الوالية والولي
في الدين اإلسالمي
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي
الكلمات المفتاحية :عاصم الكيايل ،الوالية والويل ،الفناء ،الكرامات.
تعريف الوالية والولي
عرررف املررع ع ررر الرررمي ا ررام الواليررة والررويل تعريف را جامع را ملراتررا الررريي الكام ر ؛ الش رريعة ،والطريقررة ،واحلقيقررة،
فقال:
الويل مشتق مي الوالء ،مبعىن القرب .والوالية على نوعني :والية عامة ووالية خاصة.
فالواليررة العامررة :مش ر مجة ررني نيررق امل ر منني ،ررال ا تعررا  :ا ويل الررنيي نمن روا مرررجام مرري ال ل ررات
النور)(.)12
والوالية اخلاصرة :للوروا  ،و ر خمصوصرة الواصرلني مري بر راب الكرلوه ،و ر ع رارن عري فنراء الع رر
و قائه ه ،فالويل و الفاين ،وال ا ه.

احلرق

فالفنرراء ع ررارن عرري ايررة الكررا ا تعررا  ،وال قرراء ع ررارن عرري رايررة الكررا ا تعررا ؛ ألن الكررا ا
تعررا ال ينتا ر ال عررر طررق اويررة الوجرروو قررر الصررر  ،والك را ا تعررا ال يكررون ال عررر التلقررق الفنرراء
املطلررق ،فيعطيرره ا وجررووا مو و را ،وذاترا مطارررن مرري لرروا احلررراان ،فياررا يتصرر ،توصرراف ا  ،ويتولررق ررتخع
ا تعا .
ال ب و عل ا وزجاين رمة ا عليره :االرويله رو الفراين عري الره ،ال را
نفكه خ ار ،وال مق غا ا رارا(.)13

مشرا رن احلرق ،م ميكري لره عري

و ررال ررا يم رري بو ررم لرجر  :بتريررر بن تكررون ويل ا مرري بوليرراء ا تعررا  .:ررال :نعررم .فقررال :اال ترغررا
وفرغ نفكك
ش ء مي الرنيا واآلخرنِّ ،

تعا وب

صرت ولياا(.)14
وجاك عليه ،فإذا اتصفت هبنه الصفة َ

و الرسالة القشاية :ا بن الويل له معنيان:

( – )12سورة البقرة ،آية .257
( – )13الجوزجاني ،أبو علي،
( – )14إبراهيم بن أدهم،
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ب ررر ا :فعي ر مبعررىن مفعررول ،و ررو مرري يتررو ا س ر لانه بمررره ،ررال ا تعررا ِ  :ن َولِيِّر ر َ اللرره الر ِرن نرَ ر َل
ِِ
ِ
ني  ،)15(فع يكله نفكه حل ة ،يتو احلق س لانه رعايته.
اب َو َو يرَتَر َو الصاحل َ
الْكتَ َ
والثرراين :فعي ر م النررة مرري الفاع ر و ررو الررن يتررو ع رراون ا وعاعترره فع اوترره نررر علررى الت روايل مرري غررا بن
يتوللاا عصيان.
ومجررع الوصررفني واجررا ررل يكررون الررويل وليرا يرا يامرره وقررو ا تعررا علررى االستقصرراء واالسررتيفاء وووا
فررا ا يرراه الكرراء والورراء .ومرري شرررا الررويل بن يكررون فو را مج ررا بن مرري شرررا النررن بن يكررون معصرروما،
فك مي مجان لل شرع عليه اع اض فاو منرور وخماوع.
ِ
 ،الوالية ،فل را وا مكرهره عرر ينت رر خروجره،
صر ب و ي ير ال كطام  ( ،رس ا سره) ،عض مي وص َ
فورج الرج ورمى ا ه ناه الق لة ،فانصرف ب رو ي يرر ،وم يكرلم عليره ،و رال :رنا الرجر غرا م ب
رتمون علرى ب
بوب
مي نواب الشريعة ،فكي ،يكون بمينا على بسرار احلق!:ا(.)16
بس سرعير ري بس اخلرا ( ،ررس ا سرره) ،فقرر رجلره اليكرر
و ي  :جراء رجر
الشيخ :ارجق ،مي م يعرف نواب وخول يت ا ال ين ن مصا تها(.)17

وخولره املكرهر ،فقرال

ب -تعري ،عل اء الشريعة:
و ررال الشرريخ ال يهررور شررر ه علررى مر جررو رن التو يررر ل مررا اللقرراين معرفرا الررويل لكرران الشرريعة :االررويل
و العارف ا تعا وصفاته كا اإلمكان املوا را علرى الطاعرة اجتنرا لل عاصر  ،املعررض عري اال راه
اللنات والشراوات امل ا رة ،بمرا بصر التنراول فرع مرانق منره ،ال سري ا ذا مجران قصرر التقرو علرى الع راون ،و رو ال
يرتكررا معصررية وون تو ررة ،ذ لرري معصرروما ررل ال تقررق منرره معصررية الكليررة .و ررا ر وليرا؛ ألن ا تعررا تررو
بمره فع يكله نفكه وال غاه حل رة ،وألنره يترو ع راون ا علرى الرروا مري غرا لر ب مبعص ب
رية ،ومجرع املعنيرني
واجررا قققرره ررل يكررون الررويل عنرررنا ولي را نف ر األمررر .ررال ال رراز ( :ال رويل مرري توالررت عاعاترره مرري غررا ل ر
معصية ،بو رو الرن يترو احلرق سر لانه ف ره و راسرته علرى التروايل عري مجر بنرواع املعاصر  ،ويرر توفيقره علرى

الطاع رات .واالسررم مررتخوذ مرري مث ر ولرره تعررا  :ا ويل الررنيي نمن روا ،)18(و ولرره :و ررو يتررو الصرراحلني،)19(

( - )15سورة األعراف ،آية .196
(- )16
( – )17نفحات األنس ،ج ،1ص .11 -10
( – )18سورة البقرة ،آية .257
( - )19سورة األعراف ،آية .196
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و وله  :ا وليكم ا ورسوله)20( ؛ فرالويل رو القريرا ،فرإذا مجران الع رر ري را مري وررن ا كر ا مجثررن عاعاتره
وشرن خعصه ،ومجان الرب ري ا منه رمته وفوله و كانه فاناه صلت الوالية)ا(.)21
ب -تعري ،عل اء الطريقة:
و ررال الشرريخ اعير قر التوسررو تفكررا روف ال يرران معرفرا الررويل لكرران الطريقررة :ابوليرراء ا ررم ب رراء ا
وبعررراء نفوسررام ،فررإن الواليررة ر معرفررة ا  ،ومعرفررة نفوسررام؛ ف عرفررة ا رتيترره ن ررر اع ررة ومعرفرة الررنف رتيتاررا
ن رر العررراون ...رال املررو ب رو الكررعوو رمره ا  :الررويل لنررة رو القريررا ،واملرراو توليرراء ا خلرؤ املر منني؛ لقررهبم
معرفتره ،وير
الرو اين منه س لانه انتاى؛ أل م يتولونه س لانه الطاعة؛ ب يتقر ون ليره طاعتره واالسرتنرا
ذا ربوا ،ربوا والئر ررترره ،و ن عروا ،عروا نياتره ،و ن نطقروا ،نطقروا الثنرراء عليره ،و ن قرمجروا ،قرمجروا
و ن اجتاروا ،اجتاروا عاعتها(.)22

خرمترره،

ج -تعري ،عل اء احلقيقة:
و ال الشيخ ع رر الكرر ا يلر مجتراب الك راالت اإل يرة الصرفات اع ريرة ،معرفرا الرويل لكران احلقيقرة عنرر
شررر ه السررم ا الررويل :االررويل :ررو املتررويل بمررر الوجرروو ناترره ،املتهل ر ذلررك ت ائرره و صررفاته ،فك ر مررا عليرره
الكون ...فا متويل بمرر ذلرك و نيعره راجرق ليره صرورن ومعرىن ،وجرووا و ك را .و رنا االسرم يكرتلقه اإلنكران
الكام ذا مجان اإلنكران متوليرا ناتره وصرفاته لناتره ولصرفاته ،ومجران الترويل اإل ر للعرام الكروين راجعرا ليره مج را
و راجق ا فيكون الويل و ( مرنن ) ا تعا  ...فا ويل العام واإلنكان الكام ويل ا ا(.)23
و ررال بيو را لكرران اإلشررارن مجتا رره اإلنكرران الكام ر  :ا ررال ا تعررا  :وا
الكامر

مرري ير اسررتوعفه علررى الك ررال الررن

ررو الررويل]()24؛ يعررا اإلنكرران

ررال فيرره :بال ن بوليرراء ا ال خرروف علرريام وال ررم نررون

()25؛ ألنه يكتلي اخلوف واحلر ن وبمثرال ذلرك علرى ا ؛ ألن ا رو الرويل احل يرر؛ و رو ير املروتى و رو علرى
ب
رال
مج ش ء رير)26( ؛ ب الويل ،فاو هق متصور صورنب خلقية بو خلق متلقق مبعراين اإل يرة ،فعلرى مجر
ب
مقال وتقرير و ا امق لوصف النقؤ والك ال ،والكاعق برض مجونه ش املتعال(.)27
وتقرير و مج
( – )20سورة المائدة ،آية .55
( – )21شرح جوهرة التوحيد ،المجلد الثاني ،طبعة دار البشائر ،دمشق ،ص .932 -931
( – )22تفسير روح البيان ،الجزء الرابع ،طبعة دار الفكر ،ص .58
( – )23م.س .ص .71
( – )24سورة الشورى ،آية .9
( – )25سورة يونس ،آية .62
( – )26سورة الشورى ،آية .9
( – )27اإلنسان الكامل ،ج ،1ص .31
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ومجوعصة ملا ذمجرناه ،نورو تعريفا جامعا للوالية

مرات اا الثعا ،الشرريعة والطريقرة واحلقيقرة ،رال الشريخ ب رو

ررر روزهبرران ال قل ر الش رااز مجتا رره مشرررب األرواف :ابول الطريررق اإلراون ومعاررا اجا رررات ،وبوس ر الطريررق
اع ة ومعاا الكرامرات ،ونخرر الطريرق املعرفرة ومعارا املشرا رات ،فرإذا ذكري رنه املراترا وال يرر عليره ب كرا
التلررويي وصررار سر ا ا وررار التو يررر وسررر التفريررر يكررون وليرا نائ را لألن يرراء وصرراو ا مرري األصررفياء .والواليررة اسرم
جامق

يرق منرازل الصرريقني ،مري نرق فيارا قائقارا مجران بمرة ،رال ا تعرا   :ن ررا يم مجران بمرة انترا،)28(

و ررال عليرره الكررع  :ا ن ر

رري سرراعرن مجرران بمررةا ومرررف خيررار بمترره الواليررة واإل ررا واعاواررة والكررع  ...ومج ررال

الوالية التولؤ مي نفات النف الر ترورا النرم واحلر ن وال لروغ

مقرا الكرعمة ،رال ا تعرا  :بال ن بوليراء

ا ال خ ر رروف عل ر رريام وال ر ررم ن ر ررون ،)29( و ر ررال الع ر ررارف رل ر ر ر ا عن ر رره :الوالي ر ررة اإلتص ر رراف ل ر ررق احل ر ررق
س لانها(.)30
ثبوت الوالية بالكتاب والسنة
ال ا تعا  :بال ن بولياء ا ال خوف عليام وال م نون* النيي نمنوا ومجانوا يتقرون* رم ال شرر

احليران

الرنيا و اآلخرن ال ت ري َ لكل ات ا ذلك و الفوز الع يم.)31(
ال رسول ا صلى ا عليه وسلم :ا ن ا ال مي عاو يل وليا فقر نذنتره راحلرب ،ومرا تقررب يل ع رر

ش ء ب ا يل مما اف لرت عليره ،ومرا ير ال ع رر يتقررب يل النوافر رل ب ره ،فرإذا ب تره مجنرت عره الرن
يك ر ق رره و صررره الررن ي صررر رره ويررره ال ر ي ر ط هبررا ورجلرره ال ر ميش ر هبررا و ن سررتلا ألعطينرره ول ر ي اسررتعاذين
ألعيننها.
رب الفرائض و رب النواف
و رر اسرترل ب ر ا هبرنا احلرري علرى نروعني مري القررب بو الواليرة اخلاصرة ،مبري قرق الك راالت اإل يرة املووعرة
فيره مري القرون الفعر  :األول ررب الفررائض الرن يررل عليره ولره عليره الصرعن والكرع  :اومرا تقررب يل ع رر
ش ء ب ا يل مما اف لت عليها والثاين رب النواف الن يرل عليه وله :اوما ي ال ع ر يتقررب يل النوافر
ررل ب ررها .ررال الشرريخ م يررر الررريي ا نررر شررار ا معررىن ررنيي القررر ني :اوذلررك بن وجرروو احلر ِّرق ررو األص ر
الواجا – و و الفرض -ووجوو العام – و و الع ر -نف وفرع عليه؛ ألن الوجروو احلرق لك رال سرعته وسرق احلرق
( – )28سورة النحل ،آية .120
( – )29سورة يونس ،آية .62
( – )30مشرب األرواح ،ص .93
( – )31سورة يونس ،آية .64 -62
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املطلررق واخللر َرق املقيررر ،فررإذا اررر احلررق خف ر الع ررر فيرره ،مجرران ا وال ش ر ء معرره بوال ملرري امللررك اليررو

الوا ررر

احلق و صره وسائر رواه ،مج را رال (صرلى ا عليره وسرلم) :ا ن ا رال علرى
القاار )32(ونخرا؛ فكان الع ر ق ِّ

لكان ع ره :ق ا ملي مرها .ا نه ير ا ا والير ير ( رر صرلى ا عليره وسرلم) ،ومجرنلك رو الرامر
 ذ رميت فيره ير احلق ،واحلق و الرام ؛ لنفيه الرم عي

ر

قيقرة

وله:وما رميت ذ رميرت و ا اتره الرمر

لللق قوله :لكري ا رمرى .)33(والثراين ،ررب النوافر  ،فارو مجرون احل ِّرق وجرووه
فاو ق الع ر و صره ولكانه وسائر واها(.)34

روال

نيرة الع رر و ويتره لره،

و ررال الشرريخ التاررانو نقررع عرري التلفررة املرسررلة ت يرران معرراين القررر ني املرنمجوريي :االقرررب علررى نرروعني :رررب
النواف و و زوال الصفات ال شرية و اور صفاته تعا عليه؛ ب على ال شر بن ير ومييرت إذنره تعرا  ،ويكر ق
املك ر وعات مرري عيررر وي صررر امل ص ررات مرري عيررر ،وعلررى ررنا القيرراس ،و ررنا معررىن فنرراء الصررفات صررفات ا
تعرا  ،و رو ررررن النوافر  ،و ررب الفررائض و رو فنراء الع ررر الكليرة عري الشررعور ع يرق املوجرووات رل نفكره بيورا،
وي م ي ق ال وجوو احلق س لانه .و نا معىن فناء الع ر ا تعا  ،و و ررن الفرائضا(.)35
إثبات كرامات األولياء
ال الشيخ ع ر الرمي ا ام  :مجتاب والئ الن ون ل ما املكتنفر (ب و الع راس جعفرر ري املعتر ري

رر ري

املكررتنفر النك ررف الفقي رره) رم ررة ا عليرره :امجرام ررات األولي رراء ر هق كترراب ا تع ررا  ،واآلا ررار الص ررليلة املروي ررة،
و ناع ب ر ِ الكرنة وا اعرة علرى ذلرك .فتمرا الكتراب فقولره تعرا  :مجل را وخر عليارا زمجريرا اعرراب وجرر عنرر ا
رز ررا  .)36( ررال ب ر التفكررا

ذلررك :مجرران يررر عنررر ا فامجارةَ الصرري،

الشررتاء ،وفامجارةَ الشررتاء

الصرري،،

ومر  ،رل ا عناا ،م تكي ن ية اإلناع ،فانه اآلية هة على منكر الكرامات لألولياءا.

و مجترراب مجشرر ،اعهرروب :بن ا تعررا بختنررا نررؤ الكترراب عرري مجرامررة نصرر ،،ملررا براو سررلي ان عليرره
ررف نصرر ،علررى اخللررق
رت لقرري  ،فررتراو ا تعررا بن ي اررر شر َ
الكررع  ،وعلررى ن ينررا الصررعن والكررع  ،بن وررر ر َ
ويرر مجرامترره ب ر َ زمانرره ،فقررال سررلي ان عليرره الكررع  :يررا بياررا املررأل بيكررم يررتتيا عرشرراا ر بن يررتتوين مكررل ني*
رال الررن عنر َرره علررم مرري
رك و ين عليرره لقررو ه بمررني* ر َ
ررال عفريررت مرري ا ِر ِّري بنررا ءاتيررك رره ر َ بن تقرروَ مرري مقامر َ
الكتاب بنا ءاتيك ِه بن يرتر ليك عرفك فل ا رءاه مك ِ
رتقر ا عنرره )37(ف را بنك َرر عليره ،وال اسرتلاله عليره.
َ
َ
َ
وال يكون نا ب
وجه مي الوجوه معه ن؛ ألن نص ،م يكي ن يا ،فع الة تكون مجرامة.

( - )32سورة غافر ،آية .16
( – )33سورة األنفال ،آية .16
( – )34مؤيد الدين الجندي ،شرح فصوص الحكم ،طبعة بوستان كتاب ،قم ،ص .364 -363
( – )35كشاف اصطالحات الفنون ،الجزء الثالث ،دار الكتب العلمية ،ص .489
( – )36سورة آل عمران ،آية .37
( – )37سورة النمل ،آية .40 -38
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را جنر ب
را معاررم ،ونررومام وتقلر ام مرري جنر ب
وبيورا ب روال بصررلاب الكارر ،،ومجررع الكلر ِ
را نخررر .ررال ا
ني وذات الشر ِال ومجلر ام اسر ذراعيرره الوصرير ،)38( و رنه مجلاررا خرر ع ب
راوات ومررا
ذات الي ر ِ َ
تعرا  :ونقلر ام َ
مجانت معه ن ،فع ر بن تكو َن مجرامة.
وبمررا ا ررات الكرامررة لألوليرراء مرري الكر ِ
رن (صررلى ا عليرره
رنة الثا تر ِرة احلررري ِ الصر ِ
رلاب النر ِّ
رلين املرفرروع ،بن بصر َ
رول ا ِ ر لنرا شري ا مري عهائرا األمرم املالريةا .فقرال (صرلى ا عليره وسرلم) :ا ين را اعارة
وسلم) الوا :ايرا رس َ
نفر بر ممرري مجرران ر لكم ميشررون ،ذ بصرراهبم مطررر فررتووا غررا بر فررانط َق علرريام ،فقررال عوررام ل ر عض :نرره ،وا ِ ،يررا
الء ال ينهيكم ال الصر  ،فليررع مجر رجر ب مرنكم مبرا يعلرم بنره رر صرر فيره .فقرال ب رر م :اللارم ،ن مجنرت
ب ()39
ا وترمجره ،و ين ع ررت ذلرك الفررِ ف رعتره ،فصرار
تعلم بنه مجان يل بجا ع ر َ يل علرى فَر َرر
مري برز ،فرن َ
بمره بين اش يت منه قرا .وبنه بتاين يطلا بجرته فقلرت لره :اع رر تلرك ال قر ِر فكرقاا .فقرال يل :را يل عنرره
رنه ال قرر ،فإ را مري ذلرك الفرر  ،فكرقاا .فرإن مجنرت تعلرم بين فعلرت ذلرك مري
فر مي برز! فقلت له :اع ر
خشيتك ففرج عنا ،فانكا ت عنام الصورن.
فقررال اآلخررر :اللاررم ن مجنررت تعلررم بنرره مجررا َن يل ب روان شرريوان مج راان ،فكنررت نتيا ررا مجر ليلر برة لر ِ غررن بم يل،
()40
ررب
فت طررتت عنا ررا ليلررة فه ررت و ررر ر رررا ،وب ل ر وعيررايل يتوررا َغو َن مرري ا رروع ،ومجنررت ال بسررقيام ررل يشر َ
رت
ب وا  ،فكر ت بن بو ا ا ،ومجر ت بن بوعا ا فيكرتكنا شرر تا ا ،فلرم بزل بنت رر رل عل َرق الفهرر ،فرإن مجن َ
تعلم بين فعلت ذلك مي خشيتك ففرج عنا ،فانكا ت الصورن ل ن روا الك اء.
را النرراس يل ،وبين راوو ررا عرري نفكرراا فت ررت ،ال بن
رت تعلررم بنرره مجرران يل ا نررة عر ،م مرري ب ر ِّ
فقررال اآلخررر :اللاررم ،ن مجنر َ
نتياررا مب ررة وينررار ،فطل تاررا ررل ررررت علياررا ،فتتيتاررا هبررا فرررفعتاا لياررا ،فررتمكنتا مرري نفكرراا ،فل ررا عرررت ررني رجلياررا
الررت :اتر ِرق ا وال تفررض اخلررا ال ِّ ِ
ك ففرِّررج
رت تعلررم بين فعلررت ذلررك مرري خشرريتِ َ
َ
وقرره .فق ررت وترمجررت امل ررة وينررار ،فررإن مجنر َ

عنا .ففر َج ا عنام فورجواا .رواه ال وار ...

ورو اإلم ررا املك ررتنفر رم رره ا تع ررا إس ررناوه :بن بم ررا املر ر منني علير را( ،رلر ر ا عنه)،س ررتل رج ررع ع رري
ررري ب
الر ررة فكن رره ،فقررال :ررا مجررن تا ،ررال :مررا مجررن تك .ررال :فررتوعو ا عليررك ن مجنر َ
رت مجاذ را بن يع ر َ
صره :ال :فراوع ا  .فررعا عليره بمرا املر منني علر ه (رلر ا عنره) ،فع ر صرره فلرم مررج مري الر ِرة ال و رو
َ
بع ى.
رايخ الطريقررة ،ع قررة عر َرر ع قررة ،ارررت الكرامررات
و كررنا عرري سررائر الصررلا ة والتررا عني وت را ق التررا عني ومشر ِ
رسرالته :ولكثررن مرا ترواتر تجناسراا
وخر العاوات ،فا ال تعر وال قصى .ال اإلما القشا رمه ا تعا
( – )38سورة الكهف ،آية .18
ً
رطال.
( - )39الفَ َرق :مكيال يسع ستة عشر
( - )40يتضاغون :أي يصيحون ويبكون ويضجون.
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–يعا تجناس الكرامات -مي األخ ار واحلكايات صار العلم كو ا و اور ا على األوليراء عل را ويرا انتفرى عنره
الشكوه ،ومي توس نه الطائفة وتواتر عليه كايا م وبخ ار م م ي ق له ش اة ذلك.....
و مجتاب ابعع ا ر وعقيرن بر اب التقىا ،تصني ،الشريخ اإلمرا ط ِ
را األنراِ شرااب الرريي بس فرؤ
ع رر ري ررر الكرارورو ( رررس ا تعرا سررره) :ونعتقرر بن لألوليراء مرري بمت ِره –يعررا بمرة ر برر (صرلى ا عليرره
وسررلم)  -مجرامر ب
رات وواج ررات ،و كررنا مجرران زمرري مج ر ِّ رسر ب
رول مجرران ررم بت رراع ارررت ررم الكرامررات ،وخمر ررات
العرراوات ،ومجرامررة األوليرراء مرري تت ر ِرة معهر ات األن يرراء ،ومرري اررر لرره وعلررى يررره مرري املور ررات و ررو علررى غررا التر ا
ت كا الشريعة ،نعتقر بنه زنريق ،وبن الن

ار له مكر واسترراج(.)41

و ر رو اإلما الرراز عري اإلمرا علر التفكرا الك را بنره رال :اوا مرا لعرت راب خيرت قرون جكررانية
ولكي قرون ر انيرة ،وذلرك؛ ألن عليرا (رلر ا عنره) ذلرك الو رت انقطرق ن رره عري األجكراو وبشرر ت املعئكرة
تنوار عام الكتيراء ،فتقرو رو ره ،فتشر ه عروا ر األرواف امللكيرة ،وترألألت فيره بلرواء عرام القررس والع رة ،فرع
جر ص له مي القررن ما رر هبا على ما م يقرر عليه غاها(.)42
يان الصلا ة :و ر صن بن الفارو ع ر ري اخلطراب (رلر ا عنره) مجران لره
ال ا ي هر اإلصا ة
اونرر مرري رعو العهررم ،ومجران سررارية (رلر ا عنره) بمرراا عليره ،ومجرران العررو مجامنرا بصر ا ر  ،وال
جري
يعلم ه جي املكل ني ،فناو ع ر و و
فك عوا صوته اونر وترارمجوا املو ،ا.

املرينة علرى املنرت مطرا النراس يرو ا عرة :ايرا سرارية ا ر ا ر ا

ورو ال وررار وال ياقر واحلررامجم النيكررا ور بن بسررير رري خوررا ،وع ررر رري شررر (رلر ا عنا ررا) مجانررا عنررر رسررول
ا (ص ررلى ا علي رره وس ررلم) اج ررة ررل ذ ررا م رري اللي ر  ،و ر ليل ررة ش ررريرن ال ل ررة ،و ي ررر مج ر وا ررر منا ررا عص را،
فتلرراءت ررا عصررا ب ررر ا ،ومشرريا ل روئاا ،ررل ذا اف ررت هب ررا الطريررق بلرراءت لآلخررر عصرراه ف شررى مج ر وا ررر
منا ا لوء عصاه ،ل لغ ب له.
وما زالت الكرامات نر على بيرر بوليراء ا (تعرا )

يرا الكراعة ،مصررا ا لقرول النرن (صرلى ا عليره

النن (صرلى ا عليره وسرلم) :ارب بشرع بغرت مررفوع
وسلم) :ااخلا و بم
يو الرييا ومصرا ا لقول ِّ
كم على ا أل رها (رواه مكلم).
األ واب لو ب َ
الفرق بين المعجزة والوالية واالستدرا

( – )41نفحات األنس ،الجزء األول ،ص .39 -33
(.53-11 – )42
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ررال الشرريخ ع ررر الرررمي ا ررام ؛ مولررلا الفررر ررني املعهر ن ،والواليررة واالسررترراج مجتا رره ،نفلررات األنر  :و
التفكر ِا الك را ل مرا النلريرر فورر الررريي الرراز (رمره ا ) :ذا ا َرر فعر خررار للعراون علرى نكران ،فرنلك مررا

يكون مقرونا الرعو  ،بو ال مق الرعو .

والقكررم األول :و ررو بن يكررون الرررعو مررا بن تكررون وعررو
وعو الكلر ،وعاعة الشيطان .فانه بر عة ب كا :

يررة ،بو وعررو الن ررون ،بو وعررو الواليررة ،بو

القكم األول وعاء األلو ية :وجروز بصرلا نا ارور خروار العراوات علرى يرره مري غرا معارلرة ،مج را ن ِقر َ بن
ر ِّرق ال رررجال .ررال
فرع ررو َن مج رران ي رررع األلو ي ررة ،ومج رران ي ا ررر عل ررى ي رررهِ خر روار الع رراوات ،ومج ررا ن ِقر ر َ بيور را
التل ي .
بصلا نا :و ا جاز ذلك؛ ألن شكلَه وخلقتَه ترل على مجن ِِه ،و اور اخلوار على يرهِ ال يفو
والقكم الثاين وعراء الن رون :و رنا القكرم علرى كر ني؛ ألنره مرا بن يكرو َن ذلرك املررع صراو ا بو مجاذ را .فرإن
وجا اور اخلوار على يرره ،و رنا متفرق عليره رني مجر ِّ مري ب رر صرل ِة الن رون ،وبمرا مري مجران مجاذ را،
مجان صاو ا َ
ِ
ِ
ِ
وجا صول املعارلة.
فلم ي اور اخلوار على يره ،و تقرير بن ت ار َ
والقكررم الثالر  ،و ررو اوعرراء الواليررة :فالقررائلون كرامررات األوليرراء؛ اختلفروا بنرره ر يرروز اوعرراء الكرامررة،
ا قص على وعواه ب ال:
والقكم الرا ق ،و و اوعاء الكلر وعاعة الشيطان :فعنر بصلا نا يوز اور اخلوار على يره ،وعنرر املعت لرة
ال يوز.
العاوات على ِ
ِ
ير ب
نكان مي غا ش بء مري الررعاو  ،فرنلك اإلنكران مرا بن
ار خوار
وبما الثاين ،و و بن ت َ

يكو َن صاحلا مرليا عنر ا  ،و ما بن يكو َن خ يثا منن ا.

واألول :و القول كرامات األولياء و رر اتف َرق بصرلا نا علرى جروازه ،وبنكر را املعت لرة ال ب را احلكرني ال صرر ،
وصا ه وو اخلوارزم .
بما القكم الثاين :و و بن ت ار خوار العاوات على عض مري مجران مرروووا عري عاع ِرة ا  ،فارنا رو املكر ى
االسترراج(.)43
وقرررا الشرريخ يوسرر ،الن ارراين مجتا رره اجررامق مجرامررات األوليرراءا ،عرري وجرروه تعرررو األمررور اخلار ررة للعرراون،
فقال :اواعلم بن خر العاوات على وجوه مجثان .منارا مرا يكرون عري رو نفكرية؛ فرإن بجررا العرام تنفعر للا رم
ب
رروف طوالرق وذلرك
النفكية ،و ر تكون عي ي ع يعية معلومة و اهبا معلو عنر العل اء ،و ر تكون عري ن رم
أل

الرصر ،و ر تكون ت اء يتلفا هبا ذامجر را في ارر عنرر ذلرك املكر ى خرر عراون

( – )43نفحات األنس ،الجزء األول ،ص .32 -31
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نرا ر عرني الرائر ال

نف األمر ،و ر تكون
تعا اا.

نف األمر على رر ون ذلك االسم ،فانه الوجوه مجلاا قرت رررن املولرو ععر ا

في طبقات األولياء ومراتبهم وأصنافهم
ذمجررر الشرريخ األمجررت سررير ي ر الررريي رري عرررس مراتررا األوليرراء وع قررا م علررى اخررتعف ب روا م ال رراب
الثال والك عني مي الفتو ات املكية وبعال ذلك ،و ر خلصراا اإلمرا يوسر ،الن اراين مجتا ره جرامق مجرامرات
األولياء وحني رورنا نلوؤ ما خلصه.
رنه الطريقرة رم املكر ون عرام األنفراس ،و رو اسرم يعرم نريعام،
ال رل ا عنه :ااعلرم بن رجرال ا
و ررم علررى ع قررات مجثرران وب روال خمتلفررة ،ومررنام مرري ن ررق لرره احلرراالت مجلاررا والط قررات ،ومررنام مرري صر لرره مرري
ذلرك مرا شراء ا  ،ومرا مري ع قرة ال را لقرا خرا مري ب ر األ روال واملقامرات ،ومرنام مري صرره عررو مجر
زمان ومنام مي ال عر له الز  ،فيقلون ويكثرونا.
ب .بصلاب مراتا الوالية النيي صر م عرو:
ف ررنام رلر ا عررنام األ طرراب :و ررم ا ررامعون لأل روال واملقامررات األصررالة بو النيا ررة .ال يكررون مررنام
ال مان ال وا ر ،و و النوا بيوا و و مي املقر ني و و سير ا اعة زمانه.
ومنام رل ا عنام األئ ة :ال ي يرون مج زمان عي اانني ال االر

را ،الوا رر ع رر الررب واآلخرر ع رر

امللك والقطا ع ر ا ولو مجانت ب ات م ما مجانت .و ا اللنان ملفان القطرا ذا مرات ،و را لره مبن لرة الروزيريي،
الوا ر منام مقصور على مشا رن عام امللكوت واآلخر على عام امللك.
ومررنام رل ر ا عررنام األوترراو :و ررم بر عررة مج ر زمرران ال ي يرررون وال ينقصررون ،الوا ررر مررنام فررا ا رره
املشررر وواليترره فيرره ،واآلخررر املنرررب ،واآلخررر ا نرروب ،واآلخررر الش ر ال ،والتقكرريم مرري الكع ررة .و ررر يكررون مررنام
النكاء ومجنلك غا م ،وبلقاهبم ع ر احل وع ر العليم وع ر القاور وع ر املرير.
ومنام رل ا عنام األ رال :و م س عة ال ي يررون وال ينقصرون ،فرا ا هبرم األ راليم الكر عة ،لكر ررل
منام ليم فيره واليرة ،الوا رر مرنام علرى رر اخللير ولره اإل لريم األول ،والثراين علرى رر موسرى الكلريم ،والثالر
على ر ارون ،والرا ق على ر وري  ،واخلام على ر يوس ،،والكراوس علرى رر عيكرى ،والكرا ق علرى
ر نو على الك الصعن والكع  .و ا وا ب راال لكو م ذا فار وا مولعا ويريرون بن ملفوا ه ررال مرنام
ذلررك املولررق ألمررر يرررون فيرره مصررللة و ر ررة ،ي مجررون رره شوصرا علررى صررور م ال يشررك ب ررر ممرري بوره رتيررة ذلررك

-9-

الشوؤ بنه عني ذلك الرج  ،ولي و و شوؤ رو اين ي مجه رال منره علرى علر بم منره ،فكر مري لره رنه
القون فاو ال رل ،ومي يقيم ا عنه رال مولق ما وال علم له نلك فلي مي األ رال املنمجوريي.
ومررنام رل ر ا عررنام النق رراء :و ررم اانررا عشررر نقي را مج ر زمرران ،ال ي يرررون وال ينقصررون علررى عرررو ررروج
الفلررك اإلاررا عشررر رجرا ،مجر نقير ب
را عررام اصررية رررج .واعلررم بن ا تعررا ررر جعر تيررر ر الء النق رراء علررو
الشررائق املن لررة ،و ررم اسررتوراج خ ايررا النفرروس وغوائلاررا ،ومعرفررة مكر ررا وخررراعاا .وبمررا لرري ف كشرروف عنررر م
يعرفررون منرره مررا ال يعرفرره مرري نفكرره و ررم مري العلررم وير ذا رب ب ررر م وعررتن شرروؤ األرض علررم ب ررا وعررتن
سعير بو شق مث عل اء اآلاار والقيافة.
ومنام رل ا عنام النه اء :و م رانية مج زمان ال ي يرون وال ينقصون و رم الرنيي ت ررو مرنام وعلريام
بعررع الق ررول مرري ب روا م و ن م يكرري ررم ذلررك اختيررار ،لكرري احلررال ينلررا علرريام ،وال يعرررف ذلررك مررنام ال
مي و فو ام ال مي و وو م.
ومررنام رلر ا عررنام احلواريررون :و ررو وا ررر مج ر زمرران ال يكررون فيرره اانرران ،فررإذا مررات ذلررك الوا ررر ب رريم
غاه.
ومررنام رل ر ا عررنام الرج يررون :و ررم بر عررون نفك را مجر زمرران ال ي يرررون وال ينقصررون ،ررم رجررال ررا م
القيررا ع ررة ا و ررم مرري األف رراو .و روا رج يررني ألن ررال ررنا املقررا ال يكررون ررم ال شررار رجررا مرري بول
استاعل عله يو انفصاله يفقرون ذلك احلال مي بنفكام فع يرونه ا وخول رجرا مري الكرنة اآلتيرة،
و لي مي يعرفام مي ب نا الطريق و م متفر ون ال عو ،يعرف عوام عوا.
ومنام رل ا عنام اخلتم :و و وا ر ال مج زمران ،ر وا رر العرام مرتم ا ره الواليرة اع ريرة ،فرع
يكون األولياء اع رريني بمجرت منره ،و خرتم نخرر مرتم ا ره الواليرة العامرة مري نو نخرر ويل ،و رو عيكرى
عليه الكع  ،و ختم األولياء مج را مجران خرتم وورن الفلرك ،فلره يرو القيامرة شرران ،شرر بمرة رر صرلى ا
عليه وسلم و شر رسوال مق الرس عليام الصعن والكع .
ومنام رل ا عنام اعرائة نف على لا نو عليره الكرع  :مجر زمران ال ي يررون وال ينقصرون ،واعلرم
رق ر الء الثعرائرة ا رم علرى لرا نو ا ومجرنلك ولره عليره الصررعن
بن معرىن رول النرن صرلى ا عليره وسرلم
ب
شوؤ مي بمجرا ر ال شرر بو املعئكرة ،را معنراه ب رم يتقل رون املعرارف
والكع غا الء ممي و على لا
اإل ية تقلا ذلك الشوؤ ذ مجانت واروات العلو اإل ية ا تررو علرى القلروب ،فإنره يررو علرى رنه القلروب الر
على ل ه ،ورمبا يقول عوام فعن على ر فعن و و هبنا املعىن نفكه .ولك وا ر مي الء الثعرائرة مري
األخررع اإل يررة اعرائررة خلررق ر مرري لررق وا ررر مناررا صررلت لرره الكررعاون ،و ر الء ررم اجت ررون املصررطفون،
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ويكررتل ون مرري الرررعاء مرا ذمجررره احلررق س ر لانه مجتا رره :ر نررا ل نررا بنفكررنا و ن م تنفررر لنررا وترمنررا لنكرروني مرري
اخلاسريي.)44(
ومررنام رل ر ا عررنام بر عررون شوص را علررى لررا نرروف عليرره الكررع  :مج ر زمرران ال ي يرررون وال ينقصررون،
كررنا ورو اخلررت عرري رسررول ا صررلى ا عليرره وسررلم ررنه الط قررة ابن بمترره بر عررني علررى لررا نرروف (عليرره

رب اغفررر يل
الكررع )ا و ررو بول الرس ر  ،والرجررال الررنيي ررم علررى ل رره صررفتام الق ر ض ،ووعررات م وعرراء نرروف ِّ 
ولوالررر وملرري وخ ر ي ر م من را ولل ر منني وامل منررات وال ت ر و ال رراملني ال ت ررارا .)45(ومقررا ر الء الرجررال النرران

ر الء األر عرني اجت رق نروف مج را بن مجر مرا تفرر الثعرائرة
الرينية و و مقا صعا املرتقرى ومجر مرا تفرر
اجت ررق نو  ،وعلررى معررارج ر الء األر عررني ع لررت الطائفررة األر عينيررات خلروا م م ي يرررون علررى ذلررك شرري ا،
و خلوات الفتن عنر م و تهون على ذلك اخلت املرو عي رسرول ا (صرلى ا عليره وسرلم) :امري بخلرؤ
بر عني يوما ارت ينا يق احلك ة مي ل ه على لكانها.
ومررنام رلر ا عررنام سر عة علررى لررا اخللير (عليرره الكررع ) :ال ي يرررون وال ينقصررون مجر زمرران ،ورو رره

اخلر ررت املر رررو عر رري رسر ررول ا (صر ررلى ا علير رره وسر ررلم) ووعر ررات م وعر رراء اخللي ر ر  :رب ر ررا يل ك ر را وبحلقر ررا
الصاحلني )46(ومقامام مقا الكعمة مي نيق الريا والشركوه ،و رر نر ع ا عرنام النر مري صررور م
الرنيا وسلم الناس مي سوء نام ذ لي

م سوء ي،

ما م ي فإ م ب

رنه

علم صلين.

ومررنام رل ر ا عررنام ىكررة علررى لررا جتي ر عليرره الكررع  :ال ي يرررون وال ينقصررون مج ر زمرران ،ورو رره
اخلت املرو عي النن صلى ا عليه وسرلم ،رم ملروه ب ر رنه الطريقرة ،رم مري العلرو علرى عررو مرا تير مري
القررو املعررت عناررا األجنلررة الر هبررا يصررعر وينر ل ،وال يرراوز علررم ر الء اخل كررة علررم جتير و ررو امل ررر ررم مرري
النيا ومعه يقفون يو القيامة احلشر.
ومنام رل ا عنام اعاة على لا ميكائير عليره الكرع  :ال ي يررون وال ينقصرون مجر زمران ،رم اخلرا
اع ررض والرم ررة واحلن رران والعط رر ،،والنال ررا عل ررى ر ر الء الثعا ررة ال كر ر والت ك ررم ول ررني ا ان ررا والش ررفقة املفرع ررة
ومشا رن ما يوجا الشفقة ،و م مي العلو على رر ما مليكائي مي القو .
ومرنام رلر ا عرنام وا ررر علررى لرا سررافي عليرره الكرع  :مجر زمران ،ولرره األمررر ونقيوره ،جرراء ررنلك
خررت مرررو عرري رسررول ا صررلى ا عليرره وسررلم فرري ي لرره علررم إسررافي  .ومجرران ب ررو ي يررر ال كررطام ممرري مجرران علررى
لا سرافي وله مي األن ياء عيكى عليه الكرع  ،ف ري مجران علرى لرا عيكرى فارو علرى لرا سررافي ومري مجران
على لا سرافي ر ال يكون على لا عيكى.
( - )44سورة األعراف ،آية .23
( – )45سورة نوح ،آية .28
( – )46سورة الشعراء ،آية .83
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وبمررا مرري رجررال عررام األنفرراس رلر ا عررنام فتنررا بذمجررر م و ررم علررى لررا واوو عليرره الكررع  :ال ي يرررون وال
ينقصون مج زمان ،و ا نك نا م لا واوو و ر مجانوا موجوويي ر ذلرك هبرنه الصرفة ،فراملراو بن مرا تفرر
واوو.

فيام مي األ وال والعلو واملراتا اجت ق

ف ررنام رلر ا عررنام رجررال النيررا :و ررم عشرررن ال ي يرررون وال ينقصررون ،ررم ب ر خشرروع فررع يتكل ررون ال
كررا لنل ررة نلر الرررمي علرريام

ب روا م ،ررال تعررا  :وخشررعت األص روات للرررمي فررع تك ر ق ال كررا،)47(
برله و ائه ،فع يناجون سرواه وال يشرارون غراه ميشرون

و الء م املكتورون النيي ال يعرفون ،خ ت م احلق

على األرض ونا و ذا خاع ام ا ا لون الوا سعما )48(وبهبرم احليراء ذا عروا ب ررا يرفرق صروته مجعمره ترعرر
فرائصام ويتعه ون.
ومنام رل ا عنام رانية عشرر نفكرا بيورا رم ال را رون رتمر ا عري بمرر ا  :ال ي يررون وال ينقصرون
مج زمان اور م ا

ائ ون وقو ا مث تون األس اب خر العوائر رم عراون ،نيرتام  ر ا

ذر رم،)49(

وبيوا  :ين وعو م جاارا.)50(
وم ررنام رل ر ر ا ع ررنام راني ررة رج ررال يق ررال ررم رجر ررال الق ررون اإل ي ررة :ني ررتام م رري مجت رراب ا بش ررراء علر ررى

الكفرار

()51

م فعالة

رم مرري األ راء اإل يررة ذو القرون املتررني ،ال تتخرن م

ا لومررة الئرم ،و ررر يكر ون رجررال القارر ررم

النفوس وهبنا يعرفون.

ومنام رل ا عنام ىكة عشر نفكا م رجال احلنان والعط ،اإل  :نيرتام نيرة الررين الكرلي انية نرر
تمره رخاء ي بصاب .)52(رم شرفقة علرى ع راو ا مر منام ومجرافر م ،ين ررون اخللرق عرني ا روو والوجروو ،ال
منام ب را واليرة را رن مري وراء بو ملرك ألن ذو ارم ومقرامام ال

عني احلكم والقواء ،ال يويل ا ب ر م
ت ر ر القي ررا ررتمر اخلل ررق ،فا ررم م ررق اخلل ررق

الرم ررة املطلق ررة ال ر ر ررال ا تع ررا فيا ررا :ورم ر ر وس ررعت مج ر ر

ش ء.)53(
ومررنام رل ر ا عررنام بر عررة بنف ر

مج ر زمرران :ال ي يرررون وال ينقصررون ،نيررتام مرري مجترراب ا ا الررن

خلررق سر ق روات ومرري األرض مررثلاي يتن ر ل األمررر يررناي]( ،)54ونيررتام بيورا
س ق وات ع ا ا ما تر

خلق الرمي مي تفاوت

()55

( – )47سورة طه ،آية .108
( – )48سورة الفرقان ،آية .63
( – )49سورة األنعام ،آية .91
( – )50سورة نوح ،آية .8
( – )51سورة الفتح ،آية .29
( – )52سورة ص ،آية .36
( – )53سورة األعراف ،آية .156
( – )54سورة الطالق ،آية .12
( – )55سورة الملك ،آية .3
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سررورن ت رراره امللررك :الررن خلررق

م رجال ا ي ة وا عل.

مجت ا الطا منام فو رتوسام ال خوف لم ولكي خوف جعل
و ررم الررنيي ميرررون األوترراو ،النالررا علررى ب روا م الرو انيررة ،لرروهبم اويررة اولررون

األرض معروف ررون

الك اء ،ب ر م على لا ر صلى ا عليه وسلم واآلخر علرى لرا شرعيا عليره الكرع والثالر علرى لرا
صرا عليرره الكرع  ،والرا ررق علرى لررا روو عليرره الكرع  .ين ررر ب رر م مرري املرأل األعلررى ع رائير  ،و اآلخررر
جتي  ،و اآلخر ميكائي  ،و اآلخر سرافي  .شت م عهيا وبمر م غريا.
ومررنام رلر ا عررنام بر عررة وعشرررون نفكرا مجر زمرران يكر ون رجررال الفررتن :ال ي يرررون وال ينقصررون ،هبررم
يفتن ا علرى لروب ب ر ا مرا يفتلره مري املعرارف واألسررار ،نيرتام مجتراب ا مرا يفرتن ا للنراس مري رمرة

فع ممكك ا.)56(

ومررنام رل ر ا عررنام س ر عة بنف ر

مج ر زمرران :ال ي يرررون وال ينقصررون ،رجررال املعررارج العررع ،ررم مج ر

نف معراج ،و م بعلى عام األنفاس :ب األوليراء بصرلاب املراترا ،نيرتام مري مجتراب ا تعرا  :وبنرتم األعلرون

وا معكم.)57(

ومرنام رلر ا عررنام ب ررر وعشررون نفكرا و ررم رجررال التلرت األسررف  :و رم ب ر الرنف الررن يتلقونرره مرري
ا ال معرفة م النف اخلارج عنام ،و م على نا العرو مج زمان ال ي يرون وال ينقصرون ،نيرتام مري مجتراب
ا   :روونرراه بسررف سررافلني ،)58(يريررر تعررا رره عررام الط يعررة ذ ال بسررف منرره ،روه ليرره ليليررا رره ،فررإن الط ررق
ميت األصالة فت ياه هبنا النف الرماين الن روه اليه ،و ر الء الرجرال ال ن رر رم ال في را يررو مري عنرر ا مرق
األنفاس فام ب

وور مق الروا .

ومنام رل ا عرنام اعارة بنفر  :و رم رجرال اإلمرراو اإل ر والكروين مجر زمران ال ي يررون وال ينقصرون،
فام يكت رون مي احلق وميرون اخللق ولكي لط ،ورمة ال عن ،وال شرن وال ار ،يق لون علرى ا اإلسرتفاون
ويق لون على اخللق اإلفاون.
ومرنام رلر ا عرنام اعاررة بنفر

يرون رمررانيون مجر زمرران :ال ي يرررون و ال ينقصرون ،يشر اون األ رررال

عض األ وال وليكوا ت رال ،نيتام مي مجتاب ا وما مجان صع م عنر ال يت ال مكاء وتصرية.)59( 

ومررنام رل ر ا عررنام رج ر وا ررر و ررر تكررون ام رربن مج ر زمرران :نيترره و ررو القررا ر فررو ع رراوه ،)60( لرره
االستطالة على مج ش ء سو ا  ،شام شهاع مقرا مجثا الرعو وق ،يقول قا و كم عرال.

( – )56سورة فاطر ،آية.42
( - )57سورة محمد ،آية .35
( – )58سورة التين ،آية .5
( – )59سورة األنفال ،آية .35
( – )60سورة األنعام ،آية .18
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ومررنام رل ر ا عررنام وا ررر م مجررا ممت ر ج مج ر زمرران :ال يوجررر غرراه مقامرره ،و ررو يش ر ه عيكررى عليرره
الكررع  ،متولررر ررني الررروف وال شررر ،ال يعلررم لرره بب شررر مج ررا كررى بن لقرري تولرررت ررني ا رري واإلن ر  ،فاررو
مرمجا مي جنكني خمتلفرني ،و رو رجر الرتز ره فرا ا تعرا عرام الرتز وائ را ،فرع ملرو مجر زمران عري وا رر
مث نا الرج  ،يكرون مولرره علرى رنه الصرفة ،فارو خملرو مري مراء بمره خعفرا ملرا ذمجرره ب ر علرم الط رائق بنره ال
يتكون مي ماء املربن ولر ،ا على مج ش ء رير.
ومررنام رل ر ا عررنام رجر وا ررر ،و ررر يكررون م رربن ،لرره و ررائق ممترررن ا نيررق العررام :و ررو شرروؤ غريررا
املقررا ال يوجررر منرره مج ر زمرران ال وا ررر ،يلت ر
القطا ولي القطا.

علررى عررض ب ر الطريررق ممرري يعرفرره والررة القطررا ،فيتوي ر بنرره

ومنام رل ا عنام رجر وا رر يكر ى مبقامره سرقي الرفررف ري سرا
والنهم اذا و 
فيه انككار.

()61

العرر  :نيتره مري مجتراب ا تعرا :

اله ال يتعراه شنله نفكره و ر ره ،مج را الشرتن ع ريم احلرال رتيتره مر ارن

وم ررنام رلر ر ا ع ررنام رج ررعن يق ررال ررا رج ررال الن ررىن ررا

رال مري يرراه،

مجر ر زم رران م رري ع ررام األنف رراس ،ب األولي رراء

بص ررلاب املرات ررا مج ررا تق ررر  ،نيتا ررا م رري مجت رراب ا  :وا غ ررا ع رري الع رراملني

()62

ف ررا ا هب ررا ررنا املق ررا ،

للوا ررر منا ررا مررراو ع رام الشررااون ،فك ر غررا مرري عررام الشررااون ف رري ررنا الرج ر  ،ولآلخررر منا ررا امررراو عررام
عام امللكوت ف ري رنا الرجر  ،والرن يكرت ر منره رنان الررجعن روف علرو متلقرق
امللكوت فك غا ا
احلق غناه ا ما و غناه ا .
ومنام رلر ا عرنام شروؤ وا رر يتكررر قل ره مجر نفر  :ال ترر
ب

الرجرال بعهرا منره راال ،ولري

املعرفة ا بمجت معرفة مي صا ا رنا املقرا  ،مشرى ا ويتقيره ،نيتره مري مجتراب ا  :لري مج ثلره شر ء

و و الك يق ال صا ،)63(و وله تعا  :روونا لكم الكرن عليام ،)64( ال ي ال ترعر فرائصه مي خشية ا .
ومنام رل ا عنام رجال التلكيم وال وائر و م عشرن بنف

مج زمان ال ي يررون وال ينقصرون :مقرامام

اار غاية اخلصوصية لكان االن كاا الرعاء ،و را م زيراون اإلميران النيرا واليقرني قصري ذلرك النيرا،
فع يكون م غيا ذ مج غيا م شااون ،ومج ال م ع اون ،فع يصا م غيرا وشرااون ال وي يررون ميانرا
ني ر ر ب
را نخر ررر ويقين ر را قصر رريله ،نير ررتام مر رري مجتر رراب ا تعر ررا :و ر ر رب زوين عل ر ررا ،)65(لي ر ر واووا ميان ر را مر ررق

( – )61سورة النجم ،آية .1
( – )62سورة آل عمران ،آية .97
( – )63سورة الشورى ،آية .11
( – )64سورة اإلسراء ،آية .6
( – )65سورة طه ،آية .114
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ميررا م ،)66(ف ونررا م ميان را و ررم يكت شرررون

()67

ال يرراون .و ولرره تعررا  :و ذا سررتلك ع رراو عررا فررإين ريررا

بجيا وعون الراع ذا وعان.)68(
ومررنام رل ر ا عررنام اانررا عشررر نفك را يقررال ررم ال رررالء ومررا ررم األ رررال :و ررم مج ر زمرران ال ي يرررون وال
ينقصون ،مقامام اار غاية اخلصوصية لكان االن كاا الرعاء ،و را م زيراون اإلميران النيرا واليقرني ،و روا
رالء ألن الوا ر منام لو م يوجر ال ا ون ناب مناهبم و ا مبا يقو ه نيعام.
ومنام رل ا عنام رجال االشتيا و م ىكرة بنفر و رم مري ملروه ب ر عريرق ا  :هبرم فرا ا وجروو
العام ،نيتام مي مجتاب ا تعا   :اف وا على الصلوات والصعن الوسرطى )69(ال يفر ون عري صرعنب لير ب بو
ار.
ب .األولياء النيي م صر م عرو مج زمان

ي يرون وينقصون:

ف نام رل ا عنام املعمتية و ر يقولون املعمية :و م ساوات ب

عريق ا وبئ تام ،رم احلك راء الرنيي

ولعوا األمور موالعاا وب ك و ا ،وب رروا األسر اب بمامجنارا ونفو را املوالرق الر ين نر بن تنتفر عنارا ،وال
خلقره علرى كرا مرا رت روه ،ف را تقتوريه الررار األو ترمجروه للررار األو  ،ومرا تقتوريه
بخلوا ش بء مما رت ره ا
الرار اآلخرن ترمجوه للرار اآلخرن ،فن روا لألشياء العني ال ن ر ا اليارا ،م ملطروا رني احلقرائق ،فاملعميرة اولرة
ب رار م ال يعرفون ال سير م الن ا م وخصام هبنا املقا .
ومنام رل ا عنام الفقراء :ال تعا تشريفا

يرق املوجرووات :يرا بيارا النراس بنرتم الفقرراء ا ا .)70(

ال ب رو ي يرر :يرا رب مبرا بتقررب ليرك :رال :مبرا لري يل :النلرة واالفتقرار .رال تعرا  :ومرا خلقرت ا ري واإلنر

ال ليع رون)71( ؛ ب لينلوا يل.

ومرنام رلر ا عررنام الصروفية :و رم ب ر مكرار األخررع  ،يقرال :مري زاو عليررك األخرع زاو عليررك
التصوف .مقامام االجت اع على لا وا رر ،بسرقطوا اليراءات الثعارة :فرع يقولرون يل وال عنرر وال متراع  :ب
ال يويفون ألنفكام شي ا.
ومنام رل ا عنام الع راو :و رم ب ر الفررائض خاصرة ،رال تعرا مثنيرا علريام :ومجرانوا لنرا عا رريي،)72( 
وم يكون روا ي ر وون سررو الف ررائض ،ومرري ر الء املنقطعررون ا ررال والشررعاب والك روا
( – )66سورة الفتح ،آية .4
( – )67سورة التوبة ،آية .124
( – )68سورة البقرة ،آية .186
( – )69سورة البقرة ،آية .238
( – )70سورة فاطر ،آية .15
( )71سورة الذاريات ،آية .51
( – )72سورة األنبياء ،آية .73
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و طررون األوويررة ،ويك ر ون

الكياف .ومنام مي يعز يته وصعن ا اعات ،ويشتن نفكه .ومنام صا ا س ا ومنام تراره الكر ا و رم
ص ررللاء ال ررا ر وال رراعي و ررر عصر ر وا م رري النر ر واحلك ررر واحل ررر والط ررق والش ررره امل ررنمو  ،وص رررفوا مجر ر ررنه
األوصاف ا اات اع روون ،وال رائلرة عنرر م مري املعرارف اإل يرة واألسررار ومطالعرة امللكروت والفارم عري ا
نياتره رني تتلرى ،غرا بن الثرواب رم مشراوو ،والقيامرة وب وا را وا نرة والنرار رم مشراووتان ،ومروعام
تعا
رراري ام ،تتهررا جنرروهبم عرري املورراجق ،يرررعون رهبررم خوف را وع عررا وتورررعا وخيفررة ،ذا خرراع ام ا اررال ررالوا
سرعما ،و ذا مرروا راللنو مرروا مجرامرا ،ي يترون لررهبم سرهرا و يامرا ،شرنلام خروف املعراو عري الر راو ،ولر روا طررو م
ل ررة النهرران ،و ذا انفق روا م يكرررفوا ومجررانوا ررني ذلررك وامررا ،ليك روا مرري ب ر اإل وال اع ر
الصرريا للك ر ا
ش ء ،ع ال وب ع ال ،عاملوا احلق التع يم واإلجعل.
ومنام رل ا عنام ال او :و م النيي ترمجوا الرنيا عي ررن.
ومنام رل ا عنام رجال املاء :و م و يع رون ا تعا

عور ال لار واأل ار.

ومنام رل ا عرنام األفرراو :وال عررو صرر م و رم املقر رون لكران الشررع ،و رم رجرال خرارجون عري وائررن
القطررا واخلوررر مررنام ،ون ررا م مرري املعئكررة األرواف املاي ررة جررعل ا تعررا  ،و ررم الكرو يررون معتكفررون
ورررن احلررق س ر لانه ال يعرفررون س رواه ،وال يشرراروا سررو مررا عرف روا منرره ،لرري ررم ررنوا م علررم عنررر بنفكررام،
مقامام ني الصريقية والن ون التشريعية.
ومنام رل ا عنام األمناء :ال النن صلى ا عليه وسلم :ا ن

بمناءا.

ومررنام رلر ا عررنام القرراء :ب ر ا وخاصررته ،ررال النررن صررلى ا عليرره وسررلم :اب ر القرررنن ررم ب ر ا
وخاصتها.
ومررنام رلر ا عررنام األ رراب :ررال تعررا  :فكرروف يررت ا قررو ر ام و ونرره ،)73(ف رري مجررو م ررني
ا تع م ومي مجو م و ني اجت ا م واصطفا م.
ومنام رل ا عنام اعراون :ال تعا  :وما مجان شر بن يكل ه ا ال و يا بو مي وراء هاب.)74(
ومررنام رلر ا عررنام األخررعء :ررال ا تعررا  :وا ررن ا ررا يم خلرريع ،)75( و ررال النررن صررلى ا عليرره
وسلم :الو مجنت متونا خليع ال نت ب ا كر خليع ولكي صا كم خلي ا ا.
ومنام رل ا عنام الك راء :و م صن ،خا
فلريثام مق ا تعا .

مي ب

( – )73سورة المائدة ،آية .54
( – )74سورة الشورى ،آية .51
( – )75سورة النساء ،آية .125
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احلري و نا الصرن ،ال رري

رم مرق األرواف

ومرنام رلر ا عرنام الوراررة :و رم اعاررة بصررناف :رام لنفكرره ،ومقتصرر ،وسررا ق راخلاات ،ررال تعررا  :
بورانا الكتاب النيي اصطفينا مي ع اونا ف رنام رام لنفكره ومرنام مقتصرر ومرنام سرا ق راخلاات رإذن ا ذلرك
و الفو الك ا.)76(

أنواع الكرامات وخوارق العادات وأجلُّها
ال الشيخ ع ر الرمي ا ام م ينا بنواع الكرامات مجتا ره نفلرات األنر  :و ر مجثران ،مجإيراو املعررو  ،و عررا
املوجوو ،و اا ِر بمر بر مكرتور ،وسر ِ بمر بر را ر ،واسرتها ِة وعراء ،و طر ِق مك ب
رعع علرى
رافة عيررنب مررنب ليلرة ،واع ب
بمرروبر غائ ر برة عرري احل ر  ،و خ ررا بر عناررا ،و ورروِر شر ب
روؤ بمكنر برة متعرررونب خمتلفر برة زم ر بي وا ررر ،و يرراء املرروتى،
و ماتر ِرة األ يرراء ،واسررت اع مجررع احليوانررات والن اتررات وا رراوات مرري التكر ين وغرراه ،و وررار الطعررا والشرر ِ
اب
و ِ
ا را ر ،وغر ِا ذلرك مرري فنر ِ
رون األع ِ
راج نر ِا سر ب
رال املنا ور ِرة للعراون ،مجاملشر ِ علرى املرراء والكرريا ِة
رت اال تير ِ
ا رواء ،ومجاألمج ر ِ مرري الكررون ،ومجتكررو ِا احليوانررات الو شر ِ
رية ،ومجررالقونِ ال ررا رنِ علررى ب رررا م ،مجالررن ا تلر َرق شررهرن
رج ِله مي بصلاا و و يرور الك اع ،ولرب الير على احلائ فينشق ،و عوام يشا إص عه ش ب
روؤ ليق َرق
فيقق ،بو يورب عنق ب بر اإلشارنِ فيطا ربس املشار ليه.
و ا لررة ذا جع ر َ ا أل ررر ب ا رره م اررر ررترره الكاملررة يتصرررف
ذلك التصرف والقررن الوا ر القاار ،فع يكون منه.

ر ،يشرراء ،و احلقيقررة
يررو العررا ِم مجير َ

ال عض مجتاء العارفني :واألص الن ي ق لك نا مجلره بن مري خرر َ عراو َن ِ
نفك ِره مرا اسرت رت عليره نفروس
اخللر ِرق بو نفكرره ،فررإن ا مررر لرره عرراون مثلاررا مقا لاررا تكر ى مجرامررة عنررر العامررة ،وبمررا اخلاصررة فالكرامررة عنررر م
العنايررة اإل يررة الر و ررتام التوفيررق والقررون ررل خر روا عوائر َرر ِ
بنفكررام ،فتلررك الكرامررة عنررر م ،وبمررا الر تكر ى

الع رو مجرامرة ،والرجرال اتقروا مري مع تارا مبشرارمجة املكرتررج امل كرور ره ،ولكو را معاولرة خرافوا بن تكرون ررا
ع لام ،ألن احل وظ لاا الرار اآلخرن ،فإذا ع ِّهر َ منارا شر ء ف عنرا بن يكرو َن را ع لنرا ،و رر وروت ذلرك
بخ رار ،وبّ يصررن اخلرروف مررق الكرامرة :فررإذا ليكررت كرامر برة عنررنا و ررا خررر عرراون ،فرإن ا ر َن معاررا ال شررر ت ررا
ب
حلهاب فلين ن ت َك ى مجرامة ،فال شر على احلقيقة الكرامة.
زياون ال تنقؤ ا ،وال س قت
راس مررق ا ِ
و رال بيورا :بجر الكرامررات وبع اررا التلررنذ الطاعررات اخللروات وا لروات ،ومنارا مراعرران األنفر ِ
تعررا  ،ومناررا فررا ِ
نيررق احلرراالت،
األوب معرره تلق ر ال رواروات األو ررات ،ومناررا الرلررا عرري ا تعررا
ومناا ال شر م مي ا الكعاونِ األ رية الرار اآلخرن(.)77
الفرق بين النبوة والوالية
( – )76سورة فاطر ،آية .32
( – )77نفحات األنس ،الجزء األول ،ص .41 -40
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ررال الشرريخ األمجررت ي ر الررريي رري عرررس مجتا رره فصررو احلكررم شررار ا الفررر ررني الن ررون والواليررة :اواعلررم بن
ررر
الواليررة ر الفلررك اعرري العررا  ،و ررنا م تنقطررق ولرره اإلن رراء العررا  ،بمررا ن ررون التشرريق والرسررالة ف نقطعررة ،و
صررلى ا عليرره وسررلم انقطعررت ...ف رإذا ربيررت النررن يررتكلم كررعب خرراربج عرري التش رريق ف رري ير ررو ويله عررارف

و نا مقامه مري ير رو عرام وويل ب وبمج ر مري ير رو رسرول بو ذو تشرريق وشررع ،فرإذا عرت ب ررا مري
ب ر ا يقررول لررك بو ينقر ليررك عنرره بنرره ررال الواليررة بعلررى مرري الن ررون فلرري يريررر ذلررك القائر ال مررا ذمجرنرراه ،بو
يقررول بن الررويل فررو النررن والرسررول فإنرره يعررا ررنلك شر ب
روؤ وا ررر و ررو بن الرسررول مرري ير بنرره ويل ب منرره
مي ي بنه نن بو رسول ،ال بن الويل التا ق له بعلى منه فإن التا ق ال يرره املت وع ب را في ا و ترا ق لره فيره ذ
لرو بورمجرره م يكرري تا عرا لرره فرافام .ف رجررق الرسررول والنررن املشرررع الواليرة والعلررم ،بال تررر بن ا بمررره ال يرراون مرري
العلم فقال :و رب زوين عل ا سورن عره ،نيرة  ]114وذلرك بنرك تعلرم بن الشررع تكلير ،تع ب
رال خمصوصرة
بو ر عرري بع ر ب
رال خمصوصررة ،و لاررا ررنه الرررار فار منقطعررة ،والواليررة ليكررت مجررنلك ذ لررو انقطعررت النقطعررت
 ،و ذا انقطعرت مري ير ر م ي رق را سرم والرويل اسرم را ب
مج ا انقطعت الرسالة مي ي
مي ي
تعا فاو لع يره لقا وقققا وتعلقاا( .فصو

ب-

احلكم،

.)122-121

بن الن رون والرسررالة مراترا مرري واليررة الرسرول ولررنلك فرإن الواليررة الكاملررة ال تكرون ال لنررن بو رسررول وبن

مي ارت فيه الن ون والرسالة والوالية على الك ال و سيرنا
ررال الشرريخ ع ررر النررا النا لكر

مجتا رره جروا ر النصررو

ر صلى ا عليه وسلم:
ر مجل ررات الفصررو  :ا( ذ) ب ألن (الن ررون

والرسالة خصو رت ة) مري املراترا ( ) مقرا (الواليرة تويرة) تلرك الرت رة (علرى عرض مرا قترو عليره الواليرة مري
املرات ررا) اإل ي ررة ف ررإن اإلن رراء واإلخ ررار مق ررا الن ررون والت لي ررغ مق ررا الرس ررالة مجش رر ،نفر ر األم ررر وكر را
االسررتعراو الررن خلقررت عليرره األن يرراء واملرسررلون لق ررول فرريض التهلر الرررائم ،فالكر واليررة وبخررن طريررق الكشرر،
والتهل ر ولكرري الن ررون والرسررالة خصررو الر برة مرري ذلررك فررإذا نقررؤ ررنا اخلصررو مجرران رروا مقرراب ا لررة
(فيعلم بنه) ب النن والرسول ا امق يق مراتا الوالية خصوصراا وع ومارا (بعلرى) مرت رة عنرر ا تعرا (مري)
مرت ررة (ال ررويل ال ررن ) نقصر رت واليت رره وير ر (ال يك ررون) خص ررو مرت ررة (ن ررون تشر رريق) لألم ررة (عن ررره) فيا ررا (وال)
خصو مرت ة (رسالة)ا( .ا ء الثاين.)118-117 ،
و ررال الشرريخ سررعير الررريي الفرغرراين مجترراب منتاررى املررراره شررار ا اررور الواليررة علررى الت ررا والك ررال صررورن
رر صرلى ا عليره وسرلم مجانرت الن رون را رن
ومعىن النن صرلى ا عليره وسرلم :افرع جرر مري لررن نو
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م ا ر را وغل رة كرم تل كراا علرى

والوالية خمفية منررجة فياا لكلطنة كم امل ا ر الن ول واختفاء األ اء
صعوو ب
نرو ا ،وبما ن ينا صلى ا عليه وسلم فقر مجان صا ا ب
وعوو ورجوع إلشارن ولره تعرا   :ن الرن فررض
عليك القرنن لراوه

معاو سورن القصؤ ،نية  ... ]85فكران نلرة ملرا تفصر مري نو صرورن ومعرىن مج را مجران

نو نلة لتفصي العام صورن ومعىن بيوا...فكان اجت اع قيقرة الواليرة مرق قيقرة الن رون فيره علرى الكرواء وير

ال ينل ررا ك ررم ررريا ا عل ررى األخ ررر غال را و لي رره اإلش ررارن قول رره  ن ررا برس ررلناه ش ررا را وم ش رررا ون ررنيرا س ررورن
األ ر اب ،نيررة  ]45وب يانرا تنلررا الواليررة علررى الن ررون فيرره مج ررا ررال  :ن الررنيي ي ايعونررك ررا ي ررايعون ا  سررورن
الفررتن ،نيررة  ]10و ولرره :ا ن يل و ترا مررق ا ال يكررعا فيرره ملررك مقرررب وال نررن مرسر ا وو ترا ينلررا كررم الن ررون

على كم الواليرة فيره ررلي ولره تعرا   :ن رو ال نرنير لكرم سرورن سر ت ،نيرة  ]34و قولره :ومرا بنرا ال نرنير
م ررني س ررورن األ ق رراف ،ني ررة  .]9ومل ررا مج رران ص ررلى ا علي رره وس ررلم ص ررا ا ع ر ب
روو ورج رروع وع ررروج مج ررا مج رران نو
صا ا ب
وا ون ول ال جر انتاى كم الن ول ليه ،والن ون ملا مجانرت متعلقرة رالن ول ليت رني مرا يتعلرق ره الك رال
ال ا ر املناسا لرنلك ال مران و رر و صر وفررغ مري ذلرك فرع جرر خرتم ره الن رون فرع نرن عرره بصرع و اررت
الن ررون فيرره مررق اررور الواليررة علررى الكرواء وكررم قققرره وقيقررة الكروائية ر مجانررت قيقترره عررني الك روائية ررني األول
واآلخر وال ا ر وال اعي رع مير وغل رة ومنلو يرة بصرع انشرقت الواليرة منره و اررت مت ير ن عري الن رون ...فك را

بن مجليررات تفر ررة نررق صررورن نو عليرره الكررع مجررانوا خلفرراء وبن يرراء ورسررع منررجررة فرريام الواليررة لكررو م بصررلاب
ن ر ول فكررنلك تفر ررة نررق معررىن ررر صررلى ا عليرره وسررلم مجررانوا بوليرراء وب طا را منررررجا كررم الن ررون واليررتام
لكررو م بصررلاب عر ب
روو ورجرروع علررى كررم نعاررم ومجلاررم الررن ررو العررني اع ررر صررلى ا عليرره وسررلم صررورن
ومعىنا( .ا ء األول،

.)85-84

ب -مجون الن ون والوالية اعت اريي لللقيقة اع رية وتعريفا ا اعت ار نه احلقيقة:
ررال الشرريخ م ي ررر الررريي ا ن ررر مج ررون الن ررون والواليررة اعت رراريي لللقيق ررة اع ريررة مجتا رره ش رررف فص ررو
احلكررم :افررالتهل الررنا  ...ال يكررون ال لللقيقررة اإلنكررانية الك اليررة اع ريررة األزليررة األوليررة واأل ريررة اخلت يررة...
فاعلم بن نه احلقيقة تعيرنا ب ريا نعيا مج اليا مرت ة ا ريتارا و اعنيتارا ،ف ا ريتارا الن رون و اعنيتارا الواليرة...
واإلنكرران الررن تتعررني رره وفيرره ررو امل اررر األمج ر واملرررنن األجلررى واجلررى األ ر لررنات الررنات اإل يررة وصررفا ا
وبخع ا ررا ونكر ر اا و ل ررافا ا وب ائا ررا وبفعا ررا وب وا ررا .فتم ررا ا ريتا ررا و ر ر جار رة ن و ررا ف رررنن ذات األلو ي ررة
وم ار ا و ع ا ومن ر ا ...و اعناا و و واليتاا مرنن للاوية احلقيقية األ رية ا عية املطلقةا.)246 ( .
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و ررال الشرريخ ع ررر الكررر ا يل ر مجتا رره اإلنك رران الكام ر مول ررلا ذل ررك :ااعل ررم ف ررك ا بن اإلنك رران
الكام ر ررو القطررا الررن ترررور عليرره بفررعه الوجرروو مرري بولرره نخررره ،و ررو وا ررر منررن بن مجرران الوجرروو ب ررر
اآل ريي ،له تنوع مع وي ار مجنائ  ،فيك ى ه اعت ار ل اس وال يك ى ه اعت ار ل ب
اس نخرر .فا ره
األصل الن و له رر ،ومجنيتره ب رو القاسرم ،ووصرفه ع رر ا  ،ولق ره ر الرريي ،لره اعت رار مع ر بخرر
بسررا ولرره مجر زمرران اسررم مررا يليررق ل اسرره ذلررك ال مرران ...و ررر جرررت سررنته صررلى ا عليرره وسررلم بنرره ال ير ال
يتص ررور مجر ر زم ر ب
ران ص ررورن بمج لا ررم ليعلر ر ش ررت م و يق رريم م رريع م ،فا ررم خلف رراته ال ررا ر و ررو ال رراعي
قيقتاما( .ا ء الثاين،
ج-

.)75-74

تعري ،الوالية الناتية اع رية:

تعرير ،الواليرة الناتيرة اع ريرة :ا( ن) عروو احلقيقرة اإلنكرانية مري ب رى متن را احلرق الرن رو
و ال ا يلر
تر ا األصل و يامارا ره عرر نرو را عري الرسرو اخللقيرة و و را وفنائارا نليره الرنا ن مجران ا توراء كرم
األ ريررة وس ررايتاا بفرراو القرررب األ رررب ...و ررنا القرررب ررا يورراف احلقيقررة الكررياوية اع ريررة األصررالة و
غا ررا وكررم الورااررة ،فقيررا احلقيقررة اإلنكررانية رراحلق مرري يثيررة ررنا القرررب ر الواليررة اخلاصررة اع ريررة ال ر فياررا
جوامق تفصي الواليات ا ةا( .مجش ،النايات شرف مجتاب التهليات،

.)112

و ال بيورا :افراعلم بن الرناتيني ع رارن ع ري مجانرت اللطيفرة اإل يرة فريام ،فرإن احلرق ذا نلرى علرى ع رره وبفنراه
عرري نفكرره ب ررا فيرره لطيفررة يررة ،فتلررك اللطيفررة ررر تكررون ذاتيررة و ررر تكررون صررفاتية ،فررإذا مجانررت ذاتيررة مجرران ذلررك
ا يك اإلنكاين و الفرو الكام والنوا ا رامق ،عليره يررور بمرر الوجروو  ...و ره فرا ا العرام و رو املعرت عنره
هرر
املار واخلا  ،و و اخلليفرة وبشرار ليره صرة نو  ،تنهرنب احلقرائق امتثرال بمرره اجنرناب احلريرر
املنناعي ...ا( اإلنكان الكام  ،ا ء األول.)72 ،
و ال بيوا :اذلك الكتاب والكتاب و اإلنكان الكام ...ال ريا فيره رر لل تقرني الرنيي رم و ايرة
عرري احلررق واحلررق و ايررة عررنام ،فررإذا وعرروت احلررق مجنيررت رره عررنام و ن وعررو م فقررر مجنيررت هبررم عنرره الررنيي ي منررون
النيررا والنيررا ررو ا ألنرره غي ر ام نمن روا رره بنرره ررويتام وب ررم عينرره ويقي ررون الصررعن يعررا يقي ررون نرراموس
املرت ة اإل ية

وجوو م االتصاف وقيقة األ اء والصفات ومما رز نا م ينفقرون يعرا يتصررفون

الوجروو مري

ررن ما بنتهتره رنه األ ريرة اإل يرة ذوا رم ،فكرت م رز روا ذلرك واسرطة مع رة األ ريرة اإل يرة فريام ،فار الء
الكررا قون املفررروون املشررار لرريام قولرره عليرره الصررعن والكررع  :اسرراوا س ر ق املفررروونا( .اإلنكرران الكام ر  ،ا ر ء
الثاين.)139-138 ،

- 20 -

مراحللا الواليللة المةمديللة الااصللة بللالولي الكامللا المسللمم باإلنسللا الكامللا والللوار المةمللد وبالق ل
الفرد الجامع وبغيره من األسماء
ال الشيخ ع ر الكر ا يل موللا ذلرك مجتا ره شررف مشركعت الفتو رات املكيرة :ا ر (ب مرا ر الواليرة
اع ريررة) س ر عة بع روا بر ال ررر لك ر ِّ مجام ر ب بن يقطررق تلررك املنررازل ررل ي لررغ ورجررة التلقيررق :الطررور األول :التو يررر
قيقررة ا ررق ،فررع يشررار وال يكر ق وال يعلررم شرري ا
الصرررف ،ال ررر للررويل بن يقطررق مكررافة الفررر ررل صر
سررو ا تعررا  ،و ررو مررا وا فاني را ال يكررافر مرري ررنا املن ر ل .فررإذا ق ر ررا سررافر الطررور الثرراين فيلص ر
قيقررة نررق ا ررق ،و ررنا املشررار يفررىن مرري مجرران ا ي را الطررور األول وي قررى مرري مجرران فاني را فيتلقررق ين ر برن
الو رررن اعوررة ...ومرري ررنا املن ر ل يكررافر الطررور الثال ر و ررو عررور الكررناجة اعوررة الناتيررة الصرررفة ،فيق ر
وقيقترره و ي ترره التصررور ك ر صررورن مرري صررور التهليررات ومعررىن مرري معرراين األ رراء والصررفات و ك ر ي ر برة و الر برة
وشررك ب و ك ر بم مرري سررائر املوجررووات فيكررون عررني مج ر ش ر ء علررى مررا ررو عليرره ذلررك الش ر ء ...ومرري ررنا املن ر ل
يكرافر الطررور الرا ررق فيعطرى مفرراتين النيررا و ر األ راء الر ب ارررت صررور الكائنرات مرري النيررا الشررااون،
فا ر ر مف رراتين أل ف ررال خ ر ر ائي الني رروب و ر ر ب رراء األفعر ررال ال ر ر مجان ررت امل ر ر ارن ا ررور ع ررام الني ررا عر ررام
الشررااون ...و ررنا الطررور يكر ن فلررك األ رراء والصررفات ،مجر اسررم وصررفة علررى رترره ،ررل يعلررم مقتورريا ا
علررى مررا ر عليرره لاررا .ومرري ررنا املنر ل يكررافر الطررور اخلررام فيعطررى مفرراتين غيررا النيررا و ر بماررات
األ اء وبئ ة الصفات ،فيصرفاا النات ويتلقق هبا صورن ومعىن نيق األو رات ...ومري رنا املنر ل يكرافر
الطور الكاوس فيكتك التلقق األ اء الناتية والنعوت الصفاتية واألوصاف الفعلية ويتعني ال ارور هبرا نلرة
وتفصيع و نا املن ل يتررع ا ي ة ويتوج الع ة ...ومي نا املنر ل يكرافر الطرور الكرا ق ...وعنرر ا يطلرق
الفهرر وت ارر ر الك رال مري سررائر بعورائه ا كر انية علررى كرا مرا مجرران لرو ره و ل ره فيكررون جكر ه رو را
و ل رره عقررع ررالعني واحلكررم والوجرروو نلررة وتفصرريع ...ومررا عررر ررنا املنر ل ال العه ر واحلرران التهليررات الر ال
ايررة ررا ،و ررنا العه ر عررني الك ررال والقررررن ،و ررنه احلرران عررني الث رروت .و ايررة مررا يعررت رره عرري ررنه احلرران و ررنا
العه ر ررتن يقررال نرره يررر مج االترره اإل يررة ال ر ر لرره علررى مررا ر عليرره مرري عررر الناايررة ال ر يعه ر العلررم عرري
ررنا العه ر ررال عليرره الصررعن والكررع  :اال ب ص ر انرراء
اإل اعررة هبررا مرري ي ر ب ررا ال ايررة ررا .ف ررالن ر
عليرركا و ررالن ر مررا ررو مرري مج ررال الصررفة العل يررة لرره تعررا ررال :ابنررت مج ررا بانيررت علررى نفكرركا ( -97
.)99
و ررال بيورا :اوبول القر ررة فار ع ررارن عرري ذكرري الررويل ري را مرري ذكرري احلررق صررفاته و ررنا مشرراع مج ررا يقررال
ارور الع رر تنوعرات األ راء والصرفات قري ب
را مري
ارب فعن العام فعنا يعا العلم واملعرفة ...فالقر ة
اررور احلررق فياررا ألنرره يكررتلي بن يكررتو ع ررر صررفة مرري الصررفات ،ولكنرره ذا انصرررف علررى سر ي الت كررني فياررا
وي ر ال يكتعص ر عليرره ش ر ء ممررا يطل رره  ...وغررا ذلررك فقررر ررارب احلررق ،ب صررار ج روار ا تعررا  ،فاررنا
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ب ا نة ملا مجانوا نوع مي جوار ا تعا مجي ،انفعلت م األمجروان ف را شراتوه
القرب و ا وار .بال تر
مجرران ا ن رة :فاررنا رررب .وبول و ررات ررنا املقررا اخللررة ،و ررو بن يتول ر الع ررر رراحلق تعررا في اررر نيررق
بج اء جكره ناار التول تن تنفع األشياء له لف رة مجري ،و بن يرت ء العلر واألمرراض ويرت املو عرات يرره،
وبن يكررون لرجلرره املش ر ا رواء وبن يقرررر علررى التصررور ك ر صررورن ت ررا يكلرره ،و ررنا معررىن ولرره :اال ي ر ال
ع ر يتقرب يل النواف ل ب ه ،فإذا ب ته مجنت عره الرن يكر ق ره و صرره الرن ي صرر ره ولكرانه الرن
ينطررق رره ويررره الر ير ط هبررا ورجلرره الر ميشر هبرراا فررإذا مجرران احلررق تعررا عرره و صررره ورجلرره و ررا جكررره مجرران
ذلك الع ر خلي ا تعا  ،يعرا للتره بنروار احلرق تعرا  ،فارو خلير ا لره مري مقرا اخللرة اإل را ي يرة نصريا...
فك ر وا رررن مرري ر الء ،بعررا عرره و صررره ولكررانه ورجلرره ويررره تنفع ر األمج روان ررا أل ررا ا تعررا  ،فيفع ر يررره
ويتكلم يره وي ط يرره وين رر يرره ويعلرم يرره ،ومجرنلك مجر جار رة مري جوار ره و رون مري رواه يفعر هبرا نيرق
سررير ررنا املقررا و ررو ررا يم عليرره الكررع ملررا براو شرراوو ققيررق ذلررك مجيرر،
ذلرك وذلررك شررا ر اخللررة .بال تررر
بخن بر عة مي الطا فهع على مج ج مناي جر ءا فل را وعرا ي لكرانه بتينره سرعيا :وذلرك شرا ر بنره علرى مجر
ورن الك ا املتعال .واعلم بن مقا القر ة الوسريلة ،وذلرك بن الواصر
ش ء رير فقر ارب هبنه اآليات
مقرا القر رة وسريلة
لياا يصا وسيلة للقلروب الكركون التلقرق احلقرائق اإل يرة ...و لرا الرويل الواصر
األجكا الككون التلقق احلقائق اإل ية ل اور اآلاار ،فع ميكري الرويل بن يتلقرق جكرره راألمور اإل يرة
ال عر مشا رته مجيفية ققق ويل مي ب القر ة ،فيكون ذلك الويل وسيلته ال لروغ ورجرة التلقرق ،ومجر مري
األن يرراء واألوليرراء وسرريلتام ررر صررلى ا عليرره وسررلم ...وانتارراء مقررا اخللي ر ا تررراء مقررا احل يررا ،ألن احل يررا
النا ع ارن عي التعشق اإلقراو في ارر مجر مري املتعشرقني علرى صرورن الثراين ،ويقرو مجر منا را مقرا اآلخرر .بال
ا كر والروف ملا مجران تعشرقا ا ذاتيرا مجير ،تترتم الرروف لترتم ا كرر الررنيا ويترتم ا كرر لترتم الرروف
تر
األخر ي ار مج منا ا صورن اآلخر :و رنا بشرار سر لانه وتعرا مجتا ره الع ير قولره ع رر صرلى ا

عليره وسررلم  :ن الرنيي ي ايعونررك ررا ي رايعون ا  سررورن الفرتن ،نيررة  ]10ب ررا

ررا صررلى ا عليره وسررلم مقررا

نفكه ،ومجنلك وله :مي يطق الرسول فقر بعاع ا  سورن النكاء ،نية  ]80صرف النن صرلى ا عليره وسرلم
ألس سرعير اخلررر ملرا رنه النررو فقرال لرره :يرا رسررول ا اعرنرين فرران رة ا شررنلتا عري ترركا فقرال لرره :ايررا
م راره ن ررة ا ر ر ا فل ررا مجران ررر صررلى ا عليره وسررلم نرراه خليفرة عرري ا مجرران ا نرا خليفررة عرري
ر صرلى ا عليره وسرلم ،والنائرا رو اخلليفرة واخلليفرة رو النائرا ..ومري نرا تفررو رر صرلى ا عليره وسرلم
الك ررال ،فوررتم الك رراالت واملقامررات اإل يررة اعنرا وشررار لرره ررنلك خت رره ملقررا الرسررالة ررا را .ونخررر مقررا اع ررة
بول مقا اخلتا  ،ومقا اخلتا ع رارن عري التلقرق وقيقرة ذ ا رعل واإلمجررا ال نرواور ممرا ال ميكري املولرو بن
األص على س ي التفصري  ،فألجر ذلرك
ذلك ،فتكون تلك األشياء له على س ي اإلنال و
يص
ال ي ال الكام ي ى األمج لية ألن ا تعا لي له اية ،فع ي ال الويل ي ى فيره علرى كرا مرا يرن ا ره
ذاتره .ومقررا اخلترا فإنرره منكررلا علرى مقامررات القر ررة مجلارا ،ألنرره ع رارن عرري خررتم مقامرات األوليرراء .مبهرررو
ا
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لغ الويل مقا القر ة يوز نيق املقامات ال يص لياا املولرو ا تعرا فيورتم وصروله ليارا نيرق مقامرات
ايتاررا ألن ا تعرا ال ايرة لره ،ف ري صر
اخللرق ...ومقرا اخلترا رو اسررم لناايرة مقرا القر رة وال سر ي
مقررا القر ررة فاررو خررتم األوليرراء ووارا النررن مقررا اخلتررا  ،ألن مقررا القر ررة ررو املقررا اع رروو والوسرريلة لررن اب
ير ال يتقرمرره فياررا ب ررر ،فيكررون ررو فررروا تلررك املقامررات اإل يررةا( .اإلنكرران الكامر  ،ا ر ء
املقرررب فياررا
الثاين.)148-145 ،
الاالصة
العلو

ومجوعصة ملا ذمجر ،ال الشيخ ر وفا مجتا ه نفائ العرفان :ااعلم بن القط ية على ك ني :ط ية
اللرنية و ط ية العلو الرينية ،والفر ينا ا بن األو علو تعريفية واألخر تكليفية ومج وا ر ينقكم
اعاة مراتا :الوالية الن ون الرسالة ،و اللرنية العك ألن الويل الريانات مي تو ا امتثال بوامره

ونوا يه و اللرنية الويل مي تواله ا ما النات افإذا ب ته مجنت وا بو الصفات افإذا ب ته مجنت عه
الن يك ق ه و صره الن ي صر ها بو األفعال :ا فع ما ش ت منفور لكا وا ق ينام مج ال ال يررها.
و ال بيوا :االوالية ا ا ر و اعي ،ا ر ا توفيق الع ر ألن يتو ا امتثال بوامره ونوا يه وات اع
مرلاته ...فتما الوالية ال اعنة فاو مبا تو ا ه ع ره ناته وبعلعه عليه مي مكنون ب ائه وصفاته وب وره
ائر رس نلياته فتخنه منه وبفناه عنه وب قاه ه فاو ال و وال و ال و و نه الوالية ال تر ى لياا ر
صلى ا عليه وسلم ملا فار ه جتي عنر سررن املنتاى ومجان هبا مقا اب وسني بو بوّ ،ومجانت الن ون مي
نا الوجه وون مقا واليته والرسالة وون مقا ن وتها( .نفائ العرفان).
و ررال الشرريخ ع ررر الكررر ا يل ر مجتا رره اإلنكرران الكام ر  :اول نكرران الكام ر اررعا رراز و عررر ا املقررا
املك ى اخلتا  :التز األول :يك ى ال رايرة و رو التلقرق األ راء و الصرفات ،الرتز الثراين يكر ى التوسر و رو
فلررك الر ررائق اإلنكررانية احلقررائق الرمانيررة ،فررإذا اسررتو ررنا املشررار علررم سررائر املكت ررات واعلررق علررى مررا شرراء مرري
املني ات ،التز الثال و معرفة التنوعات احلك يرة اخر اع األمرور القرريرة ،ال ير ال اإلنكران رر لره العراوات
هبررا ملكرروت القررررن ررل يصررا لرره خررر العوائررر عرراون فلررك احلك ررة فلين ررن ير ذن لرره ررإ راز القررررن ررا ر
األمجوان .فإذا ذكي مري رنا الرتز ر املقرا املكر ى اخلترا واملوصروف را عل واإلمجررا  .و لري عرر ذلرك
ال الكتيرراء و ر الناايررة الر ال ترررره ررا غايررة ،والنرراس ررنا املقررا خمتلفررون فكامر وبمج ر وفالر وبفو ر ا.
(ا ء الثاين،

.)78-77

شرررف فصررو احلكررم :ا ن الصررورن اإلنكررانية الك اليررة الناتيررة اإل يررة ر
و رال الشرريخ م يررر الررريي ا نررر
صررورن الررنات املك ر ان اسررم ا  ،وتلررك الصررورن ر ال ر تكررتنر نيررق الصررور املعنويررة الني يررة األ ائيررة والعينيررة
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الكونية املتتارن امل ارية و النكا اإللافية العرمية ،فرإن العرام ك الره وذامره صرورن تفصري
الك الية ا عية الناتيةا.)357 ( .

رنه الصرورن اإلنكرانية

و ال الشيخ ع ر الكر ا يل بيوا :ااعلم بنه (ب اإلنكان الكام ) نكوة احلق ،مج را بخرت صرلى ا عليره
وسررلم :اخلررق ا نو علررى صررورن الرررميا و روايررة :اخلررق ا نو علررى صررورتها وذلررك بن ا تعررا ر علرريم
رراور مريررر يررق صررا مررتكلم ،ومجررنلك اإلنكرران ر عل رريم و ،يقا ر ا وي ررة ا ويررة واألني ررة األنيررة والررنات
الررنات والك ر الك ر والش ر ول الش ر ول ولرره مقا لررة بخررر يقا ر احلررق وقائقرره الناتيررة ...اعلررم بن اإلنكرران
الكامر رو الرن يكرتلق األ راء الناتيرة والصرفات اإل يرة اسرتلقا األصرالة وامللرك وكرم املقتورى الرنا  ،فإنره
املعررت عرري قيقترره تلررك الع ررارات واملشررار لطيفترره تلررك اإلشررارات ،لرري ررا مكررتنر الوجرروو ال اإلنكرران
الكام  ،ف ثاله لللق مثال املررنن الر ال يرر صرورته ال فيارا ،و ال فرع ميكنره بن يرر صرورن نفكره ال مبررنن االسرم
ا فاو مرنته ،واإلنكان الكام بيوا مرنن احلق ،فرإن احلرق تعرا بوجرا علرى نفكره بن ال ترر ب راته وال صرفاته
ال اإلنكان الكام ا( .اإلنكان الكام  ،ا ء الثاين.)77-76 ،
و جرراء موسرروعة اصررطع ات العلررو اإلسررعمية :و ررال عررض الصرروفية« :اإلنكرران (بو الررويل الكام ر ) ررو
نا الكون ا امق».
و ررال الشرريخ األمجررت مجترراب الفصررو  « :ن اإلنكرران الكام ر (بو الررويل الكام ر ) احلقيق ر ررو الررتز ررني
الوجرروب واإلمكرران واملرررنن ا امعررة ررني صررفات ِ
القررر وب كامرره و ررني صررفات احلررروا ،و ررو الواسررطة ررني احلررق
واخللق و ه ومبرت ته يصر فريض احلرق واملررو العرام علروا وسرفع ...مجرنا شررف الفصرو لل ولرو ع رر الررمي
ا ام

الفؤ األول...

وعنر ا رجاين :و ر ب اإلنكان الكامر ر ا رامق يرق العروام اإل يرة والكونيرة ،الكليرة وا ئيرة ،و رو مجتراب
جامق للكترا اإل يرة والكونيرة ،مري ير رو ره وعقلره مجتراب عقلر مكر ى رت الكتراب ،ومري ير ل ره مجتراب
اللرروف اعفرروظ ،ومرري ير نفكرره مجترراب اعررو واإلا ررات ،فاررو الصررل ،املكرمررة املرفوعررة املطارررن الر ال ميكرراا وال
يرره بسرار ا ال املطارون مي احلها ال ل انية» .انتاى.
وصا ا رنا املقرا رو اإلنكران الكامر  ،ويكر ى بيورا عنرر الصروفية راعقق الرن ال ه ره نعره عري فر ره
وال فر ه عي نعه ،ب ال قه ره رتيرة نلر األ ريرة الر ر م ارر نلر الرنات الصررف عري رتيرة الوا ريرة الر
م ار نل الكثرن األ ائية والصفاتية .فاو ال ا ر يشار الكثرن ليقيم الشرريعة ،و ال راعي يشرار الو ررن
ليقيم احلقيقة .وصا ا نا املقا يك ى بيوا صا ا مرت ة نق ا ق.
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و ررال الشرريخ األمجررت الفصررو عنررر شررر ه للكل ررة اآلوميررة« :ف ررا صررلت اخلعفررة ال ل نكرران الكام ر
فتنشت صورته ال ا رن مري قرائق العرام وصروره ،وبنشرت صرورته ال اعنرة علرى صرورته تعرا ولرنلك رال فيره« :مجنرت
عه و صره» ما ال :مجنت عينه وبذنه ،ففر ني الصورتني».
و رال الشرريخ يصرر مقرمترره علرى فصررو احلكرم« :ومرت ررة اإلنكران الكامر ع رارن عرري نرق نيررق املراتررا
اإل ية مي العقول والنفوس الكلية وا ئية ومراتا الط يعة نخر تن الت الوجوو ،ويك ى املرت ة الع ائية».
مجتا ه «املكتو ات الشريفة»« :اعلرم بن اإلنكران نكروة جامعرة ومجر مرا رو موجروو

و ال الشيخ الكر نر

نيرق الكائنررات متفر را موجروو اإلنكرران و ررره ،ولكرري مري عررام اإلمكرران طريررق احلقيقرة ومرري مرت ررة الوجرروب
طريق الصورن « ن ا خلق نو على صورته».
وال ررر مرري اإلشررارن نررا

بن اإلمررا الكررر نر

تعريفرره ررنا ررال« :اإلنكرران» وم يقر  :اإلنكرران الكامر ،

وذلرك ألن احلقرائق اإلمكانيررة والوجوويرة ،بو نقرول :احلقررائق اخللقيرة واحلقيرة موجرروون مجر فررو مرري بفرراو اإلنكرران
القون و ذا ققق اإلنكان هبنه احلقائق صارت موجوون فيه الفع .
برلره مري غرا تعيرني فررو عينره .واملتلقرق مرنام هبرنه
فك فرو مي بفراو اإلنكان نكروة جامعرة وخليفرة ا
برله ويكون وليا مجامع .فكر نكران م ر ل لروغ مرت رة الواليرة الكاملرة الر يطلرق
احلقائق يتعني بنه خليفة ا
ا يل على املتلقق هبا ع ارن «نكوة احلق» بو اإلنكان الكام .
رين ملررا تقررر نقررول :ررال الشرريخ العررارف ررا تعررا
و مجيفيررة وصررول اإلنكرران
ررنه الواليررة الكاملررة ومجتولر ب
ر ا ا التل كاين شر ه على شطرنج العارفني للشيخ األمجت ي الريي ري عررس احلراذ  :افالع رر سرائر
مجر حل ر برة ونفر ب وميررر عريقرره علررى منررازل ومقامررات عل اررا ا عل رره و صيصرره اراوترره وسرراه علياررا قررترره

ب ررا ب مجررره .فالكررا فياررا واملرررور علياررا اررر اج ررار  .ررال تعررا  :و ررو القررا ر فررو ع رراوه سررورن األنعررا نيررة
 ]61و ال تعا  :وما مي وا ة ال و نخن ناصيتاا ن رس على صراا مكتقيم سورن وو نية .]56
او نه املقامات منام مي بنلارا فهعلارا اعارة و ا را مقامرات وكرا تر ر الكرالك

عريرق العرارفني و ر

اإلسع واإلميان واإل كران .في رى الكرالك مري
امللك وامللكوت وا توت ،ويقا لاا ترمجان الريي الثعاة ال
ا ررتوت واع ر وا ررر و ررو الوجرروو األصررل والفرع ر  ،ف ررا م يرررخ عررام التكررويي مرري
امللررك امللكرروت
قرره ملكرروت ،ومرري
ع ررة ال ررار تعررا فاررو عررام ا ررتوت ومررا وخر التكررويي ف رري بحلقرره تصررله ونعره فاررو
قه ملك.

ها ه فاو
فر ه و َ
افتلصر َ بن اعر وا ررر واألمررر ررا ررو اعت ررار تلرر ،التكر ية رراختعف الن رررن و تلرر ،الن رررن رراختعف
قه ملكا ،ومري نفرن شراوو النرور الفرائض مري ا رتوت ال بنره
املعرفة ،ف ي و  ،مق الكون مجان
ال
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قرره ملكوتررا ،ومرري ل ر ه
رنه مجثيف را نوراني را وم يو ر ه اصررله اللطافررة ر
جتوتا انتاى مي ايقاظ ا م شرف احلكم ال ي عهي ةا...
والكثي،

اصررله وم يفررر ررني النررور

اومنام مي يعت عنارا الناسروت والع روت والرمروت .فالناسروت ع رارن عري ر األواين ومرجعره امللرك،
والع رروت ع ررارن عرري بس ررار املعرراين ومرجعرره امللكرروت ،والرمرروت ع ررارن ع رري س رريان اللطرر ،والرمررة نيررق
األشياء جع ا ونا ا ،ومي ي انفكاه لطفه عي رره فنلك لقصور ن ره.
اومررنام مرري جعلاررا بر عررة و ا ررا عروام فقررال العروام بر عررة :عررام الشررااون وعررام النيررا وعررام امللكرروت وعررام
ا توت.
اومنام مي جعلاا س عة و ا ا مراتا فقال :مراتا الوجوو سر عة و ر علرى كر ني  :مراترا رميرة ومراترا
اواة .فاملراتا القرمية اعاة :مرت ة األ رية ومرت ة الو رن ومرت ة الوا رية ،واملراتا احلاواة اعارة  :مرت رة األرواف
اجرون ال كيطة ومرت ة األجكا اللطيفة و عام املثرال ومرت رة عرام األجكرا  .واملرت رة الكرا عة و ر املرت رة ا امعرة
يق املراتا املرنمجورن ا كر انية والنورانيرة والوا ريرة واأل ريرة و رو التهلر األخرا و ر اإلنكران املطلرق املكرتعر
للررنقؤ والك ررال و رره ذررت املراتررا ومج ر العررام و اررر احلررق سر لانه ارروره األمج ر علررى كررا ب ائرره وصررفاته
فاو بن ل املوجووات مرت ة الوجوو وبعع ا مرت ة الك االت.
اوقكا بنك جر صنا

وفيك انطو العام األمجت

اوبن للعررام اعاررة مرواعي اعت ررار ررنا الوجرروو احلررق س ر لانه ،ب ررر ا التعررني األول ويكر ى فيرره شر ونا واانياررا
(التعررني الثرراين) ويك ر ى فيرره بعيان را اا تررة ب ليكررت منفيررة ،واالثا ررا التعررني اخلررارج و ررو تعررني العررام نفكرره
وذلك خارج عي تعينه الوجوو احلرق تعرا  ،فرإن تعينره الوجروو احلرق تعرني اعت رار وفررض وتقررير رع وجروو لره
نفكه ،وتعينه اخلارج و تعينره نفكره في ارر الوجروو احلرق ره كر ا ارور تعينره الوجروو احلرق نفكره،
و ررنا املرروعي للعررام يكر ى رررواا ل اررور تعينرره نفكرره فيرره مرت را عورره علررى عررض توصرريؤ املشرري ة واإلراون،
ورن الوجوو احلق س لانه بزال وب را متعني بوال و نراال مقرا ذات الوجروو احلرق سر لانه،
فإن العام نيعه
متعررني اانيرا تفصرريع ويقررال لرره األعيرران الثا تررة و ررنان التعينرران للعررام الوجرروو احلررق ال نفر العررام .فالعررام
الوجوو احلق ال وجوو له له العر ألن الوجوو لر العر مج ا بن الث روت لرر النفر وللعرام الث روت رع وجروو،
ر هبنا االعت ار ،ن العرام الثا رت الوجروو احلرق رع
فالعام الوجوو احلق و األعيان الثا تة و و ر
وجوو له ترتيا نفكه مبقتوى صيؤ املشي ة واإلراون وتقر وتتخا عوه لل عض ،فإذا ار وت رني متعينرا
نفكه الوجوو احلق يك ى ذلك ررواا ألنره ارور مرا م يكري را را ويكر ى العرام فيره بعيانرا خارجيرة ل ارور
تعيناررا نفكرراا اررور الوجرروو احلررق مت ير ا عناررا .و ن بروت زيرراون ال كر واإليورراف فعليررك كشرر ،احلهررا

- 26 -

املك ر لة شرررف التلفررة املرسررلة للكرروير و ررالقول املتررني يرران تو يررر العررارفني املك ر ى س ررة املكررتلة للعررارف ررا
سير ع ر النا النا لك على التلفة املرسلة للشيخ فو ا ا نر رمام ا ورل عنام.
اومررنام مرري جعلاررا س ر عة و ا ررا م رواعي فقررال :امل رواعي س ر عة :مرروعي يررو بلكررت ررر كم ررالوا لررى ،ومرروعي
األر ا  ،وموعي الرنيا ،وموعي التز  ،وموعي احلشر ،وموعي ا نة بو النار ،وموعي الكثيا...
اومنام مي جعلاا بر عني و ا ا مراتا الوجوو بيوا .و و العارف ا سير ع ر الكر ا يلر املترو سرنة
 899هرية رس ا رو ه رسالة الكا ،والر يم شرف وفوائر كرم ا الررمي الرر يم ،و ر  -1 :الرنات
الك رراذج  -2الع رراء  -3األ ري ررة  -4الوا ري ررة  -5األلو ررة  -6الرماني ررة  -7الر و ي ررة  -8الع ررر  -9القل ررم
األعلى  -10اللوف اعفوظ  -11الكرس  -12ا يو  -13ا راء  -14فلرك العناصرر  -15الفلرك األعلر
 -16فلررك الررتوج  -17فلررك ز ر  -18فلررك املش ر  -19فل ررك امل رريخ  -20فل ررك الش ر  -21فل ررك
ال رررن  -22فلررك عطررارو  -23فلررك الق ررر  -24فلررك األاررا  -25فلررك ا رواء  -26فلررك املرراء  -27فلررك
ال اب  -28فلك املولرات  -29فلك ا و ر ال كي  -30فلرك العررض الرعز  -31املرمج رات  -32الن اترات
 -33ا اوات  -34احليوانات  -35اإلنكان  -36عام الصور  -37عرام املعراين  -38عرام احلقرائق -39
ا نة والنار  -40الكثيا األ يض.
اومررنام مرري جعلاررا مائررة و ا ررا منررازل الكررائريي ا ا تعررا  ،يعررا مبقتوررى احلكررم الشرررع املتعلررق ت كررا
املكلفررني وسررعام وعررا تام ،ررال تعررا  :كال يكلرر ،ا نفكرا ال وسررعاا ررا مررا مجكر ت وعلياررا مررا امجتكر ت}
سورن ال قرن نية  .]286و ر بل ،شريخ اإلسرع ب رو اعير ع رر ا ري رر األنصرار ا ررو الفقيره احلن لر
املفكررر الصررو املتررو سررنة  481هريررة
تعا ا و ك اا على النلو التايل:

ذلررك رسررالة ذمجررر فياررا مائررة من لررة و ا ررا امنررازل الكررائريي

احلررق

ااألول كم ال رايات :اليق ة ،التو ة ،اعاس ة ،اإلنا ة ،التفكر ،التنمجر ،االعتصا  ،الفرار ،الريالة ،الك اع.
االثاين كم األ واب :احل ن ،اخلوف ،اإلشفا  ،اخلشوع ،اإلخ ات ،ال ر ،الورع ،الت ت  ،الرجاء ،الرغ ة.
االثالر ر ك ررم املع ررامعت :الرعاي ررة ،املرا ررة ،احلرم ررة ،اإلخ ررع  ،التا ررنيا ،اإلس ررتقامة ،التومجر ر  ،التف ررويض،
الشفقة ،التكليم.
االرا ق كم األخع  :الصت ،الرلا ،الشكر ،احلياء ،الصر  ،اإليثار ،اخللق ،التوالق ،الفتون ،االن كاا.
ااخلام

كم األصول :القصر ،الع  ،اإلراون ،األوب ،اليقني ،األن  ،النمجر ،الفقر ،النىن ،املراو.

االكاوس كرم األوويرة :اإل كران ،العلرم ،احلك رة ،ال صران ،الفراسرة ،التع ريم ،اإل را  ،الكركينة ،الط تنينرة،
ا ة.
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االكا ق كم األ وال :اع ة ،النان ،الشو  ،القلق ،العط  ،الوجر ،الر

 ،ا ي ان ،الت  ،النو .

االثامي كم الواليات :الللا ،الو ت ،الصفاء ،الكرور ،الكر ،النف  ،النر ة ،النر  ،الني ة ،الت كي.
االتاسررق كررم احلقررائق :املكاشررفة ،املشررا رن ،املعاينررة ،احليرران ،الق ر ض ،ال ك ر  ،الكرركر ،الصررلو ،االتصررال،
االنفصال.
االعاش ررر ك ررم النااي ررات :املعرف ررة ،الفن رراء ،ال ق رراء ،التلقي ررق ،التل رري  ،الوج رروو ،التهري ررر ،التفري ررر ،ا ررق،
التو ير...
اومنام مي ب لناا ا بل ،مقا  ،ال ب و كر الكتاين :ن ني احلق والع رر بلر ،مقرا مري نرور ل رة .ومرنام
مي ب لناا س عني بل ،مقا و ا را ه را ،ومرنام مري بوصرلاا م رة بلر ،مقرا  .رال اإلمرا الشرعراين رلر
ا عنه املني الكت  :وبماا ا م ة بل ،مقا وخاصتاا بل ،مقا .ا
و ختررا وثنررا ررنا نقررول ن الواليررة اإل يررة الررريي اإلسررعم الكام ر ا ررامق ملررا تقرمرره مرري ش ررائق اويررة
ناسوتية ماوية وال وتية معنويرة ر عامرة مجر انكران لكونره تعرا خلقره ب كري تقرو يرر ا رعل وا رال
عل ررى ص ررورته الك الي ررة الرماني ررة واختص رره م رري ررني خملو ات رره ك ررائر شر ر ونه احلقي ررة ومجل ات رره اخللقي ررة ،ومج رران ال ررريي
اإلسررعم ترمجانرره الررثعا :اإلسررع واإلميرران واإل كرران ،الش رريعة والطريقررة واحلقيقررة ،الع راون والع وويررة والع رروون،
املقا لة لعوام امللك وامللكوت وا توت الوجووية اإلعع ية واملقا لرة لعروام الرنف والقلرا والرروف ال شررية التقييريرة
ررو وسرريلة اإلنكرران لتلقيررق ررنه الك رراالت املووعررة فيرره ،فررإذا لرره ذلررك مجرران ويل ا املوصررو قر رره ومج ررال
ته و ورااة قائق بن يائه ورسله مراوا قولره :ك ين جاعر األرض خليفرة} ،نكرتل ا بن يعلنرا مري خصرو
بوليائه وبن ققنا مبا بووع فينا مي مج االته ولي ذلك على ا ع ي  ،واحل ر
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رب العاملني.

