكن من الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته، ويسبحونه، وله يسجدون، وكان رضي اهللا 

ت حبمد الكرمي املنعم إذا انصبغت عندك األشياء كلها باحلكمة اليت مل ترها إال حمامد وسبحا: عنه يقول
ينبغي : ا فالنفس اخلارج من احلرب قائل سبحان املنعم بالفرج، والراحة، وأطال يف ذلك، وكان يقول

للملك التغافل عمن أتى ما يغضبه مستتراً عنه، وينبغي عقوبة من أتى ذلك جماهرة له يف حضرته حيث 
  .ينخرم النظام بإمهاله فافهم

    

فلما : "دم فعلم أن خمالفة احلق على املشاهدة توجب العقوبة يف الوقت قال تعاىلواحذر مظاهرة احلق خت
وإىل ذلك اإلشارة لعن إبليس على سجدة واحدة تركها بعد أمره ا يف حضرة " آسفونا انتقمنا منهم

: املعاينة، وكم ترك غريه صلوات كثرية لكن على حجاب وجهل فأمهل، ومل يعاجل فافهم، وكان يقول

أي إين عدم يف وجود ريب ال حول يل، وال قدرة " 99: الصافات" "إين ذاهب إىل ريب: "قوله تعاىليف 
إمنا أمري كله لريب فافهم فما مث إال اهللا يف احلقيقة فمىت مألك به أوجدك كل شيء وكان رضي اهللا عنه 

  ".فذكر إمنا أنت مذكر"كر ال يفاتح الرب عباده إال مبا خبأه عن عقوهلم مداركهم فما فاحته هلم ذ: يقول

مالئكة املدارك : ما تعني احلق املبني بعينه املخصوص الناطقي الزماين يف زمان قط إال قال: وكان يقول
وال يزالون كذلك إىل أن يترتل برهبوته وبسط يد سلطان جربوته، ومكنه " أجتعل فيها من"النظرية فيه 

جدين، ويصري عدوه شيطان الوهم البهيم مستمراً على إدخال ممالكهم حتت ملوكته فهناك يقعوا له سا
ما جاء أحد : "عدواته ألنه حياول إخراج كل حاكم دونه عن حكمه، وقد ظهر لشعار ذلك ورقة فقال

  ".مبا جاء به حممد إال عودي

ي أ" وكذلك األنبياء تبتلى وتكون هلم العاقبة فاصربوا واعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره"وقال آخر 
إن خالقك شخص بأخالق البهائم فخالقه أنت بأخالف : يظهر ويتجلى بأمره فافهم، وكان يقول

فضل مرشدك إىل اهللا على كل ما : األركام فكل يعمل على شاكلته اليت هي جزاؤه فافهم، وكان يقول
ا إليك، ترجوه من إمداده كفضل اهللا على عباده فافهم فإن مرشدك إىل احلق هو عني احلق اليت ينظر 

ال تطلب أن حيصر : ووجهه الذي يقبل به عليك، فاعرف، والزم وانظر ماذا ترى فافهم، وكان يقول
مرشدك إىل احلق يف حدودك فإنك إن مل تعرف أنه حميط بك فإنك تعرف أنه أكرب منك قياماً، وأوسع 
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عيناً، وأثراً حبسب منك مقاماً، وكيف ينحصر األكرب األوسع فيما دونه حسبك أن يغلب حكمه عليك 
ال خيلو خملوق من حمبة احلق لعلة، وصدق احملبة فوق العلل فافهم، فلذلك : استعدادك فافهم وكان يقول

كان ال جيد صدق احملبة للحق األحق، وإذا وجدها ال يفقدها أبداً ال تبديل لكلمات اهللا فافهم، وكان 
ال يصح : ها لسان عريب مبني فافهم، وكان يقولألسنة احملبة أعجمية على غري أهلها، وهي ألهل: يقول

دع الدنيا : جتردك عن نفس خلقك ما بقي لك شغل شاغل مبحبة خملوق عن حقك فافهم، وكان يقول
سالم قوال من رب "للغافلني، والربزخ للجائزين، واجلحيم للشياطني، واجلنة للجان، وقل يا عباد الديان 

إن :  لنقصه مل يقنع بالقال عن احلال، وكان رضي اهللا عنه يقولمن تنبه: وكان يقول" 58: يس" "رحيم
التفت مييناً حجبتك األنوار وإن التفت مشاال حجبتك شعب النار، وإن مل تلتفت وجدت حبيبك بال 

فافهم، وكان " 12: الدخان" "ربنا اكشف عنا العذاب"حجاب، وكل حجاب عن احلبيب عذاب 
غلبة فإذا خلصت ملا ال ضد له استرحت من هذه الغلبة فافهم، وكان ما دمت بني أضداد فأنت يف : يقول
ال يظفر بأستاذ إال خمصوص عند اهللا ألنه يوصلك إىل اهللا فسلم له إن وجدته تسلم، وتغنم، وكان : يقول
قل "أستاذك بالنسبة إليك هو فضل اهللا عليك، ورمحته بك فتحققك به خري من مجيع ما استفدته : يقول

القلب بيت : فافهم، وكان يقول" 58: يونس" " وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعونبفضل اهللا
الرب عمارته وجد ساكنه وساكنه روحه، وال ميلك الكعبة، وال ميلكها خملوق، وأا تتردد إليها املالئكة، 

ين آمنوا وهاجروا الذ: "ويدخلوا من حيث ال يشعر البشر مثال من ذلك أجعلتم سقاية احلاج إىل قوله
فلم " 20: التوبة" "وجاهدوا يف سبيل اهللا يأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا وأولئك هم الفائزون

من رأيته على : برم فافهم، وكان يقول" أعظم درجة عند اهللا أولئك هم الفائزون"جيبهم مال وال نفس 
غر من خشيته علماً، وحكمة فالزم قدمه فإنه عظم مرتبته، وعلو قدره عندك يتواضع لعظمة اهللا، ويتصا

والسالم على : "الذي ينفخ األنوار النورانية يف صور صورك وسالم على إسرافيل، وما أدراك ما إسرافيل
أثبت تنبت فما نبتت شجرة قط قطعت زماا يف التنقل : فافهم، وكان يقول" 47: طه" "من اتبع اهلدى

     لوال تناهت : قولمن مغرس إىل مغرس فافهم، وكان ي

إن أردت التحقق باألحد فتهيأ : صورة ما ال يتناهى يف اإلدراك ما أحاط ا الفهم فافهم، وكان يقول
وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو "لفناء مراتبك اخلارجية كلها، وإن من دون ذلك أهواال 

ما يف مرتبة تصديق واحذر ما دوما خري وكان يقول كن يف مرتبة حتقيق " 35: فصلت" "حظ عظيم
لقوم يوم قيامتهم أنا اليوم رسول نفسي إليكم : يف حديث إن اهللا يقول: من طريق فافهم، وكان يقول

فهو إهلهم باإلهلية، وهو رسوهلم برسليته ومن كشف عن ساق إدراكه حجاب، ومهه البشرى مل ير األمر 
الصالة من أذاا إىل سالمها صورة حال املريد من :  يقولإال كذلك يف كل مقام حبسبه فافهم وكان
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  .دعائه عن حجبه إىل رجوعه بربه إىل حجبه فافهم، التكبري صورة اإلخالص

ومن مث افتتحت الصالة " 40: النمل" "ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه"وهو مفتاح حرم املناجي فافهم 
نه سقطت الوسائط فافهم، وملا رجع حجاب حبمد الرب نفسه على لسان عبده فإذا أحبه فكان لسا

املناجي رأى قيومية الرب بعبده فكربها عن املماثلة بقيومية العبد، فركع تعظيماً فكان ركوعه مظهر 
عظمة القيوم مث قام فجدد الفاحتة باحلمد وهو كليم وربه مسيع فلم يلبث أن أدركته الغرية فأفنت بقية 

ة من تفرد بالقيومية حيث ال يشهد سواه فكان سجوده مظهراً علوية حجابية قيامه فسجد مسبحاً ألعلوي
ربه يف أقربيته، وقام فتمكن متحققاً بربه، وأخذ يرجع به إىل حجبه فأثبت أنه مسلوب املغايرة يف قيامه 

وسالمه فقال التحيات هللا، وهي التسليمات اليت يبدأ ا الداخل يف حضراته اليت رجع إليها مث دخل 
النفسانية اجلامعة لكل الصور فقال السالم عليك، ورمحة اهللا، وبركاته السالم علينا، وعلى عباد حضرته 

اهللا يعين لكل عبد صاحل فمن هو إذن، ومن النيب يف شهوده فانظر ماذا ترى، وكيف اختصر لك يف 
" كل شيء عليمواهللا ب"الصالة مشهد اإلسراء فافهم فإن العارف عني معروفه، واحملقق حقيقة ما حققه 

كنت كرتاً "وكان يقول ما حققت دائرة اخللق إال لتعرف احلق بتفصيل أمسائه، وصفاته يف مظاهر آثاره 
وما خلقت اجلن واآلنس إال "ومصداق ذلك " ال أعريف فخلقت خلقاً وتعرفت إليهم فيب عرفوين

مساء، والصفات، وكل من أي ليعرفون فكل من كان أعرف حبال اآلثار كان أعرف مبظاهر األ" ليعبدون
كان أعرف مبظاهر املسمى املوصوف كان أعرف حبقائق تلك املظاهر على قدر معرفته باحلقائق الظاهرة 

كل نفس كلمة بالنسبة إىل جسمها، وكل عقل كلمة بالنسب إىل ذاته وكل : وكان رضي اهللا عنه يقول
 مقام مقال، ولكل جمال رجال فافهم وكان فلكل" وكلمة اهللا هي العليا: "معىن كلمة بالنسبة إىل عينه

من قتل نفسه الردية بالتجرد عنها أبدل مكاا نفساً زكية فإن قتل نفسه الزكية بتجريدها عن : يقول
الدعوى بل عن شهود التنويه يف األمر هلا مع اهللا تعاىل، فإذا جترد عن ذلك فقد تقرب العبد حينئذ إىل اهللا 

روحه مكان آنيته اليت جترد عنها بشهود وحدة هويته، وتلك الروح خري من تلك بنافلته، فأحبه فكان له ب
مهما حتققه احملقق عندك، فاعلم أن : النفس الزكية زكاة، وأقرب رمحاً فافهم وكان رضي اهللا عنه يقول

 من ذلك جتل من جتلياته، وأن الذي تعني به من ذلك يف إدراكك متثل من متثالته وذلك احملقق هو أجل أو
أجل حقائق وجودك الذي قام ا يف شهودك فافهم فإن املريد عني من عيون أستاذه بالنسبة إىل أستاذه، 

واألستاذ حقيقة وجود املريد بالنسبة إىل املريد والوجود يف الكل واحد حميط، ولذلك يتحقق املريد 
  .تعرفني شهوداًبأستاذه يف معاين الكمال وجوداً، ويتحقق األستاذ مبريده يف مدارك امل

  .أنت مين وأنا منك يا علي فافهم: السيد الكامل ملريده الكامل: ومن مث قال
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من كان ال يرى من أستاذه إال وجه البشرية فال يزيده ما كشف له من احلق املبني إال : وكان يقول
، وما دام يف ظهور إعراضاً، وتكذيباً، ونفوراً، ومن مث ال جتد حمققاً يظهر لقوم إال من حيث يشهدونه

ال : "النيب لعموم أصحابه: املماثلة هلم ال يكلمهم إال بلسام، وال يزم إال بكيلهم وميزام ومن مث قال
لسان خواص أصحابه إنه أفضل من مجيع املرسلني، : مث بعد مفارقته لبشريته قال" تفضلوين على موسى

له ذلك وهو يف بشريته الرتاب، :  خالص من لو قالواملالئكة املقربني فقبل ذلك منه ببشاشة، وتصديق
وهكذا كل ويل يف حال ظهوره بشراً ال يقبل منه أكثر كشفه الصادق، ويقبل ذلك منه إذا جترد عن 

بشريته، وألقاه على لسان صديقه فيقبل من احملبني يف حمبوم ما ال يقبل من احملبوب عن نفسه عند أهل 
الذات، والوجود بديهيان فال : لك قائل ما الذات فقل له: إن قال: يقولحجاب املماثلة فافهم، وكان 

الذات ما به قيام كل حاكم، وحكم، : أريد التنبيه فقل له: يسئل عنهما مبا، وال يطلبان بالتحديد فإن قال
 بني يل ما: وحمكوم فمهما أدركته من هذا فهو مما قام بالذات ال الذات فقد نبهتك على عجزك فإن قال

  .الذات مبا هو الذات كما قد مسعت معجوز عنه: هو البديهي فقل له

وهو بديهي، وليس ذلك إال من جهة ال من جهات ألنه املقتضى لذاته أن يقضي، وما مث إال هو فيقضي 
بنفسه لنفسه، وعليها قضايا ال تتناهى لوجوب قضائه له بذلك وذلك على الطريقة اليت يسميها علماء 

 بيانياً فأنت إذا جتردت نفسك من نفسك طالباً ومطلوباً، وطلباً وذاكراً لذلك ال ميكنك البيان جتريداً
تشابه، وناسياً له ال يتأتى منك ذكره ألست يقوم عندك ذه األحكام صور متقابلة ال يشغلك شيء منها 

هي يف نفسها عن شي فأنت حقيقتها مجيعاً، وليست هي زائدة عليك باحلقيقة، وهي أغيارك، ومتغايرك 
حكماً، ومعاملة فهكذا فافهم هذا فالذات من هذه احلقيقة القضائية تسمى الذات الوجود، وتسمى 

القضايا موجودات، ومراتب الوجود مث املوجود جهات جهة ما هو الوجود مطلقاً، وعلمه اللفظي العريب 
ه عليه وامسه العلم هنا هو هو من هذه احليثية هو وجهه، وما هو الوجود ارد عن كل ما حيكم بزيادت

وجهه ما هو الوجود احمليط تعيناً بكل موجود فهو ذات كل موجود، وكل موجود صفته، وتعينه، وامسه 
وأطال يف ذلك مبا ال تسعه العقول السليمة فضال عن " اهللا"العلم اجلاللة الغري املشتقة من شيء أصال 

" 13: املائدة" "فاعف عنهم واصفح إن اهللا حيب احملسنني: "يف قوله تعاىل: غريها، واهللا أعلم، وكان يقول

وإذا أحبهم فيكوم يف مدارك املدركني فإذا أحببته كنته وقس على هذا فافهم انظر كيف ال يعبدون 
" إن لكم ملا حتكمون"قاال، إال من قام هلم مبا يشتهون حاال فافهم ما منك إال إليك وال إليك إال، ومنك 

اجلود سعة العطاء، واهلبة إثبات العطية، وإمتامها على من أعطيها، والسماحة سهولة العطاء، : وكان يقول
ملا كان الوجود يف دائرة الداللة يظهر : والسخاء إعطاء احملتاج لتفريج ما به من العطية فافهم، وكان يقول

ال : الدائرة، وكان يقولمبوجوده مسى املوجود مظهراً، والوجود ظاهراً به يف كل مقام حبسبه من هذه 
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يظهر لك الوجود حيث ظهر، وكيف ظهر، ومهما ظهر إال من حيث هو وجود، وأنت ال تدرك ذلك، 
وال شيئاً منه إال بأنه وجودك املدرك لذلك بإدراكه من حيث إنه وجودك املدرك ما مث شيء خالف هذا 

 ال يغفر أن يشرك به فكذلك مظاهره ال ملا كان احلق تعاىل: فافهم، وكان يقول" أال إنه بكل شيء حميط"
يغفرون أن يشرك م ألنه حقيقتهم الظاهرة املتمثلة م فهوهم، وهو قواهم، وأمورهم كلها أموره فإذا 
رأيت أحداً منهم يكره ممن يتعني عليه حبه وتعظيمه أن حيب سواه، ويعظمه كحبه، وتعظيمه فاعلم أن 

يف قوله صلى : به ظهر به مظهره فافهم، واعرف والزم وكان يقولذلك شأن اهللا الذي ال يغفر أن يشرك 
أي ألن إنكار الذنب، واالعتذار عنه بالكذب " من اعترف بذنباً مث تاب تاب اهللا عليه: "اهللا عليه وسلم

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم "تزكية للنفس املذنبة وشهادة زور، وجتهيل للمنكر منه املتعذر عنده 
  .انظر كيف كذبوا على أنفسهم" 23: صلتف" "أرداكم

    

وهذا شيء جنده من نفوسنا أن املذنب إذا اعترف، وخضع رقيت له، وكرهت عقوبته، وتوبيخه بعد 
والعكس بالعكس " قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وان كنا خلاطئني قال ال تثريب عليكم اليوم"ذلك 

سيده يف شيء من األمور فقد خان وافترى، وكان عليه فتنة، من ادعى له ملكاً دون : فافهم، وكان يقول
ومن اعترف بأن ما يف يده لسيده جعله عامال فيه فال يستكثر عليه ما يكثر إال جاهل وإمنا اإلنكار موضع 

  .الفتنة، واالستدراج على من زعم أن ما يف يده له

 فكان يعلم أن العبد كلما كثر ما يف "أعطيت مفاتيح خزائن األرض: "صلى اهللا عليه وسلم: وتأمل قوله
يده كثر فضله واتسع على غريه، وكثر فضل اهللا عليه فافهم فإضافة األموال إىل العبد كإضافة اإلقليم إىل 

أي ألم مع " لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح بن مرمي: "العامل عليه واهللا أعلم، وقال يف قوله تعاىل
وصفوه بالنبوة ملرمي، وألم وصفوه باهللا يف الزمن القدمي الذي ليس هو موصوفهم فيه اعترافهم بأنه اهللا 

فإن موصوفه بوصف احلق املبني من حيث وجهه احملمدي، وال يسمى يف كل زمن إال موصوفه من الوجه 
اه وألم الذي ظهر به منه سيما، وهذا الوجه احمليط جبميع الوجوه العينية اإلهلية الفرقانية عيسى، وسو

" 6: الصف" "ومبشراً برسول يأيت من بعدي امسه أمحد: "وصفوه باهللا، ومل يقوموا مبقتضى اإلميان بقوله

ملا كان : يعين الظاهر بوجه احملمدي فافهم، وأطال يف ذلك، وكان يقول" اعبدوا اهللا ريب وربكم: "وقوله
لذي :  يف دائرته، ومقامه حبسب مرتبته قالالروح اخلضري مشوباً رمحانياً رحيماً من سريان سر األحدية

لن "بلسان حقيقته : كقوله" 67: الكهف" إنك لن تستطيع معي صرباً"النسبة الربانية اإلهلية يف زمنه 
فإنه منه، لقاليه مأمث إال هذا فافهم كيف يستطيع الصرب ذو مقام معلوم ال يعرف، وال يألف سواه، " تراين

ه فهو كل آن يف شأن أال ترى أن الذي ال يعهد له يف النفس روعة فإذا ألف، وما ناسبه مع من ال مقام ل
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ما دامت امللوك مطيعة لألولياء الذين هم العلماء باحلق، وأمرهم بينهم : واعتيد زالت فافهم، وكان يقول
 ورثة نافذ قائم فأمرهم فاحل ونظامهم صاحل، ونورهم واضح، ومىت انعكس األمر انتكسوا ألن األولياء هم

األنبياء على التحقيق، وأما محلة العلم املولدون للمسائل على وفق األغراض، واتباع األهواء فليسوا من 
هذا األمر يف شيء وإمنا هم كما وصف الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها، فالصواب االنتفاع مبحموهلم 

ذ احلمار للحمل ولالنتفاع ال ألن من غري حتكيم هلم، وال رجوع لرأيهم، وال متكني هلم من تصرف إ
  .حيكم أو يسمع له، أو يطاع فافهم

ولعل مراد الشيخ قوماً ينتصرون ألهوائهم بالباطل كالواضعني للحديث تروجياً لبدعهم وليس املراد : قلت
قيقة أئمة اهلدى يف احل: م هؤالء العلماء الذين نصبهم اهللا تعاىل إلقامة الشريعة واهللا أعلم، وكان يقول

أرواح مقدسون يتحولون يف بشريام فمن نظر إىل ظاهرهم حتري، ومن نظر إىل نور بواطنهم تبصر، واهللا 
  .أعلم

ورثة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل زمان هم أنوار أزمنتهم سراجيتهم املقتبسة : وكان يقول
اموا ناطقني ظاهرين فالنور ظاهر فما د" وسراجاً منرياً: "بالتخصيص هلم من سراجية املشار إليه بقوله

شائع، واألبصار مدركة، والفرق واضح بني املفاسد، واملصاحل، ومىت سكتوا عن بيان احلق تلفوا، وحتريوا 
من شرط : واختلفوا فال تقابل سراج زمانك باألهواء، وارع له حقه تدم لك األضواء فافهم، وكان يقول

ألنفس البشرية أال ترى إىل آدم عليه السالم ما أعطى اخلالفة إال إمام اهلدى أن يهاجر مته عما تشتهي ا
ملا هاجر من اجلنة، وما فيها من شهوات النفوس إىل األرض وهكذا كل من أريد حلق فإنه ال يقوم به 

: النساء" "فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا"حىت خيرج، ويهاجر مته عما يشغل عنه 

إذا قال اجلمهور عن عارف مل ال يظهر معارفه العزيز اإلهلية إال يف مقام خاص : م وكان يقولفافه" 89
بني قوم خاصني، ومل ال يظهرها للناس، ويتكلم ا على اجلمهور إن كانت حقاً كما يزعم فقل هلم 

وحوش كواسر، افهموا هذا املثال الدنيا غابة، والنفوس احملجوبة عن حقائق احلق املبني فيها سباع، و
وصاحب القلب السليم أو السميع الشهيد بينهم كإنسان دخل ليال يف تلك الغابة، وهو حسن الكالم، 

  .والقراءة، والصوت

    

فلما أحس مبا فيها من السباع، والوحوش آوى إىل شجرة خيتفي فيها منهم، ومل جيهر بالقرآن يتغىن به 
أنه حكيم أو على أنه غري إنسان ال واهللا ألنه لو تراءى هلم هناك حذراً منهم فهل يدل اختفاؤه عنهم على 

أو أمسعهم صوته، وقراءته مل يهتدوا به، ومل يفهموا عنه، وسارعوا إىل متزيقه، وأكله وكان هو امللقى بيده 
وال "إىل التهلكة فافهم هذا املثال، وقل للمعترض املذكور قد قال اهللا تعاىل، حملمد صلى اهللا عليه وسلم 
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فأمره أن ال جيهر بالقرآن حبيث يسمعه اجلهلة املنكرون فيسبون جبهلهم، " جتهر بصالتك وال ختافت ا
وال خيفيه عمن يؤمن به فهل يدل إخفاء النيب صلى اهللا عليه وسلم قراءته عن اجلاهلني املنكرين على 

ره مبا ينقهر له املنكرون، بطالن قراءته أو يقدح يف حقيقته مث إذا يأ هلذا العارف أسباب إظهار أم
ويقرون له طوعاً أو كرهاً، فحينئذ يظهر عرفانه يف املأل اتباعاً، واقتداء بإظهار القرآن عند يؤ أسباب 
إظهاره بكثرة أنصاره، ومتكينه كما أن اإلنسان ال ينبغي له مقابلة السباع، والظهور هلم حىت يتهأ له 

املعترض فلم ال يترك هذا املعارف إظهار معارفه، : فإن قالأسباب القهر هلم من قوة مكة، وأنصار 
إن ورثة النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويدخل فيما فيه اجلمهور حىت يتمكن، ويقوى فيكون أسلم له فقل له

ال خيالفون أمره ألن نوره إمام نفوسهم فحيث سلك سلكوا، فكما أخفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، وكتمه عن اجلهلة املنكرين حىت أتاه أمر اهللا تعاىل بإظهار ما معه، فكذلك ورثته، وقل ما معه من احلق

للمعترض أيضاً أرأيت لو أنكر اانني على رجل عاقل خمالفته ألمرهم أينبغي له أن يوافقهم على جنوم 
أيضاً أرأيت : فيتجنن مثلهم، ويذهب نور عقله حىت يألفوه، وهو ميكنه الفرار منهم بعقله، وقل له

اإلنسان الكائن بني الكالب الضواري إذا مل يرضوه بينهم حىت ميشي مثلهم مكباً على وجهه ويعوي 
كعيهم أينبغي له أن يفعل ذلك ليقيم بينهم، ويألفوه، وهو ميكنه الفرار عنهم، واحلذر منهم مع بقائه على 

واهللا " ينسلخ منه لريضى أهل الشر ويقيم معهم طريقته اإلنسانية ال، واهللا ال ينبغي للقادر على اخلري أن
إن كانوا مؤمنني إىل آخر النسق، فنعوذ باهللا أن نرد على أعقابنا " 62: التوبة" "ورسوكم أحق أن يرضوه

بعد إذ هدانا اهللا، فافهموا أيها املريدون، وال يستخفنكم الذين ال يوقنون، وإياكم أن يلبسوا عليكم 
أقل :  بعد ما تبني، ومن عرف احلق فيلزم، واهللا أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقولدينكم جبداهلم يف احلق

حال املريد مع أستاذه يف حياته أن يكون ألستاذه كاألم لواحدها يؤثره بالراحات، وحيمل عنه املشقات، 
م بأمرك وحيبه على مجيع أحواله، وهكذا يكون األستاذ ملريده يف معنوياته فافهم، فإن إمام هدايتك يهت

عند ربك أكثر من اهتمامه بنفسه فهل يرمحك هكذا أب أو مألوف سواه، وتأمل يف قول موسى عليه 
يقل أخبط ا حاجيت من الثمر، وإمنا فكر أمر " 18: طه" "وأهش ا على غنمي"السالم عن عصاه 

هدى "جز فافهم إال إظهاراً للضعف، والع" أتوكأ عليها: "رعيته ذكر شكر يف حضرة النعم، وما قال
إمنا أمجل ماله فيها من املآرب كي ال حتصرها مرتبة عددية فيكون " 3: لقمان" "ورمحة للمحسنني

إمدادها حمصوراً، فهكذا إذا مل يعد ذلك أستاذك خدمك، فاعلم أنه أراد أن جيربك من كسر نقص احلصر 
احلق : فتأمل ذلك وكان يقول" 10: الزمر" "إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب"إىل كمال اإلطالق 

ذلك بأن "هو الوجود الثابت على مرتبته، واحلقائق ال تنقلب فكلها حق حىت الباطل يف أنه باطل هو حق 
املقصود : اآلية فافهم، وكان يقول" 30: لقمان" "اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن
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لزجاجة، وسائر األجسام الشفافة كيف هي صورة اخللوص من حكم احلجاب ال من صورته أال ترى ا
حجاب مينعها وصول األجسام إىل ما يف باطنها وليس هلا حكم احلجاب بالنسبة إىل ظهور الضوء 

أي " فرفع يل كل حجاب"املختزن فيها، ونفوذ البصر إىل ما يف باطنها، وانظر إىل قوله عليه السالم 
يف : لعزة اليت تلي الرمحن، وهو مظهر حكم العبودية قالخلصت من منع كل مانع وصورته إال حجاب ا

فخرج ملك من احلجاب فقال اهللا أكرب اهللا أكرب فقال من وراء احلجاب صدق عبدي أنا أكرب "احلديث 
فانظر كيف حصل يف صورة احلجاب، ورفع عنه حكمه حىت عرف املتكلم من وراء احلجاب " أنا أكرب

  . أي ما هو مبجنون واهللا أعلم"وما صاحبكم مبجنون: "فبحق قال

    

يف حديث خزائن اهللا يف الكالم ليس يف الكالم إال املعاين اليت يأخذ منها كل فهم بوسعه، : وكان يقول
ما "ويلهم احلق منها كل مدرك ما يناسب استعداده، وانظر إىل صواحب زليخا كيف قالوا يف يوسف 

ار، فلم يروه إال فىت زليخا وأما زليخا، فما ظهر هلا عند ، وأما األغي"هذا بشراً إن هذا إال ملك كرمي
أي ظهر، وجتلى هلا عني معىن قول " 51: يوسف" "العزيز اآلن حصحص"مشاهدته إال احلق فقالت 

بعد ما مسوه غالماً عليماً، والولد سر أبيه، وهذا " بشرناك باحلق"املالئكة جلده إبراهيم عن جده إسحاق 
إن : "نعمة عليه، وعلى آل يعقوب مث إنه عرفه أن الربوبية له من دائرة العليم احلكيم فقالهو املراد بإمتام ال
يوم من أيام األستاذ عند ربه كألف سنة مما يعد املريدون عند : فافهم، وكان يقول" ربك عليم حكيم
 مريديهم فكما أنه أنوار املريدين رقائق أنوار أستاذهم وأنوار األستاذين حقائق أنوار: رم، وكان يقول

ليس يف مرآة البحر إال الشمس فيضيء الليل كله كذلك ليس يف املريد الكامل إال أستاذه، فيفيده املدد 
أدىن التقوى االحتجاب باحلسنات عن السيئات، : القبويل كله فافهم واعرف والزم تغنم، وكان يقول

 االحتجاب بشهود اهللا األحد عن رؤية سواه وأعالها االحتجاب باحلق تعاىل عن اخللق، وغايتها الوافية
معىن كون " إن اهللا خلق األجسام يف ظلمة مث رش عليهم من نوره"يف حديث : فافهم، وكان يقول

األجسام يف ظلمة أا مراتب إيهام، وإام نشأ ا من حيث جرمها الوهم البهيم، والنور املرشوش عليها 
ح املرشوشة فيها من نور اهللا كنقاب أسود مغرب على وجه مبهج هو الروح، فمثال األجسام على األروا

أقمر فمن مل ير من ذلك الوجه إال نقابه مل يبتهج، ومل جيد سروراً، وكذلك أولياء اهللا تعاىل من رأى 
أجسامهم مل يبتهج م بل مل تزده تلك الرؤية إال غفلة، واستغراقاً يف سوء الظنون م، وقلة األدب 

إذا : ذاك إال أنه حجب برؤية احلجاب عن رؤية األحباب، وأطال يف ذلك، وكان يقولمعهم، وما 
وجدت من كماالتك يف نظامه ووسائلها من حكمه، وأحكامه، فاعلم أنه موالك، ومريبك بوجوده، 
وأستاذك، وإمامك، ووليك مبوجوده فمن أي اجلهتني شهدته فعامله على شاكلة شهودك، ولكل مقام 
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يقول، إذا جتلى سر الوجود مبخصوص يف زمان فقام به نادى منادي ختصيصه يف مأل مقال، وكان 
، فتأيت وفود املعاين، واألرواح إىل ذلك الناطق "إن هللا تعاىل قد بين لكم بيتاً فحجوه: "األرواح، واملعاين

  .من كل فج قريب، وعميق ليشهدوا منافع هلم بالتكميل بني يديه

: لقيه إليهم زيادة إهلية على ما رزقهم قبل ذلك وأطال يف ذلك، وكان يقولويذكروا اسم اهللا الذي ي

مجيع ما تراه من احملقق راجع إليك فمن رآه زنديقاً فذلك الرائي هو الذي سبق له يف الغيب األزيل أنه 
زنديق ألن احملقق مرآة الوجود، وإن رأى أنه صديقاً فهو الذي سبق له أنه صديق، وأما حقيقة ذلك 

حملقق فال يراها إال، وهو يف كماله أو من هو حميط به فافهم واعرف احلق ألهله، واشهده يف مظاهره، ا
يف : والزم القيام حبقه على قدر طاقتك تسلم، وتغنم واهللا تعاىل أعلى، وأعلم وكان رضي اهللا عنه يقول

القلي البغض " 4 و 3: الضحى" "ما ودعك ربك وما قلى ولألخرة خري لك من األوىل: "قوله تعاىل
والتوديع البعد أي عدم قاله لك خري لك من عدم توديعه لك فما ودعك ربك هي األوىل من هاتني 

  .الكلمتني، وما قلي هي اآلخرى منهما

وإمنا كان كذلك ألن البعد مع احملبة، والرضا خري من القرب مع البغض، والغضب فافهم فمن جعل آخر 
" ولآلخرة خري لك من األوىل" أوله فهو حممدي له نصيب من كرت أمره يف كل حال خرياً له من

الذات شيء واحد ال كثرة فيه، وال تعدد : وأطال يف ذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول" 4: الضحى"
باحلقيقة، وإمنا تعدد الذات باعتبار تعينها بالصفات تعدداً اعتبارياً فقط، والتعدد االعتباري ال يقدح يف 

من أغربت قدماه يف "يف حديث : يقية كفروع الشجرة بالنظر ألصلها فافهم، وكان يقولالوحدة احلق
يدخل فيه من مشى مع ويل لوجه اهللا تعاىل، وابتغاء " سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعني عاماً

من يريد الدنيا منكم : "يف قوله تعاىل: مرضاته فإن اهللا تعاىل يبعد وجهه عن النار حقاً فافهم، وكان يقول
  .أي ومنكم من يريدنا ال يريد سوانا" 152: آل عمران" "ومنكم تن يريد اآلخرة

    

وكل من كان طلبه : ويف اآلية دليل على أن املؤمن قد يريد الدنيا، وال يقدح ذلك يف أصل إميانه قال
امني، فلم يريدوا الدنيا، وال النعيم اجلثماين بعد املوت، فهو يريد الدنيا فأهل اهللا تعاىل جمردون عن املق

اآلخرة لتعلق مهتهم بال أين، وما ال يقبل الشركة، والعني ال ينقسم إىل اثنني ألن األحدية الفردية أمر ذايت 
كما أن للعبد من مواله : له ال قبله، وال بعده، وال معه عدد، وأطال يف ذلك وكان رضي اهللا عنه يقول

فافهم، واعرف، والزم واهللا أعلم، وكان " أنت مين وأنا منك"ود وجوداً فكذلك للموىل من عبده شه
املراد من العبد ذله الذي يظهر به عن ربه، ولذلك أمر بالتعبد، فافهم فإذا فعلت ما يريده منك : يقول

" 99: احلجر" "واعبد ربك حىت يأتيك اليقني"ربك فعل لك ربك ما تريده منه فاجعل مرادك منه هو 
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إذا بعت نفسك ملظهر من مظاهر احلق املبني اهلادي، فال ختف عنه شيئاً من عيوبك : ولفافهم، وكان يق
فإن البائع إذا بني، وصدق بورك له يف بيعه، وإذا كذب، وكتم حمقت بركة بيعه، واملشتري إذا اشترى 

ء يف اخلرب بعد بيان العيب مل يبق له أن يرد السلعة، وإذا اشترى من غري بيان كان له الرد، ومن مث جا
مىت رأيت مظهراً : فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول" من اعترف بذنبه مث تاب تاب اهللا عليه"الصحيح 

من مظاهر احلق املبني يف وصف من األوصاف، فتوجه إليه بقلبك بوجه صدق، وحمبة، واجعل نفسك له 
قال اهللا هذا يوم ينفع "لك الوقت عبداً خالصاً هللا، فإن لسان احلال منه ينادي على أمساء األفهام يف ذ

وحسب الذي صار عبد اهللا أن العبد من مواله، وكفي من كان حمباً " 119: املائدة" "الصادقني صدقهم
يف قوله عليه الصالة والسالم لعلي رضي اهللا : هللا أن املرء مع من أحب فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول

داً فإين أنا املتعني بك لنفسي، وأنا منك شهوداً ألنك الذي أي أنت مين وجو" أنت مين وأنا منك"عنه 
: توجدين عرفاناً للمؤمنني املتعرفني، وبذلك حصلت بينهما األخوة يف إفادة كل منهما اآلخر فقال له

عقل : أي يف زمن ختم النبوات، ويف زمن ختم الواليات، وكان يقول" أنت أخي يف الدنيا واآلخرة"
: و متثل عقل املعلم الفعال يف تلك النفس عند مالحظة مفيد، ومستفيد، وكان يقولنفس املتعلم إمنا ه

لكل مريد صادق تقرب إيل حىت أحبك، فإذا أحببتك : لسان حال كل أستاذ ناطق باحلق املبني يقول
ما وجود املريد الصادق الذي هو به : رأيتك أهاليل فظهرت فيك مبا أنت مستعد له فافهم، وكان يقول

إال عند أستاذه الناطق باحلق املبني، فإن حتقق املريد بأستاذه كان حقاً، وإال فال يزال خلقاً فافهم، حق 
وهو يف عام أربع، ومثامنائة مل أجد إىل اآلن مريداً صادقاً يتقرب إىل حقيقة : وكان رضي اهللا عنه يقول

ت هو فكيف مبريدي على املطابقة حقه عندي بالنوافل حىت أحبه، ولو وجدته لوافيته حبقه فأحببته فكن
  .والتمام

وبايع عن عثمان " أبو بكر مين مبرتلة السمع وعمر مبرتلة البصر"يف حديث : وكان رضي اهللا عنه يقول
ال : اللهم هذه يد عثمان فعثمان منه مبرتلة اليد، وقال: رضي اهللا عنه بيعة الرضوان بيده الكرمية، وقال

علي رضي اهللا عنه أنا : ي لسانه، واللسان أخص املراتب بالناطق فلذلك قاليبلغ عين إال أنا أو علي فعل
الصديق األكرب يعين للحق احملمدي الصادق عليه ال يقوهلا بعدي إال كاذب، وملا كان اللسان باب مدينة 

  .روح الكشف

ل فإن شاهد احلال وهذا اخلرب وإن كان يف سنده مقا" أنا مدينة العلم وعلي باا: "والبيان جاء يف اخلرب
إذا وجدت " 65: يوسف" "وحنفظ أخانا ونزداد: "يف قوله: يشهد به، وهو الثقة األمني، فافهم، وقال

إذا جنت إىل أئمة : أخاً يف احلق فاحفظه تزدد به ممن آخيته من أجله، فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول
ى نفسك على غواية، وأنت مضطر إىل كشف اهلدى، فال تأم إال لتهدي م، وال حيصل ذلك إال أن تر
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  ".62: النمل" "أمن جييب املضطر إذا دعاه"غمتها بنور روح اهلداية 

    

من قام به روح العليم احلكيم متام القيام، فهو آدم عباد اهللا تعاىل يف زمانه فيجب عليه القيام : وكان يقول
قطاب، وأئمة اهلدى أن يعتزلوا الناس، مبصاحلهم كما جيب لألوالد على أبيهم، ومن مث مل يسع األ

وعلى املولود له رزقهن : "ويقطعوا عنهم مدد رمحتهم ورشد حكمتهم، فحاشا مثلهم أن يضع من يقول
ولوال أوجبت هلم الرمحة ذلك، وإال فلم صربوا على ما كذبوا، " 233: البقرة" "وكسون باملعروف

لو مل يصر صدر أيب بكر : ، وكان رضي اهللا عنه يقولوأوذوا ولكن كتب ربكم على نفسه الرمحة فافهم
من رق، ومهه عتيق مل يسع ما صبه الصدر احملمدي فيه من التحقيق، وهذا أصل تسميته عتيق فافهم، 

من أراد أن يظهر يف هذا الوجود دون سيده، فجزاؤه اخلفاء عكس ما قصدوا من طلب : وكان يقول
قل كل يعمل على : "يف قوله تعاىل:  وتفرد الكلمة فافهم، وقالاخلفاء ليظهر جمد سيده جوزي بالظهور

هي مرتبته الوجودية فال ميكن كائناً أن خيرج عن حكم مرتبته الوجودية، وانظر " 84: اإلسراء" "شاكلته
كيف من شاكلته مرتبة جهل وحجاب كيف كلما توغل يف الفنون العلمية، وتبحر يف الكشوفات 

ال شكاً يف احلق، وبعداً عن الصواب، ومن شاكلته مرتبة علم، وكشف كلما النظرية ال يزيده ذلك إ
اعترضته الشكوك، واألوهام انفتح له فيها أعني يبصر ا احلق، ويرى ا الصواب إما بإهلام أو بفهم عن 

تعليم، وانظر من شاكلته شاكلة صنعة كيف يتكرب فال يزداد بتكربه يف النفوس إال ضعة، وهو مذموم 
زور، وآخر مرتبة شاكلته عز فال يزيده التواضع إال عزاً، وهو ممدوح مأجور فافهم، وكان رضي اهللا مو

وجه احلق يف لسام هو الوجه الذي شهدته من أستاذك، فهو الوجه الذي تعرف احلق به : عنه يقول
والتحكم على أول من وصف باحلسد بغياً، والغرور حقداً وسوء الظن بربه، : إليك فافهم وكان يقول

أمر سيده ومعارضة علمه، واختياره واه، وومهه هو إبليس، فمهما وقع ممن بعده شيء من ذلك فهو 
قرناء : ذلك القرين فهو حمفوظ منه، وإال فهو مصروع معه، وكلما قلت: قرين إبليس فإن مل يعمل بقول

عيان، فما أرواح الكلم إال ما تبني املعاين أرواح األ: السوء كثرت القرناء الكرمية، فافهم، وكان يقول
فيها من األحكام، واحلكم، وعلى قدر علو هذه املعاين يكون حياة كمال هذه املعاين فمن منع العارفني 

بإنكاره العنيف أن يبينوا يف احلديث الكالمي ما يأتون به من معىن لطيف، أو روح شريف فإنه عدو ذلك 
  .رساًالكالم جيهله يريد أن يذره ميتاً دا

وهو حيسب أنه حيفظه من اللغو والتحريف، فيا أيها العارف إذا رأيت من هذا شأنه، فأنزله إىل اللفظ 
الذي ليس عنده من احلق سواه وائت أنت مبواجيدك، وما أحوج العارفني إىل التعرض من إظهار معارفهم 

 غالب الناس كثيفة، ومشاهد يف مظاهر ظواهر النصوص اليت ليس مبدأ املنكر من احلق سواها فإن نفوس
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مدد أمر : احلق شريفة، وال يؤذي األستاذين باإلنكار إال أصحاب النفوس الكثيفة، فافهم، وكان يقول
األستاذ حبة وضعها يف أرض قبول تلميذه وسقاها بتفهيمه، وتأييده فمهما ظهر من التلميذ أو عنه من 

اا، وإن كثرت إمنا هي ملك لغارس احلبة يف أرض ذلك فهو من مثرات تلك احلبة، ونتائج احلبة، ومثر
يستحقها، فكل ما للتلميذ من أمر رشد فإمنا هو يف احلقيقة حق ألستاذه، فال يظن مريد أنه ظفر بشيء مل 

انظر إىل السحاب كيف يتفرق، وينحط جلهة : يظفر به أستاذه، ومن ظن ذلك فهو جاهل، وكان يقول
 تراباً خيدمك من جعل نفسه بالرياسة سحاباً فافهم، وكان رضي اهللا عنه التراب، فاجعل نفسك بالعبودية

وانظر إىل اإلشارة يف تكنية " 20: الروم" "ومن آياته أن خلقكم من تراب"التراب حمل الراحة : يقول
  .علي بأيب تراب جتد العلو يف الترتل من مل يطرح نفسه يف التراب مل يسترح فافهم

    

لوال وجد التجلي ما اندك " 143: األعراف" "فلما جتلى ربه للجبل جعله دكاً: "يف قوله: وكان يقول
فإذا وجدت من خشع للحق جهراً، فاعلم أنه قد وجد احلق فلذلك خشع، وإن مل يشعر هو، واحفظ له 

من شهد أن األمر كله لواحد ما مث فعل غريه، وإجياده : حرمة ذلك الوجد تسلم، وتغنم، وكان يقول
علومه، ومراده مل ير يف العامل إال صدقاً مطابقاً، فليس عنده يف العامل إال الصدق ال ضده فافهم، مطابق م

من شهد أن الوجود ال ميكن أن يقوم به نقيضه، وال واسطة بينهما مل يشهد يف الوجود إال : وكان يقول
ا شهوده، وكمل مل يشهد حقاً، وأن يظن شيئاً بعد ظهوره لشيء أو ظهر له بعد بطونه عنه ومىت مت هلذ

من حدد عدد ومن جرد وحد، ومن متكن من : إال واحداً، وشاهده مشهوده فافهم، وكان يقول
صور اخلريات : التصرف باحلكمة يف أحكام األمرين أطلق، وقيد، وذلك هو احلق املبني، وكان يقول

ا شيطان أعان احلق عليه ملكية، وصور الشر شيطانية، فأميا صورة شر عرض هلا ما به تكون حسنة فإ
فأسلم، فهو ال يأمر صاحبه إال خبري مثال هذا صورة الكذب شيطانية فإذا كذب إلصالح ذات البني أو 

إلقامة حق من حقوق الرب كحق دم أو نصرة مظلوم أو كف ظامل عن ظلمة، وما أشبه هذا، فتلك 
إذا ظهر الوجود يف :  فافهم، وكان يقولالصورة الشيطانية حينئذ مسلم ال يأمر إال خبري، وقس على هذا

موجود بوصف أحب أن يوافق، ومىت خولف فارق، فمن مث ال تعيب على موجود أمره إال كره منك 
: فافهم، وكان يقول" ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه"ذلك، وال يقبل منك إال أن تسلم له 

الرمحن الرب األعلى الذي يطعم، وال يطعم، ومنه يأيت اجلنان درجات أعالها الفردوس اليت سقفها عرش 
ألهل كل جنة ما ال عني منهم، وال ممن دوم رأت، وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر من أولئك 
فالعرش عنده ما ال يعلمه إال رمحانية احلق ارد، والفردوس عنده من الرمحن ما جاءه بواسطة العرش، فال 

ش، وأهله، واجلنة اليت سقفها الفردوس عند أهلها من الرمحن بواسطة الفردوسيني ما ال يطلع عليه إال العر
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علمه، وال أدركه إال أهل العرش، وأهل الفردوس، وهكذا إىل آخر الزمان، فأدناها أعناها عطاء، وأعالها 
مظاهره وأطال أعالها عالء، وأهل كل جنة يرون سقفها عرش الرمحن ألم ال يرون رم الرمحن إال يف 

يف قول أيب يزيد رضي اهللا عنه حججت فرأيت البيت، ومل أر رب البيت مث : يف ذلك، وكان يقول
حججت ثانية، فرأيت البيت، ورأيت رب البيت مث حججت ثالثة فرأيت رب البيت، ومل أر البيت انتهى 

ه أن الكل واحد إذا رأى لو أن أبا يزيد عرف احلقيقة حق معرفتها ألنزل كل شيء مرتلته، ومل يغب عن
" ورب املشرق: "يف قوله تعاىل: العدد، وال غاب عنه العدد إذا رأى الواحد فافهم، وكان يقول

أي حله يف كل دائرة مشرق ال يعرفه أهل تلك الدائرة إال من ذلك املشرق، وال تسجد " 5: الصافات"
لصوفية مشارق الربوبية للفقهاء، وأهل له إال من تلك اجلهة، فالفقهاء مشارق الربوبية للجحميني، وا

الذوق الباطن مشارق الربوبية للصوفية، وهكذا إىل أعلى املشارق، وهم نواطق التحقيق، فال حياول من 
له أعوذ باهللا : عبد سجود الرب إال إن أتاه من مشرق دائرته، وهو الصورة اليت إذا أتاه فيما فوقها قال

أنت ريب، وخر له ساجداً ألنه حتول له يف الصورة اليت يعرف : يها قالمنك ما أنت ريب، فإذا حتول له ف
  .ا، وفيها فافهم

    

إىل آخره، فعلى " ما تركت شيئاً يقربكم إىل اهللا إال وقد بينته لكم"بعضهم يف حديث : قال: وكان يقول
" ليه أمرنا فهو ردكل عمل ليس ع"هذا كل شيء ال يوجد يف الكتاب، وال يف السنة، فليس خبري، ويؤيده 

هذا صحيح لو قام دليل على أن كل ما بينه النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودل عليه نقل عنه، وبلغنا : قلت
لكن الصحابة رضي اهللا عنهم قد اعترفوا بأم نسوا كثرياً وأخفوا كثرياً شيئاً رأوا املصلحة يف إخفائه، مع 

 بلغنا من السنة ليس مما بينه، ودل عليه الشرع، ومل يبلغنا، هذا كيف يعرف أن ماال، وجدنا له ذكراً فيما
وإذا مل نعرف ذلك فكيف حنكم أنه ليس خبري لكن احلق أن ما وجدنا له أصال، ولو على بعد، ومل جند 

صرحياً يبطله، فهو خري، وما ال جند له أصال وال مبطال فهو موقوف موكول أمره إىل اهللا تعاىل، وما 
بصحة العمل باإلهلام فيما : ، فاألصل بطالنه لذلك حىت يأيت ما يصححه، ولعل من قالوجدنا له مبطال

يبطله بعض العمومات أو النصوص خيصص تلك املبطالت بقصة اخلضر عليه السالم، وأمثاهلا، ولقد 
 يف أصحاب األحوال إننا نسلم هلم أحواهلم، وال نقتدي م حيث مل جند ما يبطلها، وال: أنصف من قال

  .ما يصححها

وكفي " إين إله من دونه"من توهم يف نفسه الكربياء، والعظمة فال فرق بينه، وبني من قال : وكان يقول
أي أعوذ بك أن يتغلب من مرتبته " أعوذ بك أن أغتال من حتيت"يف حديث : بذلك افتراء، وكان يقول

حدود مرتبته فهذا هو االغتيال دون مرتبيت علي بتحكه حىت خيرجين من نفوذ حكمي بالدخول يف قيود 
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احملقق : فافهم، وكان يقول" 82: هود" "جعلنا عليها سافلها: "من حتيت، وهذا هو حقيقة قوله تعاىل
ارد املطلق خياطب كل أهل مرتبة بلساا وكل شيء عنده مبقدار، فيخاطب أهل اخلرب خبربهم، وأهل 

عالمة الذكر باحلق أن يأتيك من احلق مبا إذا بينته لك : النظر بنظرهم، وأهل الذوق بذوقهم، وكان يقول
جتلى يف قلبك ثابتاً كأنه مل يزل متحققاً عندك إال أنك نسبته بعارض مث ملا بني لك بذلك البيان ذكرته، 

" 70: الكهف" "فإن أتبعتين فال تسألين عن شيء: "يف قوله: فذكر إمنا أنت مذكر فافهم، وكان يقول

ل التابع أن يتحقق مبتبوعه وطريق ذلك احملبة، والتعظيم، ومن توابعها مطابقة إرادة اآلية أي ألن كما
وال فعل، وأيضاً، فإن التابع إذا سأل متبوعه عما مل حيدث له منه : احملب إلرادة حمبوبه، فال يسبقه بقول

خالفة احلكمة، ذكراً، فقد يقتضي حكمه املتبوع أن ال جييب التابع عن ذلك، فإن أجابه حصل الضرر مب
وإن مل جيبه، فال يؤمن من ثوران نفس التابع فيكدر عليه صفاء املودة، ويقطع عليه طريق املطلوب من 

وهو إهلي ذكر من اهللا، ورمحاين ذكر من الرمحن، ورباين ذكر : الذكر البيان: متبوعه فافهم، وكان يقول
حلدوث من هؤالء إال ما دون ذكر اهللا من رم، ورمحة ذر رمحة ربك، ومل يوصف يف لسان القرآن با

ليس لك من كالم : تعاىل، فأميا فيكر وصف باحلدوث فهو من إحدى تلك الدوائر فافهم، وكان يقول
العارف احلق إال ما فهمت منه، وليس لك منه إال ما شهدته فيه، فاعمل على أن تتحقق بأستاذك، فتقوم 

: البقرة" "وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتي املوتى: "عاىليف قوله ت: حقاً ال خلقاً فافهم، وكان يقول

اآلية الكالم عليها من وجهني أحدمها ما يقتضيه ظاهر اللفظ، والثاين ما يقتضيه حقيقته، فأما " 260
األول ما احلكمة يف كون إبراهيم عليه الصالة والسالم مع فضله على الذي مر على : األول ففيه أسئلة
وية سأل أن يريه ربه كيف حييي املوتى وذلك أرى ذلك بال واسطة سؤال، فقيل له ابتداء القرية، وهي خا

اآلية، واجلواب أن الذي مر على القرية حصل منه سؤال من غري " 259: البقرة" "وانظر إىل العظام"
هله إن مل وذلك إما لغفلته أو جل" 259: البقرة" "أىن حيي هذه اهللا بعد موا: "تعيني مسئول منه فقال

يكن نبياً أو لشغله بالتعجب إن كان نبياً أو غري غافل، وال جاهل، وأراه اهللا ما أراه بياناً كشفاً من حيث 
  .يظهر أنه إجابة لسؤاله، وأراه ذلك بعد أن أماته مائة عام مث بعثه، فلم ير ذلك إال يف حال بعث املوت

    

له إىل احلق قصد الكمال حضوره وأعطى مسئوله إجابة وأما إبراهيم عليه الصالة والسالم، فتوجه بسؤا
فأتى بالفاء املقتضية للفور تنويهاً باالعتناء بأمره، وإظهاراً " فخذ"لسؤاله على الفور كما دل عليه قوله 

لكرامته، ورأى قبل املوت، والبعث منه ما ال رآه ذلك إال بعد البعث من املوت فظهر فضله بذلك على 
وما " 260: البقرة" "ولكن ليطمئن قليب: "السؤال الثاين فيما وقع االستدراك بقوله. ريةالذي مر على الق

  .املراد باالطمئنان للقلب هنا
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واجلواب أن االستدراك، وقع من نفي كون السؤال لعدم اإلميان تقرير كونه الطمئنان القلب فقط، واملراد 
 عنا والتشوف لقضاء الوطر منه ال السكون باالطمئنان السكون من قلق التشوف حلصول هذا املسئول

" أو مل تؤمن"من قلق تردد وشك فيه السؤال الثالث ما وجه تقرمي يوجبه مقابلة سؤاله هذا بأن يقال له 

وقد سبق اإلخبار عنه بأنه املصطفى يف الدنيا، وأنه يف اآلخرة ملن الصاحلني، واجلواب أن أرين تستعمل 
ملعلوم املتحقق بالربهان ليتحقق مع ذلك بالعيان، ويستعمل أيضاً هذا يف تارة يف طلب مشاهدة كيفية ا

لضعيف ادعى محل : اإلفحام، والتعجيز لعدم اعتقاد وجود صاحب ذلك الكيف أو إمكانه كما تقول
صخرة وحده كبرية أرين كيف حتملها، وأنت تعتقد أنه ال يستطيع محلها، وال ميكنه، وإبراهيم عليه 

أومل تؤمن " هذا الثاين، وال بطريق تومهه، وإمنا اقتضت حكمة الرب بعباد أنه قال إلبراهيم السالم مل يرد
فحفظ عباده املؤمنني بذلك عند مساع هذه اآلية من أن خيالطهم الوهم بذلك " 260: البقرة" "قال بلى

سؤال قبل الظن السوء يف حبيب من أحباب اهللا فيهلكوا وال يشعرون، وجيوز أن يكون وقوع هذا ال
السؤال الرابع ما احلكمة يف تعيني األربعة دون غريها من العدد وما . اإلخبار بآية االصطفاء واهللا أعلم

احلكمة يف تعيني جنس الطري دون غريه، واجلواب أن عدد األربعة أمجع لألعداد ألنه جمموع من الفرد 
بسيط، وهو االثنان، والزوج املركب، وهو البسيط، وهو الواحد، والفرد املركب، وهو الثالثة، والزوج ال

فرد : وفرادى. اثنان بسيطان واثنان مركبان: مثىن. األربعة فكان فيه تذكري بقيام اخللق لرم مثىن وفرادى
وفرد مركب، وفيه تذكري بأصناف املبعوثني أيضاً فمنهم كافر، ومنهم مؤمن ظامل لنفسه أو . بسيط

إمنا خص الطري ألن أشد احليوانات نفوراً، وأقدرهم على الفرار، مقتصد خملط أو سابق باخلريات، و
والتباعد عما ينفرون منه، فإذا دعا هذا اجلنس، وأجابه، وأتاه يسعى كان ما دونه أوىل، وكان ذلك 
أعظم آية من غريه، والطري أيضاً أفل رطوبة من باقي احليوانات، وميتته أسرع جفافاً فيتيقن معه عدم 

سمانية منه باطناً، وظاهراًاحلياة ا.  

: البقرة" "مث اجعل على كل جبل: "ما احلكمة بتخصيص اجلبال ذا اجلعل يف قوله: السؤال اخلامس

هل الظاهر إرادة مجيع اجلبال أو أربعة أجبل فقط أو غري ذلك وما وجه كل واحد من هذه إن " 260
 جيزئها إليها إن كانت كثرية فكثرية أو قليلة كان هو الظاهر، واجلواب املراد جبال بعدد األجزاء اليت

ومل يأمر بتبينهن، فحمل األمر على " 260: البقرة" "اجعل عل كل جبل منهن جزءاً: "فقليلة بدليل قوله
مجيع اجلبال متعذر عادة، والظاهر أن املراد أن جيعل على كل جبل جزءاً ال يعينه من كل واحد منهن ألن 

ما احلكمة يف اإلتيان : السؤال السادس.  وما فيها من رؤية ذلك األمر العجيبذلك هو املناسب للقصة،
بثم يف قوله مث ادعهن، وما احلكمة يف تعليق إتيام إليه على دعائه إياهن ومل حييني فيأتني من غري دعاء 

 يف إتيان هلن منه وما احلكمة يف إتيان ومل يكتف بطريان حيث مشني أو إتيان غريه، وما احلكمة
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ساعيات ال طائرات، وال ماشيات على هون إن كان سعياً متعلقاً ن، وإن كان متعلقاً به هو فما 
  .احلكمة يف حصول ذلك منهن، وهو يسعى أو دعائه هلن، وهو يسعى

    

واجلواب أنه جيء بثم ليحصل بكون على اجلبال مهلة، فال يبقى يف عدم احلياة منهن لطول املكث يف 
ل اجلفاف ريب ما، ولو لوحظ يف جعلهن على اجلبال اليت ال حائل هلا عن الشمس اليت كانت حم

النمروذية ينسبون اآلثار إليها، وتركها هناك برهة حىت يعلم أن الشمس ال تأثري هلا حيث كن منها مبطلع، 
ق إتيان إليه على دعائه ومل جيئن، وملا دعاهن داعي احلق جئنه، وأتينه سعياً لكان قوال حسناً، وأما تعلي

" مث إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون"هلن ففيه إرشاد إىل أن إحياء املوتى يكون بدعائهم 

لكن الدعاء من اهللا تعاىل بالكالم النفساين الالئق به تعاىل يقوم مقام الكالم اللساين يف " 25: الروم"
ساين هنا من إبراهيم عليه السالم مظهراً للكالم النفساين من إيصال املراد إىل املدعو، فجعل الكالم الل

احلق تعاىل يف إحياء املوتى بالدعاء ليتمكن من رؤية اإلحياء برؤية نفسه حني الكالم إذ كان مظهر امسه 
احمليي، فلوال دعا بالقول مل يكن عنده من مظاهر اإلحياء ما حيس فيحس اإلحياء بإحساسه ألن يف مظهره 

 ما يف إحيائها بدعائه من الربهان الساطع على بطالن مذهب خصومه يف الدين ما ال خيفى، ولو هذا مع
مل يكن ذلك مع قوله املسموع املتيقن باحلس ألمكنهم مكابرته يف أن ذلك اإلحياء يف غري ما ينسبونه 

" تستجيبون حبمدهيوم يدعوكم ف: "إليه، وأما إتيان، ففيه تذكري مبا أخرب به حميي املوتى من قوله

أي حتشرون إليه، وأما سعى الطائر يف حتدره من اجلبل فهو أبلغ يف قوته، ومتام حياته، " 52: اإلسراء"
  .وصحته من غري ذلك

    

فكان سعيهن هذا دليال على أن عدن إىل أمت ما كن عليه، وفيه تذكري بكما بدأكم تعودون، وحبشر 
 يف ذلك إىل مخسة وعشرين سؤاال، وجواباً واهللا أعلم، وكان املبعوثني من األجداث سراعاً، وأطال

منا سياسة الداعي إىل اهللا أن يؤلف الناس عليه أوال باإلحسان، وطيب الكالم، : رضي، اهللا عنه يقول
وختفيف املأمورات، فإذا رسخوا فله التحكم فيهم كيف شاء، وعليه حيمل أمر بعض العارفني ملريده أن 

والده، وعشريته إذا خاف عليه الفتنة، والشغل عن اهللا تعاىل، وهلذا وجبت اهلجرة من يعتزل زوجته، وأ
هذه اآلية تدل على نفي " 48: إبراهيم" "هللا الواحد القهار: "يف قوله تعاىل: أرض الفتنة، وكان يقول

رض لألرض اجلهة عن اهللا تعاىل وجه الداللة أن قاعدة الترقي تقتضي أن يكون اإلطالع على ما يف األ
أقرب من اإلطالع على ما يف السموات فلو كانت السماء جهة هللا مل تؤخر يف اآلية إذ ال حيسن أن يقال 
ال خيفى على امللك شيء يف البالد القاصية وال يف بيته أو بلده، وإمنا حيسن أن يقال ال خيفى عليه شيء يف 
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هذه اآلية جهته لكن حنن متوافقون على أن بلده، وال يف البالد عن بلده فلو كانت للحق جهة القتضت 
احلق تعاىل مرته عن جهة األرض، واآلية تدل على أنه تعاىل مرته عن جهة السماء، فما فوقها أوال جهة 

من نسب إىل نفسه اإلمكانية فقد نسبه إىل حمل الزوال : غريها فال جهة للحق أصال فافهم، وكان يقول
، ومن نسب األمر إىل مواله احلق الواجب، فقد نسبه إىل حضرة البقاء والفناء فهو عرضة الزوال، واحملو

فانسب لنفسك أيها العبد ما حتبه أن يزول، ويفىن وانسب لربك . والدوام فهو يف مراتب البقاء باقياً دائماً
من شغله احلق به مل يشغله عنه بشيء أقامه فيه من اخللق : احلق ما حتب أن يدوم، ويبقى، وكان يقول

انظروا إىل "اهللا عز وجل يف العبد إذا نام يف سجوده : ألنه يف ذلك بظاهره، وأما باطنه فعند ربه يقول
فافهم " عبدي جسمه بني يدي وروحه بني يدي فيباهي به مالئكته حيث مل يشتغل بسجوده عن معبوده

، وكان إذا دعوت ربك، ومل جتب فذلك لعدم صدق اضطرارك عند الدعاء كما وجب: وكان يقول
جيب على أئمة اهلدى أن ال يقطعوا مددهم، وغذاء حكمتهم عن العباد، فإم عياله، والكرمي ال : يقول

السر يف املتكلم ال يف كالمه فمىت انبسط املتكلم إىل السامع انشرح له كالمه، : يضيع عياله، وكان يقول
كثر، والكالم صفة املتكلم فمن وجد وإن قل ومىت انقبض املتكلم مل تنبسط للسامع معاين كالمه، وإن 

املوصوف وجد صفته، وإال فال إذ الصفة مىت انفصلت عن موصوفها زالت مرتبتها، وغاب عنها فافهم، 
قوة االعتقاد موجبة لقبول النصح، وعدم االعتقاد أو ضعفه موجب للرد، وكان رضي اهللا : وكان يقول

اطل، فآدم عليه السالم قابله إبليس، ونوح عليه السالم ال بد لكل إمام حق أن يقابله إمام ب: عنه يقول
قابله يام وغريه، وإبراهيم قابله منروذ، وموسى عليه السالم قابله فرعون، وداود عليه السالم قابله 

جالوت، وأضرا به وسليمان عليه السالم قابله صخر، وعيسى عليه السالم قابله يف حياته األوىل خبتنصر، 
جال، وأما حممد صلى اهللا عليه وسلم، فلم يكن له مقابل حقيقة إلتيانه صلى اهللا عليه وسلم ويف الثانية الد

"  هو األول، واآلخر، والظاهر، والباطن-وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس "باإلحاطة اخلفية كما قال 

مداً صادق، فلم أبو جهل واهللا إين ألعلم أن حم: فهو حق قذف به على الباطل، فإذا هو زاهق حىت قال
  .يعدوه مقابال فافهم، ويف هذا القدر كفاية من كالمه رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي يوسف العجمي الكورانيومنهم    

    

وهو أول من أحيا طريقة الشيخ اجلنيد رضي اهللا عنه مبصر بعد اندراسها، وكان ذا طريقة عجيبة يف 
تويف يف زاويته بالقراف الصغرى يف يوم األحد . تالمذة الكثرية، وعدة زوايااالنقطاع، والتسليك، وله ال

نصف مجادى األوىل سنة مثان، وستني، وسبعمائة وصلى عليه خلق ال حيصون، وأخذ العهد، ولبس 
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اخلرقة عن الشيخ جنم الدين حممود األصفهاين، وعن الشيخ حبر الدين حسن الشمشريي، وتلقن الذكر، 
إال اهللا عليهما رضي اهللا تعاىل عنهما، وهي سلسلة الشيخ اجلنيد رضي اهللا عنه، وملا ورد عليه، وهو ال إله 

: وارد احلق بالسفر من أرض العجم إىل مصر، فلم يلتفت إليه فورد ثانياً فلم يلتفت إليه فورد ثالثاً، فقال

ه بقصعيت هذه، فانقلب النهر اللهم إن كان هذا وارد صدق فاقلب يل عني هذا النهر لبناً حىت أشرب من
  .لبناً وشرب منه مث ذهب إىل مصر

وكان سيدي حسن التستري رضي اهللا عنه أقدم منه هجرة عند الشيخ، وكان يقاربه يف الرتبة، وقيل إنه 
كان أرقي منه درجة فلحقه بأرض مصر فقال له سيدي يوسف يا أخي الطريق ال تكون إال لواحد، فإما 

، وأكون أنا خادمك، وإما أن أبرز أنا وتكون أنت خادمي قياماً لناموس الطريق، أن تربز أنت للخلق
بل أبرز أنت وأكون أنا خادمك فربز سيدي يوسف رضي اهللا عنه، : فقال له سيدي حسن رضي اهللا عنه

وأبرز مبصر الكرامات، واخلوارق، وكانت طريقته التجريد، وأن خيرج كل يوم فقرياً من الزاوية يسأل 
ناس إىل آخر النهار، فمهما أتى به هو يكون قوت الفقراء ذلك النهار كائناً ما كان، وكان يوم الفقراء ال

يأيت أحدهم باحلمار حممال خبزاً، وبصال وخياراً، وفجال، وحلماً ويوم سيدي يوسف يأيت ببعض 
بينكم، وبني الناس كسريات يابسة يأكلها فقرياً واحداً فسألوه عن ذلك فقال أنتم بشريتكم باقية، و

ارتباط، فيعطونكم، وأنا بشرييت فنيت حىت ال تكاد ترى فليس بيين، وبني التجار والسوقة، وأبناء الدنيا 
كبري جمانسة، وكان صورة سؤاله أن يقف على احلانوت أو الباب، ويقول اهللا، وميدها حىت يغيب، ويكاد 

ح يف الزقزية، وكان رضي اهللا عنه يغلق باب يسقط إىل األرض، فيقول من ال يعرفه هذا األعجمي را
للنقيب اذهب فانظر من : الزاوية طول النهار ال يفتح ألحد إال للصالة، وكان إذا دق داق الباب يقول

: شقوق الباب، فإن كان معه شيء من الفتوح للفقراء، فافتح له، وإال فهي زيارات، فشارات، فقال له

لفقري وقته، وأعز ما عند أبناء الدنيا ما هلم، فإن بذلوا لنا ما هلم بذلنا أعز ما عند ا: إنسان يف ذلك فقال
  .هلم وقتنا

وكان رضي اهللا عنه إذا خرج من اخللوة خيرج وعيناه كأما قطعة مجر تتوقد فكل من وقع نظره عليه 
وقف وقفوا، انقلبت عينه ذهباً خالصاً، ولقد وقع بصره يوماً على كلب فانقادت إليه مجيع الكالب إن 

أخسأ فرجعت عليه الكالب تعضه : وإن مشى مشوا، فأعلموا الشيخ بذلك، فأرسل خلف الكلب، وقال
حىت هرب منها، ووقع له مرة أخرى أنه خرج من خلوة األربعني، فوقع بصره على كلب، فانقادت إليه 

اجتمع حوله مجيع الكالب، وصار الناس يهرعون إليه يف قضاء حوائجهم فلما مرض ذلك الكلب 
الكالب يبكون، ويظهرون احلزن عليه، فلما مات أظهروا البكاء، والعويل، وأهلم اهللا تعاىل بعض الناس، 
فدفنوه فكانت الكالب تزور قربه حىت ماتوا فهذه نظرة إىل كلب فعلت ما فعلت فكيف لو وقعت على 
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للسلطان اصفح عن : ولإنسان، وهرب بعض مماليك السلطان عنده خوفاً من السلطان، فأرسل يق
إن كنت فقرياً فال تدخل يف أمر السلطنة، فطلب السلطان منه مماليكه لريدهم، فلم يفعل، : هؤالء، فقال

إمنا أنا أصلحهم، فرتل إليه السلطان، فأخرج إليه الشيخ مملوكاً : أنت تتلف مماليك السلطان فقال: فقال
هلا ذلك، فصارت ذهباً يراه السلطان بعينه، : ، فقالهلذه األسطوانة كوين ذهباً: قل: منهم، وقال له

الشيخ هذا صالح أو فساد فعرض على الشيخ أرزاقاً يوقفها على : فاستغفر، وقبل رجل الشيخ، وقال له
ال أعود أصحايب على معلوم، وأنشد فيه الشيخ حيىي الصنافريي حني وقع بينه، وبينه : الفقراء، فأيب، وقال
  : لشيخ يوسف يف دخول مصرما وقع يف معارضة ا

 األولياء على محكى أحك  تعلم بأني صيرفي ألم

 من أجوزه بسبكي ومنهم  بهرج ال خير فيه فمنهم

 ومثلي من يزكي بتزكيتي  وأنت الخالص الذهب المصفى

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ حسن التستريومنهم    

    

مشيخه بعده يف مصر، وقراها، وقصدته الناس من تلميذ الشيخ يوسف العجمي وأخوه يف الطريق جلس لل
سائر األقطار، وكان ذا مست ى، وكمال يف العلم، والعمل، وانتهت إليه الرياسة يف الطريق، وكان 

السلطان يرتل إىل زيارته فلم يزل احلاسدون من أرباب الدولة، وغريهم بالسلطان حىت غريوا اعتقاده فيه، 
لوزير إىل زاويته ليسد باا، وكان الشيخ خارج مصر، يف املطرية هو والفقراء وهم حببسه أو نفيه فأرسل ا

سده الوزير فالن بأمر السلطان : الشيخ من سد هذا الباب، فقالوا: فرجعوا فوجدوا الباب مسدواً فقال
وحنن نسد أبواب بدنه، وطيقانه فعمى الوزير، وطرش، وخرس، وانسد أنفه عن خروج النفس، : فقال
ه ودبره عن البول والغائط، فمات الوزير يف احلال فبلغ ذلك السلطان، فرتل إليه، وصاحله، وفتح له وقبل

الباب وكان عسكر السلطان كله قد انقاد لسيدي حسن رضي اهللا عنه حىت خرجوا عن طاعة السلطان 
ن املعادن الغالية إن السلطان أرسل يل فصاً م: إىل طاعته رضي اهللا عنه؛ وجاءه مرة نصراين صائغ، فقال

أصنعه له يف خامت خاتون، فطرقته فانكسر نصفني، وأنا خائف من القتل، وطاب خاطري بوزن مثنه، ولو 
كان بعشرة آالف دينار، وما أعرف يا سيدي رد السلطان عين إال منك، فدخل الشيخ رضي اهللا عنه 

وذلك أن سريته احملظية طلبت اخللوة فحول باطن السلطان إىل أن صار هو يطلب قسم الفص نصفني، 
هذا الفص، فبذل هلا مجلة فصوص، فلم ترض فسألت أن يكون الفص بينهما نصفني فأرسل السلطان 
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قاصده إىل الصائغ بذلك، فأخربه اجلريان مبا وقع للصائغ، وقالوا إنه عند الشيخ فذهب القاصد إىل الشيخ، 
ملا أراد ابن أيب الفرج تربيع جنينته حكم التربيع على فأخرب بذلك الصائغ، فأسلم، ودفن يف زاوية الشيخ و

للخادم انقل الشيخ إىل موضع آخر وأنا أبنيه لك فعزم اخلادم على ذلك، : جعل زاوية الشيخ فيها فقال
هذه أضغاث : البن أيب الفرج ال تنقلنا ننقلك فأخربه اخلادم بذلك، فقال: قل: فجاء إليه يف املنام، وقال له

تويف رضي اهللا عنه سنة سبع .  يف نقله فلحقه شيء يف جنبه فطلعت روحه يف احلالأحالم فشرع
وتسعني، وسبعمائة، ودفن يف زاويته يف قنطرة املوسكى على اخلليج احلاكمي مبصر احملروسة رضي اهللا 

  .تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ محمد أبو المواهب الشاذليومنهم    

    

ء األجالء األخيار، والعلماء الراسخني، واألبرار أعطى رضي اهللا عنه ناطقة سيدي على كان من الظرفا
أيب الوفاء، وعمل املوشحات الربانية، وألف الكتب الفائقة اللدنية، وكان مقيماً بالقرب من اجلامع 

ه سكر األزهر، وكان له خلوة فوق سطحه موضع املنارة اليت عملها السلطان الغوري، وكان يغلب علي
احلال، فيرتل يتمشى ويتمايل يف اجلامع األزهر، فيتكلم الناس فيه حبسب ما يف أوعيتهم حسناً، وقبحاً، 
وله كتاب القانون يف علوم الطائفة، وهو كتاب بديع مل يؤلف مثله يشهد لصاحبه بالذوق الكامل يف 

نهم، وصار كالمه ينشد يف املوالد، الطريق، وكان أوالد أيب الوفاء ال يقيمون له وزناً ألنه حاكى دواوي
واالجتماعات واملساجد على رؤوس العلماء والصاحلني، فيتمايلون طرباً من حالوته، وما خال جسد من 

حسد، وكان هو معهم يف غاية األدب، والرقة، واخلدمة، وأمسكوه مرة، وهو داخل يزور السادات 
سيادي، وأنا عبدكم، ومن كالمه رضي اهللا عنه إذا أنتم أ: فضربوه حىت أدموا رأسه، وهو يتبسم، ويقول

أردت أن جر إخوان السوء، فاهجر قبل أن جرهم أخالقك السوء فإن نفسك أقرب إليك، واألقربون 
كل أبناء الدنيا يقبلون عليها، وهم راحلون عنها يف كل نفس ألم عمي : أوىل باملعروف، وكان يقول

الغىن أنا وصف الرب : تفاخر الغىن، والفقر، فقال: رضي اهللا عنه يقولعن شهود ما إليه يصريون، وكان 
الفقر لوال وصفي ما متيز وصفك، ولوال تواضحي ما رفع قدرك، وأنا : الكرمي فمن أنت يا غري فقال له

الفقيه منا ترتضع بلنب حي : وصفي وسم بذل العبودية، وأنت وصفك نازع الربوبية، وكان يقول
من عالمة املرائي إجابته عن نفسه إذا أضيف إليه نقص، :  ميت السطور وكان يقولالصدور دون قديد

الفقراء يراءون باألحوال والفقهاء يراءون : وتنقيص الصاحلني من أهل زمانه إذا ذكروا، وكان يقول
باألقوال وكان يقول من طلب الشهرة بني الناس فمن الزمه أر يرضيهم مبا يسخط اهللا تعاىل، وأن 
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: العارف ينمو حال حال حياته، وال يشتهر إال بعد مماته، وكان يقول: بهم هلواه ال هللا، وكان يقوليصح

العارف كلما عال به املقام صغر يف أعني العوام كالنجم يرى صغرياً، وإمنا العيب من العيون، وكان 
أنا هو، ومن : غلط بقولهلو أن احلالج رضي اهللا عنه كمل حقيقة الفناء لتخلص مما وقع فيه من ال: يقول

مث من يدخل يف مقام البقاء قبل الفناء حبكم اإلرث : قوله أدنيتين منك حىت ظننت أنك أنا، وكان يقول
إذا أردت أن تفتح كرتاً، فإياك أن : لألنبياء ولكنه قليل وقوعه يف القوم، ولذلك أنكروه، وكان يقول

ور صاحب الكرت فإذا فتحت الكرت فإياك أن تشتغل تلهو عن صرف العوائق أو تغفل عن العزمية قبل حض
بشيء من األمتعة عن امللك بل اجعل قصدك امللك ال غري حىت يهبك اخلامت خادم االستخدام إن شاء، 
فإن مل يعطك امللك سر اخلامت، فإمنا ذلك لكونه يريد اختاذك جليساً له، وذلك أعظم من سر اخلامت فإن 

يف معىن قوهلم إن للربوبية سراً لو ظهر لعطل :  استخدام، وال تعب، وقالجليس امللك ال حيتاج قط إىل
نور الشريعة املراد به الفناء، وإعطاء سر التكوين، وأن العبد يفعل ما يشاء يعين لو أعطى العبد ذلك 

لتعطلت أفعال الشريعة كلها، وبطل القول بالكسب، واختل النظام، وقال رضي اهللا عنه يف معىن قول 
أرحنا "هم يصل الويل إىل حد يسقط عنه التكليف املراد به سقوط كلفة األعمال ومشقتها من باب بعض

وكل بال أيوب بعض بلييت أي : يف معىن قول سيدي عمر بن الفارض رضي اهللا عنه: وقال" ا يا بالل
  : معىن قول بعضهمألن بالء أيوب عليه السالم يف اجلسد دون الروح، وبالء العارف فيهما معاً، وقال يف 

  فويق الرسول، ودون الولي  النبوة في برزخ مقام

يعين أن مقام النبوة يعطي لألخذ عن اهللا بواسطة، وحي اهللا، ومقام الرسالة يعطي تبليغ ما أمره اهللا به 
ة كلها وهذه احلقائق الثالث: قال. للعباد، ومقام الوالية اخلاصة يعطي األخذ عن اهللا باهللا من الوجه اخلاص

موجودة فيمن كان رسوال فافهم، وال تظن أن أحداً من أهل اهللا تعاىل يعتقد تفضيل الوالية على النبوة 
  : الشيخ حميي الدين بن العريب رمحه اهللا تعاىل: والرسالة، وقال يف معىن قول

 تيمم بالصعيد، وبالصخر وإال  توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر

  وصل صالة الفجر في أول العصر  مهإماماً كنت أنت إما وقدم

    

  فإن كنت منه فانضح البر بالبحر  صالة العارفين بربهم فهذى

املراد بالوضوء طهارة أعضاء الصفات القلبية من النجاسات املعنوية، وماء الغيب هو خلوص التوحيد فإن 
وم اخلطاب مث صرت أنت إمامه مل خيلص لك بالعيان فتطهر بصعيد الربهان، وقدم إماماً كان إمامك يف ي

بعد سدل احلجاب وصل صالة الفجر اليت هي صالة ار كشف الشهود بعد حجاب ظلمة الوجود يف 
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أول العصر الذي هو أول زمان انفجار، فجرك، وال تتأخر آلخر دورك ألن احلكم للوقت، والتأخري له 
بعة األحكام الشرعية يف مجيع مشاهدة مقت فهذه صالة العارفني برم، وهم الذين مل خيرجوا عن متا

يف قوهلم : وقال. الربوبية، فإن كنت منهم، فانضح يعين اغسل مباء حبر احلقيقة ما تدنس من بر الشريعة
النيب مشرع للعموم، والويل مشرع للخصوص أي النيب مبني للعوام برسالته ومبني للخواص بواليته ال أن 

 ليس له ذلك، وإمنا له تبيني احلقائق الكشفية بطريق الوالء، والوراثة الويل يشرع األحكام الشرعية، فإنه
  .لألنبياء عليهم الصالة والسالم

يف إنكار : كما أن األولياء رضي اهللا عنهم تبني ما أمجل يف السنة، والنيب يبني ما أجلم يف القرآن، وقال
 إنكار ألن الويل احملبوب يعطي من بعض العارفني إن اخلضر مقام ال إنسان ال: بعض املنكرين على قول

الكرامات كما كان للخضر من املعجزات وذلك عند الوراثة، والوراثة اخلضرية قبل الوراثة املوسوية، 
  .والوراثة بال شك مقام فافهم يا غالم

حدثين قليب عن ريب ال إنكار ألن املراد أخربين قليب عن ريب من : يف إنكار بعضهم على من قال: وقال
ريق اإلهلام الذي هو وحي األولياء، وهو دون وحي األنبياء عليهم الصالة والسالم وال إنكار على من ط

إثبات : كلمين اهللا تعاىل كما كلم موسى، ففرق بني أخرب، وكلم يا من أنكر، وتوهم، وكان يقول: قال
عبارة ترقيق، ومراعاة علم املعاين املسألة بدليلها حتقيق، وإثباا بدليل آخر تدقيق، والتعبري عنها بفائق ال

أقسم احلي القدوس أال : والبيان يف تركيبها تنميق، والسالمة من اعتراض الشرع فيها توفيق، وكان يقول
احذر أن خترق سور الشرع يا من مل خيرج عن : يدخل حضرته أحد من أصحاب النفوس، وكان يقول

 ألنين دخلت حضرة الشهود فإن الذي دعاك هو أنا مطلق من احلدود: عادة الطبع، واحذر أن تقول
  .الذي اك

أهل اخلصوصية مزهود فيهم أيام حيام متأسف عليهم بعد ممام، وهناك يعرف الناس : وكان يقول
ألصحابه عليكم بالتسليم للفقراء : قدرهم حني مل جيدوا عند غريهم ما كانوا جيدونه عندهم، وكان يقول

من حتقق مبعارف احلضرة اإلهلية، وامنحق وصفه : ، واألحوال، وكان يقولفيما ادعوه من املقامات
بوصفها خرج من االعتماد على عمله، وعلمه، وعن كل شيء من بقايا كونه، وكينونته اليت كان ا مع 

االعتماد على العمل : معية وجوده تدقيقاً، وحتقيقاً ال بباطل، ومهه يف إثبات، وجوده فافهم وكان يقول
 عائق يقع ألصحاب السلوك يف بدايتهم، وذلك من غلبة الوهم على وجوههم، وتراكم اخليال على أول

مزايا عقوهلم، فال خيرجون عن ذلك إال بنور الكشف بأنه تعاىل خالق ألعماهلم، وكان رضي اهللا عنه 
تابعني وصلوا إىل قد ادعى أقوام حمو آثار البشرية، فأخطئوا الطريق فإن األكابر من الصحابة، وال: يقول

حمو الصفات البشرية، وما تركوا قط شيئاً من الواجبات الدينية علماً منهم أا اختيار الرب هلم، ودعوته 
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هلم حني أذن ا أن يأتوه ا، ومن كان بأمر سيده كان بغري أمر نفسه فافهم معىن الفناء يا من وقع يف 
عالمة اخلروج عن الشيء تعسره، وعالمة : وكان يقول" 43 :العنكبوت" "وما يعقلها إال العاملون"العناء 

الدخول يف الشيء تيسره فمن صدق يف خروجه عن الدنيا تعسرت أسباا عليه فال يتيسر له إال ما كان 
ال تطلب األكوان، فإا ما خلقت باألصالة إال لك، وأنت خلقت لربك، : على اسم غريه، وكان يقول
كت ما أنت مطلوب له انعكس بك السري، وإن أقبلت على ربك طلبتك فإن طلبت ما خلق لك، وتر

احلق لسيدي أمحد بن الرفاعي رضي اهللا تعاىل عنه : األكوان بنفسها، وخدمك كل شيء، فافهم وقد قال
  .تعاىل لك املراد ولك مين كل يوم مائة حاجة مقضية: أريد ما تريده قال: يف منامه ما تريد يا أمحد فقال

    

ملا علم أهل اهللا : العمل أو كثر، وكان يقول: إذا فتح على السالك فتح التعرف ال يبايل قل: يقولوكان 
تعاىل أن كل نبات ال ينبت، ويثمر إال جبعله حتت األرض تعلوا األرجل جعلوا نفوسهم للكل أرضاً 

  .ليعطيهم ما أعطى أصفياءه، وأولياءه

يف بعض احملرمات ليتستر ا عن أهل الزمان يقاس على وقوع بعضهم : وكان رضي اهللا تعاىل عنه يقول
وإذا ساغ ذلك ألجل حياة دنيوية، فأوىل ما : من مل جيد ما يسبغ به اللقمة إال اخلمر قاله الغزايل قال

يفوت به حياة أخروية ال يقال ارتكام فيه ما يوقع الناس يف سوء الظنون م، وهو حرام ألنا نقول إن 
  .فو والصفح، وعدم املؤاخذة بل هم رمحة بني أظهر العبادمن أخالقهم الع

ولو سامح العبد فحق اهللا باق من حيث أنه تعدى حدود اهللا تعاىل، فاإلشكال باق واهللا أعلم، : قلت
علماؤنا ال تصلح العزلة إال ملن تفقه يف دينه، وقد كان السلف يشتغلون أوال بالعلم : قال: وكان يقول

 يعتزلون لالستعانة بالعزلة على العمل مبا علموا فافهم، وكان رضي اهللا تعاىل عنه إىل سن األربعني مث
دليلنا يف القول باخللوة ما صح أنه صلى اهللا عليه وسلم خيتلي يف غار حراء حىت، فجأة الوحي فدل : يقول

من : يقولعلى أن اخللوة حكم مرتب عليه الوحي وذريعة يء احلق، وظهور نور اهللا تعاىل، وكان 
شرط اخللوة الطي، وله تأثري كبري، واختار القوم األربعني ألن األربعني فيها يكون نتاج النطفة علقة مث 

الفرق : مضغة مث صورة، وهي مدة الدر يف صدفه وعدد أيام توبة داود عليه الصالة والسالم، وكان يقول
من أفعال اخللق فغمض عينيك فإن بني الكشف احلسي، واخليايل أنك إذا رأيت صورة شخص أو فعال 

  .بقي لك الكشف فهو خيايل وإن غاب عنك فهو حسي، فإن اإلدراك تعلق به يف املوضع الذي رأيته

إذا ورد وارد الوقت فاقبله، وال تتعشقه فإن تعشقته حجبت به عن الترقي، : وكان رضي اهللا عنه يقول
إليه إذا ربيت، فإن أكثر الشيوخ إمنا أتى عليهم إذا ورد عليك، وارد فاحفظه فإنك حتتاج : وكان يقول

من احملال أن ينفتح باب امللكوت، : يف التربية لتفريطهم يف حفظ ما ذكرناه وزهدهم فيه، وكان يقول
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واملعارف، ويف القلب شهوة كما أن من احملال أن ينفتح باب العلم باهللا من حيث املشاهدة، ويف القلب 
إذا ورد الوارد خبفة، ولطافة، وأعقب علماً فهو من : ، وامللكويت، وكان يقولحملة للعامل بأسره امللكي

ملا : امللك، وإن ورد بثقل، وتعب يف األعضاء، فهو من الشيطان، فاعلم ذلك تفرق بينهما، وكان يقول
 خلت املرآة احملسوسة من مجيع األلوان انطبعت فيها صورة األكوان، وكذلك القلب إذا تفرغ من انطباع

الطباع، واألوهام أشرق فيه نور الشعاع فأحرق هشيم الشهوات، وتراءت هلم املغيبات، وأبصر ما مضى، 
  : ما يبدو لك من اإلشراق إمنا هو نور ذكرك يشرق يف مرآة قلبك مث ينشد: وما هو آت، وكان يقول

  من المرائي، وأثبت قطب مركزكا  مثل لنفسك بيتاً أنت ساكنه

 فال يجيبك إال أنت عنك بكا  ل كنت قط أنايا أنا ه: له وقل

التطهر من اجلنابة املعنوية مقدم على احلسية فإن اجلنابة احلسية رمبا رخص لصاحبها يف : وكان يقول
بعض األوقات، واملعنوية ال رخصة فيها البتة، وهلذا ترى كثرياً من املوسوسني ليس عنده نشقة من نسيم 

أهل الطبيعة هم الدهرية القائلون : لبه، فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقولاحلضرة القدسية لعمى بصرية ق
بأن ال صانع للعامل إال وجود الطبيعة، وأهل العلة هم الفالسفة القائلون بقدم العامل، وكلهم يف ظلمات 

كل ما دلك على اهللا فهو نور، وكل ما مل يدلك عليه فهو ظلمة فتأمل، : بعضها فوق بعض وكان يقول
بعضهم يف كل شيء اسم من أمسائه تعاىل أي أن وجود األشياء كلها مضافة : يف معىن قول: ان يقولوك

  .إىل أمسائه تعاىل متعلقة ا غري خارجة عنها من خري، وشر، ونفع، وضر، وإعطاء، ومنع، وغري ذلك

 فافهم ما يصل العارف إىل مقام، ويكون خطابه لغريه من باب خطاب الصفة ملوصوفها،: وكان يقول
ليس يف الوجود إال ما سبق به العلم، وأوجدته القدرة، وخصصته اإلرادة، ورتبته : حتته، وكان يقول

احلكمة، فذرات الوجود ما خرجت عن حكم هذا الشهود فكيف يكون الغري حجاباً على احلمقى، 
  : م أنف الكفاروالغري منفى ذا االعتبار، اهللا أكرب قد طلع النهار، وأضاءت األنوار على رغ

  تالشى وجود الغير حقاً بال شك  ما تجلى الحق من غيب ذاته إذا

    

  فنزه وجود الحق منك عن الشرك  حجاب الكون في كل مشهد وطاح

: ملا طلب موسى عليه السالم من احلق الرؤية زيادة على ما آتاه من الكالم مل جيبه، وقال: وكان يقول

فدلت اآلية على أنه ال ينبغي للعبد أن يطلب " 144: األعراف" "كرينفخذ ما آتيتك وكن من الشا"
الفتح على املريد باألمور قد يكون امتحاناً، : الزيادة على ما أعطاه اهللا تعاىل إال مع التفويض، وكان يقول

حمود، وقد يكون تأنيساً، وقد يكون تثبتاً، وكان يقول؛ ينبغي للمريد أن جيتهد أن ال خيرج له نفس إال مب
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هذا شيء ال جييء بالتفعل إمنا هي : قلت. وال يدخل عليه نفس إال مبحمود فإن مت له ذلك فهو املريد
إمنا كان األين يف حقه تعاىل حماال ألن األين : خلعة خيلعها اهللا تعاىل على من يشاء واهللا أعلم، وكان يقول

من إطالق جماز اللفظ أن يكون له حقيقة حمتاج إىل أين فيتسلسل، وما يتسلسل، فال يتحصل، وال يلزم 
باملعاين : اإلمام مالك رضي اهللا تعاىل عنه: فافهم وإذا فهمت املعاين فال مشاحة يف األلفاظ، وقد قال

كل ما سوى اهللا تعاىل هلو ولعب، ولو أعطاك من الشهود ما أعطاك : تعبدنا ال باأللفاظ، وكان يقول
وفاكهة مما : "العدوية رضي اهللا تعاىل عنها شخصاً يتلو قوله تعاىلفلكل مقام مقال، وملا مسعت رابعة 

قالت حنن إذن صغار حىت نفرح بالفاكهة " 21 و 20: الواقعة" "وحلم طري مما يشتهون" "يتخريون
والطري، فانظر رمحك اهللا تعاىل كيف مل تفرح بغري اهللا تعاىل وعلمت أن ما سواه من املوهبة، والعطاء 

نظر احلق تعاىل بالبصر جائز وقوعه يف الدنيا عقال ملن : يت يسكت ا الصغري وكان يقولكاخلشخاشة ال
شاء اهللا تعاىل صرح بذلك أبو احلسن األشعري رضي اهللا تعاىل عنه، وال يلزم على ذلك حمال فإياك يا 

 ما كان أخي أن تقع يف ورطة اإلنكار فإنه يستحيل على السيد موسى عليه الصالة والسالم أن يسأل
إمنا حجب اخلفاش عن األبصار : مستحيال أو أن يعطل صفة من صفات ربه أو أن جيهلها، وكان يقول

رب "يف معىن قول موسى عليه السالم : لضوء النهار ما غلب عليه من تراكم األنوار فافهم، وكان يقول
 قدس ذاتك بترتيه صفاتك بلسان اإلشارة أرين أي بالغيبة عين أنظر" 143: األعراف" "أرين أنظر إليك

شهود حضرة احلق حبسب : إذ ال يراك سواك وامح عين الظالم وال حتجبين بوهم اخليال، وكان قول
احلاضر ال حبسب احلضرة ألن احلقائق الربانية ال تدركها اإلنسانية من مجيع وجوهها، فافهم تعلم أن 

سب املرئي يف مجيع أطوار التجليات مما تلون حقائق التجريد يف مقامات التوحيد حبسب الرائي ال حب
احذروا زخارف أهل الرضا عن النفس خصوصاً الذين اختذوا العلم : يقال، ومما ال يقال، وكان يقول

حرفة، وشبكة لصيد حرام الدنيا مع تكربهم على الناس فإم قد حرموا خريي الدنيا واآلخرة وهلم نعوت 
اختذوا حسن الزي شعاراً، وتكربوا . لناس حرمة، وال قبول شفاعةمصوتة، وأحوال مزريه مل تبق هلم بني ا

الشيخ تاج الدين رمحه اهللا تعاىل يف احلكم ألن تصحب جاهال ال يرضى عن : بذلك استكباراً، وقد قال
نفسه خري لك من أن تصحب عاملاً يرضى عن نفسه فافهم، ومما جربناه فصح أنه من أراد قضاء حوائجه، 

لريفع األمر إىل اهللا تعاىل قبل أن يعلم ا الناس هكذا عادة اهللا تعاىل مع من يتعلق به أول ودفع مصائبه، ف
  .مرة، فاعمل على ذلك فإنه الكربيت األمحر، والفرج القريب، واملعني على ذلك الصرب

    

ن بلغنا أن يونس عليه السالم اجتمعت روحه بروح قارون ملا التقمه احلوت فرأى قارو: وكان يقول
له يونس، وأنت قال : ليونس عليه السالم تعلق بربك يا يونس يف أول أمرك ينجيك، فقال: نازال، فقال
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تعلقت بابن اخلالة موسى، فوكلين إليه وهلذا كما قيل عاتب اهللا موسى عليه السالم، وقال، وعزيت، 
. ، وجالله، فإن ذلكأحسن الظن بربك من حيث حمبة مجاله: وجاليل لو استغاث يب ألغثته، وكان يقول

وصف له ال يتحول، وال حتسن الظن بربك ألجل إحسانه إليك فرمبا قطع ذلك عنك فتسيء الظن به، 
فليحذر السالك من علة هذا املقام وكان يقول غاية رحلة السائرين باألشباح السري إىل اهللا وبداية رحلة 

فافهم، فاألولون ينتهي سريهم، واآلخرون ال السائرين باألرواح يف اهللا أي يف الترته يف عجائب قدرته 
يف مجاعة من أئمة الزهاد، : ينتهي هلم سري، وقد قيل مرة للشيخ أيب الفتح الواسطي رضي اهللا عنه ما تقول

ومن صدور هذه األمة فالن، وفالن وفالن، فقال أولئك قوم خرجوا عن شهوام الدنيوية ألجل 
  .اهللا والبقاء بهشهوام األخروية، فأين الفناء يف 

صاح صيحة عظيمة، " منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة: "وملا مسع الشبلي رضي اهللا عنه قوله
وإن كان " 60: البقرة" "كلوا واشربوا: "يف قوله تعاىل: وكان يقول. وقال فأين الذين يريدون اهللا تعاىل

نظر تعاىل من هو معه، ومن هو مع حظ نفسه فافهم دقائق ظاهره إنعاماً فباطنه انتقام، وابتالء، واختبار لي
إذا مل جتد : أحكام الباطن، وال تغتر برخص الظاهر تكن من أهل الفهم عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول

وإياك، " 265: البقرة" "فإن مل يصبها وابل فطل: "أيها املريد صاحب احلال فعليك بصاحب القال
جيب على الفقري إذا آخى يف اهللا تعاىل أن يشاطر أخاه يف : ، وكان يقولوصحبة من ال قال له وال حال

ماله كما فعلت األنصار مع املهاجرين حني قدموا عليهم املدينة، وهم فقراء فكل من ادعى األخوة يف اهللا 
أخوك حقيقة من وافقك يف الذوق، ومدد اإلفهام ال من شاركك يف : فامتحنه ذه امليزان، وكان يقول

ما رقي أحد إىل مركز عال إال قلت أشكاله املعنوية، : عىن صورة النطفة يف األرحام، وكان يقولم
وجلت نفائس دقائقه على غالب اإلفهام، وهذا موجب قلة األتباع، واألصحاب لكمل العارفني، وكان 

 أو فوقه العبد فالن من أصحايب إال إن كان دونه بدرجات، فإن كان مساويه: األدب أن يقول: يقول
ينبغي ملن خدم كبرياً كامال مث فقده أن ال : فليقل أنا خادمه أو مريده هكذا درج السلف، وكان يقول

ما ثقل على األشياخ : خيدم من دونه إال إذا كان أكمل منه، وإال جعل صحبته مع اهللا تعاىل، وكان يقول
وهذه علة ال يسلم منها إال من أتى اهللا خدمة أحد من الفقراء هلم إال لعلة يف قلب اخلادم كتمها عنهم، 

بقلب سليم، ولو أن اخلادم كان أظهر هلم تلك العلة لرمبا وصفوا له دواءها أو شفعوا له فمحاها اهللا تعاىل 
عنه من اللوح أو سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الشفاعة فيه فيشفع إال إذا كان قضاء مربماً ال مرد 

يا رب اجعلها : بد القادر اجليلي ملريده أنه ال بد له أن يزين بامرأة سبعني مرة، فقالله، وقد رأى السيد ع
  .يف النوم، فكان كذلك

مما اخترته من أدب املصاحبة، واالسة أنك إذا جالست أهل الدنيا، : وكان رضي اهللا عنه يقول
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خرة، فحاضرهم بوعظ فحاضرهم برفع اهلمة عما بأيديهم مع تعظيم اآلخرة، وإذا جالست أهل اآل
الكتاب، وآداب السنة، وتعظيم دار البقاء، وإذا جالست امللوك، فحاضرهم بسرية أهل العدل، وسياسة 

العقالء مع حفظ األدب معهم، والعفاف عما بأيديهم، وإذا جالست العلماء، فحاضرهم بالروايات 
والفهم : ى مع اإلنصاف هلم، يف القولالصحيحة واألقوال املشهورة يف املذاهب املعلومة باحلق دون اهلو

املبتكر إذا وافق الصواب مع عدم اجلدال، واملراء املظهر حلب العلوم عليهم، وإذا جالست الصوفية 
حلاضرهم مبا يشهد ألحواهلم احلقانية، ويقيم هلم احلجة على املنكر عليهم مع آداب الباطن قبل الظاهر 

، فإن لكل شيء عندهم وجهاً من وجوه املعرفة لكن بشرطني وإذا جالست العارفني فحاضرهم مبا شئت
الكالم، وحفظ احلرمة، واألدب فإن حضرم صياغة، فاملعىن الذي تدخل عليهم به خيرج منهم يكسوك 

عليك بتكثري : مشهدك فيهم، ويلبسك ما توجهت به إليهم إن خرياً، فخري، وإن شراً فشر، وكان يقول
  .اد قوم فهو منهمسواد القوم فإن من كثر سو

    

مسعت شيخنا أبا عثمان املغريب رضي اهللا عنه يقول إذا زار إنسان قرب الويل فإن ذلك الويل : وكان يقول
يعرفه وإذا سلم عليه رد عليه السالم وإذا ذكر اهللا على قربه ذكر معه ال سيما إن ذكر ال إله إال اهللا، فإنه 

 الشيخ أبو املواهب رضي اهللا عنه، وحاشا قلوب العارفني أن خترب يقوم، وجيلس متربعاً، ويذكر معه مث قال
بغري فهم، ومعلوم أن األولياء إمنا ينقلون من دار إىل دار، فحرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء، واألدب معهم 

بعد موم كاألدب معهم حال حيام فال يعرض عنه بقدميه، وال ميشي على قربه برجليه، وال تعاشر 
وإذا مات الويل صلى عليه مجيع أرواح األنبياء، : ياء إال باألدب يف حال احلياة، ويف حال املوت قالاألول

وعلى هذا الذي ذكره شيخنا قول صاحب احلقائق، والدقائق حاشا الصويف أن ميوت، : واألولياء مث قال
حياته، ومن العباد من توىل من األولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته أكثر ما ينفعه حال : وكان يقول

اهللا تربيته بنفسه بغري واسطة، ومنهم من تواله بواسطة بعض أوليائه ولو ميتاً يف قربه، فرييب مريده وهو يف 
قربه، ويسمع مريده صوته من القرب وهللا عباد يتوىل تربيتهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بنفسه من غري 

  .ليه وسلمواسطة بكثرة صالم عليه صلى اهللا ع

بالدرس على رءوس األشهاد : مسعت شيخنا أبا عثمان رضي اهللا عنه يقول: وكان رضي اهللا عنه يقول
: لعن اهللا من أنكر علي هذا الطريق، ومن كان يؤمن باهللا، واليوم اآلخر فليقل لعنة اهللا عليه، وكان يقول

" أمل نشرح"إمنا جاءت : ن يقولمن اعترض على هذا الطريق ال يفلح أبداً، ومسعت شيخنا أبا عثما

إشارة إىل أن من حدث بالنعمة، فقد " 11: الضحى" "وأما بنعمة ربك فحدث"عقب " 1: االنشراح"
إذا حدثت بنعميت، ونشرا، فقد شرحت صدرك مث قال رضي : شرح اهللا تعاىل صدره كأنه تعاىل يقول
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ربانيني، وكان رضي اهللا عنه كثري الرؤيا لرسول اهللا عنه اعقلوا على هذا الكالم، فإنه ال يسمع إال من ال
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن الناس يكذبونين يف : قلت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقول

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعزة اهللا، وعظمته من مل يؤمن ا أو كذبك : صحة رؤييت لك، فقال
نصرانياً أو جموسياً هذا منقول من خط الشيخ أيب املواهب رضي اهللا تعاىل فيها ال ميوت إال يهودياً أو 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سطح اجلامع األزهر : عنه، وكان رضي اهللا تعاىل عنه يقول
: يا ولدي الغيبة حرام أمل تسمع قول اهللا تعاىل: عام مخسة وعشرين ومثامنائة فوضع يده على قليب، وقال

وكان قد جلس عندي مجاعة فاغتابوا بعض الناس مث قال " 12: احلجرات" "وال يغتب بعضكم بعضاً"
صلى اهللا عليه وسلم، فإن كان، وال بد من مساعك غيبة الناس، فاقرأ سورة اإلخالص، واملعوذتني، وأهد 

: ان رضي اهللا عنه يقولثواا للمغتاب، فإن الغيبة والثواب يتوارثان، ويتوافقان إن شاء اهللا تعاىل، وك

يا رسول اهللا ال قدرة يل : يل هات يدك أبايعك، فقلت: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
هات يدك فبايعين، وال تضرك الفلتة، والزلة إن وقعت، : أخاف أن يقع مين معصية بعد املبايعة، فقال

قد يصلح اهللا تعاىل حاله ليسد عنه ا ثلمة تقع وتبت منها وكأنه يشري صلى اهللا عليه وسلم إىل أن العبد 
يف دينه يعجب أو كرب، وحنومها هذا منقول من خطه رضي اهللا تعاىل عنه، وكان رضي اهللا تعاىل عنه 

اجلماعة غري مؤمنني : جاءين مجاعة يأخذون عين الطريق فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل: يقول
  .ن، فهو يراك بالعني العوراء، وسيختم اهللا له خبامتة اخلري، واملوت على اإلسالمبك إال واحداً بعض اإلميا

    

ألبسين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرقة التصوف، وكان رضي اهللا عنه : وكان رضي اهللا عنه يقول
من الشيطان عند النوم أعوذ باهللا : قل: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقال يل: يقول

اللهم حبق حممد أرين وجه حممد حاال، ومآال فإذا قلتها : الرجيم مخساً بسم اهللا الرمحن الرحيم مخساً مث قل
وما أحسنها من رقية، ومن معىن ملن آمن به هذا : عند النوم، فإين آيت إليك، وال أختلف عنك أصال مث قال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قولمنقول من لفظه رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه ي
ال ندعك حىت ترد علي الكوثر، وتشرب منه ألنك تقرأ سورة : يا رسول اهللا ال تدعين، فقال: فقلت

وال تدع أن : الكوثر، وتصلي علي أما ثواب الصالة، فقد وهبته لك، وأما ثواب الكوثر فأبقه لك مث قال
ه إال هو احلي القيوم، وأتوب إليه، وأسأله التوبة، واملغفرة إنه هو تقول أستغفر اهللا العظيم الذي ال إل

وكان . التواب الرحيم مهما رأيت عملك، أو وقع خلل يف كالمك هذا منقول من لفظه رضي اهللا عنه
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه يقول

بإعطائك يل ثواب الصالة :  يا رسول اهللا قالله مب استوجبت ذلك: أنت تشفع ملائة ألف قلت: فقال يل
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استعجلت مرة يف صاليت عليه صلى اهللا عليه وسلم، وسلم ألكمل : علي، وكان رضي اهللا عنه يقول
اللهم : قل: صلى اهللا عليه وسلم أما علمت أن العجلة من الشيطان مث قال: وردي، وكان ألفاً، فقال يل

مد بتمهل وترتيل إال إذا ضاق الوقت، فما عليك إذا عجلت صل على سيدنا حممد، وعلى آل سيدنا حم
وهذا الذي ذكرته لك على جهة األفضل وإال فكيفما صليت، فهي صالة، واألحسن أن تبتدئ : مث قال

صلى اهللا عليه وسلم، : بالصالة التامة أول صالتك، ولو مرة واحدة وكذلك يف آخرها ختتم ا قال يل
 صل على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد كما صليت على سيدنا إبراهيم، والصالة التامة هي اللهم

وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد كما باركت على سيدنا إبراهيم، 
ول وعلى آل سيدنا إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا، وبركاته هذا منق

إن : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل: من لفظه رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول
شيخك أبا سعيد الصفوري يصلي علي الصالة التامة، ويكثر منها، وقل له إذا ختم الصالة أن حيمد اهللا 

إذا كان لك حاجة، : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عز وجل، وكان رضي اهللا عنه يقول
خذوا : وأردت قضاءها، فانذر لنفيسة الطاهرة، ولو فلساً فإن حاجتك تقضي، وكان رضي اهللا عنه يقول

من مال السلطان دون حواشيه، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أمرين أن أطلع إىل السلطان جقمق، 
واعتذر إيل بأن ما عنده غريها، وكان رضي اهللا وأسأله من الدنيا شيئاً، فطلعت له فأعطاين مائة دينار، 

رأيت امرأة : عنه كثري البكاء، واحلزن قريب اخلشية قل من مسعه يبكي إال، ويبكي معه، وكان يقول
مبصر تدور على األبواب، وهي تغين يف مدح املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، فسألت النيب صلى اهللا عليه 

ة، ولكنها تتستر بذكر حمبوا أال تراها ال تذكر يف كالمها إال جداً، هي ولية كبري: وسلم عنها، فقال
  : صاحب الربدة رمحه اهللا تعاىل: وقع بيين، وبني شخص من اجلامع األزهر جمادلة يف قول: وكان يقول

  وأنه خير خلق اهللا كلهم  العلم فيه أنه بشر فمبلغ

    

د اإلمجاع على ذلك فلم يرجع، فرأيت النيب صلى اهللا قد انعق: وقال يل ليس له دليل على ذلك فقلت له
: مرحباً حببيبنا مث قال: عليه وسلم، ومعه أبو بكر، وعمر جالساً عند منرب اجلامع األزهر، وقال يل

إن فالناً التعيس يعتقد أن املالئكة أفضل : ال يا رسول اهللا، فقال: ألصحابه أتدرون ما حدث اليوم؟ قالوا
فما بال فالن التعيس : عهم ال يا رسول اهللا ما على وجه األرض أفضل منك، فقال هلممين، فقالوا بأمج

الذي ال يعيش، وإن عاش عاش ذليال مخوال مضيقاً عليه خامل الذكر يف الدنيا، واآلخرة يعتقد أن 
رضي اهللا قال . اإلمجاع مل يقع على تفضيلي، أما علم أن خمالفة املعتزلة ألهل السنة ال تقدح يف اإلمجاع
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يا رسول اهللا قول األبوصريي فمبلغ العلم فيه أنه بشر : عنه ورأيته صلى اهللا عليه وسلم مرة أخرى فقلت
معناه منتهى العلم فيك عند من ال علم عنده حبقيقتك أنك بشر، وإال فأنت وراء ذلك كله بالروح 

  ".ادكال صدقت، وفهمت مر: القدسي والقالب النبوي قال صلى اهللا عليه وسلم

ما أحسن جملسك قد غفر اهللا : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل: وكان رضي اهللا عنه يقول
رأيت مرة كأن حنشاً دخل بني : لكل من حضره بذكركم هللا تعاىل عقب فراغ القارئ، وكان يقول

صاحبك فالن قد بدا احلنش هو : ثيايب، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فقال
له فيك ورجع يؤذيك ولوال خوفه منك لعمل جهده يف إيذائك، فكان األمر كما قال صلى اهللا عليه 

كناين سيدي حيىي بن أيب الوفاء بأيب عابد، فرأيت سيدي علياً رضي اهللا : وسلم، كان رضي اهللا عنه يقول
مث رأيت : ثقال، وإمنا كنيتك أبو حامد قالهذه الكنية ال تصلح لك إمنا تصلح ألرباب األ: عنه، وقال يل

كنيتك عندنا أبو حامد، وكذلك يف السماء، وقد دخلت، يف دائرة بين : النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
كنت أطلب من شيخي أيب سعيد : الوفاء ومقامك كبري، وأنت ويل، وكان رضي اهللا عنه يقول

حىت جييء الوقت، فلما مات : يوعدين بذلك، ويقول يلالصفروي رضي اهللا عنه أن أقبل قدميه، فكان 
اطلب من شيخك وعدته، : سنة إحدى ومخسني، ومثامنائة رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل

يا سيدي هذا إجناز وعدك، وحرمتك ميتاً : فأخذت قدميه رضي اهللا عنه بعد وفاته، وقبلتهما، وقلت له
لسيدي، وشيخي أيب سعيد الصفروي رضي اهللا عنه هل أترك : لتق: كحرمتك حياً، وكان يقول

ال تتركهم، وخالطهم حبسن الظاهر، وجاملهم : أصحايب وأعتزل عنهم خصوصاً الذين يؤذونين، فقال
هو صحيح، : وابق على ما أنت عليه مث رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسألته عن قول شيخي، فقال

انقطعت عن رؤية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  رضي اهللا عنه يقولوامش على طريق شيخك، وكان
مدة، فحصل يل غم بذلك، فتوجهت بقليب إىل شيخي يشفع يف عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

عليه : ها أنا فنظرت فلم أره ففلت ما رأيته، فقال: فحضر عنده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
م سبحان اهللا غلبت عليه الظلمة، وكنت قد اشتغلت بقراءة مجاعة يف الفقه، ووقع بيين الصالة والسال

يا رسول اهللا الفقه : وبينهم جدال يف إدحاض حجج بعض العلماء، فتركت االشتغال بالفقه، فرأيته فقلت
هللا تفل رسول ا: بلى ولكن حيتاج إىل أدب بني األئمة، وكان رضي اهللا عنه يقول: من شريعتك ضال

ال تتفل بعدها على مريض إال : يا رسول اهللا ما فائدة هذا التفل فقال: صلى اهللا عليه وسلم يف فمي فقلت
يا : امتنعت عين الرؤيا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث رأيته، فقلت: ويربأ، وكان رضي اهللا عنه يقول

لناس على أسرارنا، وقد كنت قد أخربت إنك لست بأهل لرؤيتنا ألنك تطلع ا: رسول اهللا ما ذنيب، فقال
قال : شخصاً من إخواين بشيء من الرؤيا فتبت إىل اهللا تعاىل فرأيته بعد ذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول
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  .يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا ال أجتمع مبن جيلس جمالس الغيبة مع الناس، وال يقوم منها

    

يا حممد ما هذه الغفلة، وما هذه الرقدة، : هللا عليه وسلم، فقال يلرأيت رسول اهللا صلى ا: وكان يقول
وما هذا اإلعراض مالك تركت تالوة القرآن، وما هذه الوريدات يف جانب تالوة القرآن ال تفعل ذلك 

بعض أصحاب الشيخ، فما ترك الشيخ : أصالً بل اتل كل يوم، ولو حزبني ال أقل من ذلك كل يوم قال
 ذلك اليوم وكان يردد بعض اآليات مراراً كثرية يبكي، وتنحدر دموعه على خديه، تالوة القرآن من

وحليته، ويتأوه حىت ال يقدر أحد أن يتكلم حبضرته ملا يرى من وجده، وكثرة بكائه، وكان رضي اهللا عنه 
يت رأ: كثرياً ما يسجد بعد السالم من النافلة سجود الشكر بعد ما يدعو، وكان رضي اهللا عنه يقول

يا رسول اهللا قد وهبت لك ثواب صاليت عليك، وثواب كذا، وكذا : النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
أفأجعل لك ثواب صاليت كلها فقلت : "من أعمايل إن كان ذلك ما أردته بقولك للسائل الذي قال لك

  ".له إذا تكفي مهك ويغفر لك ذنبك

ك أردت، ولكن أبق لنفسك ثواب الكذا والكذا، فإين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم ذل: فقال يل
  .غين عنه

أقبل هذا الفم الذي : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقبل فمي، وقال: وكان رضي اهللا عنه يقول
لو كانت " ا: الكوثر" "إنا أعطيناك الكوثر"يصلي على ألفاً بالنهار، وألفاً بالليل مث قال يل، وما أحسن 

ويكون دعاؤك اللهم فرج كرباتنا اللهم أقل عثراتنا اللهم اغفر زالتنا، وتصلي : لليل مث قال يلوردك با
ال يأيت النصر قط إال بعد : علي وتقول، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني، وكان يقول

رأيت رسول اهللا : لوكان رضي اهللا عنه يقو" ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة: "حصول الذل قال تعاىل
يا رسول اهللا صالة اهللا تعاىل عشراً على من صلى عليك مرة واحدة هل : صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

ذلك ملن كان حاضر القلب؟ قال ال بل هو لكل مصل علي غافالً، ويعطيه اهللا تعاىل أمثال اجلبال من 
ا، فال يعلم ذلك إال اهللا، وكان رضي اهللا املالئكة تدعو له، وتستغفر له، وأما إذا كان حاضر القلب فيه

مرة يف جملس حممد بشر ال كالبشر بل هو ياقوت بني احلجر فرأيت النيب صلى اهللا عليه : قلت: عنه يقول
قد غفر اهللا لك، ولكل من قاهلا معك، وكان رضي اهللا عنه مل يزل يقوهلا يف كل جملس : وسلم، فقال يل

كن أصحابك : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال يل:  يقولإىل أن مات، وكان رضي اهللا عنه
فالناً كذا، وفالناً كذا وكن فالناً أبا الظهور ألنه يتبع ظهور النساء ببصره، وال عليك منه، كان رضي 

يا رسول اهللا إين متطفل يف علم : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت له: اهللا عنه يقول
صلى اهللا عليه وسلم اقرأ كالم القوم، فإن املتطفل على هذا العلم هو الويل، وأما العامل : قالالتصوت، ف
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رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : به فهو النجم الذي ال يدرك هذا منقول من لفظه رضي اهللا عنه يقول
هللا، وأما من يفقه عن نفسه لست مبيت، وإمنا مويت عبارة عن تستري عمن ال يفقه عن ا: وسلم، فقال يل

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألته عن : عن اهللا فها أنا أراه، ويراين، وكان رضي اهللا عنه
أكثروا من ذكر اهللا حىت يقولوا "ويف صحيح ابن حبان " اذكروا اهللا حىت يقولوا جمنون"احلديث املشهور 

وايته، وصدق راوي اذكروا اهللا، فإين قلتهما معاً صلى اهللا عليه وسلم صدق ابن حبان يف ر: فقال" جمنون
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال : هذا ومرة قلت هذا، وكان رضي اهللا عنه يقول: مرة، قلت

إم "ال ختف من احلساد، فإم إن كادوك، فإن اهللا عز وجل يكيديهم أمل تسمع قول اهللا عز وجل : يل
ورأى بعض " 17 و 16 و 15: الطارق" " فهل الكافرين أمهلهم رويداًيكيدون كيداً وأكيد كيداً

  .العارفني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً يف مكان، فدخل عليه الشيخ أبو املواهب

    

يا فالن اكتم ما معك فإن : فقام له صلى اهللا عليه وسلم فقص ذلك على سيدي أيب املواهب، فقال له
:  وسلم هو روح الوجود، وما قام ألحد إال قام له الوجود، وكان رضي اهللا عنه يقولالنيب صلى اهللا عليه

من أراد أن يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فليكثر من ذكره ليالً، واراً مع حمبته يف الساعة األولياء وإال 
 صلى اهللا عليه فباب الرؤيا عنه مسدود ألم سادات الناس، وربنا يغضب لغضبهم، وكذلك رسول اهللا

إن أولياء اهللا يطلعون على أمور مل يطلع عليها العلماء، فال يسع : وسلم، وكان رضي اهللا عنه يقول
عليك بصحبة الفقراء لو مل يكن إال : اخلائف على دينه إال األدب والتسليم، وكان رضي اهللا عنه يقول

لدنيا من املصائب، واهلموم، واألحزان، وما أخذهم بيدك يوم القيامة مع ما حيملونه عن أصحام يف دار ا
ينبغي للفقري أن يتعاهد مع أخيه أن : يتلقون به القادم عليهم يف الربزخ من الفرح واألكوان، وكان يقول

انظر إىل املؤمن : كل من سبق حلضرة اهللا تعاىل منهما يكون وسيلة له عند ربه، وكان رضي اهللا عنه يقول
جز يا مؤمن فقد : حيث ختلقه بامسه املؤمن كيف ال تقدر عليه النار، وتقول لهملا صحب احلق تعاىل من 

اهللا له أما استحيت إذ : بلغنا أنه يؤتى مبن امسه حممد يوم القيامة، فيقول: أطفأ نورك هليب، وكان يقول
  .عصيتين، وأنت مسي حبييب لكن أنا أستحي أن أعذبك، وأنت مسي حبييب اذهب، فادخل اجلنة

صحبة املبتدي للمنتهي الذي مل يقف على مراسم الرسوم مضرة غري نافعة ال سيما إن كان : يقولوكان 
: املنتهي خضري املقام املباين حلكم عامل امللك والشهادة فهذا ليس به انتفاع ألصحاب البداية البتة قال

 كالمه أصحب احملجوب، وفارق من مجلة: احملقق أبو عبد اهللا النفري أوقفين احلق تعاىل يف التيه مث قال يل
املوصول، وذلك ألن صحبة احملجوب أنفع للمحجوب من صحبة املكاشف بالغيوب ألنه يفعل على 

شاكلة ما شهد يف امللكوت، ورمبا يكون ذلك غري مطابق له يف امللك ألن حكم الغيب غري حكم 
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السالم، ففي ذلك مقنع للعاقل الشهادة واعترب أيها املنكر بقصة موسى عليه السالم مع اخلضر عليه 
  .فافهم

التسليم للقوم أسلم لكن االعتقاد فيهم أغنم فكم استغىن بصحبتهم فقري وجرب : وكان رضي اهللا عنه يقول
  .كسري وارتفع وضيع، وستر شنيع، ومات غوي، وهلك ظامل ورفعت مظامل

قد غلط أكثر الناس يف : يقولوكان رضي اهللا عنه " م ترزقون ومتطرون وترمحون"وفيهم ورد احلديث 
وصف أهل الصالح بالتحول والتقشف فقط وليس األمر كما ظنوا ير فيهم السمني، واهلزيل، واملترفه، 

وكان صلى اهللا " 247: البقرة" "وزاده بسطة يف العلم واجلسم: "واملتقشف، ودليل السمني قوله تعاىل
 رضي اهللا عنه بديناً عظيم البطن، وكذا ذكر عليه وسلم له عكن من السمن، وكان علي بن أيب طالب

شيخنا احلافظ ابن حجر يف صفة األستاذ الكبري سيدي أمحد البدوي رضي اهللا عنه أنه كان غليظ الساقني 
احذر بعد : عظيم البطن، وأما دليل املترفه، واملتقشف، فكثري يف السنة احملمدية، وكان رضي اهللا عنه يقول

رارهم لغريهم، ومن ليس له مشرم، وال فوقهم، فإن اهللا تعاىل رمبا مقتك، صحبة القوم أن تفشي أس
فخسرت الدنيا، واآلخرة، فال خيفى أن إظهار السر كإظهار العورة، وقد حرم كشفها، والنظر إليها 

، ومن كشف عورة أخيه كشف اهللا عورته حىت "من ستر عورة أخيه ستر اهللا عورته"والتحدث ا وورد 
هذا األمر يقع فيه كثري ممن يدخل يف صحبة الفقراء من غري صدق، ويفارقهم بغري مجيل و" يفضحه
  : وأنشد

 خليل عراه الخلل فكل  إخوان هذا الزمان تغير

  فقد داخلتهم حروف العلل  قديماً على صحة وكانوا

 أطالع باب البدل فصرت  قضيت التعجب من أمرهم

يا هذا أنا من صحبة أخي : ليك أحد كالماً عن صاحب لك فق لهإذا نقل إ: وكان رضي اهللا عنه يقول
  : ووده على يقني، ومن كالمك على ظن، وال يترك يقني لظن، وكان ينشد كثرياً

  يوماً، وإن كنت من أهل المشورات  أخاك إذا نابتك نائبة شاور

 نرى نفسها إال بمرآة وال  كفاحاً ما نأى ودنا تلقى فالعين

    

اهللا عنه يقول إياك، وعثرات اللسان عن بعض األصدقاء فقد أصيب من هذا الباب خلق وكان رضي 
كثري لثقتهم بأصدقائهم، وما علموا أم جعلوا ذلك سالحاً لوقت العداوة فإياك مث إياك، وكان يقول من 

قبه جمالسة صحب ظاملاً فهو ظامل ألن مشاهدة الظامل تورث الغفلة عن اهللا تعاىل، والرضا عن النفس وتع
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الشيطان، وكان يقول إياكم، وصحبة األحداث، والنساء، واألمراء، والسلطان، وأرباب الدنيا الذين ال 
إذا كثرت النيات كثر معىن العمل، وإن كان منفرد الصورة، : خري فيهم، وكان رضي اهللا عنه يقول

ة، واالقتداء به يف ذلك وإظهار وذلك كمن صلى صالة واحدة ناوياً ا أداء الفرض، وإحياء سنة اجلماع
جة اإلسالم، وتكثري سواد املصلني مع زيادة الزهد يف الثناء عليه بذلك، وعدم االلتفات إليه، وحنو ذلك 

فهذه حسنات كثرية حفت عمالً واحداً، وكان رضي اهللا عنه يقول العبادة مع حمبة الدنيا شغل قلب، 
إمنا هي كثرية يف وهم صاحبها وهي صور بال أرواح إمنا وتعب جوارح فهي، وإن كثرت فهي قليلة، و

هي أشباح خالية غري حالية، وهلذا ترى كثرياً من أرباب الدنيا يصومون كثرياً، ويصلون كثرياً، وحيجون 
كثرياً، وليس هلم نور الزهاد، وال حالوة العباد، وكان يقول إمنا ضرب اهللا مثل احلياة الدنيا باملاء ألن املاء 

 أمسكته تغري وننت، وصار بلية فكذلك الدنيا تصري بلية، وكان يقول أعلى الزهد زهد الرجل يف إذا
  .املقامات العلية، واألحوال السنية

    وكان يقول إمنا كان ذكر اهللا أكرب من الصالة ألن الصالة، وإن كانت أشرف العبادات 

عموم احلاالت، وكان يقول ال جيد أنس فقد ال جتوز يف بعض األوقات خبالف الذكر فإنه مستدام يف 
والذي أقول أنا به . الذكر إال من ذاق وحشة الغفلة، وكان يقول اختلفوا أميا أفضل الذكر سراً أو جهراً

أن الذكر جهراً أفضل ملن غلبت عليه القسوة من أهل البداية، والذكر سراً أنفع ملن غلبت عليه اجلمعية، 
تعريف ذكر اهللا اهللا اهللا فقط دون ال إله إال اهللا لوحشتهم من توهم ثبوت وكان يقول إمنا اختار أهل ال

اإلهلية حىت ينفوا، والذي أقول به أن من غلب عليه األهواء فذكر ال إله إال اهللا أنفع له، ومن خلص من 
متقبل كل عمل اتصل به شهوده فهو غري : األهواء فذكر اجلاللة فقط أنفع له، وكان رضي اهللا عنه يقول

ألنه تعاىل يقول، والعمل الصاحل يرفعه فمن شهد له عمالً، ودام ذلك فعمله عند نفسه ال عند ربه فافهم 
وكان يقول اهللا . وكان يقول الطامع كلب املطموع فيه فإن مل يكن عنده طمع سلم من ذلك الكالب

مع أنه يف ذلك رب لطيف، أكرب ما أخفى لطائف التعريف يشرد عبده عن حضرته فريده إليها بالتعنيف 
وكان يقول سألت ريب ليلة أن يلهمين محداً أمحده به فأملى على لساين الوارد يف احلال احلمد هللا وهللا 
احلمد بكل احملامد على كل احملامد جبميع املدائح احملمودة يف مجيع احلمد، واملدح مبا جيب للحمد لك 

مد حلمده يف مجيع احملامد األزلية، واألبدية بلسان مجع احلمد، محداً أزلياً ال أول لبداية محده غري محده حب
وفرقه يف مجع احملمود بذاته لذاته، وبصفاته لصفاته، وبفعله على فعله، وأطال يف ذلك يف شرح قوله يف 

احذر أن يكون شكرك : من مل يشكر النعم فقد تعرض لزواهلا فراجعه إن شئت، وكان يقول: احلكم
" 14: لقمان"، "أن اشكر يل: "كرك امتثاالً ألمر ربك لك بالشكر، وهلذا قال تعاىلألجلك بل اجعل ش

فافهم تعلم، وإن مل تعلم، واعرف قدر فوق أهل املعرفة، وكان رضي اهللا عنه يقول مقام الفقر من كل 
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قوة إال شيء هللا أمت من طلب املزيد، وكان يقول ذكر أهل احلضرة احلمد هللا وأستغفر اهللا، وال حول وال 
باهللا وزدت أنا عليهم آية من كتاب اهللا تعاىل لتكون حرزاً عليهم ألن كل أحد حيب دوام النعمة عليه، 

وهي كانت هجري اإلمام مالك رضي اهللا عنه فكان ال " ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا: "وهي قوله تعاىل
ولوال : "نة الرجل داره، واهللا تعاىل يقوليقوم، وال يقعد إال قاهلا حىت إنه كتبها على باب داره، وقال ج

أي لو قاهلا الرجل لسلمت جنته من اآلفات، وكان " إذا دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا
أي حبقيقة االستدراج، وذلك أن " سنستدرجهم من حيث ال يعلمون: "رضي اهللا عنه يقول يف قوله تعاىل

أوهامهم أم على صواب، وحق وأم غري مؤاخذين على أفعاهلم يغطي عليهم حقائق احلق، ويلقى يف 
نسأل اهللا اللطف، فمن أراد الوقاية من االستدراج فليخف عند ورود النعم عليه أن يستعملها يف غري ما 

وضعت له، وكان رضي اهللا عنه يقول رمبا منع املريد من أجل قوله لشيخه مل فإنه ذنب عند أهل الطريق 
  .كل أحدال يشعر به 

وكان يقول الطريق كلها أدب، وتأديب فهم يناقشون من جهة احلق مناقشة اجلليس جليسه، والصاحب 
صاحبه ألم جلساء احلق، وصاحب األدب مل يزل مستور العورة يف الدنيا، واآلخرة، والعكس بالعكس، 

 وحمي من ديوان القرب ال جتالسوا العارفني إال باألدب فرمبا مقت من أساء أدبه معهم،: وكان يقول
وكان يقول من مل تؤدبه الصوفية فليس بأديب، وكان يقول الواردات خمتلفة من حيث املورودة عليه ال 
من حيث نفسها فإا واحد فهي كاملطر على أرض فيها أنواع من البذر فاملطر واحد، والنبات خمتلف 

  ".4 :الرعد" "يسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل"

    

فافهم وكان يقول التعبد هو مفتاح باب اخلري فمن فاتته األوراد يف بدايته فقد حرم الواردات يف ايته 
فلألعمال أنوار كما أن للمعارف أسراراً فعليك أيها السالك بالدوام على األوراد، ولو بلغت املراد وكان 

قلبه بأنواع ااهدات اليت سببها يكون اجلالء يقول يف معىن قول القوم فالن عنده استعداد أي صقل مرآة 
املوجب لتجلي صور احلقائق يف القلب الصايف كما هو معلوم حساً هذا يف احملبني، وأما يف احملبوبني 

فقلوم منورة مصقولة اختصاصاً إهليا، وكان يقول ما ورد عليك هو ما ظهر منك لك، وما جلى عليك 
إذا زرعت فكل شيء ورد عليها من ورقها ومثرها كان فيها مودعاً بالقوة هو منك إليك مثال ذلك النواة 

كذلك أنت أيها اإلنسان ال يرد عليك قط خارج منك من غريك بل الوارد عليك فيك غيباً مث ظهر لك 
شهادة لتعرف مقدار ما أنعم اهللا عليك ووراء ما أشرت إليه رموز، ولغوز ضمنها كنوز سعد من هلا 

  . جيوزحيوز، وحبرها
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مث من العلوم اللدنية ما ال ميكن اجلواب عنها حقيقة، وال شريعة مع أن التعبري : وكان رضي اهللا عنه يقول
عن كل ما يشهده اإلنسان غري ممكن، وذلك أن من املشهود ما هو أو مسع أن يدخل يف ضيق العبارة، 

احبه ألن من العلوم ما ال يدخل وألطف من أن تكشفه اإلشارة، وذكر كل معلوم يدل على قلة علم ص
حتت دائرة احلصر كالعلوم امللكوتية املفاضة من عوامل الغيوب مما ال يفهمه العقل، وال يدركه الوهم، وال 
يسعه احلفظ وهو يف قلوب العارفني به يكون أوالً جممالً مث يفصل هلم حبسب الوقائع، واحلاجة إليه مث منه 

ومنه ما يكون غيباً يف شهادة ومنه ما ال يؤذن يف إفشائه ألحد البتة، ومنه ما ما ال يكون إال غيباً يف غيب 
يؤذن يف إفشائه لقوم دون آخرين، وإذا كان ذلك كذلك فاجلواب عن كل سؤال قال بعض من الح له 
ما أشرنا إليه أكون حالة األخذ عن البشرية يف حضرة أشاهد فيها مالئكة يتكلمون بعلوم لدنية أفهمها 

اك بفهم يناسب تلك احلالة امللكية فإذا عدت إىل بشرييت نسيت ما علمت، ومل أذكر شيئاً مما مسعت، هن
وذلك ألن خرجت من وصف إىل وصف، ومن عامل إىل عامل، وكل علم له عامل بوصف ذلك العلم 

ية، وعلم العبارة يدرك حقائقه العامل، وهلذا كانت العلوم الكشفية غري العلوم العقلية، والعقلية غري النقل
غري علم اإلشارة فمن أراد أن يأخذ علم اإلشارة من العبارة فقد طلب احملال، وأنكر على الرجال، وحرم 

الدرجات يف الدنيا دليل على الدرجات يف اآلخرة، والكرامات هنا دليل على : متام الكمال، وكان يقول
ومن كان يف هذه أعمى : "يف اآلخرة قال تعاىلالكرامات يف اآلخرة كما أن البعد هنا دليل على الطرد 

واملراد ذا العمى هو عمى البصرية بالضالل عن الرشد وطريق " 72: اإلسراء" "فهو يف اآلخرة أعمى
من كان عمله متعلقاً بالظواهر فله يف اجلنة مرتلة : احلق نسأل اهللا العافية، وكان رضي اهللا عنه يقول

 متعلقاً بالبواطن فله مرتلة تناسب البواطن، ومن كان علمه بدنيا فله تناسب الظواهر، ومن كان عمله
مرتلة يف اآلخرة تناسب أعماله العلمية، وكذلك القول فيمن كان علمه قلبياً أو روحياً أو سرياً فلكل 

. حال مقام عند اهللا تعاىل، وعلى قدر سلوك الطريق يكون التحقيق، وكان يقول احذروا من قولكم

ابر، والصادقون من الفقراء فإم ما ذهبوا حقيقة، وإمنا هم ككرت صاحب اجلدار، وقد يعطي ذهب األك
اهللا تعاىل من جاء يف آخر الزمان ما حجبه عن أهل العصر األول فإن اهللا تعاىل قد أعطى سيدنا، وحبيبنا 

م يف املدح عليهم، ويا هللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم ما مل يعط األنبياء قبله مث قدمه صلى اهللا عليه وسل
العجب من كثري من املتفقهة ينكرون ما أمجع عليه األولياء ويصدقون مبا وصل إليهم على لسان فقيه 

ورمبا يكون استناده يف ذلك القول إىل دليل قياسي ضعيف أو إىل شذوذ من القول ما ذاك واهللا . واحد
مصيبة يأيت إىل قبورهم فيحملهم احلملة دون الفقيه الذي إال لغلبة احلرمان مث مع إنكاره إذا أصابه هم أو 

صدق قوله، وقدمه عليهم، وكان األمر بالعكس فإياك يا أخي أن حترم احترام أصحاب الوقت فتستوجب 
من وقف مع عاداته، : الطرد، واملقت فإن من أنكر على أهل زمانه حرم بركة أو أنه وكان يقول
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لوماً فهو حمروم من مجيع املواهب حىت من أهل مذهبه، ويسمى هذا وعلومه، ومل يظن أن فوق علمه ع
باجلاهل املركب فإياك، والبحث مع مثل هذا أو اجلدال لريجع فإنه ال يرجع، ويتسع اال بينكما، ورمبا 

صار يستفيت عليك، وينسبك إىل أمور أنت منها بريء حىت يتعب سرك فكف عنه ما دام يرى نفسه 
 ال ينصف احملق أبداً لعدم ذوقه حلاله إال أن يداركه اهللا تعاىل بالتسليم فيؤمن أن فوق عليك فإن اجلاهل

كل يف علم عليم، وكان يقول ال ينبغي للفقري أن يستكثر شيئاً من الدنيا يف مقابلة عمل قليل أخروي 
 من القرآن فقال يبقى، وقد أعطى الشيخ ابن أيب زيد القريواين مؤدب ولده مائة دينار حني أقرأه حزبني

إذا رأيت نفسك حمرضة : املؤدب هذا كثري فأخرج ولده من عنده، وقال هذا يعظم الدنيا، وكان يقول
إذا رأيت من رزق العلوم، وفتح له : عن مودة أهل اهللا تعاىل فاعلم أنك مطرود عن باب اهللا، وكان يقول

وس، وتقول هذا مل جنده يف األسفار عن أحد خزائن الفهوم فال حتاججه بنقل الطروس وال جتادله بعزة النف
من األخيار فإن املواهب تفوق املكاسب، وكان يقول من أنكر ما مل جيد حرم بركة ما وجد، ومن كان 

    كثري الكري فهو فاقد التنوير وكان يقول تولوا 

  .ل للرجل اجلليل.اجلميل للرجل اجلليل

من ادعى أنه بر فال يؤذي الذر، :  الناس له وان يقولوكان يقول من عالمة من أذن له يف الكالم قبول
يف قول بعضهم ما فعلت كذا إال بإذن من اهللا تعاىل مراده باإلذن نور يقع يف القلب ينشرح : وكان يقول

له الصدر وليس ذلك حبجة لفقد العصمة ال سيما إن كان على غري قانون الشرع فما كل واقع للفقري 
ن كبيت يعمه الصدى ما قلته فيه رده عليك، ومرآة يتجلى فيها ما بدا منك حق، وكان يقول هذا الكو

ترتهت أبناء األزل عن : إليك، وكان يقول العابد يف وهم، وتقييد، واملقرب يف فرح، وتأييد، وكان يقول
 الوقوف مع العمل بالعلل وكان يقول ال تكن ممن يعبد ليعد، وال ممن يسود اجلاه للجاه بل اعبد ربك ال

علم اليقني حيصل عن قاطع الربهان، وعني اليقني حيصل بشهود العيان، : لغرض، وال لعرض، وكان يقول
وحق اليقني حتقيق صورة العيان مثال ذلك ما استفيد بالعلم املتواتر علم يقني، وفوقه عني يقني، واحللول 

ب حبيلة، ولو دفع كان عناء، به حق يقني، وكان يقول الوارد مثل العطاس ال يرد إذا ورد، وال يستجل
أحسن بذر الفالح ما بذره الفالح مث : وتعباً وعلالً، وكل وارد ال يوافق الشرع فهو الظلمة وكان يقول

ستره بعد بذره حىت ينبت يف بطن األرض، وأقبحه ما نبت فوقها ألنه ال ثبات له، وكان يقول اتباع 
اهللا تعاىل على دسائس نفسه أمن من عكسه، شهوات النفوس هي اليت تنكس الرءوس، ومن أطلعه 

ونكسه، وكان يقول عالمة قبح القلوب أن ال يدخل فيه خلل، وعالمة قبح النفوس السامة منه، وامللل، 
وكان رضي اهللا عنه يقول حقيقة الكشف أن تنظر الظلمة عني النور، وتشهد رفع الغطاء يف الستور، 

املقر املستودع، ودونه من أطلعه اهللا على البداية دون الغاية، وأعلى مراتب الكشف أن يطلعه اهللا على 



الشعراين- الطبقات الكربى  400  

ظهور األخيار من : نال أسرار املعاين، وكان يقول. وكان رضي اهللا عنه يقول من شهد بواطن األواين
  .غري اختبار

ة، وكان يقول من عالمة املعتين به يف األزل أن ال يسلب ما فتح، وال خيلع، ومن رام مزامحة أهل العناي
وقع يف شرك العناء، والتعب وال يقضي أرب، وكان يقول إن أردت الوصول بال تعب فاستمسك بأهل 

احلسب، وكان يقول من كان له بالتعظيم بني العوام صورة مل يكن له بالتخصيص عند أهل التحقيق 
الرتب سورة، وذلك ألن حمب اهللا مشهور، وحمبوب اهللا مستور، وكان يقول إساءة األدب على أهل 

توجب العطب، وكان يقول اإلسرار بالذكر من شأن اخلواص ال املريدين ألن املريد يذكر ليستنري قلبه، 
واملراد من وجد النور قبل الذكر، ومن العجب ذكر احلاضر القريب فما بقي للذكر سلطان إال على 

 ليلة البارحة كذا مثالً سبيل التعظيم أو حال غيبة الذاكر عن املذكور، وكان يقول يف قوهلم قيل يل
مرادهم إما هاتف احلقيقة أو أنه مسع امللك من غري رؤية لشخصه أو رؤيته على غري صورته األصلية أو 

مرادهم ما يسمعونه من قلوم أمل ما يفهم من حال الشيء حبسب مراتبهم يف ذلك الوقت، واألخري 
ه أرضي، ومن على اخللق يتعاىل ال يقال له خاص باملريدين، وكان يقول من كان للخلق أرضاً فهو لرب

تعال، وكان يقول إذا رأيت يف منامك شيئاً من البشرى فال ترض عن نفسك حىت تعلم رضا اهللا عنها، 
  .وكان يقول رب امريء مزار محله الزائر األوزار فتفقدوا نفوسكم عند قدوم الزائر

ه جلال عيهم إذ ورد، وكان يقول كان اإلسراء وكان يقول من محل الفقراء ما يرد عليه من النكد فكأن
برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املراكز العلية ليشهد املالئكة امللكوتية ما ليس فيهم، وال يف امللكوت 
من عزيز اخلصائص وكمال النعوت فأراد احلق باإلسراء أن يرى حممداً صلى اهللا عليه وسلم قدر ما أنعم 

 اجتباء وباطنه ابتالء لعدم قيام العبد بشكر مجيع النعم الربانية فافهم، وكان يقول ال به عليه فكان ظاهره
تستقل بالعامل الفقري، وال تنظر إليه بالتحقري فرمبا تقدم على أهل الزمان إذا جاء وقت االمتحان هلم وكان 

ول األستاذ هو من رضي اهللا عنه يقول شيخ األمري طبل كبري، وشيخ السلطان أخو الشيطان، وكان يق
كمل الدوائر، وانطوى فيه علم األوائل، واألواخر ويسمى بالعامل املطلق فكل أستاذ شيخ، وال عكس، 

من شرط املريد أن ال خيرج عن التحديد، وكان كثرياً ما يتمثل بقول الشيخ حميي الدين : وكان يقول
  : رضي اهللا عنه حني يستغرب أحد قوالً

  فمن أين يدري الناس أين توجهنا   وراءناالبحار الزاخرات تركنا

    

كان سجود املالئكة عليهم السالم آلدم عليه السالم إشارة لتواضع الصغري : وكان رضي اهللا عنه يقول
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للكبري، وإظهاراً للكرامة بظهور صورته بسمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وذلك أن رأس آدم عليه السالم 
ورجليه دال، وكذا كان يكتب يف اخلط القدمي وإمنا مل تظهر اليد األخرى ميم، ويديه حاء وسرته ميم، 
  .حىت يكون مييناً، ومشاال هكذا

ألن األول أعظم يف املدح، ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه فيصري يسار 
ل بعض العارفني ال يقال ليد النيب اخللق مييناً لذلك الوجه املختص به صلى اهللا عليه وسلم، ومن هنا قا

وهنا دقيقة . صلى اهللا عليه وسلم يسار، وإمنا يقال اليمني األول اليمني الثاين أو ميني وجهه، وميني خلفه
وهي خروج عدد املرسلني الثالمثائة عشر من امسه حممد فامليم األول منه إذا نطقت ا كانت ثالثة 

هلمز ساقط، وامليم املضعف كذلك بستة أحرف، والدال كذلك أحرف، واحلاء حرفان حاء، وألف، وا
دال ألف الم فإن عددت حروف امسه كلها ظاهرها، وباطنها حصل لك من العدد ثالمثائة وثالثة عشر 

على عدد الرسل املتفرعني منه صلى اهللا عليه وسلم اجلامعني للنبوة، ويبقى واحد من العدد هو ملقام 
ع األولياء التابعني لألنبياء عليهم الصالة والسالم، وله صلى اهللا عليه وسلم فافهم، الوالية املفرق على مجي

  .وقد التقطت مجيع ما نقلته عنه من شرحه للحكم، ومن كتاب القانون له رضي اهللا عنه واهللا أعلم

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ حسين اآلدميومنهم    

: وكان مقيماً باحلسينية مبصر قال سيدي أمحد الزاهدأحد مشايخ سيدي أمحد الزاهد رضي اهللا عنه، 

وكان أصله من مراكش بأرض املغرب، وكان له هناك أرض يزرعها، ويرعى فيها غنمه فلما جاء إىل 
مصر كان كل يوم يرسل غنيماته مع النقيب يرعاها مبراكش، ويبيتها مبصر، قال سيدي أمحد رضي اهللا 

ء يهودي، وقدم رجله وهي يف النعل، وقال يا مسلم اقطع يل هذه عنه، وكنت جالساً عنده يوماً فجا
اجللدة اليت تؤذيين فقال بسم اهللا وأخذ الشفرة، وقال اهللا أكرب فصاح اليهودي أشهد أن ال إله إال اهللا، 

  .وأن حممداً رسول اهللا، وقال يا أمحد إن عشت أفعل كذا رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أحمد بن سليمان الزاهدومنهم    

ريب الرجال، وأحيا طريق القوم بعد . هو الشيخ اإلمام العامل العامل الربائي شيخ الطريق، وفقيه أهلها
  .اندراسها، وكان يقال هو جنيد القوم

    

وكان يتستر بالفقه ال تكاد تسمع منه كلمة واحدة من دقائق القوم، وصنف عدة رسائل يف أمور الدين، 
النساء يف املساجد، وخيصهن دون الرجال، ويعلمهن أحكام دينهن، وما عليهن من حقوق وكان يعظ 
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الزوجية، واجلريان، وعندي خبطه حنو ستني كراساً يف املواعظ اليت كان يعظها هلن، وكان رضي اهللا عنه 
أنا يقول هؤالء النساء ال حيضرن عروس العلماء، وال أحد من أزواجهن يعلمهن، وكان يقول يينما 

ذاهب إىل املكتب، وأنا صيب عارضين شخص من أولياء اهللا أشعث أغرب فطلب مين غدائي فأعطيته له، 
وعزمت على اجلوع فأخذه مين وقال يل يا أمحد تبين لك جامعاً يف خط املقسم، وتلقب بالزاهد، 

 على يديك رجال ويعارضك يف عمارته مجاعة، وخيذهلم اهللا عز وجل، وتصرب املشار إليه يف مصر ويترىب
وقد عارضه من العلماء مجاعة منهم : قلت. فكان األمر كما قال، ومل أجتمع بذلك الرجل بعد ذلك اليوم

شيخ اإلسالم ابن حجر، ومجال الدين صاحب اجلمالية اليت بالقرب من خانقاه سعيد السعداء حىت أرسل 
خ كل فقري ال يظهر له برهان ال حيترم له إىل التراب، ومنعه أن ينقل تراب عمارة جامع الشيخ فقال الشي

جناب مث وضع رأسه يف طوقه، وتوجه يف تغيري خاطر السلطان على مجال الدين فأرسل ذلك الوقت 
وراءه وحبسه ومل يذكر له ذنباً، ومل يزل مجال الدين حمبوساً حىت فرغ الشيخ من تعمري اجلامع، وقال 

 احلبس حىت تفرغ، وأنكر عليه أيضاً قبل ذلك الشيخ سراج للتراب انقل، وقلبك قوي طيب ال نطلقه من
الدين البلقيين، وبالغ يف إنكاره عليه فبلغ ذلك سيدي أمحد فقال ماذا ينكر علينا؟ فقال يقول إنك تأخذ 

طوب املساجد اخلراب تبىن ا جامعك فقال كلها بيوت اهللا مث إن الشيخ دخل اجلامع األزهر بقصد 
سياً يف صحن اجلامع وهو يف حال حىت صارت عيناه كاجلمر األمحر مث جلس على البلقيين، ونصب كر

الكرسي وقال من يسألين عن كل علم نزل من السماء أجيبه عنه فبهت الناس كلهم، ومل يسأله أحد فلما 
سرى عنه قال من جاء يب إىل هنا فقالوا له وقع منك كذا، وكذا وقلت كذا وكذا فقال هلم هل سأل 

  .الوا ال فقال احلمد هللا لو خرج إلينا أحد الفترسناه مث خرج من اجلامعأحد فق

وكان رضي اهللا عنه إذا دعي إىل شفاعة عند من ال يعرفه يقول لصاحب احلاجة اذهب فخذ لك أحداً 
من وجوه الياس، واسبقين إىل بيت الرجل فإذا جئت فقوموا، وتقوين وعظموين حىت متهدوا يل مكاناً 

ين رجل جمهول احلال بني هؤالء، وكان يقول ما دخل أحد إىل مسجدي هذا مث صلى ركعتني للشفاعة فإ
إال أخذت بيده يف عرصات القيامة فإن اهللا شفعين يف مجيع أهل عصري، وكان يستر نفسه، وال يذكر 
 قط شيئاً من الكشف إال على لسان بعضهم، وأخلى مرة مريداً فكشف للمريد أن الشيخ من أهل النار

فتوجه إىل اهللا أن ميحو اسم شقاوته فدق الشيخ على املريد، وقال يا ولدي أنا يل منذ ثالثني سنة أرى 
ذلك، وال اعترضت، وال سألت التغيري فأنت يف ساعة واحدة تقلقات مث توجه الفقري فوحد الشيخ قد 

  .هد سنة، وأكثرحول امسه يف السعداء وكان رضي اهللا عنه ميتحن املريد قبل أن يأخذ عليه الع

وملا جاء سيدي حممد الغمري ليأخذ عنه الطريق وافق الدخول بعد العشاء، وقد أغلق باب اجلامع فقال 
افتحوا لنا فقال الشيخ حنن ال نفتح اجلامع بعد العشاء فقال إن املساجد هللا فقال الشيخ نفس فقيه يا فالن 
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يخ ما تفعل به فقال أطلب الطريق إىل اهللا فقال ما افتح له ففتحوا له فدخل فقال أين الشيخ فقال له الش
أنت من أهلها فقال بربكة الشيخ أكون إن شاء اهللا أهال هلا فتعرف له الشيخ فعرفه، ولقنه الذكر، وجعله 
خادماً يف امليضأة مث نقله إىل البوابة مث نقله إىل الوقادة فمكث عشر سنني فقام عن الوقود يف الفجر فخرج 

 يا حممد فقال نعم فقال أوقد اجلامع فجال بيده، وحلق على اجلامع فأوقدت مصابيحه كلها الشيخ فقال
فقال له الشيخ اذهب إىل بلبيس أنفع الناس ما بقي لك إقامة هنا فذهب إىل بلبيس فلم يصح له فيها قدم 

مره ما كان كما سيأيت فانتقل إىل حملة أيب اهليثم فلم يصح له فيها قدم فذهب إىل احمللة الكربى فكان من أ
  .يف ترمجته إن شاء اهللا تعاىل

    

وكان سيدي أمحد رضي اهللا عنه ال يدخل إىل بيته من اجلامع إال بعد صالة اجلمعة فكان يصلي ويدخل 
فقالوا شخص يسمى . فيمكث إىل العصر فدخل يوماً فرآهم يضحكون، وهم مبسوطون فقال مالكم

حلماً وملوخية، وعسال، وقال اطبخوا، وكلوا فقال الشيخ وجب حقه عبد الرمحن بن بكتمر أرسل إلينا 
علينا فأرسل وراءه، وأخذ عليه العهد وكانت جماهدته فوق احلد، وقد رأيت له حبال مربوطاً يف السقف 

يف خلوته فوق ميضأة جامع سيدي أمحد الزاهد رضي اهللا عنه فكان ال يضع جنبه األرض سنني حىت وقع 
وأما سيدي مدين فجاء إىل سيدي أمحد بعد أن كان اشتغل بالعلم . ن من أمره ما كانله الفتح، وكا

زماناً فأخذ عليه العهد وأخاله ففتح عليه ثالث يوم فكان سيدي أمحد رضي اهللا عنه يقول كل الناس 
 جاءونا، وسراجهم مطفأ إال مدين فإنه جاء، وسراجه موقد فقويناه له وسافر سيدي حممد الغمري إىل

ناحية دمياط فاشترى لبيت الشيخ علبة حالوة فتحرك الريح فجاء حبل الراجع فرماها يف البحر فلما 
وصل سيدي حممد إىل القاهرة، ودخل وسلم على الشيخ قال له يا حممد أين هديتك قال يا سيدي رماها 

علبة على الرف وهي أدخل هذه اخللوة، وأعرض عليه اخلرب فدخل فوجد ال: الراجع يف البحر فقال للخادم
تقطر ماء فقال يا حممد وصلت هديتك، وملا حضرته الوفاة تطاول بعض الفقراء لإلذن له باجللوس يف 

اجلامع بعد الشيخ فجمعهم الشيخ، وقال أنا أقسم بينكم املرياث يف حيايت لئال تتنازعوا بعد فقال لسيدي 
حابك منه شيء سوى الرشاش، وقال لسيدي حممد الغمري يا حممد إن خريك يف الطريق لذريتك ما ألص

مدين رضي اهللا عنه يا مدين أنت خريك ألصحابك ما لذريتك منه شيء وقال لسيدي عبد الرمحن بن 
بكتمر يا عبد الرمحن أنت خريك لنفسك ما لذريتك، وال ألصحابك منه شيء، وكان يفوق الطريق 

ن يقول يا من يريب لنا ولدنا ونريب له ولده، باملواهب، ولو كانت باالختيار كان ولدي أحق ا، وكا
وكان خيرج يف السحر على باب اجلامع يتربك مبن دخل مصر من املسفرين، ويقول إم مر عليهم نسيم 

اللهم ال جتعل هلذا الولد كلمة، وال حرمة : األسحار، وكان إذا جاءه إنسان بولده الصغري ليدعو له يقول
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فقراء كثرياً ورمبا يأمر الفقري باإلقامة يف امليضأة سنة كاملة فيفعل، وكان إذا يف هذه الدار، وكان يهجر ال
جاءه شخص يريد ااورة لالشتغال بالعلم يقول يا ولدي ما حنن معدين لذلك اذهب إىل اجلامع األزهر، 

ات، وكان مينعهم وما كان يأذن للفقراء القاطنني عنده إال يف تعليم فرائض الشرع وواجباته املتعلقة بالعباد
من تعلم األمور املتعلقة بفصل األحكام يف البيوع، والرهون والشركات، وحنو ذلك، ويقول ابدءوا 

باألهم، وال أهم من معرفة اهللا يف هذه الدار، والفقهاء قد قاموا عنكم بفروع الشريعة فإن قتلوا، والعياذ 
وقد :  تندرس الشريعة رضي اهللا عنه قلتباهللا، وتعطلت األحكام وجب عليكم تعلم هذه الفروع لئال

سألت سيدي الشيخ حممد احلريفش الدنوشري وكان قد رأى سيدي أمحد الزاهد رضي اهللا عنه عن 
سبب تسميته الزاهد، وإن كان كل ويل ال بد له من الزهد، ومع ذلك فلم يشتهر به يف مصر إال هو فقط 

 مث نظر إليه، وقال أف للدنيا مث أمر بطرحها يف سرداب فقال صنع مرة الكيمياء حنو مخسة قناطري ذهباً
مات رضي اهللا عنه سنة نيف وعشرين ومثامنائة، ودفن . جامعه فأشهره اهللا تعاىل من ذلك اليوم بالزاهد

  .جبامعه، وقربه ظاهر يزار، ويتربك الناس به رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا سيدي عمر الكرديومنهم    

    

ه مقيماً بربكة ميدان خارج القاهرة وكان يغتسل لكل فريضة صيفاً كان أو شتاء، كان رضي اهللا عن
وكان األمراء، واخلوندات، واألكابر يأتون له باألطعمة الفاخرة واحلالوات فيطعمها للحشاشني الذين 

نه على يتفرجون، ويقول هلم يا إخواين ما يل أرى أعينكم محراً ال يزيدهم على ذلك، وكان النقباء يلومو
عدم إطعامهم من ذلك الطعام فقال يوماً للنقيب، امأل لك صحناً من هذه احلالوة، وغطه، وقم بنا نأكله 
يف تلك اجلزيرة اليت يف وسط الربكة فمضى هو والنقيب، وقال اكشف، وكل فوجده النقيب كله خنفساً 

قال الشيخ أمني الدين إمام . مفقال كل فقال هلذا خنفس فقال أتلومين على عدم إطعامكم اخلنفس كل يو
جامع الغمري رضي اهللا عنه وملا دفناه يف تربة خشقدم كان من مجلة احلاضرين سيدي إبراهيم املتبويل 

وعزة ريب ما رأيت أصرب منه نازال يف قطعة من جهنم، وما فيه من شعرة تتغري رضي : رضي اهللا عنه فقال
  .اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا بوليسيدي إبراهيم المتومنهم    

كان من أصحاب الدوائر الكربى يف الوالية، ومل يكن له شيخ إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان 
يبيع احلمص املسلوق بالقرب من جامع األمري شرف الدين باحلسينية من القاهرة احملروسة، وكان يرى 
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يا ولدي إمنا الرجل من جيتمع به يف :  بذلك أمه فتقولالنيب صلى اهللا عليه وسلم كثرياً يف املنام فيخرب
اليقظة فلما صار جيتمع به يف اليقظة، ويشاوره على أموره قالت له اآلن قد شرعت يف مقام الرجولية، 
وكان مما شاوره عليه عمارة الزاوية اليت بربكة احلاج فقال يا إبراهيم عمر ها هنا، وإن شاء اهللا تعاىل 

نقطعني من احلاج، وغريهم، وهي دافعة البالء اآليت من الشرق عن مصر فما دامت تكون مأوى للم
عامرة فمصر عامرة، وملا شرع يف غرس النخل بالقرب من الربكة مل يصح له بئر فاستأذن النيب صلى اهللا 

ك غداً إن شاء اهللا تعاىل أرسل لك علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يعلم ل: عليه وسلم يف ذلك فقال
على بئر نيب اهللا شعيب اليت كان يسقي منه غنمه فأصبح فوجد العالمة خمطوطة فحفر فوجدها، وهي 

  .البئر العظيمة بغيطه إىل اآلن

وأخربين الشيخ مجال الدين يوسف الكردي رضي اهللا عنه أن الغالء وقع أيام السلطان قايتباي حىت اجتمع 
كان كل يوم يعجن هلم ثالثة أرادب، ويطعمها هلم من غري عند الشيخ يف الزاوية حنو من مخسمائة نفس ف

إدام فطلب الناس منه أدماً فقال للخادم اذهب إىل اخلص الذي يف النخل فارفع احلصري اخلوص، وخذ 
حاجتك فذهب ورفع احلصري فوجد قناة جتري ذهباً، وفضة من علو نازلة يف السفل فأخذ منها قبضة 

النقيب يا سيدي إذا كان األمر كذا دستورك نوسع على الناس فقال ما : فقالفاشترى ا ذلك اليوم أدماً 
مث إذن فذهب اخلادم من وراء الشيخ فلم جيد القناة فحفر فلم جيد شيئاً، وملا سافر إىل القدس زار السيدة 

السالم، مرمي عليها السالم بنت عمران فقرأ عندها ختماً تلك الليلة فرأى بعض القراء سيدنا عيسى عليه 
  .سلم لنا على إبراهيم: وهو يقول

وقل له جزاك اهللا عنه وعن والدته خرياً، وأخربين الشيخ مجال الدين يوسف أيضاً قال اشتقت إىل أهلي 
حبصن كيفا من بالد األكراد فشاورت الشيخ، وإن ذلك بعد العصر فقال إن شاء اهللا يكون فدخلت 

 بلدي، والناس تسلم علي، وشالوا األعالم قدامي فدخلت اخللوة أقرأ ورد العصر فرأيت نفسي داخل
دارنا فسلمت على أمي وأيب، ومكثت عندهم أخطب يف اجلامع، وأقرئ أطفاال مدة تسعة شهور فقوي 

اشتياقي إىل الشيخ فشاورت، والدي، ووالديت فأذنا يل فخرجت إىل موضع خارج البلد فأذنا يل يف 
يوسف : لى إخواين فلم يسلموا علي فأخربم بسفري فقالواخلويت بربكة احلاج فخرجت ألسلم ع

اكتم يا ولدي ما معك مث بعد ثالث سنني جاءت والدته : حصل له جنون فعلم الشيخ بذلك فقال
  .بصحبة والده وقاال يا سيدي لوال خاطرك ما خلينا يوسف جييء إىل سنة

    

سألة اجلوهري الذي غطس يف البحر فرأى قلت، وهذه القصة من مسائل ذي النون املصري، وهي تشبه م
نفسه ببغداد فتزوج، وجاء باألوالد مث رفع رأسه فإذا هو عند ثيابه بساحل الذيل مبصر فخرج يف احلس 
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ما كان يف عامل اخليال، وكان هدا الشيخ يوسف من عباد اهللا الصاحلني، وكان يذكر أنه جيتمع باخلضر 
دق ظاهرة على وجهه، وكان يقرأ القرآن بالسبع، وحدثين ذه عليه السالم كثرياً فكانت لوائح الص

القصة يف كماله، وعقله رضي اهللا عنه، وملا اجتمع عنده بنو حرام يف زاويته خوفاً من بين وائل أرسل 
أيش للمتبويل يف هذا يروح يقعد هو وصغاره يف اجلبل : الشيخ لبين وائل قاصداً يأمرهم بالصلح فقالوا

الشيخ، وعزة ريب ما عادت تقوم لبين وائل رأس : ع حىت نسقي خيلنا من حيضان املدينة فقالواهللا ال نرج
  .إىل يوم القيامة فهم إىل وقتنا هذا حتت حكم بين حرام

: وكان سيدي إبراهيم رضي اهللا عنه مبتلي باإلنكار عليه من كونه مل يتزوج، وكان رضي اهللا عنه يقول

قصدهم ومكث حنو الثمانني سنة حىت مات مل يغتسل قط من جنابة ألنه ما يف ظهري أوالد حىت أتزوج ب
له تطلب لك مدة، إال دائماً فإن قال : مل حيتلم قط، وكان إذا جاءه الشاب، وشهوته ثائرة عليه يقول

أريد مدة حىت أقدر على مؤنة التزويج يقول له خذ هذا اخليط فشد به وسطك فما دام معك ال يتحرك 
 قال أريد عدم حترك الشهوة طول عمري ميسح على ظهره فال تتحرك له شهوة، وال لك شهوة، وإن

ملن يبلغه عنه إنكار يا أوالدي أنا سم ساعة فما للناس ويل، وكان : ينتشر إىل أن ميوت، وكان يقول
ة، يسأل الفقراء القاطنني عن أحواهلم ويباسطهم فرأى يوماً شخصاً منهم كثري العبادة، واألعمال الصاحل

والناس منكبون على اعتقاده فقال يا ولدي مايل أراك كثري العبادة ناقص الدرجة لعل والدك غري راض 
عنك فقال نعم فقال تعرف قربه فقال نعم فقال اذهب بنا إىل قربه لعله يرضى قال الشيخ يوسف الكردي 

يخ فلما استوى قائماً قال فواهللا لقد رأيت والده خرج من القرب ينفض التراب عن رأسه حني ناداه الش
أشهدكم أين قد رضيت عنه فقال : الفقراء جاءوا، شافعني تطيب خاطرك على ولدك هذا فقال: الشيخ

فلما رجعنا إىل الربكة إذا : ارجع مكانك فرجع، وقربه بالقرب من جامع شرف الدين برأس احلسينية قال
قالت ابين أخذه اإلفرنج، وأريد منك أن امرأة تقول يا سيدي قف فوقف باحلمارة فقال ما حاجتك ف

ها هو ولدك فوقع بصرها عليه فلما اجتمعت بولدها : بسم اهللا فدعا مث قال: تدعو اهللا تعاىل يرجع فقال
  .اشهدوا بأن اهللا رجاال يف هذا العصر جييب سؤاهلم يف احلال: ذهبنا فقال

ية أنا أمان هلا، وكان رضي اهللا عنه يقول وكان يقبض على حليته، ويقول يا ما تقاسي مصر بعد هذه اللح
وعزة ريب لتتوزع أحوايل بعدي على سبعني رجال، وال حيملون، وكان إذا ذهب إىل أحد من األكابر ال 
يأخذ معه أحداً من الفقراء، ويقول ارجعوا فإين عازم على أكل السم، ومل تطيقوه، وكان رضي اهللا عنه 

 فكيف بطعام امللوك وظلم ابن البقري رجال وأخذ بقرته اليت يشرب هو إذا كان طعام األمراء مساً: يقول
وأوالده لبنها فجاء إىل سيدي إبراهيم رضي اهللا عنه فركب محارته، وتوجه إىل ابن البقري فوجد عنده 
شيخه ابن الرفاعي فتكلم سيدي إبراهيم رضي اهللا عنه كالماً بعزة حبضرة شيخه فقال له شيخك هذا 
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راداً يف بالده فما قال الشيخ رضي اهللا عنه ذلك الكالم إال والقرد، والدب، واحلمار والكلب كان أبوه ق
يف وسط داره حىت شهدهم احلاضرون تصديقاً لكالم الشيخ مث غابوا فاستغفر ابن البقري، وقضى 

ن من أوالد احلاجة، ونام عنده مجاعة من فقهاء األزهر يف بركة احلاج فوجدوا عند الشيخ مملوكني أمردي
األمراء ينامان معه يف اخللوة فأنكروا عليه مث رفعوا أمره إىل الشرع بالصاحلية فأرسل القاضي وراءه 

فحضر فدخل الصاحلية فقال مالكم فقال القاضي هؤالء يدعون عليك أنك ختتلي بالشباب، وهذا حرام 
 فخرجوا صائحني فلم يعرف هلم يف الشرع فقال ما هو إال هكذا وقبض على حليته بأسنانه، وصاح فيهم

خرب بعد ذلك الوقت مث جاء اخلرب أم أسروا، وتنصروا يف بالد اإلفرنج فشفعوا فيهم عند الشيخ فلم 
ورماه أهل بيت من متبول باللواط مع ولدهم فقال هتك اهللا ذراريهم . يقبل شفاعة أحد مث انقطع خربهم

ورماه واحد أيضاً بفاحشة فقال له . زناة إىل يومنا هذافمن ذلك اليوم صار أوالدهم خمانيث، وبنام 
  .سود اهللا نصف وجهك فصار له خد أسود، وكذلك ذريته إىل وقتنا هذا

    

وعزة ريب ما رأيت يف األولياء أكرب فتوة من سيدي أمحد البدوي رضي اهللا عنه، ولذلك : وكان يقول
و كان هناك من هو أكرب فتوة منه آلخى بيين وبينه، وأخي بيين، وبينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ول

ودخل عليه مرة رجل، ومعه ولد صغري فقال للولد هز هذه البقة فهزها فوقع منها اثنتان وسبعون حبة 
فقال للولد كلها كلها فإنك تأخذ بعددها نساء فتزوج ذلك الولد اثنتني وسبعني زوجة، وكان رضي اهللا 

على خبز أخي أمحد البدوي، وكان مساً نافعاً على الوالة فإذا تشوش من أمري عنه يقول ال تكربوا خبزي 
أو وزير مات لوقته أو يف ليلة وتعرض مجاعة من الظلمة إىل مجاعة غيطه، وأراد الوزير، وكان يسمى قامت 

ا أفوق التاجر أن حيدث عليهم مظلمة وقال إن كان املتبويل شيخاً ينفخين فقال يا ولدي ما أنا أنفخ وإمن
سهمي فال يرد فدخل الوزير بيت اخلالء فانتظروه ليخرج فلم خيرج فدخلوا عليه فوجدوا حليته، ووجهه 

يف حلق اخلالء، وهو ملطخ بالعذرة، وهو ميت فرجع غالب الوالة عن معارضته يف أمر من األمور، 
 اهللا تعاىل يف إزالته، ويقلب وكان رضي اهللا عنه يقول ألصحابه، إذا غري أحدكم منكراً فليتوجه بقلبه إىل

أصحاب املنكر فيزيلوا ذلك املنكر قال الشيخ يوسف رمحه اهللا تعاىل، ولقد كنا يوماً يف حصن مسلة 
فرعون باملطرية فجاء مجاعة من اجلند جبرار مخر فجلسوا يشربون فقال سيدي إبراهيم رضي اهللا عنه من 

 طوقه فما كان بأسرع من أن وقع اجلند يف بعضهم بعضاً يزيل هذا املنكر فقال فقري أنا فوضع رأسه يف
بالدبابيس، والنعال، وكسروا اجلرار مث جاءوا، واستغفروا، وتابوا على يد الشيخ، وقالوا كلهم يقول 

وكنا إذا سافرنا معه إىل ناحية طندتا يقول لنا البيات عند : أستغفر اهللا قال الشيخ حممد النامويل رمحه اهللا
  . بن الصعيدي يعين جدي أنا ألجل حل طعامهالشيخ علي
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وقد كان جدي رمحه اهللا قد دقق يف الورع كما سيأيت يف ترمجته إن شاء اهللا تعاىل، ومسعت سيدي 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي رمحه اهللا يقول ليس أحد من األولياء له مساط ميد كل سنة فوق سد 

بويل رضي اهللا عنه وال يتخلف أحد من األنبياء واألولياء عن اإلسكندر ذي القرنني غري سيدي إبراهيم املت
حضوره فيجلس النيب صلى اهللا عليه وسلم صدر السماط، واألنبياء مييناً، ومشاال على تفاوت درجام، 

وكذلك األولياء، ونقباء ذلك السماط املقداد بن األسود رضي اهللا عنه وأبو هريرة رضي اهللا عنه، ومجاعة 
  .ه من سيدي عبد القادر قال، وقد حضرته سننيهكذا مسعت

وكان مجاعة من رعيان الغنم يرعون برسيمه يف ناحية املطرية فأغلظ عليهم مجاعة الشيخ فبينما الشيخ 
رضي اهللا عنه يوماً راكب، وهو راجع من مصر إىل الربكة، ومعه مجاعة من الفقراء إذ أرسلوا إليه عشرة 

قرون الشيخ ومجاعته فلما وصلوا إىل الشيخ بصبصوا بأذنام، والذوا كالب شؤام بأطواق احلديد يع
بالشيخ تربكاً فجاء أصحام إليهم فرجعوا عليهم فعقروهم، ومضوا مع الشيخ رضي اهللا عنه يف خدمته، 
وكان إذا حصل بني ااورين نكد، وتشويش يدخل إىل املطبخ، ويضرب الدست بعصاه، ويقول أنت 

 هؤالء املخاميل فما يطلع النهار حىت يشتوا عن املكان بأنفسهم من غري أن خيرجهم الذي مجعت عندي
أحد، وكان رضي اهللا تعاىل عنه ال يراه أحد يصلي الظهر يف مصر أبداً، وكان بعض الفقهاء ينكر عليه 

  .فسافر الشام فوجد سيدي إبراهيم يف اجلامع األبيض برملة لد يصلي فسلم عليه

    

امع عنه فقال سيدي إبراهيم دائماً يصلي الظهر عندكم فقال نعم فرجع عن إنكاره، وكان وسأل قيم اجل
رضي اهللا عنه يقول ال تكرب تعظم، وكان يقول طهر قلبك من حمبة الدنيا جير ماء اإلميان يف قلبك 

 أحب ال: جداول، ومن مل ينظف قلبه من ذلك ال جيري يف قلبه ماء اإلميان، وكان رضي اهللا عنه يقول
الفقري إال إن كان له حرفة تكفه عن سؤال الناس، وملا وقع من البقاعي، وغريه الكالم يف شأن سيدي 

. له مثل سلطان العشاق يتكلم فيه فقال هلم من سلطان العشاق: عمر بن الفارض جاؤوا إليه، وقالوا

ض عياطاً من أعطى أحدهم فقالوا سيدي عمر بن الفارض فقال سيدي إبراهيم هذا وأمثاله ممن مأل األر
: من سر اهللا عز وجل ما يغطي شارب ناموسة، وإن حيط على من يسلك برياضات البوين وغريه، ويقول

ما نعبدهم : "وعزة ريب إن عباد األصنام أحسن من هؤالء فإن هللا عز وجل أخرب عنهم أم كانوا يقولون
 أمساء اهللا املشرفة املعظمة حلصول أغراض خسيسة من هؤالء اختذوا" 3: الزمر" "إال ليقربونا إىل اهللا زلفى

مناصب الدنيا لو عرضت على عاقل بال سؤال كان من األدب ردها فكيف مبن يطلبها مبعصار التوجه، 
واجلوع ليال، واراً حىت خيف دماغه، وبعضهم حيصل له املاليخوليا، واجلنون، وكان رضي اهللا عنه 

له طليحية محراء، ويقول أنا أمحدي، وكان رضي اهللا عنه يعمل يف يلبسن الصوف، ويتعمم به وكان 
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الغيط ويدير املاء، وينظف القناة من احلشيش، وكان إذا رأى إنساناً يعلم ما يف نفسه، وما هو مرتكبه من 
الفواحش، وجاءته امرأة بولدها ليقرأ عنده يف بركة احلاج فقال أنا ما أمجع عندي أحداً من احلرامية 

بسم اهللا حوايل ولدي فخرجت به إىل اخلانكاه فسرق فقطعت يده، وصدق : طوعني اليد فقالت أمهاملق
الشيخ، وكان الشيخ إذا جاءه جبة أو جوخة مثمنة يتحزم عليها حببل، ويعزق الغيط، وهو البسها، 

ات، ليس ملالبس الدنيا عندنا قيمة، وكان إذا فارقه إنسان من مريديه إىل أصحاب اخللو: ويقول
يا ولدي أنا أريد أن أجعلك رجال، وأنت تريد أن تصري كالبومة العمياء : والرياضات يهجره، ويقول له

  .ال تنفع أحداً، وأخباره مع الوالة وغريهم مشهورة

وكان رضي اهللا عنه يقول كل فقري ال يقتل بعدد شعر رأسه من الظلمة فليس بفقري وكان يعارض 
يوماً السلطان إما أنا يف مصر أو أنت فخرج سيدي إبراهيم : حىت قال لهالسلطان قايبتاي يف األمور 

إىل أين فقال إىل موضع تقف فيه محاريت فوقفت بأسدود : رضي اهللا عنه متوجهاً حنو القدس، فقالوا له
جتاه قرب سيدي سليمان رضي اهللا عنه، فمات هناك سنة نيف ومثانني، ومثامنائة، وخلع عليه سيدي 

، املشهور بني :ي اهللا عنه الشهرة فانطفأ امسه من ذلك اليوم، وصار االسم لسيدي إبراهيمسليمان رض
الناس أنه خرج يف غيظ من قايتباي، وذلك ال يليق مبقام الشيخ ألن الكمل ال يغضبون ألنفسهم، وإمنا 

أمرد فهرب وعشق رجل . ينقلون من مكان إىل مكان لترام، أو بنية صاحلة أو غري ذلك، واهللا أعلم
األمرد منه إىل سيدي إبراهيم، فوضعه يف خلوته فبلغ ذلك الرجل فغري هيئته يف صفة فقري، وجاء إىل 

سيدي إبراهيم يطلب الطريق، فأدخله مع ذلك األمرد، فأنكر بعض الناس على سيدي إبراهيم فلما كان 
يا سيدي وضعت يدي على : ا، فقاليا سيدي أنا تائب إىل اهللا تعاىل فقال ملاذ: الغد خرج الفقري، وقال

الشيخ حىت : الشاب، فأخذتين احلمى حىت مل أستطع أن أجلس إىل الصباح، وقد تبت إىل اهللا تعاىل قال له
تأخذ حدها منك، فمكث ا حنو ستة شهور ختضه حىت خرجت شهواته من الدنيا وما فيها رضي اهللا 

  .تعاىل عنه، واهللا أعلم

   رحمهعنه و رضي اهللا عليالشيخ حسين أبو ومنهم  

    

كان هذا الشيخ رضي اهللا عنه من كمل العارفني، وأصحاب الدوائر الكربى، وكان كثري التطورات 
تدخل عليه بعد األوقات جتده جندياً مث تدخل فتجده سبعاً مث تدخل فتجده فيال مث تدخل فتجده صبياً، 

س هلا غري طاقة يدخل منها اهلواء، وكان يقبض وهكذا ومكث حنو أربعني سنة يف خلوة مسدود باا لي
هذا كيماوي : من األرض، ويناول الناس الذهب والفضة، وكان من ال يعرف أحوال الفقراء يقول
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أعداؤه إن هذا املصروف العظيم إمنا : سيماوي، وملا شرع اخلواجا ابن القنيش الربلسي يف بناء زاويته قال
 عليه بعض العياق أن يقتلوه، فدخلوا على الشيخ فقطعوه بالسيوف، هو من كيمياء الشيخ حسني فربطلوا

وأخذوه يف تليس، ورموه على الكوم وأخذوا عل قتله ألف دينار مث أصبحوا، فوجدوا الشيخ حسيناً 
هلم غركم القمر، وكانت النموس تتبعه حيثما مشى يف شوارع، وغريها : رضي اهللا عنه جالساً، فقال

وسية، وكان رضي اهللا عنه بريئاً من مجيع ما فعله أصحابه من الشطح الذي ضربت فسموا أصحابه بالنم
به رقام يف الشريعة، وكان الشيخ عبيد أحد أصحابه الذي هو مدفون عنده اآلن مثقوب اللسان لكثرة 

ما كان ينطق به من الكلمات اليت ال تأويل هلا، وأخربين بعض الثقات أنه كان مع الشيخ عبيد يف 
الشيخ عبيد اربطوها يف بيضي حببل، وأنا أنزل : كب، فوحلت فلم يستطع أحد أن يزحزحها فقالمر

مات رضي اهللا عنه يف سن نيف، . أسحبها ففعلوا فسحبها ببيضه حىت ختلصت من الوحل إىل البحر
  .وتسعني ومثامنائة، ودفن بزاويته بساحل الذيل مبصر احملروسة ببوالق رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا دي الشيخ محمد الغمريسيومنهم    

    

أحد أعيان أصحاب سيدي أمحد الزاهد رضي اهللا عنه، كان من العلماء العاملني، والفقراء الزاهدين 
احملققني، سار يف الطريق سرية صاحلة وكانت مجاعته يف احمللة الكربى، وغريها يضرب م املثل يف 

إن مقامك ا عارضه : د الزاهد أن يذهب إىل احمللة، وقال لهاألدب، واالجتهاد، وملا أذن له سيدي أمح
سيدي أمحد لسيدي مدين : الشيخ أبو بكر الطريين، فرده إىل حملة أيب اهليثم مدة مث رجع إىل مصر فقال

اذهب، وطن أخاك يف احمللة فسافر معه سيدي مدين، ومل جييء إىل أن طاب الوقت بينه، وبني الطرينية، 
خدمت عند سيدي أمحد رضي اهللا : ولداً، وصرفوا عليه من ماهلم، وكان رضي اهللا عنه يقولوعملوا له م

عنه مدة يف البوابة ومدة يف الوقادة، ومدة يف النقابة، وكان قد قسم الفقراء إىل ثالثة أقسام كهول، 
 يوماً واحداً وشباب، وأطفال، وجعل لكل قسم مكاناً خيصه، وال خيتلط باآلخر، وكانوا ال جيتمعون إال

يف اجلمعة فيتناقشون فيما وقع بينهم يف بقية اجلمعة ألنه كان أخذ عليهم العهد أن ال أحد جييب عن 
نفسه قط بل يعفو عن الظامل أو يشكوه للشيخ يفعل فيه ما شاء من حيث أم كانوا يرون نفوسهم ملكاً 

هلا من حيث إا مضافة إىل احلق، وما للشيخ يفعل فيهم ما شاء، وهم أوصياء على أجسامهم فينتصرون 
كان أحد منهم يتكدر قط مما يفعله الشيخ معه من هجر أو إخراج أو ضرب أو جوع أو حنو ذلك بل 

كانوا يرون الفضل للشيخ، وملن غمز عليهم يف ذلك ملكان صدقهم يف طلب األدب، وكان رضي اهللا عنه 
لفقري أن جيلس على سجادة إال إن ظهرت له كرامة، كان سيدي أمحد رضي اهللا عنه ال يأذن قط : يقول
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وكانت كراميت أنين منت عن الوقود، فأشرت إىل القناديل فاتقدت كلها، وأخربين األخ الصاحل الشيخ 
مشس الدين الطنيخي أن الفقراء أرسلوه يوماً إىل البستان فأتى بشيء من الرطب للفقراء، فغلبته النفس 

هذا أكل من الرطب من وراء الفقراء، فأخربم أين :  رآه النقيب قالفأكل ثالث رطبات، فأول ما
أكلت ثالث رطبات، فأمر الشيخ جري عن كل رطبة يوماً، وأخربين رمحه اهللا أن الفقري كان يأتيه أبوه 
أو أخوه من البالد، فيقع بصره عليه فال يقدر يسلم عليه حىت يشاور النقيب، ودخل عليه سيدي حممد بن 

الكامل من الرجال يسمى أبا : ب اخليسي يوماً اخللوة، فرآه جالساً يف اهلواء وله سبع عيون، فقال لهشعي
العيون، ووقع الغالء يف سنة، فأخرج الشيخ مجيع ما يف املخزن من القمح فباعه للناس، وصار يشتري 

معه مبصر بسويقة أمري اجليوش وملا أراد عمارة جا. إن اهللا يكره الرجل املتميز عن أخيه: مثل الناس، وقال
أرسل يستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عمارته على يد شخص يرعى املعزى يف مصر كان مشهوراً 

عمر أذن لك النيب صلى اهللا : أرد لك اجلواب غداً، فلما كان الغد قال له: بالوالية بباب النصر، فقال له
:  الشفاعات مع قدرته على قضاء احلاجة بقلبه، ويقولعليه وسلم، وكان رضي اهللا عنه حيب املشي إىل

إن احلديث ورد فيمن مشى يف قضاء احلاجة ال فيمن يقضيها بقلبه، وملا أرسل السلطان جقمق جتريدة 
خلف بن عمر أمري الصعيد جاءوا به يف احلديد فعثر محار بياع، فجل من فقراء سيدي حممد يف الصعيد، 

: شيخي فقال، وأنا اآلخر أقول: ري فسمعه ابن عمر فقال من هذا فقاليا سيدي حممد يا غم: فقال

احلاكي يل الشيخ شهاب الدين : سيدي حممد يا غمري الحظين فسمعه سيدي حممد، وهو يف احمللة قال
اركبوا فركبنا مع الشيخ، وسافرنا إىل القاهرة، فجلس : بن النخال فطلب رضي اهللا عنه ثالث محري وقال

بة السلطان حسن حلظة وإذا بابن عمر طالعون به احلديد إىل القلعة فقال البن النخال اطلع الشيخ حتت ق
خلف هذا الرجل فإذا رأيت السلطان أغلظ عليه، وأمر بإتالفه فضع إصبعك السبابة على اإلام، وحتامل 

السلطان فصنع عليه فإن كل من يف املوكب تضيق نفسه، وخينق حىت السلطان فلما طلع ورآه أغلظ عليه 
ما أمره الشيخ فصاح السلطان أطلقوه واخلعوا عليه فتلطخ مجاعة بالزعفران فرتل ابن النخال فأخرب 

الشيخ فقال اركبوا قضيت احلاجة، ومل يكن أحد يعلم ابن عمر بالواقعة، وال مبجيء الشيخ ورجع إىل 
ابن النخال : تكلم بذلك حىت أموت قال يلاملعاملة مع اهللا تعاىل، وما مع أحد منكم دستور ي: احمللة، وقال

مات رضي اهللا عنه سنة نيف ومخس ومثامنائة، ودفن جبامع احمللة رضي اهللا . فما أخربت ا أحداً قبلك
  .عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا سيدنا، وموالنا شمس الدين الحنفيومنهم  
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ني صاحب الكرامات الظاهرة، واألفعال كان رضي اهللا عنه من أجالء مشايخ مصر، وسادات العارف
الفاخرة، واألحوال اخلارقة، واملقامات السنية، واهلمم العلية صاحت الفتح املؤنق، والكشف املخرق، 

والتصدر يف مواطن القدس، والرقي يف معارج املعارف، والتعايل يف مراقي احلقائق، كان له الباع الطويل 
يف أحكام الوالية، والقدم الراسخ يف درجات النهاية، والطود السامي يف يف التصريف النافذ واليد البيضاء 

الثبات، والتمكني وهو أحد من ملك أسراره، وقهر أحواله، وغلب على أمره، وهو أحد أركان هذه 
وزهداً وحتقيقاً، : الطريق، وصدور أوتادها، وأكابر أئمتها، وأعيان علمائها علماً، وعمال، وحاال، وقاال

ة، وهو أحد من أظهره اهللا تعاىل إىل الوجود وصرفه يف الكون، ومكنه يف األحوال، وأنطقه ومهاب
باملغيبات، وخرق له العوائد وقلب له األعيان، وأظهر على يديه العجائب، وأجرى على لسانه الفوائد، 

واألولياء، ونصبه قدوة للطالبني حىت تلمذ له مجاعة من أهل الطريق، وانتمى إليه خلق من الصلحاء 
واعترفوا بفضله، وأقروا مبكانته وقصد بالزيارات من سائر األقطار، وحل مشكالت أحوال القوم، وكان 
رضي اهللا عنه ظريفاً مجيال يف بدنه، وثيابه، وكان الغالب عليه شهود اجلمال رضي اهللا عنه، وكان رضي 

ضي اهللا عنه سنة سبع وأربعني، ومثامنائة تويف ر. اهللا عنه من ذرية أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه
رضي اهللا عنه، وقد أفرد الناس ترمجته بالتأليف منهم الشيخ نور الدين علي بن عمر البتنوين رضي اهللا 

عنه، وهو جملدان، واحلق أنه مل حيط علماً مبقام الشيخ رضي اهللا عنه حىت يتكلم عليه إمنا ذكر بعض أمور 
 وأهل الطبقات بل لو رام الويل نفسه أن يتكلم على مقام نفسه ال يقدر كما على طريقة أرباب التواريخ

هو مقرر يف كالم أصحاب الدوائر الكربى، واهللا أعلم، ولكن نذكر لك طرفاً صاحلاً مما ذكره اإلمام 
بته خالته اعلم أنه رضي اهللا عنه ريب يتيماً من أمه وأبيه فر: وباهللا التوفيق: البتنوين لتحيط به علما فنقول

فكان زوجها يريد أن يعلمه الصنعة فمضى به إىل الغرابلي فهرب إىل الكتاب مث مضى به إىل املناخلي، 
الشيخ أبو العباس : فهرب إىل الكتاب فكف عنه، فحفظ القرآن، وكان ابن حجر رفيقه يف الكتاب قال

وقها، فمر عليه بعض السرسي، وملا خرج الشيخ حممد احلنفي من الكتاب جلس يبيع الكتب يف س
يا حممد ما للدنيا خلقت، فرتل من الدكان، وترك مجيع ما فيه من الغلة والكتب، ومل : الرجال، فقال

يسأل عن ذلك بعد مث حبب إليه اخللوة مث اختلى سبع سنني مل خيرج يف خلوة حتت األرض ودخلها، وهو 
مات األولياء أن تنكروها، فإا ثابتة إياكم، وكرا: ابن أربع عشرة سنة وكان رضي اهللا عنه، يقول

بالكتاب، والسنة، ونقض العادة على سبيل الكرامة ألهل الوالية جائز عند أهل السنة، واجلماعة، وقد 
الشيخ أبو : دعا اإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه يوماً فرتلت عليه مائدة من السماء من حيث ال يعلم، قال

ادخل دخلت، وإن سكت رجعت :  اخللوة أقف على باا فإن قال يلالعباس، وكنت إذا جئته وهو يف
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فدخلت عليه يوماً بال استئذان فوقع بصري على أسد عظيم، فغشي علي فلما أفقت خرجت، 
الشيخ أبو العباس رضي اهللا عنه، ومل خيرج الشيخ : واستغفرت اهللا تعاىل من الدخول عيه بال إذن قال

يف : يا حممد أخرج أنفع الناس ثالث مرات، وقال له: حىت مسع هاتفاً يقولرضي اهللا عنه من تلك اخللوة 
الشيخ فقمت، وخرجت إىل : الشيخ فما بعد هيه إال القطيعة قال: الثالثة إن مل خترج، وإال هيه، فقال

الزاوية فرأيت على الفسقية مجاعة يتوضئون فمنهم من على رأسه عمامة صفراء ومنهم زرقاء، ومنهم من 
ه وجه قرد ومنهم من وجهه وجه خرتير، ومنهم من وجهه كالقمر فعلمت أن اهللا أطلعين على وجه

عواقب أمور هؤالء الناس، فرجعت إىل خلفي، وتوجهت إىل اهللا تعاىل فستر عين ما كشف يل من أحوال 
يل الشيخ رضي اهللا عنه فخطر : الناس، وصرت كآحاد الناس، وكان يف خلوة الشيخ توتة مزروعة قال

يا توتة حدثيين حدوثة فقالت بصوت جهوري نعم إم ملا زرعوين سقوين فلما : أن أباسطها فقلت
الشيخ رضي اهللا : سقوين أسست فرعت فلما فرعت أورقت، فلما أورقت أمثرت فلما أمثرت أطعمت قال

ه جيلس يعظ التوتة وكان رضي اهللا عن: عنه فكان كالمها سلوكاً يل، وقد حصل يل حبمد اهللا ما قالت
الناس على غري موعد فيجيء الناس حىت ميلئوا زاويته بقدرة اهللا عز وجل، وكان الشيخ حسن اخلباز 

     املدفون بتربة 

سيكون هلذا الولد شأن عظيم يف : الشاذلية بالقرافة رضي اهللا عنه إذا رأى سيدي حممداً وهو صغري يقول
عن ابن عطاء اهللا عن ياقوت العرشي عن أيب العباس مصر مث يقول، وأخربين بذلك أيضاً ابن اللبان 

سيظهر مبصر رجل يعرف مبحمد احلنفي : املرسي عن أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه أنه كان يقول
يكون فاحتاً هلذا البيت، ويشتهر يف زمانه ويكون له شأن عظيم، ويف رواية أخرى عن الشاذيل رضي اهللا 

اب التائب حنفي املذهب امسه حممد بن حسن، وعلى خده األمين خال، عنه يظهر مبصر شاب يعرف بالش
وهو أبيض اللون مشرب حبمرة ويف عينيه حور ويريب يتيماً فقرياً، أخذ رضي اهللا عنه الطريق بعد أن 
خرج من اخللوة عن الشيخ ناصر الدين بن امليلق عن جده الشيخ شهاب الدين بن امليلق عن الشيخ 

احلنفي خامس خليفة من : املرسي عن الشاذيل، فلذلك كان سيدي أبو احلسن يقولياقوت العرشي عن 
أبو العباس رضي اهللا عنه، وكان سيدي حممد رضي اهللا عنه يأمر من يراه من أصحابه عنده : بعدي قال

رحم اهللا من ساعد شيخه على : شهامة نفس بالشحاتة من األسواق وغريها حىت تنكسر النفس، ويقول
ظفرت يف زماين كله بصاحبني، ونصف صاحب، فأما الصاحبان فهما : كان رضي اهللا عنه يقولنفسه، و

أبو العباس السرسي، والشيخ مشس الدين ابن كتيلة احمللى، أما األول فإنه أنفق على مجيع ماله، وأما الثاين 
لعباس رضي أبو ا: فإنه متسك بطريقيت، واتبع سنيت، وأما نصف الصاحب فهو صهري سيدي عمر قال

  .نعم: سيدي حممد يوماً أما ترضى أن تكون بداييت ايتك فقلت: اهللا عنه قال يل
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وكان سيدي علي بن وفا رضي اهللا عنه يوماً يف وليمة فقال الناس ما تتم الوليمة إال حبضور سيدي حممد 
يدي علي بن وفا، فقال س. من هنا من املشايخ: احلنفي، فجاء إليه صاحب الوليمة فدعاه فأتى فقال

ادخل، واستأذنه يل فإن من أدب الفقراء إذا كان هناك رجل كبري ال يدخل عليه حىت : ومجاعته، فقال
يستأذن له فإن أذن، وإال رجعنا خوف السلب، فدخل صاحب الوليمة فاستأذن له فأذن له سيدي علي، 

يف رجل رحى الوجود بيده : ا تقولسيدي على م: وقام له، وأجلسه إىل جانبه فدار الكالم بينما، فقال
فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور : سيدي حممد رضي اهللا عنه فما تقول: يدورها كيف شاء فقال له

سيدي حممد رضي اهللا عنه جلماعة : سيدي علي واهللا كنا نتركها لك ونذهب عنها، فقال: فقال له
 تعاىل فكان األمر كما قال، ومسع سيدي حممد سيدي علي، ودعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريباً إىل اهللا

بالليل يا حممد، وليناك ما كان بيد علي بن وفا زيادة على ما بيدك فعلمت أن : رضي اهللا عنه هاتفاً يقول
ذلك ال يكون إال بعد موته، فأرسلت شخصاً من الفقراء يسأل عن بيت سيدي علي حبارة عبد الباسط 

خل فقري إىل القاهرة فأشكل حاله على الناس، وكان ميد يده يف اهلواء فوجد الصائح أنه قد مات، ود
أكرمنا مبا فتح اهللا به عليك : فيقبض من الدنانري، واملراهم فبلغ سيدي حممداً فأحضره بني يديه، وقال

  .فقبض قبضة من اهلواء وأعطاها لسيدي حممد رضي اهللا عنه فوجدوها مثانني ديناراً

: زدين فقبض فلم يقع شيء بيده فقال: ، وثالثاً، وهو يعطيه لكن دون األول فقالفطلب منه كذلك ثانياً

الشيخ إن خزائن اهللا ال تنفد مث ضرب وأخرج وسلب حاله من ذلك اليوم، وكان الشريف النعماين رضي 
رأيت جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : اهللا عنه أحد أصحاب سيدي حممد رضي اهللا عنه يقول

هذا فالن هذا فالن، : مة عظيمة، واألولياء جييئون فيسلمون عليه واحداً بعد واحد، وقائل يقولخي
فيجلسون إىل جانبه صلى اهللا عليه وسلم حىت جاءت كبكبة عظيمة، وخلق كثري وقائل يقول هذا حممد 

ه وسلم إىل أيب بكر احلنفي فلما وصل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أجلسه جبانبه مث التفت صلى اهللا علي
إين أحب هذا الرجل إال عمامته الصماء أو قال الزعراء، وأشار إىل سيدي حممد، فقال : وعمر، وقال هلما

نعم فأخذ أبو بكر رضي اهللا عنه عمامة : أبو بكر رضي اهللا عنه أتأذن يل يا رسول اهللا أن أعممه فقال: له
 سيدي حممد عذبة عن يساره وألبسها لسيدي نفسه، وجعلها على رأس سيدي حممد، وأرخى لعمامة

للشريف حممد إذا : حممد انتهى فلما قصها على سيدي حممد رضي اهللا عنه بكى، وبكى الناس، وقال
رأيت جدك صلى اهللا عليه وسلم فاسأله يل يف أمارة يعلمها من أعمايل، فرآه صلى اهللا عليه وسلم بعد 

: لصالة اليت يصليها علي يف اخللوة قبل غروب الشمس كل يوم وهيبأمارة ا: أيام، وسأله األمارة فقال له

اللهم صل على حممد النيب األمي، وعلى آله، وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت، وملء ما 
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سيدي حممد رضي اهللا عنه صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخذ عمامته، وأرخى : علمت فقال
لس عمامته، وأرخى هلا عذبة، وصار سيدي حممد رضي اهللا عنه إذا ركب هلا عذبة ونزع كل من يف ا

يرخي العذبة، وترك الطيلسان الذي كان يركب به إىل أن مات رضي اهللا عنه مث إن الشريف رضي اهللا 
إين أرسلت إىل حممد احلنفي أمارة مع رجل : عنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك أيضاً، وقال له

جال الصعيد، وأن يعمل لعمامته عذبة فوصل الرجل الصعيدي بعد مدة، وأخرب سيدي حممداً بالرؤيا من ر
الشيخ مشس الدين بن كتيلة رضي عنه، وأول شهرة اشتهر ا الشيخ حممد احلنفي : رضي اهللا عنه، قال

يعارضه فأرسل رضي اهللا عنه أن السلطان، فرج بن برقوق كان يرمي الرمايا على الناس، وكان الشيخ 
الشيخ رضي اهللا عنه ال يل، وال لك : اململكة يل أو لك فقال له: وراء الشيخ وأغلظ عليه القول، وقال

اململكة هللا الواحد القهار مث قام الشيخ متغري اخلاطر، فحصل للسلطان عقب ذلك، ورم يف حمامشه كاد 
عقالء هذا من تغري خاطر الشيخ حممد يهلك منه، فأرسل خلف األطباء، فعجزوا فقال له بعض خواصه ال

أرسلوا خلفه ألطيب خاطره، فرتل األمراء إليه، فوجدوه خارج مصر نواحي املطرية : احلنفي، فقال
فأخربوه بطلب السلطان له فلم جيب إىل االجتماع به فلم يزالوا يترددون بينه، وبني السلطان حىت رق له 

  .وأرسل له رغيفاً مبسوساً بزيت طيب

    

كل هذا تربأ، وال تعد إىل قلة األدب منلخ آذانك فمن ذلك اليوم اشتهر أمر الشيخ : قولوا له: قال هلمو
يعين ينغاظ احلنفي، : رضي اهللا عنه للناس، وصار الناس إذا الم بعضهم بعضاً على أمر مل يفعله يقول له

لشيخ يدعوه للسلطان أغلظ على وشاعت هذه الكلمة بني الناس إىل اآلن، وكان االستادار ملا جاء إىل ا
الشيخ القول فدعا عليه الشيخ، فأعلموا السلطان بذلك فسجنه مث ضرب عنقه، وأرسل رأسه للشيخ يف 

ارفعوها، وادفنوها مع جثته، وكان سيدي الشيخ إمساعيل جنل سيدي حممد : طبق فوىل بوجهه عنه، وقال
أقام يف درجة القطبانية ستة وأربعني سنة، وثالثة إن الشيخ رضي اهللا عنه : احلنفي رضي اهللا عنه يقول

من الفقراء من : أشهر، وأياماً، وهو القطب الغوث الفرد اجلامع هذه املدة، وكان رضي اهللا عنه يقول
يسلك على يد رجل، وينفطم على يد غريه ملوت الشيخ األول أو غري ذلك، وكان شيخ شيخه الشيخ 

تعاىل يكتب بكل مدة قلم كراساً كامال، فسمع بذلك الناس، فتعجبوا شهاب الدين بن امليلق رمحه اهللا 
من ذلك، واستبعدوا، وقوعه فأمر الشيخ حممد احلنفي رضي اهللا عنه بعض مريديه أن يكتب بكل مدة 

يا : كان الشيخ ياقوت رضي اهللا عنه يقول: كراسني فكتب، والناس ينظرون، وكان رضي اهللا عنه يقول
ا حرف ال يقرأ، وكان يقول وجدت مقام سيدي أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه دهشيت يا حرييت ي

وسبب ذلك أن سيدي عبد القادر سئل : أعلى من مقام سيدي عبد القادر الكيالين رضي اهللا عنه مث قال
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  .أما فيما مضى فكان شيخي محاداً الدباس: يوماً عن شيخه، فقال

    

ن حبر النبوة، وحبر الفتوة يعين ببحر الفتوة علي بن أيب طالب رضي اهللا وأما اآلن، فإين أسقي من بني حبري
عنه، وأما سيدي أبو احلسن رضي اهللا عنه فقيل له من شيخك؟ فقال أما فيما مضى فكان شيخي سيدي 

عبد السالم بن مشيش، وأما اآلن فإين أسقي من عشرة أحبر مخس مساوية، ومخسة أرضية كما تقدم يف 
إن الذي يشبك الكلب مع الكلبة قادر : ن رضي اهللا عنه إذا وعظ الناس يف ترك الزنا يقولترمجته، وكا

هاه هاه فيصرخ الناس، ويكثر ضجيجهم، وكان رضي : أن يشبك الزاين مع الزانية يف حال زناه مث يقول
نا عن رجل بلغ: اهللا عنه يتكلم على خواطر القوم، وخياطب كل واحد من الناس بشرح حاله، وقال له

الشيخ عبد القادر الكيالين رضي اهللا عنه أنه عمل يوماً ميعاداً سكوتياً ألصحابه، ومرادنا أن تعملوا لنا 
نفعل ذلك غداً إن شاء اهللا تعاىل فجلس على الكرسي، وتكلم بغري صوت، وال حرف سراً : ذلك، فقال

الشيخ :  كذا، وكذا فيقول لهفأخذ كل من احلاضرين مشروبة وصار كل واحد يقول ألقي إيل يف قليب
صدقت، فحصل االتعاظ لكل واحد، وكان ذلك من الكرامات، وكان إذ حضر أحد من املنكرين ميعاده 

واهللا ما هذا سدى مث يصحبه، وجاءه : يصري املنكر يضطرب، وينتفض، ويتقلب يف األرض، ويقول
: ضي اهللا عنه ال أقول لك مثل ما قالر: يا سيدي ادع اهللا أن يرزقين شيئاً من حمبته فقال: شخص فقال

بعض العارفني رضي اهللا عنه ملا سأله ذلك عين كتفك، ولكن أقول لك احضر امليعاد، فحضر يوماً فألقي 
الشيخ عليه بعض مسائل من دالئل حمبة اهللا تعاىل فغشي على الرجل، ومحل مغشياً عليه فمكث مثانية أيام 

صلوا على شهيد احملبة، ودفنه يف القرافة، : شيخ رضي اهللا عنه، وقالال يعي شيئاً مث مات فصلى عليه ال
وكان رضي اهللا عنه يلبس املالبس املثمنة الفاخرة فأنكر عليه بعض من ال معرفة عنده بأحوال األولياء، 

ياً إن كان الشيخ، ول: بعيد أن يكون األولياء يلبسون هذه املالبس اليت ال تليق إال بامللوك مث قال: وقال
: يعطيين هذا السالوي أبيعه وأنفقه على عيايل فلما فرغ الشيخ رضي اهللا عنه من امليعاد نزعه مث قال

شيء هللا املدد مث جاء امليعاد الثاين : أعطوه لفالن يبيعه، وينفق مثنه على عياله فأخذه الرجل، وصار يقول
للشيخ حممد احلنفي فأهداه له، وكان هذا ال يصلح إال : فوجده على الشيخ اشتراه بعض احملبني، وقال

رضي اهللا عنه ال ترد له شفاعة وكان يشفع عند من يعرفه، وعند من ال يعرف، وقد ذكر شيخ اإلسالم 
العيين يف تارخيه الكبري واهللا ما مسعنا، وال رأينا فيما حويناه من كتبنا، وكتب غرينا، وال فيما اطلعنا عليه 

ألستاذين بعد الصحابة إىل يومنا هذا أن أحداً أعطى من العز والرفعة، من أخبار الشيوخ، والعباد وا
والكلمة النافذة، والشفاعة املقبولة عند امللوك، واألمراء، وأرباب الدول، والوزراء عند من يعرفه، وعند 

 وأبلغ من ذلك أنه لو طلب السلطان: من ال يعرفه مثل ما أعطى الشيخ سيدي مشس الدين احلنفي مث قال
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أن يرتل إليه خاضعاً حىت جيلس بني يديه ويقبل يديه لكان ذلك اليوم أحب األيام إليه، ويف مناقب الشيخ 
عبد القادر اجليلي رضي اهللا عنه أن اخلليفة قصد يوماً زيارته فلما قرب من زاويته قام سيدي عبد القادر 

يه فسلم عليه، وجلس، وكان من جملسه ودخل خلوته، ووقف خلف الباب، فلما دخل اخلليفة خرج إل
ذلك من سيدي عبد القادر رضي اهللا عنه تعظيماً للخرقة والطريق حىت أنه ال يقوم للخليفة، وكان سيدي 

الشيخ مشس الدين احلنفي مل يقم قط ألحد من امللوك، وال من األمراء، وال من القضاة األربع، وال 
هؤالء إذا دخل أحد منهم ال يستطيع أن جيلس إىل غريهم، ومل يغري قط قعدته لدخول أحد منهم، وكان 

جانبه، وال يتربع بني يديه بل جيلس جاثياً على ركبتيه متأدباً خاضعاً، وال يلتفت مييناً، وال مشاال وكان 
امللك الظاهر جقمق سيء االعتقاد يف طائفة الفقراء، وكان يكره سيدي حممداً، ومع ذلك كان يرسل له 

إين ال أقبل هلذا الرجل شفاعة ال أستطيع بل أقبل : ملن حوله كلما أقول: ا، ويقوليف الشفاعات فيقضيه
شفاعته، وأتعجب يف نفسي من ذلك، ونزل إليه امللك املؤيد، فجاء إىل الزاوية فوجد الشيخ فوق سطح 

ت فوضع إنه ما جيتمع بأحد يف هذا الوق: قال: قل له: البيت، فطلع إليه سيدي أبو العباس، وأخربه فقال
وأرسل إليه . السلطان يده على رأسه، ورجع إىل القلعة، ومل يتغري من الشيخ إجالال له رضي اهللا عنه

    األمري بيسق بشكارة فضة فوجده على 

الكرسي فصار يقبض منها، ويرمي للناس حىت أفناها كلها حبضرة القاصد كأنه يريه أن الفقراء يف غنية 
يا ما كان هلم هذا املقام بني الناس مث إن األمري بلغه ما وقع فجاء إىل الشيخ، عن ذلك، وأم لو أحبوا الدن

الشيخ قم إىل هذا البئر فامأل منه هذه الفسقية للوضوء فيصري ثواب ذلك يف : فقبل يديه فقال له
باً، صحيفتك إىل يوم القيامة، فخلع األمري ثيابه ومأل دلواً فوجده ثقيال فعاجله حىت طلع به فوجده ذه

صبه يف البئر وامأل فمأله كذلك ثانياً وثالثاً فقال قل للبئر مالنا حاجة إال باملاء، : ذلك للشيخ فقال: فقال
هذه : فاستحقر األمري ما كان أرسله للشيخ، وطلب الفقراء بالوعة للميضأة فغرز الشيخ عكازه، وقال

 أين يذهب، وكان أمري كبري يسمى بططر وال يعرفون إىل: بالوعة فهي إىل اآلن يرتل فيها ماء الوضوء
عند امللك املؤيد كلما جييء يزور الشيخ يقوم خيلع ثيابه، وميأل الفسقية للناس بنفسه، ويعود، ويلبس 
ثيابه، وختفيفته، وملا تسلطن بعد امللك أمحد بن املؤيد كان يرتل إىل زيارة الشيخ كل يوم أو ثالثة ال 

ال أستطيع، وكان : الشيخ إنك صرت سلطاناً، فالزم القلعة، فيقول: يستطيع أن يتخلف عنه فيقول له
للشيخ ال تقطع شفاعتك عنا، ولو كان كل يوم ألف شفاعة قبلناها، وملا عزل شيخ اإلسالم ابن : يقول

رد الشيخ شهاب الدين إىل واليته : قويل له: حجر أرسل الشيخ جاريته بركة إىل السلطان ططر، وقال هلا
ذلك فكتب هلا يف احلال مرسوماً بوالية شيخ اإلسالم ابن حجر، وأرسل له : ه بركة، وقالت لهفطلعت إلي

خلعة فكان ابن حجر رمحه اهللا ال ينسى ذلك للشيخ، وطلع الشيخ رضي اهللا عنه مرة للسلطان ططر 
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ائج يعوده من مرض، فتسامع الناس أن الشيخ رضي اهللا عنه طلع للسلطان، فترادف عليه أصحاب احلو
فأمر السلطان أن ال يرد ذلك اليوم قضية، وسأل الشيخ أن يعلم الناس على قضاياهم، فعلم على مخسة 

وثالثني قضية فلما أراد الشيخ الرتول أخرج السلطان له فرساً بسرج مغرق، وكنبوشاً، وأمر بالقبة والطري 
، ففعلوا ذلك، وكانت القبة والطري أن يكونوا على رأس الشيخ، وأمر األمراء أن يركبوا معه إىل الزاوية

برسباي الدقماقي مث توىل بعد ذلك اململكة فكان هو امللك األشرف برسباي، : مع أمري كبري يقال له
وكان يراعي خاطر الشيخ، وخياف منه مدة مملكته إىل أن تويف رمحه اهللا تعاىل، وجاء مرة قاض من 

  .املالكية يريد امتحان الشيخ

    

الشيخ رضي اهللا عنه إن استطاع يسألين ما عدت أقعد على سجادة : خ أنه جاء ممتحناً، فقالفأعلموا الشي
ما : الشيخ رضي اهللا عنه نعم فقال: يف وتوقف فقال له: ما تقول: الفقراء فلما جاء القاضي يسأل قال

يخ نعم حىت قال يف، وتوقف فقال له الشيخ رضي اهللا عنه نعم فقال ما تقول يف وتوقف فقا هللا الش: تقول
ذلك مراراً عديدة فلم يفتح عليه بشيء فقال القاضي كنت أريد أن أسأل عن سؤال وقد نسيته مث كشف 

رأسه واستغفر وأخذ عليه العهد بعدم اإلنكار على الفقراء واالعتراض عليهم وتكلم على الكرسي يف 
قم صل قام جرى : قه يا صرمي الناقة قلت لهجامع الطريين باحمللة الكربى يوماً يف معىن قوهلم يا فقيه فق فا

معىن فق أي : يف الطاقة حىت أبكى الناس، وزعق بعضهم، وختبط عقل بعضهم، وكان من مجلة ما قال
على أبناء جنسك فاقة أي ولو مرة، وقوهلم يا صرمي الناقة أي يا زمام الناقة اليت هي مطية املؤمن اليت ا 

وهلم قم صل قام جرى يف الطاقة فمعناه أنه أمر بالصالة فقط فزاد على يبلغ اخلري وينجو من الشر، وق
ذلك طاقته من األذكار، والصيام، والقيام وجد يف االجتهاد، والطاعات، ومعىن جرى يف الطاقة أي 
أسرع وبادر، وفعل ما أمر به وزاد يف الطاعة جهد االستطاعة اليت هي الطاقة، وليس املراد ا الكوة 

 يف احلائط، وكان سيدي أبو بكر الطريين رمحه اهللا أول ما يدخل القاهرة يبدأ بزيارة سيدي حممد املثقوبة
احلنفي رضي اهللا عنه ال يقدم عليه أحداً، وقدم سيدي أبو بكر طعاماً خبيزة للشيخ حني قدم احمللة فقال 

 فلم يأكلها الشيخ، ال: الشيخ يا أبا بكر هل أذن لك أصحاب الغيط أن تأخذ من خبيزم قال: له
وكذلك أبو بكر إىل أن مات، وكان رضي اهللا عنه إذا نادى مريداً له يف أقصى بالد الريف من القاهرة 

مسرعاً تعال سافر إليه أو افعل كذا فعله، ونادى يوماً أبا طاقية من بلد قطور بالغربية : جييبه فإن قال
يخ من أرباب اإلشارات فسمع بياع احلمص األخضر فسمع نداء الشيخ، فجاء إىل القاهرة وكان هذا الش

يف نفسه مالنة، وهي بفليس مث صار : يا مالنة بفليس يا مالنة بفليس فمضى خلفه، وصار يقول: يقول
ما صريها رخيصة إال كوا بقلبني مث رجع، وكان : للبياع يا مالنة بقلبني يا مالنة بقلبني، فقال: يقول
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اخلع عمامتك، ومخر هذا الطني ففعل : يدي حممداً رضي اهللا عنه قال لهسبب تسميته أبا طاقية أن س
مل يقل يل الشيخ فإذا فرغت فالبسها فال ألبسها إال إن قال : فقيل له ملا فرغ مل ال تلبس عمامتك، فقال

وركب مرة إىل الروضة على محار مكار . الشيخ فأقام بقية عمره بطاقية حىت مات: فلم يقل له: يل
 إنسان عشرين ديناراً فقال أعطها للمكاري، فأعطاها له، وكان إذا دخل احلمام، وحلق رأسه فأعطاه

  .تقاتل الناس على شعره يتربكون به، وجيعلونه ذخرية عندهم

وكان رضي اهللا عنه جيمع الفقراء ويدخل م احلمام جرباً خلاطرهم، وإشارة لتنظيفهم الباطن، وكان 
 املغرب فعرف أنه كان بالناً لسيدي حممد احلنفي، فصار الناس يأخذون يده للشيخ بالن فسافر إىل بالد

هذه يد مست جسد الشيخ فبلغ ذلك موالي أبا فارس سلطان تونس، فأرسل وراءه : يقبلوا، ويقولون
وقبل يده، ووضعها على مواضع من جسده يتربك ا مث أرسل، وكيله إىل مصر ليأخذ له العهد بطريق 

أخذ عليه العهد وأمره أن يأخذ العهد على السلطان إذا رجع، وكان أهل املغرب يرسلون الوكالة، ف
يأخذون من تراب زاويته وجيعلونه يف ورق املصاحف، وكان أهل الروم يكتبون امسه على أبواب دورهم 

لناس ينظرون يتربكون به، وكانت رجال الطريان يف اهلواء تأيت إليه فيعلمهم األدب مث يطريون يف اهلواء وا
  .إليهم حىت يغيبوا، وكان رضي اهللا عنه يزور سكان البحر

فكان يدخل البحر بثيابه فيمكث ساعة طويلة مث خيرج ومل تبتل ثيابه، ووقع إلمام زاويته أنه خرج للصالة 
فرأى يف طريقه امرأة مجيلة، فنطر إليها فلما دخل الزاوية أمر الشيخ غريه أن يصلي، فلما جاء الوقت 

الثاين فعل كذلك إىل مخسة أوقات فلما وقع يف قلبه أن الشيخ أطلعه اهللا على تلك النظرة استغفر، وتاب 
الشيخ ما كل مرة تسلم اجلرة، ودخل مصر رجل من أولياء اهللا تعاىل من غري استئذان سيدي حممد : فقال

ن معه قفة يضع يده فيها، فسلب حاله، فاستغفر اهللا مث جاء إىل الشيخ فرد عليه حاله، وذلك أنه كا
  .فيخرج كل ما احتاج إليه فصار يضع يده فال جيد شيئاً

    

واهللا لقد مرت بنا القطبية، وحنن شباب فلم نلتفت إليها دون اهللا عز وجل : وكان رضي اهللا عنه يقول
إن القطب إذا تقطب حيمل مهوم أهل الدنيا كلها كالسلطان األعظم بل أعظم، وكان : وكان يقول

يتطور يف بعض األوقات حىت ميأل اخللوة جبميع أركاا مث يصغر قليال قليال حىت يعود إىل حالته املعهودة، 
وملا علم الناس بذلك سد الطاق اليت كانت تشرف على اخللوة رضي اهللا عنه، وكان إذا تغيظ من 

اً من البالء النازل به كما شخص يتمزق كل ممزق، ولو كان مستنداً ألكرب األولياء ال يقدر يدفع عنه شيئ
وقع البن التمار، وغريه فإنه أغلظ على الشيخ يف شفاعة وكان مستند الشيخ امسه البسطامي من أكابر 
األولياء، فقال سيدي حممد مزقنا ابن التمار كل ممزق، ولو كان معه ألف بسطامي مث أرسل السلطان 
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 األمراء على سيدي حممد، ووضع له طعاماً يف إناء فهدم دار ابن التمار وهي خراب إىل اآلن، وعزم بعض
مسموم وقدمه للشيخ، وكان ال يتجرأ أحد يأكل معه يف إناء فأكل منه الشيخ شيئاً مث شعر بأنه مسموم 

فقام وركب إىل زاويته، فاختلطت األواين، فجاء ولد األمري االثنان فلعقا من إناء الشيخ، فماتا، ومل يضر 
، وكان يتوضأ يوماً فورد عليه وارد فأخذ فردة قبقابه فرمى ا، وهو داخل اخللوة الشيخ شيء من السم

خلادمه خذ هذه الفردة عندك حىت تأتيها : فذهبت يف اهلواء، وليس يف اخللوة طاق خترج منها، وقال
ملا جزاك اهللا عين خرياً عين إن اللص : أختها فبعد زمان جاء ا رجل من الشام مع مجلة هدية، وقال

يف نفسي يا سيدي حممد يا حنفي فجاءته يف صدره، فانقلب مغمى : جلس على صدري ليذحبين قلت
عليه وجناين اهللا عز وجل بربكتك، وشفع رضي اهللا عنه عند أمري يسمى املناطح كان كل من نطحه كسر 

 لشيخك اقعد :للقاصد قل: رأسه، وكان ينطح املماليك بني يدي السلطان امللك األشرف برسباي، فقال
يف زاويتك، وإال جاء لك ينطحك، ويكسر رأسك فذكر القاصد ذلك للشيخ، فلم يرد عليه جواباً فلما 

قتله : دخل الليل كشف ذلك األمري رأسه، وصار ينطح احليطان إىل أن مات فبلغ اخلرب السلطان، فقال
هلا ال ختربي بذلك : ب هلا، وقالوكان له جارية مباركة امسها بركة أعتقها، وكت. احلنفي رضي اهللا عنه

روحي اقعدي يف املكان الفالين، ومل تعلم ما أراد الشيخ : أحداً فلما أخربت أهل البيت بذلك قال هلا
فجلست فيه مث أرادت أن تقوم فما استطاعت، فسألت الشيخ أن يأذن هلا يف القيام فقامت لكن مل 

إا مل تسأل إال القيام، والسهم إذا خرج من : التستطع املشي، فقالت استأذنوا سيدي يف املشي فق
القوس ال يرد فلم تزل مقعدة إىل أن ماتت، وكان رضي اهللا تعاىل عنه يقرئ اجلان على مذهب اإلمام 

أيب حنيفة رضي اهللا عنه فاشتغل عنهم يوماً بأمر فأرسل صهره سيدي عمر، فأقرأهم يف بيت الشيخ ذلك 
قول طلبت مين جنية أن أتزوجها، فشاورت سيدي حممداً رضي اهللا عنه اليوم، وكان سيدي عمر هذا ي

امللك ال : فقال هذا ال جيوز يف مذهبنا فعرضت ذلك على ملكهم حني نزلت معها حتت األرض فقال
امللك للوزير صافح صهر الشيخ باليد اليت صافحت ا النيب : مث قال: أعترض على سيدي حممد فيما قال

سلم ليصافح ا سيدي حممداً رضي اهللا عنه فيكون بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه و
يف املصافحة رجالن فصافحين، وأخربين أن بينه، وبني وقت مصافحة النيب صلى اهللا عليه وسلم مثامنائة 

اً، وهو راكب للجنية رديه إىل املوضع الذي جئت به منه ورآه كاتب السر ابن البارزي يوم: سنة مث قال
ناظر اخلاص ال تعترض فإن : ما هذه طريقة األولياء، فقال له: ومعه مجاعة من األمراء فأنكر عليه، وقال

ذلك فلما دخل القاصد، وأخرب سيدي حممداً قال له قل : ال بد أن أرسل أقول له: لألولياء أحواال فقال
الزم بيتك فما زال معزوال حىت : د، وقال لهألستاذك أنت معزول عزال مؤبداً، فأرسل له السلطان املؤي

وكانت أم سيدي حممود زوجة الشيخ رضي اهللا عنه تقول أهدت . قتله امللك املؤيد نعوذ باهللا من النكران
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لنا امرأة أترجة صفراء، فوضعناها عندنا يف طبق فانقطع اجلان الذين كانوا يقرؤون على الشيخ فلما 
ال نقدر على رائحة األترج وال نقدر : ي ما قطعكم عن ايء إلينا، فقالواسيد: أكلناها جاءوا، فقال هلم

ندخل بيتاً هو فيه فكان سيدي حممد رضي اهللا عنه يأمر من نزل عنده اجلان أن يضع يف بيته األترج، 
    ودخلت على الشيخ . ويعمل من حبه سبحاً، وحيفظها عنده ملن عرض له عارض يف غري أوان األترج

: امرأة أمري، فوجدت حوله نساء اخلاص تكبسه، فأنكرت بقلبها عليه فلحظها الشيخ بعينه، وقال هلايوماً 

انظري فنظرت فوجدت، وجوههن عظاماً تلوح، والصديد خارج من أفواههن ومناخرهن كأن خرجن 
كرة إن فيك ثالث واهللا ما أنظر دائماً إىل األجانب إال على هذه احلالة مث قال للمن: من القبور فقال هلا

صدقت واهللا إن زوجي مل : عالمات عالمة حتت إبطك، وعالمة يف فخذك، وعالمة يف صدرك فقالت
  .يعرف هذه العالمات إىل اآلن، واستغفرت، وتابت

إن كان ابن كتيلة فقرياً ال يعارض الوالة، : وأرسل ابن كتيلة مرة يشفع عند إنسان من كرباء احمللة فقال
ن كتيلة قطعت مصارينه يف بطنه فتكدر ابن كتيلة من ذلك، وأرسل أعلم سيدي الشيخ وإن مل يسكت اب

هو الذي تتقطع مصارينه يف بطنه فأرسل له سيدي حممد مجاعة من الفقراء، وأمرهم : حممداً احلنفي فقال
، ومصارينه إذا طلعوا احمللة أن ميروا على بيت ذلك الظامل، ويرفعوا أصوام بالذكر ففعلوا فصار يتقايأ

تطلع قطعاً قطعاً إىل أن مات، وكان رضي اهللا عنه يأخذ القطعة من البطيخة، ويشق منها حىت ميأل كذا 
كذا طبقاً كل طبق له لب خالف اآلخر حىت إنه يشق من البطيخ األخضر بطيخاً أصفر حىت يبهر عقول 

الشيخ رضي اهللا : ائبة فقالاحلاضرين رضي اهللا عنه، وسرقت له نعجة من احلوش فمكثت ستة أشهر غ
عنه يوماً لغالمه اذهب إىل الروضة فدق الباب الفالين فإذا خرج لك صاحب الدار قل له هات النعجة 

وجاءه مرة . الشيخ رضي اهللا عنه هذه بضاعتنا ردت إلينا: اليت هلا عندك ستة أشهر فأخرجها له، فقال
ستاذهم بأنين فالح فقال قضيت حاجتك فركب يا سيدي أهل بلدي رفعوا يف قضية إىل أ: قاض فقال

األمري ذلك اليوم فرساً حرناً فجرى به يف خوخة ضيقة، فانكسر ظهر األمري، ووقع على ظهر األرض 
ميتاً، وتوىل ذلك اإلقطاع رجل من أصحاب سيدي حممد فجاء إىل الشيخ يزوره ثاين يوم فكلمه على 

  .ذلك القاضي فكتب له عتاقة هو وذريته

 الشيخ إذا مل جيد شيئاً ينفقه يقترض من أصحابه مث يوفيهم إذا فتح اهللا تعاىل عليه بشيء، فاجتمع وكان
من له على الشيخ دين : عليه ستون ألفاً فشق ذلك على الشيخ، فدخل رجل بكيس عظيم، وقال

اضرين، فليحضر، فأويف عن الشيخ رضي اهللا عنه مجيع ما كان عليه ومل يعرف ذلك الرجل أحد من احل
هذا صرييف القدرة أرسله اهللا تعاىل يويف عنا ديننا، وأنشدوا بني يديه شيئاً من : للشيخ عنه فقال: فقالوا

كالم ابن الفارض رضي اهللا عنه فتمايل الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي الشيخ مشس الدين بن كتيلة 
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ن الفارض رضي اهللا عنه واقفاً على احمللى فلحظه الشيخ فغاب عن إحساسه فرأى يف منامه سيدي عمر ب
الشيخ : باب الزاوية، ويف فمه قصبة غاب كأنه يشرب ا ماء من حتت عتبة باب الزاوية مث أفاق، فقال له

كثرياً لو كان عمر بن الفارض يف زماننا ما : الذي رأيته صحيح رأيت بعينك يا مشس الدين، وكان يقول
يا سيدي أمحد يا بدوي : ه فأشرفت على املوت، فكانت تقولومرضت زوجت. وسعه إال الوقوف ببابنا

خاطرك معي فرأت سيدي أمحد رضي اهللا عنه يف املنام، وهو ضارب لثامني، وعليه جبة واسعة األكمام 
عريض الصدر أمحر الوجه، والعينني وقال هلا كم تناديين، وتستغيثي، وأنت ال تعلمي أنك يف محاية رجل 

، وحنن ال جنيب من دعانا، وهو يف موضع أحد من الرجال قويل يا سيدي حممد يا من الكبار املتمكنني
حنفي يعافيك اهللا تعاىل فقالت ذلك فأصبحت كأن مل يكن ا مرض، وكان الشيخ طلحة رضي اهللا عنه 

سيدي حممد احلنفي يا طلحة خرج من زاوييت هذه أربعمائة ويل، : املدفون باملنشية الكربى يقول قال يل
يف رواية ثالمثائة وستون على قدمي كلهم داعون إىل اهللا تعاىل، وأصحابنا باملغرب كثري، وبالروم، و

الشيخ طلحة رضي : والشام أكثر، وأكثر أصحابنا باليمن، وسكان الرباري، والكهوف، واملغارات قال
  .اهللا عنه وكان ذلك آخر اجتماعي بالشيخ رمحه اهللا تعاىل

    

ي اهللا عنه يف مرض موته من كانت له حاجة فليأت إىل قربي، ويطلب حاجته سيدي حممد رض: وقال
أقضها له فإن ما بيين، وبينكم غري ذراع من تراب، وكل رجل حيجبه عن أصحابه ذراع من تراب، فليس 

إذا دخلت عليه فقل بسم اهللا اخلالق األكرب : برجل، وكان رضي اهللا عنه يلقن اخلائف من ظامل، ويقول
ل خائف ال طاقة ملخلوق مع اهللا عز وجل فريجع إليه املظلوم وعليه اخللعة، والوصول بالتعليق، حرز لك

قلة هذا الطعام، وال : وأنكرت عليه امرأة ما يقدمه للفقراء من الطعام القليل يف الصحون الرملي فقالت
يدي حممد رضي اهللا عنه س: هو مث ذهبت وعملت طعاماً بكثرة فيه فراخ وأوز، ومحلته إىل الزاوية، فقال

لسيدي يوسف القطوري رمحه اهللا كل طعامها كله وحدك فكل طعامها كله وحده، وشكا من اجلوع، 
الشيخ الربكة يف طعام : فأخذته إىل بيتها، وقدموا له حنو ذلك الطعام، وكثر، وهو يشكو اجلوع هلا فقال

حداً من أصحابه الغائبني عن السماط يأكل الفقراء ال يف أوانيهم فاستغفرت، وتابت، وكان إذا تذكر أ
الشيخ عنه لقمة أو لقمتني فترتل يف بطوم يف أي مكان كانوا مث جييئون، ويعترفون بذلك وكان إذا سأله 

أحد من املبكرين عن مسألة أجابه، فإن سأله عن أخرى أجابه حىت يكون املنكر هو التارك للسؤال 
لشخص أما تسأل، فلو سألتين شيئاً مل يكن عندي أجبتك من اللوح الشيخ رضي اهللا عنه لذلك ا: فيقول

احملفوظ وحضره الشيخ جالل الدين البلقيين رضي اهللا عنه يوماً يف امليعاد، فسمع تفسري الشيخ رضي اهللا 
 واهللا لقد طالعت أربعني تفسرياً للقرآن ما رأيت فيها شيئاً من هذه الفوائد اليت ذكرها: عنه للقرآن، فقال
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سيدي الشيخ حممد، وكذلك كان حيضره شيخ اإلسالم البلقيين، وشيخ اإلسالم العيين احلنفي، وشيخ 
أنت : اإلسالم البساطي املالكي، وغريهم وقبله الشيخ سراج الدين البلقيين رمحه اهللا بني عينيه، وقال له

وكان إذا " 17: الرعد" "ألرضوأما ما ينفع الناس فيمكث يف ا: "تعيش زماناً طويال ألن اهللا تعاىل يقول
وهاهنا كالم لو أبديناه لكم خلرجتم جمانني لكن نطويه : استغرق يف الكالم، وخرج عن أفهام الناس يقول

عمن ليس من أهله، وكان له صاحب يف مكة املشرفة فلما بلغه، وفاة الشيخ رضي اهللا عنه سافر إىل مصر 
يا سيدي أنا ذو عيال فقري : غري ذلك، وجاءه رجل، فقاللزيارة قرب الشيخ، ومل يكن له يف مصر حاجة 

الشيخ رضي اهللا عنه أقم عندنا سنة كاملة بشرط أنك كلما أحدثت : احلال فعلمين الكيمياء، فقال
توضأت وصليت ركعتني فأقام على ذلك فلما بقي من املدة يوم جاء إىل الشيخ فقال له غداً تقضي 

يا : أل من البئر ماء للوضوء فمأل دلواً من البئر فإذا هو مملوء ذهباً، فقالقم فام: حاجتك فلما جاءه قال له
الشيخ صبه مكانه، واذهب إىل بلدك فإنك قد : سيدي ما بقي يف اآلن شعرة واحدة تشتهيه، فقال له

  .صرت كلك كيمياء

    

دين بن كتيلة رضي الشيخ مشس ال: فرجع إىل بالده ودعا الناس إىل اهللا تعاىل، وحصل به نفع كبري قال
اهللا عنه، وكان سيدي حممد رضي اهللا عنه إذا صلى يصلي عن ميينه دائماً أربعة روحانية، وأربعة جسمانية 

ال يراهم إال سيدي حممد أو خواص أصحابه، ووقعت له ابنة صغرية من موضع عال فظهر شخص، 
خ، وقد أخذ علينا العهد أفال وتلقاها عن األرض فقلنا له من تكون؟ فقال من اجلن من أصحاب الشي

نضر أحداً من أوالده إىل سابع بطن فنحن ال خنالف عهده، وكان سكان حبر النيل يطلعون إىل زيارته، 
ابنته أم احملاسن رضي اهللا عنها، وزاروه مرة، وعليهم : وهو يف داره بالروضة، واحلاضرون ينظرون، قالت

يا سيدي أما تبتل : ة املغرب مث نزلوا يف البحر بثيام، فقلتالطيالسة، والثياب النظيفة، وصلوا معه صال
هؤالء مسكنهم يف البحر، وجاءه مرة رجل يف جوف الليل : ثيام من املاء فتبسم رضي اهللا عنه، وقال

: الشيخ ما تسرق، وتعمل شغلك فقال: حرامي فقال له: الشيخ من فقال: فوقف على دور القاعة فقال له

 اهللا، فإين مسرت فقال له الشيخ إنزل ما عليك بأس فتاب، وحسنت توبته، واستمر يف يا سيدي تبت إىل
زاوية الشيخ إىل أن تويف إىل رمحة اهللا تعاىل، وأمر شخصاً من أصحابه يوماً ينادي يف شوارع القاهرة، 

 على وأسواقها بأعلى صوته يا معشر املسلمني يقول لكم سيدي حممد احلنفي رضي اهللا عنه حافظوا
الصلوات اخلمس، والصلوات الوسطى حىت شاع ذلك يف مجيع البالد أن الشيخ أمر بذلك، فاعترض 

هذا ما هو للحنفي هذا هللا عز وجل فرجع الفقري، وأخرب الشيخ : بعض الشهود على منادي الشيخ، وقال
شاهد منهم : رضي اهللا عنه مبا وقع فسكت، فخرج يوم الثالث ينادي فمر على دكان الشهود فقال له
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فرجع إىل الشيخ رضي اهللا : لك ما قال: شيء هللا يا سيدي حممد يا حنفي مات البارحة الرجل الذي قال
كنا نقرأ حزب سيدي : ألحد ما قلت لك، وكان رضي اهللا عنه يقول: ال تعد تقول: عنه فأخربه فقال

ب الذي بني أصحايب اآلن، أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه فكان بعض الناس يستطيله فألفت احلز
وأخفيته، ومل أظهره حىت جاء اإلذن من سيدي أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه أدباً معه، ولعن شخص 

ال تعود لسانك إال خرياً، ولو كان ذلك جائزاً، وملا تزوج الشيخ مشس الدين : إبليس يف حضرته، فقال له
 عنه جلسا يأكالن، فجاءت هرة فخطفت قطعة حلم بن كتيلة رضي اهللا عنه بنت سيدي حممد رضي اهللا

الشيخ رضي اهللا عنه لعنك اهللا فقالت بنت الشيخ رمحه اهللا تذكر اللعنة على لسانك، وأنت رجل : فقال
الشيخ رضي اهللا عنه ال أعود ملثلها، وتاب من كل لفظ قبيح، وظهر : يقتدي بك، وتفيت املسلمني فقال

ر اهللا يف زاوية يف حارة قناطر السباع فهرع الناس إليه من األمراء، شخص بشعره، ويف وسطه مئزر يذك
للقاصد خذ هذه : والتجار، وغريهم فأرسل الشيخ رضي اهللا عنه وراءه، فحضر فاصفر لونه، وتغري، وقال

 القاصد ال بد فلم يزل به حىت جاء به إىل الشيخ فلما نظر إليه الشيخ: الفضة، وأعتقين من مقابلته فقال له

اخرج فخرج ال يدري أين يذهب، وانطفأ : يا ولدي قلة األدب ما يثبت معها شيء، وره وقال: قال له
  .الشيخ رضي اهللا عنه ما هي مائدة يقعد عليها طفيلي: امسه من ذلك اليوم فقال

    

 ميدون أول ما ترتل لرمحة على حلق الذكر مث تنشر على اجلماعة فكان الفقراء: وكان رضي اهللا عنه يقول
ما أحسن : أيديهم يف احللقة لعل أن يصيبهم شيء من الرمحة، ومسع رضي اهللا عنه يوماً امرأة تقول

السجود يف السماء بني املالئكة فقال هلا حمبة اهللا خري من ذلك، وكان رضي اهللا عنه يأمر أصحابه برف 
اذكروا اهللا تعاىل يف هذه : لالصوت بالذكر يف األسواق والشوارع، واملواضع اخلربة املهجورة، ويقو

األماكن حىت تصري تشهد لكم يوم القيامة، وحيرقوا ناموس طبع النفس فإنكم يف حجاب ما مل حترقوه، 
حىت حتضر لنا نية صاحلة، : وكان أصحابه إذا سألوه أن ميضي م إىل موضع الترتهات يف حني يقول

د إىل وليمة، وقال إن األئمة األربعة قد طلبوكم فالن، ودعاه ابن البارزي كاتب السر على أيام امللك املؤي
حرر النية يف حضور الفقراء، وهم حيضرون، وال تطلب : الشيخ رضي اهللا عنه للقاصد قل له: وفالن فقال

رضي اهللا : حضر عندنا يف الوليمة فالن، وفالن، وجتعلوا الفقراء حكاية مث قال: حضورهم ألجل أن تقول
رسي باب أحد على هذا الوجه إال وخربت دياره فرجع القاصد، وأخرب بذلك، عنه ما وطئ حافر ف

فسكت، ومل يزل ممقوتاً عند املؤيد حىت قتله كما تقدم، وسأله شخص يوماً عن احلالج، فقال احلالج 
فيه خالف قولنا كسراج الدين البلقيين، وغريه، وكان : تكلم يف حال غلبة هذا فوىل أنا لكن مث من يقول

 اهللا عنه إذا عطش، وطلب كوز املاء للشرب يقوم كل من يف الس من كبري أو أمري أو قاض فلم رضي
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يزالوا واقفني حىت يفرغ فيستأذنوه يف اجللوس فيأذن هلم، وكانت ملوك أقاليم األرض ترسل له اهلدايا 
درها على واحدة فيقبلها فأرسل إليه ملك الروم دابة متشي على ثالث قوائم مؤخرها على رجلني، وص

وكانت قدر اجلدي الصغري فأقامت عنده ستة أشهر، وماتت، وأهدى له سلطان تونس اخلضراء مشطاً 
لتسريح اللحية فإذا فردوه صار كرسياً ملصحف فأهداه الشيخ رضي اهللا عنه إىل امللك األشرف برسباي 

  . يف جوزة هندففرح به وأعجبه، وأهدى له ملك اهلند ثوباً بعلبكياً يف قصبة وشاشا

سيدي طريقتكم هذه أخذمتوها عمن فإن : ودخل عليه مرة فقري فرأى عليه ثياباً ال تليق إال بامللوك، فقال
ترتع يا سيدي هذه الثياب اليت عليك : من شأن األولياء التقشف، ولبس اخلشن فقال ما مقصودك؟ قال

رضي اهللا عنه، وخرجا ماشيني فرأى بعض وتلبس هذه اجلبة، ونذهب ماشيني إىل القرافة فأجابه الشيخ 
األمراء الشيخ رضي اهللا عنه فعرفه، فرتل من على فرسه، وخلع على الشيخ السالر الذي كان عليه، 
: وأقسم عليه باهللا تعاىل أن يقبله، ورجع هو ومماليكه مع الشيخ رضي اهللا عنه حىت شيعوه للزاوية فقال

كنا حنن واهللا لوال أنت من أوالد الفقراء ما حصل لك خري فتاب الشيخ لذلك الفقري رأيت يا ولدي أيش 
ذلك الفقري واستغفر، وكشف رأسه، ومل يزل خيدم الشيخ إىل أن مات رمحه اهللا تعاىل، وكان رضي اهللا 
عنه ال يشتري قط ملبوساً إمنا هو هدايا احملبني، وكان رضي اهللا عنه إذا ركب يذكر اهللا تعاىل بني يديه 

طريقة مشايخ العجم، ويقول هو شعارنا يف الدنيا، ويوم القيامة، وكان جيعل من خلفه مجاعة مجاعة ك
كذلك يذكرون اهللا تعاىل بالتوبة فكان الناس إذا مسعوا حسهم من املساجد أو الدور خيرجون ينظرون إليه 

 وال يبقى معه إال فيدعو، هلم، وكان إذا كتم أحد شيئاً عنه من ماله يذهب ذلك املال الذي كتمه كله،
  .املال الذي يعترف به

    

النار اليت يعذب اهللا ا : ودخل احلمام يوماً مع الفقراء أخذ ماء من احلوض ورشه على أصحابه، وقال
العصاة من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم مثل هذا املاء يف سخونته ففرح الفقراء بذلك، وكان رضي اهللا 

 سلم على أصحاب القبور، فريدون السالم عليه بصوت يسمعه من معه، وملا طلع تعاىل عنه إذا زار القرافة
سيدي حممد : فقراء الصعيد، ومعهم الفرغل بن أمحد رضي اهللا عنه يف شفاعة ابن عمر أمري الصعيد قال

 احلنفي رضي اهللا عنه ال تقضي هلؤالء حاجة ألم جاءوا بغري أدب، ومل يستأذنوا صاحب هذا البلد فكان

أنت مشد هذا البلد فلم جيبه : وملا دخلوا بالفرغل على السلطان أمحد جقمق قال له: األمر كما قال
لبعض قم يا فالن اكنس : السلطان لكونه جمذوباً، ومسع رضي اهللا عنه بعض الفقراء يف الزاوية يقول

أنت وأنت : وهو يقولقم أنت فما زاال يقوالن ذلك ساعة فخرج الشيخ رضي اهللا عنه، : الزاوية قال له
اخرجا، واجلسا على باب الزاوية وامنعا الناس من الدخول، وأنا أكنسها ففعال فخلع الشيخ ثيابه، وشد 



الشعراين- الطبقات الكربى  426  

وسطه وطوى احلصر، ونفضها، وكنسها وافتتح القرآن يتلوه من الفاحتة إىل آخر سورة األنعام حىت فرغ 
  .من الكنس رضي اهللا عنه

ن األلوف هم الذين ميدون مساطه يف املولد الكبري، ودخل يوماً فرأى األمراء وكان أمرياً كبرياً، واملقدمو
ال إله إال اهللا لو أمرنا امللوك أن يبنوا الكوانني لفعلوا، وكان شخص من التجار : يبنون يف الكوانني فقال

 صوته شديد اإلنكار على سيدي حممد رضي اهللا عنه حىت كان جييء إىل باب الزاوية أحياناً، ويرفع
باأللفاظ القبيحة يف حق الشيخ فدار عليه الزمان، وانكسر، وركبته الديون، فجاء إىل الشيخ رضي اهللا 
عنه فتلقاه بالترحيب، ومجع له من أصحابه ماالً جزيالً، ومل يزل يعتقد الشيخ إىل أن مات، ومل يعاتبه 

 آالت اللهو، فدخل يوماً يزور سيدي رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يترته عن مساع املعازف، ومجيع
عمر بن الفارض رضي اهللا عنه فرأى املازروين عماالً، واآلالت تضرب فأمره بالسكوت حىت يزور فزار 

  .الشيخ رضي اهللا عنه، وعمل جملس الذكر

    

يف : لفلما خرج عاد املازررين إىل حاله، ومل يتعرض الشيخ لكسر آالته، ومسع مرة مدرساً من احلنفية يقو
تقول خالفاً للشافعي بقلة أدب مل ال : درسه احلكم كذا خالفاً للشافعي رضي اهللا عنه فزجره، وقال

املدرس تبت إىل اهللا تعاىل يا سيدي، وكان إذا رأى رضي اهللا : رضي اهللا عنه، وإال رمحه اهللا فقال: تقول
 من الرياء، وذكروا يوماً عنده يا ولدي أخاف عليك أن يكون هذا: عنه يف جبهة فقري أثر سجود يقول

لو حضر عندنا عبد القادر هنا لكان تأدب معنا، وكان : سيدي عبد القادر اجلبلي رضي اهللا عنه فقال
حنن أسرار الوجود، وكان إذا وضع يده على الفرس احلرون مل يعد إىل حرونته، : رضي اهللا عنه يقول

: أبا ال أقول بإسالمهم، وكان يقول:  للبالد، ويقولوكان رضي اهللا عنه يكره مشايخ القرى، واملدركني

من اعتقد شيخاً، ومل يره كسيدي أمحد البدوي، وغريه ال يصري بذلك مريداً له إننا هو حمب له فإن شيخ 
الفقر يف الباطن ال : اإلنسان هو الذي يأخذ عنه، ويقتدي به، وكان يكره للفقري لبس الطليحية، ويقول

 اهللا عنه إذا رأى من الفقراء، وااورين عورة سترها عليهم، ويصري يسارقهم يف الظاهر وكان رضي
حبيث ال يشعرون، ويرغبهم يف ذلك األمر الذي فيه صالحهم، وكان رضي اهللا عنه يكره للفقري أن يكون 

ريق واهللا ما عرف الكيالين، وابن الرفاعي، وغريمها الط: عند شيخه، وال يشاوره يف أموره كلها، ويقول
إىل اهللا تعاىل إال على يد شيخ، وكم لعب الشيطان بعابد، وقطعه عن اهللا عز رجل، وكان إذا تشوش من 

الفقراء ما عندهم عصا يضربون ا من أساء األدب يف حقهم، وما : فقري ظهر عليه املقت، وكان يقول
تقول ال يرى مالن إال طالعاً : الساقية يف غنائها؟ قال: عندهم إال تغري خواطرهم، وسألوه مرة ما تقول

ورأى مرة شابني أمردين ينامان يف خلوة فلم يفش عليهما أمراً، وصار حيكي . وال فارغ إال نازالً
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بلغنا عن الشبلي رمحه اهللا تعاىل أنه دخل يوماً خربة : احلكايات املناسبة للتنفري عن مثل ذلك حىت قال
شيطان عليها فلما أحس الشبلي رضي اهللا عنه بذلك رفع يقضي فيها حاجته فوجد فيها محارة فراوده ال

صوته، وصاح يا مسلمون يا مسلمون احلقوين، وأخرجوا عين هذه احلمارة فإين أعرف ضعف نفسي عن 
سيدي حممد رضي اهللا عنه فإذا كان هذا حال مثل الشبلي رضي اهللا عنه يف : سلوك طريق الصيانة مث قال

ففطن لذلك الشابان فتفرقا عن االجتماع حىت كأما مل يكونا عرفا محارة، فكيف بالصور اجلميلة 
بعضهما، وكانت الفضة ال تنقطع من جيبه ألجل الفقراء فكان ال يقدم عليه فقري إال وضع يده يف جيبه، 

واهللا عطايا الشيخ أكثر من عطايا السلطان كل يوم، : وأعطاء من غري عدد، وكان الذي يالحظه يقول
هللا تعاىل عنه إذا ركب يف شوارع مصر ال يلقاه أمري أو كاتب سر أو ناظر خاص إال ورجع وكان رضي ا

  : معه إىل أي مكان أراد وتلقاه رجل أعجمي فأنشده

 منها برد تحيتي أوائله  نهاري نسيم كله إن تبسمت

    

ه وسلم مسع رد الشيخ رضي اهللا عنه هذا الرجل كلما صلى الصبح وصلى على النيب صلى اهللا علي: فقال
: السالم من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيستنري النور، ويقوى حىت يصري كأصيل النهار فكأنه يقول

حصيل يل اليوم الفتح، وكان اخلضر عليه السالم حيضر جملسه مراراً فيجلس على ميينه فإن قام الشيخ قام 
الصاحل فقال هو من صلح حلضرة اهللا عز معه، وإن دخل اخللوة شيعه إىل باب اخللوة، وسئل يوماً عن 

وجل، وال يصلح حلضرة اهللا عز وجل إال من ختلى عن الكونني، وسئل عن الويل فقال هو من قال ال إله 
إال اهللا، وقام بشروطها، وشروطها أن يوايل اهللا، ورسوله مبعىن أنه يواد اهللا بشهادته له بالوحدانية، وحملمد 

إذا مات الويل انقطع تصرفه يف الكون من : الة، وكان رضي اهللا عنه يقولصلى اهللا عليه وسلم بالرس
اإلمداد، وإن حصل مدد للزائر بعد املوت أو قضاء حاجة فهو من اهللا تعاىل على يد القطب صاحب 

بعضهم املزور يف احلقيقة هو الصفات ال الذوات : الوقت يعطي الزائر من احملد على قدر مقام املزور قال
يف : تبلى، وتفىن، والصفات باقية، وكان الشيخ رضي اهللا عنه خيرج إىل قرب رجل كان أباراً فقيل لهفإا 

قوموا ألهل العلوم الربانية فإن : إنه كان خيرب عن رأس ماله يف كل إبرة يبيعها، وكان يقول: ذلك فقال
، وكان بالشيخ رضي اهللا عنه عدة قيامكم يف احلقيقة إمنا هو لصفة اهللا تعاىل اليت أنار ا قلوب أوليائه

أمراض كل مرض منها يهذ اجلبال منها البلغم احلار، والبلغم البارد فاجتمع عنده األطباء، وقالوا إن 
النصف األعلى قد حتكم منه البلغم احلار، والنصف األسفل قد حتكم منه البلغم البارد فإن داوينا األعلى 

هلم خلوا بيين وبني اهللا تعاىل يفعل يب ما :  غلب عليه األعلى فقالغلب عليه األسفل، وإن داوينا األسفل
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آه إىل أن تويف رمحه : يريد، وأقام رضي اهللا عنه بذلك املرض سبع سنني مالماً فرشه ما مسعه أحد يقول
اهللا تعاىل سنة سبع وأربعني ومثامنائة، وكان مع وجود هذا البالء العظيم يتوضأ للصالة قبل دخول الوقت 

خبمس درج، واألذكار، واألحزاب تتلى حوله يف كل صالة، وال يصلي إال مع مجاعة، وملا دنت وفاته 
بأيام كان ال يغفل عن البكاء ليال، وال اراً، وغلب عليه الذلة، واملسكنة، واخلضوع حىت سأل اهللا تعاىل 

ق، وحصل له ذلك قبل موته قبل موته أن يبتليه بالقمل، والنوم مع الكالب، واملوت على قارعة الطري
فتزايد عليه القمل حىت صار ميشي على فراشه، ودخل له كلب فنام معه على الفراش ليلتني وشيئاً، ومات 
على طرف حوشه، والناس ميرون عليه يف الشوارع، وإمنا متىن ذلك ليكون له أسوة باألنبياء عليهم الصالة 

لسيد عيسى عليه الصالة والسالم يقول واهللا إن النوم مع والسالم الذين ماتوا باجلوع، والقمل، وكان ا
ال تتزوجي بعدي فمن تزوج بك خربت : الكالب لكثري على من ميوت، وملا دنت وفاته قال لزوجته

  .دياره، وأنا ال أحب أن تكوين سبباً خلراب دار أحد رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ مدين بن أحمد األشمونيومنهم    

    

أحد أصحاب سيدي الشيخ أمحد الزاهد رضي اهللا عنه، كان من أكابر العارفني، وانتهت إليه تربية 
املريدين يف مصر وقراها وتفرعت عنه السلسلة املتعلقة بطريقة أيب القاسم اجلنيد رضي اهللا عنه، قالوا، 

لشيخ حممد احلنفي وكان رضاعه على يد سيدي أمحد الزاهد رضي اهللا عنه، وفطامه على يد سيدي ا
رضي اهللا عنه السابق ذكره، فإنه ملا تويف سيدي أمحد الزاهد رضي اهللا عنه جاء إىل سيدي حممد رضي 
اهللا عنه، وصحبه وأقام عنده مدة يف زاويته خمتلياً يف خلوة مث إنه طلب من سيدي حممد إذناً بالسفر إىل 

قام مدة طويلة سائحاً يف األرض لزيارة الصاحلني مث زيارة الصاحلني بالشام، وغريه فأعطاه الشيخ إذناً ف
رجع إىل مصر فأقام ا واشتهر، وشاع أمره، وانتشر، وقصده الناس، واعتقدوه، وأخذوا عليه العهود، 
وكثرت أصحابه يف إقليم مصر، وغريها، وملا بلغ أمره سيدي الشيخ أبا العباس السرسي خليفة سيدي 

ال إله إال اهللا ظهر مدين بعد هذه املدة الطويلة، واهللا لقد أقام عندي : الحممد احلنفي رضي اهللا عنه ق
هكذا رأيته يف آخر مناقب سيدي حممد : قلت. سيدي يف هذه الزاوية حنو األربعني يوماً حىت كمل

احلنفي عند ذكر أصحابه الذين أخذوا عنه، واملشهور بني مجاعة سيدي مدين، والغمري، وغريهم أن 
 مدين رضي اهللا عنه كان على يد سيدي أمحد الزاهد فاهللا أعلم مبا كان، وهو من ذرية فطام سيدي

سيدي أيب مدين املغريب الثلمساين رضي اهللا عنه، وجده األدىن على املدفون بطبلية باملنوفية ووالده مدفون 
طبلية فدخلها، يف أمشون جريسان، وكلهم أولياء صاحلون، وأول من جاء من بالد املغرب جده الذي يف 
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احلب يل : وهو مغريب فقري ال ميلك شيئاً، فجاع جوعاً شديداً فمر به إنسان يقود بقرة حالبة فقال له
ثور فصارت يف احلال ثوراً، ومل تزل ثوراً إىل أن ماتت، ووقع له كرامات : شيئاً من اللنب أشربه، فقال له

وأما والد سيدي مدين رمحه اهللا تعاىل، فانتقل إىل كثرية فلم ميكنوه أن خيرج من بلدهم طبلية حىت مات، 
أمشون فولد له سيدي مدين فاشتغل بالعلم حىت صار يفيت الناس، واستسلم من أمشون عدة بيوت من 

النصارى منهم أوالد إسحاق، ومنهم الصديرية، واملقامعة، واملساعنة، وهم مشهورون يف بلد أمشون مث 
ال بد لك من شيخ فخرج إىل : اهللا تعاىل، واقتفاء آثار القوم، فقالوا لهحترك يف خاطره طلب الطريق إىل 

مصر فوافق سيدي حممد الغمري حني جاء إىل القاهرة يطلب اآلخر ما يطلب سيدي مدين فسألوا عن 
أحد يأخذون عنه من مشايخ مصر فدهلما على سيدي حممد احلنفي رضي اهللا عنه فهماً بني القصرين، 

ارجعا ليس لكما نصيب اآلن عند األبواب الكبار ارجعا إىل : رباب األحوال قال هلماوإذا بشخص من أ
الزاهد، فرجعا إليه فلما دخال تنكر عليهما زماناً مث لقنهما، وأخالمها ففتح على سيدي مدين رضي اهللا 

ومن عنه يف ثالثة أيام، وأما سيدي حممد الغمري رضي اهللا عنه فأبطأ فتحه حنو مخس عشرة سنة، 
كرامات سيدي مدين رضي اهللا عنه أن منارة زاويته املوجودة اآلن ملا فرغ منها البناء مالت إليه، وخاف 
أهل احلارة منها فأمجع املهندسون على هدمها، فخرج إليهم الشيخ على قبقابه فأسند ظهره إليها، وهزها 

املشهورة أن يوسف ناظر اخلاص والناس ينظرون فجلست على االستقامة إىل وقتنا هذا، ومن كراماته 
مبصر ظلم شخصاً من جتار احلجاز، وكان مستند الشيخ عبد الكرمي احلضرمي رضي اهللا عنه فسأل الشيخ 
يف التوجه إىل اهللا تعاىل فيه فتوجه فيه تلك الليلة، فرأى يوسف يف مقصورة من حديد مكتوب عليها من 

هو مدين هذا فقال شيخ يف مصر يعتقده يوسف فقال خارج مدين مدين فأصبح فأخرب التاجر، وقال من 
ارجع إىل مكان شيخه ال طاقة يل به، وشاوره بعض الفقراء يف السفر إىل بالده ليقطع عالئقه، وجييء إىل 
الشيخ بالكلية، فأذن له فباع ذلك الفقري بقرته، وبعض أمتعته، وجعل مثنها يف صرة، ووضعها، يف رأسه 

ض الراجع عمامته فوقعت بالصرة يف حبر النيل أيام زيادته فلما دخل الشيخ حكى فلما جاء يف املركب نف
له ما وقع فرفع سيدي مدين رضي اهللا عنه طرف السجادة وأخرج تلك الصرة تقطر ماء، وكان إذا رأى 

ر لفقري يوماً ما منعك يا ولدي عن احلضو: فقرياً ال حيضر جملس الذكر خيرجه، وال يدعه يقيم عنده فقال
احلضور إمنا هو مطلوب ملن عنده كسل ليتقوى لغريه، وأنا حبمد اهللا ليس عندي كسل فأخرجه : فقال

    مثل هذا يتلف اجلماعة، ويصري كل واحد يدعي بدعواه فيختل نظام : الشيخ، وقال

هللا الزاوية، وشعارها، وخرج فقري يوماً من الزاوية فرأى جرة مخر مع إنسان فكسرها فبلغ الشيخ رضي ا
ما أخرجته ألجل إزالة املنكر وإمنا هو إلطالق بصره حىت رأى : عنه ذلك فأخرجه من الزاوية، وقال

املنكر ألن الفقري ال جياوز بصره موضع قدميه، ووقع أن ثور الساقية انطلق يوماً فأكل من طحني الفقراء 
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ضي اهللا عنه، وجاءته رضي اهللا عنه قد صار املاء الذي ميلؤه لوضوء الناس فيه شبهة ر: فذحبه الشيخ، وقال
الشيخ رضي اهللا عنه مباسطاً هلا ما : هذه ثالثون ديناراً، وتضمن يل على اهللا اجلنة فقال هلا: امرأة فقالت

ال أملك غريها فضمن هلا على اهللا دخول اجلنة فماتت فبلغ ورثتها ذلك فجاءوا يطلبون : يكفي، فقالت
اشكروا يل فضل : هذا الضمان ال يصح فجاءم يف املنام، وقالت هلم: لواالثالثني ديناراً من الشيخ، وقا

الشيخ فإين دخلت اجلنة، فرجعوا عن الشيخ وحكى أن الشيخ رضي اهللا عنه كان يوماً يتوضأ يف البالوعة 
اليت يف رباط الزاوية فأخذ فردة القبقاب فضرب ا حنو بالد املشرق مث جاء رجل من تلك البالد بعد 

يا شيخ أيب الحظين : ة، وفردة القبقاب معه، وأخرب أن شخصاً من العياق عبث بابنته يف الربية فقالتسن
  .ألا مل تعرف أن امسه مدين ذلك الوقت، وهي إىل اآلن عند ذريته رضي اهللا عنه

    

ش هذه أي: وكان الشيخ عبادة أحد أعيان السادة املالكية ينكر على سيدي مدين رضي اهللا عنه، ويقول
الطريق اليت يزعم هؤالء حنن ال نعرف إال الشرع فلما انقلب بعض أصحاب الشيخ عبادة إىل سيدي 

مدين رضي اهللا عنه صحبوه، وتركوا حضور درسه ازداد إنكاراً، فأرسل سيدي مدين، وراءه يدعوه إىل 
 أحد يتحرك له، الشيخ رضي اهللا عنه ال: حضور مولده الكبري الذي يعمل له يف كل سنة فحضر فقال

وال يقوم، وال يفسح له فوقف الشيخ عبادة يف صحن الزاوية حىت كاد يتمزق من الغيظ ساعة طويلة مث 
سؤال : افسحوا للشيخ عبادة، فأجلسه جبانبه مث قال له: رفع سيدي مدين رضي اهللا عنه رأسه، وقال

القيام للمشركني مع عدم اخلوف هل جيوز عندكم : الشيخ عبادة رمحه اهللا تعاىل سل فقال: حضر فقال
: سيدي مدين رضي اهللا عنه باهللا عليك ما تكدرت حني مل يقم لك أحد فقال: ال فقال: من شرهم فقال

: له قال: إنسان ال أرضي عليك إال إن كنت تعظمين كما تعظم ربك ماذا تقول: لو قال لك: نعم فقال

أال اشهدوا أنين قد :  رءوس األشهاد، وقالأقول له كفرت فدارت فيه الكلمة فانتصب قائماً على
أسلمت على يد سيدي مدين رضي اهللا عنه، وهذا أول دخويل يف دين اإلسالم، ومل يزل يف خدمة 

سيدي مدين رضي اهللا عنه إىل أن مات رمحه اهللا تعاىل، ودفن يف تربة الفقراء، وحكى له الشيخ العارف 
ملا : ي أحد أصحاب سيدي حممد الغمري رضي اهللا عنه قالباهللا تعاىل سيدي حممد احلريفيش الدنوشر

عليك بسيدي : مات شيخنا رضي اهللا عنه مل يعجبنا أحد بعده جنتمع عليه فسألت بعض الفقراء فقال
الشيخ يتوضأ يف الرباط فدخلت عليه، فوجدته رجال بعمامة كبرية وجبة : مدين فسافرت إليه فقالوا يل

لشخص أين سيدي مدين فأشار إيل أنه : بشي واقف باملنشفة، فقلتعظيمة، وإبريق وطشت وعبد ح
يف نفسي الذا بذاك، وال عتب على الزمن بتحريك التاء املثناة من فوق ألن عهدي بسيدي : هذا فقلت

حممد رضي اهللا عنه أن يلبس اجلبة، والعمامة الغليظة، والتقشف الزائد، وليس يل علم بأحوال الرجال 
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على : اهللا أكرب فقال: لبيت قل الذا بذاك، وال عتب على الزمن بسكون الفوقية فقلتأصلح ا: فقال يل
نفسك اخلبيثة تسافر من البالد إىل هنا تزن الفقراء مبيزان نفسك اليت مل تسلم إىل اآلن فقلت تبت إىل اهللا 

 هذه احلكاية من تعاىل، وأخذ العهد علي، وأنا يف بركة سيدي مدين رضي اهللا عنه إىل اآلن، وكنت أمسع
سيدي علي املرصفي يرويها عن شيخه سيدي حممد بن أخت سيدي مدين عن سيدي حممد احلريفيش 
هذا فلما اجتمعت بسيدي حممد احلريفيش سنة مخس عشرة، وتسعمائة بدنوشر حكاها يل على جهة 

على :  بذلك، فقال يلاملباسطة فلما رجعت إىل القاهرة أخربت ا سيدي علياً رضي اهللا عنه، وأنا فرحان
وجه املباسطة كنت بال سند فصرت بسند، وضاقت النفقة على السلطان جقمق فأرسل يأخذ خاطر 

سيدي مدين رضي اهللا عنه باملساعدة على نفقة العسكر، فأرسل للسلطان قاعدة عمود حجر فحملها 
ل، واتسع احلال على السلطان، العتالون إىل القلعة، فوجدها السلطان معدنا فباعها، وجعلها يف بيت املا

  .السلطان هؤالء هم السالطني: فقال

ادخل : يا سيدي مقصودي أحفظ القرآن يف مدة يسرية فقال: وجاءه شخص قد طعن يف السن، وقال
هذه اخللوة فأصبح حيفظ القرآن كله، وكان الشيخ رضي اهللا عنه إذا سأله أحد عن مسألة يف الفقه ال 

ىل عيسى الضرير جييبك عنها وكان عيسى هذا أمياً مقيماً عنده يف الزاوية فجاءه اذهب إ: جييبه، ويقول
ال نطلب اجلواب : اذهبوا إىل عيسى الضرير جييب عنها فقالوا: مجاعة متعنتون على وجه االمتحان، فقال

اجلواب يف الكتاب الفالين الذي عندكم على الرف يف سابع سطر من عاشر ورقة، : إال منك فقال
فاستغفروا، وتابوا، ووقائع سيدي مدين رضي اهللا عنه كثرية مشهورة بني : جدوا األمر كما قالفو

  .مريديه، وغريهم

  عنه  رضي اهللا ومن أصحابه سيدي محمد الشويمي المدفون قبالة قبره

    

من فأما الشوميي رضي اهللا عنه، فكان . وسيدي أمحد احللفاوي رضي اهللا عنه املدفون يف صحن الزاوية
أرباب األحوال العظيمة، وكان يعمل هالالت املوادن، والضيب، وكان جيلس بعيداً عن سيدي مدين 

رضي اهللا عنه فكل من مر على خاطره شيء قبيح يسحب العصا، ويرتل عليه غنياً أو فقرياً كبرياً أو 
 يدي سيدي مدين رضي صغرياً أو أمرياً ال يراعي يف ذلك أحداً فكان من يعرف حباله ال يتجرأ جيلس بني

اهللا عنه أبداً ومرض سيدي مدين رضي اهللا عنه مرة أشرف فيها على املوت فوهبه من عمره عشر سنني 
مث مات يف غيبة الشوميي رضي اهللا عنه فجاء، وهو على املغتسل فقال كيف مت، وعزة ريب لو كنت 

ألصحابه عليكم بذكر اهللا : قولحاضرك ما خليتك متوت مث شرب ماء غسله كله، وكان رضي اهللا عنه ي
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وجاءه مرة شخص حيمل محلة امرأة حيبها، ويريد أن يتزوجها، وهي . تعاىل تقضي لكم مجيع حوائجكم
  .ادخل هذه اخللوة، واشتغل بامسها فدخل، واشتغل بامسها ليال، واراً: تأىب فقال له

إن كان األمر كذلك : نة فزهد فيها، وقالافتح يل أنا فال: فجاءته املرأة برجليها إىل اخللوة، وقالت له
  .فاشتغايل باهللا أوىل فاشتغل باسم اهللا تعاىل ففتح عليه يف خامس يوم رضي اهللا عنه

وكان الشوميي رضي اهللا عنه يدخل بيت الشيخ حيسس بيده على النساء فكن يشكون لسيدي مدين 
طبخ يوماً، وهم يف أمشون قلقاساً، فأعطوه واحتاج امل. حصل لكم اخلري فال تشوشوا: رضي اهللا عنه فيقول

له اشترا لنا قلقاساً من الغيط فخرج إىل ناحية التربة فملخ هلم من احللفاء قلقاساً : خرجاً، ومحار، وقالوا
حىت مأل اخلرج، ورجع بالفلوس فاعتقده النساء من ذلك اليوم، وملا مات سيدي مدين رضي اهللا عنه، 

إن مل : رضي اهللا عنه الشياخة يف الزاوية بعد الشيخ خرج له بالعصا، وقالوطلب ابن أخته سيدي حممد 
ترجع يا حممد، وإال استلفتك من ربك مث دخل، فأخرج سيدي أبا السعود ابن سيدي مدين، وهو ابن 

اذكر باجلماعة، فرجع ابن أخت سيدي مدين، ومل يتجرأ أن : مخس سنني فأجلسه على السجادة، وقال
حىت مات الشوميي رضي اهللا عنه، وكان، وهو مجال يف أمشون حيمل القمح أيام احلصاد، يطلع الزاوية 

دقوا قتيت، ومحل غريي فوجدوا : وكان ال حيمل اجلمل إال قنة واحدة فذكروا ذلك لشيخ العرب، فقال
 قتته مخسة أرادب فقال اجلمل حيمل أكثر من مخسة أرادب، وهو الذي زرع اخلروبة اليت هي قريب من

التيه يف طريق احلجاز حني توضأ سيدي مدين رضي اهللا عنه ملا سافر إىل احلج، ووقائه كثرية مشهورة 
  .عند مجاعة سيدي مدين رضي اهللا عنه

  تعالى عنه  رضي اهللا وأما الحلفاوي

فكان رجال صاحلاً سليم الباطن، وكان ميشي حبلفايته حبضرة الشيخ يف الزاوية، وكان الشوميي رضي اهللا 
أنت قليل األدب فغضب يوماً منه فهجره فلما كان الغروب آخر اليوم : عنه يتأثر من ذلك، ويقول له

الثالث جاء له الشوميي، وصاحله وقال رأيت احلق يغضب لغضبك يا أخي، ومل يفتح علي بشيء من 
ه هذه يف أنا رأيته ميشي حبلفايت: مواهب احلق منذ هجرتك فبلغ ذلك سيدي مدين رضي اهللا عنه فقال

  .اجلنة رضي اهللا عنه تويف سيدي مدين رضي اهللا عنه سنة نيف، ومخسني، ومثامنائة رضي اهللا تعاىل عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ محمد بن أحمد الفرغليومنهم    

    

املدفون يف أيب تبج بالصعيد كان رضي اهللا عنه من الرجال املتمكنني أصحاب التصريف، ومن كراماته 
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للنقيب خميمر يا خميمر ادخل هذه : رضي اهللا عنه أن امرأة اشتهت اجلوز اهلندي فلم جيدوه يف مصر فقال
اخللوة واقطع هلا مخس جوزات من الشجرة اليت جتدها يف داخل اخللوة، فدخل فوجد شجرة جوز فقطع 

حجر رضي اهللا عنه هلا منها مخس جوزات مث دخل بعد ذلك فلم جيد شجرة، ومر عليه شيخ اإلسالم ابن 
يف سره ما اختذ اهللا من ويل جاهل ولو اختذه لعلمه : مبصر يوماً حني جاء يف شفاعة األوالد عمر، فقال

قف يا قاضي فوقف فمسكه، وصار يضربه، ويصفعه على وجهه، : على وجه اإلنكار عليه فقال له
يخاً أصفر يف غري أوانه فأتاه به، بل اختذين، وعلمين، ودخل عليه بعض الرهبان فاشتهى عليه بط: ويقول

وقال، وعزة ريب مل أجده إال خلف جبل قاف، وخطف التمساح بنت خميمر النقيب فجاء وهو يبكي إىل 
اذهب إىل املوضع الذي خطفها منه، وناد بأعلى صوتك يا متساح تعال كلم الفرغل : الشيخ فقال له

اخللق بني يديه جارية مييناً ومشاال إىل أن وقف فخرج التمساح من البحر، وطلع كاملركب، وهو ماش، و
على باب الدار فأمر الشيخ رضي اهللا عنه احلداد بقلع مجيع أسنانه، وأمره بلفظها من بطنه فلفظ البنت 

حية مدهوشة، وأخذ على التمساح العهد أن ال يعود خيطف أحداً من بلده ما دام يعيش، ورجع التمساح 
كثرياً كنت أمشي بني يدي اهللا تعاىل حتت : ر، وكان رضي اهللا عنه يقولودموعه تسيل حىت نزل البح

  .العرش

كذا فكذبه شخص من القضاة فدعا عليه باخلرس فخرس حىت مات، وكان آخر : كذا وقلت له: وقال يل
عمره مقعداً، ويتكلم على أخبار سائر األقاليم من أطراف األرض، ويبدلون له كل يوم، والثاين زربوناً 

زرت الفرغل بن أمحد رضي اهللا عنه، وأنا : يداً، ومسعت سيدي حممد بن عنان رضي اهللا عنه يقولجد
ها هو حممد بن حسن األعرج خرج بقصد زيارتنا، : شاب فأخرب مجاعته خبروجي من بالد الشرقية، وقال

للفرغل بساطاً فكان وكانت له نصرانية تعتقده يف بالد اإلفرنج فنذرت إن عايف اهللا تعاىل ولدها أن تصنع 
ها هم غزلوا صوف البساط ها هم دوروا الغزل على املواسري ها هم شرعوا يف نسجه ها هم : يقول

يوماً واحد خيرج يأخذ : أرسلوه ها هم نزلوه املركب ها هم وصلوا إىل احملل الفالين مث الفالين فقال
باب كما قال الشيخ رمحه اهللا، وأرسل البساط، فإنه قد وصل على الباب فخرجوا فوجدوا البساط على ال

غمض عينك فغمض عينه فوجد نفسه يف بلده : مع القاصد الذي جاء بالبساط بعضاً من اهلدية وقال له
طينات وسطى، وجعلوه حارس اجلرن، وهو صغري يف بين صميت فأخذ فريكاً أخضر، وطلع فوق جرن 

للنار ال حترقي إال : أنا قلت: وا له، وضربوه فقالحيرقه فتسامع الناس إن هذا انون أحرق اجلرن فطلع
مهرها غال : لرجل زوجين ابنتك فقال: وقال. فريكي بس، وانظروا أنتم فوجدوها مل حترق إال الفريك

لك الفرغل امأل : أربعمائة دينار فقال اذهب إىل الساقية، وقل هلا قال: كم تريد فقال: عليك فقال
 له قادوسني فلم يزل هو وذريته مستورين بربكة الشيخ حىت ماتوا، قادوس ذهب، وقادوس فضة فمألت
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وليتك من اخللصة للملصة فواله السلطان كشف أربع أقاليم : وجاءه ابن الزرازيري فقبل رجله فقال له
قل لشيخك أنت دوكاري فرجع : الصعيد، وأرسل قاصده إىل أمري يف مصر يشفع عنده يف فالح فقال

أخربه فنقر بإصبعه يف األرض كهيئة الذي حيفر، فجاء اخلرب أن السلطان غضب على القاصد إىل الشيخ ف
: ذلك األمري، وأمر دم داره فهي خراب إىل اآلن ناحية جامع طولون مث ضرب عنقه بعد ذلك فقالوا له

ط الفقيه ما سببه؟ قال ال أعرف له سبباً إال أن اهللا تعاىل حركين لذلك، وجلس عنده فقيه يقرأ القرآن فن
كنت أرى نوراً متصال : من أعلمك يا سيدي، وأنت ال حتفظ القرآن؟ فقال: نطيت فقال له: فقال له

أنا : صاعداً إىل السماء فانقطع النور، ومل يتصل مبا بعده فعلمت أنك نطيت، وكان رضي اهللا عنه يقول
كرها يل أقضيها له، ووقائعه من املتصرفني يف قبورهم فمن كانت له حاجة فليأت إىل قبالة وجهي، ويذ

  .تويف سنة نيف ومخسني ومثامنائة رضي اهللا تعاىل عنه آمني. رضي اهللا عنه ال حتصيها الدفاتر

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ أبو بكر الدقدوسيومنهم    

    

ت شيخ سيدي عثمان اخلطاب رضي اهللا عنهما، كان رضي اهللا عنه من أصحاب التصريف النافذ، وكان
أخربين : حكى يل شيخ اإلسالم الشيخ نور الدين الطرابلسي احلنفي رمحه اهللا تعاىل قال. األعيان تقلب له

سيدي عثمان اخلطاب رمحه اهللا تعاىل أنه حج مع سيدي أيب بكر رضي اهللا عنه سنة من السنني فكان 
اس أجيء إليه فأخربه بذلك الشيخ يقترض طول الطريق األلف دينار فما دوا على يدي فإذا طالبين الن

عد لك من هذا احلصا بقدر الدين فكنت أعد األلف حصاة، واخلمسمائة، واملائة واألربعني : فيقول له
فلما دخلنا مكة كان الشيخ رضي اهللا عنه يضع كل : والثالثني، وأذهب ا إىل الرجل فيجدها دنانري قال

وهذا أمر ما بلغنا :  يدخل، ويأكل مدة جماورته مبكة قاليوم مساطاً صباحاً، ومساء يف ساحة ال مينع أحداً
  .فعله ألحد قبل سيدي أيب بكر

وكان له صاحب يصنع احلشيش بباب اللوق فكان الشيخ رضي اهللا عنه يرسل إليه أصحاب احلوائج 
ية سيدي عثمان رضي اهللا عنه فسألته يوماً عن ذلك، وقلت املعصية ختالف طريق الوال: فيقضيها هلم قال

يا ولدي ليس هذا من أهل املعاصي إمنا هو جالس يتوب الناس يف صورة بيع احلشيش فكل من : فقال
اشترى منه ال يعود يبلعها أبداً هكذا أخربين سيدي نور الدين الطرابلسي عن سيدي عثمان رمحه اهللا 

  .تعاىل

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي عثمان الخطابومنهم    
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 بكر الدوقدسي رضي اهللا عنه من الزهاد املتقشفني، كان له فروة يبسها أجل من أخذ عن سيدي أيب
شتاء وصيفاً، وهو حمزم مبنقطة من جلد، وكان شجاعاً يلعب اللبخة فيخرج له عشرة من الشطار، 

ويهجمون عليه بالضرب فيمسك عصاه من وسطها، ويرد ضرب اجلميع فال يصيبه واحدة هكذا أخرب 
أنا قاسيت مرارة اليتم ملوت أيب، : ن رضي اهللا عنه رحيماً باألوالد األيتام، ويقولعن نفسه يف صباه، وكا

وأنا صغري، وكان مطرقاً على الدوام ال يرفع قط رأسه إىل السماء إال حلاجة أو خماطبة أحد، وكان مل 
طحنه، وإما يف يزل يف عمل مصاحل فقراء الزاوية، وغريهم إما يف غربلة القمح، وإما يف تنقيته، وإما يف 

مجيع آالت الطعام وإما يف خياطة ثياب الفقراء، وإما يف تفليتها، وإما يف الوقود حتت الدست، وإما يف 
مجيع احلطب من البساتني، وبلغ الفقراء، واألرامل عنده أكثر من مائة نفس، وليس له رزقة، وال وقف إال 

خلوه للشيخ عثمان، وكان : ء من اخلضر يقولعلى ما يفتح اهللا به كل يوم، وكان كل من بار عنده شي
إذا ضاق عليه احلال يطلع للسلطان قايتباي يطلب منه فريسم له بالقمح، والعدس، والفول، واألرز، وحنو 

له السلطان يوماً يا شيخ عثمان أيش بالك ذه الناس كلهم أطلقهم حلال سبيلهم، وأرح : ذلك فقال
هذه املماليك، والعسكر واقعد، وحدك فقال هؤالء عسكر اإلسالم له، وأنت اآلخر أطلق : نفسك فقال

فقال، وهؤالء عسكر القرآن فتبسم السلطان، وملا شرع يف بناء اإليوان الكبري عارضه هناك ربع فيه بنات 
اخلطأ فطلع للسلطان فقال يا موالنا هذا الربع كان مسجداً، وهدموه، وجعلوه ربعاً فصدق قول الشيخ 

يا : الربع، ومتكني الشيخ من جعله الزاوية، فأرشوا بعض القضاة فطلع إىل السلطان، وقالورسم دم 
السلطان ثبت عندي قول : موالنا يبقى عليكم اللوم من الناس ترمسون دم ربع بقول فقري جمذوب، فقال

آه بعينه، الشيخ فهدمه فظهر احملراب، والعمودان فأرسل الشيخ رضي اهللا عنه وراء السلطان فرتل فر
  .وطلب أن يصرف على العمارة

    

ال حنن منهده فيها مهدا فهذا كان سبب علوه إىل : أساعدك يف كب التراب فقال: فأىب الشيخ، فقال
اآلن، وبقية الزاوية كانت زاوية شيخه الشيخ أيب بكر الدقدوسي رضي اهللا عنه، وأخربين شيخ اإلسالم 

السيد الشريف اخلطايب املالكي النحوي رمحهما اهللا تعاىل قاال مسعنا الشيخ نور الدين الطرابلسي احلنفي، و
: ملا حججت مع سيدي أيب بكر سألته أن جيمعين على القطب، فقال: سيدي عثمان رضي اهللا عنه يقول

اجلس هاهنا، ومضى فغاب عين ساعة مث حصل عندي ثقل يف رأسي فلم أمتالك أمحلها حىت لصقت 
: حدثان عندي بني زمزم، واملقام ساعة وكان من مجلة ما مسعت من القطب يقولحلييت بعانيت فجلسا يت

لشيخي توص به فإنه جييء منه مث قرأ سورة الفاحتة، وسورة : آنستنا يا عثمان حلت علينا الربكة مث قال
قريش ودعوا، وانصرفا مث رجع سيدي أبو بكر رضي اهللا عنه فقال ارفع رأسك قلت ال أستطيع فصار 



الشعراين- الطبقات الكربى  436  

ين، ورقبيت تلني شيئاً فشيئاً حىت رجعت ملا كانت عليه فقال يا عثمان هذا حالك، وأنت ما رأيته ميرج
فكيف لو رأيته فمن مث كان سيدي عثمان رضي اهللا عنه ال يريد االنصراف عن جليسه حىت يقرأ سورة 

تعاىل، وما رأيت الشيخ مشس الدين الطنبخي رمحه اهللا : الفاحتة، وإليالف قريش ال بد له من ذلك قال
سيدي أبا العباس الغمري رضي اهللا عنه يقوم ألحد من فقراء مصر غري الشيخ عثمان اخلطاب كان يتلقاه 

من باب اجلامع رضي اهللا عنهما، وكذلك كان سيدي إبراهيم املتبويل رضي اهللا عنه حيبه، ويعظمه، 
:  يا سيدي عثمان املدد يقولشخص: وكان كل واحد منهما جييء لزيارة اآلخر، وكان إذا قال له

  .عثمان حطبة من حطب جهنم فماذا ينفعكم خاطره رضي اهللا عنه

وأخربين سيدي الشيخ نور الدين الشوين رضي اهللا عنه أنه جاور عنده مدة فخرج يتوضأ ليال فوجد 
خي أنا يا أ: قم ما هو حمل نوم فكشف عن وجهه، وقال: رجال ملفوفاً يف نخ يف طريق امليضأة فقال له

عثمان أخرجتين أم األوالد، وحلفت أا ما ختليين أنام يف البيت هذه الليلة، وكانت مسلطة عليه، 
وكذلك كانت امرأة صاحبه الشيخ عثمان الدميي، وكان عيال كل منهما خترج على اآلخر، وكان كل 

  .منهما ينادي اآلخر بيا عثمان فقط من غري لفظ لقب، وال كنية رضي اهللا عنهما

  .خرج رضي اهللا تعاىل عنه زائراً للقدس فتويف هناك سنة نيف ومثامنائة رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ محمد الحضريومنهم    

املدفون بناحية يا بالغربية، وضرحيه يلوح من البعد من كذا، وكذا بلداً، كان من أصحاب جدي رضي 
ب من دقائق العلوم، واملعارف ما دام صاحياً، فإذ قوي عليه اهللا عنهما، وكان يتكلم بالغرائب والعجائ

احلال تكلم بألفاظ ال يطيق أحد مساعها يف حق األنبياء، وغريهم، وكان يرى يف كذا كذا بلداً يف وقت 
بسم اهللا فطلع : واحد، وأخربين الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم اجلمعة فسألوه اخلطبة، فقال

: وأشهد أن ال إله لكم إال إبليس عليه الصالة والسالم فقال: هللا وأثىن عليه وجمده مث قالاملنرب فحمد ا

  .الناس كفر فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من اجلامع

فجلس عند املنرب إىل أذان العصر، وما جترأ أحد أن يدخل اجلامع مث جاء بعض أهل البالد ااورة فأخرب 
فعددنا له ذلك اليوم ثالثني خطبة هذا، وحنن نراه جالساً : هم وصلى م قالأهل كل بلد أنه خطب عند

عندنا يف بلدنا، وأخربين الشيخ أمحد القلعي أن السلطان قايتباي كان إذا رآه قاصداً له حتول، ودخل 
 البيت خوفاً أن يبطش به حبضرة الناس، كان إذا أمسك أحداً ميسكه من حليته، ويصري يبصق على وجهه،

ال : ويصفعه حىت يبدو له إطالقه، وكان ال يستطيع أكرب الناس، يذهب حىت يفرغ من ضربه، وكان يقول
األرض بني يدي كاإلناء الذي : يكمل الرجل حىت يكون مقامه حتت العرش على الدوام، وكان يقول
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 وتسعني، ومثامنائة تويف رضي اهللا عنه سنة سبع. آكل منه، وأجساد اخلالئق كالفوارير أرى ما يف بواطنهم
  .رضي اهللا عنه

سيدي عيسى بن نجم خفير البرلسومنهم    

كان من العلماء العاملني وله اهدات العالية يف الطريق، ومسعت سيدي علياً  تعاىل عنه رضي اهللا   
مكث سيدي عيسى بن جنم رضي اهللا عنه بوضوء واحد سبع عشر سنة : املرصفي رضي اهللا عنه يقول

للنقيب ال : توضأ يوماً قبل أذان العصر، واضطجع على سريره، وقال: فقال.  سيدي كيف ذلكيا: فقلت
متكن أحداً يوقظين حىت أستيقظ بنفسي فما جترأ أحد يوقظه فانتظروه هذه املدة كلها فاستيقظ، وعيناه 

 منطقة كالدم األمحر فصلى بذلك الوضوء الذي كان قبل اضطجاعه، ومل جيدد وضوءاً وكان يف وسطه
وهذه احلالة من أحوال الشهود فيمضي على : قلت. فلما قام، وحلها تناثر من وسطه الدود رضي اهللا عنه

صاحبها عمره كله كأنه حملة بارق كما يعرفه من سلك أحوال القوم، وأخربين الشيخ حممد الربلسي أن 
. حصاناًشخصاً نذر إن ولدت فرسي هذه حصاناً فهو لسيدي عيسى بن جنم فولدت له   

فلما كرب أراد أن يبيعه، وقال أيش يعمل سيدي عيسى فبينما هو مار به ذات يوم، وقد صار جتاه سيدي 
عيسى رمح من صاحبه حىت دخل الزاوية فرمح صاحبه وراءه فدخل احلصان قرب الشيخ فلم خيرج رضي 

  .اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ شهاب الدين المرحوميومنهم    

حاب العارف باهللا تعاىل سيدي مدين رضي اهللا عنه، كان طريقه ااهدة، والتقشف وكان يلبس أحد أص
الفروة صيفاً، وشتاء يلبسها على الوجهني، وكان مل يزل مطرقاً إىل األرض، وكان يقرئ األطفال مبصر 

 أن تويف العتيق بالقرب من سيدي حممد ساعي البحر، ومكث عند شيخه سيدي مدين رضي اهللا عنه إىل
  .مل يذق له طعاماً

أنا مل آكل لشيخي طعاماً خوفاً أن أشرك يف طليب للشيخ شيئاً آخر رضي اهللا عنه، : فقيل له يف ذلك فقال
ذهبت الطريق، وذهب عشاقها، وصار الكالم فيها معدوداً عند الناس من : وكان رضي اهللا عنه يقول

ظيم، وكان الغالب عليه رضي اهللا عنه اخلشوع، والبكاء ال البدعة فال حول، وال قوة إال باهللا العلي الع
له يا : سيدي، وشيخي الشيخ نور الدين الشوين رضي اهللا عنه زرته مرة، وقلت: تكاد جتده إال باكياً قال

يا أخي واهللا ما ما أعد نفسي سلمت من النفاق طرفة : سيدي مقصودي الطريق إىل اهللا عز وجل فقال
يا سيدي ادع يل فخر باكياً بوجهه إىل : فلما أردت االنصراف قلت:  عهداً قالعني، ومل تأخذ علي
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لنفسه عشيت يا شقية إىل زمان صار يطلب من مثلك : األرض، وصار يفحص كالطري املذبوح، وقال
الدعاء، ويوبخ نفسه رضي اهللا عنه، ومن أجل أصحابه سيدي الشيخ أبو السعود اجلارحي، وسيدي 

هللا تعاىل سيدي سليمان اخلضريي رمحهما اهللا تعاىل، ورضي عنهما، وكان سيدي حممد الشيخ العارف با
الشيخ سليمان اخلضريي عندي أكمل من الشيخ أيب السعود رضي اهللا : بن عنان رضي اهللا عنه يقول

  .عنه

اهللا  رحمه الشيخ العارف باهللا تعالى سيدي محمد ابن أخت سيدي مدينومنهم    

    

 علينا، وعلى املسلمني من بركاته، واشتهر بابن عبد الدائم املديين، كانت جماهداته فوق أعاد اهللا تعاىل
احلد فظهر صدقه يف تالمذته فخرج من حتت تربيته سيدي الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي حممد أبو 

دي الشيخ احلمائل السروري، والشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي نور الدين احلسين بن عني الغزال، وسي
العارف باهللا تعاىل سيدي نور الدين علي املرصفي، وخالئق كثرية من العجم، واملغاربة، ومدار طريق 

القوم اليوم يف مصر على تالمذته رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه ذا مست ى، ونظافة، وترافة أقبلت 
 السوق فيشتري حاجته بنفسه، وحيمل عليه اخلالئق فطردهم بالقلب فلم يصر حوله فقري، وصار خيرج إىل

اخلبز إىل الفرن بنفسه إىل أن مات، ودفن على باب تربة سيدي مدين رضي اهللا عنهما، وكان رضي اهللا 
يف هذه الدار، وما بقي إال القدوم على الواحد األحد وله رسالة : وقيل: شبعنا كالماً، وقال: عنه يقول

وسبب دفنه على باب التربة دون أن : قلت. يقته يف مصر، وغريهاعظيمة يف علم السلوك يتداوهلا أهل طر
يدخلوه فيها مع مجاعة سيدي مدين كما أخربين به شيخنا الشيخ أمني الدين إمام جامع الغمري مبصر 

رضي اهللا عنه أن سيدي أبا السعود ابن سيدي مدين، ومجاعته مل ميكنوه من الدخول للوقعة اليت كانت 
: جلس للمشيخة بعد سيدي مدين رضي اهللا عنه دون ولده، وأيب السعود وقالوا لهبينهم وبينه حني 

الطريق جاءتك من أين؟ الولد أحق، وهذا الداء مل يزل بني أوالد األشياخ، وبني مجاعة والدهم إىل 
عصرنا هذا إال من محاه اهللا عز وجل من محية اجلاهلية، وملا منعوه من زاوية سيدي مدين انتقل إىل 

درسة أم خوند خبط بني السورين، فانقلب الفقراء معه فركب مجاعة من زاوية سيدي مدين، ومضوا إىل م
هلا أنت عمرت املدرسة حيصل لك األجر، وإال التعب : أم خوند صاحبة املدرسة، وكانت ساذجة فقالوا

ه، والدعاء وما بقي إن هذا الذي يسمي نفسه املديين أخذ األجر كله ل: من غري أجر فقالت األجر فقالوا
حيصل لك شيء فركبت بنفسها، وجاءت فأخرجته منها فانتقل إىل مدرسة ابن البقري بباب النصر وا 

جاء مغريب إىل : تويف رضي اهللا عنه، وأخربين الشيخ مشس الدين الصعيدي املؤذن مبدرسة أم خوند قال



الشعراين- الطبقات الكربى  439  

 ذو عيال، وفقراء كثرية، وليس يا سيدي أنت رجل: سيدي الشيخ حممد ابن أخت سيدي مدين، فقال
جزاك اهللا عنا : لك رزقة، وال معلوم، ومقصودي أعلمك صنعة الكيمياء تنفق منها على الفقراء، فقال له

خرياً فقال يا سيدي فلوس آخذ ا احلوائج، فأعطاه فجاء باحلوائج فقال الشيخ كمل مجيلك، وادخل 
الشيخ رضي اهللا عنه للفقراء، : دته، ودخل اخللوة، فقالهذه اخللوة، واعملها مث أعرضها علينا فجاء بع

وهذا الرجل ما يعرف من أحوال الفقراء شيئاً إمنا كيمياء الفقراء أن يعطيهم اهللا تعاىل قلب األعيان بلفظ 
هذا الوقت خيرج حمروق الوجه، واللحية فبعد حلظة دق الباب، وقال افتحوا يل احترقت : كن مث قال هلم

الشيخ رضي اهللا عنه ال حاجة : انطلق يف الكربيت فقال: وجدوه حمترق الوجه واللحية، وقالففتحوا له ف
الشيخ مشس الدين الصعيدي رمحه اهللا : لنا بكيمياء فيها حرق الوجوه، واللحى اذهب حلال سبيلك قال

عن ذلك وأن كرتهم تعاىل، وإمنا مل يرده الشيخ أوال من غري جتربة صيانة للخرقة ليعلمه أن الفقر يف غنية 
  .واهللا أعلم. القناعة يف هذه الدار ال غري

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا الشيخ العارف باهللا تعالى سيدي علي المحليومنهم  

    

كان من رجال اهللا املعدودة، وكان رضي اهللا عنه يبيع السمك القديد مع البطيخ مع التمر حنا، واملرسني 
له هات يل ما تقدر عليه من : ذا أتاه فقري يستعني به يف شيء من الدنيا يقولواليامسني، والورد وكان إ

: ذوبه بالنار فإذا أذابه يأخذ الشيخ بإصبعه شيئاً يسرياً من الترب مث يقول: الرصاص فإذا جاء به يقول له

: ذهبك فقالما م: عليه باسم اهللا، وحيركه فإذا هو ذهب لوقته، وأنكر عليه مرة قاض يف دمياط، وقال له

يا علماء البلد ما : حنشي مث نفخ على القاضي فإذا هو ميت، وكان رضي اهللا عنه ميشي يف البلد، ويقول
يصلح امللح إذا امللح فسد، وكراماته رضي اهللا عنه كثرية، وأرسل مرة سيدي حسني أبو علي رضي اهللا 

ة يف نظري السالم مث غرف له من البحر سيدي على احمللي رضي اهللا عنه نعطيك هدي: فقال. عنه السالم له
مات سنة نيف، . الفقري ليس يل، وال لشيخي حاجة باجلواهر فردها يف البحر: ملء القفة جواهر فقال

  .وتسعمائة رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ اإلمام العارف باهللا تعالى سيدي علي بن شهاب جدي األدنىومنهم    

األصل يف الطريق إىل اهللا تعاىل طيب املطعم، وكان إذا : ني يف الورع، ويقولكان رضي اهللا عنه من املدقق
طحن يف طاحون يقلب احلجر، وخيرج ما حتته من دقيق الناس يعجنه للكالب مث يطحن، وخيلى للناس 

بعده الدقيق من قمحه، ومل يأكل فراخ احلمام الذي يف أبراج الريف إىل أن مات، وكان والدي رمحه اهللا 
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: يا ولدي كل من اخللق يفيت بقدر ما علمه اهللا عز وجل مث يقول: اىل يأتيه بفتاوى العلماء حبله فيقولتع

يا ولدي إا تأكل احلب أيام البذار، ويطريوا باملقالع، ولذلك يعملون هلا أشياء جتفلها يف اجلرون، ولو 
ناه مث بالغ فتورع عن أكل العسل النحل، كان الفالحون يسمحون مبا يأكله احلمام ما فعلوا شيئاً مما ذكر

إين رأيت أهل الفواكه ببالدنا يطريون النحل عن زهر اخلوخ، واملشمش وغريهم، وال يسمحون : وقال
" كلي من كل الثمرات"اهللا تعاىل املالك احلقيقي : والدي رمحه اهللا تعال أما قال: بأكل أزهارهم، فقال له

والدي إن كل تفيد العموم فنحن على : احة؟ فسكت والدي مث قال لهالثمرات اململوكة أم املب: فقال
اخلاص مقدم على العام، وقد حرم اهللا عليك أن ترعى بقرتك يف زرع الناس بغري رضاهم مث : العموم فقال

مثلي ال يكون معلماً لك يا سيدي، وكان : تشرب لبنها فكشف والدي رمحه اهللا رأسه، واستغفر، وقال
، وال يدخل جوفه قط شيئاً من ناحيتهم، وال من ناحية آبائهم حىت يف أيام الغالء كان يقرئ األطفال

جيوع، ويطعم ذلك ألرامل البلد، وأيتامها، وكان عنده موهبة معلقة يف سقف الزاوية كل صغري فضل من 
ة نفس، عمى الشيخ عبد الرمحن فكانت متأل كل يوم، وكان األطفال حنو مائ: خبزه شيء يضعه فيها قال

فريسل العرفاء بقفف صغار بعد العشاء تفرقه على مساكني البلد، وأوقات هو بنفسه، وإذا كان الزمان 
زمان رخاء يترصد املراكب اليت ترسي من قلة الريح بساحل بلده فريسله هلم مع اجلنب، والفول احلار، 

مباشر، وال أحد من أعوان ومعهما مهما وجد، وكان ال يأكل قط من طعام فالح، وال شيخ بلد، وال 
يا سيدي : الظلمة من منذ وعى على نفسه، وقدم إليه مرة رجل قباين يف بوالق طعاماً فلم يأكله فقال

ال آكل من طعام من ميسك امليزان لعدم حتريرها يف الغالب على وجه : هذا حالل هذا من عرقي فقال
  .اخلالص

    

كان جدك من إخواين يف اجلامع : ضي اهللا عنه يقولومسعت شيخنا شيخ اإلسالم زكريا األنصاري ر
األزهر، وكان يضرب يب وبه املثل يف شدة االجتهاد، وصيام النهار، وقيام الليل بنصف القرآن كل ليلة، 

مسعت أخي إبراهيم املتبويل رضي اهللا : وكان يفوقين يف الورع فإنه مل يأكل من طعام مصر قط، ويقول
 األبدان وكذلك كان ال يشرب من ماء حممول على يد غريه من البحر أبداً طعام مصر سم يف: عنه يقول

بل كان يأخذ له جرة، ويذهب إىل حبر النيل فيملؤها، ويشرب منها حىت تفرغ، وكنا نتعامل عليه، وحنن 
حىت ننظر أيش يعمل إذا عطش، فيجس اجلرة بيده فيجد فارغة : شباب فنشرا مجيعاً يف الليل ونقول

م، ويضحك، ويسكت وكان كتابه املنهاج، والقاطبية، واملنحة، وحل الثالث كتب، وصار يقرأ فيتبس
بالسبع، وغريه، وعمره حنو العشرين سنة وكنت ال أفارقه، وال يفارقين فجاءته والدته بالكعيكات اليت 

عليك من كان يتقوت منها على عادته فأخذت قميصه تغسله فوجدت فيه أثر احتالم، فقالت إين أخاف 
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أهل هذا البلد فإن كنت يف طاعة فسافر معي أزوجك يف بلدي، وتقعد عندي فشاورين، فقلت استخر 
ال أستخري يف طاعة والديت، وكان رمحه اهللا تعاىل باراً بوالدته، وكانت امرأة هلا قوة حتمل : ربك فقال

علمتين أمي، وأنا صغري : لوكان جدك رضي اهللا عنه يقو: األردب وحدها وتضعه على ظهر احلمارة قال
انتهى ما مسعته من شيخي شيخ اإلسالم رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه إذ غرقت مركب فيها شيء 

تشغلوا : يؤكل كالرمان، والقلقاس والقصب ال ميكن أحداً من أهل بلده أن ميسك من ذلك شيئاً يقول
 ودعا اهللا أن ال يصح يف دور ذريته برج ذمتكم بشيء أنتم يف غنية عنه، وغرق على رغم أنف صاحبه،

محام فبنوه مراراً وكتبوا له اجللب، ومل يفرخ شيئاً مع أن جريام عندهم األبراج، وهو فيها بكثرة، وكان 
مات أيب، وأنا صغري فما رباين إال أمي فكنت أرعى للناس ائمهم بالكرا، : رضي اهللا عنه يقول

عى البهائم فكنت أكتب لوحي، وآخذه أحفظه يف الغيط فمر علي وحفظت القرآن، وأنا أر.. وأتقوت
يا ولدي امسع مين، وشاور والدتك، وسافر إىل مصر تعلم ا العلم، : بعض الفقراء السائحني فقال

فشاورت أمي فسمحت يل بذلك وزودتين زوادة آكلها يف حنو أربعة شهور مث صارت تتفقدين إىل أن 
 ممن قرؤوا عليه أم مل يضبطوا عليه غيبة واحدة يف أحد إىل أن مات، رجعت إليها، وأخربين مجاعة

وكذلك مل يضبطوا عليه قط مدة صحبتهم ساعة فراغ فكان إن مل يكن يف عمل أخروي كان يف عمل 
ينفع الناس قالوا، وكانت طريقته أنه يقوم رمحه اهللا بعد رقدة من الليل فيتوضأ، ويصلي ما شاء اهللا أن 

ثين ذيله يف وسطه، ويتحزم عليه، ويف وسطه سراويل مث يأخذ جراراً كباراً ويبتدئ بالقراءة فال يصلي مث ي
يزال ميأل إىل قريب الفجر، ورمبا قرأ نصف القرآن إىل الفراغ، فكان ميأل سبيل زاويته اليت أنشأها حبري 

  .بلده

وملا زوي أوالده الثالثة والدي، مث ميأل سبيل اجلامع مث ميأل سبيال على طريق منف خارج جرن البلد، 
وحممد، وعبد الرمحن أعمامي كان ميأل هلم سقايتهم حىت مسقاة الكالب وال ميكن أحداً منهم ميأل، وال 
أحداً من عياهلم مث يرجع إىل ميضأة زاور فيملؤها، وميأل حيضان أخليتها، وينظفها مث يصعد إىل سطح 

ل فيصلي الفجر، ويقرأ السبع هو، وعرفاء األطفال مث يصلي الزاوية، فيسبح اهللا ويرتهه مث يؤذن فيرت
بالناس الصبح مث جيلس يتلو القرآن إىل طلوع الشمس، فتجتمع األوالد يف املكتب فال يزال يعلم هذا 

اخلط وهذا رسم اخلط، وهذا اإلدغام وهذا اإلقالب، وهكذا، ويؤدب هذا، ويرشد هذا، ويسمع هلذا إىل 
مليضأة أو يكملها مث يفتح دكانه على باب زاويته فيها الزيت الطيب، والزيت احلار أذان العصر فيمأل ا

والعسل، والرب واألرز، والفلفل واملصطكي، وغري ذلك فال يزال يبيع للناس إىل أن يقضي حوائجهم 
  .للطعام، واألكل قبل املغرب فيؤذن، ويصلي بالناس وجيلس للسبع إىل صالة العشاء
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شاء بالناس ال يفرغ من وتره حىت ال يبقى أحد ميشي يف األزقة، ونيام الناس فيغفو حلظة مث فإذا صلى الع
يقوم يتوضأ، ويصلي، ويأخذ اجلرار، وميأل األسبلة كما تقدم هذا كان عمله على الدوام شتاء، وصيفاً، 

ما دخلنا هذه الدار يا سيدي أما تستريح لك ليلة واحدة فيقول : وكانت زوجته رمحها اهللا تعاىل تقول له
لذلك، وكان رضي اهللا عنه إذا قويت الشبهة يف مثن شيء يبيعه ال يأخذ من ذلك املشتري مثناً بل يعطيه 
حاجته، ويقول ساحمناك فكان يظن أن ذلك حملبته له، وإمنا ذلك لقوة الشبهة يف ماله على حسب مقام 

لنامويل أجد أصحاب سيدي إبراهيم املتبويل وقد حتدثت بذلك للشيخ حممد ا: قلت. اجلد رضي اهللا عنه
صحيح كان هذا دأبه مدة صحبتنا له مث قال يل مسعت سيدي إبراهيم املتبويل : رضي اهللا تعاىل عنه فقال

الشيخ حممد : ما يف أصحابنا قط أكثر نفعاً من الشيخ علي الشعراوي مث قال يل: رضي اهللا عنه يقول
سيدي إبراهيم رضي اهللا عنه فأعرض هذه األحوال املتقدمة على : رضي اهللا عنه، فإن شككت يف قول

مشايخ مصر اآلن ال جند أحداً منهم يستطيع املداومة على هذه األعمال مجعة واحدة مث نظر إيل وحويل 
إن كنت تعمل فقرياً فاتبع جدك، وإال فأنت سكة، وصورة، وشيء ما يف : الفقراء، واملعتقدون، وقال

ستغفر اهللا العظيم، وأخربين أنه كان إذا نزل سيدي إبراهيم املتبويل رضي اهللا عنه من أ: املقصورة فقلت
الشيخ : للفقراء امليعاد عند الشيخ علي الشعراوي هذه الليلة فتكون ليلة عظيمة قال: الربكة للريف يقول

 سيدي انزل هنا نطعم يا: حممد رمحه اهللا، فرتلنا أيام التني فاعترضنا أهل الصاحلية وأهل برشوم، وقالوا
الفقراء تترك بلد : ال نأكل التني إال عند الشيخ علي الشعراوي يف ذلك الرب فقال: الفقراء التني فقال

فأول ما خرج جدك وسلم على الشيخ، والفقراء أخرج هلم قفة : التني، ونطلب التني يف غري بلده قال
ي اهللا عنه استغفر اهللا لنا، وتابوا من اعتراضهم الفقراء لسيدي إبراهيم رض: كبرية من أطيب التني فقال

الباطل، وأخربين عمي الشيخ عبد الرمحن رمحه اهللا تعاىل أن سبب عمارة والدي بيوت اخلالء يف زاويته 
مع كوا كانت خارجة عن البلد والفالحون يف الغالب ال يعتنون بدخول األخلية أنه ورد عليه الشيخ 

رج فرأى األوالد يقولون تعالوا بنا نتفرج على هذا القاضي الذي خيرى، فحصل سراج الدين التلواين، فخ
عند والدي خجل عظيم ألجل ضيفه، فطلب البناء، وبىن بيوت األخلية ذلك اليوم، وكان رضي اهللا عنه 

إذا زرع مارساً من القمح جيعل بينه وبني الناس خطاً من الفول، وإذا زرع مع الناس الفول جعل بينه، 
بينهم خطاً من القمح، وهكذا يف سائر احلبوب، فإذ حصد ترك للناس خط الفول أو أخذه إذا شاء، فإنه و

فوله، وكان إذا سرح للحصاد يأخذ اإلبريق معه للوضوء، فإذا جاء وقت الصبح ترك احلصاد، وصلى 
: نه يقولكل طعام اكتسب بطريق حرام فهو حرام رضي اهللا ع: فكان شريكه يتكدر ألجل ذلك فيقول

: بلغين أن األرض ال تأكل قط جسماً نبت من حالل، فكان بعض فقهاء بالده ينكر ذلك عليه، ويقول

هذا خاص باألنبياء عليهم الصالة، والسالم، والشهداء فلما مات والدي أدخلوه عليه، فوجدوه طرياً كما 
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راء الفقهاء الذين كانوا وضعوه، وبني دفن والدي ودفنه إحدى وعشرون سنة، فأرسل امللحد للجد و
  .انظروا فاستغفروا اهللا، وتابوا: ينكرون على جدي ذلك، وقال

    

نادوين بامسي علي كما مساين بذلك والدي، : يا نور الدين ويقول: وكان رضي اهللا عنه يكره من يقول له
 من وبات سيدي الشيخ علي العياشي أحد أصحاب سيدي أيب العباس الغمري رضي اهللا عنه، وهو

أرباب القلوب ليلة يف زاوية جدي فسمع جدي يقرأ القرآن يف قربه، فابتدأ من سورة مرمي إىل سورة 
الرمحن فطلع الفجر فسكت الصوت فأخرب أهل البلد بذلك، فقالوا هذا الشيخ علي رمحه اهللا تعاىل، 

قبة اليت يف الزاوية، ال جتعل على قربي شاهداً، وادفنوين خلف جدار هذه ال: وكان رضي اهللا عنه يقول
ملا حضرت : ففعلوا فليس لقربه عالمة إىل وقتنا هذا، وأخربين عمي الشيخ عبد الرمحن رضي اهللا عنه قال

والدي الوفاة دعا بكتاب سيدي عبد العزيز الدريين رضي اهللا عنه املسمى بطهارة القلوب فقال لوالدك 
سبقونا على خيول دهم، وحنن يف :  فتنهد، وقالاقرأ يل يف أحوال القوم عند خروج أرواحهم فقرأ له

: أثرهم على محري دبرة، وطلع النفاطات يف لسانه حىت تزلع لسانه فكانت جديت رمحها اهللا تعاىل تقول

واهللا ما يستأهل هذا اللسان يا طول ما ختم القرآن يف الليل، فيقول سكتوها عين لو علمت ما أعلم من 
إن جدك كان ال :  وأخربين والدي يف التربية سيدي خضر رمحه اهللا قالمناقشة احلساب ما قالت ذلك،

جييء إىل القاهرة إال ويأيت معه باجلراب اخلبز، وإبريق ميلؤه من النيل فيشرب، ويأكل من ذلك إىل أن 
نزلنا سنة من السنني مع : تعرف سبب معرفيت جبدك قلت ال قال: يرجع ومل يذق يل طعاماً قط، وقال يل

حممد بن عبد الرمحن نائب جده، وبعض بين اجليعان نتفرج يف بلدكم أيام الربيع فأقمنا مدة فطاب سيدي 
لسيدي حممد الوقت فشرع يف زراعات، وبين حواصل، وصرف مصروفاً واسعاً فطلب شخصاً أميناً 

اهللا عنه مجيع الفالحني ليس عندنا أحد أكثر أمانة من الشيخ علي رضي : يكون وكيال عنه يف ذلك فقال
ال بد فأخذ مفاتيح احلواصل فلما طلع البطيخ : إين ال أصلح لذلك فقالوا: فأرسلوا، وراءه فحضر، فقال

خزنه، وصار كل بطيخة حصل فيها تلف ينادي عليها إىل أن تنتهي الرغبات فيها مث يكتب مثنها عليه 
ين، والثور الفالين مرض الليلة ويعطيها ملساكني البلد وصار يكتب تفاوت علف البهائم يف اليوم الفال

الفالنية، فلم يأكل عشاه تلك الليلة، ونقص من غذائه يف الوقت الفالين، وهكذا فلما حضر ابن عبد 
الرمحن ثاين مرة إىل البلد أرسل خلف جدك يطلب منه قائمة املصروف، فنظر فيها مث خرج من اخليمة 

يا شيخ علي اجعلين يف حل فإين واهللا ما : ي، ويقولمكشوف الرأس خاراً على أقدام جدك يقبلها، ويبك
مثل هذا الرجل يكون وكيال عين، وأخربين عمي الشيخ عبد الرمحن رمحه : علمت مبقامك مث صار يقول

أهدي لنا سيدي حممد عبد الرمحن ثالثة أطباق على رءوس ثالثة من العبيد يف واحد أثواب : اهللا قال
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يف اآلخر حالوة، ومكربات، ويف اآلخر أنواع من الطيب فرد القماش صوف، وشاشان وثياب بعلبكية، و
  .وقبل احلالوة، والطيب

وفرق الطيب على صبايا البلد، واحلالوة على أيتام البلد، ومل يذق هو وال أهل بيته شيئاً من ذلك، وأراد 
سد فإنه كان جده عمي عبد الرمحن أن يأخذ له إصبعاً من احلالوة فمنعه وقال يا ولدي هذا سم يف اجل

سيدي خضر، وقد عاشرت جدك، وأنا مباشر البلد إىل أن مات فما رأيته : يقبض العشور انتهى قال
وضع يده يف طعام الفالحني، وال أخذ على شهادته هلم يف اخلراج، واإلجارات، وعقود األنكحة، وال 

ى أستاذه الدرهم الواحد فيكتبه وكان يفضل للفالح عل: خطابته هلم، وال إمامته م درمها واحدا قال
وكان إذا ضاق به . للفالح لثاين سنة، ويقول لو أمكنين ختليصه لك هذه السنة خللصته لك من أستاذك،

احلال من حيث الكسب بالبيع يكتب املصاحف ويصنع الطواقي املضربة دالة يف قلب دالة، وكل واحده 
  .يعطونه فيها الدينار الذهب

 فيها مرقية بكلمة من القرآن ألنه كان إذا خاط يقرأ مع ذلك القرآن فكان حيسب ويقولون إن كل طعنة
رأس ماله فيها وأجرة مؤنته وخياطته، ويتصدق ببقية الدينار على األرامل، واملساكني، وبلغين عنه أنه 

لط مع كان يقرأ القرآن، وهو ينسخ كتب العلم ال يشغله أحدمها عن اآلخر، وخترج كتابته ساملة من الغ
إن : ذلك، وأخربين مجاعة ممن كانوا يقرءون عليه أنه كان يأكل اللنب، والطعام املائع مع اذومني ويقول

ما رأيناه قط نائما يف النهار يف أيام الصيف، : هؤالء خاطرهم مكسور، وكان الذين يقرءون عليه يقولون
  .وال غريه

    

لنوم، وملا حج وتلقاه الناس وافق طلوعه للبلد أذان العصر إن النهار مل جيعل ل: وكان رضي اهللا عنه يقول
فصعد سطح الزاوية، وأذن، ونزل وصلى بالناس مث نزل فنظف بيوت اخلالء، ومأل امليضأة قبل دخول 

الدار مث شرع من تلك الليلة يف ملء األسبلة املتقدم ذكرها على يديه على عاداته، ومل يسترح كما يقع 
 الوقت سيف، وملا جاء من احلج كثر بكاؤه، وحزنه زيادة على ما كان عليه قبل :للحجاج، وكان يقول

احلج، ومل ير ضاحكا قط حىت مات، وكان إذا لبس القميص أو العمامة ال يرتعها للغسل قط إال إن 
نزعوها، وكانوا ينسونه بعض األوقات فتصري كالوحل، ومع ذلك على ثيابه الفخر، والنور خيفق منها من 

 األعمال، وكانت عمامته من الصوف األبيض، وكان أشبه الناس جبدي الشيخ نور الدين الشوين نور
رضي اهللا عنه شيخ الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلامع األزهر، وغريه يف وجهه، وحليته 

ذهبون إىل ومهته، وجسمه حىت إن اجلماعة الذين قرءوا على جدي كلهم مطبقون على ذلك، وكانوا ي
اجلامع األزهر لرؤية الشيخ نور الدين لشبهه جبدي ال غري، وملا دفن سيلي نور الدين الشوين رضي اهللا 
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آنست مكانك، ملاذا كان لك حاجة : يل جاءين جدك إىل هنا هذه الليلة، وقال: عنه رأيته ثاين يوم فقال
ك جعلنا امسيهما مسبوكني معا يف الدعاء فنادين أحضر إليك يف احلال ورأيت بينهما احتادا عظيما، ولذل

هلما يف قراءة األسباع والكرسي، وغريمها يف الزاوية اليت دفن فيها الشيخ نور الدين الشوين رمحه اهللا تعاىل 
ال : واحد يدعى له بقرينة ختصه فإن كال منهما والدي رضي اهللا عنهما، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .بديعجبين كثرة العبادات من الع

وإمنا يعجبين كثرة خوفه من اهللا عز وبئ، ومناقشته لنفسه، ورافقه مرة يف سفره من القاهرة إىل بلده رجل 
هل أقمت مقامك : مؤذن يف جزيرة الفيل فقال له: جدي ما حرفتك قال له: عليه آثار الفقراء، فقال له

وكان رضي اهللا عنه ال ميكن أحدا هذا فراق بيين، وبينك، وساق وتركه، : نائبا فقال األمر سهل، فقال
من الفقراء الربهامية يفعل شيئا يف بلده مما يفعلونه يف غريها من أكل النار، ودخوهلا، وجر السيف غلى 

إن كنتم برهامية فأتوا لنا بالربهان على ذلك من الكتاب، والسنة أو من : اللسان، وعلى الكف، ويقول
  .نه فانتصر مجاعة من البلد للفقراء على جديفعل سيدي إبراهيم الدسوقي رضي اهللا ع

وقالوا ال بد أن يفعلوا هذه الليلة ذلك حىت تنفرج عليهم فأتاهم تلك الليلة سيدي إبراهيم الدسوقي رضي 
أطيعوا الشيخ عليا رضي اهللا عنه، وأنا بريء من كل عمل خيالف هدى اخللفاء : اهللا عنه، وقال هلم

أنا رجل :  فأصبحوا، واستغفروا، وتابوا ورجعوا عن ذلك الفعل، فقال هلمالراشدين، واألئمة اتدين،
برهامي، ولو كنت أعلم رضا سيدي إبراهيم بذلك لكنت أول فاعل له ألنه قدويت وشيحي، وكذلك 

وقع له مع فقراء األمحدية، وكان شيخهم الشيخ الصاحل سيدي عبده الرمحن ابن الشيخ، وهيب 
يا شيخ عبد الرمحن إن كنت تطلع بلدنا فاطلعها على الكتاب، : ليلة فقال لهالسطوحي األمحدي تلك ال

والسنة، وإال فأنت مهجور فدارت فيه الكلمه، وناىل بأعلى صوته يا فقراء تفرقوا عين، فإين رجعت إىل 
  .اهللا تعاىل عن هذه الطريقة مث عقد التوبة على يد جدي من تلك الليلة

ليت هي اآلن متعلقة بالفقراء جتاه فم حبر الفيض وصار يتعبد فيها، والبحر مث جعل له خصا يف اجلزيرة ا
كل هذا بربكة الشيخ علي بن شهاب فانه : حميط به يزوره الناس يف املراكب إىل أن مات، وكان يقول

منها أم قطعوا مرة : أنقذين من الضاللة، وظهرت الشيخ بعدالرمحن رضي اهللا عنه كرامات عظيمة
 إذنه من جزيرته، وسافروا به فانقلبت املركب بالقرب من بوالق وغرق من فيها، ومل تزل حطبا بغري

هذه بضاعتنا ردت إلينا فقال صاحب املركب يا سيدي : منحدرة إىل أن أرست على جزيرته، فقال
هذا من سيدي أمحد البدوي رضي اهللا عنه ما هو : الشيخ تغرق املركب كلها يف حزمتني حطب، فقال

، وكان جدي رضي اهللا عنه إفا خرج من بيته للصالة ال يستطيع تارك الصالة يفارقه حىت يصلي هيبة مين
يا أوالدي اللعمر يضيق عن : منه رضي اهللا عنه، وكان إذا رأى مجاعة الفالحني يف جملس لغوهم يقول
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بد اهللا يف اجلد مثل ذلك عن قريب تندمون، وكان رضي اهللا عنه ينتهي نسبه إىل سلطان تلمسان أيب ع
    الرابع، وبعده إىل السيد حممد بن احلنفية رضي اهللا عنه، وكان 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن التفاخر بالنسب وال يقدس اإلنسان : ال يظهر ذلك، ويقول
وا رسول انظروا إىل املوايل الذين صحب: حقيقة إال عمله، ولو كان من أوالد أكابر الصحابة، وكان يقول

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسلمان، وبالل كيف صار شأم بطاعة اهللا ورسوله، وأخربين سيدي كمال 
الدين زوفاً من أوالد عمنا بنواحي البهنسا أن جدنا اخلامس سيدي موسى املكىن بأيب عمران رضي اهللا 

 عبد اهللا سلطان تلمسان قال يل موالي أيب: سيدي أبو مدين رضي اهللا عنه ملن تنتسب قال: عنه قال له
وتبعه على ذلك : قلت. اآلن نربيك: يا سيدي تركت الشرف، فقال: فقر وشرف ال جيتمعان، فقال: له

أعمامي ووالدي فلما خفت موت نسبتنا بالكلية ذكرا يف مؤلفايت، وأخربين الشيخ كمال الدين املتقدم 
رب، وعلمائها، وقضاا فوقع بني أوالد عمنا، وبني أن نسبتنا القدمية، وجدوا عليها خطوط أولياء املغ

ليس لنا أوالد عم أبداً خوف : اخلليفة سيدي يعقوب العباسي، فأرشى عليها من أخذها، وغيبها، وقال
انقراض بيتهم أو ضعفه فيعطي أوالد عمنا اخلالفة، ولعمري الشرفاء أحق بذلك، وهم كثري يف أرض 

  .مبقدارهم، والقيام خبدمتهم آمنيمصر فاهللا يكثر منهم، ويعرفنا 

مات جدي رضي اهللا عنه سنة إحدى وتسعني ومثامنائة، وله من العمر سبع ومخسون سنة رضي اهللا عنه، 
وليكن ذلك آخر من ذكرناه من أهل القرن التاسع وتركنا مجاعات كثرية من أهل القرافتني، وغريمها 

ا هذا إمنا وضعناه باألصالة لبيان أهل الطريق، وأحواهلم، استغناء بكتب الزوار املوضوعة لذلك، فإن كتابن
وأم كانوا على الكتاب والسنة فرمبا تكثر البدع من فقراء أهل هذا العصر زيادة على ما هي عليه اآلن، 
فيعتقد العامة أن السلف الذين يزعم هؤالء أم على قدمهم كانوا على هذه البدع، فلذلك مل نذكر يف 

ذا الكتاب من املشايخ إال من له كالم يف الطريق أو أفعال تنشط املريدين، هذه طريق التأسي الغالب يف ه
باألشياخ، وأما الكرامات ونتائج األعمال، فليست هذه الدار حمال هلا إمنا حملها الدار اآلخرة، فلذلك مل 

د، واهللا حسيب ونعم نذكر منها إال بقدر تسكني القلب لذلك الويل ليؤخذ كالمه بالقبول، واالعتقا
  .الوكيل
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  : ولنشرع يف ذكر اخلامتة املوعود بذكرها يف اخلطبة، فنقول، وباهللا التوفيق

  تعالى عنهم  رضي اهللا خاتمة في ذكر مشايخي الذين أدركتهم في القرن العاشر

يف أوهلا وهو : وقد سبقين إىل حنو ذلك سيدي الشيخ عبد العزيز الدريين رضي اهللا عنه يف منظومة له فقال
  : لسان حايل أيضاً

 يزهو بهم الزمان كأنجم  اآلن رجاال كانوا وأذكر

 زرتهم تبركاً أحيانا أو  صحبتهم زمانا مشايخاً

 األحبة األخيار وأخوتي  مشايخي األئمة األبرار

 وفوزي بجزيل األجر لهم  أرجو بذكرهم بقاء الذكر

  راب الحبسرا، وذاقوا من ش  عاشوا بأنس الرب فإنهم

  وجوههم في نضرة من نظره  فهم جلوس في نعيم الحضره

 مأدباً فهو إمامي حتماً أو  شيخ نلت منه علماً وكل

 وجدت ريح تلك الحركة فقد  شيخ زرته للبركة وكل

  : إىل أن قال

 في الناس من أشياخنا إال فئه  يبق في الستين، والستمائة لم

  منهم أجلهموقد تقضي  لغفلتي أقلهم وإنني

 بالفضل والبراعة اشتهروا  وقد عددت منهم جماعة

 أطق حصر الجميع عداً ولم  سكت عن سواهم صداً وما

  ومن مضيق سجنهم قد خرجوا  ذكرت قوماً درجوا وإنما

 نسيت ذكرهم إذ بانوا وما  كان لي بأنسهم سلوان قد

 عن رفقتي وحيدا مخلفاً  بقيت بعدهم فريداً وقد

 الوفاة بالوفاء ليحضر  األوقات بالرجاء أقطع

 صالحة مرضيه قليلة  الزمان منهم بقيه وفي

 يدعو لنا فقد دعونا جهدنا  لهم إذا أقاموا بعدنا فقل
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  .إذا علمت ذلك فأقول، وباهللا التوفيق

 فمن مشايخي رضي اهللا عنهم 

   رحمهعنه، و رضي اهللا سيدي محمد المغربي الشاذلي

    

أخذ الطريق عن سيدي الشيخ أيب العباس السرسي تلميذ .  عنه من الراسخني يف العلمكان رضي اهللا
سيدي حممد احلنفي رضي اهللا عنه، وكان من أوالد األتراك، وإمنا اشتهر باملغريب لكون أمه تزوجت 

ق مبا يتعلق مغربياً، وكان الغالب عليه االستغراق رضي اهللا عنه، وكان خبيال بالكالم يف الطريق عزيز النط
ا، وذلك من أعظم دليل على صدقه، وعلو شأنه فإن أهل الطريق رضي اهللا تعاىل عنهم هكذا كان 

أصنف الطريق ملن؟ هاتوا يل راغباً : شأم، وقد بلغين أم سألوه أن يصنف هلم رسالة يف الطريق، فقال
الطريق كلها : اهللا عنه يقولأخرج عن مالك، وعيالك خرج فسكتوا، وكان رضي : صادقاً إذا قلت له

معناه عدم االلتفات لغري اهللا تعاىل، واإلقبال على : قلت. ترجع إىل لفظتني سكتة، ولفتة وقد وصلت
يا أوالدي روحوا : خذ علينا العهد، فيقول: أوامر اهللا، وكان إذا جاءه أحد من الفقهاء يقول له
ريق تأكلون ما تشتهون، وتلبسون ما تشتهون والناس واستكفوا البالء فإن هذه طريق كلها بالء أنتم يف ط

خيافونكم، ويطلبون منكم السكوت عنهم، وهذه طريق يقام عليكم امليزان فيها، ويطلق الناس ألسنتهم 
عليكم، وال جيوز لكم فيها أن تردوا عن أنفسكم، وإن لبس أحدكم ثوباً مصقوال أو ظهراً من حمررات 

  .اخلام خرج الناس عليكم

أعجبين صدقكم يف دعوى : وا هذا ما هو لباس الفقراء، فريجعون عن طلب أخذ العهد عليكم فيقولوقال
تربية بيتية، وإال سوقية قال يا سيدي ما : الكذب، وملا جاءه سيدي إبراهيم املواهيب يطلب التربية قال له

سطني يف الفناء، والبقاء، أما التربية السوقية، فأعلمك ا كلمات هذيانات ككالم املو: قال. معىن ذلك
  .وأحوال القوم، وآذن لك باجللوس على سجادة وتصري تأخذ كالماً، وتعطي كالماً

وأما التربية البيتية، فتشارك مجيع أهل البالء يف سائر أقطار األرض يف بالئهم، ويقال فيك ما قيل فيهم من 
ألولياء، وال كالم، وال سجدة، وملا البهتان، والزور، وتصرب كما صرب من سبقك من أوىل العزم من ا

" وهو معكم أينما كنتم: "أججوا النار على سيدي إبراهيم املواهيب رضي اهللا عنه يف تقريره يف قوله تعاىل

وعقدوا له جملساً يف اجلامع األزهر جاء سيدي حممد املغريب رضي اهللا عنه، وهم يف أثناء الكالم فسكتوا 
الشيخ حنن أحق بترتيه احلق منكم :  معكم، فلم يتجرأ أحد أن ينطق فقالتكلموا حىت أتكلم: كبهم فقال
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أيها الفقهاء، ومن طلب إيضاح ذلك فليربز إىل أتكلم معه فسكتوا فأخذ بيد إبراهيم رضي اهللا عنه، وقام 
يف هذا يتكلم : معه فلم يتبعهما أحد، وكان الذي توىل مجع الناس وشن الغارة عليه العالئي احلنفي، وقال

الطريق ما هي كالم : املاهية وذلك ال جيوز مث إن الفقهاء حلقوا سيدي حممداً يترضون خاطره فقال هلم
كطريقكم إمنا هي طريق ذوق فمن أراد منكم الذوق فليأت أخليه، وأجوعه حىت أقطع قلبه، وأرقيه حىت 

  .يذوق، وإال فليكف عن هذه الطائفة فإن حلومهم سم قاتل

    

جاليل، وهو إىل الشريعة أميل، ومحايل وهو إىل احلقيقة : السالكون ثالثة:  عنه يقولوكان رضي اهللا
حد : أميل، وكمايل جامع هلما على حد سواء، وهو منهما كمل، وأفضل، وكان رضي اهللا عنه يقول

الصفات مشتمل على النفي، واإلثبات على حد كلميت الشهادتني سواء، فإن نظرت إليها من حيث عدم 
ليست هي هو كال إله، وإن نظرت إليها من حيث تعلقها بالذات، : ت ا، وهو طرف النفي قلتالذا

وال غريه كإال اهللا فال جيوز الوقف عند قوله ليست هي هو كما ال جيوز : وهو طرف اإلثبات قلت
اين حذراً من الوقف عند قوله ال إله حذراً يف األول من إثبات الغريية احملضة لصفات اهللا تعاىل، ويف الث

النفي احملض لذات اهللا تعايل هذا حكم كل كالم متعدد اللفظ متحد املعىن، وذلك أن الكلمات املنطقية 
على معىن واحد مرتبط بعضها ببعض كقوهلم ليست هي هو، وال غريه فال جيوز التكلم على بعض منها 

الكالم معىن آخر وهذا مما يفسد دون بعض ألن ذلك مما خيل باملعىن الواحد من حيث إنه يتكلف جلزء 
إمنا أوجد العامل أجساماً، وجواهر وأعراضاً نقيض : نظام الكالم، وحيرفه عن سبيل االستقامة، وكان يقول

ما هو موصوف به ليعلمنا بالفرق بيننا، وبينه، وقد استوى على العرش بقدمه، وبذاته وعلى مجيع الكون 
 نظر فإن الذات ال يصح يف حقها استواء كما أمجع علب ويف قوله، وبذاته: بعلمه، وصفاته قلت

احملققون، وإمنا يقال استوى تعاىل بصفة الرمحانية على العرش، فرحم بذلك االستواء مجيع من حتت العرش 
إما مطلقاً وإما رمحة مغياة بغاية كرمحة إمهال الكفار بالعقوبة يف دار الدنيا واهللا أعلم، وكان رضي اهللا 

ليس يف اإلمكان أبدع مما كان أي ليس يف اإلمكان أبدع حكمة : يف معىن قول حجة اإلسالمعنه يقول 
من هذا العامل حيكم ا عقلنا خبالف ما استأثر اهللا تعاىل بعلمه، وبإدراكه وأبدعيته خاصة به، فهو أكمل، 

نقص لنقص كمال وأبدع حسناً من هذا العامل بالنسبة إليه تعاىل وحده فلو كان هذا العامل يدخله 
والسماء بنيناها بأيد وإنا : "الوجود، وهو كامل بإمجاع ألنه ال يصدر عن الكامل إال كامل قال تعاىل

ومعلوم أن االمتداح ال يكون إال فيما " 48 و 47: الذاريات" "ملوسعون واألرض فرشناها فنعم املاهدون
من واجب حسنات : ن رضي اهللا عنه يقولهو غاية واية، وإال فكيف ميتدح احلق تعاىل مبفضول، وكا

األبرار شهود األغيار لترتيب العبادة، واألحكام يف هذه الدار، وإن كان ذلك من سيئات املقربني الذين 
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اطلب طريق : استغرقهم األنوار، واستهلك عندهم السوى كما استهلك الليل يف النهار، وكان يقول
  .وإن جلواساداتك، وإن قلوا، وإياك، وطريق غريهم، 

هل أتبعك على أن تعلمن "وكفي شرفاً بعلم القوم قول موسى عليه الصالة والسالم للخضر عليه السالم 
وهذا أعظم دليل على وجوب طلب علم احلقيقة كما جيب طلب علم الشريعة، : قال" مما علمت رشداً

 لنوجه اخلطاب، وترتب ابن الشريعة ناظر بعني احلكم الطاهر، ونسبة فعل اخللق إليهم: وكان يقول
وابن احلقيقة ناظر بعني احلكمة الناطقة، " 96: الصافات" "واهللا خلقكم وما تعملون"األحكام عليهم 

وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية سبحان "ونسبة الفعل إىل احلق ألنه الفاعل املختار حقيقة 
دب الشريعة مبنياً على شهود اخللق يف شهود احلق، فإذا كان أ" 68: القصص" "اهللا وتعاىل عما يشركون

وأدب احلقيقة مبنياً على فناء اخللق يف شهود احلق وتباين األمران تعني إظهار األمر الظاهر، وحتتم إبطان 
األمر الباطن خشية املعارضة، والتعطل هذا سبب عدم بناء احلكم يف الظاهر على احلكمة الباطنة إذ لو 

لتعذر على غالب الناس اجلمع بينهما وأفضى لنا احلرج، والتشديد إىل شقاق بعيد، ترتب عليها حكم 
  : يف قول سيدي عمر بن الفارض رضي اهللا عنه: وكان رضي اهللا عنه يقول

 شهود بتوحيد بحال فصيحة  وألسنة األكوان إن كنت واعياً

    

حلايل املدخل للطائع والكافر والفاجر يف شهود بتوحيد توحيد كل العامل أي التوحيد القهري ا: يريد بقوله
حبال فصيحة أخرج التوحيد بالقال فلم يتعرض له، وال ألهله ألنه خمصوص : حكم العبادة باحلال، وقوله

وإن من : "باملؤمنني دون الكافرين، وليس هو املقصود األعظم يف اآلية املقتبس منها البيت وهي قوله تعاىل
فشيء نكرة، وهي يف سياق النفي تعم كل شيء من موحد " 44: راءاإلس" "شيء إال يسبح حبمده

كل شيء يوحدين، ويعبدين بباطنه، وإن اختلف أمر : وجاهد، وحيوان ومجاد فكأن احلق تعاىل يقول
  : وقوله: باطنه قال

 جاء في األخبار في كل حجة كما  وإن عبد النار المجوس، وما انطفت

 وإن لم يضمروا عقد نيتي سواي،  عبدوا غيري، وما كان قصدهم فما

أي " 44: اإلسراء" "ال تفقهون تسبيحهم إنه: "فهذا هو التوحيد احلايل العام املشار إليه يف اآلية بقوله
هذا التوحيد الباطن فتفطنوا له إن كنتم فقهاء فإنه حمتاج إىل الفهم، وهو موضع العلم الباطن الرباين ولوال 

كان : "فع عنهم احلرج لوجه عليه العذاب، والنقمة لعدم فهمهم هذا التوحيد أن اهللا تعاىل رحم أمة، ود
وظالهلم بالغدو : "ومن شواهد توحيد احلال هذه الظالل يف قوله" 44: اإلسراء" "حليماً غفورا
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فكل الوجود وجد دليال على موجده فال يكون بعضه غري دليل حىت املخالف " 15: الرعد" "واآلصال
بأن كل جاحد يف الظاهر موحد يف :  وخمالفته عابد راكع ساجد شاء أم أىب، فالقولبداللة وجوده،

الباطن جائز بني قوم يفهمون كالم اهللا، ومواضع إشاراته ال الذين يكذبون مبا مل حييطوا به علماً من 
ف أسراره وبيانه، ولكن هذا التوحيد ال ينفع الكفار بشاهد حديث القبضتني، وحديث الفراغ، وجفو

: األقالم فلو كان ينفعهم هذا التوحيد احلايل ملا دخل أحد منهم النار فافهم، وكان رضي اهللا عنه يقول

  : سيدي عمر بن الفارض رضي اهللا عنه: أيضاً يف قول

  على خاطري سهواً قضيت بردتي  خطرت لي في سواك إرادة ولو

مقام املقربني إىل حسنات األبرار اليت هي سيئات مراده الردة النسبية ال الدينية ألن الرجوع، والرتول من 
املقربني ردة عند القوم، وذلك أن من الزم حسنات األبرار شهود األغيار املعارض للفناء، ويسمى الشرك 

األصغر، وكان رضي اهللا عنه يقول يف رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم يقظة املراد برأيه كذلك يقظة 
سمانية ألن من بالغ يف كمال االستعداد، والتقرب صار حمبو باللحق، وإذا أحبه القلب ال يقظة احلواس اجل

كان نومه من كثرة اليقظة القلبية كحال اليقظة اليت لغريه، وحينئذ ال يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
زخ إىل وسلم إال بروحه املتشكلة بتشكل األشباح من غري انتقال بانتقال ذاته الشريفة، وجميئها من الرب

  .مكان هذا الرائي لكرامتها وترتيهها عن كلفة ايء، والرواح هذا هو احلق الصراح

إمنا جعل قتل الكلب املعلم للصيد ذكاة الئتمارة بأمر سيده، وانتهائه، بزجره، : وكان رضي اهللا عنه يقول
ذا ما رأيته يف الرسالة فهو كاملدية بيد مواله ولو كان مع نفسه، وهواه حلرم أكل صيده، واهللا أعلم ه

إذا أراد أن يسلب إميان عبد عند املوت يسلطه : املنسوبة إليه بني أصحابه، وكان رضي اهللا عنه يقول
علي، ويل يؤذيه، وكان رضي اهللا عنه ينفق نفقة امللوك من كيس صغري يف عمامته، ويويف منه الديون عن 

 رضي اهللا عنه سنة نيف، وعشر وتسعمائة، ودفن مات. أصحابه عن احملتاجني، وكان رمحة بني العباد
  .بالقرافة رضي اهللا عنه

كان رضي اهللا عنه من الزهاد العباد وما كنت : ومنهم الشيخ سيدي حممد عنان رضي اهللا تعاىل عنه
أمثله، وأحواله إال بطاوس اليماين أو سفيان الثوري، وما رأيت يف عصرنا مثله، وكان مشايخ العصر إذا 

عنده صاروا كاألطفال يف حجر مربيهم، وكان على قدم يف العبادة، والصيام، وقيام الليل من حضروا 
حني البلوغ، وكان يضرب به املثل يف قيام الليل، ويف العفة، والصيانة، وملا بلغ خربه إىل سيدي الشيخ 

    . كمال الدين إمام جامع الكاملية سافر إىل بالد الشرقية بقصد رؤيته فقط

اجتمع به أعجبه عجباً شديداً فأخذ عليه العهد، وسافر به إىل سيدي أيب العباس الغمري باحمللة فلما 
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منها أنه أطعم حنو مخسمائة نفس من ستة : فآخى بينه، وبينه، وكان رضي اهللا عنه له كرامات عظيمة
غفلة، وكان قد أقداح دقيق حىت شبعوا، وذلك أن فقراء بالده اجتمعوا هذا العدد، وطلعوا بلده على 

لوالدته خذي هذه الفوطة، وغطى هذه القصعة، : عجن طحينة على العادة أول ما خط عارضه، فقال
اكشفي القصعة : وقرصي فقطعت منها اخلبز حىت مألت البيت، وحجرية البيت، ونصف الدار فقال هلا

البلد كلها خبزاً من هذا وعزة ريب لو شئت ملألت : يكفي فكشفتها فلم جتد فيها شيئاً من العجني فقال
العجني بعون اهللا تعاىل ومنها أن شخصاً كان زمناً يف جامع اإلسكندرية، وكان كل من تشوش منه 

يا قمل اذهب إىل فالن فتمتلئ ثياب ذلك الشخص قمال حىت يكاد يهلك فبلغ سيدي حممداً رضي : يقول
له أنت ما عرفت من : يه فجمعوه عليه فقالامجعوين عل: اهللا عنه ذلك، وهو يف زيارة كوم األفراح فقال

طريق اهللا إال القمل مث أخذه بيده، ورماه يف اهلواء فغاب عن أعني الناس من ذلك اليوم، فلم يعرف أحد 
أين رماه الشيخ وحكى يل الشيخ علي األمتيدي فقيه الفقراء عنده أن سيدي حممداً رضي اهللا عنه أرسل 

ال خنل الصبح يؤذن إال، : با العباس الغمري يف احمللة بعد العشاء، وقالالنقيب من برمهتوش إىل سيدي أ
يا سيدي ما درت : الشيخ عديت من أي املعادي فقال: وأنت عندي فمضى أبو شبل، ورجع فقال له

الشيخ سر ألصحابه طوى البحر مته، وعزمه فلم جيده يف طريقه، : بايل للبحر، وال علمت به فقال
كنت يف سفر :  به سيدي الشيخ العامل العامل احملدث الشيخ أمني الدين إمام الغمري قالومنها ما أخربين

  .مع سيدي أيب العباس الغمري

وسيدي حممد بن عنان فاشتد احلر علينا، ونزل الشيخان، وجلسا بني محارتني، ونشرا عليهما بردة من 
 فأخذ سيدي حممد بن عنان طاسة، احلر فعطش سيدي أبو العباس الغمري رضي اهللا عنه فلم جيد ماء

يا شيخ : وغرف ا ماء من األرض، وقدمه لسيدي أيب العباس الغمري رضي اهللا عنه فلم يشربه، وقال
وعزة ريب لوال خويف الظهور لتركنها عيناً يشرب الناس، والدواب : حممد الظهور يقطع الظهور، فقال

بنواحي صنضبسط هذه حكاية الشيخ أمني الدين رضي منها إىل يوم القيامة، وكان ذلك ببالد الشرقية 
  .اهللا عنه بلفظه، وكان من الصادقني

مسعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رضي اهللا عنه : وحكى يل الشيخ بدر الدين املشتويل رمحه اهللا قال
يخ إن الشيخ حممد بن عنان رضي اهللا تعاىل عنه يعرف السماء طاقة طاقة، وأخربين سيدي الش: يقول

مشس الدين الطنيخي رمحه اهللا تعاىل صهر سيدي حممد بن عنان أن شخصاً أكوال نزل مع الشيخ حممد 
رضي اهللا عنه وهم يف مركب مسافرين حنو دمياط فأخربوا سيدي حممداً رضي اهللا عنه أنه أكل تلك 

  .الليلة يف املركب فرد مسك فسيخ، وحنو قفة متر فدعاه سيدي حممد رضي اهللا عنه

اجلس، وقسم رغيفاً نصفني، وقال كل وقل بسم اهللا الرمحن الرحيم فشبع من نصف الرغيف، : ال لهوق
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ومل تزل تلك أكلته مل يزد على نصف الرغيف حىت مات، فجاء أهله، وقالوا للشيخ جزاك اهللا عنا خرياً 
 شخصاً يف مقربة خففت عنا، وأخربين سيدي الشيخ أمني الدين رمحه اهللا تعاىل أمام الغمري أيضاً أن

برمهتوش كان يصيح يف القرب كل ليلة من املغرب إىل الصباح، فأخربوا سيدي حممداً رضي اهللا عنه خبربه 
فمشى إىل املقربة وقرأ سورة تبارك ودعا اهللا تعاىل أن يغفر له فمن تلك الليلة ما مسع له أحد صياحاً 

  .الناس شفع فيه الشيخ: فقال

    

قته مضبوطاً ال يتفرغ قط لكالم لغو، وال لشيء من أخبار الناس ويقول كل نفس وكان رضي اهللا عنه و
مقوم على بسنة، وكان يتهيأ لتوجه الليل من العصر ال يستطيع أحد أن خياطبه إىل أن يصلي الوتر فإذا 
فاً، صلى قام للتهجد ال يستطيع أحد أن يكلمه حىت يضحى النهار، وكان هذا دأبه ليال واراً شتاء وصي

وكنا وحنن شباب يف ليايل الشتاء حنفظ ألواحنا، ونكتب يف الليل، ونقرأ ماضينا، وهو واقف يصلي على 
سطح جامع الغمري مث ننام، ونقوم فنجده قائماً يصلي، وهو متلفع حبرامه فنقول هذا الشيخ ال يكل، وال 

 أعضائهم، ومسعت سيدي يتعب هذا، والناس من شدة الربد حتت اللحف ال يستطيعون خروج شيء من
ما رأت عيين أعبد من ابن عنان، وكان رضي اهللا عنه حيب اإلقامة : حممداً السروي شيخ الشناوي يقول

يف األسطحة، وكل جامع أقام فيه عمل له فوق سطوحه خصاً، وتارة خيمة، وأخربين أنه أقام يف بدء 
 وكان ال يرتل إال وقت صالة اجلماعة أمره ثالث سنني يف سطح جامع عمرو بن العاص رضي اهللا عنه،

أو وقت حضور عرس الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي حيىي املناوي فإنه كان من أهل علمي الظاهر، 
والباطن وكذلك كان حيضره مجاعة من األولياء كسيدي حممد السروي رضي اهللا عنه، وسيدي حممد ابن 

سخر اهللا تعاىل يل الدنيا مدة : ته رضي اهللا عنه يقولأخت سيدي مدين رضي اهللا عنه، وأضرا ما، ومسع
إقاميت يف جامع عمرو، فكانت تأتيين كل ليلة بإناء فيه طعام ورغيفني، وما خاطبتها قط، وال خاطبتين، 

حفظت القرآن، وأنا رجل فحفظت أوال النصف األول على : ولكن كنت أعرف أا الدنيا، ومسعته يقول
  .خطايب مث النصف الثاين على أخي الشيخ عبد القادرالفقيه ناصر الدين األ

وكان رضي اهللا عنه إذا نزل يف مكان فكأين الشمس حلت يف ذلك املكان ال أكاد أشهد غري ذلك هذا، 
وأنا صغري ال أفصح عن مقامات الرجال، واهللا إنه ليقع يل يف الليلة الباردة أنين أقوم، وأنا كسالن عن 

جد أحداً يف ذهين حاله ينشطين غريه، فإين أعرض هذا احلال، وأقول يف نفسي لو الوضوء، والصالة فال أ
قام الشيخ حممد رضي اهللا عنه يف مثل هذه الليلة هل كان يرجع إىل النوم بغري وضوء، وصالة فيزول عين 

 من منذ، وعيت على نفسي ال: الكسل مبجرد ذكر حاله رضي اهللا عنه، ولقد مسعته رضي اهللا عنه يقول

أقدر على جلوسي بال طهارة قط، ولقد كانت تصيبين اجلنابة يف الليايل الباردة فال أجد ماء للغسل إال 
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بركة كانت على باب دارنا يف ليايل الشتاء، فكنت أنزل فيها، وعلى وجهها الثلج، فأفرقه مييناً، ومشاال مث 
 بعيين يستنجي يف اخلالء، فيطئ عليه املاء أغطس، فأجد املاء من اهلمة كأنه مسخن بالنار، واهللا لقد رأيته

: للوضوء فيضرب يده على احلائط ويتيمم حىت جيد املاء، وال جيلس على غري طهارة حلظة، وكان يقول

جمالسة األكابر حتتاج إىل دوام الطهارة، وأردت ليلة من الليايل أمد رجلي للنوم، فكل ناحية أردت أن 
ن أولياء اهللا تعاىل، فأردت أن أمدحها إىل ناحية سيدي حممد رضي اهللا أمد رجلي فيها أجد فيها ولياً م

مد : عنه بباب البحر فوجدا جتاه قربه فنمت جالساً، فجاءين ومسك رجلي، ومدها ناحيته، وقال
  .رجلك ناحييت البساط أمحدي فقمت، ونعومة يده يف رجلي رضي اهللا عنه

    

 الدنيا ليفرقه على الفقراء، ويقول ما وجدت أحداً يقرق، وكان يتكدر ممن يضع بني يديه شيئاً من
بعت مركب قلقاس من زرع عمي، : وسخك يف البلد غريي، وأخربين الشيخ عبد الدائم ولد أخيه قال

اهللا ال يصبحك خبري : وجئته من مثنها بأربعني ديناراً، ووضعتها بني يديه بكرة النهار فصاح يف وقال
وكان رضي اهللا عنه إذا دعاه من يف طعامه شبهة جييبه، . يديه، وأنا خجالنتصبحنا فرفعتها من بني 

ولكن يأخذ يف كمه رغيفاً يأكله على سفرة ذلك الرجل مسارقة من غري أن يلحظ أحد به هكذا رأيته 
وكان حاضراً الشيخ أبو بكر احلديدي والشيخ حممد العدل رضي اهللا عنهما فأرادا أن يفعال مثل فعله 

كال أنتما ال حرج عليكما، وملا طلب الغوري الشريف بركات سلطان احلجاز، ورأى منه الغدر : فقال
جاء إىل سيدي حممد رضي اهللا عنه بعد صالة العصر، وحنن جلوس بني يديه فقام له الشيخ، واعتنقه، 

البالد الشريف أريد أهرب هذا الوقت، وخاطرك معي ال يلحق يب الغوري حىت أختلص من هذه : وقال له
فإن النوق تنتظرين نواحي بركة احلاج فدخل سيدي حممد رضي اهللا عنه اخللوة فانتظره الشريف فلم 

يل، وللشيخ حسن احلديدي خادمه استعجال يل الشيخ ففتحنا باب اخللوة : خيرج، والوقت ضاق فقال
 اركب يا شريف ال أحد :فلم جند الشيخ فيها فرددنا الباب فبعد ساعة خرج، وعيناه كالدم األمحر، فقال

يلحقك فما شعر اخلوري به إال بعد يومني فتخلص إىل بالد احلجاز، فأرسل يف طلبه فلم يلحقوه، 
أنا ما عرفت الشيخ حممد بن عنان إال من سيدي : ومسعت سيدي علياً اخلواص رضي اهللا عنه يقول

طه يف بركة احلاج أمسعه يقول؛ وعزة ريب إبراهيم املتبويل رضي اهللا عنه كنت، وأنا عنده أبيع اجلمري يف غي
الشيخ يوسف الكردي رمحه اهللا تعاىل يا : لتتوزعن محليت بعد مويت على سبعني رجال، ويعجزون، فقال له

حممد بن عنان سيظهر يف بالد : شخص يقال له: سيدي من يأخذ خدامة احلجرة النبوية بعدكم؟ فقال
ري ما رأس ماله يف هذه الدار إال قلبه، فليس له أن يدخل على الفق: الشرقية، وكان رضي اهللا عنه يقول

قلبه من أمور الدنيا شيئاً يكدره، واهللا لقد رأيته، وهو يف جامع املقسم بباب البحر أوائل جميئه من بالد 
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يا سيدي إن مجاعة يقولون هذه اخلالوي اليت فيها الفقراء لنا، وكان ذلك : الريف جاءه شخص وقال له
وقت فخرج، وأمر بنقل دسوت الطعام إىل الساحة اليت جبوار سيدي حممد اجلربوين رضي اهللا عنه، يوم ال

الفقري رأس ماله قلبه، وأخربين الشيخ مشس الدين اللقاين امللكي رمحه اهللا : وكمل طبخ الطعام هناك، وقال
شديد من حيث الوسواس دخلت على سيدي حممد بن عنان رضي اهللا عنه يوماً، وأنا يف أمل : تعاىل قال

عهدنا باملالكية ال يتوسوسون يف الطهارة، وال غريها فلم : يف الوضوء، والصالة فشكوت ذلك إليه فقال
  .يبق عندي مبجرد قوله ذلك شيء من الوسواس بربكته

هؤالء يستهزئون بطريق اهللا، ومل : وكان رضي اهللا عنه ال يعجبه أحد يصلح للطريق يف زمانه، ويقول
أقسمت عليك بصاحب هذا :  أحداً قط الذكر غري الشيخ أمحد النجدي جاءه باملصحف، وقاليلقن

: وقال: الكالم إال ما لقنتين الذكر فغشي على الشيخ رضي اهللا عنه من قسمه عليه باهللا عز وجل مث لقنه

فقراء، يا ولدي الطريق ما هي ذا إمنا هي باتباع الكتاب، والسنة، وجاءه مرة شخص البس زي ال
الشيخ ال : يا سيدي كم تنقسم اخلواطر فقطب الشيخ وجهه، ومل يلتفت إليه فلما قام الرجل قال: فقال

إله إال اهللا ما كنت أظن أين أعيش إىل زمان تصري الطريق إىل اهللا عز وجل فيه كالماً من غري عمل، 
 تارة يف جامع عمرو، وتارة يف وكان مدة إقامته يف مصر ال يكاد يصلي اجلمعة مرتني يف مكان واحد بل

: جامع حممود وتارة يف جامع القراء بالقرافة، وحضرته صالة اجلمعة مرة بالقرب من اجلامع األزهر، فقال

هذا جممع الناس، وأنا أستحي من دخويل فيه، وكان رضي اهللا عنه يزور الفقراء الصادقني أحياء، وأمواتاً 
  .نظره مل يزل يدير السبحة، وهو يقرأ القرآنال يترك زيارم إال من مرض، وكنت أ

طريق اهللا ما : وكان رضي اهللا عنه يكره للفقري أن يغتسل عرياناً، ولو يف خلوة، ويشدد يف ذلك، ويقول
  .بنيت إال على األدب مع اهللا تعاىل، وكل من ترخص فيها ال يصلح هلا

    

: وسطي فوطة يف الليل فعاب ذلك علي، وقال: ورآين مرة أغتسل، ويف: سيدي أبو العباس احلريثي: قال

الفقري كله عورة مل ال اغتسلت يف قميص، وكان رضي اهللا عنه إذا حضر عند مريض قد أشرف "بدن 
على املوت من شدة الضعف حيمل عنه فيقوم املريض وينام الشيخ رضي اهللا عنه مريضاً ما شاء اهللا، 

ض، ووقع له ذلك مع سيدي أيب العباس الغمري رضي اهللا ولعلها املدة اليت كانت بقيت على ذلك املري
عنه، ومع سيدي علي البلبلي املغريب، وكنت أنا حاضراً قصة سيدي علي رضي اهللا عنه، وقام يف احلال 
يتمشى إىل ميضأة اجلامع األزهر فتوضأ، وجاء فرقد رضي اهللا عنه فتعجب الناس من ذلك، ودعي مرة 

إن سيدي علياً املرصفي رضي اهللا عنه هنا فرجع، ومل يدخل : دار، فقيل لهإىل وليمة فجاء إىل باب ال
بعضهم الفقراء هلم أحوال فبلغ ذلك سيدي حممداً رضي اهللا عنه : بعض الناس إنه يكرهه، وقال: فقال
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ليس بيين وبني الرجل شيء، وإمنا كان بينه، وبني أخي الشيخ نور الدين احلسين، وقفة فحفظت : فقال
يب بعد موته لكونه متقدماً يف الصحبة وكان ال يركب قط إىل مكان يف زيارة أو غريها إال حق صاح

وحيمل معه اخلبز، والدقة، ويقول نعم الرفيق إن الرجل إذا جاع، وليس معه خبز استشرفت نفسه للطعام، 
عته رضي اهللا فإذا وجده أكله بعد استشراف النفس، وقد ى الشارع صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، ومس

كل فقري نام على طراحة فال جييء منه شيء يف الطريق ألن من ينام على الطراحة ما قصده : عنه يقول
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم نام على عباءة مثنية : قيام الليل الذي هو مطية املؤمنني، وبراقهم مث يقول

عنها رديها إىل حاهلا األول فإن لينها، ووطاءا لعائشة رضي اهللا : طاقني فنام عن ورده تلك الليلة، فقال
كان شخص : منعتين قيام ليليت، وأخربين سيدي الشيخ أمني الدين إمام جامع الغمري رضي اهللا عنه قال

من أرباب األحوال بناحية شان شلمون بالشرقية جالساً يف الربية، وقد حلق على نفسه بزرب شوك، 
 والثعالب، والثعابني، والقطط والذئاب، واخلرفان، واإلوز، والدجاج وعنده داخل هذه احليقة احليات،

أهال باجلندي مث : أهال باجلنيدي مث زاره مرة أخرى فقال: فزاره الشيخ حممد رضي اهللا عنه مرة، فقال
: أهال بالسلطان مث زاره مرة أخرى فقال: مرحباً باألمري مث زاره مرة أخرى، فقال: زاره مرة أخرى فقال

  .حباً براعي الصهب فكانت تلك آخر حتيتهمر

وملا حضرته الوفاة، ومات نصفه األسفل . ومناقب الشيخ رضي اهللا عنه ال حتصر واهللا أعلم: قلت
حضرت صالة العصر، فأحرم جالساً خلف اإلمام ال يستطيع السجود مث اضطجع، والسبحة يف يده 

 ميتاً فجردته من ثيابه أنا، والشيخ حسن حيركها فكانت آخر حركة يده آخر حركة لسانه فوجدناه
احلديدي، وذلك يف شهر ربيع األول سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة عن مائة وعشرين سنني، ودفن جبامع 
املقسم بباب البحر، وصلى عليه األئمة، والسلطان طومان أي وصار يكشف رجل الشيخ وميرغ خدوده 

  . عنهعليها، وكان يوماً يف مصر مشهوداً رضي اهللا

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ أبو العباس الغمري الواسطيومنهم    

: كان جبال راسياً وكرتاً مطلسماً ذا هيبة على امللوك فمن دوم، وكان له كرامات كثرية حيفظها مجاعته

شعروا منها أنه وقع من مجاعته صرة فيها فضة أيام عباب البحر، واملركب منحدرة نواحي مسا نود فلم ي
ا إال بعد أن احندرت كذا كذا بلداً فأوقف الشيخ رضي اهللا عنه املركب، وقال روحوا إىل املكان 

ومنها ما حكاه يل ولده سيدي أبو احلسن رضي اهللا . الفالين، وارموا الشبكة جتدوها ففعلوا فوجدوها
قة ال تسع سوى مجل كنت مع والدي، ومعنا عمود رخام على مجلني فجئنا إىل قنطرة ضي: عنه قال

واحد فساق الشيخ رضي اهللا عنه اجلمل اآلخر فمشى على اهلواء بالعمود، ومنها أنه أراد أن يعدي من 
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ميت غمر إىل زفيت فلم جيد املعدية فركب على ظهر متساح، وعدى عليه، ومنها ما أخربين به الشيخ أمني 
  .ن يقيموا عمد اجلامع بيتوا على الناس يساعدومالدين رضي اهللا عنه إمام جامعه مبصر أم ملا أرادوا أ

    

فقام الشيخ وحده فأقام صفني من العمد فأصبحوا، فرأهم واقفني، وأخربين الشيخ حسن القرشي رمحه 
نزل عندنا سيدي أبو العباس يقطع مجيزة يف ترعة أيام امللق، ومعه مركب أخرى ختفف اخلشب : اهللا قال

عت من دخول حبر احمللة من قلة مائة فمكث الشيخ رضي اهللا عنه إىل الفجر فيها، وكانت املراكب امتن
من جاء يب : فبينما هو يصلي إذ دخلت لنا مركب وفيها شخص نائم فنبهه سيدي أبو العباس فقام، فقال

إىل هنا فإين كنت يف ساحل ساقية أيب شعرة يف البحر الشرقي فقالوا له جاء بك هذا السبع يعنون الشيخ 
  .ي اهللا عنه فحملوا اخلشب يف املركبنيرض

وساروا رضي اهللا عنه، وكان سيدي الشيخ الصاحل حممد العجمي رضي اهللا عنه كاتب الربعة العظيمة 
واهللا لو أدرك اجلنيد رضي اهللا عنه سيدي أبا العباس رضي اهللا عنه ألخذ عنه : اليت جبامعة مبصر يقول

حداً صغرياً ميزح مع كبري، ورأى مرة صبياً يغمز رجال كبرياً الطريق، وكان رضي اهللا عنه ال ميكن أ
فأخرجهما من اجلامع، ورمى حوائجهما، وكان ال ميكن أمرد يؤذن يف جامعه أبداً حىت يلتحي، وعمر 

رضي اهللا عنه عدة جوامع مبصر وقراها، وكان السلطان قايتباي يتمىن لقاءه فلم يأذن له، وجاءه مرة ولده 
أخذنا على غفلة وأجواله كثرية مشهورة يف بالد :  الناصر على غفلة يزوره فلما، ويل قالالسلطان حممد

. الريف، وغريها، وقد رأيته مرة واحدة حني نزل إىل بلدنا ساقية أيب شعرة يف حاجة، وعمري مثان سنني

هللا تعاىل مات رضي اهللا عنه يف صفر سنة مخس وتسعمائة ودفن بأخريات اجلامع مبصر احملروسة رضي ا
  .عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ نور الدين الحسني المدينيومنهم    

أحد أصحاب سيدي حممد ابن أخت سيدي مدين كان رضي اهللا عنه من العارفني باهللا عز وجل، ورأيته، 
 وأنا صغري وأخذ عنه الشيخ تاج الدين الذاكر بعد أن مات سيدي حممد ابن أخت سيدي مدين، وكالمها

يا قفة : كان أخذ عنه، ومسع يوماً شخصاً يبيع خشب الشيوخ اليت تسرح ا النساء، الكتان، وهو يقول
قد رخصت الطريق فلم يلقن : قفة شيوخ بنصف فضة، وقال: شيوخ بنصف فضة فأخذ منها معىن، وقال

عند األمراء، أحداً بعدها حىت مات رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه مرصداً لقضاء حوائج الناس 
  .واحلكام، وكان بينه، وبني سيدي حممد بن عنان ود عظيم، ومؤاخاة رضي اهللا عنهما
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اهللا تعالى آمين  رحمه شيخ اإلسالم الشيخ زكريا األنصاري الخزرجيومنهم    

أحد أركان الطريقني الفقه، والتصوف، وقد خدمته عشرين سنة فما رأيته قط يف غفلة وال اشتغال مبا ال 
 ال ليال، وال اراً، وكان رضي اهللا عنه مع كرب سنه يصلي سنن الفرائض قائماً، ويقول ال أعود يعين

بالعجل ضيعت علينا الزمن، وكنت إذا : نفسي الكسل، وكان إذا جاءه شخص، وطول يف الكالم يقول
 أفرغ، وكنت خبفض صوته اهللا اهللا ال يفتر حىت: أصلحت كلمة يف الكتاب الذي أقرؤه عليه أمسعه يقول

واقفها كان من : أتغدى معه كل يوم، فكان ال يأكل إال من خبز اخلانقاه وقف سعيد السعداء، ويقول
  .امللوك الصاحلني، ووقف وقفها بإذن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وصنف املصنفات الشائعة يف أقطار األرض، والزمت الناس قراءة كتبه حلسن نيته، وإخالصه، وملا قرأت 
حه على رسالة القشريي يف علم التصوف أشار علي حبفظ الروض، وكنت حفظت املنهاج قبل ذلك شر

إنه كتاب كبري فقال اشرع، وتوكل فإن لكل جمتهد نصيباً، فحفظت منه إىل باب : فعرضته عليه، وقلت
ىل القضاء، وحصل يل رمي الدم من احلصر يف احلفظ فأشار علي بالوقوف، وقرأت شرحه على الروض إ

باب اجلهاد، وقرأت عليه تفسري القرآن العظيم للبيضاوي مع حاشيته عليه، وحاشية الطييب على 
  .الكشاف، وحاشية السيد، وحاشية الشيخ سعد الدين التفتازاين

    

وحاشية الشيخ جالل الدين السيوطي إىل سورة األنبياء، وقرأت عليه شرح آداب البحث له، وحاشيته 
طالعت عليه حال تأليفه لشرح البخاري فتح الباري للحافظ ابن حجر، وشرح على مجع اجلوامع، و

البخاري للكرماين، وشرحه للعيين احلنفي، وشرحه للشيخ شهاب الدين العسقالين على قدر كتابيت له يف 
شرحه، وخطى متميز فيه، وأظنه يقارب النصف، وكنت إذا جلست معه كأين جالست ملوك األرض 

ني، وكان أكرب املفتني مبصر يصري بني يديه كالطفل وكذلك األمراء، واألكابر، وكان الصاحلني العارف
ما عندك، ويبطل التأليف حىت أفرغ، وكنت إذا : قل: كثري الكشف ال خيطر عندي خاطر إال، ويقول

مرة : انو الشفاء بالعلم فأنويه فيذهب الصداع لوقته، وقال يل: حصل عندي صداع حلال املطالعة له يقول
من صغري وأنا أحب طرايق القوم، وكان أكثر اشتغايل مبطالعة كتبهم، والنظر يف أحواهلم حىت كان 

الناس يقولون هذا ال جييء منه شيء يف علم الشرع، فلما ألفت كتاب شرح البهجة، وفرغت منه استبعد 
ي لكون رفيقي يف ذلك مجاعة من األقران، وكتبوا على نسخة منه كتاب األعمى والبصري تنكيتاً عل

االشتغال كان ضريراً، وكان تأليفي له إىل أن كان فروغه يف يوم االثنني، ويوم اخلميس فقط فوق سطح 
اجلامع األزهر، وكان، وقيت رائقاً، وظاهري حبمد اهللا تعاىل حمفوظاً، وكنت جماب الدعوة ال أدعو على 
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استر الطريق فإن هذا ما : بالتستر بالفقه، وقالأحد إال، ويستجاب فيه الدعاء، فأشار على بعض األولياء 
هو زماا فلم أكد أتظاهر بشيء من أحوال القوم إىل وقيت هذا، وحكي يل يوماً أمره من حني جاء إىل 

أحكي لك أمري من ابتدائه إىل انتهائه إىل وقتنا هذا حىت حتيط به : مصر إىل وقت تلك احلكاية، وقال
جئت من البالد، وأنا شاب فلم أعكف على : له نعم قال:  عمري فقلتعلماً كأنك عاشرتين من أول

أحد عن اخللق، ومل أعلق قليب به وكنت أجوع يف اجلامع كثرياً فأخرج بالليل إىل قشر البطيخ الذي كان 
جبانب امليضأة، وغريها فأغسله وآكله إىل أن قيض اهللا يل شخصاً كان يشتغل يف الطواحني، فصار 

يا زكرياء ال تسأل أحداً يف شيء، : تري يل ما أحتاج إليه من الكتب، والكسوة، ويقوليتنقدين، ويش
ومهما تطلب جئتك به فلم يزل كذلك سنني عديدة فلما كان ليلة من الليايل والناس نيام جاءين، وقال 

اصعد : اصعد هذا فصعدت فقال يل: قم فقمت معه فوقف يل على سلم الوقد الطويل، وقال يل: يل
تعيش حىت ميوت مجيع أقرانك، وترتفع على كل من يف مصر من العلماء، : صعدت إىل آخره فقال يلف

وال بد لك : ال بد يل من العمى قال: وتصري طلبتك شيوخ اإلسالم يف حياتك حني يكف بصرك فقلت
فأبيت، مث انقطع عين فلم أره من ذلك الوقت مث تزايد على احلال إىل أن عزم على السلطان بالقضاء 

إن أردت نزلت ماشياً بني يديك أقود بغلتك إىل أن أوصلك إىل بيتك فتوليت، وأعاين اهللا على : وقال
  .القيام به

ما مث إال تقدمي : ولكن أحسست من نفسي أين تأخرت عن مقام الرجال فشكوت إىل بعض الرجال فقال
 وإن رأى نفسه متأخراً فهو متقدم فسكن إن شاء اهللا تعاىل فإن العبد إذا رأى نفسه متقدماً فهو متأخر،

رضي اهللا عنه ما كان أحد حيملين كما حيملين السلطان قايتباي كنت أحط عليه يف اخلطبة : روعي، وقال
جزاك اهللا خرياً فلم : حىت أظن ما عاد قط يكلمين فأول ما أخرج من الصالة يتلقاين، ومييل يدي ويقول

الوقعة، وكان ماسكاً يل األدب ما كلمين كلمة تسوءين قط ولقد طلعت تزل احلسدة بنا حىت أوقعوا بيننا 
له مرة، فأغلظت عليه القول فاصفر لونه فتقدمت إليه وقلت له واهللا يا موالنا إمنا أفعل ذلك معك شفقة 

عليك، وسوف تشكرين عند ربك، وإين واهللا ال أحب أن يكون جسمك هذا فحمة من فحم النار، 
 وكنت أقول له أيها امللك تنبه لنفسك فقد كنت عدماً فصرت وجوداً، وكنت فصار ينتفض كالطري

رقيقاً فصرت حراً وكنت مأموراً، فصرت أمرياً، وكنت أمريا فصرت ملكاً فلما صرت ملكاً جتربت، 
كان أخي الشيخ علي النبتييت جيتمع باخلضر عليه السالم، : ونسيت مبدأك ومنتهاك إىل آخره، وقال يل

: ال بأس به فقال: للخضر عليه السالم ما تقول يف الشيخ حيىي املناوي فقال: يوماً يف الكالم فقالفباسطه 

  .ال بأس به إال أن عنده نفيسة: يف فالن ما تقول فالن ما تقول يف الشيخ زكريا فقال: ما تقول
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إليه بالنفيسة، فلما أرسل يل أخي الشيخ علي الضرير بذلك ضاقت على نفسي، وما عرفت الذي أشار 
إن اجتمعت باخلضر، فاسأله من فضلك على ما أشار : فأرسلت إىل سيدي علي البتييت الضرير، فقلت له

إليه بالنفيسة فلم جيتمع به مدة تسع شهور فلما اجتمع به سأله، فقال له إذا أرسل تلميذه أو قاصده إىل 
قب بالشيخ فلما أرسل يل الشيخ بذلك الشيخ زكريا كيت، وكيت فيل: قال: أحد من األمراء يقول له

لألمري : فكأنه حط عن ظهري جبال، وصرت أقول للقاصد إذا أرسلته إىل أحد من األمراء، والوزراء قل
زكريا خادم الفقراء كذا، وكذا، وقال يل مرة كنت متعكفاً يف العشر األخري من : أو الوزير يقول لك

إن بصري قد كف ودلين :  تاجر من الشام، وقال يلرمضان فوق سطح اجلامع األزهر، فجاءين رجل
الناس عليك تدعو اهللا أن يرد علي بصري، وكان يل عالمة يف إجابة دعاين فسألت هللا أن يرد عليه بصره 

ما هي أيام : احلاجة قضيت، ولكن تسافر من هذا البلد فقال: فأجابين لكن بعد عشرة أيام فقلت له
 اهللا عليك بصرك تسافر، وذلك خوفاً أن يرد عليه بصره يف مصر فقلت له إن أردت أن يرد: نقول

فهتكين بني الناس فسافر مع مجال فرد اهللا عليه بصره يف غزة، وأرسل يل كتاباً خبطه فأرسلت أقول له مىت 
رجعت إىل مصر كف بصرك فلم يزل بالقدس إىل أن مات بصرياً، وقد ألبسين اخلرقة، ولقنين الذكر من 

حممد الغمري، وذكر يل أنه سافر إىل احمللة الكربى، فأخذ عنه لبس اخلرقة، وتلقني الذكر، طريق سيدي 
وكان أصحابه يفرحون حبضوري عنده ألجل سؤايل : وقرأ عليه كتابه املسمى بقواعد الصوفية كامال قال

، وكان كثري له ملعاين الكالم فإم كانوا ال يتهجمون عليه بالسؤال من هيبته ألنه كان جليل القدر
الصدقة ما أظن أحداً كان يف مصر أكثر صدقة منه كما شاهدته منه، ولكن كان يسرها حبيث ال يعلم 

يا سيدي خطفت : أحداً من اجلالسني، وجاءه مرة رجل أمسر، وكان شريفاً من تربة قايتباي، فقال له
 بكر الظاهري جايب احلرمني عماميت هذه الليلة وكان حاضراً الشيخ مجال الدين الصاين، والشيخ أبو

هو أعمى : فأعطاه الشيخ جديداً فرماه يف وجه الشيخ وخرج غضبان منه فأعلمت الشيخ بذلك، فقال
قف اذكر يل : القلب الذي جاء حبضرة هؤالء اجلماعة، وكنت يوماً أطالع له يف شرح البخاري فقال يل

ب قبعها حرير، وحباهلا حرير، وفرشها سندس ما رأيته يف هذه الليلة، وقد كنت رأيت أنين معه يف مرك
أخضر، وفيها أرائك، ومتكآت من حرير، واإلمام الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه جالس فيها، والشيخ 

  .زكريا عن يساره فقبلت يد اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه

اكهها مدالة يف ومل تزل تلك املركب سائرة بنا حىت أرست على جزيرة من كبد البحر احللو، وإذا فو
البحر فطلعت من املركب فوجدت بستاناً من الزعفران كل نوراة منه كاإلسباطة العظيمة، وفيه نساء 

إن صح منامك يا فالن، فأنا أدفن بالقرب من اإلمام الشافعي : حسان جينني منه فلما حكيت له ذلك قال
فصار الشيخ مجال الدين، والشيخ أبو بكر رضي اهللا عنه، فلما مات أرسلوا هيئوا له قرباً يف باب النصر 
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الظاهري يقوالن ما صح منامك يا فالن فبينما حنن يف ذلك، وإذ بقاصد األمري خري بك نائب السلطنة 
إن ملك األمراء ضعيف ال يستطيع الركوب إىل هاهنا، وأمر أن تركبوا الشيخ على تابوت، : مبصر يقول

ادفنوه بالقرافة فدفنوه : ؤمنني بالرميلة، فحملوه، وصلوا عليه، فقالوحتملوه لألمري ليصلي عليه يف سبيل امل
عند الشيخ جنم الدين اخلبوشتايت جتاه وجه اإلمام الشافعي رضي اهللا عنهما، وذلك يف شهر احلجة سنة 

  .ست، وعشرين وتسعمائة

ورضي اهللا عنه  اهللا تعالى رحمه الشيخ علي النبتيتي الضريرومنهم    

    

ابر العلماء العاملني، واملشايخ املتكلمني، وكانت مشكالت املسائل ومعضالا ترسل إليه من كان من أك
الشام، واحلجاز، واليمن وغريها فيحل مشكالا بعبارة سهلة، وكانت العلماء كلهم تذعن له، وكان 

ان إذا جاء إىل مقيماً ببلده نبتيت بنواحي اخلانقاه السرياقوسية، واخللق تقصده من سائر األقطار، وك
مصر تندلق عليه الناس يتربكون به، وقد اجتمعت به مرات عند شيخنا شيخ اإلسالم الشيخ زكريا يف 
املدرسة الكاملية مرات، وحصل يل منه حلظ وجدت بركته يف نفسي إىل وقيت هذا، وأمسعين حديث 

فظ هذا احلديث فإنك اح: عائشة رضي اهللا عنها فيمن أرضي اهللا بسخط الناس إىل آخره، وقال يل
سوف تبتلي بالناس وكان جيتمع باخلضر عليه السالم، وذلك أدل دليل على واليته، فإن اخلضر ال جيتمع 

وهو باملدرسة الكاملية ال جيتمع اخلضر عليه السالم : إال مبن حقت له قدم الوالية احملمدية، ومسعته يقول
: يه فال جيتمع به قط، ولو كان على عبادة املالئكةبشخص إال إن مجعت فيه ثالث خصال فإن مل جتتمع ف

اخلصلة األوىل أن يكون العبد على سننه يف سائر أحواله، والثانية أال ال يكون له حرص على الدنيا، 
والثالثة أن يكون سليم الصدر ألهل اإلسالم ال غل، وال غش وال حسد، وحكى له عن الشيخ أيب عبد 

إن اخلضر ال جيتمع : ة القشريي أنه كان جيتمع باخلضر عليه السالم، ويقولاهللا التستري أحد رجال رسال
بأحد إال على وجه التعليم له فإنه غين عن علم العلماء ملا معه من العلم اللدين، وقد بلغين أن الشيخ عبد 

ه بذلك الكتاب الرازق الترايب أحد تالمذته مجع مناقبه نظماً، ونثراً فمن أراد الزيادة على ما ذكرناه فعلي
  : تويف يف يوم عرفة سنة سبع عشرة، وتسعمائة، ودفن ببلده، وضرحيه ا ظاهر يزار، وهذا من نظمه

 بارزت جبار السماء وقد  ال أنوح على خطائي ومالي

 بليتي، ولشؤم رائي لعظم  كتابه، وعصيت سراً قرأت

 تدل على شقائي وآفاتي  ال يقاس به بالء بالئي
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  إلى النيران سوقوا ذا المرائي  ربي:  ما قالذلي إذا فيا

 أنه من أوليائي ويزعم  كان يعصيني مراراً فهذا

 يريد بالمعنى سوائي وكان  للعباد، ولم يردني تصنع

  : إىل أن قال يف آخرها

 العفو من رب السماء يروم  فيا ربي عبيد مستجير

 أقام على الرياء بنبتيت  ثم مسكين فقير حقير

 يدري اسمه حال ابتداء وما  باسمه في الناس يعرف علي

  رهين الرمس في لحد البالء  إذا أمسى وحيداً فآنسه

  .رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه الشيخ علي بن الجمال النبتيتيومنهم    

    

أحد أصحاب سيدي أيب العباس الغمري، وكان من الرجال املعدودة يف الشدائد، وكان صاحب مهة 
يقتل نفسه يف قضاء حاجة الفقراء، وحج هو وسيدي أبو العباس الغمري، وسيدي حممد بن عنان، يكاد 

وسيدي حممد املنري وسيدي أبو بكر احلديدي، وسيدي حممد العدل يف سنة واحدة، فجلسوا يأكلون متراً 
ال قمر فيها سيدي أو بكر احلديدي ال أحد يأكل أكثر من رفيقه، وكانت ليلة : يف احلرم النبوي فقال

فلما فرغوا عدوا النوى، فلم يزد واحد على آخر مترة واحدة، وأخربين الشيخ أمني الدين إمام جامع 
الغمري أن الشيخ أبو العباس الغمري رضي اهللا عنه أودع عنده قفص دجاج، وهو يف الريف لريسله له يف 

كان يسافر كل سنة إىل مكة باحلبوب القاهرة فتحزم، وتشمر، وشاله على رأسه من نبتيت إىل القاهرة، و
يبيعها على احملتاجني، وكان مشهوراً يف مكة باخلواف يف البيع ألنه كان خير يف الثمن بزيادة على الناس، 

ال أبيع إال بذلك الثمن بنفسه فكل من رضي بذلك الثمن يعلم أنه حمتاج فيعطيه، وال يأخذ له : ويقول
بيعه ويعرف أنه غري حمتاج، وكان يفرق كل سنة الثياب على أهل مكة، هذا غال ال ي: مثناً، وكل من قال

ويفرق عليهم السكر، وكذلك على أهل املدينة فكل من أخرب الناس بذلك يسترد منه ما أعطاه له، 
يا أخي غلطت فيك هذا ما هو لك، وكان خيلط ماله على الذي جييئه من الناس باسم الفقراء، : ويقول

ا من مال فالن وفالن، تويف سنة نيف وتسعمائة ودفن يف نبتيت يف زاويته، ومل أجتمع هذ: ويفرقه ويقول
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عليه غري مرة واحدة فدعا يل بأن اهللا يسترين بني يديه يف القيامة، فنسأل اهللا أن يقبل ذلك رضي اهللا تعاىل 
  .عنه

رحمهما اهللا تعالى آمين الشيخ عبد القادر بن عنان أخو الشيخ محمدومنهم    

حبته حنو سبع سنني على وجه اخلدمة، وكان يتلو القرآن آناء الليل، وأطراف النهار إن كان حيصد أو ص
حيرث أو ميشي ألن ورده كان قراءة القرآن فقط، وكان سيدي حممد بن عنان يقول الشيخ عبد القادر 

حدث أنت، وإياه فال عمارة الدار والبالد، وكان رضي اهللا عنه يغلب عليه الصفاء، واالستغراق تكون تت
كل فقري : جتده معك، ووقائعه كثرية مع احلكام، ومشايخ العرب ألنه كان كثري العطب هلم، وكان يقول

مات سنة العشرين والتسعمائة ودفن بربمهتوش . ال يقتل من هؤالء الظلمة عدد شعر رأسه فما هو فقري
  .ببالد الشرقية، وقربه ا ظاهر يزار رضي اهللا عنه

اهللا تعالى آمين  رحمه الشيخ محمد العدلم ومنه   

صحبته حنو مخس سنني، فكان ذا مست حسن، وقبول تام بني اخلاص، والعام، وكان أصله من مجاعة 
سيدي علي الدويب، وكان أخاله سنة كاملة ال حيضر مجعة، وال مجاعة، فأرسل له الشيخ حممد بن عنان 

اجلماعة، وإال فأنت مهجور حىت متوت، فخرج من اخللوة، فيه إن مل خترج للجمعة و: كتاباً يقول له
واجتمع بسيدي حممد بن داود، وسيدي أيب العباس الغمري، وهجر شيخه الدويب، وذلك أن شيخه 

كان من أرباب األحوال الذين ال يقتدي بأحواهلم، وكان مقصد اجلماعة لسيدي حممد العدل أن يكون 
 أن شخصاً رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال له من املقتدى م، وأصل تسميته العدل

قل حملمد العدل الطناجي يتبع سنيت وينفع الناس فاشتهر بالعدل من ذلك اليوم، ومات، ودفن بطناح، 
  .وقربه ظاهر يزار رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه الشيخ ابن داود المنزالويومنهم    

الربكة يف العمر، وذلك أن سيدي خضراً الذي كان كفلين، وأنا يتيم اجتمعت به مرات، ودعا يل ب
أخذين بيده، وجاء يب إىل سيدي حممد بن عنان، وكان عند الشيخ حممد العدل، والشيخ حممد بن داود، 

والشيخ أبو بكر احلديدي، وقال كل منكم يدعو هلذا الولد دعوة فدعا كل واحد منهم يل دعوة، 
إىل وقيت هذا، وكان سيدي حممد بن داود يضرب به املثل يف اتباع الكتاب، فوجدت بركة دعائهم 

والسنة، وخدمة الفقراء، واملنقطعني وعدم ختصيص نفسه عنهم بشيء من املأكل، واملشرب، وامللبس، 
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ورمبا كانت زوجته تطبخ له الدجاجة فال تظهره عليها حىت تنام الفقراء ليأكلها وحده فيأخذها، وخيرج 
لزاوية، وينبه الفقراء ويفرقها عليهم، وأحواله مشهورة يف املرتلة، وولده الشيخ شهاب الدين كان إىل ا

يضرب به املثل يف اتباع الكتاب، والسنة، وما رأيت يف عصري هذا أضبط منه للسنة، وال من الشيخ 
  .ر رضي اهللا عنهمات بالسمية قرية يف بالد املرتلة، ودفن بزاويته، وقربه ظاهر يزا. يوسف احلريثي

    

اهللا تعالى آمين  رحمه الشيخ محمد السرويومنهم    

    

املشهور بأيب احلمائل أحد الرجال املشهورة يف اهلمة، والعبادة، وكان يغلب عليه احلال فيتكلم باأللسن 
: ا قالالعربانيه، والسريانية، والعجمية وتارة يزغرت يف األفراح، واألعراس كما تزغرت النساء، وكان إذ

لصاحب املقثأة رح، وناد : قوال ينفذه اهللا له، وشكا له أهل بلده من الفأر، وكثرته يف مقثأة البطيخ فقال
الشيخ فلم : يف الغيط حسب ما رسم حممد أبو احلمائل إنكم ترحلون أمجعون، فنادى الرجل هلم كما قال

هلم يا أوالدي األصل :  فجاءوا إليه فقالير بعد ذلك اليوم منهم، وال فأراً واحداً فسمعت البالد بذلك،
اإلذن من اهللا، ومل يرد عنهم الفأر وكان مبتلي بزوجته خياف منها أشد اخلوف حىت كان خيلي الفقري يف 
اخللوة فتخرجه من اخللوة بال إذن من الشيخ فال يقدر يتكلم، وأخربتين قبل موا أنه كان كثرياً يكون 

قراء يف اهلواء فينادونه فيجيبهم، ويطري معهم فال تنظره إىل الصباح، وكان ال جالساً عندها فتمر عليه الف
يقرب أحداً قط إال بعد تكرار امتحانه مبا يناسبه، وجاءه الشيخ علي احلديدي يطلب منه الطريق، فرآه 

 من إن كنت تطلب الطريق، فاجعل، ثيابك ممسحة أليدي الفقراء فكان كل: ملتفتاً لنظافة ثيابه، فقال
أكل مسكاً أو زفراً ميسح يف ثوبه يده مدة سنة، وسبعة شهور حىت صارت ثيابه كثياب الزباتني أو 

السماكني وكان فقيهاً موسوساً فلما رأى ثيابه لقنه الذكر وجاء منه يف الطريق، وأخذ عنه تالمذة كثرية، 
 الليايل إذ مر علي مجاعة طيارة، بينما أنا ذات يوم يف منارة جامع، فارسكور ليلة من: ومسعته حيكي قال

فدعوين إىل مكة فطرت معهم، فحصل عندي عجب حبايل فسقطت يف حبر دمياط، فلوال كنت قريباً من 
الرب وإال كنت غرقت، وساروا، وتركوين وكان إذا اشتد عليه احلال يف جملس الذكر ينهض قائماً ويأخذ 

رأيت الشيخ حممد السروري وقد : ف احلريثي قالالرجلني، ويضرب ما احلائط، وأخربين الشيخ يوس
حصل له حال يف جامع فارسكور فحمل تامور املاء، وفيه حنو الثالثة قناطري من املاء على يد واحدة 

لقنت حنو ثالثني ألف رجل ما : وصار جيري به يف اجلامع، وأخربين الشيخ علي بن ياقوت أنه مسعه يقول
وي وقد اجتمعت به مراراً عديدة، وهو يف الزاوية احلمراء خارج عرفين منهم أحد غري حممد الشنا
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القاهرة، ولقنين الذكر، وملا دخل مصر سكن بنواحي جامع الغمري، فكنت أقبل يده فيدعو يل فأجد 
ما رأينا قط : بركة دعوته يف نفسي، وكان يكره للمريد قراءة حزب الشاذلية، وأحزاب غرهم، ويقول

حنن ما نعرف إال ال إله إال اهللا بعزم : جرد قراءة األحزاب، واألوراد، وكان يقولأحداً وصل إىل اهللا مب
مثال أرباب األحزاب مثال شخص من أسافل الناس اشتغل بالدعاء ليال، واراً أن : ومهة، وكان يقول

 حاهلم جلماعة الشيخ أيب املواهب على وجه التوبيخ بلسان: اهللا تعاىل يزوجه بنت السلطان، وكان يقول
اجعل يل، واعمل يل، واصطفين، وال ختلي أحداً فوقي، وأحدكم نائم بطول الليل، ومهما وجده من 

كنت يوماً أقرأ على الشيخ حيىي املناوي يف جامع عمرو : احلرام والشبه يلف ما هكذا درج السلف، وقال
م عليها حببل، وهو أسود بن العاص يف خلوة الكتب وقت القيلولة، فدخل علينا رجل يف وسطه خيشة حمز

للشيخ أيش تعمل ذه الكتب كلها : السالم عليكم فقلنا، وعليكم السالم، فقال: كبري البطن، فقال
الشيخ ال فقال أنا أحفظ مجيع ما فيها فقلنا له : أما حتفظها فقال له: أكشف عن املسائل فقال: فقال

ج فلحقنا منه ت، فخرجنا خلفه فلم جند لك كن رجال جيداً مث خر: كل حرف فيها يقول: كيف فقال
الذي أبنيه دونه : أحداً، وكان رضي اهللا عنه يغري على أصحابه أن جيتمعوا بأحد من أهل عصره، ويقول
خلادمه حنن جئنا : عند غريي، وملا حج رضي اهللا عنه اجتمع عليه الناس يف مكة من جتار، وغريهم، وقال

ذا البلد، وال نشتغل بالناس، فإذا كان وقت املغرب امض إىل بيوت هؤالء نتجر، وإال نتجرد للعبادة يف ه
لكل واحد منهم : اجلماعة الذين يأتون إلينا، وقل هلم الشيخ ميسي عليكم، وحمتاج إىل ألف دينار وقل

مبفرده، وكل من لقيته قل له، هكذا فلم يأت أحد منهم من تلك الليلة وانقطعوا كلهم من ذلك اليوم، 
 احلمد هللا رب العاملني، ووقائعه مشهورة بني أصحابه رضي اهللا عنه ومات رمحة اهللا عليه مبصر فقال

وصلى عليه باجلامع األزهر، ودفن بزاويته خبط بني السورين يف سنة اثنتني، وثالثني وتسعمائة رضي اهللا 
  .عنه

  اهللا تعالى، ورضي عنه آمين رحمه  الشيخ علي نور الدين المرصفيومنهم  

كان من األئمة الراسخني يف العلم، وله املؤلفات النافعة يف الطريق، واختصر رسالة القشريي رضي اهللا 
عنه، وتكلم على مشكالا، وقرأا عليه بعد قراءا على الشيخ زكريا رمحه اهللا تعاىل، فكنت أعرض 

 من العارفني، ولكنه تستر كان الشيخ زكريا: عليه ما مسعته من شرح الشيخ هلا فيقره، وميدحه، ويقول
بالفقه، وتلقنت عليه الذكر ثالث مرات متفرقات أول مرة، وأنا شاب أمرد دخلت عليه بعد العصر، 

: بسم اهللا الرمحن الرحيم يا ولدي، وأطرق ساعة، وقال: يا سيدي لقين الذكر حبال قوي فقال: فقلت له

 عن إحساسي فما استفقت إال املغرب، فلم أجد ال إله إال اهللا فما استتمها الشيخ إال وقد غبت: قال
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عندي أحداً، فمكثت مخسة عشر يوماً مطروداً ال أستطيع االجتماع به لسوء أديب معه يف قويل لقين حبال 
قوي الثانية لقنين فسمعت منه ال إله إال اهللا ثالث مرات فعبت كذلك، فرأيت يف تلك الليلة كأن الشيخ 

احلمد هللا الذي أظهر :  جلدي إىل آخرها، فلما أفقت ذكرت له ذلك فقالبيده ثالث مآثر فغرزها يف
أثرها الثالثة لقنين حني لقن الشيخ أبا العباس احلريثي رضي اهللا عنه لكونه كان أصفى قلباً مين، وأكرب سناً 

وأعرف مبقام الرجال مث ال زلت أتردد بصحبته مدة حياة الشيخ رضي اهللا عنه، وذكر يل سيدي أبو 
الشيخ الفقري، ووقع له أنه قرأ يف يوم، : العباس رمحه اهللا أنه قرأ بني املغرب والعشاء مخس ختمات، فقال

إذا وقع من املريد : وليلة ثالمثائة وستني ألف ختمة كل درجة ألف ختمة، وكان رضي اهللا عنه يقول
 رجوعه إىل كالم شيخه شيء مذموم عند شيخه، وهو حممود عند غريه، فالواجب عليه عند أهل الطريق

للمريد إن كالم شيخه معارض لكالم العلماء أو دليلهم فعليه بالرجوع إىل : دون كالم غريه، وإن قال
إذا خرج املريد عن : كالم شيخه، وأوىل إذا كان من الراسخني يف العلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

 مة الرتداده عن طريق شيخه وهذا األمر حكم شيخه، وقدح فيه فال جيوز ألحد تصديقه ألنه يف حالة
أن يسلم منه مريد طرده شيخه ألنه لضعفه خياف من جترحيه فيه، وتنقضه عند الناس حني يرون أن : قال

شيخه طرده، وتضيق عليه الدنيا، فال جيد منفساً إال احلط يف شيخه، والرد عن نفسه بنحو قوله لو رأينا 
، فيزكي نفسه، وخيرج يف شيخه، وبذلك يستحكم املقت فيه ال سيما إن فيه يعين الشيخ خرياً ما فارقناه

اجتمع بعد شيخه على من ينقص شيخه، ويزدريه ويظهر فيه املعايب فإنه يهلك مع اهلالكني، ولكن إذا 
أراد اهللا مبريد خرياً مجعه عند غضب شيخه على من حيب شيخه، ويعظمه فإن املريد يندم على شيخه 

إذا خرج املريد عن حكم شيخه وانقطع عن جملسه فإن : إليه، وكان رضي اهللا عنه يقولضرورة، ويرجع 
كان سبب ذلك احلياء من الشيخ أو من مجاعته لزلة وقع فيها أو فترة حصلت منه فهو كالطالق 

الرجعي، فللشيخ أن يقبله إذا رجع ألن حرمة الشيخ يف نفس هذا املريد مل تزل ال سيما، واملريد أحوج 
ا يكون إىل الشيخ حال اعوجاجه فينبغي للشيخ التلطف ذا املريد، وعدم الغلظة عليه، واهلجر له إال أن م

  .يكون وثق به لقوة العهد الذي بينه، وبينه

ليس للمريد أن يسأل شيخه عن سبب غيظه، وهجره له بل ذلك من سوء : وكان رضي اهللا عنه يقول
جيوز للمريد عند أهل الطريق أن جييب عن نفسه أبداً إذا لطخه ال : األدب، وكان رضي اهللا عنه يقول

ليس للشيخ أن يبني للمريد صورة الفتح : شيخه بذنب ألنه يرى ما ال يرى املريد فإنه طبيب، وكان يقول
الذي علم من طريق الكشف أنه يئول إليه أمر املريد بعد جماهداته، وكمال سلوكه ألن املريد إذا حصل 

لك يف نفسه، وتكرر شهوده له رمبا ادعى الفتح، وباطنه معرى عن ذلك إذ النفس معرضة معىن صورة ذ
للخيالة، وعدم الصدق، وكثرة الدعوى، ورمبا فارق هذا شيخه، وادعى الكمال لعلمه بصورة النتج علماً 
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جب لذلك ال حذقاً، وال ذوقاً كما يظهر املنافق صورة املؤمن يف العمل الظاهر، وباطنه معرى عن املو
  .العمل، وكالمه رضي اهللا عنه غالبه سطرته يف كتابة رسالة األنوار القدسية، وغريها من مؤلفايت

    

وكان رضي اهللا عنه يف بداية أمره أمياً، واجتمع بسيدي مدين رضي اهللا عنه وهو ابن مثان سنني، ومل 
اهللا عنه، وأخذ عنه الطريق، يأخذ عنه كما مسعته منه فلما كرب اجتمع بابن أخته سيدي حممد رضي 

واجتمعت عليه الفقراء يف مصر، وصار هو املشار إليه فيها النقراض مجيع أقرانه، وكان رضي اهللا عنه من 
شأنه إذا كان يتكلم يف دقائق الطريق، وحضر أحد من القضاء ينفل الكالم إىل مسائل الفقه إىل أن يقوم 

 أهله عورة، ومن وصيته يل إياك أن تسكن يف جامع أو ذكر الكالم بني غري: من كان حاضره ويقول
زاوية هلا وقف، ومستحقون، وال تسكن إال يف املواضع املهجورة اليت ال وقف هلا ألن الفقراء ال ينبغي 

  .هلم أن يعاشروا إال من كان من حرفتهم، وعشرة الضد تكدر نفوسهم

دفن بزاويته بقنطرة األمري حسني مبصر، وقربه مات رضي اهللا عنه، ورمحة سنة نيف وثالثني وتسعمائة، و
  .ا ظاهر يزار رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ تاج الدين الذاكرومنهم    

كان رضي اهللا عنه وجهه يضيء من نور قلبه ذا مست حسن، وجتمل باألخالق اجلميلة تكاد كل شعرة 
 يفرش زاويته باللباد األسود لئال يسمع وقع أقدامهم هذا ويل اهللا، وكان رضي اهللا عنه: منه تنطق، وتقول
حضرة الفقراء من حضرة احلق ال ينبغي أن يكون فيها علو صوت، وال حس قوي، : إذا مشوا، ويقول

وكان أصحابه يف غاية اجلمال، والكمال، وكان رضي اهللا عنه له التالمذة الكثرية، واالعتقاد التام يف 
  .ضي اهللا عنه كثري الشفاعات عند السلطان، واألمراءقلوب اخلاص، والعام وكان ر

وكان رضي اهللا عنه ميكث السبعة أيام بوضوء واحد كما أخربين بذلك خادمه الشيخ عبد الباسط 
وعزم : وانتهى أمره أنه كان يف آخر عمره يتوضأ كل أحد عشر يوماً وضوءاً واحداً قال: قال. الطحاوي

حنوه يف ذلك فدعوه إىل ناحية اجليزة يف الربيع، وصاروا يعملون له عليه مجاعة يف جامع طولون ليمت
اخلراف، والدجاج، واللنب بالرز، وغري ذلك وهو يأكل معهم من ذلك مجله مث ال يرونه يتوضأ ال ليال، 

وال اراً مدة تسعة أيام فقيل للشيخ يف ذلك يا سيدي إنك يف امتحان مع هؤالء فتشوش منهم، وجاء إىل 
هللا :  يعدى، فعدى يف مركب، واجلماعة املمتحنون يف مركب فغرقت م فأخربوا الشيخ، فقالالبحر

الشيخ عبد الباسط خادمه رمحه اهللا تعاىل : ما وقعت مين قبل ذلك قط قال: احلمد مث تدارك ذلك، وقال
الدين فمرض الشيخ بسبب هذه الكلمة حنو سبعة وأربعني يوماً، وأخربين أخي الشيخ الصاحل مشس 
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أربعون سنة أصلي الصبح بوضوء العشاء، وقد طويت سجاديت بعدي، : املرصفي رضي اهللا عنه أنه قال يل
ليس : ومكث رضي اهللا عنه مخساً وعشرين سنة مل يضع جنبه على األرض، وكان رضي اهللا عنه يقول

يأكل إال بعد ثالثة أيام القناعة أن يأكل الفقري كل ما وجد من يسري اخلبز واألدم إمنا القناعة أن ال 
يا سيدي من هو اخلليفة بعدكم لنعرفه، : لقيمات يقمن صلبه، وأكثرها مخس وملا حضرته الوفاة قالوا له

ونلزم واألدب معه، فقال قد أذنا لفالن، وفالن وعد عشرة من أصحابه أن كل من حضر منهم يفتتح 
تبعتهم، وكان من العشرة سيدي شهاب الدين الذكر باجلماعة، والطريق تعرف أهلها، ولو هربوا منها 

الوفائي، وسيدي الشيخ إبراهيم، وسيدي الشيخ عبد الباسط، وهم أجل من أخذ عنه، فنسأل اهللا أن 
ال تصح الصحبة لشخص مع شيخه إال إن : يفسح يف أجلهم للمسلمني، وكان رضي اهللا عنه يقول

ت رمحه اهللا تعاىل سنة نيف وعشرين وتسعمائة، شرب من مشروبه، واحتد به احتاد الدم يف العروق ما
  .ودفن بزاويته جبوار محام الدود خارج باب زويلة وكانت جنازته مشهورة رضي اهللا عنه آمني

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ العارف باهللا تعالى سيدي أبو السعود الجارحيومنهم    

    

اهللا عنه، وكانت له يف مصر الكرامات هو من أجل من أخذ عن الشيخ شهاب الدين املرحومي رضي 
اخلارقة، والتالمذة الكثرية، والقبول التام عند اخلاص، والعام، وامللوك، والوزراء، وكانوا حيضرون بني 

يديه خاضعني، وعملوا بأيديهم يف عمارة زاويته يف محل الطوب، والطني، وكان كثري ااهدات مل يبلغنا 
ه من جماهداته، وكان يرتل يف سرب حتت األرض من أول ليلة من رمضان عن غريه ما بلغنا عنه يف عصر

فال خيرج إال بعد العيد بستة أيام، وذلك بوضوء واحد من غري أكل، وأما املاء، فكان يشرب منه كل ليلة 
إين ال أبلغ إيل اآلن مقام مريد ولكن اهللا تعاىل يستر من يشاء، : قدر أوقية، وكان رضي اهللا عنه يقول

يا سيدي فسدت املعاملة، : كان رضي اهللا عنه إذا مسع كالماً يسمعه بالسمع الباطن، ومسع قائال يقولو
ونودي على الفلوس بأا بطالة فصاح، وسقط على وجهه، ونتف حليته، ومكث يصيح يوماً كامال، 

متن علي : لهجئتك من مكان بعيد فقال : وجاءه مريد من بلبيس يريد أن جيتمع به فلم يأذن له فقال
الشيخ : مبجيئك من موضع بعيد اذهب ال تأتين لثالث سنني، فلم جيتمع به إال بعد ثالث سنني مث قال

كان املريد يسافر ثالث شهور يف طلب مسألة يف الطريق، ويرى تلك السفرة قليلة، وكان رضي اهللا عنه 
انه سنة كاملة، وكان يلقي حاله على يعامل أصحابه باالمتحان، فال يكاد يقرب منهم أحداً إال بعد امتح

مل يزل الشيخ : الفقري فيتمزق، وأخربين الشيخ مشس الدين األبوصريي رضي عنه أجل أصحابه قال
ميتحنين إىل أن مات، وأراين ضرب املقارع على أجنابه من الدعاوي اليت كان يدعيها علي عند احلكام 
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هذا زىن جبارييت أقول نعم أو : فإذا قال: يخ أن يرد قولهوكنت أعترف عند احلكام إيثاراً جلناب الش: قال
  .نعم: هذا سرق مايل أقول: هذا أراد الليلة أن يقتلين أقول نعم أو يقول: يقول

وكان رضي اهللا عنه يتنكر علينا أوقاتاً فال نكاد نعرفه، وهرب منا إىل مكة، وحنن يف احلبس، فلم نشعر به 
 وأبو الفضل املالكي يف غري أوان احلج فوصلنا مكة يف مخسة عشر إىل أن وصل إىل مكة، فخرجت أنا

يوماً، فلما وصلنا إىل مكة استخفى منا وأشاع أنه سافر إىل اليمن، فسافر إليه مخسة شهور من مكة، 
إن شيخكم يف مكة يف هذا اليوم فرجعنا فلما بقي بيننا، وبني : فخرج إلينا شخص خارج زبيد، وقال

لكم إن : إن الذي قال: إن شيخكم باليمن فرجعنا إليه، وقال لنا: خرج إلينا، وقالمكة يوم، وليلة 
إن شيخكم مبكة، فلم نزل كذلك ثالث : شيخكم مبكة شيطان، فرجعنا إىل اليمن، فخرج إلينا، وقال

احداً سنني حىت ظهرلنا أنه مبكة، فأقمنا معه، فادعى علينا دعاوي، وضربونا، وحبسونا، ومل نر منه يوماً و
يوماً من حني عملت شيخاً : وقال يل: قلت. ليس يل أصحاب: كلمة طيبة، وكان رضي اهللا عنه يقول

يف مصر يل سبع، وثالثون سنة ما جاء يل قط أحد يطلب الطريق إىل اهللا، وال يسأل عن حسرة، وال عن 
دين جارييت هربت جاري يقربه إىل اهللا، وإمنا يقول؛ أستاذي ظلمين، وامرأيت تناك. فترة، وال عن شيء

يؤذيين شريكي خانين، وكلت نفسي من ذلك، وحننت إىل الوحدة، وما كان يل خرية إال فيها، فيا ليتين 
  .مل أعرف أحداً، ومل يعرفين أحد

وكان رضي اهللا عنه إذا غلب عليه احلال نزع ثيابه، وصار عرياناً ليس يف وسطه شيء، وجاءه مرة أمري 
الشيخ إن كان هللا فأطعمه للفقراء، فأخذه : هذا هللا تعاىل فقال: ه عليه، فقالبقفص موز، ورمان فرد

احلقاه، وقوال له يا أمري أعطنا : األمري، ورجع به إىل بيته، فأرسل الشيخ فقريين بصرياً، وضريراً، وقال
ري أعطنا شيئاً هللا، هلما الشيخ، وحلقاه وقاال له يا أم: شيئاً هللا من هذا املوز، والرمان فتوجها مثل ما قال

هذا اهللا، : له تقول: فنهرمها، ومل يعطهما شيئاً فرجعا، وأخربا الشيخ مبا وقع هلما، فأرسل له الشيخ يقول
أعطنا يا أمري شيئاً، فال عدت تأتينا بعد ذلك اليوم أبداً، : وتكذب على الفقراء، وتنهر من يقول لك

ت على أسوأ حال، وملا حضرت الشيخ الوفاة أرسل فحصل له العزل، وحلقته العاهات يف بدنه، وما
أشهدكم علي بأين ما أذنت ألحد من أصحايب يف السلوك : خلف شيخ اإلسالم احلنفي، ومجاعة وقال

اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، وكان رضي اهللا عنه له : فما منهم أحد شم رائحة الطريق مث قال
  . عطبه للناس حبميةشطحات عظيمة، وكان كثري العطب، فكان

    

مات رمحه اهللا سنة نيف، وثالثني وتسعمائة، ودفن بزاويتة بالكوم اخلارج بالقرب من جامع عمرو يف 
السرداب الذي كان يعتكف فيه، وما رأيت أسرع كشفاً منه، وحصل يل منا دعوات وجدت بركتها، 
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ال زاوية وفر من الناس فإن هذا زمان ال جتعل لك قط مريداً، وال مؤلفاً، و: وكان رضي اهللا عنه يقول
  .لفقيه من اجلامع األزهر مىت تصري هاء الفقيه راء، واحلمد هللا رب العاملني: الفرار، ومسعته مرة يقول

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ العارف باهللا تعالى سيدي محمد المنيرومنهم    

أمره حبفر البئر، والسقي منها على الطريق أحد أصحاب سيدي إبراهيم املتبويل رضي اهللا عنه، وهو الذي 
يف احملل الذي هو فيه اآلن قبل عمارة البلد، فأقام مدة يسقي عليها، وبين لزوجته خصاً مث عمرت الناس 

حول اخلص إىل أن صارت بلداً، وكان حيج كل سنة، ويقدس بعد أن يصل إىل مصر، ويقيم شهراً، 
 سبعة، وستني حجة هذا لفظه يل باجلامع األزهر، وهو معتكف وأخربين رضي اهللا عنه قبل موته أنه حج

هذا بطالة، : أواخر رمضان، وكان رضي اهللا عنه يكره الكالم يف الطريق من غري سلوك، وال عمل ويقول
ومكث حنو ثالثني سنة يقرأ يف الليل ختمة، ويف النهار ختمة، وكانت عمامته صوفاً أبيض، وكان يلبس 

أنا رجل أمحدي تبعاً لسيدي إبراهيم املتبويل رضي اهللا عنه، وترددت : محر، ويقولالبشت املخطط باأل
إليه يف حياته حنو العشرين سنة، وحججت معه احلجة األوىل سنة مخس عشرة وتسعمائة، وكان رضي 
وي اهللا عنه أكثر أوقاته حيج على التجريد ماشياً، وعلى كتفه ركوة يسقي الناس منها، وكان رمحه اهللا يط

األكل، والشرب يف الطريق، ويف مدة إقامته مبكة، واملدينة خوف التغوط يف تلك األماكن، وكان عليه 
القبول، وكان له شعرة طويلة بيضاء، وكان حيلقها يف كل سنة يف احلج، وكان رمحه اهللا حيمل ألهل 

، والكحل لكل واحد عنده مكة، واملدينة ما حيتاجون إليه من الزاد، والسكر، والصابون واخليط، واإلبر
نصيب فكانوا خيرجون يتلقونه من مرحلة، وكان سيدي حممد بن عراق رضي اهللا عنه ينكر عليه، ويقول 
هذه األشياء حيملها من األمراء، وجتار مصر من احلرام، والشبهات فبلغه ذلك فمضى إليه حافياً مكشوف 

  .الرأس

يا سيدي يدخل حممد : ة، ووقف خاضعاً غاضاً طرفه، وقالفلما وصل إىل خلوته باحلرم النبوي قبل العتب
املنري فلم يرد عليه سيدي حممد بن عراق شيئاً فكرر عليه القول فلم يرد عليه شيئاً فرجع منكسراً، فما 

وعزة ريب قتله، وعزة ريب : حكيت هذه احلكاية لسيدي على اخلواص حني قدم مع احلاج املصري قال
لفقري على هذه احلالة إال وقتله فجاء اخلرب بأنه مات بعد خروج احلاج من املدينة قتله، فإنه ما ذهب قط 

  .بعد عشرين يوماً

نسافر : وملا بلغين أنه حضرته الوفاة أخربت أخي العباس احلريثي، وأخي أبا العباس الغمري، فقالوا: قلت
البواب إن : لنصر، فذهبت فقال يلإليه نعوده، فتوافقنا أن كل من سبق رفيقه بعد الفجر ينتظره يف باب ا

مجاعة وقفوا، وانتظروا هنا ساعة مث ساروا حنو طريق اخلانكة فظننت أنه الشيخ أبو العباس الغمري 
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وأنا كذلك وكان حتيت : املنري فقال: أين قاصد؟ قلت: وقال. فرحلت خلفه فرافقين فقري هيئة أهل اليمن
 أقصر األيام فما ارتفعت الشمس إال، وحنن داخلون املنري، محار أعرج، وكان ذلك يف أيام الشتاء، وكان

عبد الوهاب فقال يا أخي : من أنت؟ قلت: فدخلت فوجدت الشيخ حمتضراً له ثالثة أيام مل ينطق فقال
كلفت خاطرك من مصر فقلت ما حصل إال اخلري فدعا يل دعوات منها أسأل اهللا تعاىل أن يسترك بستره 

خرة مث ودعته بعد الظهر، وأقمت باخلانكة إىل بعد العصر مث دخل سيدي أبو اجلميل يف الدنيا، واآل
إين رحت إىل الشيخ، وسلمت : اركب فقلت له: العباس، فاعتقد أين ما رحت إىل الشيخ إىل اآلن، فقال

عليه وباألمارة حتت رأسه خمدة محراء مصبوغة فهذه كرامة للشيخ، فإن املدة بعيدة من مصر ال يصل 
  .مات رضي اهللا عنه سنة نيف، وثالثني وتسعمائة رضي اهللا عنه. فر يف العادة إليها أواخر النهاراملسا

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ أبو بكر الحديديومنهم    

    

رفيق املنري يف احلج كل سنة، وكان من أكرم الناس، وكان إذا دعا شخصاً إىل طعامه، ومل يرض يكشف 
 جييبه وكان من أصحاب الشيخ أمحد بن مصلح املرتالوي أيب الشيخ عبد رأسه ويصري ميشي خلفه حىت

احلليم، وكانت طريقته سؤال الناس للفقراء سفراً، وحضراً يف طريق احلاج، وغريه، وكان رضي اهللا عنه 
حيمل ألهل مكة الدراهم، واخلام وما حيتاجون إليه، وهو الذي أشار علي بلبس الصوف اجلبب احلمر، 

من حني كنت صغرياً حبضرة سيد حممد بن عنان، والشيخ حممد العدل رضي اهللا تعاىل عنه، وعن والسود 
اجلميع، وكان رمحه اهللا مبرض عسر البول، فكان يصيح كلما يبول، ورأى الشيخ حممداً العدل رضي اهللا 

 عليك يا عدل عنه حيسس على بطن امرأة أجنبية ملرض كان ا فصاح عليه واديناه، واحممداه اهللا أكرب
مرة يا عبد : أنت معصوم حنن ما نعرف إال ظاهر السنة وقال يل: واهللا ما قصدا بشهوة، فقال له: فقال

الوهاب قم معي، فخرجت معه إىل سوق أمري اجليوش، فصار يأخذ من هذا نصفاً، ومن هذا عثمانياً، 
 فلقي شخصاً معه طبق خبز، فأعطاه ومن هذا درمهاً فما خرج من السوق إال، ومعه حنو أربعني نصفاً،

نفعنا الفقراء من هؤالء : مثنه وصار يفرق على الفقراء واملساكني، وهو ذاهب إىل حنو بني القصرين، وقال
التجار على رغم أنفهم مث صار يعطي هذا نصفاً، وهذا درمهاً إىل أن فرغت، وكان معه مقص يقص كل 

واديناه، واإسالماه، واحممداه إىل يقصه غصباً، وكان : شارب رآه، فإن مل يرض صاحبه يصيح، ويقول
رضي اهللا عنه الغالب عليه البسط، واإلنشراح، وكان رضي اهللا عنه حصل للشيخ حممد بن عنان قبض ال 
يستطيع أحد أن يكلمه إال إذا حضر الشيخ أبو بكر احلديدي رضي اهللا عنه فبمجرد ما يراه يتبسم، وملا 

لعباس الغمري والشيخ حممد بن عنان، والشيخ حممد املنري والشيخ علي بن اجلمال حج هو، والشيخ أبو ا
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نزلوا بباب املعال، فبينا هم جلوس إذ جاءم امرأة من البغايا، فقال هلا الشيخ ما تبغني، فقالت ما يفعله 
ما تبغني : ال هلاالرجال باملرأة، فقال هلا اذهيب إىل هذا الرجل يعين سيدي حممد بن عنان فجاءت إليه فق

من أرسل يل هذه؟ : ما يفعله الرجل باملرأة فأخذ العكاز، وقام هلا فهربت، فضحك اجلماعة فقال: قالت
حىت تنظر إليها نظرة حبال تكون سبباً لتوبتها عن : الشيخ أبو بكر فقال ما محلك على هذا؟ قال: فقالوا

تويف باملدينة النبوية سنة .  آخذك اهللا بذلكال: مثل ذلك فلم تفعل فتبسم الشيخ حممد بن عنان وقال
  .مخس، وعشرين وتسعمائة، ودفن بالبقيع، رمحه اهللا تعاىل، ويرمحنا إذا عدنا إليه آمني

  اهللا تعالى  رحمه العارف باهللا تعالى سيدي محمد الشناوي شيخي وقدوتي إلى اهللا تعالى ومنهم  

علم أهل اإلنصاف، واألدب يف أوالد الفقراء، وفقد ذلك كان رضي اهللا عنه من األولياء الراسخني يف ال
كله بعد الشناوي، وكان رضي اهللا عنه يقول ما دخلت على فقري إال، وأنظر لنفسي دونه، وما امتحنت 
قط فقرياً، وكان رضي اهللا عنه حيكي عن الشيخ عبد الرحيم القناوي رضي اهللا عنه أنه رأى مرة يف عنق 

 له إجالالً للخرقة الصوف، وكان رضي اهللا عنه أقامه اهللا يف قضاء حوائج كلب خرقة من صوف فقام
الناس ليالً، واراً، ورمبا ميكث حنو الشهر، وهو ينظر بلده، وال يتمكن من الطلوع هلا، وهو يف حاجة 

 الشخص، وكان أهل الغربية، وغريها ال أحد يزوج، ولده، وال يطاهره إال حبضوره، وكان رضي اهللا عنه

يلقن الرجال، والنساء، واألطفال، ويرتب هلم االس يف البالد، ويقول يا فالنة اذكري بأهل حارتك، 
أشعلنا : ويا فالنة اذكري بإخوانك، فجميع جمالس الذكر اليت يف الغربية ترتيبه، وكان رضي اهللا عنه يقول

  .نار التوحيد يف هذه األقطار، فال تنطفئ إىل يوم القيامة

    

ناقبه رضي اهللا عنه أنه أبطل الشعري الذي كان يف بالد ابن يوسف ألنه كان ميوت فيه خلق كثري ومن م
ألن ابن يوسف كان رجالً عنيداً ظاملاً، وكان ملتزماً بتلك البالد وكان يستلزم بطيق السلطنة، ومجيع 

 من مجيع البالد حىت العساكر من هذا الشعري، وكان ال يقدر أحد يتجاهى عليه وكان يأخذ الناس غصباً
ميوتوا من العطش، فتعرض له سيدي الشيخ حممد الشناوي شفقة على الفقراء، واملساكني فكان جيمع 
تالمذته، وأصحابه، ويقعد ميلخ يف الشعري، ويقول اعتق الفقراء لئال ميوتوا، فتحمل منه ابن يوسف يف 

فيه سم فقدمه للشيخ، ومجاعته فلما جلسوا الباطن، وظن أنه يبطل عادته من البالد، فأتى إليه بطعام 
ال بد أن أبطل هذا الشعري بربكة اهللا تعاىل لئال : يأكلون صار دوداً بربكة الشيخ، فتغيظ منه الشيخ، وقال

لك اخللق، فكان حمبو الشيخ يتفقدونه باملاء والطعام، وهو يقطع يف الشعري فكان محادة الذي مبحلة ديبة 
الشيخ، وهو مالزم لإلرسال له يف كل يوم فدعا له الشيخ بالربكة يف املال، والولد مل يقطع الطعام عن 
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فهو إىل اآلن يف بركة دعاء الشيخ هو وأوالده، وعزم الشيخ على السفر لبلد السلطان ابن عثمان بسبب 
ذي ببالد ذلك، فرآه السلطان سليمان يف داره ليالً وهو راكب محارته السوداء، وقال له أبطل الشعري ال

  .للوزراء ذلك عند الصباح: مصر يف درك ابن يوسف، فقال

فكاتبوا نائب مصر قاسم كزك، فأرسل هلم إن اخلرب صحيح والذي رآه السلطان هو الشيخ حممد 
الشناوي، فأرسل السلطان بإبطال الشعري، فهو إىل اآلن بطال بربكة الشيخ رمحه اهللا، وكانت ائمه، 

ويج ال خيتص منها بشيء، وكان ال يقبل هدايا العمال وال املباشرين، وال أرباب وحبوبه على اسم احملا
للقاصد : الدولة، وأهدى له نائب مصر قاسم كزك أصوافاً، وشاشات، وبعض مال فرده عليه، وقال

للقاصد ال تعد تأتينا : الفقراء غري حمتاجني إىل هذا وعزة ريب عندي جلة البهائم خري من هديتك، وقال
يء، وكان رضي اهللا عنه مل يزد يف مقاعده جبائر القطن ملفوفة من كثرة الركوب يف حوائج الناس، بش

الطريق كلها أخالق، وكان إذا جلس إليه أبعد الناس : وما رأيت يف الفقراء أوسع خلقاً منه، وكان يقول
يه، وطلع مرة البنة اخلليفة عنه ال يقوم من جملسه حىت يعتقد أنه أعز أصحابه أو أقاربه من حسن إقباله عل

  .قصرها، فلقنها الذكر، ولقن جوارا ووقعت عصائبهن من كثرة االضطراب يف الذكر

احلمد هللا الذي ما كان هناك أحد من املنكرين على هذه الطائفة، وكان كثر تربيته بالنظر : فلما نزل قال
طيع رد نفسه عن الشيخ، ورأيت منهم مجاعة ينظر إىل قاطع الطريق، وهو مار عليه فيتبعه يف احلال ال يست

صاروا من أعيان مجاعته، وكان رضي اهللا عنه إذا افتتح الس بعد العشاء ال خيتمه يف الغالب إال الفجر، 
كنا إذا زرنا الشيخ حممداً : فإذا صلى الفجر افتتح إىل ضحوة النهار، وأخربين الشيخ حممد السنجيدي قال

ية احلصة ال نرجع إال ضعافاً من كثرة السهر ألننا كنا منكث عنده اليومني، والثالثة، يف ابتداء أمره يف ناح
واألربعة ال ميكننا النوم حبضرته ال ليالً، وال اراً فإن قراءة القرآن عنده دائماً، فإذ فرغ من القرآن افتتح 

وكان عنده مجاعة سيدي . اهللالذكر فإذا فرغ من الذكر افتتح القرآن، وهذا كان دأبه إىل أن مات رمحه 
أمحد البدوي رضي اهللا عنه مبكان، ومسعته مرة حيدثه إىل القرب، وسيدي أمحد جييبه، وهو الذي أبطل 

البدع اليت كانت الناس تطلع ا يف مولد سيدي أمحد البدوي رضي اهللا عنه من يهب له أمتعة الناس، 
وكانوا قبله يرون أن مجيع ما يأخذونه من بالد الغربية وكل أمواهلم بغري طيبة نفس، وتعلموا أنه حرام، 

حالل ويقولون هذه بالد سيدي أمحد، وحنن من فقرائه، وكان يطلعون بالدف، واملزمار، فأبطل ذلك 
وجعل عوضه جملس الذكر، فيفتح الذكر من نواحي قحافة، وجيمع معه خالئق كثرياً يذكرون إىل أن 

للناس بسط عظيم برؤيته، وخشوع، وبكاء ورقة، ومناقبه كثرية يدخلوا مقام سيدي أمحد، وحيصل 
  : مشهورة بني الناس، وأذن بتلقني الذكر جلماعة قبل، وفاته رضي اهللا عنه، وأنشد
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  أو كل بليلي من يهيم بها بعدي  بليلي ما حييت، وإن أمت أهيم

    

 عبد الرحيم املناوي، ومنهم فمن اجلماعة الشيخ شهاب الدين السبكي رضي اهللا عنه، ومنهم الشيخ
وقد صار معكم اإلذن إذا فتح اهللا : الشيخ أبو العباس احلريثي رضي اهللا عنه مث الفقري رمحه اهللا، وقال

عليكم، وأما اآلن فتلقوا كلمة ال إله إال اهللا تشبيهاً وتربكاً بطريق القوم، وكان ذلك يف ربيع األول سنة 
بزاويته مبحلة روح، وقربه ا ظاهر يزار معمور بالفقراء، وااورين اثنتني، وثالثني وتسعمائة، ودفن 

بواسطة ولده الشيخ عبد القدوس، فسح اهللا يف مدته للمسلمني، وملا ودعته بزاوية سيدي حممد بن أيب 
ليس هذا آخر االجتماع ال بد من اجتماعنا مرة أخرى، وملا حضرته الوفاة ما : احلمائل رضي اهللا عنه قال

اذهب إىل حملة روح، فلم أستطع أرد نفسي عن ذلك اخلاطر : مت بذلك إال من وارد ورد علي قالعل
حىت سافرت إليه تصديقاً لقوله ال بد من االجتماع مرة أخرى، فدخلت عليه فوجدته حمتضراً ففتح عينيه، 

ديه مث تويف تلك أسأل اهللا أن ال خيليك من نظره، وال من رعايته طرفة عني، وأن يسترك بني ي: وقال
الليلة، ودفن يف غفلة من الناس، واقتتل الناس على النعش، وذهلت عقوهلم من عظم املصيبة م فإنه كان 

  .معداً لتفريج كرم ساعياً يف إرشادهم خلري دنياهم، وخري أخراهم، رضي اهللا عنه ورمحه

عنه  رضي اهللا الشيخ عبد الحليم بن مصلح المنزالويومنهم    

    

ن من األخالق النبوية على جانب عظيم، وكان كثري التواضع، واالزدراء لنفسه، وجاءه مرة شخص كا
يا أخي النجاسة ال تطهر غريها، وجاءه رضي اهللا عنه شخص مرة جببة صوف، : يطلب الطريق فقال

 وقبلين على اقبل مين هذه اجلبة ألين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها الليلة،: يا سيدي: وقال
صدري، وأنا البسها فأىب الشيخ، وقال شيء مسه النيب صلى اهللا عليه وسلم ال أقدر على لبسه خوف أن 

يقع مين معصية، وأنا البسها، ولكن نتربك ا فمسح ا على وجهه وردها على صاحبها، وكان رضي 
ال القوم مث يصري يورد عليه األسئلة، اهللا عنه يريب من كان عنده دعوى باملسارقة فيقرأ عليه شيئاً من أحو

ويعطف عليه باجلواب حبيث يظن أن ذلك الفقري هو الشيخ، والشيخ هو املريد، وجاءه شخص من اليمن 
الشيخ عبد احلليم احلمد هللا الناس يسافرون يف : فقال أنا مأذون يل يف تربية الفقراء من شيخي، فقال

على اليماين، ومل يكن بذاك، وكان الشيخ يعلمه يف صورة طلب الشيخ وحنن الشيخ جاء عندنا فتلقن 
صرنا : املتعلم إىل أن كمله وزاد حاله مث كساه عند الفسر، وزوده، وصار يقبل رجل اليماين، ويقول

يا عبد احلليم أنت : حمسوبني عليكم، ولقيه رجل من أرباب األحوال، وكان مشهوراً بالكرامات، فقال
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ه الشهرة أنك عاجز هكذا مث قبض هو دراهم من اهلواء، وأعطى الشيخ مسكني ما كنت أظن مع هذ
يا عبد احلليم اشتغل باهللا تعاىل حىت تصري : عبد احلليم فأثر ذلك يف سيدي الشيخ عبد احلليم مث قال له

الدنيا يف طوعك هكذا، فانقطع الشيخ عبد احلليم يف اخللوة تسعة شهور يقرأ يف الليل ختماً، ويف النهار 
ختماً مث خرج ينفق من الغيب إىل أن مات، وأقمت عنده يف زاويته حنو سبعة، ومخسني يوماً رأيت 

الفقراء احتاجوا إىل شيء إال وخيرج هلم من كيس صغري كعقدة اإلام مجيع ما يطلبونه ورأيته بعيين قبض 
 شيئاً إال أعطاه حىت خيرج منه مثن خشب من دمياط حنو مخسني ديناراً، وكان رضي اهللا عنه ال يسأله فقري

بعمامته وجبته فريجع بالفوطة يف وسطه، وعمر رضي اهللا عنه عدة جوامع يف البحر الصغري، وله جامع 
باملرتلة فيه فقراء، وجماورون، وفيه مساط على الدوام، ومارستان للضعفاء من الفقراء، والغرباء 

مات رمحه اهللا سنة نيف، وثالثني . هللا عنهواملستضعفني، وكراماته كثرية مشهورة يف بالده رضي ا
وتسعمائة، وكان رضي اهللا عنه ال خيصص نفسه بشيء من اهلدايا الواصلة إليه بل أسوته بأسوة الفقراء يف 
ذلك، واجتمع عنده يف زاويته حنو املائة نفس، وهو يقوم بأكلهم، وكسوم من غري وقف إمنا هم على ما 

تعرف :  الناس عليه األوقاف أخربين أن احلال ضاق على الفقراء، وقاليفتح اهللا عز وجل، وملا وقف
لركون الفقراء إىل املعلوم من طريق معينة، وكانوا قبل ذلك متوجهني بقلوم إىل : ال فقال: سببه؟ قلت

اهللا تعاىل، فكان يرزقهم من حيث ال حيتسبون، ومن مناقبه أين نصب عليه شخص مرة وأخذ منه 
إن الناس حمتاجون إىل ذلك : ار يبين ا بئر ساقية، وجيعل عليه سبيالً يف طريق غزة، وقالأربعمائة دين

فأخذ الفلوس تزوج ا، وفتح له دكاناً ا فلما استبطأه الشيخ أرسل خلفه مجاعة فأخرج هلم إبريق ماء 
خ مجاعة مسافرون هلم هذا من ماء البئر والناس يدعون للشيخ كثرياً فلما ورد على الشي: حلو، وقال

: الشيخ ما فعلت بالفلوس، فقال: سأهلم عن البئر فقالوا ليس هناك شيء، فأرسل يطلبه، فجاء فقال له

للشيخ املاء الذي أرسلته لك يف اإلبريق، وقلت إنه من البئر فإن هذا الكالم ال حقيقة له، وإين تزوجت 
نيا كلها ال تساوي إرعاب مسلم، وخلي سبيله، الد: بالفلوس، فأراد الفقراء حبسه، فمنعهم الشيخ، وقال

مرة ال أحب أحداً يف مصر مثلك أبداً، رضي اهللا عنه، : وكان رضي عنه شديد احملبة يل حىت قال يل
  .وأرضاه، ورمحنا به آمني

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ علي أبو خودةومنهم    

    

كان رضي اهللا عنه يتعاطى أسباب اإلنكار عليه كان رضي اهللا عنه من أرباب األحوال، ومن املالمتية، و
من خيلي : اخلادمة أيش قلت: قصداً، فإذا أنكر عليه أحد عطبه، ورأيته خارج باب الشعرية، وهو يقول
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هذا الرجل هراره يف رجليه يعين الشيخ عبد القادر الدشطوطي، فلما مر عليه كركبت بطن الشيخ عبد 
ليت كان قاعداً عليها، فقال اهللا يلقيك فعرف أنه أبو خودة رضي اهللا القادر، وساح هرره على املسطبة ا

عنه، وكان الشيخ عبد القادر قد كف بصره، وكانت خودة سيدي على من احلديد، وكان زنتها قنطاراً، 
وثلثاً مل يزل حاملها ليالً، واراً، وكان شيخاً أمسر قصرياً، وكان معه عصا هلا شعبتان كل من زامحه 

 ا وكان رضي اهللا عنه يهوى العبيد السود، واحلبش مل يزل عنده حنو العشر يلبسون اخلود لكل ضربه
واحد منهم محار يركبه فكانوا هم مجاعته كل موضع ركب يركبون معه، وما رآه أحد يصلي مع الناس 

  .إال وحده

 سواء كان ابن أمري أو وكان رضى اهللا عنه إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه، وحسن على مقعدته
ابن وزير، ولو كان حبضرة والده أو غريه، وال يلتفت إىل الناس، وال عليه من أحد وكان إذا حضر 

كنت : السماع حيمل املنشد، وجيري به كاحلصان، وأخربين الشيخ يوسف احلريثي رضي اهللا عنه قال
ا مكان ألحد فقالوا للريس إن أخذتت يوماً يف دمياط، فأراد السفر يف مركب قد انوسقت، ومل يبق فيه

هذا غرقت املركب ألنه يفعل يف العبيد الفاحشة، فأخرجه الريس من املركب فلما أخرجوه من املركب 
يا مركب تسمري، فلم يقدر أحد يسريها بريح، وال بغريه، وطلع مجيع من فيها، ومل تسر، وأخربين : قال

لريح فضرا بعكازه فلم تتزحزج فرتل هو وعبيده ميشون أيضاً أنه نزل معه يف مركب، فمرس عليها ا
  .على املاء إىل أن وصلوا إىل شربني، والناس ينظرون ذلك

وكان رضي اهللا عنه خيرج خلفه على قرقماش أمري كبري كان أيام الغوري، فيضربه حبضرة جنده فإذا آمله 
 أحد أن يرده حىت يرجع هو بنفسه، الضرب يهرب منه فيتبعه، فإذا قفل عليه الباب خلعه فال يستطيع

لعبد من عبيده ما معىن كالم : مرة أحذر أن تنيكك أمك، فقلت: واجتمعت به مرات عديدة، وقال يل
مات سنة نيف، وعشرين . حيذرك أن يدخل حب الدنيا يف قلبك ألن الدنيا هي أمك: الشيخ قال

 شرف الدين الكردي رضي اهللا عنه، ورمحنا وتسمعمائة، ودفن بزاويته باحلسينية بالقرب من جامع األمري
  .به واملسلمني

اهللا تعالى  رحمه الشيخ محمد الشربينيومنهم    

شيخ طائفة الفقراء بالشرقية كان من أرباب األحوال، واملكاشفات، وكان رضي اهللا عنه يتكلم على 
مامته ليف، وملا ضعف ولده سائر أقطار األرض كأنه ترىب فيها، ورأيته مرة وهو البس بشتاً من ليف، وع

الشيخ ارجع إىل ربك فراجعه، فإن : أمحد، وأشرف على املوت، وحضر عزرائيل لقبض روحه قال له
األمر نسخ فرجع عزرائيل، وشفي أمحد من تلك الضعفة، وعاش بعدها ثالثني عاماً، وكان رضي اهللا عنه 
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ويرسلها تقضى احلوائج مث تعود كما كانت، للعصا اليت كانت معه كوين إنساناً فتكون إنساناً، : يقول
وكراماته كثرية، وكان رضي اهللا عنه خيرج من بلده شربني كل ليلة من املغرب ال يرجع إىل الفجر ال 

يعلمون إىل أين يذهب، وكان األمري قرقماش، وغريه من األمراء يعتقدونه اعتقاداً زائداً، وعمر له زاوية 
يقته أنه يأمر مريديه بالشحاتة على األبواب دائماً يف بلده، ويتعممون عظيمه، ومل تكمل، وكان من طر

بشراميط الربد السود، واحلمر واحلبال وكان الشيخ حممد بن عنان، وغريه ينكرون عليه لعدم صالته مع 
حنن ما نعرف طريقاً تقرب إىل اهللا تعاىل إال ما درج عليه الصحابة، والتابعون، وكان : اجلماعة، ويقول

يقبض من اهلواء كل شيء حيتاجون إليه للبيت، وغريه ويعطيه هلم، وأخرب بدخول ابن عثمان السلطان 
أتوكم حملقني اللحاء، فكان الناس يضحكون عليه لقوة التمكني : سليم قبل دخوله بسنتني، وكان يقول

 تعاىل قبل مات رمحه اهللا. الذي كانت اجلراكسة عليه، فما كان أحد يظن انقراضهم يف مدة يسرية
  .العشرين، والتسعمائة ودفن بزاويته سربني، وقربه ا ظاهر يزار رضي اهللا عنه

اهللا تعالى آمين  رحمه الشيخ علي الدويبومنهم    

    

كان رضي اهللا عنه من املالمتية األكابر، وأرسل يل السالم مرات، ومل أجتمع به : بنواحي البحر الصغري
ت قائال يقول ال إله إال اهللا على الدويب قطب الشرقية، وما كنت مسعت امسه إال يف النوم، ذلك أين مسع

موجود، وهو شيخ لشيخ حممد العدل : فسأله مجاعة الشيخ حممد بن عثمان فأخربوين به، وقالوا له
الطناحي، وكان يلبس عمامة اجلمالني ونعلهم، وعمر أكثر من مائة سنة رضي اهللا عنه، وكان مقيماً يف 

ة ال يدخل بلده إال ليال، وخيرج قبل الفجر، وكان رضي اهللا عنه ميشي على املاء يف البحر، وما رآه الربي
أحد قط نزل يف مركب، وجاء إىل مصر أقام ا عشرين سنة، وكان مل يزل واقفاً جتاه املارستان بني 

 الريف وظهرت له القصرين من الفجر إىل صالة العشاء، وهو متلثم وبيده عصا من شوم مث حتول إىل
فالن مات يف اهلند أو يف الشام أو يف احلجاز فبعد مدة : كرامات خارقة للعادة وكان رضي اهللا عنه يقول

الشيخ، وملا مات رأوا يف داره حنو املائة ألف دينار، وما علموا أصل ذلك، فإنه كان : يأيت اخلرب كما قال
هللا بالقباب بالشرقية، ودفن يف داره رمحه اهللا سنة سبع، مات رمحه ا. متجرداً من الدنيا، فأخذها السلطان

  .وثالثني وتسعمائة رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه الشيخ أحمد السطيحةومنهم    
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ما : كان من الرجال الراسخني صحبته عشرين سنة، وأقام عندي أياماً، وليايل، وأن رضي اهللا عنه يقول
اهللا عنه على قدم الشيخ أمحد الفرغل رضي اهللا عنه يف لبسه أحببت أحداً يف عمري قدرك، وكان رضي 

كل مجعة مركوباً جديداً يقطعه مع أنه سطيحة ال يتحرك، وكان رضي اهللا عنه يتكلم يف اخلواطر، 
: ويقضي حوائج الناس عند األمراء، ووالة األمور، وطريقه خمالة بال معارض، ووقعت له كرامات كثرية

لت عليه ليلة فرأته قد انتصب قائماً سليماً من الكساح كأحسن الشباب، فلما منها أن أم زوجته تسل
شعر ا زجرها، فخرست وتكسحت وعميت إىل أن ماتت، وكان رضي اهللا عنه مل يزل يف عصمته 

أربع نساء، وكانت كفه ألني من العجني خفي الصوت ال يتكلم إال مهساً كثري املباسطة خفيف الذات، 
بيت الوايل مث : قل: سبعة قال: كم نفر معك فقلت: ه من بلد سيدي أمحد البدوي قالوملا وردت علي

ضيفنا ضيافة كثرية تلك الليلة، وكان على زاويته الوارد كثرياً يعشي، ويعلق على البهائم، وله زرع كثري، 
ر جلد والناس تقصده باهلدايا من سائر البالد، وكان حيضنه خادمه على الفرس كالطفل، وله طرطو

طويل، وله زناق من حتت ذقنه، ويلبس اجلبب احلمر، وكانت آثار الوالية الئحة عليه إذا رآه اإلنسان ال 
يكاد يفارقه، وحاكي إنسان به، وعمل له طرطوراً، وركب على فرس يف حجر خادم، فانكسرت ركبته 

تزامحين على الكساح : فصاح اذهبوا يب إىل الشيخ أمحد السطيحة قأتوه به فضحك الشيخ عليه، وقال
ادهنوا به رقبته فدهنوها : تب إىل اهللا، ورقبتك تطيب فتاب واستغفر، فأخذ الشيخ زيتاً، وبصق فيه، وقال

فطابت، وكانت، وارمة مثل اخلالية فصارت تنقص إىل أن زال الورم، وقلع الطرطور، وصار خيدم الشيخ 
فرتل يف مركب ليسافر، وكان الريس ال يعرفه، إىل أن مات، وكان من بلد تسمى بطاً، وكان ببوالق 

فطلعه هو، ومجاعته فلما أن طلع الشيخ اخنرقت املركب، وغرقت جبانب الرب، فأخذوا خباطر الشيخ، 
الشيخ للريس سد خرق مركبك فإننا مل نعد نرتل معك، ومن مناقبه رضي اهللا عنه أن بعض : فقال

فوقفت شوكة يف حلقه فمات يف احلال، وخطب مرة الفالحني سخر بطرطوره، وأكل شوك اللحالح، 
أنا ضاقت علي الدنيا حىت أتزوج بسطيحة فلحقها الفاجل فلم ينتفع ا أحد إىل : بنتاً بكراً فأبت، وقالت

البنات يا امرأة املكسح، وعايروها فدخل ا الشيخ، وأزال : أن ماتت، وطلبته بنت بنفسها فقال هلا
مأل ثياا ووضعوا ثوا بالدم على رمح يف الدار لينظره الناس، ومن كراماته أنه بكارا، وساح الدم حىت 

  .شفع عند أمري من األمراء كان نازال مبنف فقبل شفاعته

    

فلما خرج من عنده رجع، وحبس الرجل ثانياً، فطلعت يف رقبته غدة فخنقته فمات يف يومه، ومن 
 دوائها مدة أربع سنني فدخل الشيخ هلا، وبصق يف شيء كراماته أن امرأة تكسحت، وعجز األطباء عن

ادهنوا بدا فدهنوها يف حضرة الشيخ فربئت وحضر جملس مساع يف ناحية دسوق : من الزيت، وقال
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طعنين العجمي مث قال يا رب خذ يل حقي فأصبح العجمي مشنوقاً : فطعنه فقري عجمي حتت بزه فقال
اماته أنه وقف على باب زاوييت مرة، وهو يف شفاعة عند الباشا على حائط ال يدرون من شنقه، ومن كر

يا : يكون خاطركم معنا يف هذه الشفاعة، فأخذتين حالة فرأيت نفسي واقفاً على باب الكعبة فقال: فقال
هو أبعدت عنا، وكان رضي اهللا عنه يعرف سريان القلوب وكان رضي اهللا عنه صائم الدهر، وتويف سنة 

 وتسعمائة ودفن بزاويته بشرباً قبالة الغربية وقربه ظاهر يزار، وكان يدعو عليها باخلراب، اثنتني، وأربعني
: وعلى أهلها الذين كانوا ينكرون عليه فوقع بينهم القتل وخربوا، وهي خراب إىل وقتنا هذا فقلت له

ل اهللا أن حيفظنا من هؤالء منافقون ويف حصادهم مصلحة للدين فنسأ: الفقري يعمر بلده، وإال خيرا فقال
  .الشيطان، واحلمد اهللا وحده

عنه  رضي اهللا الشيخ بهاء الدين المجذوبومنهم    

املدفون بالقرب من باب الشعرية بزاويته، كان رضي اهللا عنه من أكابر العارفني، وكان كشفه ال خيطئ، 
 فحضر يوماً عقد زواج وكان رضي اهللا عنه أوال خطيباً يف جامع امليداين، وكان أحد شهود القاضي،

هاتوا لنا رجال الشهود، فخرج هائماً على وجهه، فمكث ثالثة أيام يف اجلبل املقطم : فسمع قائال يقول
ال يأكل، وال يشرب مث ثقل عليه احلال فخرج بالكلية، وكان رضي اهللا عنه حيفظ البهجة فكان ال تزال 

 يستمر فيها، ولو خرج عنها يرجع إليها سريعاً تسمعه يقرأ فيها، وذلك أن كل حالة أخذ العبد عليها
حىت إن من ااذيب من تراه مقبوضاً على الدوام لكونه جذب على حالة قبض، ومنهم من تراه مبسوطاً، 

عندك رزقة فيها خراج ودجاج، : وهكذا، وكان الشيخ فرج اذوب رضي اهللا عنه مل يزل يقول
وزمن اذوب من حني جيذب إىل أن ميوت زمن فرد ال وفالحون لكونه جذب وقت اشتغاله بذلك، 

الفاعل مرفوع، واملخفوض : يدري مبرور زمان عليه، ورأيت ابن البجائي رضي اهللا عنه مل يزل يقول
جمرور، وهكذا ألنه جذب، وهو يقرأ يف النحو، ورأيت القاضي ابن عبد الكايف رضي اهللا عنه ملا جذب 

ء، وغريه، وال حق، وال استحقاق، وال دعوى، وال طلب، وال غري وهو يف بيت اخلال: مل يزل يقول
: ذلك، ومن وقائعه رضي اهللا عنه أننا حضرنا يوماً معه وليمة فنظر للفقهاء يف الليل، وزعق فيهم، وقال

فقيه : كفرمت بكالم اهللا مث حذفهم بقلة من املاء كانت جبانبه فصعدت إىل حنو السقف مث نزلت فقال: هلم
له كذبت فوقعت على األرض صحيحة كما كانت، فبعد مخس عشرة سنة رأى : كسر القلة فقالمنهم 

أهال بشاهد الزور الذي يشهد أن القلة انكسرت، ومكاشفاته مشهورة بني األكابر مبصر : الفقيه فقال له
  .آمنيمات رمحه اهللا سنة نيف وعشرين وتسعمائة رضي اهللا عنه وأرضاه . من املباشرين وعامة الناس
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   رحمهعنه و رضي اهللا الشيخ عبد القادر الدشطوطيومنهم  

كان من أكابر األولياء رضي اهللا عنه صحبته، حنو عشرين سنة، وحصل يل منه نفحات وجدت بركتها 
وكان صاحياً، وهيئته هيئة ااذيب رضي اهللا تعاىل عنه، وكان مكشوف الرأس حافياً، وملا كف صار 

وعليه جبة أخرى فإذا اتسخت تعمم باآلخرى، واجتمعت به يف أول يوم من رمضان يتعمم جببة محراء، 
امسع من هذه الكلمات، واحفظها جتد بركتها إذا : سنة اثنيت عشرة وتسعمائة، وكنت دون البلوغ، فقال

اهللا عز وجل يا عبدي لو سقت إليك ذخائر الكونني فملت بقلبك : نعم فقال يقول: كربت فقلت له
أموراً أخر مل يأذن يل يف : وقال يل. رفة عني فأنت مشغول عنا البنا فحفظتها فهذه بركتهاإليها ط

إنه ما رؤى قط يف معدية إمنا كانوا يرونه يف : إفشائها، وكان يسمى بني األولياء صاحب مصر، وقالوا
ع الغمري رمحه اهللا مصر، واجليزة، وحج رضي اهللا عنه ماشياً حافياً، وأخربين الشيخ أمني الدين إمام جام

أنه ملا وصل إىل املدينة املشرفة وضع خده على عتبة باب السالم، ونام مدة اإلقامة حىت رجع احلج، ومل 
يدخل احلرم، وعمر عدة جوامع يف مصر، وقراها، وكان رضي اهللا عنه له القبول التام عند اخلاص، والعام 

  .وكان السلطان قايبتاي ميربغ وجهه على أقدامه

    

ومن مناقبه أم زوروا عليه برجل كان يشبهه، فأجلسوه يف تربة مهجورة يف القرافة ليال، وراحوا إىل 
إن سيدي عبد القادر الدشطوشي يطلبك يف بالقرافة ليال فرتل إليه، وصار يقبل : السلطان، وقالوا له

 السلطان بسم اهللا فمضى مث :الرجل املزور عليه الفقراء حمتاجون لعشرة آالف دينار فقال: أقدامه فقال
أرسلها له فبلغ السلطان أم زوروا عليه، فأرسل خلف املزور فضربه إىل أن مات، وكان من شأنه 

التطور، وحلف اثنان أن الشيخ نام عند كل منهما إىل الصباح يف ليلة واحدة يف مكانني، فأفىت شيخ 
ملا : وأخربين األمري يوسف بن أيب أصبغ قالاإلسالم الشيخ جالل الدين السيوطي بعدم وقوع الطالق، 

أراد السلطان قايتباي أن يسافر إىل حبر الفرات استأذن الشيخ عبد القادر الدشطوطي يف السفر، فأذن له 
األمري يوسف فكنا طول الطريق ننظره ميشي أمامنا، فإذا أراد السلطان يرتل إليه خيتفي، فلما دخلنا : قال

هللا عنه ضعيفاً بالبطن يف زاوية حبلب مدة مخس شهور، فتحرينا يف أمره رضي حلب وجدنا الشيخ رضي ا
  .اهللا عنه، ودخلت، وأنا شاب أعزب

تزوج، واتكل على اهللا خذ بنت الشيخ حممد بن عنان فإا صبية هائلة، فقلت ما معي شيء من : فقال يل
مخسة، وكان يل عند شخص : ربعة قلأ: ثالثة معي قل: اثنان قل: معي أشر يف قل: بلى قل: الدنيا فقال

بنواحي املرتلة ذلك القدر فحسبه الشيخ، وكنت أنا ناسيه مث أذن الظهر فتغطى الشيخ باملالية، وغاب 
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الناس معذورون يقولون عبد القادر ما يصلي واهللا ما أظن أين تركت الصالة منذ : ساعة مث حترك مث قال
صدق له أماكن : لشيخ حممد بن عنان رضي اهللا عنه فقالل: جذبت، ولكن لنا أماكن نصلي فيها فقلت

السعادة بيد أحد غري اهللا كذب، : إنه يصلي يف اجلامع األبيض برملة لد، ومسعته مرة يقول كل من قال
وإين كنت جهدان يف الدنيا يضرب يب املثل فحصل يل جاذب إهلي، وصرت أغيب اليومني، والثالثة مث 

 متعجبون من أمري مث صرت أغيب العشرة أيام، والشهر ال آكل، وال أفيق أجد الناس حويل، وهم
اللهم إن كان هذا وارد منك فاقطع عالئقي من الدنيا فمات األوالد، ووالدم، والبهائم، : أشرب فقلت

قلت له ال، . ومل يبق أحد دون أهل البلد، فخرجت سائحاً إىل وقيت هذا فهل كان ذلك يف قدرة العبد
يا جالل الدين وقفنا هذا كله للفقراء، واملساكني، : للشيخ جالل الدين البكري: لومسعته يقو

واملتكشفني الركب، وكأين بك، وقد جاءوا إليك بسياق فالن، وفالن اجعل هلذا وظيفة فتخرب املكان، 
د شخص وكان رضي اهللا عنه عاملاً بأحوال الزمان، وما الناس عليه، وكان رضي اهللا عنه أكثر ما ينام عن

هذا مسلم، ومن بركته أسلم النصراين على يديه، وحسن : نصراين يف باب البحر فيلومه الناس، فيقول
وقد سأله الشيخ مشس الدين البهنسي عن مجاعة يف مصر من الفقراء الذين يف : إسالمه، ومسعته يقول

ضال عن لبها، وملا دنت يا ولدي هؤالء بعيدون عن الطريق واهللا ما يذوقون قشر الطريق ف: عصره فقال
للبناء الذي يبىن يف القبة عجل يف البناء، فان الوقت قد : وفاته أكثر من البكاء، والتضرع وكان يقول

قرب فمات، وبقي منها يوم فكملت بعده، ودفن يف قربه وأوصي أن ال يدفن عليه أحد، وأوصى أن 
مات سنة نيف وثالثني وتسعمائة وصلى . يعمل فوقه، وجانبه جماديل حجر حىت ال تسع أحداً يدفن معه

عليه ملك األمراء خري بك، ومجيع األمراء، وأكابر مصر، وكراماته مشهورة يف مصر، والبالد اليت كان 
  .مير فيها رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه الشيخ العارف باهللا تعالى سيدي حسن العراقيومنهم    

    

 اهللا عنه بالقرب من بركة الرطلي، وجامع البشريي ترددت إليه املدفون بالكوم خارج باب الشعرية رضي
مع سيدي أيب العباس احلريثي، وقال أريد أن أحكي لك حكاييت من مبتدأ أمري إىل وقيت هذا كأنك 

نعم فقال كنت شاباً من دمشق، وكنت صانعاً، وكنا جنتمع يوماً يف : كنت رفيقي من الصغر، فقلت له
لعب، واخلمر، فجاءين التنبيه من اهللا تعاىل يوماً أهلذا خلقت؟ فتركت ما فيهم فيه، اجلمعة على اللهو وال

وهربت منهم فتبعوا ورائي فلم يدركوين، فدخلت جامع بين أمية، فوجدت شخصاً يتكلم على الكرسي 
ين يف شأن املهدي عليه السالم، فاشتقت إىل لقائه فصرت ال أسجد سجدة إال وسألت اهللا تعاىل أن جيمع
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عليه فبينما أنا ليلة بعد صالة املغرب أصلي صالة السنة، وإذا بشخص جلس خلفي، وحسس على 
قد استجاب اهللا تعاىل دعاءك يا ولدي مالك أنا املهدي فقلت تذهب معي إىل الدار، : كتفي، وقال يل

بعة أيام بلياليها، أخل يل مكاناً أنفرد فيه فأخليت له مكاناً فأقام عندي س: فقال نعم، فذهب معي، فقال
ولقنين الذكر، وقال أعلمك ورعي تدوم عليه إن شاء اهللا تعاىل تصوم يوماً، وتفطر يوماً، وتصلي كل ليلة 

نعم فكنت أصلي خلفه كل ليلة مخسمائة ركعة وكنت شاباً أمرد حسن الصورة : مخسمائة ركعة، فقلت
ته كعمامة العجم، وعليه جبة من وبر ال جتلس قط إال ورائي فكنت أفعل، وكانت عمام: فكان يقول

يا حسن ما وقع يل قط مع أحد ما وقع معك : اجلمال فلما انقضت السبعة أيام خرج، فودعته، وقال يل
  .فدم علي، ورعك حىت تعجز، فإنك ستعمر عمراً طويال انتهى كالم املهدي

 السالم خرجت سائحاً فرحت فلما فارقين املهدي عليه: فعمري اآلن مائة وسبعة وعشرون سنة قال: قال
إىل أرض اهلند، والسند والصني، ورجعت إىل بالد العجم، والروم، واملغرب مث رجعت إىل مصر بعد 

مخسني سنة سياحة فلما أردت الدخول إىل مصر منعوين من ذلك، وكان املشار إليه فيها سيدي مدين 
مت يف قبة مهجورة عشر سنني ختدمين الدنيا يف أقم يف القرافة فأق: املتبويل رضي اهللا عنه فأرسل يقول يل

صورة عجوز تأتيين كل يوم برغيفني وإناء فيه طعام فال كلمتها، وال كلمتين قط مث سألت يف الدخول 
  .فأذنوا يل أن أسكن يف بركة القرع فأقمت فيها سنني عديدة يف حارة

: له جامعاً هناك فصار يقاتلين، ويقولمث جاء الشيخ عبد القادر الدشطوطي رضي اهللا عنه يريد أن يبين 

اخرج من هذه احلارة فقلت له يوماً مالك، ويل أنا مايل أحد يعتقدين من األمراء، وال من غريهم فما لك 
ويل فلم يزل يب حىت خرجت إىل هذا الكوم فيه سبع سنني فبينما أنا ذات يوم جالس هنا إذ طلع على 

ال أنزل، فخرجت النفس مين، ومنه فدعا علي :  فقلتانزل من هذا الكوم،: الدشطوطي، فقال
بالكساح، فتكسحت، ودعوت عليه بالعمى فعمي فهو كالطوبة اآلن هناك، وأنا رمة يف هذا املوضع وأنا 

اخرج : أوصيك يا عبد الوهاب أنك ال تصادم أحداً قط بنفس، وإن صدمك فال تصادمه، وإن قال لك
على اهللا، وكان رضي اهللا عنه إذا جاءه شخص جبوخة أو ثوب من زاويتك أو دارك، فاخرج، وأجرك 

إن نفسي متيل إىل : صوف يأخذ السكني، ويشرحها سيوراً سيوراً مث خييطها خبيط دارج، ومسلة، ويقول
تويف رضي اهللا عنه سنة نيف وثالثني وتسعمائة، ودفن . األشياء اجلديدة، فإذا قطعتها مل يبق عندها ميل

  . الكوم املتقدم ذكره رضي اهللا عنهيف القبة اليت يف

تعالى عنه آمين  رضي اهللا سيدي إبراهيم بن عصيفيرومنهم    
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كان خطه الذي ميشي فيه من باب الشعرية إىل قنطرة املوسكي إىل جامع الغمري، وكان كثري الكشف، 
منها أنه كان ينام : وله وقائع مشهورة، وكان أصله من البحر الصغري، وظهرت له الكرامات، وهو صغري

يف الغيط، ويأيت البلد، وهو راكب الذئب أو الضبع، ومنها أنه كان ميشي على املاء ال حيتاج إىل مركب، 
وكان بوله كاللنب احلليب أبيض، وكان يغلب عليه احلال فيخاصم ذباب وجهه، وكان يتشوش من قول 

ا مسلمني حىت تكربوا علينا وما ضبطت عليه عليك يا كلب حنن كفرنا ي: املؤذن اهللا أكرب فريمجه، ويقول
قط كشفاً أخرم فيه، وليلة أحرقت منارة املدرسة اليت هي مسكننا بني السورين أخذ من إنسان نصفني 

الناس : كب هذه الراوية على هذا احلريق فصبه على األرض جتاه املدرسة، فقال: وأعطامها للسقاء، وقال
يه حرج تصب املاء على األرض خسارة، فطلع الوقاد تلك الليلة، للسقاء اللهم إن هذا جمذوب ما عل

فأوقد املنارة، ورشق اجلنيب يف حائطها، وكانت خشباً، ونزل، ونسيه فاحترقت تلك الليلة، ووقعت 
الثالثة أدوار كأن إنساناً نزعها، ومحلها، ووضعها على األرض ممدودة يف الشارع مل تصب أحداً من 

  .جاكم ابن عثمان جاكم ابن عثمان فكان غز الغوري يسخرون به: اهللا عنه يقولاجلريان، وكان رضي 

وكان رضي اهللا عنه كثري الشطح، وكان أكثر نومه يف الكنيسة، ويقول النصارى ال يسرقون النعال يف 
أنا ما عندي من يصوم حقيقة إال من ال يأكل : الكنيسة خبالف املسلمني، وكان رضي اهللا عنه يقول

 الضاين أيام الصوم كالنصارى، وأما املسلمون الذين يأكلون اللحم الضاين، والدجاج أيام الصوم اللحم
خلادمه أوصيك أن ال تفعل اخلري يف هذا الزمان : فصومهم عندي باطل، وكان رضي اهللا عنه يقول

وح وجتيء تر: فينقلب عليك بالشر، وجرب أنت نفسك، وملا سافر األمري جامن إىل الروم شاوره، فقال
إن رحت شنقوك، وإن قعدت قطعوا رقبتك فرجع إىل الشيخ : ساملاً ففارقه، وراح للشيخ حميسن فقال له

تروح وجتيء ساملاً، وكان األمر كذلك فراح تلك السفرة، وجاء ساملاً مث ضرب عنقه : ابن عصيفري فقال
رسل إىل عياله بقمقم ماء ورد، وملا سافر ابن موسى احملتسب بالد العصاة أ. بعد ذلك، فصدق الشيخان

صبوه على كفنه، وهو على املغتسل فجاء اخلرب بأم قتلوه، وأتوا به يف سحلية فصبوه عليه كما : وقال
الشيخ، وكان شخص يؤذيه يف احلارة فدعا عليه ببالء ال خيرج من بدنه إىل أن ميوت فتورمت : قال

حىت اجلمعة، واجلماعة وصار ال يستنجي قط، فإذا رجاله، ونتفخا وخرج منهما الصديد، وترك الصالة 
يبليك : شخص مرة ادع يل يا سيدي فقال اهللا: غسلوا ثوبه جيدوا فيه العذرة كثوب األطفال وقال له

شخص ومعه بنية حاملها ادع لينييت هذه : يف حارم، وقال له: بالعمى يف حارة اليهود فعمي كما قال
عد يومني، وكان يفرش حتته يف خمزنه التنب ليال، واراً، وقبل ذلك كان اهللا يعدمك حسها فماتت ب: فقال

يفرش زبل اخليل، وكان إذا مرت عليه جنازة، وأهلها يبكو ميشي أمامها معهم، ويقول زالبية هريسة 
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زالبية هريسة، وأحواله غريبة، وكان حيبين وكنت يف بركته، وحتت نظره إىل أن مات سنة اثنتني وأربعني 
  .عمائة ودفن بزاويته خبط بني السورين جتاه زاوية الشيخ أيب احلمائل رضي اهللا عنهوتس

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل النشيليومنهم    

    

كان من أوالد سيدي خليل النشيلي أحد أصحاب سيدي أيب العباس املرسي رضي اهللا عنه، ورأيته، وهو 
وز معلقة على رأسه، وكان أهله يعتقدون أنه من اجلان، ومل أزل أوده، ويودين يف أوائل اجلذب، واحلر

أهال يا ابن الشوين أيش حال أبوك، وكنت ال : إىل أن مات، وأول ما لقيته، وأنا شاب أمرد، وقال يل
الشيخ شهاب الدين : أعرف قط الشوين فبعد عشر سنني حصل يل االجتماع بالشوين فأخربته، بقول

دق أنت ولدي، وإن شاء اهللا تعاىل حيصل لك على يدينا خري، وكان رضي اهللا عنه يأتيين، وأنا ص: فقال
أقل يل بيضاً قريصات، فأفعل له ذلك، فيأكل البيض أوال مث اخلبز ثانيا : يف مدرسة أم خوند ساكن فيقول

صحاب النوبة مبصر وحده، وكان رضي اهللا عنه إذا راق يتكلم بكالم حلو حمشو أدباً، ومكث موىل من أ
سبع سنني مث عزل، وكان حيب دخول احلمام مل يزل يدخلها حىت مات فيها، وكان ينادي خادمه، وهو 

كم أقول لك ال تعد تصلي هذه الصالة : يف الصالة فإن مل جيئه مشى إليه، وصكه ومشى به، وقال
، ولقيه مرة إنسان طالع من املشئومة، فال يستطيع أحد أن خيلصه منه، وكان يضرب اإلنسان على وجهه

ارجع اغتسل، وجاءه شخص فعل فاحشة يف عبده : جامع الغمري، وهو جنب فلطمه علم وجهه، وقال
يا كلب تفعل يف العبد الفاحشة : يطلب منه الدعاء، فأخذ خشبة، وضربه ا حنو مائة ضربة، وقال

قة سنة نيف وأربعني وتسعمائة مات رضي اهللا عنه، ودفن بزاويته مبصر العتي. فانفضح ذلك الشخص
  .رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي عبد الرحمن المجذوبومنهم    

ما رأيت قط : كان رضي اهللا عنه من األولياء األكابر، وكان سيدي على اخلواص رضي اهللا عنه يقول
، وكان مقطوع أحداً من أرباب األحوال دخل مصر إال، ونقص حاله إال الشيخ عبد الرمحن اذوب

الذكر قطعة بنفسه أوائل جذبه، وكان جالساً على الرمل صيفاً، وشتاء، وإذا جاع أو عطش يقول 
أطعموه، وأسقوه، وكان ثالثة أشهر يتكلم وثالثة أشهر يسكت، وكان يتكلم بالسرياين، وأخربين سيدي 

لرمحن رضي اهللا عنه إال ما مثلت نفسي إذا دخلت عند الشيخ عبد ا: على اخلواص رضي اهللا عنه قال
كالقط جتاه السبع، وكان يرسل يل السالم، وخيرب خادمه بوقائعي بالليل واحدة واحدة، فيخربين ا 
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فأتعجب من قوة اطالعه، وحصل يل مرة وارد طغت على فيه نار فرتعت ثيايب، ومررت عليه يف زقاق 
دة واحلق ا عبد الوهاب غطه ا، فما خلادمه اذهب ذه الرب: سويقة اللنب قبيل العشاء فصار يقول

هذا جمذوب، واستبعدنا : يف الوقت الفالين كذا وكذا فقلت: قال لنا: أخربين اخلادم إال بعد أيام، وقال
كونك تثعري رضي اهللا عنه، وكان مقعداً حنو نيف، وعشرين سنة أقعده الفقراء، وكان خيرب عن سائر 

مات رضي اهللا عنه سنة أربع، وأربعني، . هلم رضي اهللا عنهاألقطار األرض، وعن أقوام وأحوا
وتسعمائة، ودفن بالقرب من جامع امللك الظاهر باحلسينية، وقربه ظاهر باحلسينية يزار يف زاويته رضي 

  .اهللا عنه

عنه  رضي اهللا سيدي محمد الرويجل العريانومنهم    

رة من بعيد حنو مائة قصبة فقال يل رفيقي هل كان رضي اهللا تعاىل عنه من أرباب الكشف التام رأيته م
لرفيقي تضربين على أيش، وكان يدخل ينام يف كنون الطباخ، : حيس بأحد إذا ضربه فلما وصلنا إليه قال

أصل ما حصل يل من العلم، : وأخربين سيدي الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي رضي اهللا عنه قال
مات رضي اهللا عنه سنة ثالث، وعشرين، وتسعمائة مقتوال . جيلوالفتوى بربكة دعاء الشيخ حممد الرو

أيش عمل : قتله عسكر ابن عثمان حني دخل مصر، وأخربين عن قطع رقبته يوم موته وصار يقول
يا سيدي أيش عمل : الروجيل يقطعون رقبته ووقف على شباك سيدي حممد بن عنان، وصار يقول

  .الروجيل يقطعون رقبته رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي حبيب المجذوبمنهم و   

حبيب حية رقطاء خلقه اهللا تعاىل أذى صرفاً، وكان إذا : كان سيدي على اخلواص رضي اهللا عنه يقول
اللهم اكفنا السوء وكان مبتلي باإلنكار عليه مبزح معه الصغار، وغريهم ويعطيهم، وليس له : رآه يقول

كي عنه شيئاً، وكان كلما نظر إيل إذا مررت عليه حيصل عندي قبض كرامة إال يف أذى الناس فال حت
سيدي على اخلواص رضي اهللا عنه احلمد هللا : عظيم، ومل أزل ذلك النهار مجيعه يف تكدير فلما مات قال

  .على ذلك، ودفن رمحه اهللا تعاىل بالكوم بالقرب من بركة القرع خارج باب الشعرية رضي اهللا عنه

    

تعالى عنه  رضي اهللا  فرج المجذوبسيديومنهم    
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كان له الكرامات الظاهرة، ووقع يل معه كرامات، وكان يطلب الفلوس من الناس، فإذا اجتمعت أعطاها 
للمحاويج واألرامل، وكثرياً ما يدفنها يف جوار حائط، ويذهب، وخيليها فيأخذها الناس، وأخربين سيدي 

خرجت إىل احلمام فرآين الشيخ، فرج : اري رضي اهللا عنه قالمجال الدين ابن شيخ اإلسالم زكريا األنص
هات آخر فأعطيته، فلم يزل كذلك إىل تسعة، وثالثني : هات نصفاً فأعطيته فقال: رضي اهللا عنه فقال

كتبت لك وصوال على مشوال اليهودي، : بقي نصف للحمام فقال: هات آخر فقلت له: نصفاً فقال
إن والدك أقرضين أربعني :  جاءين يهودي بتسعة وثالثني ديناراً فقالوفارقته فلما رجعت من احلمام

ديناراً، وما بيين، وبينه إال اهللا ولكن ما قدرت إال على تسعة وثالثني فاقبضها إيل، ووقائعه كثرية، 
وانقطع آخر عمره يف املارستان حىت مات، ودفن عند الشيخ شهاب الدين اذوب بباب الشعرية رضي 

  .هاهللا عن

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي إبراهيم المجذوبومنهم    

يا : طبلوا يل زمروا يل، ومل يزل يقول: كان رضي اهللا عنه كل فلوس حصلها يعطيها للمطبلني، ويقول
على اخلواص رضي اهللا عنه إنه كان من أصحاب النوبة، وكان سيدي : إبراهيم روح للنوبة قال سيدي
ا حصل له ضرورة يرسل يعلمه ا فتقضي، وكان كل قميص لبسه خييطيه، على اخلواص رضي اهللا عنه إذ

وحيزقه على رقبته، فإن ضيقه جداً حىت ينخنق حصل للناس شد عظيمة، وإن وسعه حصل للناس الفرج، 
  .صحبته حنو سبع سنني وكان كلما رآين تبسم، وكان شهرته الشيخ إبراهيم النوبة رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه لمجذوب المشهور بحب رمانتيالشيخ أحمد اومنهم    

كان رضي اهللا عنه ال يلبس إال احلرير على بدنه وكان قمعه طول ذراع، ونصف، وكان رضي اهللا عنه 
يقف على الدكان ويصيح يا مايل، ومال السلطان عند صاحب هذا الدكان فال يزال كذلك إىل أن يأخذ 

مات رضي اهللا عنه سنة نيف، . هب، وكانت له كرامات كثريةما يطلبه منه مث يدفنه حتت جدار، ويذ
  .وعشرين وتسعمائة، ودفن بباب اللوق رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه، و رضي اهللا الشيخ إبراهيم العريانومنهم  

كان رضي اهللا عنه إذا دخل بلداً سلم على أهلها كباراً، وصغاراً بأمسائهم حىت كأنه ترىب بينهم، وكان 
السلطان، ودمياط باب اللوق بني القصرين، وجامع :  اهللا عنه يطلع املنرب وخيطب عرياناً فيقولرضي

طيلون احلمد هللا رب العاملني فيحصل للناس بسط عظيم، وكان رضي اهللا عنه إذا صحا يتكلم بكالم حلو 



الشعراين- الطبقات الكربى  487  

: واسم أيب، وأمي مث قالحىت يكاد اإلنسان ال يفارقه، طلع لنا مراراً عديدة يف الزاوية وسلم علي بامسي، 

هذه ضرطة فالن، وحيلف على : للذي جبنبه أيش اسم هذا، وكان خيرج الريح حبضرة األكابر مث يقول
  .ذلك، فيخجل ذلك الكبري منه مات رضي اهللا عنه سنة نيف، وثالثني وتسعمائة رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ محيسن البرلسيومنهم    

    

 عنه من أصحاب الكشف التام، وكان يربط عنده عرتاً وديكاً حببل، والنار موقدة عنده يف كان رضي اهللا
أغلب أوقاته صيفاً، وشتاء، وكان سيدي على اخلواص رضي اهللا عنه إذا شك يف نزول بالء على أهل 

فية اذهبوا للشيخ حميسن فانظروا النار اليت عنده هل هي موقودة أو مطفية فإن كانت مط: مصر يقول
: حصل يف مصر رخاء، ونعمة وكان الناس يف غاية الراحة فأوقد الشيخ حميسن رضي اهللا عنه النار فقال

الشيخ اهللا ال يبشره خبري فأصبح الناس يف شدة عظيمة يف مسكنهم لبالد اهلند، وحصل هلم غاية الضيق، 
بة مل تزل تدود إىل أن وكنت عنده مرة فجاء إنسان ومزح معه، وكان يف رجله أكلة من أصحاب النو

ما : ذلك اإلنسان الذي جعل يف هذه الرجل األكلة قادر أن جيعلها يف اآلخرى فقال: مات فقال له
هذا وقع يل، وأنا : مالك؟ فقال: يستحق ذلك إال الذي زىن بامرأة جاره فخجل ذلك اإلنسان، فقلت له

واهللا ما علم :  هذا متزح معه؟ فقالالذي يطلع على: شاب يف نواحي دمياط من منذ مخسني سنة فقتل
ذه الواقعة أحد إال اهللا عز وجل، وكان رضي اهللا عنه حيبين ويرسل خيربين بالوقائع اليت حتصل يل يف 

البيت واحدة واحدة، وكان رضي اهللا عنه إذا رأى صغرياً من الريف يف بوالق يريد أبوه أن يعلمه القرآن 
وهاب، فأرسل يل كذا، وكذا ولداً وحصل هلم اخلري، ووقع مين مرة اذهب إىل زاوية عبد ال: يقول له

سوء أدب فأرسل أعلمين به، وهو يف الرميلة، وذلك أن األمري جامن كان مطلوباً إىل استنبول فكتبت له 
كتاباً إىل أصحاب النوبة بنواحي العجم، والروم بالوصية به، وطواه ووضعه يف رأسه، وخرج، فأرسل يل 

الناس يف عينيك كالقش ما بقي أحد يف البلد له شوارب إال أنت تكاتب أصحاب النوبة : يقوليف احلال 
إذا سألت أحد يف شيء يتعلق بالوالة : بغري إذن من أصحاب البلد، فاستغفرت يف نفسي فأرسل يقول يل

 ال حرج مبصر شاور بقلبك أصحاب النوبة ا إعطاء حلقهم من األدب معهم مث افعل بعد ذلك ما تريد
مات رضي اهللا عنه، ودفن بالقرب من اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه . ألم ال حيبون من يقل أدبه معهم

  .يف تربة البارزي يف سنة نيف، وأربعني وتسعمائة رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ أبو الخير الكليباتيومنهم    
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اشفات العظيمة مع أهل مصر، وأهل عصره، وكانت كان رضي اهللا عنه من األولياء املعتقدين، وله املك
الكالب اليت تسري معه من اجلن، وكانوا يقضون حوائج الناس، ويأمر صاحب احلاجة أن يشتري للكلب 
منهم إذا ذهب معه لقضاء حاجته رطل حلم، وكان أغلب أوقاته واضعاً وجهه يف حلق اخلالء يف ميضأة 

هؤالء ال حيكمون باطال، وال :  فأنكر عليه بعض القضاة، فقالجامع احلاكم، ويدخل اجلامع بالكالب،
يشهدون زوراً فرمى القاضي بالزور، وجرسوه على ثور بكرش على رأسه، ومل يزل ممقوتاً إىل أن مات، 

وكان رجال قصرياً يف يده عصا فيها حلق، وشخاشيخ، وكان يعرج دعا يل مرة بأن اهللا يصربين على 
مات رضي اهللا عنه سنة عشر وتسعمائة، ودفن بالقرب من جامع . ته بعض ذلكالبلوى، وحصل يل بربك

  .احلاكم يف املكان الذي كان جيلس فيه أوقاتاً رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي عمر البجائي المغربيومنهم    

ضي اهللا عنه دخل مصر يف أيام السلطان الغوري، وكان له القبول التام عند األكابر، وغريهم، وكان ر
خبرب بالوقائع اآلتية يف مستقبل الزمان للوالة فيقع كما أخرب ال خيطئ، وسكن يف جامع آل ملك باحلسينية 
مث انتقل إىل جامع حممود فنازعه أهل القرافة، فرجع إىل قبة املارستان خبط بني القصرين، فلم يزل ا إىل 

ل ليس على رأسه عمامة إمنا يتطرح مبالية على أن مات، وكان وجهه كأنه قنديل ينور، وهو رجل طوي
عرقية، وكان الشيخ حممد بن عنان رضي اهللا عنه حيبه حمبة شديدة رضي اهللا عنه مات رضي اهللا عنه يف 

سنة عشرين، وتسعمائة ودفن بالقرافة يف حوش عبد اهللا بن وهب بالقرب من القاضي بكار وصلى عليه 
  .ات مباركات وجدت أثرها رضي اهللا عنهاملأل من الناس، وحصل يل منه دعو

عنه  رضي اهللا سيدي سعود المجذوبومنهم    

    

بسويقة العزى بالقرب من مدرسة السلطان حسن، كان رضي اهللا عنه من أهل الكشف التام، وكان له 
كلب قدر احلمام مل يزل واضعاً بوزه على كتفه، وكان يرسل يل السالم مرات، وترددت إليه كثرياً، 

مات رضي اهللا عنه سنة إحدى، . كنت كلما أزور القرافة أطلع له، وله وقائع مشهورة يف أهل حارتهف
  .وأربعني وتسعمائة، ودفن بزاويته، وله قبة خضراء بناها له الباشا سليمان رمحه اهللا

   رحمهتعالى عنه، و رضي اهللا سيدي سويدان المدفون بالخانكةومنهم  
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 يف رصيف بوالق سنني عديدة فالزمناه مالزمة طويلة، وكان مكشوف الرأس أقام يف مدرسة ابن الزين
له شعر طويل ملبد، وكان له كل سنة جوخة محراء بندقي على خوند امرأة السلطان يلبسوا له، ويأخذ 
 النقباء العتيقة ووقع له، وقائع، وكرامات، وكان فمه مل يزل فيه حنو اخلمسني حبة من احلمص ليال واراً

مات رضي . يقال إا محالت الناس، وكان ال يفهم عنه إال الفقراء الصادقون فإن كالمه كله إشارات
  .اهللا عنه سنة تسع عشرة، وتسعمائة رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا سيدي بركات الخياطومنهم    

الذي بىن له كان رضي اهللا عنه من املالمتية، وهو شيخ أخي أفضل الدين، وشيخ الشيخ رمضان الصائغ 
الناس حشاك يا نصراين، : الزاوية، وكان رضي اهللا عنه يلبس الشاش املخطط كعمامة النصارى، فيقول له

ملن خييط له هات معك فوطة، وإال يتسخ : وكان خييط املضربات املثمنة، وكان رضي اهللا عنه يقول
و قطاً أو خروفاً يأيت به، فيضعه قماشك من ثيايب، وكان دكانه منتناً قذراً ألن كل كلب وجده ميتاً أ

داخل الدكان، فكان ال يستطيع أحد أن جيلس عنده، وكان سيدي الشيخ نور الدين املرصفي رضي اهللا 
االسم : فيضعون له احلجر على حانوته فيعلم باحلاجة فيقضيها، ويقول. عنه، وغريه يرسلون له احلمالت

خذون اهلدايا منهم، وأخربين الشيخ عبد الواحد رضي اهللا لطوىب، والفعايل ألمشري حنن نتعب، وهؤالء يأ
مدحته للشيخ مجال الدين الصائغ مفيت : عنه أحد مجاعة سيدي أيب السعود اجلارحي رضي اهللا عنه قال

نصلي : اجلامع األزهر، ومجاعة فقالوا امضوا بنا نزوره، وكان يوم مجعة فسلم املؤذن على املنارة فقالوا له
نصلي اليوم ألجلكم، فخرج إىل جامع املارداين فوجد : مايل عادة بذلك فأنكروا عليه فقال: اجلعة فقال

يف الطريق مسقاة الكالب فتطهر منها مث وقع يف مشخة محري ففارقوه، وصاروا يوخبون الشيخ عبد الواحد 
حلجارة أيش هؤالء ا: الذي جاء م إىل هذا الرجل، وصار الشيخ بركات يوبخ عبد الواحد، ويقول

الذين أتيت م ال يعود لك بالعادة أبداً واهللا يا ولدي مسقاة الكالب إمنا هي مثال مطعمهم، ومشرم، 
: وكذلك مشخة احلمري إمنا هي صورة اعتقادهم النجس، وأخربين سيدي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل قال

و بشخص تاجر مغريب راكب بغلة فبينما حنن يوماً خارج باب زويلة بالقرب من بيت الوايل، وإذا ه
للوايل يا سيدي اضربه : هذا سرق بييت فدخلوا به بيت الوايل فقال: فمسكه الشيخ رضي اهللا عنه، وقال

للوايل : مقارع وكسارات، وإن مات أنا أزن ديته فلما فرغ الوايل من عقابه نظر إىل وجه التاجر، وقال
: الوايل الشيخ بعصاه، فخرج، ورقد على بابه، وقالأنا غلطت هذا ما هو الذي أخذ حوائجي، فضرب 

واهللا يا زربون ما أفارق هذه العتبة حىت أعزلك، فقام فجاء الفاصد بعزله من السلطان يف احلال، وكان 
. رضي اهللا عنه إذا قدموا له حلم الضاين، واشتهى حلم محام ينقلب يف احلال محاماً وله وقائع مشهورة
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 دخول ابن عثمان مصر سنة ثالث وعشرين وتسعمائة، ودفن بالقرب من حوض مات رضي اهللا عنه سنة
  .الصارم باحلسينية، رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا سيدي علي الشونوزيومنهم  

    

أجل أصحاب الشيخ شعبان البلقمطري بدمنهور البحرية، كان رضي اهللا عنه ظريفاً نظيفاً لطيفاً، والغالب 
ستغراق، وكان أكثر أوقاته ماشياً يف مصر، وبوالق، والقرافة، وغريها، وعليه ثياب حسنة كلبس عليه اال

أنا كيالين زماين، : القاضي، وكانت له املوشحات النفيسة يف التوحيد صحبته حنو عشر سنني، وقال يل
حممد الغريب مات رضي اهللا عنه، ودفن بالقرافة عند الشيخ . وكان يرى ذلك من باب التحدث بالنعم

وأخربتين زوجته قالت بينما حنن يوماً . الشاذيل رضي اهللا عنه سنة نيف وثالثني وتسعمائة رضي اهللا عنه
يف جوف الليل وإذا بشخص نازل من اهلواء فأشار إليه الشيخ رضي اهللا عنه بيده فلصق بالدور قاعة فقال 

  .الدشطوطي رضي اهللا عنهمث قال هذا . فتوة ارجع، وتعال من الباب فقال باسم اهللا

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي أحمد الزواوي أخو الشونوزي في الطريقومنهم    

كان رضي اهللا عنه على قدم عظيم وكان ورده يف اليوم، والليلة عشرين ألف تسبيحة وأربعني ألف صالة 
جئت ألرد : قاهرة، وقالعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وملا سافر الغوري لقتال ابن عثمان جاء إىل ال

ابن عثمان عن دخول مصر فعارضه األولياء فلحقته البطن فأشرف على املوت فحملوه إىل بلده فمات يف 
الطريق، وكانت له كرامات يف الطريق اجتمعت به مرات عديدة، ودعا يل بدعوات، وأرشدين إىل ورد 

  .نة ثالث وعشرين وتسعمائة رضي اهللا عنهمات رضي اهللا عنه س. الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا سيدي أحمد البهلولومنهم  

ثالث من قبله الطريق على الشيخ شعبان، وكان سيدي حممد بن عنان رضي اهللا عنه كلما مر عليه يقف 
 زوجتك زينب بنت :يقرأ الفاحتة، وكان يعظمه كثرياً، وهو الذي أشار علي بالزواج يف أول أمري فقال

الشيخ خليل القصيب وأقبضت عنك املهر ثالثني ديناراً، وأعطيتك البيت، وأخدمتك أخوا الثالثة، 
ففارقته فجاءين والد الصبية، وخطبين بنفسه، ووجدت امسها زينب، وهلا ثالثة أخوة، ووجدت البيت 

ال تدفعوين إال خارج باب القرافة يف مقفال على امسها كما قال رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يقول 
  .الشارع وال جتعلوا لقربي شاهداً ودعوا البهائم، والبغال متشي علي
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واحذروا أن جتعلوا على قربي تابوتاً أو ستراً يبقي كل من مر علين يدق تابويت مينعين أن أستريح يف القرب 
ن حتملوين ففعلوا فعجزوا أن حيركوا النعش فقالوا له قد عملنا لك قرباً يف جامع بطيخة فقال إن قدرمت أ

إىل ناحية جامع بطيخة فلما محلوه لناحية القرافة خف عليهم رضي اهللا عنه مات رضي اهللا عنه سنة مثان 
  .وعشرين وتسعمائة رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمريومنهم    

 العلم، وانتهت إليه الرئاسة يف علو السند بالكتب الستة وغريها، كان رضي اهللا عنه من الراسخني يف
وكان يقرأ السبع وله صوت باحملراب مل يسمع السامعون يف عصره مثله، وملا دخل السلطان ابن عثمان 

فريد أيام الغوري مصر طلبوا له إماماً خيطب به فأمجع رأي أهل مصر كامال على الشيخ أمني الدين رضي 
  .فصار يؤم به إىل أن سافر إىل الروماهللا عنه 

وكان رضي اهللا عنه يرتل من بيته يتوضأ، ويصلي ما شاء اهللا تعاىل أن يصلي مث يصعد الكرسي فيقرأ يف 
    املصحف قبل الفجر حنو سبعة عشر حزباً سراً فإذا أذن للصبح قرأ جهراً 

يوان يوماً يف السحر فرق قلبه فطلع، قراءة تكاد تأخذ القلوب من أماكنها فمر نصراين من مباشري الد
وأسلم على يد الشيخ رضي اهللا عنه، وهو يقرأ على الكرسي، وصار يبكي، وحسن إسالمه، ورأيته 

يصلي خلفه إىل أن مات، كان الناس يأتون إىل الصالة خلفه من بوالق، ومن نواحي اجلامع األزهر يف 
 يبكي غالب الناس خلفه، وكان سيدي أبو صالة الصبح حلسن صوته، وخشوعه، وكثرة بكائه حىت

العباس الغمري رضي اهللا عنه يقول اجلامع جثة، والشيخ أمني الدين رضي اهللا عنه روحها، ومصداق 
ذلك أن الناس كانوا خيرجون من اجلامع يف مثل خروج احلج فلم يبق يف اجلامع إال هو فكأن اجلامع مل 

ومما وقع يل معه أنين كنت . افر صار اجلامع كأنه ما فيه أحدخيرج منه أحد، وكان رضي اهللا عنه إذا س
أقابل معه يف شرح البخاري يف جزاء الصيد فذكر جزاء التيتل فقلت ما هو التيتل فقال هذا لوقت تنظره 

فخرج التيتل من احملراب فوقف على كتفي فرأيته دون احلمار، وفوق تيس املعز، وله حلية صغرية فقال ها 
احلائط فقبلت رجله فقال اكتم حىت أموت، ورأيته بعد موته بسنتني فروى يل حديثاً سنده هو مث دخل 

من أدمن النوم بعد صالة الصبح ابتاله "بالسرياين، ومتنه بالعريب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
عنه سبعاً ومخسني سنة ، ومكث رضي اهللا "ابتاله اهللا يف جنبه بالبعج"ويف رواية " اهللا تعاىل بوجع اجلنب

إماماً مل يدخل وقت واحد عليه، وهو على غري، وضوء، وليلة مات كان مريضاً فزحف إىل ميضأة اجلامع 
فوقع بثيابه فيها فطلع، والناس حياذونه فصلى بالناس املغرب وثيابه ختر ماء وبقي معه العزم إىل أن مات، 

 بالقطن غري املقصور، وكان رضي اهللا عنه يتفقد وكان يلبس الثياب الزرق، واجلبب السود، ويتعمم
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األرامل، واملساكني، والعميان، ويتعب هلم يف حوائجهم، وجيمع هلم الزكوات، ويفرقها عليهم، وال يأخذ 
مات رضي اهللا عنه يف سنة تسع . لنفسه شيئاً، وكان يعطي ذلك سراً، وما علم الناس بذلك إال بعد موته

  .لقرب من سيدي إبراهيم اجلعربي رضي اهللا عنهما. بتربته خارج باب النصروعشرين وتسعمائة، ودفن 

اهللا تعالى  رحمه سيدي أبو الحسن الغمريومنهم    

كان رضي اهللا عنه من الصفاء، والصالح على جانب : ابن سيدي أيب العباس الغمري رضي اهللا عنهما
اقا أصلهما يف الكرم، واحلياء أبو احلسن، عظيم، وكان سيدي حممد بن عنان رضي اهللا عنه يقول فرعان ف

وعبد احلليم بن مصلح، وكان من أخالقه رضي اهللا عنه أنه خيدم يف البيت مع اخلادم ويغسل األواين، 
ويوقد حتت الدست، ويقرص العجني، ويكنس البيت، وكان رضي اهللا عنه ال جيالس أحداً إال وقت 

ال بد منه من املصاحل، وكان يستحي أن يركب يف مصر محاراً أو الصالة أو الذكر أو تالوة القرآن أو ملا 
غريه، وكان إذا ركب إىل بوالق أو مصر يركب يف الغلس، ويقصد املواضع اخلالية ذهاباً، وإيابا، ويقول 
ال أستطيع أن أركب فوق رءوس الناس أبداً، وكان رضي اهللا عنه إذا دعي إىل وليمة، وحضر يصري يعرق 

 حياء من الناس، وكنا إذا سافرنا معه إىل ميت غمر أو إىل احمللة ال يأكل يف املركب وال وميسح العرق
يشرب حياء من الناس، ويقول ال خيرج يل بول، وأحد ينظر إيل، ولو على بعد، وكان ال ينام مع أحد 

م، صحبته حنو يف فراش، وال حبضرة أحد ال يف ليل وال يف ار، ويقول أخاف أن خيرج مين ريح، وأنا نائ
ثالثني سنة إىل أن مات ما رأيته تغري علي يوماً واحد فلما انتقلت من جامعه صار يتردد إيل فأكاد أن 

مات رضي اهللا عنه سنة تسع وثالثني وتسعمائة، . أذوب من اخلجل من مشيه إيل، ويقول أنا أشتاق إليك
  .ودفن عند والده باجلامع مبا احملروسة رضي اهللا عنهما

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ عبيد البلقينيهم ومن   

    

صحبته حنو عشر سنني، وكان رضي اهللا عنه من أرباب األحوال، والكشف إذا أخرب عن شيء يأيت 
كفلق الصبح، وكان السلطان قايتباي يرتل لزيارته يف بلقني فلما اتتقل إىل القاهرة كان يتردد إليه، 

، وكان رضي اهللا عنه إذا مسع كالم سيدي عمر بن الفارض رضي اهللا وكذلك السلطان قانصوه الغوري
عنه أو غريه يقوم كاجلمل اهلائج ال يستطيع أحد أن يقعده حىت يقعد بنفسه، وكان مجايل املقام يلبس 
النفيس، ويأكل اللذيذ، وليس للدنيا عنده قدر فكان خيلع اجلوجة، والصوف النفيس يعطيه للسائل، 

 أول عمره فمكث حنو اخلمس عشرة سنة بلباس جلده مكشوف الرأس، والبدن ال وحصل له جذب يف
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يلتفت لتدبري بدنه حىت صار الدود يتساقط من حتت قلنسوته من حمل الزيق، ومل يزل أثره ظاهراً يف ناحية 
ها ومات سنة نيف وثالثني وتسعمائة، ودفن بزاويته اليت أنشأ. قفاه رضي اهللا تعاىل عنه وعمر زماناً

  .بالقرب من اجلامع األزهر املشهور باحلالوية رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ يوسف الحريثيومنهم    

كان رضي اهللا عنه على قدم عظيم يف اتباع السنة، وقيام الليل، وتالوة القرآن، وكان مييل إىل إخفاء 
م أيب العباس مكثت أقرأ يف حضنها كل ليلة ملا تزوجت أ: العبادات جهده، وأخربين رضي اهللا عنه قال

ختماً مدة عشر سنني ما أظن أا شعرت يب ليلة واحدة وأخربين رضي اهللا عنه ليلة تويف فقال قد 
خرجت يف الدنيا، وما عرفت أن أتوضأ فقلت كيف قال سألت عدة من العلماء واحلفاظ عن كيفية 

 كان صلى اهللا عليه وسلم خيلل حليته، وكان رضي ختليل اللحية يف الوضوء فما منهم أحد عرف كيف
اهللا عنه يقول أنا أحب يف مصر ثالثة عبد الرمحن األجهوري املالكي، ويوسف البشالوي وعبد الوهاب، 
وكان رضي اهللا عنه يكره لولده أيب العباس رضي اهللا عنه تلقينه للناس الذكر ويقول يا ولدي أيش بالنا 

ضم النفس دائماً مات رضي اهللا عنه سنة أربع وعشرين وتسعمائة ودفن جبامع ذه الطريق، وكان على ه
  .البشري رضي اهللا عنه

   رحمهعنه و رضي اهللا الشيخ عبد الرزاق الترابيومنهم  

أحد أصحاب سيدي علي النبتييت الضرير رضي اهللا عنه كان رضي اهللا عنه على قدم عظيم من العبادة، 
بعد موت سيدي علي رضي اهللا عنه مث انتقل إىل ناحية اجليزة، وأقبل الناس والتقشف، واعتقده الناس 

عليه، وصنف رسائل يف الطريق، وكان له النظم الرائق يف أحوال القوم، وطلع رضي اهللا عنه لنائب مصر 
يف شفاعة فأغلظ عليه فأقسم إنه ال يرتل من جامع القلعة إال إن مات خري بك فطلعت فيه مجرة فمات يف 

مات رضي اهللا عنه سنة نيف وثالثني وتسعمائة، ودفن بساقية مكة باجليزة، . اليوم الثالث فرتل الشيخ
  .وقربه ا ظاهر يزار رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا الشيخ مخلصومنهم  

الصادقني، أحد أصحاب سيدي الشيخ أيب اخلري بن نصر ببالد الغربية، كان رمحه اهللا تعاىل من الفقراء 
وكان سيدي الشيخ حممد الشناوي رضي اهللا عنه يعظمه، ويوقره اجتمعت به مرات عديدة، وحصل يل 

منه نفحات، وجدت بركتها، وكان على هدى الفقراء األول من كثرة الصوم، وتالوة القرآن، 
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مللق، وقربه ا مات رضي اهللا عنه سنة أربعني وتسعمائة، ودفن بابشيه ا. واإلعراض عن الدنيا، وأهلها
  .ظاهر يزار رضي اهللا عنه آمني

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ صدر الدين البكريومنهم    

أحد أصحاب سيدي إبراهيم املتبويل رضي اهللا عنه والشيخ أيب العباس الغمري رضي اهللا عنه، كان رضي 
ه حنو عشر سنني، وحصل اهللا عنه ذا مست حسن قليل الكالم ال يكاد ينطق بكلمة إال بعد تثبت، صحبت

وملا حج رضي اهللا عنه، وزار النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رد السالم من . وجدت بركتها. يل منه نفحة
  .مات رضي اهللا عنه سنة مثان عشرة، وتسعمائة رضي اهللا عنه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ دمرداش المحمديومنهم    

    

اعة سيدي عمر رويشني مبدينة توريز العجم رضي اهللا عنه، كان رمحه اهللا على قدم السلف أحد مج
الصاحل من األكل من عمل يده والتصدق مبا فضل، وعمل الغيط ااور لزاويته خارج مصر، واحلسينية 

عته ما أكلت منه، وال واحدة ألنين زر: فأقام هو وزوجته يف خص يغرسون فيه مخس سنني، وقال يل
على اسم الفقراء، واملساكني وابن السبيل، والسائلني، ومنت عنده ليايل فكنت ال أراه ينام من الليل إال 
يسرياً مث يقوم يتوضأ ويصلي مث يتلو القرآن فرمبا يقرأ اخلتم كامال قبل الفجر، وليس يف مصر مثرة أحلى 

يط، وثلث للذرية، وثلث للفقراء القاطنني من مثرة غيطه وقسم وقفه ثالثة أثالث ثلث يرد على مصاحل الغ
بزاويته ورتب عليهم كل يوم ختماً يتناوبونه، ويهدون ذلك يف صحائف سيدي الشيخ حميي الدين بن 

مات رضي اهللا عنه سنة نيف، وثالثني وتسعمائة، ودفن . العريب رضي اهللا عنه، وكان أمره كله جداً
  .بزاويته رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا هيم أخوه في الطريقالشيخ إبراومنهم    

كانت له ااهدات فوق احلد اجتمعت به أنا وسيدي أبو العباس احلريثي رضي اهللا عنه مراراً كثرية، 
ورأيناه على قدم عظيم إال أنه أمي أغلف اللسان يكاد يفصح عن املقصود، وأعطى القبول التام يف دولة 

قباال زائداً، وأرادوا نفيه لذلك فجمع نفسه، وعمر له قبة وزاوية خارج ابن عثمان، وأقبل عليه العسكر إ
باب زويلة، ودفن فيها وجعل يف اخلالوي احمليطة بقبته قبوراً بعدد أصحاا على طريقة مشايخ العجم، 
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وكان يقبل علي إقباال زائداً لكن يقول أنتم مشايخ اخلري فكان ال يعجبه إال ااهدات من غري ختلل 
  .مات رمحه اهللا سنة أربعني، وتسعمائة رضي اهللا عنه. احةر

عنه  رضي اهللا الشيخ مرشدومنهم    

كان رضي اهللا عنه قادري اخلرقة، وكان يطوي األيام، والليايل، وأخربين أنه مكث حنو أربعني سنة يأكل 
ريها، ويتقوت كل يوم زبيبة واحدة حىت لصق بطنه على ظهره رضي اهللا عنه، وكان حيبك الشدود، وغ

بذلك اجتمعت به كثرياً، وأخربين بأمره من مبدئه إىل ذلك الوقت، ونبهين على أمور يف الباطن كنت 
خمالا، وحصل يل منه مدد واجتمع عليه آخر عمره طائفة السودان من الفقراء، واعتقدوه اعتقاداً زائداً 

وزير بالقرب من قلعة اجلبل، وله من مات رضي اهللا عنه سنة نيف وأربعني وتسعمائة، ودفن بباب ال
  .العمر حنو املائة رمحه اهللا تعاىل

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ ناصر الدين أبو العمائم الزفتاويومنهم    

أقام بالنجارية وبين ا زاوية، وبستاناً ومات ا، وكان عبداً صاحلاً أمحدي اخلرقة، وكان بينه، وبني 
ين رضي اهللا عنه ود، وإخاء، وكان رضي اهللا عنه يتعمم بنحو ثالث برد سيدي الشيخ نور الدين الشو

صوف، وأكثر، وكان لسانه هلجاً بذكر اهللا تعاىل، وتالوة القرآن صحبته حنو مخس سنني، وحصل يل منه 
مات رمحه اهللا . نفحات، ودعا يل بدعوات منها قوله اللهم اجعل أخي هذا من الذين ال يرضون بسواك

  .نجارية سنة تسع عشرة وتسعمائة رضي اهللا عنهتعاىل بال

عنه  رضي اهللا الشيخ شرف الدين الصعيديومنهم    

كان رضي اهللا عنه صاحب كشف واجتهاد، وقيام، وصيام وطي، وكان يطوي األربعني يوماً، وأكثر، 
. ائماً يصليوامتحنه السلطان الغوري، وحبسه يف بيت أربعني يوماً مقفال عليه الباب مث فتحه فوجده ق

صحبته حنو ثالث سنني آخر عمره مث مات، ودفن بالقرب من اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه يف تربة 
  .شرف الدين الصغري رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا سيدي الشيخ أبو القاسم المغربي الفاسي القصريومنهم    

جع من احلج فصحبته إىل أن سافر قدم مصر سنة سبع عشرة، وتسعمائة حاجاً فصحبته إىل أن سافر مث ر
إىل املغرب فلما وصل إىل فاس أرسل يل كذا، وكذا كتاباً مشتمال على آداب، وإرشادات، وكان رضي 
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اهللا عنه ذا خلق حسن، وكرم، وحلم مل يزل متبسماً منشرحاً، وجاء مصر يف حنو مخسمائة مريد حج 
  . تعاىلم، وكان دأبه اجلهاد طول عمره إىل أن مات رمحه اهللا

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي علي البلبليومنهم    

    

وبلبل قبيلة من عرب املغرب كان رضي اهللا عنه ذا مست حسن، وخلق حسن مل يزل يسافر احلجاز، 
والقدس، واليمن إىل أن مات يف احلجاز وكان يقيم إذا جاء مصر يف اجلامع األزهر، وهو الذي قال يل 

ملأكل مائدة اهللا تعاىل فكل منها بالتعظيم ملن قدمها، وميزان الشريعة بيدك من مجيع ما يقدم إليك من ا
  .حيث الورع، وال تتركها لك وكان سيدي حممد بن عنان رضي اهللا عنه حيبه حباً شديداً

وكذلك الشيخ نور الدين الشوين رضي اهللا عنه، وغريمها، وكان رمحه اهللا على قدم من الزهد، والورع، 
يه مرة الشيخ حممد بن عنان رضي اهللا عنه فرآه مريضاً قد أشرف على التلف فرقد الشيخ حممد ودخل عل

مكانه فقام سيدي علي نشطاً يف احلال كأن مل يكن به مرض، ومكث سيدي حممد بن عنان رضي اهللا 
  .عنه مريضاً حنو أربعني يوماً رمحه اهللا تعاىل

تعالى عنه ي اهللا  رضالشيخ إبراهيم أبو لحاف المجذوبومنهم    

كان رضي اهللا عنه من أوسع الناس خلقاً ال يكاد أحد قط يغضبه، ولو فعل معه ما فعل، وكان أوال 
مقيماً يف برج من أبراج قلعة اجلبل حنو عشرين سنة فلما قرب زوال دولة اجلراكسة أرسل يقول للغوري 

ال هذا جمذوب فرتل إىل مصر، وزالت دولة حتول، وأعط مفاتيح القلعة ألصحاا فلم يلق إليه باالً، وق
اجلراكسة ومل يزل يف مصر إىل أن مات، ودفن يف قنطرة السد بالقرب من مصر العتيق يف احلوش الذي 

هناك، وكان يقيم عندي الشهر، وأكثر فكنت أراه ال ينام شيئاً من الليل إال قبيل الفجر، وكان رضي اهللا 
 ال يفتر، وكان حافياً مكشوف الرأس ملتحقاً مبالءة محراء، وبيده عصا طول ليله اهللا اهللا هللا: عنه يقول

غليظ مل تزل يف حضنه، ويقول احتاج الزمان إىل هذا، وملا مددت للتسويط يف أيام السلطان أمحد بسبب 
ال ختف ما عليك باس غداً تقضي : شخص من أكابر الدولة قيل إنه خمبأ عندي، وقف عند رأسي، وقال

ذان الظهر فلما كان الغد خرج السلطان أمحد هارباً من القتل أذان الظهر كما قال، وكنت مل احلاجة أ
  .أزل أمسعه يقول هذه الكلمات سبحان من خلق اخللق احتياط علم خرب فقط رمحة اهللا تعاىل عليه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ محمد بن زرعةومنهم    
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ديدار، وكان رضي اهللا عنه يتكلم ثالثة أيام، ويسكت ثالثة أيام كان رضي، اهللا عنه مقيماً مبصر بقنطرة ق
: زرته مرات، ودعا يل بدعوات منها اهللا جيعلك من رءوس حزب حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال

بعضهم، وكان سيدي عبد القادر الدشطوطي رضي اهللا تعاىل عنه من سعاة حممد بن زرعة إذا جالت 
 سنة أربع عشرة، وتسعمائة، ودفن بالشباك الذي كان يقعد فيه يف بيته مات رمحه اهللا. روحه يف األرض

  .رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا سيدي علي وحيش من مجاذيب النجاريةومنهم    

كان رضي اهللا عنه من أعيان ااذيب أرباب األحوال، وكان يأيت مصر، واحمللة، وغريمها من البالد، وله 
به يوماً، يف خط بني القصرين فقال يل، وديين للزلباين فوديته له فدعا يل، كرامات، وخوارق، واجتمعت 

كان : وقال اهللا يصربك على ما بني يديك من البلوى، وأخربين الشيخ حممد الطنيخي رمحه اهللا تعاىل قال
 له قف: وحيش رضي اهللا عنه يقيم عندنا يف احمللة يف خان بنات اخلطا وكان كل من خرج يقول: الشيخ

حىت أشفع فيك عند اهللا قبل أن خترج فيشفع فيه، وكان حيبس بعضهم اليوم، واليومني، وال ميكنه أن 
خيرج حىت جياب يف شفاعته، وقال يوماً لبنات اخلطا اخرجوا فإن اخلان رائح يطبق عليكم فما مسع منهن 

 يرتله من على إال واحدة فخرجت ووقع على الباقي فمنت كلهن، وكان إذ رأى شيخ بلد أو غريه
احلمارة، ويقول له أمسك رأسها يل حىت أفعل فيها فإن أيب شيخ البلد تسمر يف األرض ال يستطيع ميشي 

خطوة، وإن مسع حصل له خجل عظيم، والناس ميرون عليه، وكان له أحوال غريبة، وقد أخربت عنه 
مات رمحه . ال، وليس هلا حقيقةسيدي حممد بن عنان رضي اهللا عنه فقال هؤالء حييلون للناس هذه األفع

  .اهللا تعاىل بالنجارية سنة سبع عشرة وتسعمائة رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه، و رضي اهللا سيدي الشريف المجذوبومنهم  

    

كان رضي اهللا عنه ساكناً جتاه اانني باملارستان املنصوري، وكان له كشف، ومثاقالت للناس الذين 
ضي اهللا عنه يأكل يف ار رمضان، ويقول أنا معتوق أعتقين ريب، وكان كل من ينكرون عليه، وكان ر

أنكر عليه يعطبه يف احلال، وأرسل يل مرة رغيفاً مع إنسان، وقال قل له يأكل هذا الرغيف، وطوى فيه 
مرض سبعة، ومخسني يوماً فلم يأكله فأكله القاصد فمرض سبعة، ومخسني يوماً فقال للقاصد ال ختف إن 

شاء اهللا تعاىل أصطاده يف مرة أخرى فلم يقدر له ذلك، وكان رضي اهللا عنه يتظاهر يبلع احلشيش 
فوجدوها يوماً حالوة، وكان قد أعطاه اهللا تعاىل التمييز بني األشقياء، والسعداء يف هذه الدار، وكان 
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 عنه جاءه أصله مجاال عند بعض األمراء مث حصل له اجلذب، وكان سيدي على اخلواص رضي اهللا
الشريف ورد عنه الطعنة، وقال مل جيئين أحد يف مصر غري الشريف فكان ال ينساها له مث إم طعنوه مرة 
أخرى فأصابته، وذلك أن الشفاعات كثرت على سيدي علي اخلواص رضي اهللا عنه أيام السلطان ابن 

عارضهم فطعنوه خبنجر يف مشعره عثمان وكان أصحاب النوبة مبصر عجماً فكانوا مل يزالوا يعارضونه، وي
  .ومل يزل به إىل أن مات بعد ثالثني يوماً رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا سيدي علي الدميري المجذوبومنهم    

كان رضي اهللا عنه جالساً ليال، واراً، على دكان يباع الرقاق جتاه محام املارستان، وكان رضي اهللا عنه 
ان مكشوف الرأس ملفوفاً يف بردة كلما تتقطع يبدلوا له بأخرى أقام على هذه ال يتكلم إال نادراً، وك

مات رضي اهللا عنه سنة مخس، وعشرين وتسعمائة، . احلالة حنو عشرين سنة وكان كلما رآين تبسم
  .ودفن باملسجد الذي بقرب باب النصر اليشبكي، وقربه ظاهر يزار رضي اهللا عنه

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا علي الخواص البرلسيشيخي، وأستاذي سيدي ومنهم  

    

كان رضي اهللا عنه أمياً ال يكتب، وال يقرأ، وكان رضي اهللا عنه يتكلم على معاين القرآن العظيم، والسنة 
املشرفة كالماً نفيساً حتري فيه العلماء، وكان حمل كشفه اللوح احملفوظ عن احملو، واإلثبات فكان إذا قال 

د أن يقع على الصفة اليت قال، وكنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحواهلم فما كان قط قوال ال ب
طلق مثال أو : حيوجهم إىل كالم بل كان خيرب الشخص بواقعته اليت أتى ألجلها قبل أن يتكلم فيقول

 شارك أو فارق أو اصرب أو سافر أو ال تسافر فيتحري الشخص، ويقول من أعلم هذا بأمري، وكان له

طب غريب يداوي به أهل االستسقاء، واجلذام، والفاجل، واألمراض املزمنة فكل شيء أشار باستعماله 
الشيخ علي الربلسي أعطي : ومسعت سيدي حممد بن عنان رضي اهللا عنه يقول. يكون الشفاء فيه

وال أن مرة أخرى ال يقدر أحد من أرباب األح: التصريف يف ثالثة أرباع مصر، وقراها ومسعته يقول
يدخل مصر إال بإذن الشيخ علي اخلواص رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه يعرف أصحاب النوبة يف 
سائر أقطار األرض، ويعرف من توىل منهم ساعة، واليته ومن عزل ساعة عزله ومل أر هذا القدم ألحد 

فالن اليوم : ان يقولغريه من مشايخ مصر إىل، وقيت هذا، وكان له اطالع عظيم على قلوب الفقراء فك
زاد فتوحه ذا كذا دقيقة، وفالن نقص اليوم كذا كذا، وفالن فتح عليه بفتوح يدوم إىل آخر عمره، 

ومر عليه فقري فتح عليه بفتوح عظيم . وفالن يدوم فتحه سنة أو شهراً أو مجعة فيكون األمر كما قال
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فقري شخص من أرباب األحوال فازدراه، فنظر إليه، وقال هذا فتوجه يزول عن قريب فمر على ذلك ال
له الشيخ يا : ونقصه بكلمات فراح ذلك الشخص إىل ذلك الفقري، ودار له نعله فسلبه ذلك الفتوح فقال

ولدي قلة األدب ال ميكث معها فتوح، ومل يزل مسلوباً إىل أن مات، وكان رضي اهللا عنه يعظم أرباب 
ال، والطباخ، والفيخراين ومقدم الوايل، ومقدم أمري احلاج، احلرف النافعة يف الدنيا كالسقاء، والزب

واملعداوي، والطوافني على رءوسهم بالبضائع، ويدعو هلم، ويكرمهم وكان رضي اهللا عنه يعظم العلماء، 
هذا أدبنا معهم يف هذه الدار، وسيعلمنا اهللا تعاىل : وأركان الدولة، ويقوم هلم، ويقبل أيديهم، ويقول

إذا، وصلنا إىل دار اآلخرة، وكان إذا علم من أحد من أرباب الدولة أو غريهم أنه قاصد األدب معهم 
السالم عليه يذهب إليه قبل أن يأيت، ويقول كل خطوة ميشيها الناس إىل الفقري تنقصه من مقامه درجة 

م فإن هلم أن ال ينقص درجته: أنا أذهب، وأسأل اهللا تعاىل: فقيل له فكيف تذهب أنت إليهم فقال
أجري على اهللا تعاىل ال عليهم، وكان رضي اهللا عنه أوال طوافاً يبيع الصابون، واجلميز، والعجوة، وكل 

ما وجد مث فتح دكان زياتة سني عديدة مث صار يضفر اخلوص إىل أن مات، وكان ال يأكل شيئاً من طعام 
 عياله إمنا يضعه عنده للنساء الظلمة، وأعوام، وال يتصرف يف شيء من درامههم يف مصاحل نفسه أو

األرامل، والشيوخ، والعميان، والعاجزين عن الكسب، ومن ارتكبتهم الديون فيعطيهم من ذلك ما قسم، 
وورمت عيناه مرة، ورماً شديداً، وهو يضفر اخلوص فأتاه شخص من أصحابنا بدراهم، وقال يا سيدي 

 أنا يف هذا احلال، وال تطيب نفسي بكسب نفسي واهللا: أنفقها، واسترح حىت تطيب عيناك فردها، وقال
  .فكيف بكسب غريي

  .وكان رضي اهللا عنه يعامل اخللق على حسب ما يف قلوم ال على حسب ما يف، وجوههم

    

اللهم اكفنا السوء إن اهللا : ومر عليه مرة شخص من الفقراء، والنور خيفق من وجهه فنظر إليه الشيخ فقال
جعل نوره يف قلبه وظاهر جسده كآحاد الناس، وإذا أراد به سوءاً أظهر ما يف قلبه على إذا أراد بعبد خرياً 

وجهه وجعل قلبه مظلماً، وكان رضي اهللا عنه يكنس املساجد، وينظف بيوت األخلية، وحيمل الكناسة 
نة ثاين تارة، وخيرجها إىل الكوم احتساباً لوجه اهللا تعاىل كل يوم مجعة، وكان يكنس املقياس يف كل س

يوم نزول النقطة، وينفق على أصحابه ذلك اليوم نفقة عظيمة يقبض من عبه الدراهم، ويعطيها كل من 
رآه من املستحقني، ويزن عنهم كراء املعدية، وهم حنو مائة نفس مث يفرق السكر، واخلشكنان على أهل 

، ويتضرع ويرتعد كالقصبة يف املقياس، وجريانه مث يرتل فيكشف رأسه، ويتوضأ من املقياس، ويصري يبكي
الريح مث يطلع يصلي ركعتني، ويأمر كل واحد من أصحابه أن يرتل مث يكنس السلم مبشط من حديد، 

وكان يقال إن خدمة النيل كانت عليه، وأمر . وخيرج الطني الذي فيه بنفسه ال ميكن أحداً يساعده فيه
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 كان بتوجهه فيه إىل اهللا تعاىل، وكان أولياء طلوع النيل، ونزوله ورى البالد، وختام الزرع كل ذلك
وملا دخل ابن عثمان مصر أرسل له فقرياً ينظركم معه من أصحاب النوبة فذهب، . عصره تقر له بذلك

ورجع فقال معه سبعة فقال، واهللا مغفر يرجع إىل بالده ساملاً، وكان سيدي حممد بن عنان رضي اهللا عنه 
 كشخص رسم السلطان بشنقه أو مسكه الوايل بزغل أو حرام أو حنو إذا جاءه أهل احلوائج الشديدة

ذلك يرسل صاحب احلاجة للشيخ علي رضي اهللا عنه، ويقول حنن ما معنا تصريف يف هذا البلد فتقضي 
وجاءته امرأة مرة، وأنا قاعد فقالت يا سيدي نزلوا بولدي يشنفونه على قنطرة احلاجب فقال . احلاجة

روحي معه، وإن شاء اهللا تعاىل : خ علي الربلسي رضي اهللا عنه فذهبت إليه أمه فقالاذهبوا بسرعة للشي
يلحقه القاصد من السلطان قبل الشنق فهو طالع قنطرة احلاجب للشنق، وإذا بالشفاعة جاءت فأطلق، 
هللا ورأى الشيخ حممد بن عنان رضي اهللا عنه ليلة بالء عظيماً نازال على مصر فأرسل للشيخ علي فقال ا

ال يبشره خبري، ولكن تواىف الربكة فجاء جان بالط املؤمتر حمتسب مصر فأخذ الشيخ علياً من الدكان، 
وضربه مقارع، وخزمه يف كتفه، وأنفه، ودار به مصر وبوالق فلما صلى الشيخ حممد رضي اهللا عنه 

ه على تلك احلال الظهر، ورأى البالء ارتفع قال روحوا انظروا أيش جرى للشيخ علي فراحوا فوجدو
فردوا على الشيخ حممد رضي اهللا عنه اخلرب فقال احلمد هللا الذي جعل يف هذه األمة من يتحمل عنها 

الباليا، واحملن مث خر ساجداً هللا عز وجل، وكان إذا وقع نوء أيام زهر الفواكه ال ينام تلك الليلة، وهو 
هللا عنه ميأل أوعية الكالب دائماً يف حاراته، يتضرع، ويبكي، ويسأل اهللا تعاىل يف رفعه، وكان رضي ا

وغريها، وكان ال يراه أحد قط يصلي الظهر يف مجاعة، وال غريها بل كان يرد باب حانوته، وقت األذان 
فيغيب ساعة مث خيرج فصادفوه يف اجلامع األبيض برملة لد يف صالة الظهر، وأخرب اخلادم أنه دائماً يصلي 

 صحبيت له عشر سنني فكأا كانت ساعة، وله كالم نفيس رقمنا غالبه يف الظهر عندهم، وكانت مدة
كتابنا املسمى باجلواهر، والدرر كل جواب منه يعجز عنه فحول العلماء حىت تعجب من كتب عليه من 

العلماء كسيدي الشيخ شهاب الدين الفتوحي احلنبلي رضي اهللا عنه، وسيدي الشيخ شهاب الدين بن 
رضي اهللا عنه، وسيدي الشيخ ناصر الدين اللقاين املالكي رضي اهللا عنه، والشيخ شهاب الشليب احلنفي 

الدين الرملي الشافعي رضي اهللا عنه، وغريهم وقال الشيخ شهاب الدين الفتوحي رضي اهللا عنه يل 
 سبعون سنة أخدم العلم فما أظن قط أنه خطر على بايل ال السؤال، وال اجلواب من هذا الكتاب يعين

اجلواهر، والدرر، وكان له جبة، واحدة، وشاش صغري على زنط يغسل العمامة، واجلبة يف السنة مرة 
نوفر الصابون لغرينا من الفقراء، وكان إذا اشتهت نفسه الدسم أخذ عظم األذناب : واحدة بامللح، ويقول

: ا كان حلمه، ويقولمن قاعة العظام، وصلقها مث قطف الدهن وكب ماءها مث طبخ به القمح، والرز هذ

ال يسمى عاملاً عندنا إال من : األذناب ال تصيبها العيون، وال أحد ينظر إليها، وكان رضي اهللا عنه يقول
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كان علمه غري مستفاد من نقل أو صدر بأن يكون خضري املقام، وأما غري هذا فإمنا هو حاك لعلم غريه 
، واهللا ال يضيع أجر احملسنني مث قال من أراد أن فقط فله أجر من محل العلم حىت أداه ال أجر العامل

     يعرف 

مرتبته يف العلم يقيناً ال شك فيه فلريد كل قول حفظه إىل قائله، وينظر بعد ذلك إىل علمه فما وجده معه 
ال يصري الرجل عندنا : فهو علمه، وأظن أن ال يبقى معه إال شيء يسري ال يسمى به عاملاً، وكان يقول

 أهل الطريق إال إن كان عاملاً بالشريعة املطهرة مجلها، ومبينها ناسخها، ومنسوخها خاصها، مصموداً من
وعامها، ومن جهل حكماً واحداً منها سقط عن درجة الرجال فقلت له إن غالب مسلكي هذا الزمان 

ا على هذا ساقطون عن درجة الرجال فقال نعم إن هؤالء يرشدون الناس إىل بعض أمور دينهم، وأم
املسلك فهو من لو انفرد يف مجيع الوجود لكفى الناس كلهم من العلم يف سائر ما يطلبونه، وكان رضي 

يف معىن قول اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه حني رأى رب العزة جل جالله يف منامه : اهللا عنه يقول
ا رب بفهم أم بغري فهم؟ قال يا يا رب مب يتقرب إليك املتقربون؟ قال يا أمحد بتالوة كالمي قال ي: فقال

أمحد بفهم، وبغري فهم املراد بفهم ما يتعلق بعلماء الشريعة، وبغري فهم ما يتعلق بعلماء احلقيقة فإن العلماء 
ما هلم آلة لفهم كالم اهللا تعاىل إال بالفكر والنظر وأما العارفون فطريقهم إىل فهمه الكشف، والتعريف 

قد صح أن : فيمن يقرؤه من العوام من غري فهم فقال: تفهم فقيل له فما تقولاإلهلي وذلك ال حيتاج إىل 
: له بكل حرف عشر حسنات، فتحت قوله، وبغري فهم مسألتان، واهللا أعلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

إذا حفت العناية اإلهلية عبداً صار كل ذرة من عمره تقاوم ألف سنة من عمر غريه، وإذا ختلفت العناية 
وحنن يف سنة إحدى : عبد صار كل ألف ذرة من عمره ال تساوي ذرة من عمر غريه، وكان يقولعن 

وأربعني وتسعمائة مجيع أبواب األولياء قد تزحزحت للغلق، وما بقي اآلن مفتوحاً إال باب رسول اهللا 
يكمل ال : صلى اهللا عليه وسلم فأنزلوا كل ضرورة حصلت لكم به صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقول

الفقري يف باب االتباع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يصري مشهوداً له يف كل عمل مشروع 
ويستأذنه يف مجيع أموره من أكل، ولبس، ومجاع، ودخول، وخروج فمن فعل ذلك فقد شارك الصحابة 

منه ما اعتزل عنهم لو شهد املعتزل عن الناس أن الناس خري : يف معىن الصحبة، وكان رضي اهللا عنه يقول
يف قوهلم بئس الفقري بباب األمري هذا يف : بل كان يطلب اخللطة م، ويتعلم من أخالقهم، وكان يقول

من أدب : حق من يأيت األمري يسأله الدنيا فإن كان لشفاعة، وحنوها فنعم الفقري بباب األمري وكان يقول
. ه إما لقوة حال املزور، وإما أن يكون، وقت فراغالزائر أن ال يشغل املزور عن اهللا تعاىل بدخوله علي

أيضاً : قلت، ويقاس على ذلك تعطيله عن احلرفة اليت تكفه عن سؤال الناس، وكان رضي اهللا عنه يقول
من أدب الزائر أن ال يزور أحداً إال إن كان يعرف من نفسه القدرة على كتمان ما يرى يف املزور من 
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مسعت سيدي إبراهيم املتبويل رضي اهللا عنه : أوىل، وكان رضي اهللا عنه يقولالعيوب، وإال فترك الزيارة 
زيادة العلم يف الرجل السوء كزيادة املاء يف أصول شجرة احلنظل فكلما ازداد رياً ازداد مرارة، : يقول

مل، ومسنه أي ألن املراد باحلرب العا" إن اهللا يكره احلرب السمني"يف معىن حديث : وكان رضي اهللا عنه يقول
فلو تورع مل جيد شيئاً يف عصره يسمن به، وكان رضي اهللا عنه . يدل على قلة، ورعه، وعمله بعلمه

  ".269: البقرة" "وما يذكر إال أولوا األلباب"الراسخ يف العلم واقف، ولو مل يرسخ لدام ترقيه : يقول

    

هو عدم، وقوفه : رضي اهللا عنه فقالوسئل رضي اهللا عنه عن املراد بالسر الذي، وقر يف صدر أيب بكر 
مع الوسائط فكان مع اهللا عز وجل، وكان يرى حممداً صلى اهللا عليه وسلم طريقاً جيري له اخلري منها 

كحكم املريد مع شيخه إذا كمل املريد، وقد ظهر ذلك السر يوم موته صلى اهللا عليه وسلم فإنه ثبت، 
ما وقع لعمر رضي اهللا عنه، ولغريه من الصحابة، وكان وخطب الناس وحضهم، ومل يظهر عليه تأثري ك

ليس لفقري أن يدخر قوت العام إال إن كان على بصرية بأن ذلك قوته، وحده، : رضي اهللا عنه يقول
وليس ألحد فيه نصيب فإن مل يكن على بصرية فليس له أن يدخر ألن سبب ذلك إمنا هو شح يف الطبيعة 

هذا املدخر رزق قوم آخرين ال يصل إليهم إال على يديه فله االدخار هلذا فإن أطلعه اهللا تعاىل على أن 
فإن علم أنه رزق قوم، ولكن مل يطلعه اهللا على أن ذلك يكون على يديه فال ينبغي له إمساكه . الكشف

فإن أطلعه اهللا تعاىل على أن ذلك ال يصل إليهم إال على يديه لكن يف زمان معني فهو باخليار إن شاء 
سكه إىل ذلك الوقت، وإن شاء أخرجه عن يده فإنه ما هو حارس، وال أمره احلق إلمساكه، وإذا، أم

قلت، وهذا أوىل ألنه . وصل إىل ذلك الوقت املعني فإن احلق تعاىل يرده إىل يده حىت يوصله إىل صاحبه
: ي اهللا عنه يقولبني الزمانني يكون غري موصوف باالدخار ألنه خزانة احلق ما هو خازن احلق وكان رض

ال تبدءوا أحداً دية إال إن كان فقرياً حمتاجاً أو ال يتكلف للمكافأة فإن من بدأ من يكافئه أساء يف حقه 
ال تقوموا ألحد من اإلخوان، وغريهم إال إذا علمتم منهم عدم : ألنه عرضه لكلفة املكافآة، وكان يقول

كرب نفسه بغري حق، وأساء يف حقه من حيث ال يشعر، وكان امليل إىل القيام فإن من قام ملن حيب القيام 
يكفي الفقري يف هذه األيام حجة اإلسالم، وال ينبغي له الزيادة على ذلك إال إن كان : رضي اهللا عنه يقول

خالياً من منة الناس عليه ال يطرق عليه قلبه تكدير من التجار الذين مل حيسنوا إليه إذ جاع أو عجز عن 
يف : و ذلك ألن اهللا تعاىل شرط االستطاعة يف احلج نفله، وفرضه، وكان رضي اهللا عنه يقولاملشي، وحن

يدخل فيه العامل أو املسلك إذا مل " إن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: "قوله صلى اهللا عليه وسلم
ه العامل، والعابد يعمل بعلمه يف نفسه ولكن أفىت ودل الناس على طريق اهللا عز وجل، وكذلك يدخل في

إذا ملس هذا يف الدنيا طول عمرمها فلما قربت، وفاما ماال إىل الدنيا، وأحباها، ومجعا املال من غري حله 
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  .فيموتان على ذلك فيحشران مع الفجار اخلارجني عن هدى العلماء العاملني

م دون مشايخ الفقهاء يف إمنا كان مشايخ القوم جييبون تالمذم من قبوره: وكان رضي اهللا عنه يقول
فلو صدق الفقيه ألجابه اإلمام الشافعي رضي . الفقه لصدق الفقراء يف اعتقادهم يف أشياخهم دون الفقهاء

مجيع املنافع اليت أوجدها اهللا تعاىل يف هذه الدار إمنا : اهللا عنه، وخاطبه مشافهة وكان رضي اهللا عنه يقول
نتفاع عباده ا فإمنا هو حبكم التبعية، ومن قال بعكس ذلك فهو أوجدها باألصالة لتسبح حبمده، وأما ا

منع قوم التفكر للمبتدئ، وهو كالم من ال حتقيق عنده، واحلق أنه ينفع : مكر، واستدراج وكان يقول
املبتدئ ألن القلب أو النفس أو الروح أو السر أو غريها من املعاين الباطنة يألفون صفام الباطنة فإذا 

  .التفكر ولد ومهاً، والوهم، ولد خياال، واخليال يولد علماً، والعلم يولد يقيناًألفوا 

    

فال يزال العبد املتفكر يترقى مته، وفكره حىت يبلغ درجات الكمال فإذا كمل أخذ ما كان يدركه 
 يتكفر فيه بالفكر من طريق كشفه، وتعريفه وال حيتاج بعد ذلك إىل تفكر، ولو أنه أراد التفكر مل جيد ما

: مع أنه، يف حال كماله يدرك يف الزمن الفرد من العلوم، واملعارف ما ال يعلم، وال يوصف، وكان يقول

ليس لفقري الدخول بنفسه يف مواطن التهم بل من شأن الفقري أن خياف على نفسه من مواطن التهم أكثر 
كما توجب األغذية الفاسدة . مما خياف من وجود األمل ألن مواطن التهم توجب السقم على القلب

السقم على البدن ال سيما وأطباء القلوب قليل، ومواطن التهم كثرية، وإن كنت برياً فإا حتكم عليك 
إمنا أبر احلق : كما حتكم الشمس بضيائها وحرها على األمكنة، وهي برية من النور، واحلر، وكان يقول

 ورمحته علينا قبل كل أحد من اخللق فنحن أقرب إىل عفوه، تعاىل بأنه أقرب جار لنا بشارة بإفاضة فضله،
ومغفرته، وفضله ومساحمته ألنه أوىل من ويف حبق اجلوار، وإن كنا حنن مل نوف به، وكان رضي اهللا عنه 

عداوتنا ألفعال من أمر احلق بعداوته عداوة شرعية، وعداوتنا لذاته عداوة طبيعية، والسعادة يف : يقول
كما مل جيب احلق تعاىل عبده يف كل مسألة كذلك :  الطبيعة، وكان رضي اهللا عنه يقولالشرعية ال يف

جيب على الفقري أن يذكر لشيخه : العبد مل يطعه يف كل ما أمره جزاء وفاقاً، وكان رضي اهللا عنه يقول
  .أمراضه الباطنة وإن كانت قبيحة ليدله على طريق شفائه منها، وإن مل يفعل

    

اء طبع فرمبا مات بدائه ألن حياء الطبع مذموم لكون اإلفصاح عن املرض فيه زوال وترك ذلك حي
رياستها، وذمها، وقع للشيخ زون ار املدفون بالقرافة بالقرب من سيدي يوسف العجمي رضي اهللا عنه 

ب أنه كان يصعق يف حب اهللا تعاىل فتضع احلوامل ما يف بطنها من صعقته فحول اهللا تعاىل ذلك إىل ح
امرأة من البغايا فجاء إىل الصوفية ورمى هلم اخلرقة، وقال ال أحب أن كذب يف الطريق إن واردى حتول 
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إىل حب فالنة مث صار حيمل هلا العود، ويركبها، وميشي يف خدمتها إىل أن حتول الوارد إىل حمبة احلق بعد 
ن حمبة فالنة فبلغها ذلك فتابت، عشر شهور فجاء إىل الصوفية فقال ألبسوين اخلرقة فإن، واردى رجع ع

كل ما جاءك من احلق تعاىل من أمور الدنيا، : ولزمت خدمته إىل أن ماتت، وكان رضي اهللا عنه يقول
واآلخرة من غري سؤال أو بسؤال عن إذن إهلي فهو منة من اهللا تعاىل عليك، وال حساب عليك بسببه إن 

ليس مما يصيب األطفال، والبهائم من : ريقني، وكان يقولشاء اهللا تعاىل خبالف ما جاء من غري هذين الط
األمراض كفارة هلا لعدم معصيتها، وإمنا هو يف البهائم لكوا تطعم، وتسقى يف غري وقته أو غري ما 

تشتهي أو ال تقتصر يف األكل على احلاجة بل تزيد مث تستخدم مع ذلك فتتعب أبداا ال سيما يف شدة 
 األطفال فألن احلوامل من النساء، واملرضعات يأكلن، ويشربن بشر، وحرص أكثر ما احلر، والربد وأما يف

ينبغي من ألوان الطعام، والشراب فيتولد يف أبداا أخالط غليظة مضادة للطباع فيؤثر ذلك يف أبدان 
، األجنة اليت يف بطون، ويف أبدان أطفاهلن من اللنب الذي هو فاسد، ويكون ذلك سبباً لألمراض

واألعالل، واألوجاع من الفاجل، والزمانات، واضطراب البنية، وتشويه اخللقة، ومساجة الصورة مث قال، 
ومن أراد السالمة من ذلك فال يأكل، وال يشرب إال يف وقت احلاجة بقدر ما ينبغي من لون واحد بقدر 

كون، وكان رضي اهللا عنه ما يسكن أمل اجلوع مث يستريح، وينام وميتنع من اإلفراط يف احلركة، والس
إمنا مل ينفعه بكاؤه، وال توبته ألنه ال ميكنه أن " إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي"يف حديث : يقول

يبكي إال بوجه، واحد، وذلك أن له وجهني، وجه ميد به العصا فال ميكنه التوبة من هذا الوجه طرفة عني 
ه يؤدي منه عبوديته هللا عز وجل إذ هو متصرف مبشيئة اهللا ألن الوجود ال خيلو عن عاص فيكل حملة ووج

وإذ قال ربك للمالئكة : "يف قوله تعاىل: عز وجل يف أصحاب قبضة الشقاء، وكان رضي اهللا عنه يقول
، مقاولة احلق تعاىل لعباده ختلف باختالف العوامل اليت يقع ا "30: البقرة" "إين جاعل يف األرض خليفة

ن واقعاً يف العامل املثايل فهو شبيه باملكاملة اجلسمية، وذلك بأن يتجلى هلم احلق تعاىل جتلياً التقاول فإن كا
مثالياً كتجليه يف اآلخرة بالصور املختلفة كما نطق به حديث التحول، وإن كان التقاول، واقعاً يف عامل 

ى هذا إلقاء يف قلوم للمعىن األرواح من حيث جتردها فهو كالكالم النفسي فيكون قول اهللا للمالئكة عل
املراد، وهو جعل آدم خليفة يف األرض دوم، ويكون قوهلم هو عدم رضاهم وإنكارهم الناشئني من 

. احتجاجهم بروية نفوسهم، وتسبيحهم عن مرتبة من هو أكمل منهم باطالعهم على نقائصه دون كماله

 تعاىل، وعلم مراتبه وأنه تعاىل عني املتكلم يف مث قال، ومن أمعن النظر فيما ذكر تفطن لفهم كالم اهللا
مرتبته، ومعىن قائم به يف أخرى كالكالم النفسي فإنه يركب من احلروف ومعرب عنه ا يف عاملي املثال، 

  .واحلس
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املمنوع من رؤية اجلان إمنا هو يف صورم اليت خلقهم اهللا تعاىل عليها، وإذا : وكان رضي اهللا عنه يقول
حلق تعاىل أن يطلع أحداً من عبيده على رؤيتهم من غري إرادة منهم رفع سبحانه، وتعاىل احلجاب أراد ا

مث إذا . عن عني الرائي فرياهم، وقد يأمر اهللا تعاىل اجلن بالظهور لنا فيتجسدون لنا فنراهم رأى العني
 غريها فإن هلم رأيناهم فتارة يكونون على صورهم يف أنفسهم وتارة يكونون على صورة البشر أو

التشكل يف أي صورة شاءوا كاملالئكة وقد أخذ اهللا تعاىل بأبصارنا عنهم فال نراهم إال إذا كشف 
احلجاب لنا مع حضورهم يف جمالسنا، وحيث كنا، قال، وأصوام ال تشبه أصواتنا من كل وجه بل هي 

يفة ألا تطلب انطباقاً، خمتلفة، وذلك ألن أجسامهم لطيفة فال يقدرون على خمارج احلروف الكث
وصالبة، وحصول العلم لنا من كالمهم إمنا هو لنطقهم مبثال حروفنا ال حبقيقتها هذا حكم كالمهم ما 
داموا يف صورهم األصلية، وأما إذا دخلوا يف غري صورهم فاحلكم لآللة اليت دخلوها من إنسان أو يمة 

بكتم األسرار مسع كالم املوتى، ورأى ما هم فيه، من حتقق : أو غري ذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول
صدقة السر ما جهلت : وتأمل البهائم ملا مل تكن من عامل التعبري كيف مسعت عذاب املوتى وكان يقول

معناه، ومل يعلم خاطرك ما هو، والسر يتنوع باختالف مقامات العارفني فرمبا يكون سر إنسان جهراً 
إذا توجهت إىل اهللا تعاىل يف حصول أمر دنيوي أو أخروي فتوجه : لبالنسبة إلنسان آخر، وكان يقو

إليه، وأنت فقري ذليل فإن غناك، وعزتك ميعنانك اإلجابة، وإن كان باهللا عز وجل ألن الغىن والعز صفتان 
 وال ال يصح للعبد الدخول ما على اهللا تعاىل أبداً ألن حضرة احلق تعاىل هلا العزة ذلتية فال تقبل عزيزاً،

آفة العقل احلذر، وآفه : غنياً، وهذا أمر من ذاقه ال ميكنه أن ينكره من نفسه، وكان رضي اهللا عنه يقول
اإلميان اإلنكار، وآفة اإلسالم العلل، وآفة العمل امللل، وآفة العلم النفس وآفة احلال األمن وآفة العارف 

ضع املذلة، وآفة الصرب الشكوى، وآفة التسليم الظهور وآفة العقل اجلور وآفة احملبة الشهوة وآفة التوا
التفريط، وآفة الغىن الطمع، وآفة العز البطر، وآفة الكرم السرف الزائد، وآفة البطالة الفقر، وآفة الكشف 

التكلم وآفة االتباع التأويل، وآفة األدب التفسري وآفة الصحبة املنازعة، وآفة الفهم اجلداد، وآفة املريد 
ملقامات، وآفة االنتفاع التسلق، وآفة الفتح االلتفات وآفة الفقيه الكشف، وآفة املسلك التسلل على ا

الوهم، وآفة الدنيا شدة الطلب، وآفة اآلخرة اإلعراض، وآفة الكرامات االستدراج، وآفة الداعي إىل اهللا 
 الوسوسة، وآفة اإلطالق تعاىل امليل إىل الرياسة، وآفة الظلم االنتشار وآفة العدل االنتقام، وآفة التقيد

إمنا مسي اذوب جمذوباً ألن العبد : وكان رضي اهللا عنه يقول. اخلروج عن احلدود، وآفة احلديث النقص
مل يزل يتعشق حاله، ويألفه، وال ينجذب عنه إال مبا هو أقوى منه وإذا أراد اهللا تعاىل أن خيلص عبداً، 

ن أمر الدنيا، واآلخرة فإذا تعشق مبا جذبه احلق إليه ثانياً ويستخلصه لنفسه جذبه عما كان، واقفا معه م
جذبه عنه ثالثاً، وإمنا فعل احلق تعاىل ذلك لعبده لينبه العبد على أن مجيع حركاته معلولة، ورمبا زها العبد 
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ا هو بالقوة اإلهلية اليت أعطاها احلق تعاىل له فإذا زها العبد قال له احلق ما جذبتك عن ميل منك يل، وإمن
لشدة تعشق نفسك ألحواهلا الناقصة فلوال وجود احلالوة، وااللتذاذ يف نفسك ما جذبتك فلنفسك 

إياك والفرار من حال أقامك اهللا فيه فإن اخلرية فيما اختاره اهللا : سعيت ال يل، وكان رضي اهللا عنه يقول
عظموه، وأطروه كيف عبد من تعاىل لك، وتأمل السيد عيسى عليه السالم ملا فر من بين إسرائيل حني 

  .دون اهللا تعاىل فوقع يف حال أشد مما فر منه

    

مث قال وأصل اختيار العبد مع احلق إمنا هو لظن العبد أنه خملوق لنفسه، واحلق تعاىل ما خلق العبد إال له 
المة العلم من ع: تعاىل فال يعطي تعاىل لعبده إال ما يصلح أن يكون له تعاىل، وكان رضي اهللا عنه يقول

اإلهلي أن متجه العقول، واألفكار، وال تقبله إال باإلميان فقط، وذلك ألنه برز من حضرة املوت األكرب 
من منذ : الذي هو موت النفوس، والنفس تنفر من املوت ألنه يلحقها بالعدم، وكان رضي اهللا عنه يقول

الل مجاله وكان رضي اهللا عنه يقول اخللوة خلق اهللا العامل ما حيلي قط يف جالله الصرف وإمنا جتلى يف ج
باهللا وحده ال تكون إال للقطب الغوث يف كل زمان فإذا فارق هيكله املنور باالنتقال إىل الدار اآلخرة 

قال، وهذه اخللوة وردت . انفرد احلق تعاىل بشخص آخر مكانه ال ينفرد بشخصني قط يف زمان، واحد
قلت، ورأيت هذا بعينه يف كالم الشيخ . ا إال أهل اهللا تعاىل خاصةيف الكتاب، والسنة، ولكن ال يشعر 
وأما خلوة غري القطب فال تكون باهللا، وإمنا هي ملزيد االستعداد، : حميي الدين رضي اهللا عنه أيضاً قال

ال يكمل إميان عبد : والبعد عمن يشغله عن الطاعات من املخلوقني ال غري، وكان رضي اهللا عنه يقول
يصري الغيب عنده كالشهادة يف عدم الريب، ويسري منه اإلميان يف نفس العامل كله فيأمنوه على حىت 

  .القطع على أنفسهم، وأمواهلم، وأهليهم من غري أن يتخلل ذلك األمان مة

أكمل اإلميان ما كان عن جتل إهلي ألنه حينئذ على صورة إميان الرسل عليهم : وكان رضي اهللا عنه يقول
، والسالم، ودونه ما كان عن دليل فلما علم الصحابة رضي اهللا عنهم أن إميان الرسل عليهم الصالة

الصالة، والسالم ال يكون عن دليل مل يسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حقيقة إميانه وذلك ألن 
 يف التوحيد العام وأن الرسل عليهم الصالة والسالم مع احلق. حقيقة الرسالة تقتضي أن ال دليل عليها

كنحن معهم إذ هم مأمورون كما حنن مأمورون إذ هم مقلدون للحق وحنن مقلدون هلم، وكان رضي 
من حتقق برتبة اإلميان علم أن مجيع املراتب تصاحب رتبة اإلميان كمصاحبة الواحد ملراتب : اهللا عنه يقول

ها ومثارها، وكان رضي اهللا عنه يقول ال األعداد الكلية، واجلزئية إذ هو أصلها الذي بنيت عليه فروع
يوصف املأل األعلى، واألرواح العال بأم أولياء، وال أنبياء كصاحلي اآلنس، واجلن ألم لو كانوا أنبياء، 
وأولياء ما جهلوا األمساء، وكان رضي اهللا عنه يقول ال يصح التعبري عن حقيقة اإلميان ألنه شيء، وقر يف 
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وأما ما ورد يف السنة من األلفاظ اليت حتكم لصاحبها باإلميان فكلها : قال. بري عنهالصدر ال ميكن التع
راجعة إىل التصديق، واإلذعان اللذين مها مفتاحان لباب العلم باملعلوم املستقر يف قلب العبد بالفطرة، 

وال ناقشوا ولذلك مل يسأل أحد من الصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حقيقة هذه األلفاظ، 
أصحاا بل أجروا حكمهم على الظاهر ووكلوا سرائرهم إىل اهللا تعاىل هذا بالنظر للعوام، وإال فقد سأل 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حارثة رضي اهللا تعاىل عنه عن حقيقة إميانه، وكان رضي اهللا عنه يقول

به فإن مقام الصحبة عزيز، وكان إذا سئل أحدكم عن شيخه فليقل كنت خادمه، وال يقل كنت صاح
رضي اهللا عنه يقول إذا كمل توحيد العبد ال يصح له أن يرأس على أحد من املخلوقني ألنه يرى الوجود 

هللا، وكان رضي اهللا عنه يقول حقيقة القول بالكسب يف مسألة خلق األفعال أنه يعين بالكسب تعلق إرادة 
ند هذا التعلق فسموا ذلك كسباً للممكن مبعىن أنه كسب املمكن بفعل ما فيوجد االقتدار اإلهلي ع

االنتفاع به بعد احتياجه إليه، مث قال، ومن حقق النظر علم أنه ال أثر ملخلوق يف فعل شيء من حيث 
  .التكوين، وإمنا له احلكم فيه فقط فافهم فإن غالب الناس ال يفرق بني احلكم، واألثر

    

راد إجياد حركة أو معىن من األمور اليت ال يصح وجودها إال يف موادها وإيضاح ذلك أن اهللا تعاىل إذا أ
الستحالة أن تقوم بنفسها إذ ال بد من وجود حمل يظهر فيه تكوين هذا الذي ال يقوم بنفسه فللمحل 
الذي هو العبد حكم يف اإلجياد هلذا املمكن، وماله فيه ولوال هذا احلكم لكان نسبة األفعال إىل اخللق 

تة للحس وكان ال يوثق باحلس يف شيء ومسعته مرة يقول ليس للممكن قدرة أصال، وإمنا له التمكن مباه
يف قبول تعلق األثر اإلهلي به ألن النعت األخص الذي انفردت به األلوهية كوا قادرة فإثبات القدرة 

وقلت مرة . لفعل عنهاوهذا الكالم مع األشاعرة املثبتني هلا مع نفي ا: قلت. للممكن دعوى بال برهان
ذكر اإلمام الغزايل رضي اهللا عنه أن مسألة الكسب ال يزول إشكاهلا أبداً فقال بل يزول إشكاهلا من 

  .طريق الكشف

: وذلك أن اهللا تعاىل خالق وحده بإمجاع أهل السنة، وإمنا للعبد قبول إسناد العمل إليه ال غري، مث قال

يف املخلوق األول الذي مل يتقدمه مادة أبداً، ويتأمل هل هناك أحد ومن أراد زوال اللبس باكلية فلينظر 
يسند إليه الفعل غري اهللا تعاىل فيزول إشكاله، فإنه ال يصح، وجود كون هناك يسند إليه الفعل فيسقط 

وذكر حنو : قلت. ال يوجد لنا قط فعل اهللا تعاىل، وحده ال بد من مشاركة الكون فتأمل: قول من قال
 الشيخ حميي الدين رضي اهللا عنه يف الفتوحات، وكان رضي اهللا عنه يقول من كمال الرجل ذلك سيدي

أن حيسن إىل أعدائه، وهم ال يشعرون ختلقاً بأخالق اهللا عز وجل فإنه تعاىل دائم اإلحسان إىل من مساهم 
جاب، وسائر من صح توحيده هللا عز وجل انتفى عنه الرياء، واإلع: أعداءه وكان رضي اهللا عنه يقول
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  .الدعاوي املضلة عن طريق اهلدى، وذلك ألنه يشهد مجيع األفعال والصفات ليست له

ال : وإمنا هي هللا وحده، وال يعجب أحد قط بعمل غريه، وال يتزين به، وكان رضي اهللا عنه يقول
يصحب كمال اإلسالم اعتراض وال يصحب كمال اإلميان تأويل وال يصحب اإلنسان سوء أدب، وال 

وكان رضي اهللا عنه . يصحب املعرفة مهة، وال يصحب اإلخالص يف العمل لذة، وال يصحب العلم جهل
من ملكته نفسه عذب بنار التدبري ومن ملكها اهللا تعاىل عذب بنار االختيار، ومن عجز عن العجز : يقول

ديل، والتغيري يف كل من أدرك من نفسه التب: ذوقه اهللا تعاىل حالوة األعمال، وكان رضي اهللا عنه يقول
الطلب ال يتعلق إال مبعدوم، وكان : ، وكان يقول"كل يوم هو يف شأن: "تعاىل: نفس فهو العامل بقوله
من عالمة فقد النفس يف حق الفقري عدم شهوته لشيء من أمور الدنيا واآلخرة، : رضي اهللا عنه يقول

ف الناس لكن األول مبتلى باهللا تعاىل خص بالبالء من عرفه الناس أو عر: وكان رضي اهللا عنه يقول
اإلميان حمله الدنيا، والوالية حملها اآلخرة، وكان رضي : والثاين مبتلى بنفسه، وكان رضي اهللا عنه يقول

وكان : مل تثبت السيادة إال له، ومل تثبت العبودية إال لك فالسيد ال ميلك، والعبد ال ميلك: اهللا عنه يقول
قي عليه شيء فان، ويف خرج من رق سيده، ودخل يف رق نفسه، وإن مل يوف املكاتب قن ما ب: يقول

العبد حيمل إليه رزقه وهو يف رق سيد : فحاله موقوف، وخامتته جمهولة، وكان رضي اهللا عنه يقول
من طلب : واحد، واملكاتب يسعى يف طلب رزقه، وهو يف رق ثالثة سيده، ونفسه، ودينه، ومسعته يقول

ال تنصح من ال يستشريك، : دانية كان احلمار أعرف منه باهللا، وكان رضي اهللا عنه يقولدليال على الوح
إما الكشف التام الذي ال يدخله حمو وال إثبات، وإما : وال يسألك إال إن أعطاك اهللا تعاىل أحد أمرين

 ال غري، وكان اإللقاء يف الروع ألن القصد من استشارة الفقراء إمنا هو الكشف عن حقيقة الشيء الثابت
الرزق يف طلب املرزوق دائر واملرزوق يف طلب رزقه حائر، وبسكون أحدمها : رضي اهللا عنه يقول

بقدر غفلتك عنه هنا يطول حضورك معه هناك إال أنه حضور : يتحرك اآلخر، وكان رضي اهللا عنه يقول
سه وأخوانه باحلال، ولو حيتاج العارف يف هذا الزمان أن حيمي نف: حساب ال حضور عتاب، وكان يقول

أخالق الورثة امتثال األوامر : مرة فإن كان ذلك نقصاً يف األدب فهو كمال يف العلم، وكان يقول
اإلهلية، وأخالق كمل املؤمنني اجتناب املناهي، وأخالق الشياطني بالضد من ذلك، وأخالق احليوانات 

ة عمله فإن الثوب يدل على البسه وكان بالعكس من ذلك كله فمن مل يعلم حقيقة نفسه فليعلم حقيق
    : العلوم اإلهلية ال ترتل إال يف األوعية الفارغة مث أنشد لبعضهم: رضي اهللا عنه يقول

 قلباً فارغاً فتمكنا فصادف  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى
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ال العمل وال على قدر استعداد اجلسد ينفخ فيه الروح، وليس االستعداد إ: وكان رضي اهللا عنه يقول
إذا كثرت منافذ الدار قل أمنها، وكثر ضوءها، وكان : الروح إال املعرفة، وكان رضي اهللا عنه يقول

القفل على الباب، ومفتاحه عند صاحب الدار، وصاحب الدار فيها فمن طلب : رضي اهللا عنه يقول
ل إىل املفتاح، وال إىل املفتاح، وصل إىل صاحب الدار، وإىل املفتاح، ومن طلب صاحب الدار مل يص

الفرائض مفتاح، والسنن أسنان فما نقص من أسنان املفتاح ضر، وما زاد : صاحب الدار، ومسعته يقول
إذا جاء وقت غروب الشمس تأهب الناس إىل : حكمه كذلك إال أنه إن قلع مل يضر، ومسعته يقول

ال يعلم بأن احلق تعاىل مع كل : ته يقولمنازهلم بأزوادهم، وما يستضيئون به تذكرة ألوىل األبصار، ومسع
إمنا وقع الكفر يف العامل مع كون الكفار كلهم : شيء إال اإلنسان خاصة، وكان رضي اهللا عنه يقول

كانوا موجودين عند أخذ امليثاق األول ألن ظهورهم هناك كان على التدريج كظهورهم هنا لكن على 
 فمن كان موجوداً عند أخذ امليثاق األول آمن جبميع ما غري هذه الصفة كونا، وزمناً، والوجود واحد

آمن به نبيه، ومن مل يكن موجوداً آمن ببعض، وكفر ببعض قال، وكان أخذ العهد على املوجودات حال 
كوا جمسدة روحانية، ولوال الروحانية ما حصل هلا النطق، واإلجابة ببلي فما أجاب منها حقيقة إال 

ن املوجودات، يف األولية عبارة عن أشباح تتعلق ا أرواح، ولكن الروح ظاهر األرواح ال األجسام أل
مأمث يف الفرق اإلسالمية أسوأ حاال من : على الشبح ال ظهور للشبح معه ومسعته رضي اهللا عنه يقول

ف املتكلمني يف الذات بعقلهم القاصر فإن اهللا عز وجل قد ترته يف محى عزته عن أن يدرك أو يعلم بأوصا
وذلك ألن اهللا تعاىل ما جعل احلواس الظاهرة، والباطنة . خلقه عقال كان أو علماً روحاً كان أو سراً

طريقاً إال إىل معرفة احملسوسات ال غري، والعقل بال شك فال يدرك احلق تعاىل به ألن احلق ليس 
وب، والقلوب تدور مبحسوس، وال معلوم معقول وكان رضي اهللا عنه يقول األفالك تدور بدوران القل

باألرواح، واألرواح، باألشباح واألشباح باألعمال، واألعمال بالقلوب فرجع اآلخر لألول، وكان رضي 
اهللا عنه يقول إياكم، والوقوع يف املعاصي مث تقولون هذا من إبليس فإن إبليس يتربأ منكم يف مكان 

" فال تلوموين ولوموا أنفسك: "يصدق فيه الكذوب، وذلك حني خيطب يف النار، ويقول يف خطبته

وما كان لنا عليكم من : "يعين ما أغويتكم حىت ملتم بنفوسكم إىل الوقوع يف املعاصي" 22: إبراهيم"
يعين قبل أن متيلوا مث قال ولوال أعيان العصاة طلبت وقوعها يف املعاصي ما " 30: الصافات" "سلطان

يقول العارفون يعرفون باألبصار ما تعرفه الناس وكان رضي اهللا عنه . أقيمت عليهم احلجة فافهم
بالبصائر، ويعرفون بالبصائر ما ال يدركه أحد غريهم، ومن ذلك فهم ال يأمنون على نفوسهم من 

نفوسهم، وكان رضي اهللا عنه يقول ما يف القلب يظهر على الوجه، وما يف النفس يظهر على امللبوس وما 
سر يظهر يف القول، وما يف الروح يظهر يف األدب، وما يف الصورة كلها يف العقل يظهر يف العني وما يف ال
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يظهر يف احلركة، وكان رضي اهللا عنه يقول إذا مل تقدر على العدل بني النساء مع نقصهن فكيف تقدر 
أرباب األحوال يعرفون بصفرة الوجوه : على العدل بني الرجال مع كماهلم، وكان رضي اهللا عنه يقول

بشرة، وسعة العيون، وخفض الصوت، وقلة الفقه ملا يقال هلم، ومسعته يقول مرة أخرى أرباب مع سواد ال
األحوال كالسفن مسرعني سائرين باهلواء إن سكن سكنوا، وإن سار ساروا، والعارفون كاجلبال، ومسعته 

 تبديال فإذا ظهرت ما دامت العلوم يف معادا فهي واسعة مطلقة ال تقبل تغيرياً، وال: رضي اهللا عنه يقول
شهود : مقيدة باحلروف دخلها ما يدخل الكون من التغري، والتبديل، واختالف العبارات، وكان يقول

  .الكثرة يف الوجود تزيد اجلاهل جهال، والعامل علماً

    

وكان رضي اهللا عنه يقول ال تنازع أحداً يف طبعه فإنه مملوك لنفسه، أو للكون وإن كان، وال بد فاعرف 
الكه مث نازعه، وكان رضي اهللا عنه يقول العلم، واملعرفة، واإلدراك، والفهم، والتمييز من أوصاف م

العقل، والسمع، والبصر، واحلاسة، والذوق والشم، والشهوة، والغضب من أوصاف النفس، والتذكر، 
دة، والنور، واهلدى، واحملبة، والتسليم، واالنقياد، والصرب من أوصاف الروح، والفطرة، واإلميان، والسعا

واليقني من أوصاف السر، والعقل، والنفس، والروح، والسر اموع أوصاف للمعىن املسمى باإلنسان، 
وهي حقيقة واحدة غري متميزة، وهذه احلقيقة وأوصافها روح هذا القالب املتحرك املتميز، واجلميع روح 

وهذا كالم ما مسعته قط من عارف، : قلت. ملصورة هذا القالب، واموع من اجلميع روح اجلميع العا
وكان رضي اهللا . وال رأيته مسطوراً يف كتاب، وهو دليل على علو مقام شيخنا رضي اهللا عنه يف املعرفة

عنه يقول العبادات كاحللواء املعجونة بالسم فكما ال ترضي النفس منها بالقليل فتسلم كذلك ال تصرب 
ن رضي اهللا عنه يقول أشد العذاب سلب الروح، وأكمل النعيم سلب على فعل الكثري منها فتغنم وكا

  .النفس، وألذ العلوم معرفة احلق وأفضل األعمال األدب، وبداية اإلسالم التسليم، وبداية اإلميان الرضا

اإلميان يتلون حبسب اجلسد، واجلسد حبسب املضغة، واملضغة حبسب إصالح الطعمة، ومن : وكان يقول
ك فليس عنده حتقيق، وكان رضي اهللا عنه يقول عالمة الراسخ يف العلم أن يزداد متكيناً قال خبالف ذل

عند السلب ألنه مع احلق مبا أحب ال مع نفسه مبا حتب فمن وجد اللذة يف حال علمه، وفقده عند سلبه 
فهو مع نفسه غيبة وحضوراً، وكان رضي اهللا عنه يقول من شرط املتواضع أن يغيب عند شهود 

لتواضع، وكان يقول الطعمة تؤثر يف القلب أكثر مما يؤثره السلب، ولكن إذا استمر توجه القلب إىل ا
احلق يف كل حركة وسكون من غري علة فباب الفتح موجود، وال بد ما دام العبد متوجهاً فاملدد فياض، 

أن مييل بنفسه إىل وكان رضي اهللا عنه يقول يقبح على العبد . ويوشك أن يوصل صاحبه ملراتب الكمال
خرق العوائد ويألف النعمة دون املنعم فإن اهللا تعاىل ما أعطى عبده النعم إال لريجع إليه ا عبداً ذليال 
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أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري اهبطوا "ليكون له رباً كفيال فانظر بأي شيء استبدلت ربك 
أي " 61: البقرة" "ضربت عليهم الذلة واملسكنةو: "مث قال" 61: البقرة" "مصراً فإن لكم ما سألتم

ألجل اختيارهم مع اهللا تعاىل مث قال رضي اهللا عنه امليل إىل كل شيء دون اهللا تعاىل مذموم إال يف حقوق 
اهللا تعاىل، ومأموراته فقال له الشيخ أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل يا سيدي إن كل شيء غري احلق جمهول 

 معروف موجود فمن أين جاء للعبد أنه يألف أو يركن إىل اجلهل، والعدم دون معدوم إال احلق فإنه
املعرفة، والوجود فقال رضي اهللا عنه اجلهل، والعدم أصل لظهورنا، واملعرفة، والوجود أصل لظهور احلق، 

وما حصل بأيدي عباده من املعرفة والوجود ففضل منه ورمحة وما حصل بأيديهم من اجلهل، والعدم 
  ".وال يظلم ربك أحداً مث إىل رم حيشرون"ل منه، ونعمة فعد

وسئل رضي اهللا عنه عن األكل من األطعمة املرسلة من بيوت األصحاب الذين ال يتورعون فقال رضي 
اهللا عنه عند العبد ال ينبغي أن يكون له اختيار مع عدم املختار فكيف يكون له اختيار مع وجود املختار، 

اً صادقاً فكل بقدر حاجتك وادفع ما بقي بعد ذلك ملن شاء اهللا تعاىل، وال تدبر ولكن إن كنت جائع
لنفسك حاال حمموداً خترج عن رتبة التحقيق، واسأله أن يسترك يف الدنيا، ويف اآلخرة باجلود، والكرم، 

تراً فقال وقال له بعض اإلخوان دستور يا سيدي إذا مت أدفنك يف املقام الفالين، وأجعل لك تابوتاً، وس
  .رضي اهللا عنه حنن ال اختيار لنا مع اهللا يف حال احلياة فكيف يكون لنا اختيار بعد املوت

    

إياكم، واجلزع يف مواطن االمتحان ميتحنكم احلق تعاىل بأشد من ذلك فقال : وكان رضي اهللا عنه يقول
ستعداد، ومن ال استعداد له الصرب ال يصح إال عند حصول اال: له الشيخ أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل

ال تقيد على احلق فإن الطرق إليه أوسع من مظاهره، وشؤونه، وأمسائه، : فكيف يصرب فقال رضي اهللا عنه
وصفاته، واالستعداد طريق واحد، وكان رضي اهللا عنه يقول ال يكمل الفقري حىت حيمل كله عن شيخه 

 إذا تعود ذلك ألفت نفسه ذلك فينقص استعداده فإن من رمي أثقاله على شيخه فهو سيء األدب مع أنه
فإذا جاءته صدمة هدت جداره، وشيخه ليس مبقيم له وكان رضي اهللا عنه يقول إذا الزمت األحوال 
صاحبها حىت غاب معها عن حسه فهو نقص، وكلما خف احلال، وأبطأ وجوده كان يف حق صاحبه 

جود من املعدوم، وقد حكى أن الشبلي رضي اهللا تعاىل خرياً كثرياً، وأين احلاضر من الغائب، وأين املو
لو شرب كما : عنه قال، واحلالج مصلوب سكرت أنا، واحلالج من إناء واحد فبلغ ذلك احلالج فقال

شربت لسكر كما سكرت فقدم األشياخ كالم الشبلي لصحوه على كالم احلالج، وكان رضي اهللا عنه 
واحدة كميزان احلق تعاىل، وإمنا مجعت لتفاوت املوزونات، وكان امليزان اليت يوزن ا الرجال : يقول

اآلية املراد " 30: فصلت" "إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا: "رضي اهللا عنه يقول يف تفسري قوله تعاىل
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مبن تترتل بالذين قالوا ربنا اهللا كمل األنبياء، واملراد بقوله مث استقاموا حممد صلى اهللا عليه وسلم واملراد 
عليهم املالئكة عامة النبيني، وبالذين ال خيافون كمل األولياء، وبالذين ال حيزنون عامة األولياء، وبالذين 

املؤمنون الذين عبدوا اهللا تعاىل طلباً لثوابه، " 30: فصلت" "وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون: "يقال هلم
اً مقيم مبكة كما قيل فقال رضي اهللا عنه عنه قلب وسئل رضي اهللا عنه عن القطب الغوث هل هو دائم

القطب دائماً طواف باحلق الذي وسعه كما يطوف الناس بالبيت فهو رضي اهللا عنه يرى وجه احلق تعاىل 
يف كل وجهة كما يستقبل الناس البيت، ويرونه من كل وجهة إذ مرتبته رضي اهللا عنه التلقي عن احلق 

  .لق، وهو جبسده حيث شاء اهللا من األرضتعاىل مجيع ما يفيضه على اخل

  .مث قال رضي اهللا عنه

" إليه مثرات كل شيء رزقاً: "واعلم أن كمل البالد البلد احلرام، وكمل البيوت البيت احلرام لقوله تعاىل

وسئل رضي . ، وكمل اخللق يف كل عصر القطب، فالبلد نظري جسده، والبيت نظري قلبه"57: القصص"
زول الناس من الدنيا إىل الربزخ الفاصل بني عاملي احلس، والربزخ املطلق يف حال اتصال اهللا عنه عن ن

كالتفاف ال مث قال إيضاحه خذ من سعة إىل " والتفت الساق بالساق"الشاهد ما فقال رضي اهللا عنه 
احلرف ضيق مث خط يف األرض مبسلة كان خييط ا القفاف صورة ال يف األرض، وقال انظروا إىل هذا 

وسأله أخي أفضل . فإنه دال بالتفافه على نفسه صورة، ومعىن كداللة اخللق على احلق، وعكسه فافهم
فقال رضي اهللا عنه " 12: اإلسراء" "وجعلنا الليل والنهار آيتني: "الدين رمحه اهللا تعاىل عن قوله تعاىل

 اجلواب، وكان رضي اهللا عنه سيدي أفضل الدين رمحه اهللا مت: كمون، وستر، واحلس أصدق شاهد فقال
يقول ليس للمجاذيب يف جنة األعمال قدم، وال مكان خمصوص يرجعون إليه، وال قدم يف مأكل، وال 
ملبس، وال نكاح، وال غري ذلك ما عدا املشاهدة فقط للحق فإم يشتركون مع أهل اجلنة فيها على 

  .خصوص، وصف يف املشاهد

وأهل الصنائع، واحلرف أعظم درجة عند اهللا، وأنفع من ااذيب مث قال رضي اهللا عنه إن السوقة، 
لقيامهم يف األسباب، وكثرة خوفهم من اهللا تعاىل، وأكل الفقراء، والظلمة من أمواهلم مع احتقارهم 

نفوسهم، وهلم يف كل جنة نعيم من اجلنان األربع اليت هي جنة الفردوس، وجنة املأوى، وجنة النعيم، 
  . املخصوصة باملشاهدة، والزيادةوجنة عدن، وهي

ااذيب واألطفال يف احلالة سواء إال أن األطفال يتميزون عن ااذيب : وكان رضي اهللا عنه يقول
  .بسريام يف اجلنة كما ورد أم دعاميص اجلنة أي غواصون فيها

    

يها اآلن صورة، ومعىن كما نشأة أهل اجلنة خمالفة لنشأة الدنيا اليت حنن عل: وكان رضي اهللا عنه يقول
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وإيضاح ذلك " إن يف اجلنة ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر"أشار إليه حديث 
أن حجاب البشرية ما دام موجوداً يف الشخص فال يعلم أحوال اجلنة ألن اجلنة نشأة شهود، وإطالق ال 

ارفني مث قال رضي اهللا عنه، واعلم يا أخي أن حجاب، وتقييد، ولذلك كان علم أحوال اجلنة خاصاً بالع
احلق تعاىل جعل لنا السمع والبصر، والشم، والذوق، واللمس واللذة يف النكاح، واإلدراك حقائق متغايرة 

حكماً، وحمال مع احتادها يف الباطن ألن اإلدراك ليس إال للنفس، وهي حقيقة واحدة مبنافذ خمصوصة، 
 احلقائق بتنوع حماهلا فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الصفات املتغايرة هنا وإمنا تنوعت اآلثار يف هذه

حكماً، وحمال يقع االحتاد بينها يف اآلخرة حكماً، وحمال فيسمع مبا به يبصر مبا به يتكلم مبا به يذوق مبا به 
يشم وكذلك احلكم يف الضد من غري تضاد فيبصر بسائر جسده، ويسمع كذلك، ويأكل كذلك، 

ح كذلك، ويشم كذلك، وينطق كذلك، وحيرك كذلك، مث قال رضي اهللا عنه، وهذا القدر الرتر وينك
من أحوال أهل اجلنة ال يصح، وجوده يف العقل ألنه حمال يف عقل من يسمع ذلك فكيف بغري الرتر مما 

نه يف هو أعظم من ذلك قال، ومل أر أحداً تكلم على ما ذكرته غري سيدي عمر بن الفارض رضي اهللا ع
  .تائيته فراجعها

إمنا " إن اجلنة تشتاق إىل أربع عمار، وعلي، وسلمان، وبالل"يف معىن حديث : وكان رضي اهللا عنه يقول
خص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هؤالء األربع ألم أرواح اجلنان، وأمساؤهم أشد مناسبة للجنة ألن 

 عنه من العلو وسلمان من السالمة، وبالال من البلل عماراً رضي اهللا عنه من العمارة، وعلياً رضي اهللا
الذي هو الرمحة قال، وهؤالء األربعة هم املوكلون باألار األربعة املذكورة يف القرآن فيغرفون منها 

  .حبسب حصة كل أحد، ومشربه من التوحيد، واستعداده

م علة مظهر األفعال املقابلة ملا عليه كان الشجرة اليت أكل منها آدم عليه السال: وكان رضي اهللا عنه يقول
كمل األنبياء الذين هم فوقه يف الدرجة، وسئل رضي اهللا عنه عن طائفة املسلكني كسيدي أمحد الزاهد، 

رضي اهللا عنه ال، وإمنا هم : وسيدي مدين وأضراما رضي اهللا تعاىل عنهم هل كانوا أقطاباً فقال
 من الناس إال بإذم، وعلمهم فهم يعلمون الناس اآلداب كاحلجاب على امللك فال يدخل عليه أحد

الشرعية، واحلقيقية، وما يظهر عليهم من الكرامات، واألحوال إمنا هو لصفاء نفوسهم، وإخالصهم، 
وكثرة مراقبتهم وجماهدم، وأما القطابة فجل أن يلج مقامها األحوط غري من اتصف ا قال، وقد الشيخ 

رضي اهللا عنه، وقال إن هلا ستة عشر عاملاً الدنيا واآلخرة عامل واحد من هذه العوامل عبد القادر اجلبيلي 
رضي : فقيل له فالتصريف الذي يظهر على أيدي هؤالء املسلكني هل هو هلم أصالة كالقطب أم ال فقال

لقطب، اهللا عنه ليس هو هلم أصالة، وإمنا هو حبكم اإلفاضة عليهم من الدوائر اليت هي فوقهم إىل ا
وإيضاح ذلك أن اهللا تعاىل إذا أراد إنزال بالء شديد مثال فأول ما يتلقى ذلك القطب فيتلقاه بالقبول، 
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واخلوف مث ينتظر ما يظهره اهللا تعاىل يف لوح احملو واإلثبات اخلصيصني باإلطالق، والسراح فإن ظهر له 
الذين هم سدنة ذلك فينفذون ذلك، وهم ال احملو، والتبديل نفذه، وأمضاه يف العامل بواسطة أهل التسليك 

يعلمون أن األمر مفاض عليهم، وإن ظهر له الثبوت دفعه إىل أقرب عدد، ونسبه منه، ومها اإلمامان 
فيتحمالن به مث يدفعانه إن مل يرتفع إىل أقرب نسبة منهما كذلك حىت يتنازل إىل أصحاب دائرته مجيعاً 

  .هم من العارفني إىل عموم املؤمنني حىت يرفعه اهللا عز وجل بتحملهمفإن مل يرتفع تفرقته األفراد، وغري

    

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض : "ولو مل حيمل هؤالء ذلك من العامل لتالشي يف طرفة عني قال تعاىل
إشارة إىل القطب الذي هو العمد " خلق السموات بغري عمد تروا: "وقال تعاىل" لفسدت األرض

ملمسك للسموات ففيه إشارة إىل خفائه يف العامل، وسئل رضي اهللا عنه عن كالم بعض العارفني، املعنوي ا
وهو أنه ذكر يف كتاب له أنه شهد مجيع النبيني واملرسلني جمتمعني يف حمل واحد، وأنه مل يكلمه منهم إال 

 غريه، وفرحه ذا هود عليه السالم فإنه رحب به، وفرح به ما احلكمة يف خصوصية كالم هو دله دون
رضي اهللا عنه أما خصوصية الكالم فال ميكنين ذكرها، أما فرحه فألن الربزخ قيد لألنبياء : العارف، فقال

عليهم الصالة والسالم بالنسبة إىل إطالق اآلخرة، وما فيها من النعيم فهم، وإن شهدوا ذلك يف الربزخ ال 
إن أجسامهم مقيمة حتت األرض، وكمال النعيم يشهدونه إال من خلف حجاب بغري، واسطه جسمهم ف

إمنا هو بواسطة اجتماع اجلسم، والروح معاً فكان فرحه عليه السالم ذا العارف الذي هو من هذه األمة 
آخر من يدخل الربزخ من األمم، وقد أخرب هذا . احملمدية الستبشاره بانقضاء مدة الربزخ ألن هذه األمة

اخلتمني اللذين خيتم اهللا تعاىل بأحدمها، والية اخلصوص، وباآلخر، والية العارف عن نفسه بأنه أحد 
العموم، وفرح هود عليه السالم ذا العارف مما يؤيد ختميته فإنه ملا رأى أحد اخلتمني علم قرب انشقاق 

وهذا الذي أشار إليه السائل ببعض : قلت. الفجر اآلخروي وخالصه من قيد الربزخ إىل إطالق اآلخرة
  .العارفني هو سيدي حميي الدين بن العريب رضي اهللا عنه

أهلاكم التكاثر فافهم، وسأله أخي أفضل الدين : وسئل عن األحدية، وسرياا مع شدة ظهورها فقال
إن صحبك ذلك عند انفصام ترتله : هل أكتب ما أجد يف نفسي من العلوم فقال: رمحه اهللا تعاىل فقال

ال حيتاج السالك :  عنه فال تتكلف له عبارة، وكان رضي اهللا عنه يقولفاكتب، وإن عجزت عن التعبري
إىل الواسطة إال، وهو يف الترقي فإذا وصل إىل معرفة اهللا عز وجل فال حيتاج إىل واسطة، مث قال رضي اهللا 

 عنه، وإيضاح ذلك أن الداعي إىل اهللا عز وجل من بين أو ويل واسطة بني العبد، وبني اهللا تعاىل يف

الدعوى إىل اهللا تعاىل ال إىل نفسه فإذا وقع اإلميان الذي هو مراد اهللا تعاىل من عباده ارتفعت واسطة 
الرسول، والويل عن القلب حينئذ، وصار احلق حينئذ أقرب إىل املدعو من نفسه، ومن رسوله، وما بقي 
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 وانظر إىل غرية احلق تعاىل للرسول إال حكم اإلفاضة على العبد من جانب التشريع، واالتباع، مث قال،
وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة "على عباده بقوله لسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

فأضاف عباده إليه، وأخرب أنه أقرب إلينا من أنفسنا، ومن رسولنا الذي جعله واسطة " الداع إذا دعان
ليس لك من " هو عليه من الكماالت مث إنه تعاىل قال له بيننا وبينه مع أنه مدحه حىت كاد أن يلحقه به ملا

فأخرجه من اخللق، ونفاه منهم، وأثبته معهم فافهم وسئل رضي اهللا عنه هل يصح تعلق " األمر شيء
كان اهللا ال "ال فإن الصفات معدومة الظهور عندها لعدم من يتعلق ا من اخللق : الذات بصفاا فقال

رضي اهللا : ات إال بوجود اخللق فقيل له فهل يصح تعلق الذات بالعلم فقالفما ظهرت الصف" شيء معه
  .عنه العلم من الزمهم، وهو ال حييط إال بالصفات إذ هو من مجلتها

إذا بلغ العارف مقام الكمال فليس له االستناد لغري ما يظهره اهللا فيه من : وكان رضي اهللا عنه يقول
: قل عنه، وهذا أمر ال يعرف إال بالذوق، وكان رضي اهللا عنه يقولالعلوم فإن روحك أقرب إليك مما تن

من عالمة املتسلق على مقام العارفني أن حيصل له اخلشوع والشهود يف حال ذكره مث إذا فرغ يذهب 
وسأله سيدي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل . ذلك مع الذكر، وحكم ذلك كالرطب املعمول يتغري بسرعة

دها يف قلبه فقال رضي اهللا عنه اشكر اهللا تعاىل حيث ستر عنك حالك لتكون عبداً له عن القساوة اليت جي
وأنا إن شاء اهللا تعاىل عبد له صرفاً مع ذلك، ومع غريه فقال : صرفاً ال عبد خشوعك، وحضورك فقال

الدار صحيح لكن االمتحان آفاته كثرية، واحملبوب عند اهللا من ادخر له ما وعده به على أعماله إىل 
اآلخرة، وخرج من الدنيا برأس ماله كامال من غري خسارة، مث قال رضي اهللا عنه إياك، وكل شيء ألفته 

  .نفسك فإن السم فيه، وال بد لنفوذ السم من معني، وال معني له إال النفس

    

 علمه مع علمه ا حال" 35: البقرة" "وال تقربا هذه الشجرة: "وانظر إىل قوله تعاىل آلدم، وحواء
باألمساء فلما أراد اهللا تعاىل نفوذ قدرله ألف بينه، وبني من كان سبباً يف أكله، وليست إال نفسه اليت 

حواء مظهرها فما نزل به البالء إال منه، وبه، وكان رضي اهللا عنه يقول إذا نظرت الوجود فرد شيء فال 
ه اهللا تعاىل مرة ما يقع له من كثرة وشكا إليه أخي أفضل الدين رمح. تعرب عن شيء ألن التعبري يفصل

النوم فقال رضي اهللا عنه ال تلتفت إىل شيء دون اهللا تعاىل فإن من وقف مع األسباب أشرك مع احلق ويف 
إن كان يف فكر يف : له أيضاً يقع يل كثرية السهر والقلق يف بعض األوقات فقال له: حملة تقع الصلحة فقال

  .ن كان السهر مع الغفلة فبالء نزل يوزعه اهللا على املؤمنني حىت يرتفعاملصاحل فمدد، وخري كبري، وإ

    

القمر آية شهود لداللته على ظهور األحدية، وسرياا، والشمس آية علم : وكان رضي اهللا عنه يقول
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إياكم، والطواف بالليل : لداللتها على ظهور الوحدانية، وإحاطتها بتكثرها، وكان رضي اهللا عنه يقول
هل "إن كثرياً من الناس يطوفون ليال فقال هم معذورون ولكن : أخي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل: لفقا

إذا كنت : ال، وكان رضي اهللا عنه يقول: فقال" 9: الزمر" "يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون
لك هل أنت على ما مؤمناً ومسعت أنه تعاىل ميدح املؤمنني فال تبادر إىل كونك مؤمناً، وتأمل قبل ذ

وصف اهللا به املؤمنني من الصفات اليت مدحهم عليها أم ال مث، إن كنت على ما وصف فهل متوت على 
" فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون"ذلك أم ال فإن علمت أنك متوت على ذلك فقد أمنت مكر اهللا 

ال ييئس من روح اهللا "محة اهللا ووإن علمت أنك متوت على غري ذلك فقد أيست من ر" 99: األعراف"
: فكن بني اخلوف، والرجاء فإنه الصراط املستقيم، ومسعته مرة يقول" 78: يوسف" "إال القوم الكافرون

كل وصف ونعت حممود فباطنه ذم وختويف، وكل وصف، ونعت مذموم فباطنه مدح، ورجاء ملن 
: يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: ه يقولاستبصر هكذا حكمة اهللا يف كالمه فافهم، وكان رضي اهللا عن

النفس أقرب خليل إليك فانظر كيف تكون فإن من هنا جاء البالء، " حيشر املرء على دين خليله"
واخلوف فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وكان رضي اهللا عنه يقول ال تأكل قط طعام أحد إال 

فإن كل لقمة نزلت يف "  على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكموال"إن كنت وليه يف التربية أو من أهل آية 
: واسترقتك لصحب تلك اللقمة، وكان رضي اهللا عنه يقول: جوفك نقصت من عبوديتك بقدرها

األفعال احملمودة إذا رجع نفعها إىل صاحبها فاض منه على الكون لكن أكثر النفع نفع للعامل واألفعال 
عاماً، ولو أنه رجع خاصاً ألهلك العاصي لوقته، وساعته فلذلك، وزعه املذمومة إذ وقعت رجع جزاؤها 

وقد يثقل اهللا تعاىل البالء على : اهللا تعاىل على املؤمنني، وفتح للعاصي باب التوبة ببقاء روحه، مث قال
العاصي حىت يرجع عما هو عليه أو لتذهب به يد الشقاء حيث أراد اهللا عز وجل وسأله أخي أفضل 

إمنا كان كثيفاً : محه اهللا تعاىل عن نور الربزخ مل كان كثيفاً، ومل يكن شفافاً كهذه األنوار فقالالدين ر
ألنه نور أعمال اجلوارح يف الدنيا، واجلوارح، والدنيا كثيفان، وأيضاً فإن األنوار تصري يف حمل الظلمة 

الشفاف وكان رضي اهللا عنه يقول كثيفة ألن الربزخ، واحد بسيط، وليس فيه كثرة مباينة ليتميز بالنور 
من قرب من أخالق رسوله كان له اإلطالق، والسراح يف الربزخ تبعاً لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، 

فيجتمع كلما شاء مبن شاء من أصدقائه، وغريهم، وأما من بعد من أخالق رسوله صلى اهللا عليه وسلم، 
 شاء قيده فال يصح له االجتماع مبن يريد، وكان رضي اهللا باألفعال الرديئة فإن شاء اهللا تعاىل أطلقه، وإن

عنه يقول األفعال، واألحوال احملمودة هي املدبرة للفلك مث إن األمداد ترتل على اخللق حبسب رتبتهم، 
وكثرة نصحهم فمن كانت أعماله متقنة كاملة كان دوران الفلك يف حقه أسرع مث تضاعف له احلسنات 

ن كان تاركاً لألسباب دار الفلك بنصيب غريه ومل حيصل له شيء من األمداد ألنه حبسب كثرة النفع، وم
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مل يعمل، ومن ال عمل له ال أجرة له مث قال رضي اهللا عنه لكن ال خيفي أن احلق تعاىل ال نسبة بيننا، وبينه 
جع منا لنا حبسب يف العطاء عنده لرباءته عن أن ينفصل عنه شيء لنا أو يتصل به شيء منا، وإمنا األمر را

أعمالنا، وهو الغين احلميد، ومن هنا كان عتب اخلضر على موسى حني أقام اجلدار من غري أجر لعلمه 
ذا األمر فأراد اخلضر عليه السالم أن يفتح ملوسى باب االكتساب ليجمع له بني مرتبيت الكسب، 

اهللا عنه يقول الفائدة يف مصاحبة ومسعته رضي " بلى عبدنا خضر أعلم منك: "والوهب فلهذا قال تعاىل
الكمل جمهولة ألن رتبة الكامل اليت أقامه احلق فيها هي للحق ال للعبد، والعبد ال تعرض عنده على سيده 
يف شيء فهو ال يشفع، وال يدفع، وال ينفع، وال يعطي وال مينع إال بإذن من اهللا تعاىل خمصوص، وأين له 

ر الكامل بالترتل للتالمذة نفع، وشفع، وأعطى، ومنع وإال فهو مع اهللا بذلك، والرسالة قد انقطعت فإن أم
  .تعاىل دائماً على قدم اخلوف لنظره إىل عاملي احملو واإلثبات، وخامتة العبد املدعو جمهولة على العارف

    

تنع يف وإيضاح ما ذكرناه أن املصاحبة تقتضي امليل إىل الصاحب، وامليل إما إلثبات أو نفي، وكالمها مم
حق العارف الكامل، وكان رضي اهللا عنه يقول ال يلزم من تربية العارف لتلميذه أن يرثه ذلك التلميذ 

ألن التربية حقيقة هللا يورثها من يشاء من عباده، وكان يقول األلوهية مطلقة قابلة للجمع بني الضدين من 
وليست األلوهية أوىل باسم املنتقم مثال غري ضد فإا قبلت التسمى بالرمحن كما قبلت التسمى باملنتقم 

". إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون"من غريه كما أن أمره تعاىل ليس أوىل من يه يف النفوذ 

وكذلك حكم العكس فهو يقول يا عبدي أفعل فإنك عبد مأمور مأجور، وال تشهد الفعل لك فإن الفعل 
، والوجود، وأنا الفعال ملا أريد بفعلك يل وفعلك لك ألين غين عنك، يل، وأنت حمدث متردد بني العدم

وعن فعلى فيك ولك وبك فإن شهدت الفعل لك فأنت مشرك، وإن تفعل فأنت كافر فاحذرين، وافعل 
كل ما أمرتك به وال تنسب لنفسك قوال، وال فعال، وأنا اخلالق العليم، وسئل رضي اهللا عنه عن الصالة 

اهللا عليه وسلم، باأللفاظ املطلقة، واأللفاظ املقيدة أيهما أوىل يف حقه صلى اهللا عليه على النيب صلى 
وسلم، وهل اإلطالق الذي يعتمده املصلي يف صالته النيب صلى اهللا عليه وسلم، مطلق عند اهللا أم ال، 

سائل ال تستعمل رضي اهللا عنه لل: وهل التقييد الذي يتربأ منه املصلي هو مقيد عند اهللا أم مطلق فقال
نفسك يف شيء من حيث نظرك يف إطالقه أو تقييده فإن اإلطالق غايته التقييد كما أن التقييد غايته 

اإلطالق مع علمنا بأن األحوال املوصوفة باإلطالق أو التقييد غري مفتقرة إىل وصفنا هلا مطلقاً الستغنائها 
 عن غريها، وحنن ال اطالع لنا على حقائق الذوات بصفاا الذاتية اليت جعلها احلق حداً هلا تتميز به

لنعرف ما تستحقه من الصفات املقتضية لذلك أو لغريه، وكيف ميكن ألحد إجياد العدم، وقيامه بالوجود، 
وذلك خصيص باجلناب اإلهلي أم كيف حيكم على الصفات اليت هي أعراض ببقائها زمانني يف عرض 
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املصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم، اللهم صل على : ذا قالآخر فكيف بقيامها يف جوهر واحد فإ
سيدنا حممد عدد ما كان، وعدد ما يكون، وعدد ما هو كائن يف علم اهللا فقد استغرق هذا اللفظ العدد، 

واملعدود حساً ومعىن، واستغرق أيضاً الزمن املطلق بأقسامه، واستغرق مجيع املتخيالت املضافات إىل 
لم وإذا كان املصلي ال يساوي رتبة هذا العموم، والشمول لضيقه، وحصره، وتقييده فكيف القدرة، والع

  .يظهر عنه إطالق واألعمال كلها ال تكون إال على صورة عاملها

فمن علم ما ذكرناه، وحتققه علم أنه ال يظهر له عمل، وال صدقة، " الولد سر أبيه"كما أشار إليه حديث 
 وصف من األوصاف إال حبسب استعداده يف ذلك الوقت، وحبسب رتبتة يف وال صالة، وال قراءة، وال

التوحيد إطالقاً، وتقييداً سواء كان ذلك اللفظ مطلقاً أو مقيداً فال تتعب نفسك يا أخي يف شيء وصل 
عليه كما أمرك اهللا تعاىل أن تصلي عليه لتكون عبداً حمضاً أمرك ربك بشيء امتثلت أمره، وليكن هذا 

يف مجيع عبادتك البدنية، والقلبية، وكان رضي اهللا عنه يقول التفكر، والتدبر من صفات العقل شأنك 
الذي جعله اهللا تعاىل آلة يقطع اإلنسان حبدها كل شيء والقلب، وعاء الكل، وإصالح األطعمة أصل 

ناء، ولونه من ذلك، وغريه فإن اإلناء إذا كان شفافاً كزجاج، وبلور وياقوت ظهر ما فيه على صورة اإل
استدارة، وتربيع، وغري ذلك، وإذا كان اإلناء غري شفاف كاخلشب، واحلديد، والفخار، وغريها مل يظهر 
ملا فيه صورة، وال لون، وال يعرف له حقيقة مث إن هذه اآللة إذا طبع فيها اخلري أو الشر مكث، ودام ما مل 

حلقائق ال تبدل، وألن القدرة إمنا تتعلق بتغري الصور تتغري النشأة من أصلها، وطبعها وهذا غري ممكن ألن ا
قبل كمال تكوينها قال وهذا سر من مل يشهده مل يعرفه فعلم أن القلب إذا كان متحققاً بصفة ما فما فيه 
كذلك ألن القلب دائماً له احلكم على اجلسد، والروح، وصفاما كما أنه كذلك حمكوم عليه بإصالح 

  .األطعمة

    

إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد : " قال صلى اهللا عليه وسلمومن هنا
. فتأمل كيف أيت بلفظ كل اليت تقتضي العموم، والشمول تعرف ما ذكرناه" اجلسد كله أال وهي القلب

ومن كالم سيدي أمحد بن الرفاعي رضي اهللا عنه إذا صلح القلب كان بيت اهللا، ومهبط الوحي، 
األنوار، وإذا فسد كان بيت الشيطان واهلوى، والظلمة انتهى فالبيت ال يقبل إال مشاكله فافهم، وكما و

أن األحرف، وعاء للمعاين فكذلك القلب، وعاء للحق، والشرع، والنور كما أن احلرف إذا تغري بعض 
 وسأله أخي أفضل صورته أو نقطه فسد املعىن كذلك القلب إذا لغري بعض صورته، وصفته فسد ما فيه،

الدين رمحه اهللا تعاىل، وأنا حاضر عن لذة العلوم عند إجيادها يف القلب قبل أن توجد يف النفس هل هي 
مغيبة لإلنسان عن حسه كما هو األمر يف النفس فقال رضي اهللا عنه إذا كان القلب يسع علم احلق كما 
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اهللا تعاىل عامل الغيب أوسع من عامل ورد فكيف ال يسع علم غريه فقال له أخي أفضل الدين رمحه 
هو أوسع عيناً وأما الشهادة فهي أوسع حكماً، واحلكم ال يفترق العني كما ال يفترق ال : الشهادة فقال

له أخي املذكور فما احلكم يف اإلفاضة على : إله إال اهللا من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
و حبكم استعدادها وقرا من عاملها األول أو حبكم تقييدها، وعدم النفس قال الشيخ رضي اهللا عنه ه

استعدادها، وبعدها عن عاملها فقال له أخي املذكور ال بد من الفرق قال الشيخ رضي اهللا عنه فرق بال 
فرق كخطاب قلبك لنفسك، وأنت أنت، ومها عني أينيتك فافهم، وسئل رضي اهللا عنه عن العلوم 

 هل هي مستقيمة نفسها أم ال؟ ال فقال رضي اهللا عنه احلكم يف ذلك للوقت فهو علم املتولدة عن الفكر
الوقت يذهب بذهابه، والذهاب عدم، والعدم ال حكم له، وال عليه فقال له أخي أفضل الدين رضي اهللا 

 عنه، وكان حاضراً هذا إذا كان الفكر بتفكره هو أما إذا كان الفكر عن وقع القلب يف الوقت فذلك

إهلام فعال بشرطه انتهى، ومعىن قوله بشرطه أن خيرج صاحب اإلهلام عن مواطن التلبيس، واهللا أعلم، 
وسئل رضي اهللا عنه عن بقاء العلوم يف لوح النفس، وعن إدراكها مع كثرة، واردات العلوم الفياضة على 

ماال كانت أو أقواال أو القلب فقال رضي اهللا عنه بقاء العلوم حمفوظ يف الصورة اليت ظهرت عنها أع
أنفاساً، واإلدراك هلا يكون بالصفاء الذي هو نور القلب املطلق، وسأله أخي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل، 
وأنا حاضر عن قوهلم العلم قد يكون حجاباً، واجلهل قد يكون علماً فقال رضي اهللا عنه أما كون العلم 

الصفة مع أختها ال توجب نتيجة كحكم األنثى إذا حجاباً فألن العلم صفة، وركونك إليه صفة و
اجتمعت مع األنثى، وأما كون اجلهل علماً فهو كونك جاهال حبقيقة نفسك متحرياً يف حقيقتها فسمى 
جهلك بذلك علماً، ومن هنا قال األشياخ سبحان من جعل عني املعرفة به عني اجلهل به، وذلك لعدم 

وسئل وأنا حاضر عن التفكر يف القرآن هل هو .  باهللا إال إن أحاط بهاإلحاطة، وال خيرج العبد عن اجلهل
  .كالتفكر يف غريه فقال رضي اهللا عنه األمر راجع إىل قوة اآللة يف القطع، وصالبة املقطوع، ولينه

أومل منكن هلم حرماً آمنا جيىب إليه مثرات كل شيء رزقاً من لدنا : "وسئل رضي اهللا عنه عن قوله تعاىل
هل هذا الرزق لكل من دخل مكة أو هو خاص بقوم دون آخرين فقال رضي " 57: القصص" "ولكن

اهللا عنه الرزق عام لكل من دخل مكة من املسلمني حبسب استعداده لكن ال يصح ترتل هذا اإلمداد على 
  .قلب إال بعد جترده عن حسناته، وسيئاته

    

فيولد الداخل " ج من ذنوبه كيوم، ولدته أمهمن حج، ومل يرفث، ومل يفسق خر"كما أشار إليه خرب 
هناك، والدة ثانية، ومن تأمل بعني البصرية هناك، وجد حسناته ذنوباً بالنسبة لذلك احملل األكمل فقال له 

أخي أفضل الدين رضي اهللا عنه، وكان حاضراً التجرد عن السيئات قد عرفنا أن حمله جبل عرفة فأين 
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له : ل رضي اهللا عنه هو حبسب املراتب، وال أظنه إال يف باب املعالة فقاليكون التجرد عن احلسنات فقا
أخي أفضل الدين الذكور رمحه اهللا إن غالب احلجاج ال يتجردون مما ذكر فقال رضي اهللا عنه يتجردون، 

رضي اهللا عنه : ولكن ال يشعرون كما يشعر به العارفون فقال له أخي املذكور فمىت يكون اللباس فقال
د زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم، وذلك ليظهر احلق تعاىل كرمه، وآثاره نعمته على أمته حبضرته حىت عن

تقر بذلك عينه صلى اهللا عليه وسلم، فقال له أخي املذكور كثرياً ما يرجع بعض احلجاج عرياناً بال 
هم الكمال، وأم أتوا كسوة فقال رضي اهللا عنه هذا ال يقع إال ألصحاب الدعاوي الذين يظنون بأنفس

باملناسك على وجه الكمال دون غريهم فنسأل اهللا العافية، ومثل هذا هو املراد بقوهلم إذا حج جارك 
حول باب دارك للمقت الذي حصل له هناك مث قد يتفضل احلق تعاىل عليه، ويرسل له اخللعة إىل بالده 

وسئل رضي اهللا عنه عن قطب الغوث . وحنو ذلكبواسطة انكسار قلبه أو بواسطة دعاء والديه، وإخوانه، 
هل له فعل خرق العوائد من طي األرض، وحنوها فقال رضي اهللا عنه قد حتكم عليه املرتبة بفعل ذلك 

وإذا حكمت املرتبة على كامل بشيء فال تؤثر يف كماله رضي اهللا عنه سواء كان قطباً أو غريه، وكان 
ة هللا تعاىل تنشأ من إصالح اجلسد بواسطة القلب، وإصالح القلب رضي اهللا عنه يقول املراقبة الصحيح

يكون بإصالح الطعمة وإصالح الطعمة يكون بالكسب يف الكون مع التوكل على اهللا عز وجل، 
والتوكل حقيقة هو املراقبة، وذلك يكون من اهللا تعاىل ابتداء، ومن العبد يف النهاية اكتساباً فلذلك قال 

ومل يقل شاكراً إذ هو بتحققه بالعلم يكون شاكراً، وال " أفال أكون عبداً شكوراً: "مصلى اهللا عليه وسل
يكون شكوراً إال بتخلقه بالعمل وفرق كبري بينهما، وكان رضي اهللا عنه يقول التجريد عن رؤية 

فاد األسباب خاص بعامل اخليال، ولذلك كان العلم والتجريد عن االكتساب خاصاً بعامل الشهادة ألنه أ
العمل، وحقيقة اجلمل ظهور صورة العلم ال غريه فقال له أخي أفضل الدين رضي اهللا عنه فإذا كان األمر 

كذلك فما الفرق بينهما قال تعلمه كما علمت باهللا كل شيء، وأنا، وأنت غري حمتاجني إىل البيان، 
اً، واهللا حيب من عباده إن من البيان لسحر"والقلوب ال متسك مثل ذلك ألنه غري مألوف يف احلديث 

فاحتفظ حيفظك اهللا ومسعته مرة يقول كما حكمت الذات على نفسها بالوجود املطلق فيجب " الستريين
على غريها أن حيكم على نفسه بالعدم املطلق قال ومن هنا تعلم الفرق بني األلوهية، والربوبية وبني العبد، 

بني الروح، واجلسد، والفرق بني توحيد األكابر من وعجزه، وبني الرب، وقدرته، وتعلم أيضاً الفرق 
وسأله أخي أفضل الدين رمحه اهللا، وأنا . الرجال، وتوحيد غريهم، وهو من أوضح الفروق وأجالها

حاضر فقال رأيت كأين ميت، وأنا أغسل جسدي حىت فرغت مث محلت نصفي األسفل، وأنت يا سيدي 
امللكني فقال الشيخ رضي اهللا عنه أنت مقصر مل ال حتمل محلت نصفي األعلى مث سألت نفسي عوضاً عن 

نفسك كلها فتكون كامال تقاتل عن نفسك باملدافعة، وشيخك يساعدك إن شاء اهللا تعاىل، وتأمل يف 
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  ".أعين على نفسك بكثرة السجود"حديث 

    

 للملكني ال لك وأما سؤالك نفسك عوضاً عن امللكني فهو صحيح فإن السؤال حقيقة إمنا مثرته، وفائدته
ألنك مل تزدد بسؤاهلما علما عما كنت عليه، وكان رضي اهللا عنه يقول ال خيرج أحد من الدنيا حىت 
يكشف له عن حقيقة ما هو عليه، ويتساوى مع أهل الكشف إمنا هو تقدمي، وتأخري مث قال رضي اهللا 

، وال وصف إال العقل املالزم عنه، وأما حنن فال كشف لنا حمسوس، وال حس معقول، وال عقل، وال نقل
وسأله أخي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل، وأنا حاضر فقال؛ . لنا يف رتبة اإلميان العاري عن الدليل باملدلول

له إذا كان العبد على يقني من األمان من سوء اخلامتة هل عليه ضرر فقال رضي اهللا عنه اخلوف من الزم 
نفسه، وال ميكنه العلم بتعيني احلق تعاىل فيما حيكم فيه فإذا ما علم كل مقرب ألن غاية يقينه ال يتعدى 

إال حال نفسه يف ذلك الوقت فقط دون ما قبله، وما بعده وعلم الوقت ضرورة يذهب بذهابه، وال تقييد 
على احلق تعاىل فيما يفعل بل، ولو كلمك تعاىل، وأقسم بنفسه على ذاته أنك سعيد فال تأمنه فإنه واسع 

ولوال األدب لقلنا كل نفس له شئون إن كنت قلته فقد " 29: الرمحن" "كل يوم هو يف شأن"م علي
الشيخ رضي : وسأله أخي أفضل الدين رمحه اهللا مرة عن التوحيد فقال. علمته وهو على كل شيء رقيب

لوجود عدم اهللا عنه هو عدم فقال له أخي املذكور بل هو وجود فقال وجود فقال له فإذا العدم وجود، وا
فقال رضي اهللا عنه نعم فقال له أخي املذكور فانعدم العدم ألنه عدم، والعدم ال كالم فيه، ومل يبق إال 

" إنا هللا وإنا إليه راجعون"رضي اهللا عنه نعم : الوجود كما كان، وهو اآلن على ما عليه كان فقال

وسأله . لق هلم اإلميان، والتصديق ال غريفهو تعاىل املوحد نفسه بنفسه لنفسه حقيقة، واخل" 156: البقرة"
أيضاً، وأنا حاضر عن االسم، والرسم هل مها حرفان أو حرف، ومعىن؟ فقال رضي اهللا عنه املعىن ال يقوم 

يا أيها الناس أنتم الفقراء : "إال باحلرف، واحلرف قائم بنفسه فهو غين عن املعىن كما أشار إليه قوله تعاىل
وهو الغين "فاسم اهللا األول هو املعىن، واسم الثاين هو احلرف ألنه قال فيه " الغين احلميدإىل اهللا، واهللا هو 

مث قال رضي اهللا عنه، وال أعلم اآلن أحداً يف مصر يعلم هذا العلم غري قائله فاحلمد هللا على كل " احلميد
النوبة فال تستعينوا حال، ومسعته رضي اهللا عنه يقول إذا صادمكم أحد من أرباب األحوال من أصحاب 

عليه إال باهللا تعاىل أو برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإم يرجعون عنكم إجالال هللا تعاىل، ولرسوله 
صلى اهللا عليه وسلم، والزموا األدب معهم ظاهراً، وباطناً، وال خترجوا قط من سور بلدكم إىل حاجة 

دب معهم، ورمبا صدموا من خرج غافال عن مراعام حىت تستأذنوهم بقلوبكم فإم حيبون من يراعي األ
. فيحصل له اخلراب يف باطنه حىت يكاد أن يهلك ال يهتدي أحد من األطباء إىل دوائه كما جربنا لك

ومسعته رضي اهللا عنه يقول ألخي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل إياك أن ترق ملن أفقره اهللا تعاىل من الدنيا 
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ر من قوت يومه فإن اهللا تعاىل ما أفقره إال حلكمة بالغة، ورمبا عاقبك احلق تعاىل بعد غناه فتعطيه أكث
بنظري ذلك كما نقلت بنفسك ما أراد اهللا تعاىل لذلك العبد فتقلق فإنه ال يثبت مع احلق إذا نقله مما حيبه، 

نك، ومل يعاقبك بنظري ما ويرضاه إىل ما حيبه تعاىل، ويرضاه إال الكاملون املكملون مث إنه تعاىل إذا عفا ع
فعل بذلك العبد فال تعلم أنه استدراج أم ال فإن كان استدراجاً هلكت مع اهلالكني، والغالب أنه 

" وما يعقلها إال العاقلون"استدراج ألنه تعاىل حذرك من ذلك، وما حذرك إال من موجود تقع فيه 

  ".43: العنكبوت"

    

 مرة عن املسببات هل هلا أسباب خمصوصة ال تقبل غريها أم ال وسأله أخي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل
فقال له ما مذهبك أنت فقال مذهيب أن األسباب كاملرائي الوة القابلة لظهور الصور، واملرآة الواحدة 
تعطي الصور حقها من الظهور، وتقبل كل ما ظهر فيها من لطيف، وكثيف واألعيان اليت هي املسببات 

ري منقسمة، وال متناهية، وال متكثرة يف احلقيقة وإمنا هي انطباع أمساء املتجلي فيها، وصفاته مرآة واحدة غ
فقال الشيخ رضي اهللا عنه، " وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه: "فالتنوع من املتجلي ال من غريه قال تعاىل

إذا "باب حانوته عن تفسري وسأله أخي أفضل الدين رمحه اهللا تعاىل يوماً وأنا حاضر على . وهو مذهيب
فقال رضي اهللا عنه اللسان يف هذا الوقت عاجز عن البيان باللسان املألوف فقال له " الشمس كورت

بطنت، وبامسه الباطن " إذا الشمس كورت"أخي املذكور قل ما تيسر فقال رمحه اهللا أكتب يف ورقة 
د ما توحدت مث تعددت، وانعدمت وانقست بع" إنك لعلى خلق عظيم"ظهرت، ومل تظهر، ومل تبطن 

مث " والنجم إذا هوى"مث ترتلت مبا عنه انفصلت ملا به اتصلت، واختذت " والقمر إذا تالها"بظهور املعدود 
تنوعت باألمساء، واحتدت باملسمى، وظهرت من أعلى عليني إىل أسفل سافلني، مث رجعت إىل حنو ما 

وباجلبال سكن ميدها، " 251: البقرة" "سدت األرضولوال دفع اهللا الناس بغضهم ببعض لف"ترتلت 
وميدها هو فسادها مث اتصفت وبعدت مبا وصفت عما به اتصفت، وما اتصفت إال ملا خلقت، واحنرفت 

" قل كل يعمل على شاكلته" "كل ميسر ملا خلق له"فحشرت، وبأعماهلا احنشرت، ولوحوشها احتدت 

طالق، واخنرق احلجاب، وتعطلت األسباب فطلبت القلوب مث انعدم التقييد بوجود اإل" 84: اإلسراء"
: التكوير" "وإذا النفوس زوجت"ظهور احملبوب ليكون معها كما كان يوم يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام 

والتفت الساق "وبزوجها تعلقت وجلها تشوقت، وحبقيقتها اتصلت، ومبظاهرها تعددت، وا تنعمت " 7
والروح مل " وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت" "30 و 29: القيامة" "ساقبالساق إىل ربك يؤمئذ امل

تقتل ألا حية، وإن قتلت فبه قتلت، وإن سئلت فيه سئلت فقاتلها هو حمييها بقتلها ومماا، واملوت عدم 
قاتلوهم "العلم والعلم عند اهللا تعاىل ألنه هو العامل بالقاتل، وما يستحقه فجزاؤه عليه، ورجوعه إليه 
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الصحف هي احلاوية لألعمال، واألعمال علوم القلب " وإذا الصحف نشرت" "يعذم اهللا بأيديكم
وسريى "املفاضة على اجلوارح فالعمل صورا كما أنه روحها، ومن ال روح لصورته فال نشر لصحفه 

عامل حقيقة، وقد ترته فرسوله يرى عملكم ألنه هو املعلم، واهللا يرى عملكم ألنه ال" اهللا عملكم ورسوله
" وإذا السماء كشطت" "حيشر املرء على دين خليله"تعاىل عن الرؤية باألبصار، والقلوب املقيدة بغريه 

نار اخلالف اشتعلت، واألعمال املظلمة " وإذا اجلحيم سعرت"ال أطيق التعبري عن معناه " 11: التكوير"
فما عذم إال م، وما رمحهم إال به، " 49: ائدةامل" "أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوم"عذبت 

اآليات ال " وإذا اجلنة أزلفت"والواحد ليس من العدد ألن الواحد موجود مستور، والعدد معدوم مشهور 
ألنه مستو بنبوته على عرش واليته، وهم العيون األربعة " إنه لقول رسول كرمي"أستطيع النطق مبعناها 

كم يف ذلك اليوم هللا بامسه اهللا ال بامسه الرب ألن حكم اهللا يعم، وحكم الرب تسقى مباء واحد ألن احل
املراد به العرش " يف قوة عند ذي العرش مكني"، وال وجم لصفة مع ذاا "مث إىل رم يرجعون"خيص 

بدأنا أول املطلق لذلك اليوم املطلق يتجلى املعبود املطلق على العابد املطلق الذي هو إطالق املقيدات كما 
إىل آخر السورة صفات، ونعوت، وأمساء للموصوف املنعوت " 21: التكوير" "مطاع مث أمني"خلق نعيده 

ومسعته . قلت وهذا لسان ال أعرف له معىن على مراد قائلة، وإمنا ذكرته تربكاً، واهللا أعلم. باألمساء انتهى
 الغصن الذي ال يثمر إىل الشجرة رضي اهللا عنه يقول الرجل كالشجرة، وأصحابه كأغصاا ونسبة

ومسعته رضي اهللا عنه . كنسبة الغصن الذي يثمر على حد سواء يف اتصاله ا ال تقدر الشجرة تنفيه عنها
يقول الرجل، ولو ارتفعت درجته يف معرفة الطريق ال يقدر أن جيعل شجرة الشوك تفاحاً أبداً، ولو أخلي 

ومسعته مرة يقول الربزخ كله عامل خيال ال حقيقة له ثابتة إذ لو . دلاملريد مدى الدهر فإن احلقائق ال تتب
    كانت له حقيقة ثابتة ما صح ألهله االنتقال عنه إىل الدار اآلخرة، وهو 

" إنكم سترون ربكم"حمل جتلى الصفات اإلهلية كما أن اجلنة حمل لتجلي الذات الغنية عن العاملني 

ل ألخي أفضل الدين رمحه اهللا مظاهر العوامل ثالثة أفراد آدم، وعيسى، ومسعته رضي اهللا عنه يقو. احلديث
وحممد صلى اهللا عليه وسلم، فآدم عليه السالم خصيص األمساء، وعيسى عليه السالم خصيص بالصفات، 
وحممد عليه الصالة، والسالم خصيص بالذات فآدم عليه السالم فاتق لرتق املسميات، واملقيدات بصورة 

وعيسى عليه السالم فاتق لرتق الصفات الربزخيات بصورة الصفات، وحممد عليه الصالة والسالم األمساء، 
  .فاتق لرتق الذات، وراتق لسر األمساء، والصفات إذ اخلصيص بالظهر اآلدمي اآلثار الكونية

ولذلك ظهرت عجائبه، وتنوعت حقائقه، ورقائقه، واخلصيص باملظهر العيسوي املعارف اإلهلية 
شوفات الربزخية، والتنوعات امللكية، والفئات، الروحية واخلصيص باملظهر احملمدي سر اجلمع، والك

والوجود، واإلطالق يف الصفات، واحلدود لعدم احنصاره حبقيقة أو تلبسه بقيد فإن سره جامع، ومظهره 
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هو عليه اآلن، ومل المع، وقد، وجل هؤالء األفراد الثالثة كل واحد يف عامله املختص به يف هيكله الذي 
يكن ذلك لغريهم فإن آدم عليه السالم حتقق بربزخيته أوالً قبل نزوله إىل هذا العامل، وعيسى كذلك، 

وإىل اآلن يف احملل الذي، وجله آدم عليه السالم مع ما اختص به من الصفات، وأحاطتها من عوامل 
  .األمساء

جنته، وأما حممد عليه الصالة، والسالم فقد، وجل ولذلك طال مكثه ضعفي ما مكثه آدم عليه السالم يف 
العوامل الثالثة إذ هو مظهر سر اجلمع، والوجود حيث أسرى به من عامل األمساء الذي أوله مركز األرض، 
وآخره السماء الدنيا مث، وجل الربزخ باستفتاحه السماء الدنيا إىل انتهاء السابعة مث، وجل ما فوقها استفتاحه 

إىل ما ال ميكن التعبري عن ايته، ولذلك ادخر صلى اهللا عليه وسلم دعواته، ومعجزاته عامل العرش 
اخلصيصة به لذلك اليوم املطلق الذي ال يسعه غريه مث أطال الكالم يف ذلك مبا ال تسعه العقول فتركته 

لى التنبيه لدقته، وغموضه، وبنائه على الكشف الصحيح التام اخلاص بالكمل، ويف هذا القدر كفاية ع
على علو شأنه رضي اهللا عنه ومجيع ما ذكرته عنه ال يوجد عند أحد من أصحابه غري أخي الكامل 

الراسخ الشيخ أفضل الدين رضي اهللا عنه فإنه كان كامت سره، وهذا األمر الذي ذكرته، وقع يل مع عدة 
راً، وأسراراً ال توجد عند فبمجرد ما أصحبهم على وجه اإلقتداء، وحمو الرسوم مينحونين أمو. مشايخ

ويقول هذا شيء ما مسعناه من : أحد من أصحام، ولو طالت مدة صحبتهم حىت إن بعضهم ينكرها
  .شيخنا قط وهو صحيح فإنه مل يطلعهم حبمد رب العاملني

عنه  رضي اهللا الشيخ العارف باهللا تعالى سيدي علي البحيريومنهم    

    

ي اهللا عنه على قدم السلف الصاحل من اخلوف، والورع، والتقوى، أحد األولياء املكملني، كان رض
ورثاثة الثياب، وكان أحد من مجع بني الشريعة، واحلقيقة يف عصره، وكنت إذا رأيته تذكرت بأحواله 

أحوال سيدي الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي عبد العزيز الدريين رضي اهللا عنه املنقولة عنه، وكان رضي 
قيماً يف قرى الريف حيرس للناس العلم، ويفتيهم، ويعلمهم اآلداب، واألخالق، وكنت إذا رأيته اهللا عنه م

ال يهون عليك مفارقته، ولو طال الزمان ملا هو عليه من حسن األخالق، وهضم النفس، وتذكر أحوال 
 شهاب الدين وأخذ العلم عن مجاعة منهم الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي. اآلخرة حىت كأا رأى عني

بن اإلقطيع الربلسي رضي اهللا عنه مث بعده عن سيدي الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي على النبتييت 
الضرير، وهو أكرب مشاخيه ختلقاً، وحتققاً، ومل يفارق شيخه إىل أن مات، وأخربين بعض الفقراء الصادقني 

ه أحد األربعني فأنكر ذلك فنام حتت دكة أنه مسع بعض الناس يقول إن سيدي علياً البحريي رضي اهللا عن
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املؤذنني باجلامع األزهر فرأى يف منامه مجاعة بعد مجاعة يقولون بل هو إمام األربعني وكان رضي اهللا عنه 
وهل النار إال ملثلي، وكانت فتاواه تأيت إىل مصر فيتعجب العلماء : كثري البكاء فإذا عتبوه يف ذلك يقول

 ما فيها من التخويف للخصم حىت يرجع إىل احلق وكان رضي اهللا عنه يقول قد من حالوة لفظها، وكثرة
عشنا إىل زمان صار اخللق فيه يف غمرة، ونسوا يوماً تشيب فيه األطفال، وتسري فيه اجلبال، وكان رضي 

اهللا كنه إذا مر على األطفال يسلم عليهم، ويسأهلم الدعاء، وكان رضي اهللا عنه يقول أدركنا مجاعة 
يكون طول ليلهم، ويتضرعون يف حق هذه اخلليقة، ويقولون كل شيء نزل ذه البالد اليت حولنا فهو 

مات رضي اهللا عنه يف شوال سنة ثالث، . بسوء أفعالنا، ولو خرجنا خلف عنهم البالء رضي اهللا عنه
  .ومخسني، وتسعمائة، ودفن بنواحي سيدي حممد املنري رضي اهللا تعاىل عنهما

عنه  رضي اهللا خي العارف باهللا تعالى سيدي الشيخ أبو العباس الحريثيأومنهم    

    

صحبته حنو ثالثني سنة فما رأيته قط انتصر لنفسه ساعة، ونشأ رمحه اهللا تعاىل على العبادة، واالشتغال 
من بالعلم، وقراءة القرآن بالسبع مث خدم الشيخ حممد بن عنان رضي اهللا عنه، وزوجة ابنته وقربه أشد 

مجيع أصحابه مث أخذ بعض الطريق عن سيدي الشيخ علي املرصفي رضي اهللا عنه وأذن له أن يتصدر 
بعده لطريق اهللا تعاىل، وأن يلقن كلمة التوحيد قالوا ومل يقع من الشيخ رضي اهللا عنه اإلذن لغريه رضي 

طريق، وانتفع الناس على يديه اهللا عنه لعزة مقامه، ومعرفته بشروط أهل الطريق، وبرع رضي اهللا عنه يف ال
يف طريق اهللا تعاىل، ووقع له كرامات كثرية ال حتصى حبضريت فمنها ما أعلم أنه كان حيب كتمانه 

وقد طلع يل مرة بواسري حىت حصل يل منها ضرر شديد فشكوت . فكتمته، ومنها ما سكت عنه فذكرته
فصليت العصر ونظرت فلم أجد هلا أثراً رضي ذلك له فقال غدا تزول إن شاء اهللا تعاىل يف صالة العصر 

اهللا عنه، وأعطى رضي اهللا عنه القبول التام عند اخلاص، والعام حىت إذ بعضهم شرب ماء غسالة يديه من 
ذفر السمك، وعمر عدة مساجد يف دمياط، واحمللة، وغريمها، وكان رضي اهللا عنه كرمي النفس ظريفاً 

: تبسم زاهداً يف الدنيا كثري الوحدة يف الليل وطوى األربعني يوماًحسن املعاشرة بطيء الغيط كثري ال

وكان حلو املنطق ال تكاد تسمع منه إال ما حتب، ورمبا جلست معه بعد صالة العشاء فيطلع الفجر، 
وحنن يف جملس، واحد، وكنت أقدر الليلة بنحو سبع درج، وكان رضي اهللا عنه كثري التحمل هلموم 

نه شن بال جلد على عظم، وما مسعته قط بعد نفسه من أهل الطريق، وكثرياً ما كان اخللق حىت صار كأ
يقول إذا مسع شيئاً من كالم أهل الطريق استراحت العرايا من شراء الصابون، وكان فتحه الكبري بعد وفاة 

الناس شيخه رضي اهللا عنه فدخل اخللوة مراراً، وما خرج حىت مسع اهلواتف تأمره بذلك فخرج، ودعا 
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إىل طريق اهللا تعاىل، ولقن رضي اهللا عنه حنو الشعرة آالف مريد، ومل يزل على طريقته احلسين مل يتغري 
وكان رضي اهللا عنه حيط كثرياً على فقراء املطاوعة ويقول ألم قطاع الطريق على فقراء . حىت مات

مل يكن حطه عليهم نقضاً فيهم و. األرياف، وليس يف طريقهم ترق لعدم الشيخ الذي يبني هلم األخالق
إمنا هو ملصلحة املريدين الذين أخذوا عنه الطريق، ومل تعلق فيهم صنارة، وذلك ألن عضب الكامل على 

اإلنسان إمنا هو ملصلحة ذلك اإلنسان ال حظاً للنفس فأفهم وسبق سيدي أبا العباس إىل ما ذكرناه سيدي 
كلهم ينهون مجاعتهم عن االجتماع باملطاوعة هلذه العلة حممد الغمري، وسيدي مدين، وغريمها فكانوا 

اليت تقدمت، واهللا أعلم، وملا حضرته الوفاة قال لسيدي أمحد بن حميي الدين الغمري، وللحاضرين خرجنا 
. وكذلك وقع لسيدي إبراهيم املتبويل رضي اهللا عنه: قلت. من الدنيا، ومل يصح معنا صاحب يف الطريق

ابك فالناً وفالناً فقال رضي اهللا عنه هؤالء من معارفنا إمنا صاحبك من شرب من فقيل له إن من أصح
تويف رضي اهللا عنه بثغر دمياط يف سنة مخس، وأربعني، وتسعمائة، وقربه ا ظاهر يزار رضي اهللا . حبرك

عنه، ولقد قصدته يف حاجة، وأنا فوق سطوح مدرسة أم خوند مبصر فرأيته خرج من قربه ميشي من 
  .مياط، وأنا أنظره إىل أن صار بيين وبينه حنو مخسة أذرع فقال عليك بالصرب، مث اختفى رضي اهللا عنهد

تعالى عنه  رضي اهللا شيخي ووالدي وقدوتي الشيخ نور الدين الشونيومنهم    

    

احي وهو أطول أشياخي خدمة خدمته مخساً وثالثني سنة مل يتغري علي يوماً واحداً، وشوين اسم بلدة بنو
طندتا بلد سيدي أمحد البدوي رضي اهللا عنه ريب ا صغرياً مث انتقل إىل مقام سيدي أمحد البدوي رضي 
اهللا عنه، وأنشأ فيه جملس الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو شاب أمرد فاجتمع يف ذلك 

 إىل أن يسلم على املنارة لصالة الس خلق كثري، وكانوا جيلسون فيه من بعد صالة املغرب ليلة اجلمعة
اجلمعة مث إنه خرج يشيع مجاعة مسافرين إىل مصر يف حبر الفيض فخرجت املركب به من غري قصد منه 
فلم يقدر أحد على رجوعها إىل الرب فقال توكلنا على اهللا فجاء إىل مصر فأقام ا أوالً يف تربة السلطان 

ر جملس الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عام سبع برقوق بالصحراء، وأنشأ يف اجلامع األزه
وتسعني ومثامنائة، وكان رضي اهللا عنه يقوم من التربة كل ليلة مجعة إىل األزهر، ويرجع فلما عمر 

السلطان طومان ، باي العادل تربته نقله إليهما، وأعطاه، وظيفة املزمالت ا فكان يسقي الناس طول 
 ا، وله من العمر تسعون سنة وكان مل تزوج قط النهار فأقام ا سنني عديدة مث دخل إىل مصر، وتزوج

مث انتقل إىل مدرسة السيوفية اليت وقع لسيدي عمر بن الفارض مع شيخه البقال فيها ما وقع فأقام ا إىل 
قادرية خبط بني أن مات يف سنة أربع وأربعني وتسعمائة، ودفن عندنا بالقبة اورة لباب املدرسة ال
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  .السورين، وقربه ا ظاهر يزار

وأخربين رضي اهللا عنه قال من حني كنت صغرياً أرعى البهائم يف شوين وأنا أصب لصالة على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، وكنت أدفع غذائي إىل الصغار، وأقول هلم كلوه، وصلوا أنا وإياكم على رسول 

: قلت.  نقطع غالب النهار يف الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماهللا صلى اهللا عليه وسلم فكنا

وملا دخلت مصر يف سنة إحدى عشرة وتسعمائة لقيين الشيخ شهاب الدين الطويل اذوب رضي اهللا 
عنه فقال يل أنت ابن الشوين أيش حال أبوك، وكنت ال أعرف قط من هو الشوين فما كان إال حنو 

ص أن رجالً يسمى الشيخ نور الدين الشوين من الصاحلني يف تربة العادلية امض بنا سنتني فأخربين شخ
نزوره فلما دخلنا عليه رحب يب أكثر من أصحايب وقال يل أيش قال لك الشيخ شهاب الدين فأخربته، 
فقال هو صاحب اطالع، وإن شاء اهللا تعاىل حيصل لك من جهاتنا نصيب من اخلري فكنت أحضر معه 

 حنو سبع سنني فلما كانت سنة تسع عشرة قال يل مقصودي جتمع لك مجاعة يف اجلامع الذي أنت الس
فيه مقيم، وحتيي م ليلة اجلمعة بالصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على ترتيب هذا الس 

 خطر يل ليلة من الليايل فشرعت فيه يف السنة املذكورة فلم ينقطع بربكته ليلة واحدة إىل، وقتنا هذا مث إنه
حنو ألف مرة فقرأناها فرأى مجاعة بكثرة تلك الليلة سيدنا رسول " إنا أعطيناك الكوثر"أن أقرأ باجلماعة 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربت الشيخ بذلك ففعلها مبجلسه باجلامع األزهر مث إين كررت ليلة قوله 
حنو مخسني درجة فحصل للجماعة بسط عظيم " 286: قرةالب" "واعف عنا واغفر لنا وارمحنا: "تعاىل

ورأيت مرة يف واقعة أنين أمشي خلفه يف أرض . فأخربته بذلك فصار يفعلها مبجلسه، وتوارثها عنه مجاعته
بلور أبيض، وعليها سور شاهق يقرب من السماء، وحصل يل أنس عظيم يف تلك األرض كدت أن 

 السماء سلسلة فضة بيضاء، وفيها قربة فيها ماء أبيض من اللنب، أسكر منه فبينما حنن منشي إذ نزل من
وأحلى من العسل فرتلت إىل أن صار اإلنسان يصل إليها بفمه فشرب الشيخ رضي اهللا عنه منها، 

وأعطاين الفضلة فشربتها مث ختلف الشيخ، ومشيت حىت غبت عن الشيخ فرتلت يل سلسلة ذهب، وفيها 
، وفيها ثالث عيون مكتوب على العليا منها مستمد هذه العني من اهللا، شيء مربع حنو الشرب يف شرب

وعلى الوسطى مستمد هذه العني من اهللا، وعلى السفلى مستمد هذه العني من الكرسي فأهلمين اهللا تعاىل 
فشربت من الوسطى مث رجعت إىل الشيخ رضي اهللا عنه فأخربته مبا شربته، وبأنه من العني اليت تستمد 

لعرش فقال يا فالن تتخلق إن شاء اهللا تعاىل بالرمحة على مجيع العامل وسر بذلك سروراً عظيماً رضي من ا
  .اهللا عنه

    

وكان رضي اهللا عنه حسن العشرة مجيل اخللق كرمي . مث قال يل صدق كالم الشيخ شهاب الدين املتقدم
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سواء، وهذه الصفة من صفات صايف القلب ممسوحاً كباطن الطفل . النفس حسن السمت كثري التبسم
اجللة، وكان إذا نزل باملسلمني هم أو غم ال يقر له قرار حىت يرتفع، وكان ال يتفوه قط برؤية رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا كان يقول رأي بعض الفقراء، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال له كذا، 

  .يا له صلى اهللا عليه وسلموكذا مع أن مرتبته كانت تقتضي كثرة الرؤ

اشتبهت : ورأيته عن يسار النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف، وقائع ال أحصيها فكنت أذكر له ذلك فيقول
  .يب، وال يعترف بذلك

    

ورأيت مرة قائالً يقول يف شوارع مصر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عند الشيخ نور الدين الشوين 
د االجتماع به فليذهب إىل مدرسه السيوفية فمضيت إليها فوجدت السيد أبا هريرة رضي اهللا عنه فمن أرا

رضي اهللا عنه على باا األول فسلمت عليه، مث وحدت املقداد بن األسود على باا الثاين فسلمت عليه 
مث، وجدت شخصاً ال أعرفه على باا الثالث فلما، وقفت على باب خلوة الشيخ وجدت الشيخ، ومل 

أجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عنده فبهت يف وجه الشيخ فأمعنت النظر فرأيت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ماء أبيض شفافاً جيري من جهته إىل أقدامه فغاب جسم الشيخ، وظهر جسم النيب صلى 

ا مث استيقظت اهللا عليه وسلم فسلمت عليه ورحب يب وأوصاين بأمور وردت يف سنته فأكد على ما فيه
فلما أخربت الشيخ رضي اهللا عنه بذلك قال، واهللا ما سررت يف عمري كله كسروري ذا، وصار يبكي 
حىت بل حليته رضي اهللا عنه وروى يف عرفات يف املوقف مراراً ال حتصى حىت حلف شخص من أصحابه 

صر موضعاً، وتفرعت عنه بالطالق إنه رآه وسلم عليه فيه، وهو مل يعترف، ويقول أنا ما برحت من م
سائر جمالس الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت على وجه األرض اآلن يف احلجاز والشام، ومصر، 

وذلك مل يعهد بأحد قبله إمنا كان . والصعيد، واحمللة الكربى وإسكندرية، وبالد الغرب وبالد التكرور
هللا عليه وسلم فرادى يف أنفسهم، وأما اجتماع الناس الناس هلم أوراد يف الصالة على رسول اهللا صلى ا

على هذه اهليئة فلم يبلغنا وقوعه من أحد من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عصره رضي اهللا 
عنه، وملا تويف رضي اهللا عنه رأيته يف قربه، وقد اتسع مد البصر، وهو مغطى بلحاف حرير أخضر 

ه بعد سنتني، ونصف، وهو يقول يل غطين باملالية فإين عريان فلم أعرف ما مساحته قدر فدان مث إين رأيت
املراد بذلك فمات ولدي حممد تلك الليلة فرتلنا به ندفنه جباتبه يف الفسقية فرأيته عرياناً على الرمل مل يبق 

شيء من كفنه، وال خيط واحد ووجدته طرياً خير ظهره دماً مثل ما دفناه سواء مل يتغري من جسده 
وهذا من أدل دليل على أنه من شهداء . إذا قمت وكسوك، أرسل يل مالييت: فغطيته باملالية، وقلت له

احملبة فإن األرض مل تأكل من جسده شيئاً بعد سنتني، ونصف، وال انتفخ، وال ننت له حلم، وإمنا وجدنا 
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ومخسني يوماً فذاب حلم ظهره الدم خير من ظهره طرياً ألنه ملا مرض مل يستطع أحد أن يقلبه مدة سبع 
فضممناه بالقطن، وورق املون، ومل يتأوه قط، ومل يئن يف ذلك املرض، ورأيته مرة أخرى فقلت يا سيدي 

أيش حالكم فقال جعلوين بواب الربزخ فال يدخل الربزخ عمل حىت يعرض علي، وما رأيت أضوأ، وال 
والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، " قل هو اهللا أحد"أنور من عمل أصحابنا يعين من قراءة 

: ورأيت مرة اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه، وقال يل. وال إله إال اهللا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنا عاتب عليك وعلى نور الدين الطرابلسي ونور الدين الشوين، وكنت تلك الليلة نائماً يف الروضة عند 
إلمام نزوركم بكرة إن شاء اهللا فقال ال هذا الوقت فأخذ بيدي، ومشى من الروضة بين الوفاء فقلت ل

حىت طلع يب فوق قبته، وفرش يل حصرياً بقرب اهلالل حبيث أين صرت أمسك املركب النحاس بيدي 
كل فقد ماتت ملوك الدنيا حبسرة األكل يف هذا : ومضى فأتى ببطيخ وجنب طري، وخبز لني، وقال

، وقصصت املنام على الشيخ نور الدين الطرابلسي فركب يف احلال للزيارة دخلت للشيخ املوضع فرجعت
نور الدين الشوين فقلت له، وكان عنده عرعر صاحب الشريف بركات سلطان مكة فقال هذه أباطيل 

مثل اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه يعتب علي مثلكم يف الزيارة الشريف عرعر تلك الليلة فرأى اإلمام 
الشافعي رضي اهللا عنه، وقال له قول عبد الوهاب صحيح، وأنا عاتب على الثالث فجاء الشيخ نور 

  .الدين، وأخربه اخلرب

وقال يل لوال الشوين يف مصر هلوى بأهلها ما هوى ومناقبه رضي اهللا كثرية، وإن شاء اهللا تعاىل : مث قال
  .نفردها بالتأليف إن كان يف األجل فسحة، واهللا أعلم

تعالى  رضي اهللا أخي وصاحبي سيدي الشيخ أبو الفضل األحمديومنهم    

    

صاحب الكشوفات الربانية، واالتفاقات السماوية، واملواهب اللدنية مسعت اهلواتف تفول يف األسحار ما 
صحبت مثل الشيخ أيب الفضل، وال تصحب مثله، كان رمحه اهللا تعاىل أكابر أولياء اهللا، وما رأيت أعرف 

 بطريق اهللا عز وجل، وال بأحوال الدنيا، واآلخر له نفوذ البصر يف كل شيء لو أخذ يتكلم يف أفراد منه
صحبته رضي اهللا عنه حنو مخس عشرة سنة، ووقع بيين وبينه احتاد مل يقع يل قط . الوجود لضاقت الدفاتر

 عرضته عليه فيخرج يل ورقة مع غريه، وهو أنه كان يرد على الكالم من احلكمة يف الليل فأكتبه فإذا جاء
من عمامته، ويقول وأنا اآلخر، وقع يل ذلك فنف بل الكالم على اآلخر فال يزيد أحدمها على اآلخر 
حرفاً، ورمبا يقول بعض الناس إن أحدنا كتب ذلك من اآلخر، وكان رضي اهللا حيرك تطور األعمال 

حد قط األشياخ الذين كتبت مناقبهم يف هذه الليلية، والنهارية، ويرى معارجها، وهذا أمر ما رأيته أل
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الطبقات، وقد سألين مرة األمري حميي الدين بن أصبغ أسبغ اهللا عليه نعم الدارين أن أدعو له باخلالص من 
سجن السلطان فسألتا هللا تعاىل يف األسحار فجاءين سيدي الشيخ أبو الفضل، وقال يل ضحكت الليلة 

باخلالص من السجن، وقد بقي له من املدة مخسة شهور، وسبعة أيام عليك يف دعائك البن أيب أصبغ 
قال ورأيت دعاءك، وهو يصعد إىل . كنت شاطر مصر مل تقدر على إخراجه حىت تنقضي هذه املدة

السماء حنو قامة، ويرجع إليك ورمبا كان يأتيين فيخربين جبميع ما وقع يل يف الليل، وكان من شأنه حتمل 
ار ليس عليه أوقية حلم، وكان رضي اهللا عنه يقول يل منذ سنني، وأنا أحس بلحمي مهوم الناس حىت ص

كأنه يف صحن حناس على النار يطشطش، وكان من شأنه التقشف يف املكل، وامللبس، وخدمته مجيع 
إخوانه، وكنا إذا خرجنا ملثل أهرام اجليزة أو غريها من الترتهات حيمل نعال اجلماعة كلهم يف خرج على 

واهللا : نقه، ومن أيب أقسم عليه باهللا تعاىل حىت ميكنه من محل نعله، وشكوت له مرة مرضاً نزل يب فقالع
العظيم يل منذ عشر سنني، وأنا أحس أنين يف صحن حناس على النار من غري ماء يطشطش فيه فحط 

  .مرضك جبنب هذا جتده، والش

ج صيفاً، وشتاء، وكان رضي اهللا عنه من أعظم وكان رضي اهللا عنه ال ينام من الليل إال حنو عشر در
الناس تعظيماً للمساجد مل يتجرأ قط أن يدخل مسجداً إال تبعا لغريه فكان ميكث واقفاً على باب املسجد 

مثلنا ال ينبغي له أن يدخل املساجد إال تبعاً لعامة املسلمني : حىت إذا دخل أحد دخل يف ذراه، ويقول
أنت ما تعرف حايل، : ا، ورأيت مرة يف ثوبه أثراً فقلت له دعين أغسله لك فقاللعجزنا عن القيام بآدا

واهللا إين ألستحي من لبس الثوب النظيف على ذايت هذه القذرة، وكان رضي اهللا عنه يقول أعطاين اهللا 
تعاىل أن ال أنظر قط إىل شيء من احلبوب نظرة واحدة، ويسوس أو يتلف أبداً، وجربنا ذلك يف خمزن 

  .القمح الذي كان يسوس عندنا

    

وكان رضي اهللا عنه يعرف أصحاب النوبة يف سائر أقطار األرض، ويعرف من توىل ذلك اليوم منهم، 
وحج رضي اهللا عنه مرات على التجريد . ومن عزل، وكان لونه أصفر حنيفاً ال تكاد جتد عليه أوقية حلم

الة تسافر فقال لترايب فإن نطفيت مرغوها يف تربة فلما كان آخر حجة كان ضعيفاً فقلت له يف هذه احل
الشهداء ببدر فكان كما قال فمرض مرضاً شديداً قبل بدر بيومني مث تويف، ودفن ببدر كما قال، وذلك 

يف سنة اثنتني و أربعني وتسعمائة فلما حججت سنة سبع، وأربعني مضيت إىل قربه فقلت له أقسم عليك 
قرب، وعرفتين بقربك فناداين تعال فإين ها هنا فعرفت قربه بتعريفه يل رضي اهللا باهللا إال ما نطقت يل من ال

عنه، ومدحت له مرة بعض الفقراء فقال أمجعين عليه فدخلنا فوجدناه يف اخللوة فقال له سيدي أفضل 
 الدين رمحه اهللا تعاىل يا هو مة فتخبط ذلك الفقري من صياحه عليه حىت كاد يذهل فقال سيدي أفضل
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الدين رضي اهللا عنه وعزة ريب لوال الشفقة عليه لشققت قلبه بالصوت مث قال يل هذا يكل مهما وجد ال 
الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي : "يتورع فهذا الذي تركه يتخبط كما قال اهللا تعاىل

 ودقق عليه الكالم حىت قال ، فذاكره مذاكرة يف حقائق اليقني"275: البقرة" "يتخبطه الشيطان من املس
له ذلك الفقري ترتل لنا يف العبارة، واملقام مث رأى عنده رجالً خمتلياً وصوته ضعيف يف الذكر فقال له 

أخرج هذا الفقري، وأطعمه وإال مات، ودخل النار فقال الفقري هذا من شرط اخللوة فقال له سيدي أفضل 
هذه فإن العبد إذا كان ولياً هللا فال حيتاج إىل هذا العالج وإن وماذا يطلب باخللوة : الدين رضي اهللا عنه

كان غري ويل هللا فال يصري ولياً بالعالج وشجرة السنط ال تكون تفاحاً بالعالج فأخذ سيدي أبو الفضل 
وقال امسع مين واخرج، وما وعدك اهللا به حيصل إن شاء اهللا تعاىل فلم خيرج فقال اهللا يبتليك . رغيفاً

 فمات بعد يوم وليلة، وكان رضي اهللا عنه يقول بواطن هذه اخلالئق كالبلور الصايف أرى ما يف باملوت
بواطنهم كما أرى ما ظواهرهم، وكان إذا احنرف من إنسان يذوب ذلك اإلنسان، وال يفلح يف شيء من 

ه يف داره ويقول أمر الدنيا وال من أمر اآلخرة، وكان رضي اهللا عنه يعرف من أنف اإلنسان مجيع ما يفعل
هذا ما هو باختياري، وسألت اهللا تعاىل احلجاب فلم حيجبين؛ واهللا تعاىل يف ذلك حكم، وأسرار وكان له 

كالم عال يف الطريق، واملقامات، وأحوال الكمل، وكان يقول من وراثي إبراهيم اخلليل عليه الصالة 
 اإلجياد اإلهلي اإلنسان، والتكوين الطبيعي اعلم يا أخي املراد من: ومن كالمه رضي اهللا عنه. والسالم

الناري ليس إال معرفه الربوب وأوصافها، والعبودية، وأخالقها فأما أوصاف الربوبية فكيفيك يا أخي منها 
ما وصل إليك علمه إهلاماً، وتقليداً بواسطة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غري تشبيه، وال تعطيل، 

هي مقابلة األوصاف الربوبية على السواء فكل صفة استحقتها األلوهية طلبت وأما أخالق العبودبة ف
العبودية حقها من مقابلة ذلك الوصف، ومن هذا املقام كان استغفاره صلى اهللا عليه وسلم فكل عن 

مقامه يتكلم، وعما وصف به يترجم، ومسعته رضي اهللا عنه يقول من نظر إىل ثواب يف أعماله عاجالً أو 
  . فقد خرج عن أوصاف العبودية اليت ال ثواب هلا إال وجه اهللا تعاىلآجالً

    

وكان يقول عليك حبسن الظن يف شأن والة أمور املسلمني، وإن جاروا فإن اهللا ال يسأل أحداً قط يف 
اآلخرة مل حسنت ظنك بالعباد، وكان يقول ال تسب أحداً من خلق تعاىل على التعيني بسبب معصية، 

إنك ال تدري مب خيتم لك، وله وال تسبب من أحد إذا سببت إال فعله ال عينه فإن عينك، وإن عظمت ف
إا شجرة أكره "وعينه واحد فال تسب إال الفعل الرديء املذموم لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الثوم 

ل ال خيلو ، فلم، يقل أكرهها وإمنا أكره رحيها الذي هو بعض صفاا، وكان رضي اهللا عنه يقو"رحيها
املنقص ألعراض الناس عن ثالثة أحوال إما أن يرى نفسه أفضل منهم فهو حينئذ أسوأ حاالً منهم كما 
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وقع إلبليس مع آدم عليه السالم، وإما أن يرى نفسه مثلهم فما أنكر إال على حال نفسه حقيقة، وإما أن 
ول هؤالء املنقصون ألعراضنا فالحون مسعته مرة يق. يرى نفسه دوم فال يليق به تنقيص من هو خري منه

لنا يزنون لنا اخلراج فقلت له كيف؟ فقال ألم ينقلون يف صحائفنا مجيع أعماهلم الصاحلة اخلالصة، ومث 
ذنوب ال يكفرها إال كالم الناس يف عرض اإلنسان، وكان رضي اهللا عنه يقول عليكم حبسن االعتقاد 

املعتقد فيه، ولو كان غري أهل لذلك فإنكم مل تربطوا قلبكم إال مع فإنه ربط القلب مع اهللا تعاىل بواسطة 
اهللا تعاىل ال مع الواسطة، واهللا يستحي من طلب عبده له أن يفقده عندما طلبه، وكان رضي اهللا عنه 

يقول كونوا عبيد اهللا ال عبيد أنفسكم، وال عبيد ديناركم، ودرمهكم فإن كل ما تعلق به خاطركم من 
ذمم أخذ من عبوديتكم بقدر حبكم له، وأنتم له ختلقوا للسكون، وال ألنفسكم بل خلقكم له حممود أو م

فال ربوا منه فإنكم حرام على أنفسكم فكيف ال حترموا على غريكم، وكان رضي اهللا عنه يقول كفوا 
لشرع غضبكم عمن يسيء إليكم ألنه مسلط عليكم بإرادة ربكم، وكان يقول افعلوا كل ما أمركم به ا

إن استطعتم، ولكن من حيث مشروعيته واألمر به ال من حيث علة أخرى، واتركوا العلل كلها يف مجيع 
وكان رضي اهللا " ،39: الرعد"، "ميحو اهللا ما يشاء ويثبت: "أحوالكم، وأعمالكم، واقطعوا الكل بقوله

ه، وكان يقول ال تركن إىل عنه يقول ال تقطعوا مبا علمتموه من الكتاب، والسنة ولو كان حقاً يف نفس
شيء، وال تأمن نفسك يف شيء، وال تأمن مكر اهللا لشيء، وال ختتر لنفسك حالة تكون عليها فإنك ال 
تدري أتصل إىل ما اخترته أم ال مث إن وصلت إليه فال تعلم ألك فيه خري أم ال، وإن مل تصل إليه فاشكر 

 عنه يقول إذا خريك احلق تعاىل يف شيء فاختر عدم الذي منعك فإنه مل مينعك عن خبل، وكان رضي اهللا
االختيار، وال تقف مع شيء، وال تر لنفسك شيئاً، وال حتزن على شيء خرج عنك فإنه لو كان لك ما 

. خرج عنك وال تفرح قط مبا حصل لك من أمور الدنيا، واآلخرة دون اهللا تعاىل فإن ما سوى اهللا عدم

ل إليكم أحد كالماً يف عرضكم من أحد فازجروه، ولو كان من أعز وكان رضي اهللا عنه يقول إذا نق
إخوانكم يف العادة، وقولوا له إن كنت تعتقد هذا األمر فينا فأنت، ومن نقلت عنه سواء بل أنت أسوأ 
حاالً ألنه مل يسمعنا ذلك، وأنت أمسعته لنا، وإن كنت تعتقد أن ذلك ألمر باطل يف حقنا وبعيد منا أن 

ومسعته رضي اهللا عنه يقول ال تتكلموا قط مع من فىت يف التوحيد فإنه . له فما فائدة نقله لنانقع يف مث
مغلوب وكلوه ملشيئة اهللا تعاىل، وال تشتغلوا بإكثار من مطالعة كتب التوحيد فإا توقفكم عما أنتم 

انكم مع أهل خملوقون له فكل تكلم حبسب علمه، وذوقه، وكان رضي اهللا عنه يقول عليكم حبفظ لس
الشرع فإم بوابون حلضرة األمساء، والصفات، وعليكم حبفظ قلوبكم من اإلنكار على أحد من األولياء 
فإم بوابون حلضرة الذات، وإياكم، واالنتقاد على عقائد األولياء مبا علمتموه من أقوال املتكلمني فإن 

إلهلية، وكان رضي اهللا عنه يقول ال تقربوا عقائد األولياء مطلقة متجردة يف كل آن على حسب الشئون ا
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من األولياء إال باألدب، ولو باسطوكم فان قلوم مملوكة، ونفوسهم مفقودة، وعقوهلم غري معقولة 
فيمقتون على أقل من القليل، وينفذ اهللا مرادهم فيكم، وكان رضي اهللا عنه يقول إذا صحبتم كامالً فال 

ه الظاهر فإن الكمل ال يسترون هلم كالماً، وال حاالً إذ التدبري من بقايا تؤولوا له كالماً إىل غري مفهوم
تدبري النفس، وحفظها، وكان رضي اهللا عنه يقول اسألوا اهللا العفو، والعافية وأحلوا عليه، ولو كان 

    أحدكم صبوراً، وكان رضي اهللا عنه يقول احلقيقة، والشريعة كفتا امليزان، 

  .صل منك ميل إليها كنت هلاوأنت قلبها فكل كفة ح

وكان رضي اهللا عنه يقول عليكم بتنظيف باطنكم من احلرص، والغل، واحلقد وحنو ذلك فإن امللك ال 
يرضى أن يسكن جبواركم، وأنتم على هذا احلال فكيف يسكن اهللا تعاىل قلوبكم يا داود طهر يل بيتاً 

 به نفوسكم ومل تسمح بإظهاره من علم أو وكان رضي اهللا عنه يقول عليكم بإخراج كل علقت. أسكنه
حال أو غريمها، وال تتركوا النصح إلخوانكم، ولو ذموكم ألجل ذلك، وكان رضي اهللا عنه يقول 

عليكم بإصالح الطعمة استطعتم فإا أساسكم الذي يتم لكم به بناء دينكم، ومجيع أعمالكم الصاحلة 
أرسله احلق تعاىل إليكم من غري سؤال ما عدا الذهب فإن كنتم متجردين عن األسباب فاقبلوا كل ما 

والفضة، والثياب الفاخرة فإذا بلغ أحدكم مبلغ الرجال عرف كل لقمة من أين جاءت وعرف من 
يستحق أكلها كالبناء يعرف مكان كل طوبة يضعها، وكان رضي اهللا عنه يقول إذا غضب شيخك على 

 لغري اهللا فأمسك عن االجتناب كأحوال املشايخ أحد فعليك أن جتتنبه فإن علمت أن غضب شيخك
  .القاصرين اآلن

    

وكان رضي اهللا عنه يقول إذا فاجأك يف حال الذكر شيء من حال أو غريه فال تدفعه عن نفسك، وال 
تستجلب ذلك جبميع باطنك، وتفعلك فإن ذلك سوء أدب، وكان رضي اهللا عنه يقول ال تأنفوا من 

اىل من فضله كائناً من كان ال سيما أهل احلرف النافعة فإن عندهم من األدب ما التعلم ممن خصه اهللا تع
ال يوجد عند خصوص الناس، وكان يقول إياكم أن تظهر، والكم حاالً أو وصفاً دون أن يتوىل اهللا ذلك 

 من غري اختياركم، وكان رضي اهللا عنه يقول احذروا من قربه تعاىل لكم أن يفتنكم بالقرب مع أنه ال

خصوصية، لكم فيه، وإذا علم أحدكم ما هو عليه من القرب فهو بعيد من القرب فإن حقيقة القرب 
الغيبية بالقرب عن القرب حىت ال تشهد حالك يف القرب إال بعد، وال يف العلم إال جهالً وال يف التواضع 

وكان رضي اهللا " تبصرونوحنن أقرب إليه منكم، ولكم ال "إال كرب فإن شهود القرب مينع العلم بالقرب 
احذروا من االغترار بصحبته لكم أن يستدرجكم حببكم له فيشغلكم بكم عنه وإذا كشف : عنه يقول

لكم عن حقائقكم حسبتم أنكم هو، ومن هنا يفع االستدراج، وال خالص لكم إال إن شهدمتوه به تعاىل 
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: هود" "ىل الذين ظلموا فتمسكم الناروال تركنوا إ: "وسئل رضي اهللا عنه مرة عن قوله تعاىل. ال بكم

: اآلية هل يدخل يف ذلك الركون إىل النفس فقال رضي اهللا عنه نعم، مث قال رضي اهللا عنه" 113

وإيضاح ذلك أن هذه اآلية أيضاً متضمنة لعدم اختيار العباد مع رم، ومتضمنة أيضاً ملعرفة أقرب الطرق 
اهرة، والباطنة فإن يف باطنها احلث على اآلمر بالتخلق باملقام إىل احلق وهو أصل جامع جلميع الطرق الظ

اإلبراهيمي الذي حنن مكلفون باتباعه، وذلك أن األركان صفة من صفات النفس والظلم أيضاً من 
صفاا، وهي موصوفة بالظلم واألركان يف نفسها العتمادها على نفسها ودعواها بأا أفضل وأعلم من 

 هي ذلك من نفسها، ولوال أا موصوفة بالظلم ما ظهر عنها قط فعل وال أمر قبيح، غريها، ولو مل تعلم
وهذا أيضاً أقوى دليل على جهلها مبعرفة نفسها، ورمبا حيث مل تسند إىل را مجيع أفعاهلا وأقواهلا، 

بنار نفسه، وحركاا، وسكناا الظاهرة والباطنة، ومعلوم أن الظامل نفسه إمنا هو معذب يف هذه الدار 
وانظر يا أخي إىل إبراهيم عليه السالم وعلى نبينا . وشهواته ال بالنار احملسوسة اليت تقع له يف الدار اآلخرة

أفضل الصالة، والسالم ملا مل تؤثر فيه نار الشهوة مل تؤثر فيه نار احلس بل، وجدها برداً ألجل صفة الربد 
التدبري املفضي إىل الشرك األكرب املشار إليه بقول لقمان الذي يف باطنه عليه الصالة، والسالم من حر 

فعلم أن الظامل حلق ربه معذب بنار البعد عنه، ومتقرب إىل هواه الذي " إن الشرك لظلم عظيم"البنه 
وإمنا " 23: اجلاثية" "أفرءيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم: "جعله معبوده، ووجهته قال تعاىل

علم ألنه مل يتخذ له إهلاً خارجاً عنه بعيداً منه، واإلله من شأنه القرب، وما مث أقرب إىل وصفه هنا بال
اإلنسان من نفسه لنفسه ألن هواه املعبود عامل مبا يظهر يف سره، وجنراه خبالف اإلله اعول يف الظاهر 

ا ألطف األوثان اهلوى، فإنه غري عامل مبصاحل تلك النفس، وأحواهلا لبعده، وعدم علمه، ومن هنا قالو
وكثفها احلجارة، وأيضاً فإن النفس العابدة هلواها هي املعبودة هلذا فإن صفاا عابدة لذاا، ولذلك وقع 

عرف "، ويف حديث من "21: الذاريات" "وىف أنفسكم أفال تبصرون: "علينا التوبيخ اإلهلي يف قوله تعاىل
مل تقبل تكراراً، والنفس، والرب قبال التكرار فاعلم ما حتته فإن املعرفة هنا تكررت وهي " نفسه عرف ربه

وكان رضي اهللا عنه . تصب التحقيق إن شاء اهللا تعاىل، وصلى اهللا وسلم على معلم اخلري، ومظهر التوحيد
يقول مث ثالث مرات لثالث رجال زاحم عليها متصوفة زمامنا بغري حق وهي تلقني الذكر للمريدين، 

رقة وإخاؤهم هلم العذبة، فأما تلقني الذكر فشرطه عندي أن يعطيه اهللا تعاىل من القوة، سهم وإلباسهم اخل
والتمكني وكمال احلال ما مينح املريد عند قوله قال ال إله إال اهللا مجيع علوم الشرائع املرتلة إذ هي كلها 

 كما وقع لعلي بن أيب طالب أحكام ال إله إال اهللا فال حيتاج بعد ذلك الس إىل تعليم شيء من الشرائع
رضي اهللا عنه حىت كان يقول عندي من العلم الذي أسره إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ليس 

عند جربيل وال ميكائيل فيقول له ابن عباس كيف؟ فيقول إن جربيل عليه السالم ختلف عن رسول اهللا 
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    صلى اهللا عليه وسلم ليلة 

. فال يدري ما وقع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك"  إال له مقام معلوموما منا: "اإلسراء، وقال

  .هذا هو التلقني احلقيقي، وال يكون إال ملن احتد بشيخه حىت صار كأنه هو

وأما إلباس اخلرقة فشرطه عندي أيضاً أن يعطي اهللا ذلك الشيخ من القوة ما يرتع به عن املريد حال قوله 
و قلنسوتك مثال مجيع األخالق املذمومة فيتعطل عن استعمال شيء منها إىل أن ميوت له اخلع قميصك أ

ذلك املريد مث خيلع على املريد مع إلباسه تلك اخلرقة مجيع األخالق احملمودة اليت هي غاية درجة املريد يف 
ألخالق فمن مل علم اهللا عز وجل فال حيتاج ذلك املريد بعد إلباس شيخه له اخلرقة إىل عالج خلق من ا

يعطه اهللا تعاىل ذلك ففعله كاالستهزاء بطريق العارفني، ولبسها على هذا الشرط سيدي الشيخ حميي الدين 
بن العريب رضي اهللا تعاىل عنه من اخلضر عليه السالم عند احلجر األسود وأخذ عليه العهد بالتسليم 

يقدر اهللا ذلك الشيخ على أن خيلع على املريد ملقامات الشيوخ؛ وأما إرخاء العذبة فشرطه عندي أيضاً أن 
حال إرخائها له سر النمو، والزيادة لكل شيء مسه ذلك املريد أو نظر إليه لتكون تلك الزيادة املرخاة من 

وملا أرخاها معروف الكرخي . العمامة عالمة، وإشارة إىل التحقيق لتلك املرتبة من باب التحدث بالنعم
سقطي رضي اهللا عنه سقف بيتاً له فقصر خشبة عن الوصول إىل اجلدار اآلخر رضي اهللا عنه للسري ال

فمطها فطالت، ومن قال من متصوفة هذا الزمان ليس ما قلته يف هذه الثالثة األمور شرطاً لكونه هو 
عارياً عن تلك الشروط فقد أساء الظن، وكذب بكرامات السلف الصاحل فال حول، وال قوة إال باهللا 

" 2: األنعام" "مث قضى أجال وأجل مسمى عنده: "عظيم، وكان رضي اهللا عنه يقول يف قوله تعاىلالعلي ال

األجل األول هو أجل اجلسم مبوته يف احلياة الدنيا واألجل املسمى عنده هو أجل الروحانية اليت خلقت 
 فتخمد، وذلك قبل األجسام بألفي عام فإا مستمرة احلياة إىل الصعق األخروي حني تصعق األرواح

أعين مخودها هو حظها من املوت، والفناء الالزم لصفة احلدث فال تبقى روح على وجه األرض، وال يف 
الربزخ إال ماتت يعين مخدت فقل له فهل للطائفة الذين ال يصعقون عند النفخة أجل مسمي كذلك 

.  على حقائق ال تقبل املوتخيصهم؟ فقال ذهب قوم إىل أم ال يصعقون أبداً ألن اهللا تعاىل أنشأهم

والذي تذهب إليه أم ميوتون لكنهم اشتغلوا حبضرة الشهود عن مساع النفخة فلم يدركهم حس النفخة 
فلم يصعقوا إذ ذاك مث إم ميوتون بعد ذلك بأمر اهللا حتقيقاً لوعده ومتييزاً لصفة القدم عن احلدوث قال، 

فال جييبه أحد وعلى ما ذهب إليه غرينا خيصص " 16: غافر" "ملن امللك اليوم: "وعليه حيمل قوله تعاىل
عدم اإلجابة مبن صعق يعين فال جييبه أحد ممن صعق ويكون االستثناء منقطعاً، وما ذهبنا إليه أويل فقل له 

  .فما املراد بالصور الذي ينفخ فيه

 فيها، وهو املسمى أيضاً بالناقور، فقال املراد به احلضرة الربزخية اليت ننقل إليها بعد املوت ونشهد نفوسنا
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وإمنا اختلف عليه األمساء الختالف الصفات فصارت أمساؤه كهو فجميع أرواح األجسام الطبيعية، 
والعنصرية اليت قبضها اهللا تعاىل مودعة يف صورة جسدية يف جمموع الصور املكىن عنه بالقرن، ومجيع ما 

مور إمنا يدركه بعني الصورة اليت هو فيها يف القرن، وكان يدركه اإلنسان بعد املوت يف الربزخ من األ
كل رؤيا فهي صادقة، وإذا أخطأت الرؤية فاملراد أن من عربها هو املخطئ حيث مل : رضي اهللا عنه يقول

يعرف ما املراد بتلك الصورة، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي رأى يف منامه كأنه ضربت 
عب بك، وما قال له خيالك فاسد فاخليال كله صحيح عند احملقق والسالم، وكان عنقه إن الشيطان ل

رضي اهللا عنه يقول من صفي جوهرة نفسه علم أن احلياة إما هي لعني اجلوهر وعلم أن املوت إمنا هو 
خ ال فالشهيد املقتول يف سبيل اهللا ينقله اهللا تعاىل إىل الربز. لتبدل الصور، وحينئذ يشهد موته كال موت

  .عن موت فهو مقتول ال ميت

    

ومن هنا قالوا العارفون ال ميوتون وإمنا ينقلون من دار إىل دار ألم أماتوا نفوسهم يف دار الدنيا بااهدة، 
أراد أن ينظر إىل ميت ميشي على وجه األرض فلينظر إىل أيب بكر "من : وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول

: ال بد للموت من املوت ألنه خملوق قال اهللا تعاىل: ن رضي اهللا عنه يقولوكا" الصديق رضي اهللا عنه

ولكن موته يف الظاهر حياته يف الباطن، واملتويل لقبض روحه احلياة " 2: امللك" "خلق املوت واحلياة"
" المإن املوت ميثل يف صورة كبش، ويذحبه حيىي عليه الس"األبدية اليت مظهرها حيىي عليه السالم كما ورد 

موازين اآلخرة تدرك حباسة : بشارة ألهل اجلنة باحلياة اليت ال موت بعدها، وكان رضي اهللا عنه يقول
البصر كموازين أهل الدنيا لكنها ممثلة غري حمسوسة عكس الدنيا فهي كتمثل األعمال سواء فإن األعمال 

يؤتى باملوت يف : " عليه وسلميف الدنيا أعراض ويف اآلخرة تكون أشخاصاً، وانظر إىل قوله صلى اهللا
ومل يقل يؤتى به كبشاً ألن احلقائق ال تنقلب، فإذا وضعت املوازين لوزن األعمال جعلت " صورة كبش

فيها كتب اخلالئق احلاوية جلميع أعماهلم لكن أعماهلم الظاهرة دون الباطنة ألن األعمال الباطنة ال تدخل 
هو امليزان احلكمي املعنوي فمحسوس حملسوس، ومعىن ملعىن يقابل امليزان احملسوس لكن يقام فيها العدل، و

وإمنا مل " واحلمد هللا متأل امليزان"كل مبثله، وآخر ما يوضع يف امليزان يف قول العبد احلمد هللا، وهلذا ورد 
ه وال تكن ال إله إال اهللا متأل امليزان كاحلمد هللا ألن كل عمل خري له مقابل من ضمه هذا اخلري يف موازين

يقابل ال إله إال اهللا إال الشرك، وال جيتمع توحيد، وشرك يف ميزان واحد خبالف املعاصي غري الشرك إذ 
وإيضاح ما لناه أن اإلنسان إن كان يقول ال إله إال اهللا معتقداً هلا . العاصي مل خيرج عن اإلسالم مبعصيته

يصح اجلمع بينهما مل تدخل ال إله إال اهللا امليزان فما أشرك، وإن أشرك فما اعتقد ال إله إال اهللا فلما مل 
لعدم ما يعادهلا يف الكفة األخرى، وإمنا دخلت ال إله إال اهللا ميزان صاحب السجالت التسعة والتسعني 
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ال إله إال اهللا معتقداً هلا إال أنه مل يعمل معها خرياً قط : من السيئات ألن صاحب السجالت كان يقول
إال اهللا يف مقابلة التسعة والتسعني سجال من السيئات فترجح كفة ال إله إال اهللا فكان وضع ال إله 

ال نور للصراط يف : وكان رضي اهللا عنه يقول. باجلميع، وتطيش السجالت فال يثقل مع اسم اهللا شيء
نفسه ألنه منصوب على ظهر جهنم وهي مظلمة، وإمنا النور الذي يكون على الصراط من نور املاشني 

مل مل يقل تعاىل، وبشمائلهم؟ فقال رضي : فقلت له" يسعى نورهم بني أيديهم، وبأميام: "ليه قال تعاىلع
  .اهللا عنه ألن املؤمن يف اآلخرة ال مشال له كما أن أهل النار ال ميني هلم

شتاق مث من تشتاق إليه اجلنة كما يشتاق إليها، وهم املطيعون، ومث من ال ت: وكان رضي اهللا عنه يقول
إليه اجلنة، وهم يشتاقون إليها، وهم عصاة املؤمنني، ومث من تشتاق إليه اجلنة، وهو ال يشتاقها، وهم 

أرباب األحوال، ومث من ال تشتاق إليه اجلنة، وال يشتاق هو إليها، وهم املكذبون بيوم الدين، والقائلون 
جلنة ألهلها فيتنعمون بذلك أشد التنعم، بنفي اجلنة احملسوسة وكان رضي اهللا عنه يقول يقع التمين يف ا

وذلك ألنه متن حمقق لوجود ما يتمناه حال التمين فال يتوهم أحد من أهل اجلنة نعيماً فوق نعيمه أو يتمناه 
  .إال حصل له حبسب ما تومهه إن تومهه معىن كان معىن، وإن تومهه حساً كان حساً

    " ال مقطوعة وال ممنوعة: " فاكهة اجلنةوسئل رمحه اهللا تعاىل عن املراد بقوله تعاىل يف

هل املراد ال مقطوعة صيفاً، وال شتاء أو أا ال تقطع حني تقطف؟ فقال رضي اهللا عنه " 33: الواقعة"
مجيع فاكهة اجلنة تؤكل من غري قطع؟ فمعىن ال مقطوعة أا ال تقطع حال القطع بل يقطف اإلنسان، 

 والعني باقية يف غصن الشجرة هذا أعطاه الكشف فعني ما يأكله ويأكل من غري قطع، فاألكل موجود،
وكان رضي اهللا عنه يقول الذي عليه احملققون أن . هو عني ما يشهده يف غصن الشجرة، واهللا أعلم

أجسام أهل اجلنة تنطوي يف أرواحهم فتكون األرواح ظروفاً لألجسام بعكس ما كانت يف الدنيا فيكون 
لدار اآلخرة للروح ال للجسم، وهلذا يتحولون يف أي صورة شاءوا كما هم اليوم الظهور، واحلكم يف ا

يتناسل أهل اجلنة فيها إذا شاءوا فيجامع : عندنا املالئكة، وعامل األرواح، وكان رضي اهللا عنه يقول
لنوع الرجل زوجته اآلدمية أو احلوراء فيوجد اهللا تعاىل عند كل دفعة ولذا وذلك ألن اهللا تعاىل جعل ا

اإلنساين غري متناهي األشخاص دنيا، وأخرى لشرفه عنده، وكان رضي اهللا عنه يقول ليس ألهل اجلنة 
دبر مطلقاً ال الرجل، وال املرأة ألن اهللا تعاىل إمنا جعل الدبر يف دار الدنيا خمرجاً للغائط، وال غائط هناك، 

 الرجل، وقبل املرأة حمتاج إليهما يف مجاع وإمنا خيرج األكل، والشرب رشحاً من أبدام، ولوال أن ذكر
أهل اجلنة ما كان وجدا يف اجلنة لعدم البول هناك، وكان رضي اهللا عنه يقول لذة مجاع أهل اجلنة تكون 
من خروج الريح ال من خروج املين إذ ال مين هناك فيخرج من كل الزوجني ريح مثرية كرائحة املسك 

  .يها ولداً وتكمل نشأته ما بني الدفعتنيفتلقى يف الرحم فتتكون من حينه ف
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فيخرج ولد مصور مع النفس اخلارج من املرأة، ويشاهد األبوان كل من ولدا هلما من ذلك النكاح يف 
كل دفعة مث يذهب ذلك الولد فال يعود إليهما أبداً كاملالئكة املتطورين من أنفاس بين آدم يف دار الدنيا، 

يت املعمور مث إن هؤالء األوالد ليس هلم حفظ يف النعيم احملسوس، وال وكاملالئكة الذين يدخلون الب
املعنوي إمنا نعيمهم برزخي كنعيم صاحب الرؤيا، وكان رضي اهللا عنه يقول، تتوالد األرواح مع األرواح 

يف اجلنة فينكح الويل من حيث روحه زوجته من حيث روحها فيتولد بينهما أوالد روحانيون بأجسام، 
سوسات وكان يقول شجرة طويب يف مرتل اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وهي وصور حم

حجاب مظهر نور فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها فما من جنة، وال درجة، وال بيت، وال مكان إال وفيه 
فرع من شجرة طويب وذلك ليكون سر نعيم كل درجة ونصيب كل ويل فيها من نورانية فاطمة يف 

معناه أن األكل " 35: الرعد" "أكلها دائم: "ك الفرع وكان رضي اهللا عنه يقول يف قوله تعاىلحجاب ذل
ال ينقطع عنهم مىت طلبوه ال أم يأكلون دائماً فالدوام يف األكل هو عني التنعيم مبا به يكون الغذاء 

ا هو كاجلايب اجلامع للجسم فإذا أكل اإلنسان حىت شبع فليس ذلك بغذاء، وال يأكل على احلقيقة، وإمن
للمال يف خزانته واملعدة جامعة ملا مجعه هذا اآلكل من األطعمة، واألشربة فإذا اختزن ذلك يف معدته، 

ورفع يده فحينئذ تتواله الطبيعة بالتدبري، وينتقل ذلك الطعام من حال إىل حال، ويغذيه ا يف كل نفس 
كمة يف ترتيب نشأة كل متغذ مث إذا خلت اخلزانة من فهو ال يزال يف غذاء دائم، ولوال ذلك لبطلت احل

: ومسعته يقول. األكل حرك الطبع اجلايب إىل حتصيل ما ميلؤها به وهكذا على الدوام هذا معىن أكلها دائم

منهم من يراه بباصر العني فقط، ومنهم من يراه بكلها، ومنهم : الناس يف رؤية رم عز وجل على أقسام
هه، ومنهم من يراه جبميع جسده، وهم األنبياء عليهم الصالة والسالم ومن ورثهم من يراه جبميع، وج

  .جعلنا اهللا تعاىل منهم مبنه، وكرمه آمني

  .ويف هذا القدر كفاية من كالمه رضي اهللا عنه، واحلمد هللا رب العاملني

   رحمهتعالى عنه و رضي اهللا الشيخ ناصر الدين النحاسومنهم  

    

عشرة سنة، كان من رجال اهللا املستورين، وكان على قدم التعب ال يذيق نفسه راحة، صحبته حنو مخس 
وال شهوة، وكان يذهب كل يوم إىل املذبح يأيت بكروش البهائم، وطحاالا، وشغتها يف قفة عظيمة على 

رأسه يطعمها للكالب العاجزين، والقطط، واحلدادي، والغربان، وكانت داره مأواهم يف غالب 
قات، ورأيت حدأة عجوزاً مقيمة يف داره يوم موته فلما غسلناه، ومحلناه خرجت معه طائرة على األو

نعشه حىت دفناه يف زاوية الشيخ على اخلواص رضي اهللا عنه خارج باب الفتوح مبصر احملروسة، وسافر 
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أخربين مبوت على التجريد من مصر ماشياً من غري زاد، وال راحلة، وال قبول شيء من أحد إىل مكة، و
أخي أفضل الدين رمحه اهللا يوم مات، وقال مات أخونا أفضل الدين هذا اليوم، وغدا يدفن ببدر فلما جاء 

احلجاج أخربونا أنه مات قبل دخول بدر مبرحلة، ومحل إىل بدر، ودفن ا رضي اهللا عنه جبوار قبور 
مات سنة مخس، . خلمول، وعدم الشهرةالشهداء، وكراماته كثرية، ولكنا تركنا ذكرها لكونه كان حيب ا

  .وأربعني وتسعمائة رضي اهللا عنه

اهللا  رحمه الشيخ الكامل العارف باهللا تعالى سيدي علي الكازرونيومنهم    

أحد أصحاب سيدي علي بن ميمون شيخ سيدي حممد بن عراق رضي اهللا عنه، كان رضي اهللا عنه كثري 
ه أنه رمبا ميكث اخلمسة الشهور أو أكثر ال يضع جنبه باألرض ال ااهدة، والرياضة أخربين رضي اهللا عن

ليال، وال اراً صحبته مدة إقامة احلج مبكة املشرفة حنو عشرين يوماً سنة سبع، وأربعني، وتسعمائة 
وكذلك يف حجيت سنة ثالث ومخسني، وتسعمائة مدة املوسم، وانتفعت بكالمه، وإشاراته، ومواعظه، 

التوحيد، وله رسائل نافعة يف الطريق أطلعين على بعضها، وكان ذا متكني، وحمبة لستر ودقائقه يف علم 
مقامه بني الناس حىت إن أهل مكة غالبهم ينكر عليه، ويقول هذا رجل حمب للدنيا، وسبب ذلك ما أسره 

غلوه عن إيل، وقال يل هذه بلد اهللا، وحضرته اخلاصة، وكل من تظاهر فيها بصالح أقبل عليه الناس، وش
ربه عز وجل فلما دخلت مكة على حاليت اليت كنت عليها يف الشام اعتقدوين، وأقبلوا علي فتظاهرت 

ومن كالمه رضي اهللا عنه . حبب الدنيا، وسؤايل هلم من الصدقات فنفروا عين فاسترحت رضي اهللا عنه
فته من احلدود، واألحكام من إرشاد العوام إىل معرفة ما جيب على املكلف معر: اإلرشاد على ثالثة أقسام

فروض العني والكفاية، وإرشاد اخلواص إىل معرفة النفس، وهو معرفة الداء، والدواء فيما يرد على 
وإرشاد خواص اخلواص، وهو معرفة ما جيب هللا وما جيوز وما . النفس، وعلى الضمائر من اخلواطر

ضي اهللا عنه الطريق إىل اهللا كمال الشهود ولزوم وقال ر. يستحيل، وترتيه صفاته، وأمسائه، وذاته، وأفعاله
احلدود، وقال من ثبت له االستقامة فقد أذن له يف الكالم، وقال الوقوف مع املظاهر حجاب ظاهر، 
والترقي عن املظاهر كشف ظاهر، وقال من صدق ما يقال فيه من املذموم فقد سلك، ومن صدق ما 

كان جماهداً فحقيق أن يكون مشاهداً، وقال من صدق يف طلب يقال فيه من احملمود فقد هلك، وقال من 
اهللا مل يبال بترك ما سواه، ومن بالغ يف مدح نفسه فقد بالغ يف ذم غريه، ومن بالغ يف ذم غريه فقد بالغ 
يف مدح نفسه، وكان يقول فسق العارف يف ايته أن يتوسع، وينعم نفسه باملباح فوق الكفاية وكان 

د أثبت، ومن أثبت فقد نفي، ومن أثبت ونفي ثبت، وكان يقول ذكر منك إليه وذكر يقول من نفي فق
منه إليك، وذكر منه إليه ال منك، وال إليك، وكان يقول من ادعى كمال الطريقة بغري أدب الشريعة فال 
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 برهان له، ومن ادعى، وجود احلقيقة بغري كمال آداب الطريقة فال برهان له، وكان يقول من زهد يف

  .فضول الثياب كان من األحباب

    

وأن . وكان يقول إذا طلعت مشس املعرفة على وجود العارف مل يبق جنوم، وال قمر، وإن وجد األثر
يقول من ترقي عن اخلواطر الشيطانية قطع حجب العنصر الناري ومن ترقي عن اخلواطر النفسانية قطع 

ا ومل يقف مع حظوظ نفسه فيها قطع حجب حجب العنصر الترايب، ومن ادعي الطاعة، وأخلص فيه
العنصر املائي، ومن عرف اهللا يف كل شيء، وبكل شيء، وعند كل شيء، ومل يقف مع شيء قطع 

حجب اهلوائي، ومن ترقي عن احلجب النورانية فقد ترقي عن مالحظة روحه القائم بصورته اجلثمانية، 
ومل يتفقه فقد تزندق ومن تفقه، وتصوف وكان يقول من تفقه، ومل يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف، 

فقد حتقق، وكان يقول كل ما خفي عن املظاهر ظهر إشراقه يف الباطن، وكان يقول إذا جتاهل العارف 
قوي يف اإلخالص، والسالمة من القواطع، وكان يقرر من غلب نفسه فال غالب له ومن غلبته نفسه غلبه 

 واجلمع ارد جحود جلي، وشهود اجلمع يف الفرق كل أحد، وكان يقول الفرق ارد شرك خفي،
واهللا يعصمك من "كمال علي، وكان يقول البعيد يف عني القرب، والقريب يف عني البعد، وأجر القياس 

وكان يقول يف باطن الزهد طمع، ويف باطن الطمع زهد، ويف باطن الكرب تواضع ويف باطن " الناس
ويف باطن الغين فقر، ويف باطن العز ذل، ويف باطن الذل عز، ويف التواضع كرب، ويف باطن الفقر غين، 

  ": واهللا يعصمك من الناس"باطن اإلميان باهللا كفر بغريه، ويف باطن الكفر بغريه إميان به وأجر القياس 

 مؤمن، وال كافر وال  كافر، وكن مؤمن فكن

 باطن، وال ظاهر وال  وكن باطن، وكن ظاهر

 أول، وال آخر الو  أول، وكن آخر وكن

 حامد، وال شاكر وال  حامد، وكن شاكر وكن

  : معناه الفناء عن شهود الكماالت على سبيل االفتخار باهللا، واهللا أعلم: قلت

 سر على األشاير والرسم  رمز فكن ذكياً القصد

 المظاهر لنا ستاير كل  فال تقف مع حروف رسمي

 السالك فإمنا هو لبقية يف، وجوده، ومن اإللباس أن يسأل وكان يقول كل مقام أو كل معىن يتعسر على
عن ذلك املقام أو يكرر فيه النظر الفكري فان أراد أن يتضح له املعىن من غري طلب فليجتهد يف إزالة 

تلك البقية، وكان يقول اهلواء إذا مر على اجليفة محل رائحتها، وإذا مر على املسك محل رائحته وكذلك 
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يداً بواسطة مقره أو ممره فافهم، وكان يقول إمنا خلق اإلنسان أوال يف أحسن تقومي ألنه املاء يكتسب ق
من نظر بعني اجلمع : وكان يقول. كان عند الفطرة بال شهوة فلما ابتلى بالشهوات رد إىل أسفل سافلني

ن عرف الواحد كانت له احلقائق، واألسرار أفالكاً، ومن نظر بعني الفرق كانت املظاهر له أشراكاً وم
احلجاب بصورة الفعل عن : عند كل موجود يف كل زمان فقد هدى إىل صراط مستقيم، وكان يقول

: مالحظة الفاعل، ولو بقدر نفس واحد جحود خفي، وأجر القياس على سائر احلواس وكان يقول

الوقوف مع صورة الشيء من كل وجه شرك خفي، واالعراض عن الشيء من كل وجه جحود خفي 
الكمال يف شهود اجلمع إعطاء كل ذي حق : نف، وال تنف، وأثبت، وال تثبت آه آه آه، وكان يقولفا

كل ذرة من الوجود معراج، واملريب جربيل السالك انتهى كالمه رضي : حقه يف مقام الفرق، وكأنه يقول
  .مات سنة ستني، وتسعمائة رضي اهللا تعاىل عنه. اهللا عنه

ل الراسخالشيخ اإلمام الكامومنهم    

 األمني على األسرار العارف باهللا تعاىل، والداعي إليه الوارث الرباين النوراين الفرقاين العياين ذو املؤلفات 
ومن . اجلليلة، والصفات احلميدة، واأللفاظ الرشيقة واملعاين الدقيقة من شاع علمه يف أقاليم مصر، وذاع

، واصفه يف بيان أوصافه الزكية، وشيمه املرضية كراماته، وصفاته قد شرفت البقاع، ومن يكل لسان  

  الشيخ محمد الجاولي رضي اهللا عنه

صحبته رضي اهللا عنه مدة فما رأيت عليه شيئاً يشينه يف دينه بل تريب يف حجر األولياء على وجه اللطف، 
  : والدالل كما قال األستاذ سيدي علي بن وفا رضي اهللا عنه

  لموافاة، والوصالسوى ا  فما عرفنا، وال ألفنا

  .مات مبكة سنة نيف، وثالثني، وتسعمائة رضي اهللا عنه آمني

شيخنا، وقدوتنا إلى اهللا تعالى اإلمام الصالح الورع الزاهد شمس الدين الديروطي ثم ومنهم  
 الدمياطي الواعظ

    

مللوك، واألمراء، ومن كان يف اجلامع األزهر أيام السلطان قانصوه الغوري كان رضي اهللا عنه مهاباً عند ا
دوم زاهداً، ورعاً جماهداً صائماً قائماً آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر، وقد حضرت جملس، وعظه يف 

اجلامع األزهر مرات فرأيته جملساً تفيض فيه العيون، وكان إذا تكلم أنصتوا بأمجعهم، وكان حيضرها 
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 من جملسه متخشعاً صغرياً ذليال رضي اهللا عنه، وكان أكابر الدولة، وأمراء األلوف فكان كل واحد يقوم
إذا مر يف شوارع مصر يتزاحم الناس على رؤيته، وكان من مل حيصل ثوبه رمي بردائه من بعيد على ثيابه 
مث يأخذ رداءه فيمسح به على وجهه رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه خيتفي إذا شاء يف بيته أو غريه، 

ا كانت تضع ما يأكل، وما يشرب فيأكل وهي ال تراه إمنا تسمع كالمه فقط، وكان وذكرت، والدته أ
شجاعاً مقداماً يف كل أمر مهم، وخرج عليه مرة قطاع الطريق وهو يف حبر دمياط فخاف أهل املركب 

 وقالوا فقال هلم الشيخ ال ختافوا مث أشار إليها فتسمرت يف املاء فلم يقدروا أن حيركوها فاستغفروا وتابوا،
للريس من معك فقال الشيخ مشس الدين الدمياطي فقالوا أخربوه أنا تبنا إىل اهللا تعاىل فقال ميلوا إىل 

وحط مرة على السلطان الغوري يف ترك اجلهاد . جانب الرب، وأنتم ختلصون فمالوا فخلصوا رضي اهللا عنه
يكم، ورمحة اهللا وبركاته فلم يرد فأرسل السلطان خلفه فلما وصل إىل جملسه مال للسلطان السالم عل

عليه فقال إن مل ترد السالم فسقت، وعزلت فقال، وعليكم السالم، ورمحة اهللا، وبركاته مث قال عالم 
حتط علينا بني الناس يف ترك اجلهاد، وليس لنا مراكب جناهد فيها فقال عندك املال الذي تعمر به قطال 

نسيت نعم اهللا عليك، وقابلتها بالعصيان أما تذكر حني كنت الشيخ للسلطان قد : بينهما الكالم فقال
نصرانياً مث أسروك، وباعوك من يد إىل يد مث من اهللا عليك باحلرية، واإلسالم، ورقاك إىل أن صرت 

سلطاناً على اخللق، وعن قريب يأتيك املرض الذي ال ينجع فيه طب مث متوت، وتكفن وحيفرون لك قرباً 
 هذا يف التراب مث تبعث عرياناً عطشاناً جيعان مث توقف بني يدي احلكم العدل الذي مظلماً مث يدس أنفك

ال يظلم مثقال ذرة مث ينادي املنادي من كان له حق أو مظلمة على الغوري فليحضر فيحضر خالئق ال 
ة يا يعلم عدا إال اهللا تعاىل فتغري وجه السلطان من كالمه فقال كاتب السر ومجاعة السلطان الفاحت

سيدي الشيخ خوفاً على السلطان أن خيتل عقله فلما ويل الشيخ، وأفاق السلطان قال ائتوين بالشيخ 
فعرض عليه عشرة آالف دينار يستعني ا على بناء الربج الذي يف دمياط فردها عليه، وقال أنا رجل ذو 

 عليك فما رؤى أعز من مال ال أحتاج إىل مساعدة أحد، ولكن إن كنت أنت حمتاجاً أقرضتك، وصربت
الشيخ يف ذلك الس، وال أذل من السلطان يف هكذا كان العلماء العاملون، وقد صرف على عمارة 
الربج بدمياط حنو أربعني ألف دينار، ومل يساعده فيها أحد إمنا كان يعقد األشربة، ويتاجر يف اخليار 

 وظائف الفقهاء، وكان ينفر طلبته من أكل شنرب، وحنوه رضي اهللا عنه، ومل يأخذ قط معلوم وظيفة من
وله من املصنفات شرح . أوقاف الناس، قبول صدقام، وخيربهم أا تسود وجه قلوم رضي اهللا عنه

منهاج النووي يف الفقه، وشرح الستني مسألة، وكتاب القاموس يف الفقه، وشرح قطعة من اإلرشاد البن 
مع من قرأ عليهم القرآن، وهو صغري ومل يصده ما وصل إليه من املقري رضي اهللا عنه، وكان متواضعاً 

العلوم، واملعارف، والشهرة عن ذلك، ولقد رأيته مرة راكباً فرتل، وقبل يد أعمى تقوده ابنته فقلت له من 
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هذا؟ فقال هذا أقرأين، وأنا صغري حزبني من القرآن رضي اهللا عنه فما أقدر قط أن أمر عليه، وأنا راكب، 
 زوجته أن، ولدها محزة يقتل شهيداً، وأنه يأتيه مدفع فيطري رأسه معه فكان كما قال، وأخرب أن وأخرب

ولده سرياً يعيش صاحلاً، وميوت على ذلك، وملا حضرته الوفاة أخرب، والدته أنه ميوت يف تلك الرقدة 
ال فكانت، والدته فقالت له من أين لك علم هذا؟ فقال أخربين بذلك اخلضر عليه السالم فكان كما ق

  .خترب أا ملا محلت به رأت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاها كتاباً فكان الكتاب هو الشيخ

    

وأخربين، ولده سيدي سري فسح اهللا يف أجله أن والدته رأت الشيخ بعد مماته فقالت له ما وقع لك مع 
تويف رضي اهللا عنه يف ربيع األول سنة . منكر، ونكري فقال كلمونا بكالم مليح، وأجبناهم جبواب فصيح

إحدى وعشرين وتسعمائة وله من العمر نيف، ومخسون سنة رضي اهللا عنه، ودفن بزاويته بدمياط، ودفن 
  .عنده األخ العزيز العارف باهللا تعاىل سيدي أبو العباس احلريثي رضي اهللا عنه

  تعالى اهللا رحمه األخ الصالح الشيخ محمد السندناوي المحليومنهم  

كان شاباً صواماً قواماً قليل الكالم حسن السمت كرمي النفس حيب الوحدة ال ميل منها، أحب إليه جيلس 
اجتمع رمحه اهللا تعاىل بالشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي علي الدويب . يف املساجد املهجورة، واخلرائب

ه، وقال يا حممد ما فرح مين بذلك بالبحر الصغري بنواحي دمياط، وحصل له منه نفحات، وكساه جبت
قط أحد غريك وكانت له، والدة يربها، وال يكاد يرفع صوته عليها، وكان يقول هلا هبيين اهللا عز وجل، 

وامليعاد بيننا يف اآلخرة ليقطع طمعها منه، ومكث رضي اهللا عنه سنني عديدة حيج على التجريد ماشياً 
ه منه، وكان الغالب عليه السذاجة يف أمور الدنيا، واحلذق يف أمور حافياً ال يسأل أحداً شيئاً، وال يقبل

اآلخرة، وكان كثري التوجه إىل اهللا تعاىل قليل الكالم حسن املعاشرة لني اجلانب لعامة املسلمني واسع 
األخالق ال يكاد أحد يغضبه، ولو فعل معه ما فعل، أخذ عنه مجاعة من أهل الطريق، وانتفعت مبواعظ، 

  .ه رضي اهللا عنه، وصحبته حنو مخس عشر سنة ما رأيت عليه شيئاً يشينه يف دينه رضي اهللا عنهوآداب

  .مات سنة ثالث، وثالثني، وتسعمائة، ودفن بسندفا باحمللة الكربى رمحه اهللا تعاىل

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ الكامل المحقق سيدي أحمد الروميومنهم    

صحبته رضي اهللا عنه حنو عشرين سنة، وكان كثري .  نيل مصر احملروسةاملقيم مبصر العتيق جتاه مقياس
: ااهدات والرياضات أخربين أن له سبع عشرة سنة مل يقرب من عياله اشتغاال باهللا تعاىل، وكان يقول

قد فعلنا السنة، وولدنا أوالداً كثرية، وحصل املقصود، وكان رضي اهللا عنه حسن السمت على اهلمة 
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زلة حيب اخلمول، ويأخذ يف أسباب اخلفاء، ويقول ما بقي للظهور اآلن فائدة فإن الفقري ال ينبغي كثري الع
له الظهور إال ملصلحة الناس من أخذهم الطريق عنه، وقبول شفاعاته فيهم عند امللوك واألمراء، وما بقي 

يف طريق اهللا عز وجل وكان عند األمراء اعتقاد يف أحد، وال عند أحد من الفقراء مهة يطلب ا السلوك 
له كل يوم من اجلوايل، وغريها حنو كذا كذا ديناراً فينفقها كل يوم، ويتظاهر جبمع الدنيا ويقول نظهر 
الشمم على أركان الدولة صيانة للخرقة عن االنتهاك جهدنا رضي اهللا عنه، وكان حمققاً يف علوم النظر 

 غالب أيامه صائماً، ورمبا طوى ألربعني يوماً ال يأكل كل يوم غواصاً يف حبار التوحيد هيناً ليناً بشوشاً
  .مات سنة نيف وتسعني رضي اهللا عنه. غري مترة أو زبيبة رضي اهللا عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ الصالح العابد شاهين المحمديومنهم    

 اهللا عنه، أحد أصحاب سيدي الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي عمر روشين بناحية توريز العجم رضي
كان من جند السلطان األعظم قايتباي رمحه اهللا، وكان مقرباً عنده فسأله أن يتركه، وخيليه لعبادة ربه 
ففعل، وأعتقه فساح إىل بالد العجم، وأخذ عن شيخه املذكور مث رجع إىل مصر فسكن اجلبل املقطم، 

 يرتل إىل مصر حنو ثالثني سنة، وكان له وبىن له فيه معبداً، وحفر له فيه قرباً، ومل يزل مقيماً فيه ال
الشهرة العظيمة بالصالح يف دولة السلطان ابن عثمان، وتردد األمراء، والوزراء إىل زيارته، ومل يكن ذلك 
يف مصر ألحد يف زمنه وكان كثري املكاشفة قليل الكالم جداً جتلس عنده اليوم كامال ال تكاد تسمع منه 

شفاً يف اللبس معتزال عن الناس إىل أن توفاه اهللا تعاىل سنة نيف، وتسعمائة كلمة، وكان كثري السهر متق
  .رضي اهللا عنه

اهللا تعالى  رحمه الشيخ الصالح عبد القادر السبكيومنهم    

كان من أصحاب التصريف بقرى مصر رضي اهللا عنه، وكان رضي اهللا عنه كثري : أحد رجال اهللا تعاىل
  . يصرب على معاشرته إال أكابر الفقراءالتالوة للقرآن كثري الشطح ال

    

وكان كثري التشعيث ملن عرف منه أنه يعتقده، وكان كثري الكشف ال حيجبه اجلدران، واملسافات البعيدة 
من اطالعه على ما يفعله اإلنسان يف قعر بيته وكان ليله كله تارة يقرأ، وتارة يضحك، وتارة يكلم نفسه 

إىل السوق يسخره أهل احلارة يف قضاء حوائجهم فيقضيها هلم على أمت إىل الصباح، وكان إذا ذهب 
الوجوه، وكان له يف خرجه وعاء واحد يشتري قيه مجيع ما يطلبه الناس من املائعات فكان يضع فيه 

الشريج، والعسل، والزيت احلار، وغري ذلك مث يرجع فيعصر من اإلناء لكل أحد حاجته من غري اختالط، 
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ة جيعل هلا وألوالدها براقع على وجوهها، ويقول إمنا أفعل ذلك خوفاً من العني، وكان إذا وكان له محار
مل جيد مركباً يعدي فيه يركبها ويسوقها على وجه املاء إىل ذلك الرب، وكان يتكلم بالكالم الذي يستحي 

  .منه عرفاً، وخطب مرة عروساً فرآها فأعجبته فتعرى هلا حبضرة أبيها

نت اآلخرى حىت ال تقويل بعد ذلك بدنه خشن أو فيه برص أو غري ذلك مث مسك ذكره، وقال انظري أ
وقال انظري هل يكفيك هذا، وإال فرمبا تقويل هذا ذكره كبري ال أحتمله أو يكون صغرياً ال يكفيك 

فتقلقي مين وتطليب زوجاً أكرب آلة مين، وكان له بنت حيملها على ظهره أي موضع ذهب حىت كربت، 
خوفاً من أوالد الزنا، وكان رمبا ذهب ليغسل هلا ثوا يف الربكة :  حيملها على كتفه، وهو يقولوهو

فيحفر هلا يف األرض، ويردم التراب عليها حىت ينشف ثوا، وركب آخر عمره اخليول املسومة، ولبس 
وكان الباشا لباس األمراء، ووضع الريش يف عمامته كاجلاويش فكان كل من رآه يعتقد أنه جاويش، 

داود ال يرد له كلمة، وكذلك الدفتردار وابن بغداد، وغريهم من قضاة الشرع، ورمبا ادعى على بعض 
املنكرين عليه دعاوي باطلة يف ظاهر الشرع، وحكم له القضاة ا ال يستطيعون خمالفته قهراً عليهم، 

  .مات سنة نيفة، وتسعمائة.  العطبوأخرب دوراً كثرية من املنكرين عليه رضي اهللا عنه لكونه كان كثري

عنه  رضي اهللا الشيخ الصالح العابد أحمد الكعكيومنهم    

كان عابداً زاهداً كثري الغوص يف علم التوحيد لكن لسانه مغلق ال يكاد يفهم عنه، وكان أول ما يبلي 
 أربعني ألف صالة من ثوبه موضع ركبتيه من كثرة السجود، واجللوس، وكان ورده يف اليوم، والليلة حنو

على النيب صلى اهللا عليه وسلم واثين عشر ألف تسبيحة، وأحزاباً، وأمساء، ورمبا دخل يف ورده من 
اصفرار الشمس فما يقوم منه إىل ضحوة النهار، وكان كثري الشطح تبعاً لشيخه سيدي الشيخ حممد 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال الكعكي املدفون بالقلعة بزاويته بالقرب من سيدي سارية صاحب رسول 
يقدر على صحبته كل أحد، وكان الغالب عليه حمبة اخلمول، وعدم الشهرة، وكان ال يسكن إال يف 

ما بقي أهل القرن العاشر : الربوع بني السوقة، واحملترفني وينهي عن سكين الزوايا، والربط، ويقول
ه أكثر من عشرين سنة، وكان خيربين مبا يقع يف صحبته رضي اهللا عن. يقدرون على القيام حبق الظهور

  .بييت ومبا خيطر يل، وكان غالب الناس ال يعتقده لكثرة تشعيثه قوال ال فعال تستراً حلاله رضي اهللا عنه

مات رضي اهللا عنه خامس عشر رجب سنة اثنتني، ومخسني، وتسعمائة، ودفن ببوالق يف مقام العارف 
  .لي رضي اهللا عنهباهللا تعاىل سيدي حسني أيب ع

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ الكامل سيدي علي الهنديومنهم    
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نزيل مكة اجتمعت به فيها سنة سبع، وأربعني، وتسعمائة، وترددت إليه، وتردد إيل، وكان عاملاً ورعاً، 
 ال وزاهداً حنيف البدن ال تكاد جتد عليه أوقية حلم من كثرة اجلوع، وكان كثري الصمت كثري العزلة

خيرج من بيته إال لصالة اجلمعة يف احلرم فيصلي يف أطراف الصفوف مث يرجع بسرعة، وأدخلين داره 
فرأيت عنده مجاعة من الفقراء الصادقني يف جوانب حوش داره كل فقري له خص يتوجه فيه إىل اهللا تعاىل 

عجبين يف مكة مثله، وله عدة منهم التايل، ومنهم الذاكر، ومنهم املراقب، ومنهم املطالع يف العلم ما أ
مؤلفات منها ترتيب اجلامع الصغري للحافظ السيوطي، ومنها خمتصر النهاية يف اللغة، وأطلعين على 

مصحف خبطه كل سطر ربع حزب يف ورقة واحد، وأعطاين نصفي فضة، وقال لك املعذرة يف هذا البلد 
  .ث ال أحتسب، رضي اهللا عنهفوسع اهللا علي احلج بربكته حىت أنفقت ماال عظيماً من حي

عنه  رضي اهللا الشيخ شعبان المجذوبومنهم    

    

كان من أهل التصريف مبصر احملروسة وأقعد آخر عمره يف زاويته بسويقة اللنب إىل أن مات، وكان خيرب 
لى بوقائع الزمان املستقبل، وأخربين سيدي على اخلواص رضي اهللا عنه أن اهللا تعاىل يطلع الشيخ شعبان ع

ما يقع يف كل سنة من رؤية هالهلا فكان إذا رأى اهلالل عرف مجيع ما فيه مكتوباً على العباد، وكان إذا 
اطلع على موت البهائم يلبس صبيحة تلك الليلة جلد البهائم البقر أو الغنم أو تسخري اجلمال اجلهة 

خلواص إذا أشكل عليه أمر وكان سيدي على ا. السلطنة يلبس الشليف الليف فيقع األمر كما نوه به
وجاءين مرة . يبعث يسأله عنه، وكان رضي اهللا عنه يرسل خيربين مع النقيب عن أحوايل الواقعة يف الليل

امرأة من الريف تريد أن تفسخ نكاح ابنتها لكون زوجها غاب عنها مدة طويلة فباتت عندي من غري 
خ ال تفرق بني رأسني يف احلالل فعلمت أن علمي فأرسل نقيبه يل من الفجر يقول يل يقول لك الشي

زوجها سريجع فأخربت املرأة فرجعت عن ذلك، وجاء األمر كما قاله، هذا، واملرأة مل ختاطبين بكالم، 
  .وإمنا كانت مضمرة يف نفسها أا حتربين بذلك بكرة النهار فعلم الشيخ خباطرها رضي اهللا عنه

رآن على كراسي املساجد يوم اجلمعة، وغريها فال ينكر عليه أحد، وكان يقرأ سوراً غري السور اليت يف الق
وكان العامي يظن أا من القرآن لشبهها باآليات يف الفواصل، وقد مسعته مرة يقرأ على باب دار على 
طريقة الفقهاء الذين يقرءون يف البيوت فصغيت إىل ما يقول فسمعته يقول، وما أنتم يف تصديق هود 

 أرسل اهللا لنا قوماً باملؤتفكات يضربوننا، ويأخذون أموالنا، وما لنا من ناصرين، مث قال بصادقني، ولقد
اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من الكالم العزيز يف صحائف فالن، وفالن إىل آخر ما قال؛ وكان رضي اهللا 

، وكان يرى حالل عنه عرياناً ال يلبس إال قطعة جلد أو بساط أو حصري أو لباد يغطي قبله، ودبره فقط
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زينة الدنيا كاحلرام يف االجتناب، وكانت اخلالئق تعتقله اعتقاداً زائداً مل أمسع قط أحداً ينكر عليه شيئاً 
من حاله بل يعدون رؤيته عيداً عندهم حتنيناً عليه من اهللا تعاىل رضي اهللا عنه، مات رضي اهللا عنه سنة 

  .نيف، وتسعمائة

بجامع آل ملك إبراهيم  زل عن الناسالشيخ الصالح المعتومنهم    

كان رضي اهللا عنه مقيماً باجلامع املذكور حنو أربعني سنة صابراً على الوحدة حني خربت حارة اجلامع 
ليال، واراً شتاء وصيفاً، وكانت األكابر تتردد إليه تتربك به، وكان يلبس العمامة أو الثوب ال خيلعها 

  .اهللا عنه سنة نيف، وتسعمائة. مات رضي. ني سنةحىت تذوب عليه، صحبته حنو ثالث

اهللا تعالى  رحمه الشيخ العارف باهللا تعالى محمد الصوفيومنهم    

كان رضي اهللا عنه من أكابر العارفني يأكل من عمل يده باحلياكة، وغريها، وال يقبل : نزيل مدينة الفيوم
ريب بأفصح عبارة، ومن كالمه رضي اهللا من أحد شيئاً، وكان حيل مشكالت الشيخ حميي الدين بن الع

سري إىل اهللا، وسري يف اهللا فما دام السالك يف املسالك الفانية اليت : اعلم أن السري يف الطريق سريان: عنه
هي طريق العدم فهو يف السري إىل اهللا فإذا قطع كرة الوجود صار إىل املعبود، ومل تكن هذه الرتبة إال من 

  : ار إىل ذلك سيدي عمر بن الفارض رضي اهللا عنه بقولهطريق األمساء كما أش

 لم تكن أفعالهم بالسديدة وإن  على سمة األسماء تجري أمورهم

    

ففي البداية أنت أنت، واالسم االسم، ويف وسط الطريق تارة أنت، وتارة االسم ويف النهاية أنت، وال 
ى منك إال فعل االسم فاملرئي أنت ال االسم اسم فإن التخلق به يظهر فعله على ناسوتك لقوته فال ير

لقصور نظر الرائني، وأما النافذ البصر فهو يعرف قوة اإلكسري يرجع صاحب هذا املقام به من غري 
مفارقة، وال بعد مسافة، وال قرا قال، ومث مقام يدخل به العبد إىل حضرة الرب من غري واسطة أمساء، 

ول رضي اهللا عنه، وكان يقول طي املعاين جمال أهل العلم األكرب، وأطال يف ذلك بكالم يدق على العق
وطي احملسوسات جمال أهل العلم األصغر، وكان يقول الصفات، وإن كانت راجعة لعني واحدة فبعضها 
متوقف على بعض توقف ظهور ال توقف إجياد ألا زمام الباطن من حيث الظاهر، والباطن زمام هلا من 

 ال تكون إال منه، وانظر كم شخص يقول ال إله إال اهللا فال حيصل له فتوح أهلها، حيث إن الفيض هلا
وكان خيرب أنه جيتمع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، يقظة أي، وقت أراد، وهو صادق ألنه صلى اهللا عليه 
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 وسلم، سائر يف كل مكان وجدت فيه شريعته وما منع الناس من رؤيته إال غلظ حجام، صحبته حنو

  .مخس، وثالثني سنة، وانتفعت بكالمه، وإشارته، رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ عبد العال المجذوبومنهم    

كان رضي اهللا عنه يلبس قميصاً إمنا كان يلبس إزاراً صيفاً، وشتاء، وكان مكشوف الرأس مل يزل حمافظاً 
جذع خنلة، وكان ميدح النيب صلى اهللا عليه على الطهارة، وكانت صالته تامة بطمأنينة، وذيول كأنه 

وسلم فيحصل للناس من إنشاده عربة، ويبكون، وكان يطوف البالد، والقرى مث يرجع إىل مصر، وكان 
سواكه مربوطاً يف إزاره، وكفنه مل يزل مربوطاً على بطنه إىل أن تويف، وكان حيمل إبريقاً عظيماً فيه ماء 

وملا دنت، وفاته دخل لنا الزاوية، وقال الفقراء يدفنون يف أي . يسقيهمومير على الناس يف شوارع مصر 
بلد فقلت اهللا أعلم فقال يف قليوب فكان األمر كما قال بعد ثالثة أيام، ودفن قريباً من القنطرة اليت يف 

  .وسط قليوب وبنوا عليه يف سنة ثالثني وتسعمائة، رضي اهللا عنه

عنه هللا  رضي االشيخ خليل المجذوبومنهم    

أصله من قرية يقال هلا املنيتني قريب من مليج، وشيبني، وكان عرياناً، ومل يزل باملنيتني إىل سنة أربعني، 
وتسعمائة فانتقل إىل شيبني فلما سافرنا إليها لعمارة اجلامع ا، وجدناه مقيماً بالبقعة اليت عملنا فيها 

اجلامع اجلامع فكان : فر حفراً يف تلك البقعة، ويقولاجلامع، وأخربنا أهل شيبني أن له مدة سنة وهو حي
الناس ال يعرفون معىن كالمه حىت عمرنا اجلامع يف ذلك املوضع، وملا وصلنا يف املركب إىل ساحل البحر 
خرج من شيبني، وتلقانا، وهو يضحك، وأظهر السرور، ومل يزل حولنا حىت عمرنا اجلامع، وظهرت له 

صادقة رضي اهللا عنه، وكان له طونس ساقية مل يزل خارقه يف عنقه ليال، كرامات خارقة، وكشوفات 
واراً حنو قنطار، وكان يطوف حول بلده طول النهار، ويزغرت، وتارة يصيح، وتارة يصمت، ورأيته 
مرة من بعيد، وهو صاعد كوم بلده فقلت يف سري يا ترى هل هو أمحدي أم برهامي فصاح يا دائم يا 

مات رضي اهللا عنه سنة نيف، وتسعمائة، ودفن ببلده بشيبني .  أنه برهامي رضي اهللا عنهدائم يشري إىل
  .رضي اهللا عنه

تعالى عنه  رضي اهللا الشيخ عامر المجذوبومنهم    

أصله من قرية يقال هلا البيجور مث انتقل إىل ناحية سرس، ومنوف، وكان شأنه الصمت ليال واراً، وكان 
قفاً على كوم عال ومعه طوق حجر طاحون حيركه بني رجليه، ومها مفرقتان، عامة اره، وليله وا
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وكانت له عمامة حنو قنطار ال يستطيع أحد أن يضعها على رأسه من ثقلها جيمعها من شراميط الكيمان، 
وقد أخربين الشيخ الصاحل أمحد السطيحة أنه ملا سافر إىل صعيد مصر عارضة فقراء الصعيد من أهل 

وأنه استنجد بسائر األولياء فما أجابه، وخلصه سوى الشيخ عامر هذا رضي اهللا عنه، وكان ال الباطن، 
مات رضي اهللا عنه يف سنة نيف، . يأكل إال إذا وضعوا له األكل، وإن مل يطعمه أحد يصرب، ولو شهراً

  .وتسعمائة

عنه  رضي اهللا الشيخ عمر المجذوبومنهم    

    

ق أمري اجليوش مبصر احملروسة، وكان كثري املكاشفات، ومن مجلة ما وقع كان رضي اهللا عنه مقيماً بسو
يل معه أنين ملا سافر السلطان قانصوه الغوري إىل مرج دابق سنة قتل يف معركة ابن عثمان قلت له يا 

شيخ عمر هل يدخل السلطان ابن عثمان مصر قال نعم، ومير من هذا املكان، وهنا موضع حافر فرسه 
ه ذلك القول حىت دخل السلطان سليم مصر، ووقع حافر فرسه يف ذلك املوضع الذي عينه فحفظنا علي

رضي اهللا عنه، وكان خيرب باألمور املستقبلة، ومن يتوىل من الوالة أو يعزل أو ميوت، وكان إذا نام ال 
يذوب، يضع رأسه عن األرض إىل الصباح، وكان ليله كله سهران، كان إذا لبس القميص ال يرتعه حىت 

مات رضي اهللا . وكان على رأسه عرقية بيضاء فقط من غري قلنسوة، وال عمامة، صحبته حنو ثالثني سنة
  .عنه سنة نيف، وتسعمائة

عنه  رضي اهللا األخ الصالح الورع الزاهد الشيخ سلمان الحانوتيومنهم    

ل التحدث بالنعم، كان مكث حنواً من سبعة وثالثني سنة ال يضع جنبه األرض كما أخرب بذلك على سبي
أكثر إقامته يف املساجد املهجورة، والبساتني اخلراب ليال، واراً، وكانت ثيابه تارة رثة، وتارة كثياب 

القضاة التجار، ولونه تارة، جتده أمحر كالقرمزي، وتارة أصفر متحوال، تارة جتده أمسن ما يكون، وتارة 
يل واحدة كأنه جالس معي فيها، وكان حيب اخلمول وعدم أهزل ما يكون، وكان خيربين بوقائعي يف الل

الشهرة فكل مكان عرف فيه انتقل منه وكان تارة جتده يف بركة احلبش وتارة يف الريدانية وتارة، يف 
اجلزيرة الوسطانية، وكان يدخل مصر أبداً إمنا هو حواليها ينتقل من ناحية إىل ناحية وبين خصه بالطوب 

مات رضي .  ساعة ينهدم، ويبنيه ثانياً، وثالثاً، وهكذا، وال ميكن أحداً يبنيه بالطنيمن غري طنب فكان كل
  .اهللا عنه سنة نيف، وتسعمائة

شهاب الدين بن داود بن المنزالوي رضي اهللا عنه  الشيخ الصالح السني المحمديومنهم    
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يخ حممد بن عنان أضبط للسنة كان رضي اهللا عنه مالزماً للعمل بالكتاب، والسنة، ما رأت يعين بعد الش
منه، وكان يقول من أراد حفظ السنة فليعمل ا فإا تتقيد عنده، وال ينساها، وكان يدرس العلم، ويقرأ 

كتب التصوف يف زاويته على حبرية دمياط، وكان مورداً للضيوف الواردين من دمياط، والصادرين، 
الدست، ويضع املاء يغليه، ويطعمه للضيف فيقول له ما وكان رمبا مل جيد شيئاً للضيف غري األرز فيعلق 

أطيب لنب هذا الرز فيقول الشيخ سبحان الستار، صحبته رضي اهللا تعاىل عنه حنواً من أربعني سنة ما رأيته 
مات سنة إحدى ومخسني وتسعمائة عن نيف ومثانني سنة رضي . قط زاغ عن السنة يف شيء من أحواله

  .اهللا تعاىل عنه

عنه  رضي اهللا الشيخ الصالح العابد الزاهد الشيخ علي العياشي ومنهم   

كان من أجل أصحاب سيدي أيب العباس الغمري رضي اهللا عنه، ومكث رضي اهللا عنه حنو نيف، 
وسبعني شنة ال يضع جنبه األرض إال من مرض شديد، وكان اشتغاله دائماً ليال، واراً، من قراءة إىل 

ظر إبليس، ويضربه بالعصا فقال يوماً إين ال أخاف من العصا، وإمنا أخاف من ذكر إىل صالة، وكان ين
نور القلب، وجلس معنا ليلة يف جملس الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلمعة فأخذ عصاه، 

عنقك، مل ضربتين فقال له؛ إمنا ضربت الشيطان الذي رأيته راكباً على : وضرب ا إنساناً يف الس فقال
ورجاله مدالتان على صدرك، وكانت األولياء األموات يزورونه كثرياً ال سيما اإلمام الشافعي رضي اهللا 
عنه فكان خيرب كل قليل أنه كان عنده يقظة ال نوماً، وكان من ال يعرف حاله يقول هذا خراف، ورأيته 

 فقط بترتيل، وتكراراً، وكنا وحنن مرة افتتح القرآن من صالة العشاء إىل طلوع الفجر فقرأ مخسة أحزاب
شباب نقوم من الليل فنجده قائماً يصلي هكذا على الدوام، وما رأيت له قط فروة جيلس عليها، وال 

خمدة، ومل يزل على ذلك إىل أن كف بصره أواخر عمره فلم ينقص من أوراده شيئاً، وكان إذا مل جيد من 
 اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه هذا الوقت وضأين فالن وضأين يوضئه تأتيه األولياء فيوضئونه فيقول وضأين

فالن ويصلي بذلك الوضوء، وكان يعض الناس ينكر ذلك حيث مل ير من يوضئه، ويقول هذا خف عقله 
  .رضي اهللا عنه، مات رضي اهللا عنه سنة نيف، وتسعمائة

    

ن أحوال العلماء العاملني من أهل وليكن ذلك آخر الطبقات، وقد أحببت أن أحلقها بذكر نبذة صاحلة م
مذهبنا فقط تربكاً بذكرهم، ونشراً لعبري مسكهم رضي اهللا عنهم فأقول، وباهللا التوفيق كان أبو بكر بن 
إسحاق الضبعي ال يترك قط قيام الليل يف سفر، وال حضر، وال صيف، وال شتاء، وكان إماماً يف مجيع 

حافظ للمذهب صائم الدهر، وكان القمويل رضي اهللا عنه ال احللوم، وكان ابن الصباغ رضي اهللا عنه 
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وكان أبو العباس الدبيلي رضي اهللا عنه يصوم دائماً، ويدرس القرآن . يفتر قط عن قول ال إله إال اهللا
  .دائماً، وخييط بالنهار فإذا أمسى صلى املغرب واشتغل بالفقه رضي اهللا عنه

شفاً زاهداً، وكان أصحابه رضي اهللا عنهم يقولون خالطناه إىل وكان أبو زيد املروزي رضي اهللا عنه متق
وكان اإلمام ابن احلداد خيتم كل يوم، . أن مات فما نظن أن املالئكة كتبت عليه خطيئة رضي اهللا عنه

وليلة ختمة، ويصوم يوماً، ويفطر يوماً، وخيتم كل مجعة ختمة أخرى يف ركعتني يف اجلامع قبل الصالة 
وكان اإلمام أبو جعفر الترمذي رضي اهللا عنه نفقته أربعة . مها كل يوم رضي اهللا عنهسوى اليت خيت

دراهم يف كل شهر، وكان ال يسأل أحداً قط رضي اهللا عنه ورمبا كان رضي اهللا عنه يتقوت حببة زبيب 
ثل يف كل يوم، وكان مع ذلك شجاعاً رضي اهللا عنه، وكان اإلمام ابن خزمية رضي اهللا عنه يضرب به امل

األدب ال سيما مع شيخه البوشنجي حىت إنه سئل عن مسألة وهو يف جنازة فقال ال أفيت حىت أواري 
  .أستاذي التراب رضي اهللا عنه

ختمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وكان الشيخ أبو العباس النيسابوري رضي اهللا عنه يقول
وكان اإلمام حممد بن .  أضحية رضي اهللا تعاىل عنهاثنيت عشرة ألف ختمة وضحيت عنه اثنيت عشرة ألف

برذزبه البخاري رضي اهللا تعاىل عنه خيتم القرآن كل يوم، ويقرأ يف الليل عند السحر ثلثاً من القرآن 
أرجو أن ألقى اهللا تعاىل، وال حياسبين أين اغتبت أحداً رضي : فمجموع ذلك ختمة، وثلث، وكان يقول

ما تكلمت قط كلمة، : شيخ تقي الدين بن دقيق العيد رضي اهللا تعاىل عنه يقولوكان ال. اهللا تعاىل عنه
وكان اإلمام . وال فعلت فعال منذ وعيت على نفسي حىت أعددت لذلك جواباً بني يدي اهللا عز وجل

حممد النيسابوري يصلي طول اره، ويصوم الدهر فإن أتاه مستفت أفتاه، وإال فهو يف صالة رضي اهللا 
كان اإلمام حممد املعروف بفقيه احلرم أحد تالمذة الشيخ أيب إسحاق الشريازي يقرأ كل يوم ستة و. عنه

وكان اإلمام احلسن األصبهاين رضي . من مجلة أوراده رضي اهللا تعاىل عنه" قل هو اهللا أحد"آالف مرة 
كى من كان قبلي قد ب: اهللا تعاىل عنه ينفرد عن تالمذته كل أسبوع، ويبكي حىت ذهبت عيناه، ويقول

وكان الشيخ زين األمناء الدمشقي رضي . الدم، وما قاموا بواجب حق اهللا عز وجل رضي اهللا تعاىل عنه
اهللا تعاىل عنه قد جزأ الليل ثالثة أجزاء ثلثاً للتالوة، والتسبيح، وثلثاً للنوم، وثلثاً للعبادة، والتهجد، وكان 

 وكان اإلمام احلسن بن . اره كذلك رضي اهللا عنهيطول السجود، وكان يقال له السجاد، وكان
مسعون رضي اهللا عنه إماماً زاهداً ورعاً كثري التهجد قلما خيرج من بيته إال يف أيام اجلمع ألجل الصالة، 

وكان الشيخ أبو علي بن حريان رضي اهللا عنه إماماً زاهداً صامتاً . وطول اره يف قعر بيته رضي اهللا عنه
ان على أن يوليه القضاء فأىب فوكل على بابه حراساً، وختم على باب داره بضعة عشر فأكرهه السلط

يوماً مث أعفاه، وقال لبعض تالمذته انظر يا بين حىت حتدث إن عشت بعدي أن إنساناً به مثل هذا ليلي 
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ابنا، وإمنا هذا األمر مل يكن يف أصح: القضاء فامتنع، وكان يعيب على ابن سريج يف واليته الضاء، ويقول
تبعت الشيخ حسيناً : وكان أبو عبد اهللا احلاكم يقول. كان يف أصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنه

النيسابوري حضراً وسفراً حنو ثالثني سنة فما رأيته قط يترك قيام الليل يقرأ يف كل ركعة سبعاً رضي اهللا 
 اخلبز وحده فعذلوه يف ذلك فصار يأكله وكان اإلمام البغوي رمحه اهللا زاهداً ورعاً حىت كان يأكل. عنه

وكان القفال املروزي يغلب عليه البكاء يف الدرس حىت يغمي عليه مث . بالزيت إىل أن مات رضي اهللا عنه
وكان أبو بكر النيسابوري رضي اهللا عنه يقوم . ما أغفلنا عما يراد بنا رضي اهللا تعاىل عنه: يفيق، ويقول

  . سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء رضي اهللا تعاىل عنهالليل دائماً حىت مكث أربعني

    

وكان الشيخ عبد اهللا األصبهاين املعروف بابن اللبان رضي اهللا عنه يصلي بالناس التراويح، ويصرفهم مث 
ينتصب للصالة حىت يطلع الفجر فإذا صلى جلس يدرس أصحابه، وكان ال يضع جنبه للنوم يف رمضان 

ن ابن أيب حامت رضي اهللا عنه زاهداً ورعاً خاشعاً ال يكاد يرفع طرفه إىل السماء، وكا. ليال، وال اراً
وجاءه رجل، وهو يف الدرس فقال إن سور طرسوس قد ادم منه جانب، واحيتج يف عمارته إىل ألف 
ء دينار فقال الشيخ للحاضرين من يعمره، وأنا أضمن له على اهللا قصراً يف اجلنة فقام رجل أعجمي، وجا

بألف دينار، وقال اكتب يل ورقة ذه الضمانة فكتب له الشيخ مث إن العجمي مات، ودفنت معه الورقة 
فحملها الريح حىت ألقاها يف حجر الشيخ رضي اهللا عنه فإذا مكتوب يف ظهرها قد وفينا ما ضمنته، وال 

  .تعد رضي اهللا تعاىل عنه

 عنه ال يوقد قط يف بيته سراجاً لعدم صفاء مثن ما وكان الشيخ عبد الرمحن األنباري النحوي رضي اهللا
يشتري به الزيت، وكان حتته حصري قصب وعليه ثوب خلق، وعمامته من غليظ القطن فيصلي فيها 

اجلمعة ما يفرق الناس بينه، وبني الشحاتني يف رثاثة اهليئة، وكان ال خيرج من بيته إال لصالة اجلمعة رضي 
 الرمحن الداودي البوشنجي رضي اهللا عنه عاملاً ورعاً زاهداً مل يأكل اللحم منذ وكان الشيخ عبد. اهللا عنه

أربعني سنة من حني بت التركمان البهائم، وكان ال يأكل السمك فحكى له شخص أن بعض اجلند 
أكل على شاطئ النهر الذي يصاد له منه، ونفض سفرته يف النهر فأكله السمك فلم يأكل بعد ذلك منه 

، وكان له أرض ورثها من آبانه يزرع فيها ما يقوته، وله فيها بقرة، وبئر ماء فمطرت يوماً فأطلقت مسكاً
البقرة إىل أرض جاره مث رجعت ويف حافرها، وحل فاختلط يف أرضه فترك األرض للناس، وخرج منها، 

راء يزورنه، وكان غائباً ومل يزرع بعد ذلك فيها شيئاً إىل أن مات، وكان له فرن خيبز فيه يف داره فجاء فق
فوجدوا باب فرنه قد ادم منه جانب فعجنوا طيناً، وأصلحوه فامتنع من اخلبز فيه، وبين له خالفه لكون 

وكان الشيخ عبد اهللا الرازي رضي اهللا عنه أحد . من ليس على قدمه يف الورع بناه رضي اهللا تعاىل عنه
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يا فقيه استسق بنا فتقدم، : رة فعطش احلجاج فقالوا لهطلبة أيب إسحاق الشريازي جماب الدعوة، وحج م
اللهم إنك تعلم أن هذا بدن مل يعصك قط يف لذة مث استسقى فرتل املطر كأفواه القرب رضي اهللا : وقال

وكان الشيخ أبو احلسن املقري رضي اهللا عنه من العلماء العاملني طول ليله يف صالة، واره . تعاىل عنه
رفاً زاهداً حىت إنه كان بينه، وبني أخيه عمامة، وقميص فكان إذا خرج أحد لبسهما، يف صيام وكان عا

حنن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال : وجلس اآلخر يف البيت، ودخل عليه زائر يوماً فوجده عرياناً فقال
  : القاضي أبو الطيب الطربي رضي اهللا تعاىل عنه

  ت إلى فراغ الغاسللسوا الميو  إذا غسلوا جمال ثيابهم قوم

  : أو كما قال غريه

  لبسا البيوت، وزرروا األبوابا  إذا غسلوا الثياب رأيتهم قوم

  .رضي اهللا عنه

وكان الشيخ أبو احلسن االستراباذي جمتهداً يف العبادة عمره، وكان يكتب عامة النهار، وهو يقرأ القرآن 
نه، وكان إذا دخل عليه أحد، وأكثر اللغو يقول له ظاهراً ال مينعه أحد األمرين عن اآلخر رضي اهللا ع

أخرج، ولو كان من أعز الناس، وكان له الدرس، والفتوى، وجملس النظر، والتوسط، ومع ذلك كان 
وكان الشيخ أبو علي املرزباين رضي اهللا عنه إماماً ورعاً زاهداً، وكان . خيتم كل يوم ختمة رضي اهللا عنه

 مظلمة يف مال أو عرض، مثله ال خيفي عليه حترمي الغيبة، وسوء الظن يقول ما أعلم ألحد قط على
وكان أبو احلسن األشعري إماماً زاهداً ورعاً عاملاً مواظباً على السنة مقدماً على . باملسلمني رضي اهللا عنه

أقرانه من املتكلمني رضي اهللا عنه، ومكث عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وكانت نفقته يف 
وكان احلافظ ابن عساكر رضي اهللا عنه إماماً زاهداً ورعاً . كل سنة سبعة عشر درمهاً رضي اهللا عنه

مواظباً على صالة اجلمعة يف املسجد كثري التالوة للقرآن كثري النوافل، واألذكار آناء الليل وأطراف 
  .النهار، وكان خيتم القرآن كل أسبوع يف التهجد رضي اهللا عنه

    

يخ أبو احلسن القزويين رضي اهللا عنه يكاشف، ويتكلم على اخلواطر، وكان مالزماً للصمت ال وكان الش
خيرج من بيته رضي اهللا عنه فكل هؤالء كانوا علماء عاملني غري مشهورين بالعبادة والزهد، والورع 

 تعاىل، واالقتداء رضي اهللا تعاىل عنهم فذكرناهم لننبه على فضلهم رجاء اخلري، والترحم عليهم رمحهم اهللا
وأما من اشتهر بالعبادة والزهد، والورع كالشيخ أيب إسحاق الشريازي، واإلمام الغزايل، واإلمام . م

الرافعي، واإلمام النووي رضي اهللا تعاىل عنهم، ورمحهم، ورمحنا م فاكتفينا بشهرم، رضي اهللا تعاىل 
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  .عنهم أمجعني

عامل الكامل الراسخ احملقق املدقق أحد ملوك العارفني باهللا تعاىل سيدي قال املؤلف الشيخ اإلمام العامل ال
كان الفراغ من كتابتها، : عبد الوهاب بن أمحد بن علي الشعراوي األنصاري رضي اهللا تعاىل عنه

  .وتأليفها خامس عشر رجب سنة اثنتني، ومخسني، وتسعمائة مبصر احملروسة، واحلمد هللا رب العاملني
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 64...................................................................رضى اهللا عنه ومنهم مكحول الدمشقي

 65.................................................................ومنهم يزيد بن ميسرة رضي اهللا تعاىل عنه

 65..................................................................ومنهم كعب األحبار رضي اهللا تعاىل عنه

 65.................................................ن عمرو األوزاعي رضي اهللا تعاىل عنهومنهم عبد الرمحن ب

 66................................................................ومنهم حسان بن عطية رضي اهللا تعاىل عنه

 66.............................................................ومنهم عبد الواحد بن زيد رضي اهللا تعاىل عنه

 67............................................................ومنهم أبو بشر صاحل املري رضي اهللا تعاىل عنه

 67...................................................ومنهم أبو املهاجر بن عمرو القيسي رضي اهللا تعاىل عنه

 67..................................................................ومنهم عطاء السلمي رضي اهللا تعاىل عنه

 68.............................................................ومنهم عتبة بن أبان الغالم رضي اهللا تعاىل عنه
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 68........................................................ سفيان بن سعيد الثوري رضي اهللا تعاىل عنهومنهم

 72...........................................ومنهم إمامنا أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه

 75........................................................... أنس رضي اهللا تعاىل عنهومنهم اإلمام مالك بن

 76.....................................................ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي اهللا تعاىل عنه

 78...........................................................ومنهم اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا تعاىل عنه

 80.............................................................ومنهم أبو حممد سفيان بن عيينة رضي اهللا عنه

 81.......................................................ومنهم شعبة بن احلجاج رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 82........................................................ومنهم مسعر بن كدام بكسر الكاف رضي اهللا عنه

 83..............................................ومنهم علي واحلسني ابنا صاحل بن حي رضي اهللا تعاىل عنهما

 84................................................ومنهم عبد اهللا بن املبارك رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه آمني

 87.........................................................ومنهم عبد العزيز بن أيب رواد رضي اهللا تعاىل عنه

 87..........................................................و العباس بن السماك رضي اهللا تعاىل عنهومنهم أب

 87...............................................ومنهم أبو عبد الرمحن حممد بن النضر احلارثي رضي اهللا عنه

 87..................................................... رضي اهللا تعاىل عنهومنهم حممد بن يوسف األصفهاين

 88..............................................................ومنهم يوسف بن أسباط رضي اهللا تعاىل عنه

 88........................................................ومنهم حذيفة املرعشي رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 88.......................................................ومنهم اليمان بن معاوية األسود رضي اهللا تعاىل عنه

 89.......................................................ومنهم مسلم بن ميمون اخلواص رضي اهللا تعاىل عنه

 89..............................................................ومنهم أبو عبيدة اخلواص رضي اهللا تعاىل عنه

 89......................................................ومنهم أبو بكر بن عياش رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 90....................................... علي احلسني بن حيىي النخشيب رضي اهللا تعاىل عنه و رمحهومنهم أبو

 90........................................................ومنهم وكيع بن اجلراح رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 90..........................................................هدي رضي اهللا تعاىل عنهومنهم عبد الرمحن بن م

 91.........................................................ومنهم حممد بن أسلم الطوسي رضي اهللا تعاىل عنه

 91......................................................ومنهم حممد بن إمساعيل البخاري رضي اهللا تعاىل عنه

 91.......................................................ومنهم يزيد بن هارون الواسطي رضي اهللا تعاىل عنه

 92.................................................................ومنهم يونس بن عبيد رضي اهللا تعاىل عنه

 92................................................................ومنهم عبد اهللا بن عون رضي اهللا تعاىل عنه

 93.....................................................................ومنهم عبد اهللا الصوري رضي اهللا عنه

 93.................................................. العزيز العمري رضي اهللا تعاىل عنهومنهم عبد اهللا بن عبد
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 93.....................................................ومنهم أبو إسحاق إبراهيم اهلروي رضي اهللا تعاىل عنه

 94............................................................. عنهومنهم أبو نعيم األصفهاين رضي اهللا تعاىل

 95...........................................................فصل يف ذكر مجاعة من عباد النساء رضي اهللا عنهن

 95................................................................منهن معاذة العدوية رضي اهللا عنها ورمحها

 95..................................................................و منهن رابعة العدوية رضي اهللا تعاىل عنه

 95...............................................................و منهن ماجدة القرشية رضي اهللا تعاىل عنها

 95.......................................................هن السيدة عائشة بنت جعفر الصادق رمحها اهللاو من

 96.................................................................و منهن امرأة رباح القيسي رضي اهللا عنها

 96............................................................عنهاو منهن فاطمة النيسابورية رضي اهللا تعاىل 

 96.................................................................و منهن رابعة بنت إمساعيل رضي اهللا عنها

 97....................................................................و منهن أم هارون رضي اهللا تعاىل عنها

 97............................................................و منهن عمرة امرأة حبيب رضي اهللا تعاىل عنها

 97....................................................................و منهن أمة اجلليل رضي اهللا تعاىل عنها

 97........................................................ أيب كالب رضي اهللا تعاىل عنهاو منهن عبيدة بنت

 98......................................................................و منهن حفرية العابدة رضي اهللا عنها

 98.......................................................................و منهن شعوانة رضي اهللا تعاىل عنها

 98........................................................................و منهن آمنة الرملية رضي اهللا عنها

 98............................................و منهن منفوسة بنت زيد بن أيب الفوارس رضي اهللا تعاىل عنها

 99.................و منهن السيدة نفيسة ابنة احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم

 100....................................ولنرجع إىل ما كنا فيه أوال من ذكر أولياء الرجال رضي اهللا عنهم أمجعني

 100...............................................................ومنهم سعدون انون رضي اهللا تعاىل عنه

 100.................................................................ومنهم لول انون رضي اهللا تعاىل عنه

 100...................................................منهم أبو علي الفضيل بن عياض رضي اهللا تعاىل عنهو

 102............................................ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور رضي اهللا عنه

 103..................................................النون املصري رضي اهللا تعاىل عنهومنهم أبو الفيض ذو 

 105........................................ومنهم أبو حمفوظ معروف بن فريوز الكرخي رضي اهللا تعاىل عنه

 106...............................................ايف رضي اهللا تعاىل عنهومنهم أبو نصر بشر بن احلارث احل

 108........................................ومنهم أبو احلسن السري بن املغلس السقطي رضي اهللا تعاىل عنه

 110................................................يب رضي اهللا عنهومنهم أبو عبد اهللا احلارث بن أسد احملاس

 111.............................................ومنهم أبو سليمان داود بن نصري الطائي رضي اهللا تعاىل عنه
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 111.............................................اىل عنهومنهم أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي رضي اهللا تع

 112..........................................ومنهم أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي رضي اهللا تعاىل عنه

 113..............................................................ومنهم أبو حممد سهل بن عبد اهللا رمحه اهللا

 116.....................................ومنهم أبو سليمان عبد الرمحن بن عطية الداراين رضي اهللا تعاىل عنه

 117.............................................ومنهم أبو حممد الفتح بن سعيد املوصلي رضي اهللا تعاىل عنه

 117........................................ومنهم أبو عبد الرمحن حامت بن علوان األصم رضي اهللا تعاىل عنه

 118...................................ومنهم أبو زكريا حيىي بن معاذ بن جعفر الواعظ الرازي رضي اهللا عنه

 119...........................................ومنهم أبو حامد أمحد بن حضرويه البلخي رضي اهللا تعاىل عنه

 119......................................ومنهم أبو احلسني أمحد بن أيب احلواري رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 120.........................................ومنهم أبو حفص عمر بن سامل احلداد النيسابوري رضي اهللا عنه

 121.........................................ومنهم أبو تراب عسكر بن احلسني النخشيب رضي اهللا تعاىل عنه

 121........................................ومنهم أبو حممد عبد اهللا بن حنيف األنطاكي رضي اهللا تعاىل عنه

 121..................................................ومنهم أبو علي أمحد بن عاصم األنطاكي رضي اهللا عنه

 122..............................................ومنهم منصور بن عمار الواعظ رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 122..................................ومنهم محدون بن أمحد القصار النيسابوري رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 123.............................................................ومنهم أبو احلسن املقرئ رضي اهللا تعاىل عنه

 123..ومنهم السيد عبد اهللا من أوالد إبراهيم بن احلسن بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه

 123.....................................ومنهم سيد الطائفة أبو القاسم اجلنيد بن حممد الزجاج رضي اهللا عنه

 126........................................ومنهم أبو عثمان احلريي النيسابوري رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 127......................................ومنهم أبو احلسني أمحد بن حممد النوري رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه

 128....................... وهو األصحومنهم أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن اجلالء رمحه اهللا تعاىل ويقال أمحد

 128.......................................................ومنهم أبو حممد رومي بن أمحد رضي اهللا تعاىل عنه

 129...................................محهومنهم أبو عبد اهللا حممد بن الفضل البلخي رضي اهللا تعاىل عنه و ر

 129...............................ومنهم أبو بكر نصر بن أمحد بن نصر الدقاق الكبري رضي اهللا عنه و رمحه

 130....................................عاىل عنه و رمحهومنهم أبو عبد اهللا عمرو بن عثمان املكي رضي اهللا ت

 130...........................................ومنهم أبو احلسن مسنون بن محزة اخلواص رمحه اهللا تعاىل آمني

 131.....................................................هومنهم أبو عبيد البسري رضي اهللا تعاىل عنه و رمح

 131................................................ومنهم أبو علي احلسن بن علي اجلوزجاين رمحه اهللا تعاىل

 131.........................................ومنهم أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماين رضي اهللا تعاىل عنه

 132..............................................ومنهم أبو يعقوب يوسف بن احلسني الرازي رضي اهللا عنه
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 133..............................ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن علي بن احلسني الترمذي احلكيم رضي اهللا عنه

 133...............................................ومنهم أبو بكر حممد بن عمر احلكيم الوراق رضي اهللا عنه

 134......................................ومنهم أبو سعيد أمحد بن عيسى اخلراز رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 135..................................ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل املغريب رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 136..........................................ومنهم أبو العباس أمحد بن مسروق رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 137.....................................................ومنهم أبو احلسن علي بن سهل األصفهاين رمحه اهللا

 137.................................ومنهم أبو حممد أمحد بن حممد بن احلسني للجريري رضي اهللا تعاىل عنه

 138................................ومنهم أبو العباس أمحد بن حممد بن سهل بن عطاء اآلدمي رضي اهللا عنه

 141..............................ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل اخلواص رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 143.............................................ومنهم أبو حممد عبد اهللا بن حممد اخلراز رضي اهللا تعاىل عنه

 143...............................نهومنهم أبو احلسن بنان بن حممد بن أمحدان بن سعيد اجلمال رضي اهللا ع

 143.............................................ومنهم حممد وأمحد ابنا أيب الورد رضي اهللا تعاىل عنهما آمني

 144..........................................اىلومنهم أبو محزة حممد بن إبراهيم البغدادي البزار رمحه اهللا تع

 145.....................................ومنهم أبو بكر حممد بن موسى الواسطي رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه

 145.........................................................ومنهم أبو عبد اهللا الشجري رمحه اهللا تعاىل آمني

 146.................................................ومنهم حمفوظ بن حممود النيسابوري رضي اهللا تعاىل عنه

 146................................................................ومنهم طاهر املقدسي رضي اهللا تعاىل عنه

 147..........................................................وعنهم أبو عمرو الدمشقي رضي اهللا تعاىل عنه

 147...................................................ومنهم أبو بكر بن حممد حامد الترمذي رضي اهللا عنه

 148............................................نهم أبو احلسن حممد بن سعيد الوراق رمحه اهللا تعاىل آمنيوم

 148..........................................ومنهم أبو احلسن علي بن سهل الصائغ الدينوري رضي اهللا عنه

 149.......................................... إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقي رضي اهللا عنهومنهم أبو

 149....................................................................ومنهم ممشاد الدينوري رضي اهللا عنه

 150.......................................................تعاىل عنهومنهم أبو احلسني خري النساج رضي اهللا 

 150...........................................................ومنهم أبو محزة اخلراساين رمحه اهللا تعاىل آمني

 150................................ عنهومنهم أبو عبد اهللا احلسني بن عبد اهللا بن أيب بكر الصنجي رضي اهللا

 151........................................ومنهم أبو جعفر أمحد بن محدان بن علي بن سنان رمحه اهللا تعاىل

 151.........................................................ومنهم أبو بكر بن جحدر الشبلي رضي اهللا عنه

 154....................................ومنهم أبو حممد عبد اهللا بن حممد املرتعش النيسابوري رمحه اهللا تعاىل

 154.....................................ومنهم أبو علي الروذباري، وامسه أمحد بن حممد رضي اهللا تعاىل عنه
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 156..............................................ومنهم أبو علي حممد بن عبد الوهاب الثقفي رمحه اهللا تعاىل

 156.............................................ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن منازل النيسابوري رضي اهللا عنه

 157..............................................ومنهم أبو مغيث احلسني بن منصور احلالج رمحه اهللا تعاىل

 159............................................................ومنهم أبو اخلري األقطع التينايت رمحه اهللا تعاىل

 160...................................ومنهم أبو بكر بن حممد بن علي بن جعفر الكتاين رضي اهللا تعاىل عنه

 161.....................................ومنهم أبو يعقوب إسحاق بن حممد النهرجوري رضي اهللا تعاىل عنه

 162...............................................................ومنهم علي بن حممد املزين رمحه اهللا تعاىل

 163.....................................ومنهم أبو علي احلسني بن أمحد الكاتب رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 164.......................................................ومنهم أبو احلسني بن حبان اجلمال رمحه اهللا تعاىل

 164..................................................ومنهم أبو بكر عبد اهللا بن طاهر األري رضي اهللا عنه

 165.............................................................ومنهم مظفر القرميسيين رضي اهللا تعاىل عنه

 165.....................................ومنهم أبو احلسني علي بن هند القرشي الفارسي رضي اهللا تعاىل عنه

 166..........................................سحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيين رمحه اهللا تعاىلومنهم أبو إ

 166..........................................ومنهم أبو بكر احلسني بن علي بن بزدانيار رمحه اهللا تعاىل آمني

 169.............................................إسحاق إبراهيم بن أمحد بن املولد رمحه اهللا تعاىلومنهم أبو 

 170...................................ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن سامل البصري رضي اهللا تعاىل عنه

 170................................................حممد بن عليان النسوي رمحه اهللا تعاىل ورضي عنهومنهم 

 170.............................................ومنهم أبو بكر أمحد بن حممد بن سعدان رضي اهللا تعاىل عنه

 171.............................................. بن حممد بن زياد رضي اهللا تعاىل عنهومنهم أبو سعيد أمحد

 172..........................................ومنهم أبو عمرو حممد بن إبراهيم الزجاجي رضي اهللا تعاىل عنه

 172............................................. اخلواص رضي اهللا تعاىل عنهومنهم جعفر بن حممد بن نصري

 174...................................................ومنهم أبو العباس بن القاسم بن مهدي رمحه اهللا تعاىل

 174..................................................اهللا تعاىلومنهم أبو بكر بن داود الدينوري الرقي رمحه 

 175......................ومنهم أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن الرازي رمحه اهللا تعاىل

 175.........بن أمحد بن يوسف بن سامل بن خالد السلمي  رمحه اهللا تعاىل يدومنهم أبو عمرو إمساعيل بن جن

 176.......................................ومنهم أبو احلسن بن أمحد بن سهل البوسنجي رضي اهللا تعاىل عنه

 176...................................نهم أبو عبد اهللا حممد بن خفيف الضيب رضي اهللا تعاىل عنه و رمحهوم

 177........................................ومنهم أبو احلسني بندار بن احلسني الشريازي رضي اهللا تعاىل عنه

 178...................................................ومنهم أبو بكر الطمستاين رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 178..........................................ومنهم أبو العباس أمحد بن حممد الدينوري رمحه اهللا تعاىل آمني
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 179.............................................بو عثمان سعيد بن سالم املغريب رضي اهللا تعاىل عنهومنهم أ

 179.................................ومنهم أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن حممومة النصراباذي رضي اهللا عنه

 180..........................................م أبو احلسن علي بن إبراهيم احلصري رضي اهللا تعاىل عنهومنه

 181.....................................ومنهم أبو عبد اهللا أمحد بن عطاء بن أمحد الروذباري رمحه اهللا تعاىل

 181........................................منهم أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الروغندي رضي اهللا تعاىل عنهو

 182......................................................ومنهم أبو احلسن علي بن بندار بن احلسني الصويف

 183..................................حممد بن أمحد بن جعفر النيسابوري رضي اهللا تعاىل عنهومنهم أبو بكر 

 183...............................ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن محدون القراد رضي اهللا تعاىل و رمحه

 183.................................ومنهم أبو عبد اهللا وأبو القاسم ابنا أمحد بن حممد املقري رضي اهللا عنهم

 184....................................ومنهم أبو حممد عبد اهللا بن حممد الراسيب رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 184....................................ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن عبد اخلالق الدينوري رضي اهللا تعاىل عنه

 185............................................ومنهم أبو صاحل سيدي عبد القادر اجليلي رضي اهللا تعاىل عنه

 194...................................................ومنهم أبو بكر بن هوار البطائحي رضي اهللا تعاىل عنه

 194.....................................................ومنهم الشيخ أبو حممد الشنبكي رضي اهللا تعاىل عنه

 195...........................................نهم الشيخ عزاز بن مستودع البطائحي رضي اهللا تعاىل عنهوم

 195......................................................ومنهم الشيخ منصور البطائحي رضي اهللا تعاىل عنه

 196.........................................فني أبو الوفاء رضي اهللا تعاىل عنه و رمحهومنهم الشيخ تاج العار

 197..........................................................ومنهم الشيخ محاد مسلم الدباس رضي اهللا عنه

 198.......................................مداين رمحه اهللا تعاىلومنهم الشيخ أبو يعقوب يوسف بن أيوب اهل

 199........................................................ومنهم الشيخ عقيل املنبجي رضي اهللا عنه و رمحه

 199.............................................................ومنهم الشيخ أبو يعزى املغريب رضي اهللا عنه

 200...............................................ومنهم الشيخ عدي بن مسافر األموي رضي اهللا تعاىل عنه

 201..............................................ومنهم الشيخ علي بن وهب السنجاري رضي اهللا تعاىل عنه

 203................................................ومنهم الشيخ موسى بن ماهني الزويل رضي اهللا تعاىل عنه

 204...........................................ومنهم الشيخ أمحد بن أيب احلسني الرفاعي رضي اهللا تعاىل عنه

 210..........................................................ومنهم الشيخ علي بن اهلييت رضي اهللا تعاىل عنه

 212................................................ومنهم الشيخ عبد الرمحن الطغسوجني رضي اهللا تعاىل عنه

 213...........................................................ومنهم الشيخ بقاء بن بطو رضي اهللا تعاىل عنه

 214...........................................................ومنهم الشيخ أبو سعيد القلوري رضي اهللا عنه

 214.........................................................ي اهللا تعاىل عنهومنهم الشيخ مطر الباذرائي رض
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 215...............................................ومنهم الشيخ أبو حممد ماجد الكردي رضي اهللا تعاىل عنه

 216.................................................................ومنهم الشيخ جاكري رضي اهللا تعاىل عنه

 217...................................ومنهم الشيخ أبو حممد القاسم بن عبد اهللا البصري رضي اهللا تعاىل عنه

 218...................................ومنهم الشيخ أبو عمرو عثمان بن مرزوق القرشي رضي اهللا تعاىل عنه

 220......................................................ومنهم الشيخ سويد السنجاري رضي اهللا تعاىل عنه

 222..................................................ومنهم الشيخ حياة بن قيس احلراين رضي اهللا تعاىل عنه

 222......................................................ومنهم الشيخ رسالن الدمشقي رضي اهللا تعاىل عنه

 223...............................................ومنهم الشيخ أبو مدين املغريب رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 226..........................................ومنهم أبو حممد عبد الرحيم املغريب القناوي رضي اهللا تعاىل عنه

 227..................................................ومنهم الشيخ أبو العباس أمحد امللثم رضي اهللا تعاىل عنه

 228..................................................ومنهم الشيخ أبو احلجاج األقصري رضي اهللا تعاىل عنه

 230............................................ومنهم الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر رضي اهللا تعاىل عنه

 230......................................................منهم الشيخ قطب الدين القسطالين رضي اهللا عنهو

 230.................................................ومنهم أبو الشيخ عبد اهللا القرشي رضي اهللا عنه و رمحه

 231........................................مجرة رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه آمنيومنهم الشيخ حممد بن أيب 

 233....................................................ومنهم الشيخ عبد الغفار القوصي رضي اهللا تعاىل عنه

 234......................................كندري رضي اهللا تعاىل عنهومنهم الشيخ أبو احلسن بن الصائغ الس

 234...................................................ومنهم الشيخ أبو السعود بن أيب العشائر رضي اهللا عنه

 239...........................املسوقي القرشي رضي اهللا عنهومنهم الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي إبراهيم 

 263..............ومنهم السيد احلسيب النسيب أبو العباس سيدي أمحد البدوي الشريف رضي اهللا تعاىل عنه

العارف الكامل احملقق املدقق أحد أكابر العارفني باهللا  سيدي حميي الدين ابن العريب رضي اهللا عنهومنهم الشيخ 
.........................................................................................................270 

 271..................................................ومنهم الشيخ داود الكبري بن ماخال رضي اهللا تعاىل عنه

 290..........................................................ومنهم سيدي عبد العزيز الدريين رضي اهللا عنه

 291............................................ومنهم الشيخ عبد اهللا بن أيب مجرة األندلسي املرسي رمحه اهللا

 291...........................................ومنهم الشيخ عبد اهللا بن حممد العرشي املرجاين رضي اهللا عنه

 291.......................................................ومنهم الشيخ عبد احلق بن سبعني املرسي رمحه اهللا

 291............................................................لشيخ حممد القونوي الصويف رمحه اهللاومنهم ا

 292...............................................................ومنهم الشيخ حممد العبدري رضي اهللا عنه

 292.............................................................ومنهم الشيخ إبراهيم اجلعربي رضي اهللا عنه

 293.................................................ومنهم الشيخ عبد اهللا املنويف املالكي رضي اهللا تعاىل عنه
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 293..............................................................ومنهم الشيخ حسني اجلاكي رضي اهللا عنه

 293.........................................................ومنهم الشيخ خضر الكردي رضي اهللا تعاىل عنه

 294........................................................ومنهم الشيخ شرف الدين الكردي رضي اهللا عنه

 294...............................................منهم الشيخ حممد بن هارون رضي اهللا تعاىل عنه و رمحهو

 295........................................................ومنهم الشيخ حيىي الصنافريي رضي اهللا تعاىل عنه

 295............................................................البصري رضي اهللا عنهومنهم الشيخ أبو العباس 

 296...................................................ومنهم الشيخ حسن شيخ املسلمية رضي اهللا تعاىل عنه

 296...........................................................ومنهم الشيخ علي السدار رضي اهللا تعاىل عنه

 296.....................................................ومنهم الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا تعاىل عنه

 308........................................ومنهم الشيخ سيدي اإلمام أمحد أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه

 318........................................................ومنهم سيدي ياقوت العرشي رضي اهللا تعاىل عنه

 318....................................ومنهم الشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا السكندري رضي اهللا تعاىل عنه

 319....................................ومنهم جدي اخلامس الشيخ موسى املكىن بأيب عمران رمحه اهللا تعاىل

 319.......................................................ومنهم العارف باهللا سيدي حممد وفا رضي اهللا عنه

 321.................................................ومنهم األستاذ سيدي علي، ولده رضي اهللا عنه، و رمحه

 379..............................................ومنهم سيدي يوسف العجمي الكوراين رضي اهللا تعاىل عنه

 381........................................................ومنهم الشيخ حسن التستري رضي اهللا تعاىل عنه

 382......................................ومنهم سيدي الشيخ حممد أبو املواهب الشاذيل رضي اهللا تعاىل عنه

 401.........................................................ني اآلدمي رضي اهللا تعاىل عنهومنهم الشيخ حس

 401................................................ومنهم الشيخ أمحد بن سليمان الزاهد رضي اهللا تعاىل عنه

 404...............................................................ومنهم سيدي عمر الكردي رضي اهللا عنه

 404........................................................ومنهم سيدي إبراهيم املتبويل رضي اهللا تعاىل عنه

 409......................................................ومنهم الشيخ حسني أبو علي رضي اهللا عنه و رمحه

 410........................................................ومنهم سيدي الشيخ حممد الغمري رضي اهللا عنه

 411....................................ومنهم سيدنا، وموالنا مشس الدين احلنفي رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 428................................................ومنهم الشيخ مدين بن أمحد األمشوين رضي اهللا تعاىل عنه

 431......................................ومن أصحابه سيدي حممد الشوميي املدفون قبالة قربه رضي اهللا عنه

 432.......................................................................وأما احللفاوي رضي اهللا تعاىل عنه

 432.........................................ومنهم سيدي الشيخ حممد بن أمحد الفرغلي رضي اهللا تعاىل عنه

 434.............................................شيخ أبو بكر الدقدوسي رضي اهللا تعاىل عنهومنهم سيدي ال
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 434........................................................ومنهم سيدي عثمان اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه

 436......................................................... عنهومنهم الشيخ حممد احلضري رضي اهللا تعاىل

 437...............................................................ومنهم سيدي عيسى بن جنم خفري الربلس

 437................................................ومنهم الشيخ شهاب الدين املرحومي رضي اهللا تعاىل عنه

 438...........................ومنهم الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي حممد ابن أخت سيدي مدين رمحه اهللا

 439...........................ومنهم الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي علي احمللي رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 439................ومنهم الشيخ اإلمام العارف باهللا تعاىل سيدي علي بن شهاب جدي األدىن رضي اهللا عنه

 447.................................شر رضي اهللا تعاىل عنهمخامتة يف ذكر مشاخيي الذين أدركتهم يف القرن العا

 448................................................................................فمن مشاخيي رضي اهللا عنهم

 448......................................................سيدي حممد املغريب الشاذيل رضي اهللا عنه، و رمحه

 456....................................ومنهم سيدي الشيخ أبو العباس الغمري الواسطي رضي اهللا تعاىل عنه

 457........................................ومنهم سيدي الشيخ نور الدين احلسين املديين رضي اهللا تعاىل عنه

 458..............................ومنهم شيخ اإلسالم الشيخ زكريا األنصاري اخلزرجي رمحه اهللا تعاىل آمني

 461.........................................ومنهم الشيخ علي النبتييت الضرير رمحه اهللا تعاىل ورضي اهللا عنه

 462......................................................ومنهم الشيخ علي بن اجلمال النبتييت رمحه اهللا تعاىل

 463...............................ومنهم الشيخ عبد القادر بن عنان أخو الشيخ حممد رمحهما اهللا تعاىل آمني

 463...........................................................ومنهم الشيخ حممد العدل رمحه اهللا تعاىل آمني

 463..........................................................ومنهم الشيخ ابن داود املرتالوي رمحه اهللا تعاىل

 464.........................................................ومنهم الشيخ حممد السروي رمحه اهللا تعاىل آمني

 465..................................رمحه اهللا تعاىل، ورضي عنه آمني ومنهم الشيخ علي نور الدين املرصفي

 467......................................................ومنهم الشيخ تاج الدين الذاكر رضي اهللا تعاىل عنه

 468.........................ومنهم الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي أبو السعود اجلارحي رضي اهللا تعاىل عنه

 470...................................ومنهم الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي حممد املنري رضي اهللا تعاىل عنه

 471......................................................ومنهم الشيخ أبو بكر احلديدي رضي اهللا تعاىل عنه

 472.............العارف باهللا تعاىل سيدي حممد الشناوي رمحه اهللا تعاىل ومنهم شيخي وقدويت إىل اهللا تعاىل 

 474..............................................ومنهم الشيخ عبد احلليم بن مصلح املرتالوي رضي اهللا عنه

 475.........................................................ومنهم الشيخ علي أبو خودة رضي اهللا تعاىل عنه

 476..............................................................ومنهم الشيخ حممد الشربيين رمحه اهللا تعاىل

 477..........................................................ومنهم الشيخ علي الدويب رمحه اهللا تعاىل آمني

 477.............................................................ومنهم الشيخ أمحد السطيحة رمحه اهللا تعاىل
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 479..........................................................اهللا عنهومنهم الشيخ اء الدين اذوب رضي 

 480..............................................ومنهم الشيخ عبد القادر الدشطوطي رضي اهللا عنه و رمحه

 481....................................عاىلومنهم الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي حسن العراقي رمحه اهللا ت

 482..............................................ومنهم سيدي إبراهيم بن عصيفري رضي اهللا تعاىل عنه آمني

 484...................................ومنهم سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلي رضي اهللا تعاىل عنه

 484..................................................ومنهم سيدي عبد الرمحن اذوب رضي اهللا تعاىل عنه

 485.......................................................ومنهم سيدي حممد الروجيل العريان رضي اهللا عنه

 485.......................................................ومنهم سيدي حبيب اذوب رضي اهللا تعاىل عنه

 485.........................................................ومنهم سيدي فرج اذوب رضي اهللا تعاىل عنه

 486.......................................................ومنهم سيدي إبراهيم اذوب رضي اهللا تعاىل عنه

 486.........................................ومنهم الشيخ أمحد اذوب املشهور حبب رمانيت رمحه اهللا تعاىل

 486...............................................لشيخ إبراهيم العريان رضي اهللا تعاىل عنه، و رمحهومنهم ا

 487........................................................ومنهم الشيخ حميسن الربلسي رضي اهللا تعاىل عنه

 487...........................................................بايت رضي اهللا عنهومنهم الشيخ أبو اخلري الكلي

 488...................................................ومنهم سيدي عمر البجائي املغريب رضي اهللا تعاىل عنه

 488..............................................................ومنهم سيدي سعود اذوب رضي اهللا عنه

 488.....................................ومنهم سيدي سويدان املدفون باخلانكة رضي اهللا تعاىل عنه، و رمحه

 489..............................................................ومنهم سيدي بركات اخلياط رضي اهللا عنه

 490...............................................ومنهم سيدي علي الشونوزي رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 490..............................ومنهم سيدي أمحد الزواوي أخو الشونوزي يف الطريق رضي اهللا تعاىل عنه

 490..................................................ومنهم سيدي أمحد البهلول رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 491........................................ومنهم سيدي الشيخ أمني الدين إمام جامع الغمري رضي اهللا عنه

 492.........................................................ومنهم سيدي أبو احلسن الغمري رمحه اهللا تعاىل

 492....................................................ومنهم سيدي الشيخ عبيد البلقيين رضي اهللا تعاىل عنه

 493................................................. الشيخ يوسف احلريثي رضي اهللا تعاىل عنهومنهم سيدي

 493...................................................ومنهم الشيخ عبد الرزاق الترايب رضي اهللا عنه و رمحه

 493......................................................... عنه و رمحهومنهم الشيخ خملص رضي اهللا تعاىل

 494....................................................ومنهم الشيخ صدر الدين البكري رضي اهللا تعاىل عنه

 494.....................................................ومنهم سيدي الشيخ دمرداش احملمدي رضي اهللا عنه

 494................................................ومنهم الشيخ إبراهيم أخوه يف الطريق رضي اهللا تعاىل عنه
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 495.......................................................................ومنهم الشيخ مرشد رضي اهللا عنه

 495.......................................ومنهم الشيخ ناصر الدين أبو العمائم الزفتاوي رضي اهللا تعاىل عنه

 495......................................................ومنهم الشيخ شرف الدين الصعيدي رضي اهللا عنه

 495...................................ومنهم سيدي الشيخ أبو القاسم املغريب الفاسي القصري رضي اهللا عنه

 496...........................................................ومنهم سيدي علي البلبلي رضي اهللا تعاىل عنه

 496............................................. إبراهيم أبو حلاف اذوب رضي اهللا تعاىل عنهومنهم الشيخ

 496.........................................................ومنهم الشيخ حممد بن زرعة رضي اهللا تعاىل عنه

 497...........................................لنجارية رضي اهللا عنهومنهم سيدي علي وحيش من جماذيب ا

 497............................................ومنهم سيدي الشريف اذوب رضي اهللا تعاىل عنه، و رمحه

 498.................................................عنهومنهم سيدي علي الدمريي اذوب رضي اهللا تعاىل 

 498.......................ومنهم شيخي، وأستاذي سيدي علي اخلواص الربلسي رضي اهللا تعاىل عنه و رمحه

 524......................................ي رضي اهللا عنهومنهم الشيخ العارف باهللا تعاىل سيدي علي البحري

 525...........................ومنهم أخي العارف باهللا تعاىل سيدي الشيخ أبو العباس احلريثي رضي اهللا عنه

 526..............................ر الدين الشوين رضي اهللا تعاىل عنهومنهم شيخي ووالدي وقدويت الشيخ نو

 529..................................ومنهم أخي وصاحيب سيدي الشيخ أبو الفضل األمحدي رضي اهللا تعاىل

 538............................................نحاس رضي اهللا تعاىل عنه و رمحهومنهم الشيخ ناصر الدين ال

 539.................................ومنهم الشيخ الكامل العارف باهللا تعاىل سيدي علي الكازروين رمحه اهللا

 541......................................................................امل الراسخومنهم الشيخ اإلمام الك
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	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻪﻤﺴﺍﻭ ،ﻱﺭﺎﺒﺫﻭﺭﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻔﻘﺜﻟﺍ ﺏﺎﻫﻭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﻝﺯﺎﻨﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺝﻼﺤﻟﺍ ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﺙﻴﻐﻤ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﺘﺎﻨﻴﺘﻟﺍ ﻊﻁﻗﻷﺍ ﺭﻴﺨﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﺎﺘﻜﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻭﺠﺭﻬﻨﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻥﻴﺯﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻝﺎﻤﺠﻟﺍ ﻥﺎﺒﺤ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻬﺒﻷﺍ ﺭﻫﺎﻁ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﻴﺴﻴﻤﺭﻘﻟﺍ ﺭﻔﻅﻤ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺴﺭﺎﻔﻟﺍ ﻲﺸﺭﻘﻟﺍ ﺩﻨﻫ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻨﻴﺴﻴﻤﺭﻘﻟﺍ ﻥﺎﺒﻴﺸ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﻴﻤﺁ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺭﺎﻴﻨﺍﺩﺯﺒ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺩﻟﻭﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ﻡﻟﺎﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻲﻀﺭﻭ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﻭﺴﻨﻟﺍ ﻥﺎﻴﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻥﺍﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺩﺎﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺩﻴﻌﺴ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺠﺎﺠﺯﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺹﺍﻭﺨﻟﺍ ﺭﻴﺼﻨ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﺩﻬﻤ ﻥﺒ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻗﺭﻟﺍ ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﺯﺍﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ  ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﺩﻟﺎﺨ ﻥﺒ ﻡﻟﺎﺴ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒﺩﻴﺠﻨ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻭﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺠﻨﺴﻭﺒﻟﺍ ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺒﻀﻟﺍ ﻑﻴﻔﺨ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺯﺍﺭﻴﺸﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﺍﺩﻨﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﺎﺘﺴﻤﻁﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﻴﻤﺁ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺒﺭﻐﻤﻟﺍ ﻡﻼﺴ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺫﺎﺒﺍﺭﺼﻨﻟﺍ ﺔﻤﻭﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺼﺤﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﺭﺎﺒﺫﻭﺭﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺀﺎﻁﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺩﻨﻏﻭﺭﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻲﻓﻭﺼﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﺍﺩﻨﺒ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺩﺍﺭﻘﻟﺍ ﻥﻭﺩﻤﺤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻡﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻘﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺎﻨﺒﺍ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻭﺒﺃﻭ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺒﺴﺍﺭﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﻕﻟﺎﺨﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻠﻴﺠﻟﺍ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﺢﻟﺎﺼ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺤﺌﺎﻁﺒﻟﺍ ﺭﺍﻭﻫ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻜﺒﻨﺸﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺤﺌﺎﻁﺒﻟﺍ ﻉﺩﻭﺘﺴﻤ ﻥﺒ ﺯﺍﺯﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺤﺌﺎﻁﺒﻟﺍ ﺭﻭﺼﻨﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺀﺎﻓﻭﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻥﻴﻓﺭﺎﻌﻟﺍ ﺝﺎﺘ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺱﺎﺒﺩﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤ ﺩﺎﻤﺤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻨﺍﺩﻤﻬﻟﺍ ﺏﻭﻴﺃ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺠﺒﻨﻤﻟﺍ ﻝﻴﻘﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺒﺭﻐﻤﻟﺍ ﻯﺯﻌﻴ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﻭﻤﻷﺍ ﺭﻓﺎﺴﻤ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺎﺠﻨﺴﻟﺍ ﺏﻫﻭ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻟﻭﺯﻟﺍ ﻥﻴﻫﺎﻤ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻋﺎﻓﺭﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺘﻴﻬﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺠﻨﻭﺴﻐﻁﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻭﻁﺒ ﻥﺒ ﺀﺎﻘﺒ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻭﻠﻘﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺌﺍﺭﺫﺎﺒﻟﺍ ﺭﻁﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺩﺭﻜﻟﺍ ﺩﺠﺎﻤ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﻴﻜﺎﺠ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺸﺭﻘﻟﺍ ﻕﻭﺯﺭﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻭﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺎﺠﻨﺴﻟﺍ ﺩﻴﻭﺴ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﺍﺭﺤﻟﺍ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺓﺎﻴﺤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻘﺸﻤﺩﻟﺍ ﻥﻼﺴﺭ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺒﺭﻐﻤﻟﺍ ﻥﻴﺩﻤ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﻭﺎﻨﻘﻟﺍ ﻲﺒﺭﻐﻤﻟﺍ ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻡﺜﻠﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺼﻗﻷﺍ ﺝﺎﺠﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻝﺎﻤﻜ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﻼﻁﺴﻘﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺏﻁﻗ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺸﺭﻘﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﻴﻤﺁ ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺓﺭﻤﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺼﻭﻘﻟﺍ ﺭﺎﻔﻐﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺩﻨﻜﺴﻟﺍ ﻎﺌﺎﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻭﻌﺴﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺸﺭﻘﻟﺍ ﻲﻗﻭﺴﻤﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻱﺩﻴﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻑﻴﺭﺸﻟﺍ ﻱﻭﺩﺒﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻱﺩﻴﺴ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺏﻴﺴﻨﻟﺍ ﺏﻴﺴﺤﻟﺍ ﺩﻴﺴﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﺒﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻲﻴﺤﻤ ﻱﺩﻴﺴ  ﷲﺎﺒ ﻥﻴﻓﺭﺎﻌﻟﺍ ﺭﺒﺎﻜﺃ ﺩﺤﺃ ﻕﻗﺩﻤﻟﺍ ﻕﻘﺤﻤﻟﺍ ﻝﻤﺎﻜﻟﺍ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻼﺨﺎﻤ ﻥﺒ ﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﻴﺭﺩﻟﺍ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﺴﺭﻤﻟﺍ ﻲﺴﻟﺩﻨﻷﺍ ﺓﺭﻤﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﺎﺠﺭﻤﻟﺍ ﻲﺸﺭﻌﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﺴﺭﻤﻟﺍ ﻥﻴﻌﺒﺴ ﻥﺒ ﻕﺤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻓﻭﺼﻟﺍ ﻱﻭﻨﻭﻘﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺩﺒﻌﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺒﻌﺠﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻜﻟﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓﻭﻨﻤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻜﺎﺠﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺩﺭﻜﻟﺍ ﺭﻀﺨ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺩﺭﻜﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻑﺭﺸ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻥﻭﺭﺎﻫ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻴﻓﺎﻨﺼﻟﺍ ﻰﻴﺤﻴ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﻴﺼﺒﻟﺍ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺦﻴﺸ ﻥﺴﺤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﺍﺩﺴﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻟﺫﺎﺸﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺴﺭﻤﻟﺍ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺩﻤﺤﺃ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺸﺭﻌﻟﺍ ﺕﻭﻗﺎﻴ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺩﻨﻜﺴﻟﺍ ﷲﺍ ﺀﺎﻁﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺝﺎﺘ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻲﺒﺄﺒ ﻰﻨﻜﻤﻟﺍ ﻰﺴﻭﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻱﺩﺠ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺎﻓﻭ ﺩﻤﺤﻤ ﻱﺩﻴﺴ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ،ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻩﺩﻟﻭ ،ﻲﻠﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﺫﺎﺘﺴﻷﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﺍﺭﻭﻜﻟﺍ ﻲﻤﺠﻌﻟﺍ ﻑﺴﻭﻴ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺘﺴﺘﻟﺍ ﻥﺴﺤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻟﺫﺎﺸﻟﺍ ﺏﻫﺍﻭﻤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻤﺩﻵﺍ ﻥﻴﺴﺤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺩﻫﺍﺯﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺩﺭﻜﻟﺍ ﺭﻤﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻟﻭﺒﺘﻤﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ ﻥﻴﺴﺤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻤﻐﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺱﻤﺸ ﺎﻨﻻﻭﻤﻭ ،ﺎﻨﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﻭﻤﺸﻷﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﻴﺩﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻩﺭﺒﻗ ﺔﻟﺎﺒﻗ ﻥﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻲﻤﻴﻭﺸﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻱﺩﻴﺴ ﻪﺒﺎﺤﺼﺃ ﻥﻤﻭ
	   ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﻭﺎﻔﻠﺤﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻠﻏﺭﻔﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺴﻭﺩﻗﺩﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻀﺤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﺱﻟﺭﺒﻟﺍ ﺭﻴﻔﺨ ﻡﺠﻨ ﻥﺒ ﻰﺴﻴﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻤﻭﺤﺭﻤﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺏﺎﻬﺸ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻥﻴﺩﻤ ﻱﺩﻴﺴ ﺕﺨﺃ ﻥﺒﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻱﺩﻴﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻰﻨﺩﻷﺍ ﻱﺩﺠ ﺏﺎﻬﺸ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻤﻹﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 

	   ﻡﻬﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻬﺘﻜﺭﺩﺃ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻲﺨﻴﺎﺸﻤ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﺔﻤﺘﺎﺨ
	 ﻡﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺨﻴﺎﺸﻤ ﻥﻤﻓ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ،ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻟﺫﺎﺸﻟﺍ ﻲﺒﺭﻐﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻱﺩﻴﺴ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻁﺴﺍﻭﻟﺍ ﻱﺭﻤﻐﻟﺍ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﻴﺩﻤﻟﺍ ﻲﻨﺴﺤﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺭﻭﻨ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﻴﻤﺁ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﺠﺭﺯﺨﻟﺍ ﻱﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﺎﻴﺭﻜﺯ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺦﻴﺸ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭﻭ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺭﻴﺭﻀﻟﺍ ﻲﺘﻴﺘﺒﻨﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﺘﻴﺘﺒﻨﻟﺍ ﻝﺎﻤﺠﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻥﻴﻤﺁ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺎﻤﻬﻤﺤﺭ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻭﺨﺃ ﻥﺎﻨﻋ ﻥﺒ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﻴﻤﺁ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻝﺩﻌﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﻭﻻﺯﻨﻤﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺒﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﻴﻤﺁ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﻭﺭﺴﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	   ﻥﻴﻤﺁ ﻪﻨﻋ ﻲﻀﺭﻭ ،ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭﻲﻔﺼﺭﻤﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺭﻭﻨ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﻜﺍﺫﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺝﺎﺘ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺤﺭﺎﺠﻟﺍ ﺩﻭﻌﺴﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻱﺩﻴﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﻴﻨﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻱﺩﻴﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺩﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﻭﺎﻨﺸﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻱﺩﻴﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻰﻟﺇ ﻲﺘﻭﺩﻗﻭ ﻲﺨﻴﺸ ﻡﻬﻨﻤﻭ
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﻭﻻﺯﻨﻤﻟﺍ ﺢﻠﺼﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻠﺤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺓﺩﻭﺨ ﻭﺒﺃ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻨﻴﺒﺭﺸﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﻴﻤﺁ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺏﻴﻭﺩﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺔﺤﻴﻁﺴﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺀﺎﻬﺒ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻁﻭﻁﺸﺩﻟﺍ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻗﺍﺭﻌﻟﺍ ﻥﺴﺤ ﻱﺩﻴﺴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒ ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻥﻴﻤﺁ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺭﻴﻔﻴﺼﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻠﻴﺸﻨﻟﺍ ﻝﻴﻭﻁﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺏﺎﻬﺸ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻥﺎﻴﺭﻌﻟﺍ ﻝﺠﻴﻭﺭﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﺏﻴﺒﺤ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﺝﺭﻓ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﺘﻨﺎﻤﺭ ﺏﺤﺒ ﺭﻭﻬﺸﻤﻟﺍ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ،ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻥﺎﻴﺭﻌﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺴﻟﺭﺒﻟﺍ ﻥﺴﻴﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺘﺎﺒﻴﻠﻜﻟﺍ ﺭﻴﺨﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺒﺭﻐﻤﻟﺍ ﻲﺌﺎﺠﺒﻟﺍ ﺭﻤﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﺩﻭﻌﺴ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ،ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﻜﻨﺎﺨﻟﺎﺒ ﻥﻭﻓﺩﻤﻟﺍ ﻥﺍﺩﻴﻭﺴ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻁﺎﻴﺨﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺒ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺯﻭﻨﻭﺸﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﺯﻭﻨﻭﺸﻟﺍ ﻭﺨﺃ ﻱﻭﺍﻭﺯﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻝﻭﻠﻬﺒﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻤﻐﻟﺍ ﻊﻤﺎﺠ ﻡﺎﻤﺇ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻥﻴﻤﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻱﺭﻤﻐﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻨﻴﻘﻠﺒﻟﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺜﻴﺭﺤﻟﺍ ﻑﺴﻭﻴ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺒﺍﺭﺘﻟﺍ ﻕﺍﺯﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺹﻠﺨﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﻜﺒﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺭﺩﺼ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺵﺍﺩﺭﻤﺩ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﻭﺨﺃ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺩﺸﺭﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﻭﺎﺘﻓﺯﻟﺍ ﻡﺌﺎﻤﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺭﺼﺎﻨ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺩﻴﻌﺼﻟﺍ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻑﺭﺸ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻱﺭﺼﻘﻟﺍ ﻲﺴﺎﻔﻟﺍ ﻲﺒﺭﻐﻤﻟﺍ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﻠﺒﻠﺒﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﻑﺎﺤﻟ ﻭﺒﺃ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﻋﺭﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﻴﺭﺎﺠﻨﻟﺍ ﺏﻴﺫﺎﺠﻤ ﻥﻤ ﺵﻴﺤﻭ ﻲﻠﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ،ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﻑﻴﺭﺸﻟﺍ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	 ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺏﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﻱﺭﻴﻤﺩﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
	ﻪﻤﺤﺭ ﻭ ﻪﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﻲﺴﻟﺭﺒﻟﺍ ﺹﺍﻭﺨﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻱﺩﻴﺴ ﻱﺫﺎﺘﺴﺃﻭ ،ﻲﺨﻴﺸ ﻡﻬﻨﻤﻭ 
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