: ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ-  اردن- ﻋﻤﺎن

- website:
www.facebook.com/darannorpage

@Darannor
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تقديم العلامة المربي الحبيب

عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ
احلمدهلل ساقي األرواح ،املاء املعني من املعرفة واملحبة أعذب

الراح ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك الكريم الفتاح،

وأشهد أن سيدنا ونبينا حممد ًا عبده ورسوله إمام أهل الصالح ،وسيد

أهل الفالح ،حبيب احلق األعظم ،ورسوله األفخم ،صىل اهلل وسلم
وبارك وكرم ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،وعىل من تبعهم بإحسان
واقتدى هبم عىل الصدق واإلخالص قدما بعد قدم ،وعىل آبائه

وإخوانه من األنبياء واملرسلني معادن الفضل واجلود والكرم،وعىل

آهلم وصحبهم واملالئكة املقربني ومجيع عباد اهلل الصاحلني ،وعلينا

معهم وفيهم .
أما بعد

فقد رسحت الطرف فيام كتبه الشيخ العامل املوفق املبارك املنور أبو

حممد عيل بن إسامعيل القديمي احلسيني زاده اهلل معرفة وعلام ،وإدراك ًا

وفه ًام ،ونرش له بالصدق بني أهل الصدق علام ،وضاعف هباته وأجزل

له عطياته وضاعف النفع به وبعلمه رسالة مباركة سامها (مورد ماء
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مدين لالستقاء من خممسة ايب مدين) وهي التخميس الذي كتبه سيدنا

اإلمام حمي الدين بن عريب عىل قصيدة اإلمام شعيب أيب مدين املغريب

عليهم رضوان اهلل تعاىل وأعظم هبام من إمامني عظيمني رسخت
أقدامهام يف املعرفة اخلاصة ،واملحبة اخلالصة ،وقد أحسن ببيان مدلول

ألفاظ ما يف أبياهتم ،وتوضيح معناه بلفظ يسري قريب سهل يدل عىل
املقصود ،وأضاف استشهادات بكالم بعض أئمة أهل تلك املواجيد

من أرباب الشهود ،واستشهد ببعض األبيات يف ذلك املعنى الذي
يطيب عليه الورود ،فأحسن يف تقريب معاين هذه األبيات الرشيفة

العزيزة ،بالعبارة القريبة احلسنة الوجيزة ،فأحسن اهلل إليه وقبل منه

ما كتبه عىل هذه األبيات وبينه ،ونرش النفع به لكل من قرأه وطالعه

وسمعه وعاينه ،وضاعف اخلري والربكة للقاريء والسامع والنارش
والكاتب ،وأجزل لنا وهلم من فيض فضله املواهب ،وأحيا تعلق

قلوب املؤمنني هبذه املعاين الغالية العالية ،التي ال يتعلق هبا قلب إال
أمطرت عليه سحائب جود اهلل املتوالية ،فخلصته من أكداره ،وظلامته

وأغياره ،ليرشق عىل قلبه نور الصدق يف التوجه ،وحسن التنبه،
وسلوك مسلك االتباع ،بمحبة ومواالة ومشايعة أكرم األتباع حلبيب
الرمحن ،من أهل القرب والتدان ،وأهل رس القرآن ،والسنة الغراء

وأهل روح الرشيعة املطهرة والعمل هبا عىل وجه اإلحسان ،أحيا اهلل
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من هذه اخلريات يف األمة ما مات ،ورد عليها ما فات ،ودفع عنها مجيع
اآلفات ،وكفاهم سبحانه وتعاىل وأبعد عنهم شغل القلوب بام ال يعني

وما ال يفيد ،وما يوجب احلرمان والطرد وفوات اخلري واملزيد ،اللهم

أجب الدعاء واجز عنا الناظمني والشارح خري اجلزاء ،وامجعنا هبم

يف أعىل درجات دار الكرامة واهلناء ،وبك التوفيق وعليك التكالن،

وأنت املستعان ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم وصىل اهلل عىل

سيدنا حممد املصطفى و آله وصحبه ومن سار يف دربه ،ومجيع األنبياء
واملرسلني ،وآهلم وصحبهم واملالئكة املقربني ،والعباد الصاحلني،

وعلينا معهم وفيهم ،سبحان ربك رب العزة عام يصفون ،وسالم عىل
املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.

قاله العبد األقل عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ برتيم الغناء من

حرضموت اليمن يف يوم األحد الثامن والعرشين من شهر رمضان
املبارك من العام األربعني بعد األربعامئه واأللف من هجرة سيد

املرسلني صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم.

*

*

*
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تقديم الشيخ المتفنن الدكتور

سيف الدين بن علي العصري حفظه ال� ل�ه

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
احلمد هلل الذي تنورت القلوب بمعرفته ،وأرشقت العقول
ِ
برباهني هدايته ،والصالة والسالم عىل سيدنا ٍ
وسيد
حممد إما ِم األنبياء،
ِ
وصفوة اهلل من خليقته ،وعىل عرتته الطاهرة ،وأصحابه
األولياء،
امليامني ،أما بعد:

فقد أرسل إ َّيل السيد الرشيف الشيخ الدكتور املتفنن عيل بن
إسامعيل القديمي احلسيني زاده اهلل توفيقا وتسديد ًا رشحه املسمى

«مورد ماء مدين» لقصيدة شيخ الشيوخ أبى مدين ،وختميسها للشيخ
األكرب حميي الدين بن عريب قدس اهلل رسمها ،والقصيد ُة شهرية مطلعها
« ما لذة العيش إال صحبة الفقراء» ،وأبياهتا عالية غالية ،وناظِ ُم َها هو
اإلمام أبو مدين شعيب بن حسني األندليس اإلشبييل ثم التلمساين،
كان من أهل العمل واالجتهاد ،منقطع القرين يف العبادة والنسك ،كام
نقل الذهبي يف سري أعالم النبالء عن ابن األبار ،قال حميي الدين ابن

العريب« :كان أبو مدين سلطان الوارثني» ،تويف بتلمسان سنة 590هـ،
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قال اإلمام اليافعي يف مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف ترمجة أيب مدين:
«الشيخ الكبري قدوة العارفني وأستاذ املحققني ،صاحب الكرامات

اخلارقة واالنفاس الصادقة ،واملقامات العلية واألحوال السنية...
ورزقه [اهلل] القبول العظيم التام ،واهليبة الوافرة يف قلوب األنام،
ونرش ذكره يف اآلفاق وانعقد اإلمجاع عىل فضله».

خ َس هذه القصيدة اإلمام العارف باهلل أبو بكر حميي الدّ ين حممد
ُث َّم َ َّ

بن عيل بن حممد احلامتي ال ّطائي األندليس ،قال العالمة عبد احلي بن
ابن العامد احلنبيل يف شذرات الذهب يف أخبار من َذ َهب يف ترمجة ابن

عريب« :العارف الكبري ،ابن عريب ،ويقال :ابن العريب.

قال الشعراوي يف كتاب «نسب اخلرقة» :كان جمموع الفضائل،

مطبوع الكرم والشامئل ،قد َف َّض له َف ْض ُل ُه ختا َم ِّ
كل َف ٍّن ،و َب َّل له َو ْب ُل ُه
رياض ما رشد من العلوم َو َع َّن ...وحسبك بقول َز ُّر ْوق وغريه من
َ

الفحول ،ذاكرين بعض فضله :هو أعرف بكل ف ّن من أهله ،وإذا أطلق
الشيخ األكرب يف عرف القوم فهو املراد».

ُولِدَ سنة  560هـ ،وقال عنه احلافظ الذهبي يف ميزان االعتدال

 -مع أنه كان ال ُيسن به الظن « :-كان عاملا باآلثار والسنن قوي

املشاركة يف العلوم» .وتفصيل القول فيه ليس هذا حمله.
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وأما رشح القصيدة وختميسها فجوهرة نفيسة يامنية هتامية حسينية،

وأس َف َر عن املراد ،وأحتف القلوب
أجاد فيها الشارح وأفاد ،وأوضح ْ
ب طالبي اآلخرة إىل متابعة أهل الرشاد،
والعقول بخري زاد ،ور َّغ َ
ومفارقة أخالق أهل الضالل والعناد ،وما أحوجنا يف هذا العرص
ـم َس ِّل ِكني ،الذين يرون بنور اهلل ،وجيذبون
خاصة إىل املرشدين ا ْل ُ
األرواح إىل خالقها ،و ُي َط ِّهرون النفوس من آفاهتا ،فجزى اهلل أخانا

احلبيب خري اجلزاء عىل ما قدمه ويقدمه يف خدمة الرشيعة ،وما كان
ملثيل ْ
أن ُيقدِّ َم ملثله لوال طلبه الذي ال يسعني التقاعس عنه ،واهلل ِم ْن
وراء القصد ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كتبه األقل

سيف بن عيل العرصي

ليلة اخلميس العرشين من شعبان 1440هـ
املوافق  25إبريل من العام  2019مـ
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تقر يظ الشيخ المبارك الصالح الداعي إلى ال� ل�ه
رئيس معهد التوحيدية بقيرين المباركة
جاوه الوسطى اندونيسيا

احمد سيعدي بن الشيخ سعيد بن الشيخ ارميا
حفظه ال� ل�ه

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل سيدنا حممد بن عبداهلل

وعىل آله وصحبه ومن نرصه ووااله.
أما بعد..

إن مما من اهلل به عىل كاتب هذا التقريظ أن هيأ له معهدا اسمه

التوحيدية قد توارثه عن والده وجده ومها بحمداهلل من أهل العلم
واهلدي املشهود هلام من أهل هذا البلد ،وقد قاموا قيام األبطال يف نرش

علوم اإلسالم ودفاع ًا عن القرآن وسنة سيد األنام باذلني ما نستطيعه
من اجلهود يف تصحيح العقيدة عىل مذهب إمامي اهلدي أيب احلسن
األشعري وأيب منصور املاتريدي ويف إحياء ومدارسة كتب أئمة أهل
السنة واجلامعة خصوصا كتب اإلمام السنويس بالسند املتصل إليه .

وعندما رأينا أن احلمل ثقيل واألمانة عظيمة مع اعرتافنا بالتقصري
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وعدم األهلية الكاملة وخشية أن نكون ممن ضلوا وأضلوا قمنا

باالتصال بالعلامء والسادة األجالء من أهل العلم من شتى البلدان
يف حتقيق املسار وتقويته يف سبيل هذا املضامر حتي أذن اهلل لنا باللقاء
بالشيخ اجلليل العالمة الرشيف سيدي عيل بن إسامعيل قوي القديمي
حفظه اهلل وقد وجدنا فيه بغيتنا وهو شيخ جليل ذوفنون وحتقيق مع

قمة التواضع وخفض اجلناح للصغري والكبري ...وقد راجعته يف
مسائل عديدة ومفاهيم مديدة فاجاب بكل إتقان وسلس البيان.

ومن مقررات التعليم عندنا يف رمضان قراءة قصيدة اإلمام أيب

الغوث مع ختميسها لإلمام بن عريب وقد طلبت من الشيخ عيل أن

يقوم برشحهام فقام بذلك عىل أتم وجه بأسلوب بليغ سهل متقن
وسامه (مورد ماء مدين لالستقاء من خممسة أيب مدين) فطابق االسم

املسمى ونسأل اهلل تعايل أن ينفع به كام نفع بالقصيدة وختميسها وأن

جيعله سببا لنيل الزلفى يف الدارين وقربا يف خدمة سيد الكونني آمني.
كتبه بقلمه وقاله بفمه

أمحد سيعدي بن شيخ سعيد بن شيخ أرميا
 ١٠رمضان املبارك  ١٤٤٠هـ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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احلمد هلل رب العاملني ،اللهم صل وسلم عىل سيدنا حممد ،وعىل آل

سيدنا حممد ،كام صليت عىل سيدنا إبراهيم ،وعىل آل سيدنا إبراهيم،

وبارك عىل سيدنا حممد ،وعىل آل سيدنا حممد ،كام باركت عىل سيدنا
إبراهيم وعىل آل سيدنا إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد ،ربنا ال تزغ

قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك انت الوهاب ،و بعد:
فقد طلب مني من ال تسعني خمالفته ،سيدي الشيخ الصالح

أمحد سعيدي بن أرمياء أطال اهلل يف عمره أن أضع تعليق ًا لطيف ًا عىل
القصيدة الشهرية لشيخ الشيوخ أيب مدين رمحه اهلل مع ختميسها للشيخ

حمي الدين بن عريب رمحه اهلل ،يوضح مبهمها ،ويزيل مشكلها ،فأجبته
إىل ذلك مستعين ًا باهلل وإن كنت لست أه ً
ال لذلك ،وال من أهل تلك

املهامه واملسالك ،وحايل ينشد ما قاله شيخنا العالمة أمحد جابر جربان
الضحوي املكي رمحه اهلل:

وإننـــي لـــذاك لســـت أهـــا

وليـــس يل فيـــا أروم أصـــا

لكـــن تطفلـــت عـــى مياههـــم

لكـــي تكـــون الدلـــو يف دالئهـــم
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وسميته مورد ماء مدين لالستقاء من مخمسة أبي مدين رجاء أن

أجد عليه أمة من الناس يسقون وهذا أوان الرشوع يف املقصود فأقول
وباهلل التوفيق:

إن الناظِ َم ِ
ني رمحهام اهلل يف هذه القصيدة َط َّوفا بنا من خالل سطور

ما خ َّطه قلاممها فيها بني رياض طريق أهل السلوك واإلرادة مبتدأة
هذه القصيدة بنداء عام لكل من يمكنه سامع النداء لسلوك الطريق

للوصول إىل اهلل متخذ ًا رفقة النور ومصطحب ًا خريتا للسري يف هذا
املهيع لينري له الدرب ،فذكرا صفات أهل الفضل ومقتضيات صحبة

أهل الفضل وحسن الظن باملرشد الرباين لتتحقق الفائدة وتعظم
العائدة ثم صفات السالكني ثم رضورة صمت السالك عن عيوب

الناس ألن االشتغال بعيوب اآلخرين ينبيء عن كرب النفس وتنزهيها

ما مل يكن ألجل إنكار منكر برشطه ثم ذكرا مفتاح الطريق ألن لكل

يشء مفتاح ًا فال بد من اقتنائه ليمكن الدخول ثم حال السالك مع
مربيه ووسيلة السلوك ثم وصفا طريق القوم وحال البعد وحال
التخلف ليحذر منهام السالك ثم ما ينبغي أن يكون عليه نظر السالك

ملن يرشدونه ،ثم حال الصادق يف السلوك؛ ليتحىل به السالك ثم أتيا

بدعاء وخامتة ثم كام بدأت القصيدة بنداء لالجتامع ليتىل عليهم بيان
الطريق ختمت بنداء فيه وداع ألهل السلوك واإلرادة الذين اجتمعت
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قلوهبم قبل أجسامهم هلل ويف اهلل.
وملا كان املرء منسوب ًا ملن يصاحب ،ومستلهام أخالق من يقارب،

آخذا منه املشارب ،يف احلياة الدنيا يف مشارق األرض واملغارب ،ويف
اآلخرة حيرش معه حيثام حل يف أي جانب ،لقوله صىل اهلل عليه واله

وصحبه وسلم«:حيرش املرء مع من أحب» وقوله صىل اهلل عليه وآله

وصحبه وسلم«:حيرش املرء عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل»

قال الناظم رمحه اهلل منادي ًا:

*

*

*
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النداء لصحبة أهل المعالي والصفات العلية
ِ
الدنا َو َطــــرا
َيـــا طالِب ًا ِمن
لـــذاذات ُّ

َ
الخيرفيك ُيــــرى
أردت جميـــع
إذا
َّ

فاسمع الخـبــــرا
أمين
الم
ستشـــار ٌ
َ
ُ
ُ
ِ
يــــش إال ُصحبة ال ُفقــــرا
ما لِ َّذ ُة ال َع
هـم الس ِ
ـادات واأل َمـرا)
ـين
والس ُ
ـالط ُ
َّ
َّ
الشرح

َيا طالِـب ًا :أي يا مريد ًا وهو هنا منادى نكرة غري مقصودة.

ِ
لـذاذات الدُّ نـا :اللذاذات مجع لذاذاة وهو ما يستعذبه املرء
ِمن
ويستحليه ويشتهيه و َل َّذ اليش ُء َي َل ُّذ َل َذا َذ ًة َف ُه َو َل ِذيذَ :أ ْي ُم ْشتَهى .والدنا
مجع دنيا وسمي ِ
ت (الدُّ ْن َيا) لِدُ ن ُِّو َها من اآلخرة َوالن ِّْس َب ُة إِ َل ْي َها ( ُد ْن َي ِ
او ٌّي)
َ ُ ِّ َ
َو ِق َيلُ ( :د ْن َي ِو ٌّي) َو ( ُدن ِْي ٌّي).
َو َطـرا :أي مأرب ًا وحاجة.
َ
فـيك ُيـرى :أي إذا رمت ورغبت أن
أردت مجيـع اخلـري
إذا
َّ

يظهر فيك كل اخلريأوأكثره فإليك كالمي ونصيحتي ومشوريت فإن
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ستشـار :أي من تطلب املشورة منه.
ا ُمل
َ
فاسـمـع منه
أمني :أي صادق يف نصيحته ال خيون وال يكذب
ٌ
َ

اخلـبـرا :أي القول الذي خيربك ويعلمك به وهو أنه:
ـذ ُة ال َع ِ
ما لِ َّ
يـش :أي ما حالوة العيش وطيبه.

إال ُصحـبـة :أي جمالسة ال ُفقـرا وهم مجع فقري والفقري يف اللغة من

ال مال له وسمي بذلك ألنه ظهرت فقرات ظهره لشدة جوعه ويف
اصطالح أهل الرتبية والسلوك كام قال ابن عطاء اهلل :هو املتجرد عن

العالئق املعرض عن العوائق مل يبق له قبلة وال مقصد إال اهلل تعاىل وقد
روى ابن املبارك يف الزهد أن أبا الدرداء ريض اهلل عنه قال :لوال ثالث

ما أحببت البقاء :ساعة ظمأ اهلواجر ،والسجود يف الليل ،وجمالسة

أقوام َينتقون جيد الكالم كام ُينتقى أطايب الثمر وإنام أرشت عليك
ـني
السـالطِ ُ
هبذه اللذاذة لتغتنمها فال تفوتك ألن هؤالء القوم هـم َّ
مجع سلطان وهو من له السلطة والترصف عىل غريه وإنام كانوا كذلك
سالطني حقيقة ألهنم ملكوا قلوهبم فلم تستعبدها الدنيا وأنفسهم
ـادات مجع سادة والسادة
الس
ُ
فلم تستذهلم الشهوات وامللذات وهم َّ
مجع سيد قياس ًا ألن سيد عىل وزن فاعل فأصله سيود قلبت الواو ياء

وأدغمت الياء يف الياء فصار سيدا قال ابن مالك يف ألفيته:
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وشاع نحو كامل وكملة أي كثر عندهم قياس ًا وأصل سادة سيدة

حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألف ًا وجيمع أيض ًا عىل سيائد سامع ًا.
وسموا بذلك ألهنم سادوا غريهم باملعرفة باهلل ملعرفة اهلل واأل َمـرا

مجع أمري وإنام كانوا أمراء ألهنم ساقوا بحاهلم الصادق ولساهنم الناطق
باحلق للحق وألهنم بعلمهم ووراثتهم عن رسول اهلل ﷺ صاروا

ملوك ًا قال الشاعر:

إن امللـــوك ليحكمـــون عـــى الورا

وعـــى امللـــوك ليحكـــم العلـــاء

*

*

*
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صفات أهل الفضل والمقامات السنية
بيـسيــــ ٍر ِمن َم ِ
قـوم َر ُضـوا ِ
ـالبسـهم
ٌ
بهاج ِ
ِ
والقـوت ال تخـطـر الدنيـا ِ
ـسـهم
وسـا ِوســــهم
دورهم
ُص
ٌ
ُ
خاليات ِمن َ
حـبهم وتـأ َّد ْب فـي َمجـالِ ِسهم
(فاص ُ
ْ

قـد ُم َ
ـل َح َ
وخ ِّ
َ
ـوك َو َرا)
ـمـا َّ
ظـك ْ
مه َ
الشرح

ثم ذكر صفاهتم ونعوهتم ليتصف هبا حمبهم وجمالسهم ألن من

جالس جانس ،فبدأ ريض اهلل عنه بذكر نعوهتم الظاهرة للعيان
والظاهر مرتجم حال الباطن فقال:

هم قـوم ر ُضـوا :أي قبلوا مما رزقهم اهلل جل وعال بيشء ِ
يـس ٍ
يـر
ٌ َ
أي قليل ِمن م ِ
ـالبسـهم فلم يرسفوا ومل يقرتوا بل كانوا بني ذلك
َ
قوام ًا وكل ذلك اقتداء بنبيهم صىل اهلل عليه واله وصحبه وسلم الذي
لبس املرقع وهو قائد أمة بأيب هو وأمي وصدق الشاعر حني قال:
ٍ
أحــــمد
إن الربيـــة يـــوم مبعـــث

نظـــر اإللـــه لــــها فبـــدّ ل حاهلا
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كرم اإلنســـان حـــن اختار من
بـــل َّ

خـــر الربيــــة نجمهـــا وهالهلـــا
لبـــس املرقـــع وهـــو قائــــد ٍ
أمة

جبـــت الكنـــوز وكـــرَّ ت أغالهلا
ملـــا رآهـــا اهلل متـــي نــــحوه
ال تبتــــغي إال رضـــاه ســـعى هلـــا

ِ
والقـوت :معطوف عىل مالبسهم أي كذلك رضوا باليسري من

القوت فلم يكونوا أهل ختمة ومآكل ومشارب واسعة بل اكتفوا
باليسري مما يتقوون به عىل الطاعة ال ما يكسلهم عنها وقد قالت العرب

قديام :املعدة بيت الداء ،واحلمية رأس الدواء وكل هذا منهم اتباع ًا
هلدي اإلسالم احلنيف وهدي نبيهم الرشيف صىل اهلل عليه واله

وصحبه وسلم.

اش ُبوا َو َل ت ُ ْسفُوا إنَّ ُه َل ُي ُّ
فقد قال اهلل عز وجلَ :
﴿و ُكُوا َو ْ َ
ِب
ِ ِ
ال ْ ُم ْ َ
سفِني﴾ [األعراف]31 :
ِ

ويف السنة النبوية من احلث عىل االعتدال يف الطعام ،وذم اإلرساف
اليشء الكثري :يقول النبي ﷺَ « :ما َم َ ِ ِ
شا ِم ْن َب ْطنِ ِه،
أل آ َدم ٌّي و َعا ًء َ ًّ
َان الْ َمَا َل َة َف ُث ُل ٌث لِ َط ِ
ب اب ِن آدم ُأك ٍ
ُالت ُي ِق ْم ِن ُص ْل َب ُهَ ،فإِ ْن ك َ
عام ِه،
بِ َح ْس ِ ْ َ َ
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ِ
شابِ ِهَ ،و ُث ُل ٌث لِنَ َف ِس ِه» رواه الرتمذي
َو ُث ُل ٌث ل َ َ

َان ا ْب ُن ُع َم َر الَ َي ْأك ُُل َح َّتى ُي ْؤتَى بِ ِم ْس ِك ٍ
و َع ْن نَافِ ٍع َق َال :ك َ
ني َي ْأك ُُل
َم َع ُهَ ،ف َأ ْد َخ ْل ُت َر ُج ًل َي ْأك ُُل َم َع ُهَ ،ف َأك ََل كَثِ ًرياَ ،ف َق َالَ :يا نَافِ ُع ! الَ تُدْ ِخ ْل
ول« :ا ُْل ْؤ ِمن ي ْأك ُُل ِف ِمعى و ِ
َه َذا َع َ َّلَ ،س ِم ْع ُت النَّبِ َّي ﷺ َي ُق ُ
اح ٍد َوا ْلكَافِ ُر
ً َ
ُ َ
ي ْأك ُُل ِف سبع ِة َأمع ٍ
اء» رواه البخاري ومسلم.
َ َْ َْ
َ
يقول النووي رمحه اهلل يف رشح هذا احلديث :قال العلامء:

ومقصود احلديث التقليل من الدنيا ،واحلث عىل الزهد فيها والقناعة،

مع أن قلة األكل من حماسن أخالق الرجل ،وكثرة األكل بضده ،وأما
قول ابن عمر ىف املسكني الذى أكل عنده كثري ًا« :ال يدخلن هذا عيل،

فإنام قال هذا ألنه أشبه الكفار ،ومن أشبه الكفار كرهت خمالطته لغري
حاجة أو رضورة ؛ وألن القدر الذى يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة

مجاعة» انتهى.

وقد قال إمامنا الشافعي ريض اهلل عنه:

ثـــاث هـــن مهلكـــة األنـــام

وداعيـــة الصحيـــح إىل الســـقام
ٍ
مـــــدامــــــــــة ودوام وطء
دوام
وإدخـــال الطعـــام عـــى الطعـــام
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ثم وصف حال باطنهم فقال:

هباج ِ
ال ختـطـر الدنيـا ِ
ـسـهم :أي ال تشغل الدنيا وملذاهتا أذهاهنم

وبواطنهم ألهنا معمورة باهلل والقلب املعمور باهلل ال ينشغل بسواه
واهلاجس هو ما خيطر بصدر اإلنسان من خري أو رش ووصف أيض ًا

قلوهبم فقال:

ـدورهـم أي القلوب ألهنا حتل يف الصدور من باب ذكر املحل
ُص
ُ

وإرادة احلال فيه.

ِ
وس ِ
ـاوسـهم :أي شواغلهم بغري اهلل
خالِ ٌ
يـات :أي نقية صافية من َ
ِ
ِ
اس قال االعشى:
َ
ال ْ ِلَ :و ْس َو ٌ
والو ْس َو َس ُة :حديث النفس ُي َق ُال ل َص ْوت ْ َ
انرصفت
للحيل َو ْسواســـ ًا إذا
ْ
َسمع َ
ت ُ
اســـتعان بِريـــح ِع ْ ِ
َ
ـــر ٌق َز ِج ُل
كام
وإذا كان ظاهرهم وباطنهم كام ذكرت لك.
حـبهم :أي رافقهم وال تعد عنهم عيناك وال يكل من النظر
فاص ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
إليهم طرفك فهم أهل الصحبة لقوله تعاىلَ :
﴿واص ِب نف َسك م َع
َْ َ َ َْ ّ ُ ُ َ
َّ َ َ ْ ُ َ
ون َو ْ
ج َه ُه َو َل َت ْع ُد َعيْ َن َ
ون َر َّب ُ
ِ
اك
ش ي ِريد
ع
ال
و
ة
ا
د
غ
ال
ب
م
ه
الِين يدع
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َْ ْ َْ
ْ َ
ُّ ْ َ ُ
يد ز َ
َ ُْ ْ ُ ُ
ين َة َ
ال َياة ِ
ادلن َيا َول ت ِط ْع َم ْن أغفل َنا قل َب ُه َعن ذِك ِرنا
عنهم ت ِر ِ
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َو َّات َب َع َه َواهُ َو َك َن أَ ْم ُرهُ ُ ُ ً

فرطا﴾ [الكهف]28 :

وتـأ َّد ْب فـي َمـالِ ِسهم :ألن األدب روح الصحبة وقوامها وصحبة

بال أدب ال تؤيت أكلها وثامرها وهلذا جتد أول نداء ألهل اإليامن يف كتاب
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ
آم ُنوا ل تقولوا
اهلل عزوجل داالً عىل األدب قال تعاىل﴿ :يا أيها الِين
َ َ َ ٌ َ
َ َ َُ ُ
ُ َْ َ ْ َ ُ َ َْ
ٌ
راعِنا وقولوا انظرنا واسمعوا ول ِلكف ِِرين عذاب أ ِلم﴾ [البقرة]104 :
فحصلت إشارة منه تبارك وتعاىل إىل أن األدب مفتاح الفتوح وجالب
املنوح وصالح القلب والروح.

ثم ذكر أن من أدب الصحبة ترك احلظوظ النفسية والتخيل عنها

فقال:

َ
وخ ِّـل حظك :أي اترك َح َ
ظـك أي شهوة نفسك وهواها.
ـمـا قـدَّ ُم َ
ـوك :أي قربوك منهم.
ْ
مه َ
َو َرا :أي وراء ولكن قرصه للرضورة واملعنى فال تغرت بذلك وال

تتخلف مهتك عن اإلصغاء اليهم مدة داللتهم لك عىل اهلل ورشع اهلل
ألنك هبذا األدب تنال النور قال:
تـــارك

اآلداب

حمـــروم

إذا

فاضـــت األنـــوار مـــن رب العطا
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تبصرة:
لتكن مهام رافقت قوم ًا معترب ًا نفسك األقل فيهم قال الشاعر:
تـــأدب إن أتيـــت نـــدي قـــوم

وكـــن منهـــم بمنزلـــة األقـــل

فـــإن رفعـــوك كان الفضـــل منهم

وإن خفضـــوك قـــل هـــذا حمـــي

*

*

*
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مقتضيات صحبة أهل الفضل
عـهم
إن ُك َ
اسـ ُلك طريقــــهم ْ
نـت تابِ ُ
ْ

واح َ
َ
ـذ ْر أن تراجعهم
واتـرك د َع
ـاويـك ْ
ُ
واقـصـد ِ
عـهـم
ِفـيمـا ُيريدونــــه
مناف ُ
ُ
واحضر دائم ًا معهم
الوقـت
(واستغـنِم
ُ
َ

ـتـص من َح َ
الرضا ْ
ـضرا)
واعـلم َّ
يخ ُّ
بأن ِّ
الشرح
ثم بني رمحه اهلل ما تقتضيه صحبة أهل الفضل واالقتداء فقال:
اسـ ُلك :أهيا السالك.
ْ
طريقـهم :الذي بني عىل مراد اهلل ومراد رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وصحبه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
ْ
ُنـت :أهيا املجالس هلم
إن ك َ

عـهم :أي مقتدي ًا هبم يف طريقهم إىل اهلل تبارك وتعاىل ألهنم
تابِ ُ

يدلون ويرشدون إىل احلق واهلدى وهم املرجع لتبيني رشع اهلل عزوجل

وهم النجوم الذين هيتدي هبم السائر.
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واتـرك :أي دع عنك.
ُ
َ
ـاويـك :مجع دعوى وهي ما ال دليل عليها قال الشاعر:
د َع

والدعـــاوى مـــا مل تقيمـــوا عليها

بـيـنــــات أصـحـاهبــــا أدعـيــــاء

واملقصود بالدعاوى هنا أن يدعي السالك حاالً ليست له ومقام ًا

مل يبلغه.

قال الفقهاء رمحهم اهلل :ذكر حق للغري عىل الغري شهادة وذكر حق

للغري عىل النفس إقرار وذكر حق للنفس عىل الغري دعوى.

واح َ
ـذ ْر أن تراجعهم :أي ختالفهم وترد عليهم وأنت ال زلت
ْ
رضيع ًا يف السلوك ال تعرف شيئ ًا ويف بداية البدايات.
فِـيمـا ُيريدونـه :أي فيام يقصدونه من داللتك عىل اهلل واألخذ بك

لطريق الفالح.

ِ
عـهـم :أي رم خدمتهم وإعانتهم فإهنم يبذلون كل
واقـصـد مناف ُ

جهد ووقت لتعليمك وإرشادك وبخدمتك هلم ونفعهم تنال خريا

كثري ًا وفتح ًا مبين ًا إذا أردت به وجه اهلل تعاىل.

الوقـت :أي اطلب الغنيمة به ال اخلسارة وإنام يكون
واستغـنِم
َ
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اغتنامه بشغله يف طاعة اهلل بمرافقة من يقربونك إىل اهلل ويوضحون

لك معامل السري إىل اهلل وقد قال صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم

نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس الصحة والفراغ.

واحض دائ ًام معهم :ألن مداومة احلضور تورثك احلضور يف
ُ

حرضة قدس اهلل العيل الشكور ،وجتلسك بني موائد السكينة والرسور،

وبمجالستهم متحى من دفرت الشقاء ،وتضم لدفرت القبول واالرتقاء،
ففي احلديث :هم القوم ال يشقى هبم جليسهم وألن من أضيف إىل

أهل النور تنور ومن الزم أهل الصدور تصدر:
عليك بأربـــاب الصـــدور فمن غدا

مضاف ًا ألربـــاب الصـــدور تصدرا

وإذا كان هذا حال املجالس فكيف بحال املؤانس ،وكيف بحال

اخلادم هلم واملحب جلناهبم وما أحسن ما قيل:
يل ســـادة مـــن عزهـــم
إن مل أكـــن منهـــم فـــي

أقدامهـــم فـــوق اجلبـــاه

بحبهـــم عـــز وجـــاه

واعـلم َّ
ـضا :ألن جمالسهم حتفها
ْـتـص من َح َ
الرضا خي ُّ
بأن ِّ
املالئكة وتغشاها الرمحة وتتنزل فيها السكينة كام صح عن رسول اهلل

صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ففي مسند اإلمام أمحد ريض اهلل عنه
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َع ِن ْالَ َغر َأ ِب مس ِل ٍمَ ،أ َّنه َق َالَ :أ ْشهدُ َع َل َأ ِب هريرةَ ،و َأ ِب س ِع ٍ
يد َأ َّنُ َم،
َ
ُ
ُ ََْ َ َ
ُ ْ
ِّ
َش ِهدَ ا َع َل النَّبِ ِّي ﷺ َأ َّن ُه َق َالَ :
«ل َي ْق ُعدُ َق ْو ٌم َي ْذك ُُر َ
ون اهللَ ،إِ َّل َح َّفت ُْه ُم
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْن
الر ْ َ
السكينَ ُةَ ،و َذك ََر ُه ُم اهللُ ف َ
ح ُةَ ،ون ََز َل ْت َع َل ْي ِه ُم َّ
ا َْل َلئ َك ُةَ ،و َغش َيت ُْه ُم َّ
ِعنْدَ ُه ».

*

*

*
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حسن الظن بالمربي والاسترشاد بما أرشد
تســـم بهم ِ
وتص ْ
ــــل
كن راضي ًا ب ِهم
ْ
ُ
َ ِ
إن َم َح َ
ـوك فـزُل
إن
ــــم أو ْ
أثبتـوك أق ْ
َ
أطعمـوك ُ
فك ْ
ـل
وإن
ْ
ـع أو َ
أجاعـوك ُج ْ
ِ
لـت ْ
فقـل
مـت إال إن ُسـئِ َ
الص َ
(والز ِم َّ
ِ
بالجهـل َمستتِرا)
لـم ِعنـدي
وكـن َ
ْ
ال ع َ
الشرح
وملا أراد أن يدل املريد والسالك عىل رس االنتفاع بمن يالزمهم

أرشده إىل ذلك فقال:

كـن ِ
راضي ًا هبِم :أي قاب ً
ال هبم مربني ماداموا يدلونك عىل اهلل
ْ

ويقربونك إليه فإن مل ترض بذلك وهم بصفة اإلرشاد والتوجيه

والربانية فهذا دليل عىل أن قلبك ال زال حيتاج إىل عالج ليحب من

حيب اهلل ويرىض به معل ًام إن كان معل ًام وأخ ًا إن كان رفيق ًا يف املسرية إىل
حرضة امللك جل وعال وقد ورد يف دعائه صىل اهلل عليه واله وصحبه
وسلم :اللهم إين أسالك حبك وحب من حيبك.
ومعلوم أن مقتىض احلب الرضا.
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تبصرة:
ليعلم املريد والسالك إىل اهلل أن رس الرضا باملسلكني واملربني

بل وأصل احلب هلم هو اهنم انضموا إىل قافلة أهل اهلل الدالني عليه

فاستحقوا هذا الرضا واحلب وكام قيل :وألجل عني ألف عني تكرم

ـم هبـم :أي تعل بذلك وترتفع ألن مصاحب الرفيع رفيع قال
تـس ُ
ْ

الشاعر:

عليك بأربـــاب الصـــدور فمن غدا

مضاف ًا ألربـــاب الصـــدور تصدرا

ِ
وتـص ْـل :إىل اهلل ألن الواصل يوصل غريه واخلريت بالطرق

املوصلة يسلك بالسالكني فيها فال تشتبه عليهم املهايع فيضلوا يف

املهامه املقفرة فتموت قلوهبم وهتلك أرواحهم لكن من مل يكن عارف ًا

بالتسليك وال خرب طريق الرتبية فال جتد عنده بغية قلبك ألن فاقد

اليشء ال يعطيه.

َ ِ
ـم :أي كن متبع ًا إلرشاداهتم فقد يوكلون القيام
إن
أثبتـوك أق ْ

بأمر ملا يرون فيك من الكفاءة أو يرون قيامك بيشء حيصل به كرس

صنم العجب يف قلبك فعليك القيام به استجابة ملا طلب منك كام

كان صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وصحبه وسلم معه وتربية
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لروحك وترويض ًا لنفسك:

فالنفس كالطفل إن هتمله شـــب عىل

حب الرضـــاع وإن تفطمـــه ينفطم

وقد كان شيخنا العالمة الويل العارف باهلل السيد عبدالرمحن بن

إسامعيل الوشيل احلسني رمحه اهلل تعاىل يسأل بعض طلبته سؤاال
لريى جوابه فيتوقف التلميذ ويسكت فيقول له قل ال أدري فلام يقول
التلميذ ال أدري يتبسم الشيخ ويوضح املسألة بعد ذلك وكل هذا منه

لرييب التلميذ عىل عدم األنفة من قول ال أدري حني ال يعلم.

إن َم َ َ
أو ْ
فـزل :أي إن رأوا منك عدم القيام بأمر واكتفوا منك
ـوك ُ

بأن تكون جليس ًا معهم فاستجب لذلك فربام كنت غري متأهل له وقد
قال صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم :ملا قال له سيدي أبو ذر ريض
اهلل عنه (يا رسول اهلل ،أال تستعملني؟ فرضب بيده) أي يد رسول اهلل

الرشيفة صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم (عىل منكبي) أي منكبي أيب
ذر ريض اهلل تعاىل عنه(ثم قال :يا أبا ذر إنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا

يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها ،وأدى الذي عليه فيها.
رواه مسلم.

وقد يكون حموك منهم لرؤيتهم منك شهوة نفس وحظ جاه لذلك
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فعلوا بك ذلك رمحة بك ألن قلوهبم مملوءة بالشفقة والرمحة بالسالك
واملريد.

َ
ْ
ـع :أي ملا تكون برفقتهم اصرب عىل ما أنت فيه
وإن
أجاعـوك ُج ْ

من قلة العيش وقرت احلياة فإن النعيم ال يدرك بالنعيم وقد كان أهل
الصفة يربطون بطوهنم باحلجر وهم يف مالزمة مسجد رسول اهلل صىل
اهلل عليه واله وصحبه وسلم ويف مقدمتهم احلافظ األكرب وحمدث

الصحابة األعظم أبو هريرة ريض اهلل عنه وأرضاه بل أعظم من ذلك
حال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم فقد ربط احلجر
ببطنه الرشيف بأيب هو وأمي وهو ينشغل بربط القلوب باهلل وهدايتها

وقد قال ابن عطاء اهلل رمحه اهلل يف حكمه :إرادتك التجريد مع

إقامة اهلل إياك يف األسباب من الشهوة اخلف ّية ،وإرادتك األسباب مع
اهلمة العل ّية.
إقامة اهلل إياك يف التجريد انحطاط عن ّ

أو أط َعمـوك فك ْ
ُـل :وإن وجدت يف حرضهتم طعام ًا فكل
فطعامهم مبارك ألهنم أكثر الناس حتري ًا للحالل وقد أكل الشافعي
ريض اهلل عنه كثري ًا يف بيت تلميذه أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه لعلمه

حالليته املحققة.

ِ
مـت :أي إن كنت بحرضة شيوخك ومن هم أعلم
الص َ
والز ِم َّ
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منك رتبة وأقدم منك يف اخلري فالزم السكوت وكن مستفيد ًا وحمص ً
ال
لـت :أي طلب منك اجلواب ْ
فقـل :مربي ًا نفسك وقاطعا هلا
إال إن ُس ِـئ َ
عن شهوة الرتؤس والظهور الذي يقصم الظهور
ِ
لـم ِعنـدي :بل سلوا غريي ممن هم أعلم مني وأحق بذلك
ال ع َ

ولتعلم نفسك لفظة ال أدري فإهنا جنة العامل وجاء يف كتاب األمايل
يف آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاين ريض اهلل عنه َق َال :ك َ
َان َمالِ ٌك
ي ْذكُر أن ابن مسع ٍ
ول«:إِ َذا َأ ْخ َط َأ ا ْلع ِ
ال ُ َأ ْن َي ُق َ
ود كان َي ُق ُ
ول َل َأ ْد ِري َف َقدْ
َ
ْ َ َ ْ ُ
َ ُ
ُأ ِصي َب ْت َم َقاتِ ُل ُه »
ومثل هذا جاء مروي ًا عن أمحد بن حنبل يقول سمعت الشافعي

يقول سمعت مالك ًا يقول سمعت حممد بن عجالن يقول( :إذ أغفل
العامل ال أدري فقد أصيبت مقاتله) وانظر يف هذه الرواية فقد مجعت
األئمة الثالثة وقد روي ذلك أيض ًا عن أيب حنيفة ريض اهلل عنه ويف

هذا املعنى قال الشاعر:

جهلت وعاديـــت العلـــوم وأهلها

كذاك يعـــادي العلم مـــن هو جاهله

ومن كان هيـــوى أن يـــرى متصدر ًا

ويكـــره ال أدري أصيبـــت مقاتلـــه
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وأشار إىل كون لفظ ال أدري مروي ًا عن األئمة األربعة سيدي

عبداهلل العلوي الشنقيطي رمحه اهلل يف مراقيه فقال:
فالـــكل من أهـــل املناحـــي األربعة

يقـــول ال أدري فكـــن متبعـــه

وكـ ْن باجلهـل م ِ
ستتا :أي دافن ًا ذاتك يف أرض اخلمول حتى تنبت
َ
َ

روحك الفاحلة املرتقية يف مراتب الكامل قال ابن عطاء ريض اهلل عنه:
ادفن وجودك يف أرض اخلمول فام نبت مما مل يدفن ال يتم نتاجه ،وقال

أيض ًا :الصمت عند أهل الطريقة من الزمه ارتفع بنيانه وتم غراسه أهـ

وهو نوعان صمت باللسان وصمت باجلنان.
تبصرة:

الصمت وترك الكالم ليتوىل احلديث لسان التأمل طريق الستالم

مفاتيح األنوار ونيل األرسار ،ودقيقات الوصول ،ومعارج القبول.

*

*

*
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من صفات السا�لكين
لعـيــــوب النـاس ُم ِ
ِ
نتـقـدا
وال تكـن
وإن يكـن ِ
ظاهــــرا بيـن الوجـود بـدا
َ
ِ
ٍ
وانظـر َبع ِ
أحـدا
يـن َك
ـب َ
مــــال ال تع ْ
ْ
ِ
َ
فيــــك ُمعـتقـدا
يـب إال
تـر ال َع َ
(وال َ
اسـتترا)
َعـيــــب ًا بــــدا بيــــن ًا لكــــنه ْ
الشرح
ثم رشع يف ذكر أهم الصفات يف السالك فقال ناهي ًا له عن أمور ال

بد أن يتخىل عنها السالك إىل اهلل:

وال تكـن :أهيا السالك واملريد.
ِ
لعـيـوب النـاس :أي أخطائهم وزالهتم ونقائصهم.

م ِ
نتـقـدا :متتبع ًا وباحث ًا ومفتش ًا عن عيوهبم التي سرتها الستار
ُ
جل وعال ألن اهلل حيب السرت ففي احلديث الصحيح َع ْن َي ْع َلَ ،أ َّن
ِ ِ
ِ
َر ُس َ
ْب َف َح ِمدَ اللََّ َو َأ ْثنَى
ب ِازَ ،ف َصعدَ ا ْلن َ َ
ول اللَِّ ﷺ َر َأى َر ُج ًل َي ْغتَس ُل بِا ْل َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ْ
ت َفإِ َذا
يم َح ِي ٌّي ست ٌِّري ُي ُّ
الس ْ َ
الَ َيا َء َو َّ
َع َل ْيه َو َق َال« :إِ َّن اللََّ َع َّز َو َج َّل َحل ٌ
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ِ
َت» وجاء من حديث أيب هريرة مرفوع ًا(:،من
ا ْغت ََس َل َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْست ْ

نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم

القيامة ومن يرس عىل معرس يرس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ومن سرت

مسل ًام سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف

عون أخيه).

ثم نبه أيض ًا عىل أن السكوت عن عيوب الناس مطلوب وإن َيكـن
هذا العيب ِ
ظاهـر ًا :واضح ًا.
بيـن الوجـود :أي مرأى الناس ومسمعهم.
بـدا :ظهر.
فإنه و إن ظهر ذلك أيض ًا فسيكون ذكره غيبة ألخيك املسلم وقد
قال تعاىل :وال يغتب بعضكم بعضا ،ويف مسند أمحد َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َرةَ،
ول اهللَِ ،ق َالِ :
َع ْن رس ِ
ول اهللِ ﷺَ ،أ َّن ُه ِق َيل َل ُهَ :ما ا ْل ِغي َب ُة؟ َيا َر ُس َ
«ذك ُْر َك
َ ُ
َأ َخ َ
ول؟ َأ ْي َر ُس َ
َان ِف َأ ِخي َما َأ ُق ُ
اك بِ َم َيك َْر ُه»َ ،ق َالَ :أ َف َر َأ ْي َت إِ ْن ك َ
ول اهللِ،
ولَ ،ف َق ِد ا ْغ َت ْب َت ُهَ ،وإِ ْن َل ْ َي ُك ْن فِ ِيه َما َت ُق ُ
يك َما َت ُق ُ
َق َال« :إِ ْن ك َ
َان ِف َأ ِخ َ
ول،
َف َقدْ َ َب َّت ُه»
والناظم رمحه ال يقصد ترك إنكار املنكر بل يقصد النهي عن تتبع
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عيوب الناس وعوراهتم والبحث عنها واستنكارها مع عدم ظهورها

واحلديث عنها مع كون اهلل عزوجل قد سرتها عليهم وقد جاء َع ْن
ول اهللِ ﷺ ا ْلِنْب َفنَادى بِصو ٍ
نَافِعٍَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َق َالَ :ص ِعدَ َر ُس ُ
ت
َ ْ
ََ َ
ِ
ض ِ
ش َم ْن َأ ْس َل َم بِ ِل َسانِ ِه َو َل ُي ْف ِ
اإل َيم ُن إِ َل َق ْلبِ ِه ،الَ
َرفيعٍَ ،ف َق َالَ :يا َم ْع َ َ
ْ
وه ْم َوالَ َتتَّبِ ُعوا َع ْو َر ِاتِ ْمَ ،فإِ َّن ُه َم ْن َت َت َّب َع َع ْو َر َة
ت ُْؤ ُذوا ا ُْل ْس ِل ِم َ
ني َوالَ ُت َع ِّ ُي ُ
َأ ِخ ِيه ا ُْل ْس ِل ِم َت َت َّب َع اللَُّ َع ْو َر َت ُهَ ،و َم ْن َت َت َّب َع اللَُّ َع ْو َر َت ُه َي ْف َض ْح ُه َو َل ْو ِف
ف رح ِل ِه َق َال :و َن َظر ابن ُعمر يوما إِ َل البي ِ
ِ
ت َأ ْو إِ َل ال َك ْع َب ِة َف َق َالَ :ما
َْ
َج ْو َ ْ
َ َ ْ ُ ََ َْ ً
َأ ْع َظم ِك و َأ ْع َظم حرمت ِ
َكَ ،وا ُمل ْؤ ِم ُن َأ ْع َظ ُم ُح ْر َم ًة ِعنْدَ اهللِ ِمن ِْك.
َ َ
َ ُْ َ
قال الرتمذي َه َذا َح ِد ٌ
يب.
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ

وأما املنكر والفاحشة إذا شاعت وجب عىل كل مسلم إنكارها

كل بحسب قدرته دون أن يؤدي إىل منكر أعظم منه وأن يكون مما ال

خالف سائغا فيه أو كان من يفعله ممن يعتقد حرمة ما يفعل.
ثم ذكر للسالك احلال احلسنى يف نظره إىل غريه فقال:

يـن ك ٍ
وانظـر ب َع ِ
َمـال :أي حسن ظن بالناس وخصوص ًا أهل
ْ
الفضل والعلم واخلشية.
ِ
أحـدا :منهم حفظ ًا للسان وبعد ًا عام يدخلك يف حماربة
ـب َ
وال تع ْ
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ِين َ
امللك اجلبارالديان ألن اهلل عزوجل يقول﴿ :يَا َأ ُّي َها ّالَذ َ
آم ُنوا
َّ
َّ
َّ
ْ
ْ
اج َتن ِ ُبوا َكث ِ ً
يرا ّم َِن الظ ِّن إِن َب ْع َض الظ ِّن إِث ٌم﴾ [الحجرات ]12 :ويف ابن

حبان عن َأ ِب مسع ٍ
الر ُج ُل َ ِ
ود ا ْل َبدْ ِر ِّيَ ،ق َالُ :كنَّا َنت ََحا َم ُلَ ،فك َ
يي ُء
َ ْ ُ
َان َّ
ِ ِ
الصدَ َق ِةَ ،ف ُي َق ُالَ :ه َذا ُم َر ٍاءَ ،و َ ِ
الصاعَِ ،ف ُي َق ُال :إِ َّن
بِ َّ
الر ُج ُل بِن ْصف َّ
يي ُء َّ
َّ َ َ ْ ُ َ
ون ال ْ ُم َّط ّوع َ
ِني م َِن
ت َه ِذ ِه ْال َي ُة﴿ :الِين يل ِمز
اللََّ لِ َغنِ ٌّي َع ْن َه َذاَ ،فن ََز َل ْ
ِ
َّ َ َ
ْ ْ َ
ات﴾ [التوبة ]79 :ويف صحيح مسلم َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة
ال ُمؤ ِمن ِني ِف الصدق ِ
ال ِد ِ
َأ َّن َر ُس َ
يث.
ول اللَِّ  -ﷺ َ -ق َال إِ َّياك ُْم َوال َّظ َّن َفإِ َّن ال َّظ َّن َأك َْذ ُب ْ َ
ثم أرشد إىل ما يليق بحال السالك وما هو أحفظ لدينه وأنفع لقلبه

وأزكى لنفسه وأحسن خللقه فقال:

وال ت ََر :أهيا السالك والسائر إىل اهلل.
يـب :أي النقص واخلطأ.
ال َع َ
إال َ
فيـك :أي يف نفسك األمارة بالسوء فكن مته ًام هلا مراقب ًا إياها

كام قال صاحب الربدة رمحه اهلل:

وراعهـــا وهـــي يف األعامل ســـائمة

وإن هي اســـتحلت املرعى فال تسم

كـــم حســـنت لـــذة للمـــرء قاتلة

من حيث مل يدر أن الســـم يف الدسم
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ويف بعض اآلثارُ :طو َبى َلِ ْن َش َغ َل ُه َع ْي ُب ُه َع ْن ُع ِ
يوب الن ِ
َّاس،

م ِ
عـتقـدا :أي يكون هذا النظر لنفسك حال اعتقادك ذلك َعـيـب ًا
ُ

فيك.

بـدا :ظهر
بيـن ًا :أي ظهورا بينا
اسـترتا :رمحة من اهلل بك قال ابن عطاء رمحه اهلل :حتقق
لكـنه ْ

بأوصافك من فقرك وضعفك وعجزك وذلتك ،فإذا حتققت بأوصافك

وشهدت لنفسك عيوب ًا لكنها مسترتة فعند ذلك حتظى بظهور أوصاف

موالك فيك.

تبصرة:
االعرتاف بالتقصري معني عىل الصمت عن عيوب الناس ورؤية

النفس بالتكبري من مساوئ األخالق وقبائح األرجاس فتحل

باالعرتاف بالتقصري وختل عن رؤية النفس ترص زينة اجلالس ونجم
األحالس.

فائدة :يقال رجل حلس للحريص وبنو فالن أحالس اخليل إذا

وصفوا بكثرة ركوب اخليل وشدة املالزمة لظهورها وال خيفى عليك
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التشبيه هنا.
وعن حييى بن معاذ رمحه اهلل :من عرف نفسه عرف ربه.

*

*

*
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نتيجة الصمت عن عيوب الناس
تـرجـوه مـن ٍ
ْ
أدب
تنـل بـذلِ َك مــــا ُ

والنفــــس َذ ِّل ْل لهــــم ذالً بـال ريـب
ُ

بــــل ُّ
نــــاب عـن ٍ
ْ
أدب
كـل ذلك ُذ ٌّل
َ

ِ
(وح َّ
َ
واستغـفر بـال سـبب
أسـك
ـط َر
ُ

ـاف ُم ِ
اإلنص ِ
عـتذرا)
وقـم عـلى َقدَ ِم
َ
ْ
الشرح

بعد أن حث السالك عىل حفظ لسانه عن عيوب غريه واعتقاده أنه

صاحب العيب بني له ثمرة ذلك فقال:
ْ
تنـل :أي تعط وحتض.

بـذلِ َك :أي صونك لسانك عن العيوب وأدبك مع أهل العظيم املحبوب.
تـرجـوه مـن ٍ
أدب :أي الذي تتمناه وهتفو إليه من معايل األدب
مـا ُ

ألن األدب يكسب األدب فام تأدب مع اهلل من مل يتأدب مع أهل اهلل
وكيف حيصل له األدب مع اهلل وهو يؤذي أولياءه ويؤذن بسوء األدب

معهم حربه هلل.
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والنفـس َذ ِّل ْل هلـم ذالً بـال ريـب :أي نفسك اجعلها ذليلة أمامهم
ذل مودة وحمبة وعطف كام قال تعاىلَ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َمن َي ْرتَدَّ ِمنك ُْم
يبهم و ُ ِ
ِ
ني َأ ِع َّز ٍة َع َل
َعن ِدينِ ِه َف َس ْو َ
ي ُّبو َن ُه َأ ِذ َّل ٍة َع َل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ف َي ْأ ِت اللَُّ بِ َق ْو ٍم ُ ُّ ُ ْ َ
ا ْلكَافِ ِرين ُي ِ
ون ِف َسبِ ِ
اهدُ َ
يل اللَِّ َو َل َيَا ُف َ
ون َل ْو َم َة َل ِئ ٍم َٰذلِ َك َف ْض ُل اللَِّ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ،فبني هبذا أن الذين من صفاهتم الذلة
ُي ْؤتيه َمن َي َشا ُء َواللَُّ َواس ٌع َعل ٌ

إلخواهنم املؤمنني هم من مجلة من حيبهم اهلل وحيبون اهلل.

بل إن ذلك من صفات أهل اجلنة كام جاء عن َع ْن َح ِ
ار َث َة ْب ِن َو ْه ٍ
ب
اعيَ ،ع ِن النَّبِي ﷺ َق َالَ :أالَ ُأ ْخ ِبكُم بِ َأه ِل اجلن َِّة؟ ك ُُّل َض ِع ٍ
ِ
يف
ُ ْ ْ
َ
ِّ
اخلُ َز ِّ
ِ ٍ
بك ُْم بِ َأ ْه ِل الن َِّار؟ ك ُُّل ُعت ٍُّل
ُمت ََضاعفَ ،ل ْو َأ ْق َس َم َع َل اللَِّ َلَ َب َّر ُهَ .أالَ ُأ ْخ ِ ُ
جو ٍ
اظ ُم ْس َتك ِ ٍ
ْب.
َ َّ
بل من صفات عباد الرمحن الذين رشفهم بوصف العبودبة أهنم

يمشون عىل األرض هون ًا ومشيهم عىل األرض هون ًا يقتيض تواضعهم

ولطفهم وذلتهم إلخواهنم املؤمنني.

ثم بني رمحه اهلل الباعث للسالكني عىل هذا الذل ملعلميهم واجلالب

للطفهم وتواضعهم مع مربيهم فقال:

نـاب عـن ٍ
بـل ُّ
ْ
أدب :أي كل ما تفعله من هذا الذل
كـل ذلك ُذ ٌّل َ

معهم واللطف هبم إنام هو ذل ناب أي نشأ عن مقتىض األدب مع عباد
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اهلل عموم ًا ومع أهله واملقربني منه خصوص ًا.
ثم أوصاه أيض ًا أن يشعر نفسه وباطنه بأنه مهام فعل فهو ال زال يف

دائرة التقصري فقال له:

وح َّ
ـط :أهيا السالك
ُ
َ
أسـك :أي خر ساجد ًا ملوالك ألنه أقرب ما يكون العبد من ربه
َر

وهو ساجد.

ِ
واستغـفر :ربك إنه كان غفار ًا.
بـال سـبب :يظهر لك فقد كان سيد الكونني وإمام الدنيا واآلخرة

يستغفر يف املجلس الواحد أكثر من سبعني مرة وقال إين الستغفر اهلل
وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة فكيف بنا ونحن ال ناقة لنا يف

صدق العبودية وال مجل.

ال خيـــل عنـــدك هتدهيـــا وال مال

فليحســـن النطق إن مل حيســـن احلال

وألن العبد مهام فعل فالتقصري حليفه إذ إن نعم اهلل عليه ال حتىص

وأعظمها أن هداه لإلسالم وأرسل إليه حممدا عليه من اهلل وآله

وصحبه الصالة والسالم ووفقه ملجالسة أهل اهلل امللك العالم هذا
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بالنسبة لالعتذاروالتذلل وطلب العفو مع اهلل جل وعال وتقدس

وتنزه وتعاىل وتبارك له حميانا ومماتنا ونسكنا وصالتنا.

وأما مع اخللق فقال له أيض ًا ال تستكثر حسن تعاملك معهم بل زد

يف ذلك واهتم نفسك بالتقصري يف حقهم وانظر إىل حمض تفريطك يف

حقوقهم مهام فعلت.

وقـم :مستوفز ًا صادق ًا
ْ

عـىل َقدَ ِم اإلنص ِ
ـاف :أي إعطاء كل ذي حق حقه لتجمع بني
َ

جوانحك وشغاف قلبك ومكنون فؤادك اإليامن فقد روى البخاري

معل ًقا عن عامر بن يارس -ريض اهلل عنهام -قال« :ثالث من مجعهن
فقد مجع اإليامن؛ اإلنصاف من نفسك وبذل السالم للعامل واإلنفاق

من اإلقتار».

م ِ
عـتذر ًا :أي مقدم ًا االعتذار هلم وأن فعلك معهم ال يفي بحق
ُ

أخوهتم عليك وال بحق تربيتهم لك وال حق نظرهم يف تسليك قلبك

إىل اهلل ورشعه بام أمر وكام أراد اهلل جل وعال.

*

*

*
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مفتاح الطر يق
تشـم
بريـق ًا للطـريق
إن
َ
شئـت منـهم ْ
ْ
كـل ما يكـرهـُوه ِمن فِ
عـن ِّ
َ
عـالك ذم
ُ
َ
سـن ِ
عـال ِ
الف ِ
والنفـس َ
منك عـلى ُح ِ
أدم
َ
ِ
َ
ـم
يـب
(وإن َبـدا
ْ
ْ
منـك َع ٌ
فاعتـرف وأق ْ
َ
فيـك ِم َ
عمـا َ
نـك َجـرى)
َو ْجـ َه
اعتـذارك َّ
الشرح
شئـت :أهيا السالك واملريد أن تنال.
إن
َ
منـهم :أي من صفاهتم وإمداداهتم وفيوضاهتم.
ب ُق
بر ْيـق ًا للطـريق :أي نور ًا و َضو َء ًا يقال َب َر َق السيف وغريه َي ْ ُ

الب ُيق.
ُبروق ًا ،أي تألأل.
واالسم َ
ُ

تشـم :أي تنظر وتعرف أوصافهم ومنه قوهلم :شام َ
الربق َش ْي ًام :إِذا
ْ
قال ِ
يصوب َق ْط َر ُه َ
ف َب َق َر َو ْحش:
ساعدَ ُة َي ِص ُ
نظر أين ِّ
ٍ
مـــاء َف ْهـــي صا ِو َي ٌة
قـــد ُأوتِ َي ْت ُك َّل
ِ
ب ُأ ُفقـــ ًا ِم ْن ِ
بار ٍق ت َِشـــ ِم
ـــا تُص ْ
َم ْه َ
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عـن ِّ
كـل ما َيكـرهـُو ُه من فعالك :أي يكرهونه وال حيبونه مما

تفعله ملخالفته رشع اهلل عزوجل ويف النسخة يكرهوه فهو جمزوم بال

جازم وهو شاذ فلو قال عن كل ما يكرهون لكان أوىل.

ذم :أمر من الذم هكذا وقع يف النسخ ولعله من خطأ النساخ ولعل
والزمام:
الصواب زم أمر من الزمام ومنه َز َم ْ ُت النّاقة َأ ُز ُّمها َز ّم ًاِّ .
اخلَ ْيط الذي يف أنفها واملراد منع النفس وحبسها عام ال يليق.

عـال ِ
سـن ِ
الف ِ
منك عـىل ُح ِ
والنفـس َ
أدم :أي اجعل نفسك مداومة

ومواظبة عىل مجيل األفعال وحمبوب األوصاف.
ْ
وإن َبـدا َ
منـك :أي ظهر وبرز منك.

يـب :أي ذنب وتقصري يف حق اهلل أو حق خلقه.
َع ٌ
فاعتـرف :أي بام حدث منك وبدر من جهتك فبهذا االعرتاف
ْ

واالنكسار والتسليم تنال رضا امللك الرحيم قال ابن عطاء رمحه

اهلل :رب معصية أورثت ذالً وانكسار ًا خري من طاعة أورثت عز ًا
ِ
َ
فيـك ِم َ
عمـا َ
نـك َجـرى :أي مع اال
ـم َو ْجـ َه
اعتـذارك َّ
واستكبار ًا وأق ْ
عرتاف واالنكسار واالعرتاف أقم وجه االعتذار أي حجة االعتذار

وسببه لتمحى عنك الذنوب وتكون عند اهلل مقبوالً ومرضي ًا عنك بني
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الناس قال:

قيـــل يل قـــد أســـا إليـــك فـــان

ومقـــام الفتـــى عـــى الذنـــب عار

قلت قـــد جاءنـــا وأحـــدث عذر ًا

ديـــة الذنـــب عندنـــا االعتـــذار

*

*

*
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حال السالك مع مربيه
ْ
بصـلحكم
ُلهـم تمـ َّل ْق
داووا ُ
وقــــل ُ
بمـرهـ ِم الع ِ ِ
نـكم داء جـرحكم
َ
ْ َ
فـو م ْ
هبوا لي َم َ
نصحكم
الم ُ
حـض ْ
أنا ُ
سيء ُ
ْ
بصـفحكم
(وقـل ُعبيـدكم أولى َ

ِ
بالر ِ
فـق يا فقـرا)
َ
فسـام ُحـوا وخـذوا ِّ
الشرح

ثم رشع رمحه اهلل يف ذكره ملا ينبغي أن يفعلوه مع أشياخهم

ومعلميهم فقال:

هلُـم متـ َّل ْق :التملق هو التودد الشديد ،يقال :مت ّلق له أي بالغ يف

التودد له.

قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل يف أدب الدنيا والدين :ا ْع َل ْم َأ َّن
ِ
ِ
اس َت ْع َم َل ُه َم َغنِ َمَ ،وإِ ْن ت ََرك َُه َم ُح ِر َم؛ ِلَ َّن
ل ْل ُم َت َع ِّل ِم َت َ ُّل ًقا َوت ََذ ُّل ًل َفإِن ْ
ِِ
التَّم ُّل َق لِ ْلع ِ
ب ِِ
الِ ُي ْظ ِه ُر َم ْكن َ
ل َدا َم ِة َص ْ ِب ِه.
ُون َع َملهَ ،والت ََّذ ُّل َل َل ُه َس َب ٌ
َ
َ
ِ
َوبِإِ ْظ َه ِ
ُون ْ ِ
استِدَ ا َم ِة َص ْ ِب ِه َيك ُ
ار َم ْكنُونِ ِه َتك ُ
ال ْك َث ُارَ .و َقدْ
ُون ا ْل َفائدَ ُة َوبِ ْ
َر َوى ُم َعا ٌذ َع ْن النَّبِ ِّي  -ﷺ َ -أ َّن ُه َق َالَ « :ل ْي َس ِم ْن َأ ْخ َل ِق ا ُْل ْؤ ِم ِن ا َْل َل ُق
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َّإل ِف َط َل ِ
ب ا ْل ِع ْل ِم».

و َق َال َعبدُ اللَِّ بن َعب ٍ ِ
ض اللَُّ َعنْ ُه َم َ :-ذ َل ْلت َطالِ ًبا َف َع َز ْزت َم ْط ُلو ًبا.
ْ ُ َّ
ْ
َ
اس َ -ر َ

و َق َال بعض ْ ِ
يت َِم ْل ُذ َّل ال َّت َع ُّل ِم َسا َع ًة َب ِق َي ِف ُذ ِّل
َْ ُ
َ
الك ََمءَ :م ْن َل ْ َ ْ
ُ
ال ْه ِل َأ َبدً ا.
َْ

ِ
ِ
َو َق َال َب ْع ُض ُحك ََم ِء ا ْل ُف ْر ِ
ب
س؛ إ َذا َق َعدْ تَ ،و َأن َ
ْت َصغ ٌري َح ْي ُث ُت ُّ
ِ
ب.
َق َعدْ تَ ،و َأن َ
ْت كَبِ ٌري َح ْي ُث َل ُت ُّ
ْ
بصـلحكم :أي عاجلوا وشافوا بالرضا يب مرافق ًا
داووا ُ
وقـل ُ
وجمالس ًا بمـرهـ ِم الع ِ ِ
ألني ما يكون من دواء.
نـكم :ا َمل ْر َه ُم :هو ُ
ْ َ
َ
فـو م ْ
ه ُت اجلرح طليته باملرهم والعفو الصفح وعدم املؤاحذة:
و َم ْر َ ْ

داء ُجرحكم :أي جرح غضبكم عيل وعدم رضاكم عني لتقصريي

يف واجب خدمتكم.

نصحكم :أي أنا املعرتف بإساءيت فهبوا
أنا ا ُملسـي ُء ه ُبوا يل َم َ
ـض ْ

يل منكم تكرم ًا خالص نصحكم وتوجيهكم وإرشادكم.
ْ
وقـل :أهيا السالك.

ُعبيـدكم :أي خادمكم الناهل من فيض علمكم ونور توجيهكم.
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بصـفحكم :أي أحق بالعفو ألنكم أهل العفو والتسامح
أوىل َ

ألنكم من يدلني عىل املوىل الذي بيده مقاليد السموات واألرض

فأقف عىل عتبات بابه ،قال ابن عطاء اهلل :ألن العبد ليس له إال باب

مواله وما أحسن ما قيل:

ألقيـــت يف بابكـــم عناين
فـــزال قبيض وزاد بســـطي

ومل أبـــال بـــا عنـــاين
وانقلب اخلـــوف باألماين

ِ
بالر ِ
فـق :أي اللني.
فسـامُـوا وخـذوا ِّ
َ

يا فقـرا :أي املتجردون عن العالئق إال بامللك عزوجل املعطي

اخلالق.

*

*

*
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صفات المربين والمس�لكين والمعلمين الربانيين
َ
ـتـهـم
ال
تخـش ِمنـهم إذا أذن َ
َبـت ِه َّم ُ

تـرد َ ِ
أسـنَى وأعـ َظـم أن ِ
شـر ُتهم
يـك ع َ
ُ

ليسـوا َجبابـرة ت ِ
َ
طـو ُتهم
ُؤذ
يــــك َس َ
َ
ِ
ِ
ـتهـم
(هم
يم ُ
ُ
بالتفـضـل أولـى وهـو ش َ
ِ
ْ
ـررا)
فـال
تخـف َد َركـ ًا منـهـم وال َض َ
الشرح
ذكر صفات من يقرب النفوس للملك القدوس فقال:

َ
َبـت :أي ال ختف منهم إذا قرصت يف
ال
ختـش ِمنـهم إذا أذن َ

حقوقهم وال يصبك قلق وهم وغم فهم أهل عفو ومساحمة وشفقة
ورمحة تعلموا هذا من املورث األعظم األكرب سيدي رسول اهلل صىل

اهلل عليه وآله وسلم حينام قال يوم أحد وقد كرست رباعيته وشج

وجهه األرشف بأيب هو و أمي :اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون.

ِ
ـم :أي غايات نفوسهم أعىل وأكرب من
ه ُ
ـتـهـم أسـنـى وأعـ َظ ُ
َّ

االنشغال باألحقاد واالهتامم بمن يذنب يف حقهم كام قال:
وإذا كانت النفـــوس كبار ًا

تعبت يف مرامها األجســـام
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تـرد َ ِ
أن ِ
شـر ُهتم :أي مهتهم أسنى وأعظم من أن ترديك أي
يـك ع َ

تصيبك.

عرشهتم :جمالستهم والعيش بني حياض ورياض وصلهم.
ليسـوا َج َبابـرة :أي ليسوا متكربين و ال قاهرين وال عاتني وال

حة َو َل يقبل املوعظة ،بل هم
الر ْ َ
متسلطني َو ُي َقال قلب َج َّبار َل تدخله َّ

من جيرب كرس القلوب برمحتهم وعطفهم وشفقتهم.

ت ِ
ُؤذ َ
طـو ُهتم :أي بطشهم وأخذهم لك بالعنف.
يـك َس َ
ِ
بالتفـضـل أولـى :أي أهل اهلل بالتفضل أي إسداء الفضل
ُهم

وإعطاؤه لغريهم أحق وأوىل ألهنم حيبون هلل ويف اهلل.

ِ
ـتهـم :أي وهو وصفهم ونعتهم املالزم هلم قال ابن
يم ُ
وهـو ش َ

عطاء اهلل رمحه اهلل :وكيف ال تكون سجيتهم وهم متخلقون بأخالق
موالهم كام ورد :ختلقوا بأخالق اهلل.

ختـف َد َركـ ًا ِمنـهـم :أي َلاق ًا منهم ألجل تبعتك وذنبك وهو
فـال
ْ

مصدر أدركه إذا حلقه.

وال َض َـررا :أي ما يؤذيك يف بدنك أو مالك فال ختف كل ذلك منهم

بل جالسهم فهم القوم ال يشقى هبم جليسهم ألهنم يتخلقون بحقيقة

َ َ َ َُ ُ ْ

ُ َ َ ُ

َ َ ً
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قول رهبم جل وعالِ﴿ :إَوذا خاطبهم َ
الاهِلون قالوا سلما﴾ [الفرقان]63 :

*

*

*
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وسيلة السلوك
تسـ ُل ْك َطـريـقَ ُهـدى
إذا
َّ
أردت بهـم ْ

نـك ُم ِ
كـن في الذي َيطلـ ُبـوه ِم َ
جتـهدا
ْ
في نـور ِ
َ
واحـذ ْر أن ُتقـول غد ًا
يـوم َك
(وبالتفتي َعلى اإلخــــوان ُجدْ أبـدا

ِ
وغـض َّ
الط َ
ـثرا)
عنى
َّ
رف إن َع َ
حسـ ًا و َم ً
الشرح
أردت هبـم :إذا رمت بسببهم.
إذا
َّ

ـريـق ُهـدى :أي تنتهج منهج رشاد وهداية.
تسـ ُل ْك َط َ
ْ
كـ ْن :أهيا املريد السالك يف الذي َيطلـ ُبـون ِم َ
نـك.

ُم ِ
تـهدا :أي كن يف الذي يريدونه منك من تتبع اإلرشادات وتقفي

آثار أهل اإلرادات صاحب بذل للوقت واجلهد مسارعة ومبادرة
للتحقق بحقائق توجيههم حتى تصل بأهل الفضل وليكن هذا
االجتهاد حاصالً.

يف نـور ِ
يـوم َك :أي منور يومك فنور هنا بمعنى منورمها عىل حد
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قوله تعاىل اهلل نور الساموات أي منورمها وقد يكون املراد يف ضوء
يومك أي مبادر ًا به يف وقت النهار فال تؤجل عمل اليوم ،قال شيخنا

العالمة حممد األمني بن فتى امللقب عرفات العلوي الشنقيطي حفظه
اهلل :أظن اليوم أعم من النهار فيصدق به وبالليل ويكون الفور مستفاد ًا

من الطلب باالجتهاد وبالنهي عن التأخري لغد أهـ.

وقد يقال وقد يكون تصحيف ًا والصواب فور يومك أي بال تراخ.
َ
واحـذ ْر أن تقـول غد ًا  :ألن التسويف ال يليق بطالب أهل الطريق

إىل اهلل.

وبالتفتي َعىل اإلخـوان ُجدْ أبـدا :تفتّى :من الفتوة وهي الكرم.

ي َق ُال َت َفتَّى الرج ُل وتفاتىَ ،أي ت ََشبه بِا ْل ِف ْتي ِ
ان مجع الفتى والفتى :هو
َ
ْ َّ َ
َّ ُ
ُ

الكريم واملعنى بالغ يف بذل الكرم إلخوانك.
السخى
ُ

ِ
عنى :يعني ظاهر ًا وباطن ًا وباليد وبالقلب.
حسـ ًا و َم ً

رف إن عثرا :الغض يف األصل تقريب األجفان بعضها
وغـض ال َّط َ
َّ

من بعضها والطرف العني واملراد هنا عدم البحث والتفتيش عن
العثرات والتغايب عنها كام هو صفة الكرماء وأهل الفضل قال املتنبي:
ليس الغبي بســـيد يف قومه

لكن ســـيد قومـــه املتغايب
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قال ابن عطاء اهلل :وتكرم عىل إخوانك وجد عليهم أبد ًا أما يف

احلس فببذل األموال وأما يف املعنى فبرصف مهة األحوال وال تبخل

عليهم بيشء يمكنك إيصاله إليهم فإن السامحة لب الطريق ومن ختلق

هبا فقد زال عنه كل تعويق.

وقال الشيخ عبدالقادر ريض اهلل عنه :إخواين ما وصلت إىل اهلل

بقيام ليل ،وال صيام هنار ،وال دراسة علم ،ولكن وصلت إىل اهلل
بالكرم والتواضع وسالمة الصدر ،أهـ.

ويؤيد ما قاله الشيخ عبدالقادر ريض اهلل عنه حديثان جاءا عن

سيد الوجود صىل اهلل عليه واله وصحبه وسلم:

أوهلامَ :ع ْن َأ ِب َمالِ ٍك ْالَ ْش َع ِر ِّي َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ« :إِ َّن ِف
ْ ِ
اهر َها ِمن باطِنِها ،وباطِنُها ِمن َظ ِ
ِ
اه ِر َها َأعَدَّ َها اهللُ َلِ ْن
ْ َ َ ََ َ ْ
النَّة ُغ ْر َف ًة ُي َرى َظ ُ
َ
َّاس نِ َيا ٌم»
الص َيا َم َو َص َّل َوالن ُ
َأ ْط َع َم ال َّط َعا َمَ ،و َأ َل َن ا ْلك ََل َمَ ،وتَا َب َع ِّ
جلوسا عند
وثانيهام :حديث أنس ريض اهلل عنه قال« :كنا يو ًما
ً

الفج ٌ
رجل من أهل
رسول اهلل ﷺ فقال[ :يطلع عليكم اآلن من هذا ِّ
اجلنة] ،قال :فطلع ٌ
رجل من أهل األنصار تنطف حليته من وضوئه،

قد ع َّلق نع َل ْيه يف يده الشامل ،فس َّلم ،فلام كان الغد ،قال النبي ﷺ مثل
ذلك ،فطلع ذلك الرجل عىل مثل املرة األوىل ،فلام كان اليوم الثالث،
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أيضا ،فطلع ذلك الرجل عىل ِ
مثل حاله األول،
قال النبي ﷺ مثل مقالته ً
الح ْي ُت
فلام قام النبي ﷺ تَبِعه عبدُ اهلل بن عمرو بن العاص فقال :إين َ

أيب ،فأقسمت أالَّ أدخل عليه ثال ًثا ،فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى
فعلت ،قال :نعم ،قال أنس :كان عبداهلل ُيدِّ ث أنه بات
متيض الثالث
َ
َ
ٍ
َ
َعار انقلب
معه
ثالث ليال ،فلم يره يقو ُم من الليل شي ًئا ،غري أنه إذا ت َّ
ِ
وكب حتى يقوم لصالة الفجر ،قال عبداهلل :غري
عىل فراشه ،وذكر اهللَّ ،
الثالثِ ،
مض ِ
َ
وكدْ ُت أحتقر عمله،
ت
خريا ،فلام َ
أين مل أسمعه يقول إال ً
قلت :يا عبد اهلل ،مل يكن بيني وبني والدي هجرة وال غضب ،ولكني
رسول اهلل ﷺ يقول ثالث مراتَ [ :يط ُل ُع اآلن عليكم ٌ
َ
رجل
سمعت
ُ

ألنظر
فأردت أن آوي إليك؛
عت ثالث مرات،
ُ
من أهل اجلنة] ،فط َل َ
َ
فأقتدي بك ،فلم َأرك ُ
كبري عمل ،فام الذي بلغ بك
ما عم ُلك،
َ
تعمل َ
ُ
فانرصفت عنه،
رأيت ،قال:
ما قال
ُ
رسول اهلل ﷺ؟ قال :ما هو إال ما َ
رأيت ،غري أين ال َأ ِجدُ يف نفيس
فلام و َّل ْي ُت دعاين ،فقال :ما هو إال ما َ
عىل ٍ
أحد من املسلمني ًّ
غشا ،وال أحسدُ ه عىل ما أعطاه اهلل إ َّياه ،فقال
عبداهلل :هذه التي بل َغ ْت بك هي التي ال نطيق.
تبصرة:
كثري من الناس ينشغل بتصفية املظهر مع كثرة أوساخ قلبه بالغل

واحلقد عىل إخوانه من املسلمني فض ً
ال عن أن يكونوا من أهل العلم
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واخلري والفضل جه ً
ال منهم بأن تطهري الباطن أهم.
وقد قال بعض العارفني :رؤية حماسن العبيد والغيبة عن مساوهيم

ذلك يشء من كامل التوحيد كام قيل:

إذا مـــا رأيـــت اهلل يف الـــكل فاع ً
ال

رأيـــت مجيـــع الكائنـــات مالحـــا
ِ
الحـق ال تس ِ
تعمـل الدن ََسـا
أصـد ُ
قهـم َ
ْ
ـل ِص ٍ
أه ُ
ـدق ســــا َد ٌة ُرؤَ َسـا
ألنــــهم ْ
كـل ا ْم ٍ
رئ ِمنـهم َ
واسمـح لِ ِّ
أسـا
إليك َ
َ
(ور ِاق ِ
الشيـخ فِي أحـوالِ ِه فـ َعسـى
ـب
َ
َ
ليـك ِمن استِ ْحسـانِ ِ
يـرى َع َ
أثـرا)
ـه
َ
َ
الشرح

ِ
قهـم احلَـق :أي كن متحلي ًا بالصدق يف تعاملك معهم
أصـد ُ

ال تس ِ
تعمـل الدن ََسـا :أي ال تكن فاعال ً ملا ال جيوز وال ينبغي فذاك
ْ

يعد دنس ًا ورجس ًا ال بد أن يتطهر منه قلبك وتتربأ منه نفسك ويتخىل

عنه خلقك ويتنزه عنه طبعك ثم علل رسهذا الصدق معهم.
أه ُـل ِص ٍ
ـدق :أي معلمو الصدق.
ألنـهم ْ
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سـا َدةٌ :أي يتبعهم غريهم ويسودون قومهم
ُر َؤ َسـا :مجع رئيس أي قائدون غريهم يف اخلري ورائدون يف املجد.

كـل ا ْم ٍ
واسمـح لِ ِّ
رئ ِمنـهم َ
أسـا :أي واعف عن كل من
إليك َ
َ

أساء إليك منهم فالعفو شيمة الفضالء الكرماء كبار النفوس.

قال ابن حبان رمحه اهلل يف [روضة العقالء ونزهة الفضالء]:
فالواجب عىل العاقل إذا اعتذر إليه أخوه جلرم مىض ،أو لتقصري

سبق ،أن يقبل عذره وجيعله كمن مل يذنب ؛ ألن من تنصل إليه فلم
يقبل أخاف أن ال يرد احلوض عىل املصطفى ﷺ .ومن فرط منه تقصري
يف سبب من األسباب جيب عليه االعتذار يف تقصريه إىل أخيه.
ولقد أنشدين حممد بن عبد اهلل بن زنجي البغدادي

إذا اعتـــذر الصديـــق إليـــك يوما

مـــن التقصـــر عـــذر أخ مقـــر

فصنـــه عـــن جفائك واعـــف عنه

فـــإن الصفـــح شـــيمة كل حـــر

انتهى.
وقال اإلمام الغزايل رمحه اهلل :أما زلته يف حقه -يعني زلة األخ

62

يف حق أخيه  -بام يوجب إحياشه :فال خالف يف أن األَ ْوىل العفو
واالحتامل ،بل كل ما حيتمل تنزيله عىل وجه حسن ،ويتصور متهيد
عذر فيه ،قريب أو بعيد ،فهو واجب بحق اإلخوة « انتهى.

ثم نبه السالك بأن رس الفتح يف تتبع القدوة واالئتساء هبم ومراقبة

أحواهلا الرشيفة املنيفة التي حتيل مراقبها باخللق احلسن والفضل العميم
(ور ِاق ِ
َ
الشيـخ :انظر اليه معتقد ًا فضله ورشفه وعلو منزلته
ـب
فقالَ :
ومرتبته ِف أحـوالِ ِه :أي أفعاله التي تذكرك باهلل.
فـ َعسـى :هذا رجاء ملن كان حاله حسن الظن بأهل اهلل يـرى
ِ ِ
ِ
َع َ ِ
أثـرا :أي يظهر عىل أحوالك.
ليـك من است ْح َسـانـه َ
من استحسانه :أي بسبب ومن هنا تعليلية ومنه قول الفرزدق

واصف ًا زين العابدين ريض اهلل عنه:

يغـــي حياءويغـــى مـــن مهابته

فـــا يكلـــم إال حـــن يبتســـم

أي بسبب مهابته واملعنى أنه بسبب استحسان حاهلم أي النظر إليه

بعني االستحسان ما داموا موافقني لرشع اهلل وبسبب حفظ الود هلم

ستجد ال حمالة منهم أثر النور ونور الرس وصفاء النفس وطهارة القلب
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قال ابن عطاء اهلل :ما الشأن يف وجود الطلب إنام الشأن أن تورث

حسن األدب.

عـو ِ
َ
تـه
تح
عـوت ُه ْ
ــــظ بـدَ َ
وأســــأل ُه َد َ
ْ

لك مــــا ترجــــوا ببـرك ِ
َتـه
َ
ُ
تـن َْل َبذ َ َ
ـق حـر َمتِ ِ
وحـس ِن َّ
واع ْ
ـه
رف َح َّ
ـن ْ
الظ َّ
ِّ
ـض عنـدَ ِخـدْ متِـهِ
وانه ْ
الجـدَّ َ
(وقـدِّ ِم ِّ
َ
ـرضى َو َح ِ
َع َسـا ُه َي َ
ـن َض ِجرا)
ـاذ ْر أن ت َُك ْ
الشرح

عـوت ُه :أي اطلب الدعاء منه فهو ما جرى عليه فعل
وأسـأل ُه َد َ
ْ

األخيار وهو طلب الدعاء من أهل الفضل بل رصحت به السنة
الرشيفة املطهرة فعن ُأ َس ْ ِي ْب ِن َجابِ ٍرَ ،أ َّن َأ ْه َل ا ْلكُو َف ِة َو َفدُ وا إِ َل ُع َم َر،
َان َي ْس َخ ُر بِ ُأ َو ْي ٍ
َوفِ ِيه ْم َر ُج ٌل ِم َّ ْن ك َ
اهنَا َأ َحدٌ ِم َن
سَ ،ف َق َال ُع َم ُرَ :ه ْل َه ُ
ِ
الر ُج ُل َف َق َال ُع َم ُر :إِ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َقدْ َق َال:
ا ْل َق َرنِ ِّي َ
ني؟ َف َجا َء َذل َك َّ
«إِ َّن َر ُج ًل َي ْأتِيك ُْم ِم َن ا ْل َي َم ِن ُي َق ُال َل ُه ُأ َو ْي ٌسَ ،ل َيدَ ُع بِا ْل َي َم ِن َغ ْ َي ُأ ٍّم َل ُه،
َقدْ ك َ
اضَ ،فدَ َعا اهللَ َف َأ ْذ َه َب ُه َعنْ ُه ،إِ َّل َم ْو ِض َع الدِّ ين َِار َأ ِو الدِّ ْر َه ِم،
َان بِ ِه َب َي ٌ
َف َم ْن َل ِق َي ُه ِمنْك ُْم َف ْل َي ْس َت ْغ ِف ْر َلك ُْم» وكذلك ما جاء يف احلديث الصحيح
ِ
ْت النَّبِ َّي ﷺ ِف ا ْل ُع ْم َر ِةَ ،ف َأ ِذ َن
است َْأ َذن ُ
ض اللَُّ َعنْ ُهَ ،ق َالْ :
َع ْن ُع َم َر َر َ
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ِ
ِ
ِ
ِلَ ،و َق َالَ :
س ِن َأ َّن ِل
«ل َتن َْسنَا َيا ُأ َخ َّي م ْن ُد َعائ َك»َ ،ف َق َال كَل َم ًة َما َي ُ ُّ
يت َع ِ
اص ًم َب ْعدُ بِا َْل ِدين َِةَ ،ف َحدَّ َثنِ ِيهَ ،و َق َال:
ِ َبا الدُّ ْن َياَ ،ق َال ُش ْع َب ُةُ ،ث َّم َل ِق ُ
« َأ ْ ِ
ش ْكنَا َيا ُأ َخ َّي ِف ُد َع ِائ َك».
ـظ بـدَ عـو ِ
ْحت َ
تـه :تفز بربكة دعوته.
َ

تـن َْل َ
بذ َ
لك :أي تتحصل وحترز هبذا الدعاء املبارك.

مـا ترجـو ببـرك ِ
َتـه :أي ما تؤمل بفضل بركة هذا الدعاء ألن
َ
ُ
َ
العلامء واملسلكني الصادقني الربانيني أولياء اهلل قال أبوحنيفة ريض اهلل
عنه :إن مل يكن العلامء أولياء اهلل فليس هلل ويل.

وحـس ْن الظـ َّن :ألن حتسني الظن موجب لنيل الفائدة ومزيد
ِّ

العائدة.

ـق حـر َمتِ ِه :أي اعرف له حق فضله عليك ومكانته.
رف َح َّ
وا ْع ْ

ﻗﺎﻝ اإلمام ﺃﻤﺣﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ريض اهلل عنه :ﺇﺫا ﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ

ﺃﻋﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮﺒ ًا ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﻗﺮﻲﺷ ﻭﻗﺪ ﺭﻭي

ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ :ﷺ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ« :ﻋﺎﻢﻟ ﻗﺮﻳﺶ ﻳﻤﻸ اﻷﺭﺽ ً
ﻋﻠﺎﻤ» ﺇﻰﻟ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻤﺣﺪ
رمحه اهلل:

ﻭﺇﻲﻧ ﻷﺩﻋﻮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﻦﻴ ﺳﻨﺔ ﻲﻓ ﺻﻼﻲﺗ أهـ .
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فيا له من أدب عال ورشف بعيد املنال إال عىل فحول الرجال.
جلـدَّ  :وهو وصل الليل بالنهار يف اكتساب الفخار ومالزمة األخيار.
وقـدِّ ِم ا ِّ
ـض عنـدَ ِخـدْ متِ ِ
ـه :ألنه وارث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
واهنَ ْ
َ

وصحبه وسلم والتأنف نفسك من ذلك فإن تعايل النفس مرض
واستكبارها ذنب حترم به من اخلري إن مل تتداركك رمحة اهلل تعاىل.

ـرض :ألنه إذا ريض نلت مودته وحمبته وخصك بدعواته
َع َسـا ُه َي َ

واالهتامم بتهذيب أحوالك.

وح ِ
ـاذ ْر أن تكـ ْن َض ِجرا :أي احذر كل احلذر من أن تتصف
َ َ
بالضجر فليس من صفة السالكني ألن ما تطلبه نفيس ويتسحق
أن تبذل فيه كل غال ورخيص فالعلم واملقام العايل إنام ينال باجلد
واالحتهاد وصدق من قال:

اليـــوم حرف وغـــدا مثله
حيصـــل املـــرء هبـــا رفعة

من زبد العلـــم التي تلتقط

فالسـيل جيري باجتامع النقط

وقول آخر:

وقـــل مـــن جـــد يف أمـــر حياوله

واستشـــعر الصـــرإال فـــاز بالظفر
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كم حاجـــة بمـــكان النجـــم قرهبا

طـــول الـــردد يف اآلصـــال والبكر
تبصرة:

استشعار املريد والطالب أن الشيخ يبذل وقته وجهده ليقربه اىل اهلل

ويزيل عنه عاميات الضالل وغشاوات اجلهل مما يزيده تعريف ًا بفضله
عليه فيجد يف حفظ الود والعهد حتى يذهب اىل اللحد.
وصيــــت ُه ِز ْد ِمن ِر َعـا َيتِ ِ
ــــفظ ِ
ْ
ـه
واح
ْ
إن دعــــا فــــور ًا لِسـاع ِ
ِ
تـه
َ َ
ولــــ ِّبه ْ َ َ
طاعـتِ ِ
َ
ـه
ـوتـك
وغـض َص
َّ
بالنـجـوى لِ َ
ْ
(ففـي رضـاه ِر َضــــا الباري و َطاعتِ ِ
ِ
ـه
َ
ُ
فكـن ِمن ِ
َ
َي َ
ـها َح ِذ َرا)
علـيك
ـرضى
ترك َ
ْ
الشرح
ـفظ ِ
واح ْ
وصيـت ُه :أي كن ذاكر ًا لكل ما يوصيك به عام ً
ال به.
ْ

ِزد ِمن ِر َعـايتِ ِ
ـه :أكثر من رعايتك ملعلمك ومربيك.
َ
ْ

ولـ ِّب ِه ْ
إن َد َعـا :أي أجبه إن دعاك وناداك ومنه لبيك أي إجابة بعد

إجابة.
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تبصرة:
كل نداءات للخري والعبودية إنام هي امتداد للنداء األول يف عامل

الغيب نداء اهلل قبل الظهور وهي الزالت يف الظهور قال خالقنا
ْ َ َ َ
ُ
ُ
َ
َ
وربنا عزوجلِ﴿:إَوذ أخذ َر ُّبك مِن بَ ِن آد َم مِن ظ ُهورِه ِْم ذ ّرِ َّي َت ُه ْم
ْ ََ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ َُ ُ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َٰ َ ُ
نفسِ ِهم ألست بِربِكم ۖ قالوا ب ٰ
ل ۛ ش ِه ْدنا ۛ أن تقولوا
وأشهدهم ع أ
يَ ْو َم الْق َي َ
امةِ إنَّا ُك َّنا َع ْن َهٰ َذا َغفِل َ
ِني﴾ [األعراف ]172 :فكل تغافل عن
ِ
ِ
هذا النداء املمتد املطابق للنداء األول فهو غفلة عن نداء اهلل جل وعال.
فـور ًا لِسـا َع ِ
تـه :أي مبادر ًا بال تراخ وال تكاسل.
َ

َ
ـوتـك :أي اخفض صوتك بحرضته.
وغـض َص
َّ
بالنـ َّْجـوى :أي احلديث.

لِطا َعـتِ ِ
ـه :أي ألجل طاعته ألن غالب جمالس أهل اهلل إنام هي يف

رشع اهلل تعلي ًام وتوجيه ًا وارشاد ًا فرفع الصوت فيها يتناىف مع األدب
مع رشع اهلل عزوجل.

ِ
ففـي رضـا ُه :أي رضا العلامء العاملني املسلكني املربني الربانيني.

ِر َضـا الباري و َطا َعتِ ِ
ـه :ألهنم املرشدون واملوقعون عن اهلل فإذا
ِ
ِ
َ
ـها
ـرض
أديت حقهم الالئق هبم فإن اهلل َي َ
علـيك فكـ ْن من ترك َ
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َح ِذ َرا :فكن أهيا السالك الصادق حذر ًا كل احلذر من اإلعراض عن
إكرامهم وخدمتهم واالستجابة ملا خيربونك به عن رشع اهلل عز وجل

قال ابن عطاء اهلل :فعض أهيا األخ بالنواجذ عىل خدمة الشيخ إن

ظفرت بالوصول إليه واعلم أن السعادة قد شملتك من مجيع جهاتك

إذعرفك اهلل تعاىل به وأطلعك تعاىل عليه فإن الظفر به السيام يف هذه
ّ
األيام أعز من الكربيت األمحر.

قلت :هذا يف زمن ابن عطاء اهلل ريض اهلل عنه فكيف بزماننا نسأل

اهلل السالمة والعافية فقد ادعى العلم من ليس من أهله والفضل
والصالح من ليس من حزبه ويصدق فيهم قول الشاعر:
تصــــدر للتدريـــس كل مهـــوس

بليـــد تســـمى بالفقيـــه املـــدرس

فحـــق ألهـــل العلـــم أن يتمثلـــوا

ببيـــت قديـــم شـــاع يف كل جملس

لقـــد هزلت حتـــى بدا من ُهــــزاهلا

كالهـــا وحتـــى ســـامها كل مفلس

*

*

*
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طر يق القوم
ـايسـة
َ
بم ْ
والـز ْم َ
ـس ُم َس َ
نفســــ ُه ن ْف ٌ
ـن ُ

ِ
النــــفس آيسـة
فإن
في ذا الز
َّمــــان َّ
َ
النـاس ِ
منـهم ِ
ِ
باخ َسـة
ـرفتـهم في
وح
ُ
ُ
ارسـة
بأن
َ
(واعـلم َّ
طـريق القــــو ِم َد َ
وح ُ
تـرى)
ـال َم ْن َّ
يـد ِع َ
َ
ـيهـا اليو َم كـيف َ
الشرح
والـز ْم :أهيا السالك واملريد.
َ
بمـ ْن :بالذي.
َ

ـايسـة :أي نفسه هي نفس مذللة برشع اهلل
نفسـ ُه ن ْف ٌ
ـس ُم َس َ
ُ
وتوجيهاته لكثرة املجاهدة والرتويض عىل الطاعات.
الز ِ
مـان :أي يف هذا الزمن وأشار بإشارة القريب لإليذان
يف ذا َّ

بفساد زمانه فكيف بزماننا نحن.

َّ
النـفس آيسـة منهم :أي إن النفس الراغبة فيام عند اهلل قد دب
فإن
َ

فيها اليأس من أن جتد هذا الصنف من الناس وهم القوم الذين ذلت
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نفوسهم هلل ظاهر ًا وباطن ًا .

ِ
ـرفتـهم :أي مهنتهم ومهمتهم التي يشتغلون هبا.
وح
ُ

النـاس ِ
ِ
باخ َسـة :أي قل طالهبا وذلك الشتغال املعظم بطلب
يف

الدنيا ونسيان اآلخرة وطريقها.

واعـلم :كلمة يؤتى هبا لشدة االعتناء بام بعدها.
َّ
طـريق القـو ِم :أي سبيلهم التي يدعون إليها وهي الوصول
بأن
َ

اىل اهلل.

وااليصال.
ارسـة :أي تكاد أن تكون مفقودة أو نادرة واملكان الدارس أي
َد َ

الذي ذهبت آثاره قال الشاعر:

ماذا ُوقويف عىل َر ْســـمٍ عفا

ُم ْ َل ْو ٍلق َد ِار ٍ
س ُم ْســـ َت ْع ِج ِم

وقول طرفة:
َ
أشْ
الربـــع أم ِقدَ ُم ْه
ـــجاك
ُ

أم َر َمـــا ٌد دارس محمـــه

قال ابن عطاء اهلل :وهكذا شأن طريق القوم لعزهتا كأهنا يف كل

عرص مفقودة وال يظفر هبا إال الفرد بعد الفرد وهذه سنة معهودة
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وذلك أن اجلوهر النفيس ال يزال عزيز الوجود يكاد لعزته حيكم بأنه

ليس بموجود والطريق أهلها خمفية يف العامل خفاء ليلة القدر يف شهر
رمضان وخفاء ساعة اجلمعة يف يومها حتى جيتهد الطالب يف طلبه
بقدر اإلمكان فإن من جد وجد ومن قرع الباب ولج ولج.
وح ُ
ـال :أي هيئته وصفته.
َ

ِ
ـيهـا اليو َم :أي يزعم أنه من أرباهبا وأهلها.
َم ْن يـدَّ ع َ
تـرى :استفهام إلنكار حاهلم والتوبيخ .
كـيف َ

*

*

*
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حال البعد
َـأوا َعنــــي ٌأللـفتـ ِهم
َي ِح ُّ
ــــق لي ْ
إن ن ْ

ممــــا بي لِفـر َقتـهم
أالز ُم
َ
الحــــزن َّ
انق ِ
عـلى ِ
عنـهم َبـعدَ ُصحبتِهـم
طـاعي ُ
(مـتى أراهـم وأنــــى لِي ُبرؤيـتـهـم
َ

ـع ُ
ـرا)
األذنُ ِمنـي
أو
ُ
تسم ُ
َ
عنـهم َ
خب َ
الشرح

َِ
ـق يل :أي يثبت يل ويتأتى يل.
ي ُّ

ْ
َـأوا َعنـي :أي بعدوا والنأي البعد .
إن ن ْ
ِ
ألُ
لـفتـهم :أي كثرة وصيل هلم.
َ
احلـزن :أي يطول أسفي عىل فراقهم وبعدي عنهم.
أالز ُم
ممَّـا يب :أي مما حل يب وأصابني.

لِفـر َقتـهم :أي تباعد املسافات وتنائي األطراف.

ِ
عنـهم :أي عدم التواصل هبم.
عـىل انقطـاعـِي ُ
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َبـعدَ ُصحبتِهـم :أي بعد جمالستهم.
َمـتى أراهـم :استفهام لالستبعاد أي بعد عيل رؤيتهم ألهنم أشبه

باملفقودين يف هذا الزمان.

وأنـى ِل ُبرؤيـتـهـم :أي ومن أين يل برؤيتهم أو كيف يل برؤيتهم

عنـهم خ َب َـرا :أو من أين ألذين بسامع
ـع األ ُذ ُن ِمنـي
ُ
تسم ُ
أو َ
أخبارهم ومجيل إرشاداهتم.
تبصرة:
إذا فقد املرء من يرشد قلبه وينري له دربه فليتمسك بالدعاء وكثرة

الصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم

وليكثر النوافل فإهنا موجبة املحبة ومن ثبتت له املحبة حصل له
التوفيق وعيل الرتبة قال شيخنا العالمة حمنض بابه ول ا ّمني حفظه اهلل

تعاىل:

تشـــمر فأمـــر الغي ىف عرصنـــا إمر

فلم جيتنـــب هنـــي ومل يمتثـــل أمر

ودينك مجـــر ىف الزمان الـــذى ترى

فصرب ًا عـــى كف هبا يقبـــض اجلمر
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صابر ونابـــذ كل من حكـــم اهلوى

وخض غمرات اهلـــول إن نكل الغمر

وإن هـــاب قول احلق زيـــد فال هتب

والتعـــص أمـــر اهلل إن يعصه عمرو

وإن وافق احلق اهلـــوى منك فامجعن

إىل التمر زبـــد ًا حبذا الزبـــد والتمر

وقـــم ىف الدجـــى هلل واقـــرأ كتابه

عىل ســـمرات اجلزع إن رقد الســـمر

فهذا لعمـــرى منهج احلـــق إن يطل

بك العمر وهو احلـــزم إن قرص العمر

*

*

*
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حال التخلف
ِ
مـهـم
تـخلـفي مـانِ ِعــــي ِمن ْ
أن أالئِ ُ

ِ
ـت الئِمـهـم
منـهم
لس ُ
ُ
ُ
أتيـت ف ُلمـني ْ
رب َهـب لي صـالح ًا كي أن ِ
َادمهـم
يا ِّ
ْ
ِ
يـزاحمـهـم
(ومن لِي وأنـى لِمـثلي أن
َ
ْ
آلـف بـها كـدَ را)
لم
عـلى مـوا ِرد ْ
الشرح

ِ
تـخلـفي :أي تأخري عن ركبهم وعدم االلتحاق بمنهجهم.

مـانِ ِعـي :أي حائل بيني وبينهم.

ِمن ْ ِ
مـهـم :أي أتابع خطاهم الرشيفة وأوافقهم.
أن أالئ ُ

أتيـت :أي بسبب ختلفي عن ركب أهل اهلل والسائرين إىل
منـهم
ُ
ُ

اهلل أصبت بام أصبت به من حرمان اخلري وانقطاع الفضل.

ف ُلمـنِي :أي وجه العتاب والتوبيخ إيل ألنني من ختلف عنهم وعن

مشارهبم الصافية.
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ـت ِ
الئمـهـم :ألهنم لطاملا حثوا ودعوا وأرشدوا ووجهوا
ولس ُ
ْ

ـب يل :أي أعطني وتكرم عيل بمحض
رب َه ْ
وعفوا وصفحوا يا ِّ
فضلك وجودك .

صـالح ًا :أي لقلبي ونفيس وخلقي وكل شأين.

كي أن ِ
َادمهـم :أي أتعاطى معهم رشاب الوصل ونادم من املنادمة
ونادمه عىل الرشاب أي شاربه والن َِّديم والن َِّديم ُة :ا ُملن ِ
َاد ُم َف ِع ٌيل بِ َم ْعنَى
َ
ُ
ِ
الب ْي ُق اهل ُ َذ ِ ُّل:
ُم َفاع ٍلَ ،ق َال ُ َ
َان َأبو َزي ٍد َأ ِخي ون َِد ِ
ر ِز ْئ َنا َأ َبا زَ ي ٍ
ـــد و َ
يمي
ال َح َّي ِم ْث ُل ُه وك َ ُ ْ
ُ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
اب َم َع
ش َب َّ َ
َوق َيل (ا ُْلنَا َد َم ُة) َم ْق ُلو َب ٌة م َن ا ُْلدَ ا َمنَة لَ َّن ُه ُيدْ م ُن ُ ْ
ن َِد ِ
يم ِه.
تبصرة:
منادمة القوم عىل رشاب الوصل تسكرهم عن الدنيا فتذهب

عقوهلم مع اهلل غافلة عام سوى اهلل.

َمن ِل :استفهام لالستبعاد أو للجحود أي ال أحد يل .

وأنـى لِـثيل :أي كيف ملثيل .
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ِ
يـزاحـهـم :أي يكون واضع ًا ركبته حذاء ركبتهم ويد قلبه عىل
أن

أيدي أنوارهم.

تبصرة:
ما ألذ زحام القلوب عىل موائد الوصل ألهنا تتضاءل فيها

إحساسات األجسام وطبائع األجرام وتتصل بامللك العالم قال

شيخنا العالمة مفخرة شنقيط حممد فال بن عبداهلل العلوي ريض اهلل

عنه يف أخبار زحام القلوب عىل بوابة النور:
عىل تلك املصاعد واملراقي

نزاحم باشـــتياق واحرتاق

وإخوان الزحام هلم حقوق

عىل املشـــتاق حمكمة النطاق

جـــزى اهلل املزاحم كل خري

فهل يدري املزاحم ما أالقي

نرجي حيث مـــا كنا تالق

هم بـــن األحبـــة أوقفوه
ُ

يتاح لنـــا إىل يـــوم التالق
وسدوا دونه ســـبل الفراق

ِ
مـوارد :مجع مورد وهو ما يستقي منه العاطش.
عـىل
ألـف :مل أجد.
مل ْ ْ
بـها :أي فيها.
كـدَ را :أي قذر ًا وتغري ًا واملاء الكدر املتغري.
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ويف هذا التواضع الكبري من العارف باهلل أيب مدين ريض اهلل عنه.
قال ابن عطاء اهلل :وهذا شأن العارف لنفسه بنفسه املمتيل من

معرفة ربه املتحيل بواردات قدسه ألنه ال يرى لنفسه حاالً وال مقاالً

بل يرى نفسه أقل من كل يشء وهذا هو النظر التام كام قيل:
إذا زاد علـــم املـــرء زاد تواضعـــ ًا

وإن زاد جهـــل املـــرء زاد ترفعـــا

ويف الغصـــن مـــن محل الثـــار مناله

فـــإن يعر عـــن محـــل الثـــار متنعا

*

*

*
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نظر السالك لمن يرشدونه
الوص ِ
رهم
ـف أن
تحـصى مآثِ ُ
َ
َج َّل ْت عن ْ
ِ
َعلى ال َبـواطِ ِ
ـرهم
ـن قـدْ َد ْ
لـت ظـواه ُ
ِ
َ
مفـاخـرهم
ـاعـة الله في الدنــــيا
بط
ُ
ِ
(أحبـهــــم ُ
ِ
وأوثـرهم
داريــــهم
وأ
ُ
ِ
نفـرا)
نهـم
ـهجتـي
ُ
ُبم َ
َ
وخـصـوص ًا م ْ
الشرح
َجـ َّل ْت :علت وكربت .

عن الوص ِ
ـف :أن النعت واملدح.
ْ
حتـص :تعد .
أن َ

ِ
ِ
ِ
رهمَ :م ِ
ُروى.
مآث ُ
كار ُمهم و َمفاخرهم ا َّلتي تُؤثر َعن َْها وت َ
َعـىل البواطِ ِ
ـن :مجع باطنة وهي ما خيفي وال يظهر .

لـت :أرشدت وأخربت وأنبأت .
قـدْ َد ْ

ِ
ـرهم :مجع ظاهرة وهي احلال التي تبني للعني وتظهر .
ظـواه ُ
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ِ
ـاعـة اهلل يف الدنـيا :أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
ب َط
مفـاخـرهم :مجع مفخرة وهنا يف تقديم اخلرب حرص أي ليس هلم
ُ

يشء من املفاخر سوى طاعة اهلل عزوجل ونعم هذه املفخرة وهو مقام

العبودية األعظم.

ِ
أحبـهـم :أي أمحل هلم يف قلبي كل ود ال غل فيه رجاء ان أحرش

معهم ويف احلديث :املرء مع من أحب .
وكام قيل:

أحـــب الصاحلـــن ولســـت منهم

لعـــي أن أنـــال هبـــم شـــفاعة

وأكـــره مـــن بضاعتـــه املعـــايص

ولـــو كنـــا ســـويا يف البضاعـــة

ِ
وقار َب ُه،
و ُأ
داريـهم :أتألف قلوهبم وقرهبم يقال تأ َّل َ
ف فالن ًاَ :د َارا ُهَ ،

ووص َل ُه حتى َي ْستَمي َل ُه إليه،
َ

ـهجتـي :أي أجعل نفيس فداء هلم الستحقاقهم هذا
بم َ
وأوثـرهـُم ُ

لعظيم فضلهم عيل وألهنم أهل اهلل وألجل هذه املزية فأقدمهم ألن

دين اهلل حمفوظ هبم فحفظهم حفظ له.
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ِ
نفـرا :أي ال سيام نفر ًا كرام ًا منهم وهم الذين
ُ
نهـم َ
وخـصـوص ًا م ْ

يندر ويقل مثلهم يف الناس ويظهر هنا أن اإلمام أبا مدين رمحه اهلل أشار
يف هذا البيت إىل ثالث مراحل ألهل السلوك وهي:

األوىل :املداراة وهي أول قدم يف السري ألن بدء السري تألف حتى

يصري مألوف ًا بل ربام كان حضور املريد وسامعه حياء ال رغبة.
الثانية املحبة :وهي ثمرة التألف واحلضور .
الثالثة اإليثار :وهي ثمرة املحبة ،والعلم عند اهلل .

*

*

*
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مجالس أهل ال� ل�ه
ِ
ِ
الخـلق َّ
قد ُر ِؤ ُسـوا
بالط
قـوم على
اعـات ْ
ٌ
منــــهم جلِ
َبس
يــــسهم
ُ
اآلداب َيقـت ُ
َ
ُ َ
ِ
َّ
ـس
عـنهم
و َمن تخـ َّل َف ُ
حــــظ ُه التع ُ

لسـوا
يـثمـا َج ُ
السجـا َيا َح َ
(قـو ٌم كـرا ُم َّ

يبـ َقـى الـمـكانُ عـلى آثـا ِر ِهم َع ِطـرا)
الشرح
قـو ٌم :أي هم قوم.

عـىل اخلَ ِ
لق :أي الناس.

ِ
اعـات :باتباعهم رشع اهلل عزوجل البجاه وال مال وال غريه
بال َّط

والباء يف بالطاعات للسببية أي بسبب امتثاهلم لرشع اهلل.

قدْ ُر ِؤ ُسـوا :أي صاروا رؤوسا يقتدي هبم غريهم وقادة يتبعهم الناس
منـهم :أي من حاهلم ومقاهلم ونورهم .
ُ
ِ
يـسهم :احلارض جمالسهم .
َجل ُ
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اآلداب :مجع أدب وهو نوعان أدب الدرس وأدب النفس
َ
َبس :يأخذ ويلتمس.
َيقـت ُ
ف :تأخر وتكاسل ونأى.
و َمن ختـ َّل َ
عـنهم :عن جمالسهم ومشاهدة أحواهلم.
ُ
حـ َّظ ُه :نصيبه.

ِ
ـس :أي حظه ونصيبه هو الشقي الساقط اهلالك ألنه ليس له
التع ُ

من يدله عىل اهلل ويبني له حكم اهلل ويعاجله من أمراض قلبه ونفسه .
قـو ٌم :هم قوم.
السجـا َيا :أي مجيلو الصفات والطبائع.
كـرا ُم َّ
لسـوا :أي أينام أقاموا وسكنوا وقطنوا .
يـثمـا َج ُ
َح َ
ُ
املـكان :أي يظل ويستمر.
يبـقـى
عـىل ِ
آثـار ِهم:أي بعد ذهاهبم ورحيلهم.

َعطِـرا :أي طيب الذكر وحسن الثناء قال برش احلايف رمحه اهلل:

بحسبك أن أناس ًا موتى حتيا القلوب بذكرهم وبحسبك أن أناس ًا أحياء
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تقسو القلوب بذكرهم.

*

*

*
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حال التعلق
قــــهم َو ِز ْد َشغَ فـا
فهـم ب ِهـم ال تفـا ِر
ُ

ِ
أسـفـا
وإن تخـ َّل َ
فت ُ
عنـهم فانتحـب َ

ٌ
شـر َفـا
عصـابة بهـم ُيكســــى الفتـى َ
ِ
ِ
طـرفـا
ـوف ِمن
التص ُ
(يـهدي َ
أخـالقهم َ
ـن التـآ ُل ِ
منـهـم َراقنـي نظـرا)
ف
ُ
ُح ْس ُ
الشرح
فهـم هبِـم :أي تعلق هبم وليشتد غرامك هبم .
ِ
قـهم :ال تبتعد عنهم.
ال
تفـار ُ
ال قال َأ ُبو عبيدَّ ،
َو ِز ْد َش َغفـا :أي حمبة شديدة وتعلق ًا جلي ً
ف-
الش َغ ُ
اف ال َق ْلب َ -و ُه َو ِج ْلدة ُدونَه َوقد ُش ِغف َّ
ف
والش َع ُ
ب َش َغ َ
حل ُّ
َأن َي ْب ُلغ ا ُ
ب َم َع َل َّذة َ ِ
يدُ ها َو ُه َو َشبِيه بال َّل ْوعة.
ب ال َق ْل َ
حل ِّ
 ْإحراق ا ُ
عنـهم :أي غبت عن جمالسهم ومشاهدة أحواهلم.
وإن ختـ َّل َ
فت ُ

ِ
فانتحـب :أي ابك وأسبل الدمع والنحيب :رفع الصوت بالبكاء،

وفعله نحب بكرس احلاء كام يف اجلوهري واملحكم واملصباح خالف ًا
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ملا يف القاموس من أنه عىل وزن منع كام قال صاحب اجلاسوس عىل

القاموس.

أسـفـ ًا :حزن ًا وحترق ًا لفوات هذا الفضل العظيم.
َ
عصـاب ٌة :أي مجاعة والعصابة يف اللغة اجلامعة من الناس والطري.
قال النابغة:

إذا مـــا التقى اجلمعـــان ح ّلق فوقهم

عصائـــب طـــر هتتـــدي بعصائب

شـر َفـا :أي بمجالستهم وتتبع أحواهلم
هبـم ُيكسـى الفتـى َ

والصدق معهم يلبس ويرتدي صاحب النفس الكريمة.
رشفا :أي مقام ًا عالي ًا وحاالً عظيام.

ِ
ـوف :أي يعطي منهج التصوف السالك معهم.
التص ُ
يـهـدي َ
ِ
أخـالقهم :من مجيل شامئلهم ونعوهتم.
ِمن

طـرقـ ًا :أي طرق ًا عظيمة والتنوين للتعظيم ويرشدهم إىل مناهج
َ

جميدة سامية.

ِ
منـهـم :أي حسن التآخي والرتاحم والتواد .
ُح ْسـ ُن التـآ ُلف ُ
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َراقنـي نظـر ًا :أعجبني منظره يقال راقه املنظر أعجبه .

*

*

*
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حال الصدق
الهوى ب ِه ُموا
َج َر ُ
رت َذيـل افتِخاري ِفي َ

ِ
لمـا ُ
الهـوى َلهمـوا
رضـوني ُعـ َبيـد ًا في َ

لسـت أنسـهـم
وحـقهم في هــــواهم
ُ

(هم ُ
هـم
أهل ُو ِّدي وأحبــــابي
َ
ُ
الذيـن ُ

مـن َيجـر ُذيـول ِ
العـز ُمـفتخـرا)
ِم ْ
ُّ
الشرح
رت :سحبت واجلر السحب.
َج َر ُ

َذيل افتِ َخاري :أي أسفل ثوب فخري واعتزازي .
ِف اهلَوى هبم :يف احلب والود والتعلق هبم .
ملـا :أي حني .
رضـوين :أي قبلوا يب .
ُ
ُعـ َبيـد ًا ِ:يف اهلَـوى َلم :أي خادم ًا هلم يف الطريق والسلوك إىل

اهلل.
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وحـقـهم يف هـواهم :أي والواجب عليهم جزاء فضله.
لسـت أنسـهـم :أي ال حيصل مني نسيان هلم وهنا جزم الفعل بال
ُ

جازم وهو شاذ واقع يف كالم العرب قال امرئ القيس:
فاليـــوم أرشب غريمســـتحقب

إثـــ ًا مـــن اهلل وال واغـــل

بتسكني الفعل أرشب بال جازم.
هم ُ
أهل ُو ِّدي :أي أرباب هوى قلبي قال ابن عطاء اهلل :فإن

الشخص ال حيب إال من جانسه وال يود إال من كان بينه وبينه

مؤانسة أهـ.

وأحبـايب :مجع حبيب.
الذيـ َن :اسم موصول للجمع.
هـم :أهل السلوك والتسليك.
ُ
ِمـ ْن َي ُّـر :ممن يسحب .

ُذيـول :مجع ذيل وهو أسفل الثوب .

ِ
العـز :باهلل ورسوله وطريق أهل الصالح والفالح.
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ُمـفتخـر ًا :منبسط ًا بفضل اهلل عليه .

*

*

*
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دعاء وخاتمة
َّ
الهوى قطـعـا
عت ِفي
قط ُ
ِ
النظم قلبِي ِفي َ

للمـولى بـهـم َطمـعـا
وقـد
ُ
تـوسـلت َ

ِ
يغــــف َر الله لِي والمسـلميـن معـا
أن
وذنـبنا
ُ

زال َشمـلي بهـم في الله م ِ
جـتمـعـا
ُ
(ال َ ْ

ِ
فيـه

مـغفـور ًا

ومغتفـرا)

الشرح
عت :أي فرقته فال أدري عن أي يشء فيهم أحتدث فألفاظي
ق َّط ُ

تتزاحم يف بوابة فمي وال تدري أين تتجه لعظيم حماسنهم فحيثام قلبت
نظر فؤادي وجدت العجب العجاب .

ِف النظ ِم :النظم مصدر بمعنى املفعول أي املنظوم وهو هذا

التخميس هلذه القصيدة.
قلبِي :فؤادي .

ِف اهلَوى :املودة واحلب .
قطـعـا :مجع قطعة واملراد أنني أقف عىل بعض ماهلم وال أستوفيه
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واحلر من عبودية ذاته تكفيه اإلشارة.
للمـوىل بـهـم :أي دعوت ريب متوس ً
ال هبم
وقـد
ُ
تـوسـلت َ
وبجاههم .
َطمـعـ ًا :أي رغبة .

أن ِ
يغـف َر اهلل :أي يف أن يغفر اهلل أي يسرت ويمحو .
ِل واملسـلميـن معـ ًا :أي جمتمعني ،فقوله مع ًا هنا يعرب حاالً ومنه

قول الشاعر:

فلـــا تفرقنـــا كأين ومالـــكا

لطـــول اجتـــاع مل نبت ليلـــة معا

ال َ
زال َش ْمـيل :أي أطال اهلل وصايل هبم وجعل شميل بشملهم

مرتبط ًا.

هبـم :أي بفضلهم .
يف اهلل :ال يف غريه وال لغرض فان .
ُم ِ
ـتمـعـا :أي ملتئام ال يتصدع .

وذنـبنا ِ
فيـه :أي تقصرينا وتفريطنا .
ُ
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فيه :أي يف هذا االجتامع.
َمغفـور ًا ومغتفـر ًا :أي معفوا عنا فيه.

*

*

*
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وداع نادي أهل السلوك
بـم ِ
كــــل َمن َضمه ِ
َّ
جـلسـنـا
يا
النادي َ
َّ
أدع اإللـه ِ
الذنوب لـنـا
بـهـم يـمحـو
َ
ُ
األص َ
ـل الذي َح ُسـنـا
ُ
وادع لِ ْ
مـس ْ
مـن َخ َ

خـتار س ِ
يـدنـا
الم
(ثم َّ
ِ َ
الصـال ُة عــــلى ُ
َّ

ُم َح ِ
نـذرا)
خـير َمن أوفـى و َمن
مـد
َ
ُ
الشرح

ِ
يا َّ
النادي :أي يا مجيع الذين مجعهم هذا النادي
كـل َمن َض َّمه
والنادي هو ا ْلجلس للقوم والنادي والن َِّدي و ِ
احد ،وقال الليث:
ّ َ
ُ َ ْ
ِ
الن ِ
سمى
َّادي
ُ
املجلس َينْدُ و إِ َل ْيه َم ْن َح َواليه أي يذهب وجيتمعَ ،و َل ُي َّ
َادي ًا حتَّى يكون فِ ِيه أه ُله ،وإِذا تفرقوا مل يكن ن ِ
ن ِ
َاد ًياَ ،و ُه َو الن َِّد ُّي واجلمع
َ
َ
َّ
األَن ِْدي ُة ويقال أنداء َق َال :وإِنَّم سمي ن ِ
َاد ًيا ِلَن ا ْل َق ْوم َينْدُ َ
ون إِ َل ْي ِه نَدْ و ًا
َ َ ُ ِّ
ونَدْ وة و َ ِ
دار النَّدوة بِ َمكَّة ،كَانُوا إِذا َح َز َ ُبم َأمر نَدَ ْوا إِ َل ْي َها
َ َ
سميت َ
لذلك ِّ
اجتم ُعوا للتشاورَ ،ق َال :و ُأناديكُ :أشاورك وأجالِسك من النادي.
َف ْ
بـم ِ
جـلسـنـا :أي يف جملسنا.
َ

أدع اإللـه :أي اطلب اهلل .
ُ
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ِ
بـهـم :بفضلهم
يـمحـو :أي يزيل ويسرت ويغفر
الذنوب لـنـا :أي املعايص والتقصري يف حق اهلل
َ

ِ
ـس :أي جعل القصيدة خممسة والتخميس أن يأخذ
وادع لـ ْن َخ َ

الشاعر بيت ًا لسواه ،فيجعل صدره بعد ثالثة أشطر مالئمة له يف الوزن
والقافية ،ثم يأيت بعجز ذلك البيت بعد البيتني فيحصل عىل مخسة

أشطر .واملعنى جازه ببذل الدعاء كام بذل لك هذا النصح يف هذا

البيان العام النافع.

األص َـل :وهو قصيدة الشيخ أيب مدين رمحه اهلل .
ْ
الذي َح ُسـنـا :أي فاق لفظه ومعناه.
الصـالةُ :وهي رمحة اهلل املقرونة بالتعظيم.
ثم َّ
َّ

ِ
خـتار :املصطفى من ذرية آدم عليه الصالة والسالم.
عـىل ا ُمل

س ِ
يـدنـا :وسيد ولد آدم وال فخر كام قال صىل اهلل عليه واله
َ

وصحبه وسلم.

ُم َ ِ
مـد :اسمه الرشيف صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم.
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خـري :أفضل.
ُ
َمن أوفـى :أتى بالعمل وافي ًا.
نـذرا :هو ما يقدمه املرء لربه أو يوجبه عىل نفسه من صدقة
و َمن َ

أو عبادة أو نحوها.

قلت :ولو أنه قال :خري من أوىف ومن شكرا .
لكان أوىل وأحىل ألن النذر ليس من األفعال التي تليق بمقام

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ألمور:

أوال :هنيه صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك ففي صحيح

اإلمام البخاري رمحه اهلل .

ثانيا :أنه مل يرد عنه صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم أنه نذر فإن

قلت :ورد أنه ملا قتل عمه محزة بن عبداملطلب ريض اهلل عنه عظم عىل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ونذر أن يمثل بسبعني من

مرشكي قريش .

أجيب بأن هذا روي عن ثالثة من الصحابة الكرام أيب هريرة وابن

عباس وقيس بن سعد ولكن كلها ضعيفة ال تصح كام ذكر ذلك علامء
احلديث .
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ثالثا :أن كثري ًا من أهل العلم قالوا بأن النذر مكروه واملكروه ال يقع

منه صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم.

وقد يقال إن هذا من باب الكناية بأنه خري اخللق أو أن نذر بمعنى

أوجب أو بمعنى علم لكن إذا كان بمعنى علم فهو بكرس الذال وعىل

كل حال فاألوىل التعبري بغريه ومل أر من نبه عىل هذا مع أنه يقع يف
الشعر والعلم عند اهلل.

وهذا ما تيرس يل تسويده من الرشح اللطيف عىل هذه القصيدة وتم

ذلك بفضل اهلل وعونه قبيل أذان املغرب يف يوم النصف من شعبان

سنة 1440هـ من هجرة املصطفى عليه الصالة والسالم وعىل آله
وصحبه الكرام يف معهد التوحيدية بتغال جاوة الوسطى وأسال اهلل
القبول واملغفرة وأن يسرتين بسرته اجلميل يف الدنيا واآلخرة وأن

يعفو عني وعن والدي وذريتي وعن أشياخي أينام حلوا وكانوا أحياء

واموات ًا وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
متت
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