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    . ه سرَّ اُهللاَسدَّي َقِنَدد الَممََّحدي ُمیخ سیِّ الشَُّمَكِح
  

َیسّرَنا أْن ُنقدََّم للقارئ 
الكریم ھذه المجموعة 

یخ سیدي  الشَِّحَكِمالطیبَة من 
ُمَحمَّد الَمَدِني َقدََّس اُهللا سرَّه 

ى مقدار ل عََ تدلُّھَيَو
 ْينھ من علَمالرجل وتمّك

  . ناِطالَبر َواِھالظَّ
  

  
الدین. 1

انقیاُد العبِد لمعُبوِدِه ِبظاھِرِه الُمَسمَّى الدِّیُن ُھـو
باإلسالِم، وباطِنِھ الُمَسمَّى باإلیماِن، وسرِّه الُمَسمَّى 

.باإلحساِن

*  * * *
الحضور مع اهللا. 2

الحضوُر مَع اهللا في كلِّ حاٍل من األحواِل من لوازِم 
لَّ ألنَّ َمِن انقاَد ِهللا بظاھرِه الدِّین واالنقیاِد ِهللا عزَّ وج
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َب ما َنوأطاَعُھ بجوارحِھ وعمَل بما أمَره بھ واجَت
  . اُه عنھ ھو المسلُمَھَن

وَمِن انقاَد ِهللا بقلِبھ واطمأنَّ لإلیماِن بِھ وِبما جاَء بھ 
 وَمْن  ھو المؤمنرسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علیِھ وسلََّم

.1ُنحضَر َمَع َمْعبوِدِه ھو الُمْحِس

*  * * *

االنقطاع. 3
ة اَد للعَبِغفرُّالتَّ إلى اهللا َواُعَطاالنِقا َونَی الدُّاِتذَّ َلرُكَت
  الغیِر لحقِّ وال تفویٍتفِس بالنَّ إضراٍر غیِرْنِم
. فیھاٌبغََّر ُمُةیَلِضَف

*  * * *

الزھد. 4
أنَّ التلذَُّذ الزُّھُد ُزھُد القلِب َال ُزھُد الَیِد، َفَمْن رَََأى 

ٌة عَمنََّھا ِنًدا َأِقَت َعنَھا بَھا ُمْع لذٌة زائلٌة فاشتغَلبالطیباِت
                                                

: أحمد) 63المقدمة : (ابن ماجة. لھواللفظ) 11 و10 , 9اإلیمان: (مسلم). 4404تفسیر القرآن (، )48اإلیمان : (البخاري]اشارة الى حدیث جبریل 1
ابن  (4075 السنة: (أبوداود) 4905 و4904اإلیمان وشرائعھ : (النسائي) 2535اإلیمان : (الترمذي .عن أبي ھریرة) 9137مسند باقي المكثرین (

مسند الشامیین : (أحمد. عن عمر بن الخطاب) 5592: الصحابةمسند المكثرین من) (352 و346 و179مسند العشرة : (أحمد) 62المقدمة : (ماجة
  .[أبي عامر أو أبي مالكعن عامر أو) 16851، 16541
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وُكُلوا ممَّا : "ٌل ُمْمَتْثًال قوَلُھ َتعالىْضَف َو اِهللامَن
 التقوى  بشرِطفھو أفضُل" 1رزقكم اُهللا حالًال طیًِّبا

  على كل حال،
ي ِذ اّلوا اَهللاُقاتََّو":َوِلَذلَك  َخَتَم َھاِتِھ اآلیة بقولھ تعالى 

".   2ؤمنوَن ُمِھ ِبْمنُتَأ

*  * * *

ساعة وساعة . 5
  إنَّ ما ترجوه أنت من الحضور مع اهللا ال یدوُم، 

  . بْل ساعةٌ  في حضوٍر وساعةٌ  في غیبٍة
ُ ألنَّ ْفَن إْن أَخَذتَك الَغحَزَتَف َو أْن ال تتأسَّعلیَكَو لة

  . َك اُهللا فیِھا أقاَمفیَمفلةَ  ذلَك ُیورُث لَك الَغ

*  * * *
التسلیم . 6

الُحضوُر مَع الفاعـِل التَّسلیُم ِهللا فیما یشاُء أْوَلى َو
.الُمْختاِر جلَّ َجالُلُھ أْعــَلى

                                                
. 88سورة المائدة، اآلیة 1
  .88 سورة المائدة، اآلیة2
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القلوب. 7
یَھا ِداعلْم أنَّ القـُلوَب بیِد اِهللا یقـلـُّبَھا كیَف َشاء َفیْھ

َھا عْن سواِء للحضوِر واالستقامِة إذا شاَء وُیضلُّ
  السَّبیِل إذا شاَء، 

".1ُیِضلُّ َمْن َیشاُء وَیھدي َمْن َیَشاُء"فھَو 

*  * * *

الُحُضور. 8
إنَّ ِمَن النَّاِس َمـْن َمَنَحُھ الحقُّ َمقاَم الُحضوِر َمعُھ 
َفتراُه راسًخا فیھ، َال َیْخُطُر ِببالِھ غیُره فإَذا َمرَّ َعلیُھْم 

ِة أو َرھبٌة من النَّاِر فذلك وارٌد طمٌع في الَجنَّ
ُ.رحمانيٌّ تقتضیِھ التكالیُف الشرعیَّة

*  * * *
المرشدون. 9

غریٌب في َبواطِن ُمریدیِھْم، الُمْرِشُدوَن َلُھْم تأثیٌر
َیرفعوَنُھْم ِمْن َحِضیِض الَمْعصیِة إلى ُمسَتوى 

                                                
  .8سورة  فاطر، اآلیة 1
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الطَّاعِة، إلى الرفیِق األْعلى ِمَن الُحضوِر َمع 
.َمْعُبود جلَّ َجالُلُھال

*  * * *

  الُمَواَظَبة . 10
ُ علیَھا حتَّى  الِعبرُة  بالدَّواِم على الَمحبَِّة َوالُمواَظبة

.َتُكوَن الخاتمُة حسنًة إْن شاَء اُهللا

*  * * *

ل َلالَم. 11
كْم من ُمریٍد َیسیُر في طریِق اِهللا ُشھوًرا وأعواًما، ثم 

   الَملِل والَفشل، َتْمَتدُّ إلیھ یُد
الرَّجُل ھو الذي ُیصبُح وُیْمسي كلَّ یوٍم في َمحبٍَّة َو

.جدیدٍة ونشاٍط جدیٍد حتَّى َیلقََى اَهللا

*  * * *
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الثبات . 12
. ِمْن َأجلِّ الصَِّفاِت في الَفقیِرالَمبَدأالثَّباُت َعَلى 

*  * * *

الثقة في اهللا . 13
ھَذا الُوجوَد ْرصِغسَتكًِّال علیھ َتُكْن واثًقا باِهللا، ُمتو

.ُكـّلـَُھ

*  * * *
  

الخیاالت . 14
ِھ ِتزیَمَناَن َعالسَّائُر َنحَو حضرِة اِهللا َال یلوي َع

الخیاالُت الَعنكبوتیَُّة وال یلتفُت َوة اُت الھَبائیَّارَدالَو
  لالعتراضاِت الواھیِة بأْن ینظَر ما یقوُلُھ الطائشون، 

1"ثمَّ َذرھْم ِفي َخوِضھْم َیلعبوَنقِل اَهللا "

*  * * *

قوة اإلیمان . 15

                                                
. 91سورة األنعام، اآلیة 1
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 اُناإلیَقا َواًن إیَقصیَرى َیتَّ َحِةَداَھَج الُمّوِةُقوَّى ِبَقَت َیاإلیماُن
 .ااًنَیِعًة َوَداَھَش ُموَنُكى َیتَّ َحوِرُضة الُحدَِّش ِبُمعُظَی

  

*  * * *

المجاھدة . 16
قیُق بالسؤاِل عنُھ فاْن  ھُو الَححاُل المؤمِن مَع اِهللا

كَّ أنَّ  َشكاَن في ازدیاٍد في ُمَجاَھدِتھ وقوَِّة َمحبَِّتِھ فَال
  اَهللا َیھدیِھ وُیوصُلُھ إلى َحضرِة ُقْدِسِھ،

َواّلذیَن َجاھُدوا ِفیَنا َلنْھدینَُّھْم ُسُبَلَنا، َوإنَّ اَهللا َلَمَع "
1"الُمْحِسِنیَن

*  * * *

االسم . 17
السُم ِمفتاُح الُمَسمَّى،ا

واإلخالُص َفراُغ القلِب ِمْن ُرؤیِة غیِر الحقِّ، 
.َفُكْن ذاكًرا ُمْخلًصا َیُكْن لَك الحقُّ َسْمًعا َوبصًرا

  
*  * * *

                                                
.69سورة العنكبوت، اآلیة 1
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عقبات . 18
كلُّ طریٍق یتخللھ عقباٌت السّیَما طریُق اِهللا فإنَّ 

فیِھ ُكلَّ القواطَع فیِھ أكثُر والوسواُس الخنَّاُس ُیظھُر 
نوٍع مْن َأنواِع الَوسوسِة ویأتي المریَد ِمْن بیِن یدیِھ 
أْوِمْن خلِفِھ وعْن َیمیِنِھ وعن ِشمالھ إالَّ من استخلصھ 

  ".اٌنلَطعلیِھ ُس"الحقُّ واصطفاُه فلیَس للشیطاِن 

*  * * *

الشیطان. 19
طریُق اِهللا أكثُر قواطَع، النَّ الشیطاَن ُمتَمكٌِّن فیھا 

  َن الوسوسِة وقاعٌد لیَس بواقٍف وال مارٍّ طائٍف،م
"1وَألقعُدنَّ َلُھْم ِصراَطَك الُمستقیَم"

*  * * *

" اهللا: "قل . 20
الّسَبُب في َكثرِة الَوسوسِة وُقوَِّتھا في طریِق اِهللا أنَّ 
الُمریَد ینفي عْن قلبِھ كلَّ خیاٍل من الخیاالِت الكونّیِة 

                                                
  .16سورة األعراف، اآلیة 1
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وَد ُجي بِھ الُوعِنَنَو. ُھ معارًضا َلُھفیقوُم الوجوُد كلُّ
  :الخْلِقيَّ، أمَّا الوجوُد الحقِّي فقْد قال 

1"قِل اَهللا ثمَّ ذْرُھْم"

*  * * *

تنقیة النفوس . 21
الَمقُصوُد ِمْن ُصْحَبِة شیِخ التَّربیِة ھو َتْنقیِة النُّفوِس 

  القلوِب ِمْن أْدواِئَھا الخفیَِّة،وتطھیُر
  .لك َذبعَد" 2إلى ربَِّك الُمـْنـَتـَھىَوأنَّ "

*  * * *

  
إشارات . 22

ُ القوِم ال َیفھُمَھا إال مْن َماَرَسُھْم وَتحلَّى بُحَلـِلھم  ألسنة
. مِھِقاِئَقَحوَتَحـقََّق ِب

                                                
91سورة األنعام اآلیة 1

42 سورة النجم، اآلیة 2
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*  * * *

 اُلَق ُیما َال. 23
ُھ الَكَالُم إَذا كاَن ناشًئا عْن َتَعمٍُّل َوَتصنٍُّع أمكَن جرَیاُن

على ما َیقتضیِھ االْصِطالُح، أمَّا إذا كاَن صادًرا عْن 
لساٍن صادٍق وذوٍق خارٍق وقلٍب شارٍق َوحاٍل شائٍق 
فانَّى لھ أْن ینضبَط باصطالٍح أو یَتأتَّى عن معناُه 

  .إعراٌب وإفصاٌح

*  * * *

اإلخالص . 24
.باإلخالِص في األعماِل َتْظَھُر َنَتائُج األحواِل

*  * * *
  

التسرُُّع . 25
 َمـزلـَّة - كالتسّرِع في اإلْنكاِر-التسرُّع في الجواِب 

  ٌلألْقَداِم ولْو كاَن من الُعَلماِء األْعالِم،
  َوَال َتعجْل بالقرآِن مْن َقبِل أْن ُیْقَضى إلیك وحُیُھ،"

"1َوُقْل َربِّي ِزْدِني ِعْلًما
                                                

  . 114سورة طھ، اآلیة 1
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*  * * *

العاقل . 26
وُِّج الُمستقیَم أْو تلعُب بِھ األھواُء َلیَس عاقًال َمْن یَع

إلى الفھِم السَّـقیـِم، إنََّما العاقُل َمْن َینظُر إَلى األشیاِء 
بعیِن التَّعظیِم، فیستمدُّ منھا َما یْشِفي َغـلیَلُھ وُیْبِري 

  .َعـلیَلُھ

  
*  * * *

اإللھام. 27
َیـْبُعُد اإللھاُم َیقُع للمریِد الّصادِق فِي نفِسِھ ُوُقوًعا 

َع ُمواَفقـِتِھ ألْصِل یَبُھ، َفینشرُح لُھ الصَّدُر َمِذتْك
.الشَّْرِع في اإلباحِة والّطــلِب

*  * * *
  
الحقیقة. 28

الحقیقُة قْد َتجِري َعـَلى أْلـسنِة أناٍس وُھْم َال 
  . یْشُعـُروَن

*  * * *
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حدیث القلوب. 29
. َناَص ِمْنَھا وَال دافَع َلَھاَحدیُث الُقــلوِب َحـَقاِئــُق َال َم

*  * * *

أرض البقاء . 30
َمْن َصُلَح َظاھُرُه وَباِطُنُھ فَقْد ُحقَّ َلُھ أْن َیرَث أْرَض 

أمَّا األرُض الفانیُة َفَال التفاَت إلیَھا ِعنَد . الَبقاِء
الَعاِرفیَن وكیَف یلتفُتوَن إلیھا والحاُل َأنَّھم َطووا 

لّلذي َفطَر"ا احَتوى علیِھ وَتوجَُّھوا معھا العرَش وَم
1"السَّماَواِت واألرَض

*  * * *

الفناء . 31
الَفَناُء َعِن الغیِر ھو اْضِمْحَالُل جمیِع الكائناِت ِفي 
َنظِر الَعارِف حتَّى كأنََّھا لْم َتُكْن شیًئا َمذكوًرا، فھَو 

 وْجَھُھ"غائٌب عِن المباِح في وجود الَفرِض، وجََّھ 
". للَِّذي فطَر السََّماواِت واألْرَض

                                                
  .79سورة األنعام، اآلیة 1
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*  * * *
الفناء . 32

الَفَناُء عِن النَّفِس ھَو غیبُة العارِف عْن َرْسِمِھ 
وُذُھوُلُھ عْن َشكلِھ مَع اسمِھ النطواِئِھ في الوجوِد 

   .واختفاِئِھ في الشُّھوِد

  
*  * * *

كان اهللا. 33
ُھَو اآلَن عَلى َما علیِھ كاَن اُهللا وَال شيَء مَعُھ، و"

  "1كاَن
َال نفَي وَال إثباَت، إنما ھَو ُظُھوٌر وتجلیاٌت 
واضمحالُل كائناٍت، ھذا ھو فناء العارفین أھِل 

 .الكماِل والیقیِن، فعلیَك ِبطَلبِھ إْن كنَت مَن الُمْؤِمِنیَن

*  * * *
                                                

  . 4/431، أحمد، 7418البخاري، التوحید 1
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البقاء . 34
وُجوِد، ُتسَبُل على البقاُء ھو ُحـلـَّةٌ  من نوِر الَحقِّ الَم

.ُظلمِة الَخْلِق الَمـفـُقوِد

*  * * *
جمع . 35

َصاحُب آلَبقاِء جامٌع َبیَن ظاھٍر وباطٍن، أْو نقوُل بیَن 
شریعٍة وحقیقٍة، ال یشغُلُھ الخلُق عِن الحقِّ، كَما ال 

.َتضیُع منُھ حقوُق الخلِق

*  * * *

الصالحون . 36
یَن َصُلَح ظاھُرُھْم وَباِطُنُھْم باتِّباِع الصَّاِلُحوَن ُھْم الَِّذ

المأموراِت واجتناِب المنھیِّاِت َفُھْم الجامعوَن بیَن 
.   الظَّاھِر والَباطِن

*  * * *

المشاھدة . 37
الَعارُفوَن لیَس َمْقُصوُدُھْم من الجنَِّة ما ِفیَھا مَن 

  .ِهللا الَكریِمالنَّعیِم، إنََّما َمْطَلُبُھْم النَّظُر إلى وجِھ ا



15

 
*  * * *

أسرار . 38
الوليُّ إذا أْطَلعُھ اُهللا على غیٍب مْن ُغیوِبِھ فإنََّما ذلَك 
النطواِئِھ في جاِه النُّبوَِّة وقیاِمِھ بصْدِق الُمتاَبعِة، َفَما 

  . رَأى ذلَك ِبنفسِھ وإنَّما َرآُه بنور َمْتُبوِعـــِھ
*  * * *

الضرر. 39
.َال َعــَمـٍل َباطٌل َضَرُرُه َأقَرُب ِمْن َنْفِعِھالِعـــْلــُم ب

*  * * *

قلوب طاھرة . 40
الِكْبُر َواإلْعَجاُب بالنَّْفِس َمرضان ُعَضاَالِن ِمْن 
أْمَراِض الُقلوب التي تحتاج إلى طبیٍب ماھٍر حتَّى 

  ُتْصِبَح طاھرًة زكیَّةً ،
1"اكَّاَھ َزْن َمفلَح َأْدَقَو"

*  * * *
  

                                                
  . 9اآلیة  سورة الشمس، 1
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العھد. 41
الوَفاُء بالَعھِد والثَّباُت على الِودِّ ِمْن أجمِل َما یتزیَُّن ِبِھ 

.الُمریُد

*  * * *

شكر النعمة. 42
الشُّكُر قیٌد للّنعمِة وسَبٌب لزیادِة الرَّحمِة، 

1"َلِئْن َشَكْرُتْم ألِزیَدنَُّكْم"

*  * * *

  
الحمد. 43

 علیِھ مطلوٌب في السَّرَّاِء َحْمُد اِهللا َتعالى والّثـََناُء
والضرَّاِء، أمَّا األوَّل فھو الحمُد في ُمقابلِة النِّعمِة 
وأمَّا الثَّاني فكذلَك ألنَّھ ما ِمْن َضّر إال وعند اِهللا 

 .أْعَظُم مْنُھ

*  * * *

االطمئنان. 44
                                                

  .7سورة إبراھیم، اآلیة 1
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 الِفْطَرُة السَّلیمُة التي َفطَر اُهللا النَّاس علیَھا َال تطمئنُّ إال
آلیٍة ُمنزَّلٍة أْو ُسنٍَّة ُمحَكمٍة، إذ َمھَما ثبت النَّصُّ 
الشرعيُّ إال كان َمحشوًرا فیھ كلُّ مصلحٍة، مدفوًعا 
عنھ كلُّ مفسدٍة، وإْن لْم تصِل العقوُل إلى حكمِتِھ 

. البالغِة
*  * * *

الموجود الحق. 45
 أْي َفاعلْم أیَُّھا 1"َفاْعَلْم أنَُّھ َال إَلَھ إالَّ اُهللا:"َقاَل َتعاَلى 

الُمكلَّف أْن َال معبوَد بحقٍّ موجوًدا إال اُهللا، كَما یقوُلُھ 
  . أھُل الُبرھاِن

أْو فاعلْم أْن ال َمْوُجوَد على التحقیق إال اُهللا كما 
. یذوُقھ أھُل الِعیاِن

*  * * *

الجمال. 46
 ُكلُّ ما رأیَتُھ ِمْن جماٍل فھو ِمْن ُشعاِع َشْمِسِھ
وإشراِق نوِر ُقْدِسِھ ُمعاٌر لمظاھِر الُوجوِد كْي یقَع 

علیھا الشُّھوُد، أْي ُمعاٌر لھا من الُوجود الفرِض، 
                                                

  . 19سورة محمد، اآلیة 1
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.1"السََّمَواِت واألْرِضاُهللا نوُر"و

*  * * *
  
اإلیجاز. 47

  َكثرُة اإلطناِب ُتـوِجُب كثرَة األْتَعاِب،
.وَمْن أْوجَز َفَقْد َأْنَجَز

*  * * *
  
 الطریق .48

طریُق الَقوِم عبارٌة عْن أقواِل النَّبي صلَّى اُهللا علیھ 
وسلََّم وأفعاِلھ وأحواِلھ وإرشاِد النَّاِس إلى َما ینفَعُھْم 
في ِدینِھم وُدنَیاھم، والتَّزیُِّن بمكارِم األخالِق 

  اِهللا الُمتجلِّي بِھ،وُمشاھدِة ُنوِر
  . المنشودُةوھذِه ھي الغایةُ الَمقصوَدُة والضَّالُة

 
  

  *  * * *

التوجُھ هللا . 49

                                                
.35سورة النور، اآلیة 1 
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َأحسُن أحواِل الّصوفيِّ أْو نقوُل المؤمِن من حیث ھُو 
أْن یكون متوجًِّھا في ساِئِر أْحواِلِھ في نھضٍة 
ُمَباركٍة، َال یلحُقَھا فتوٌر وال یطرُأ علیھا ملٌل، فإنَّ 

. طوَل األمِد عاقبُتھ صعبةُ المراِس

*  * * *

نصیحة ال. 50
  ، "1ُالدِّیُن النَِّصـیـحة"

  وِمن أْعلى النَّصیحِة وأْغالَھا َخْفُض الَجَناِح، 
واخفض َجَناَحَك ِلَمْن اتَّبَعَك ِمَن ":قال تعالى ِلنبیِِّھ

 2"الُمْؤِمنیَن
  

*  * * *

الرحمة . 51
اْرَحُموا أھَل الَبالِء وال تتَِّخُذوُھْم ُسْخریا، وَال َتنُظُروا 

یھم بَعیِن االْزِدَراء، فإنَّ الخاتمَة مجھولةٌ ، والعبرُة إل
وال ُتَناِفي رحمُتُھم إقامُة الحدِّ َعلیِھْم، بْل إقامُة . بَھا

ومْن رْحمتھم ارتكاُب . الحدِّ َعلیِھْم مَن الرَّحمِة ِبِھْم
التَّأویِل لھم إذ ربََّما یكون ذلك الذنُب ھو األخیُر 

فیكون سبًبا في التوبة،
                                                

  .أخرجھ مسلم عن تمیم الدارمي مرفوًعا1
. 215سورة الشعراء، اآلیة 2
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 1"اُهللا یقبُل التوبَة عْن عبادِه ویْعُفو عن السیَِّئاِت"و
. 2"وُیِحبُّ التوَّاِبیَن وُیِحبُّ اُلمَتطھِّریَن"

*  * * *

الدعاوي . 52
إیَّاَك والدََّعاِوي فإنََّھا تذھُب ببھجِة الُمْنتسِب وَترِمي 

أَنا : "بھ في َمَھاِوي الَغــَرِر، َفَال َیــُقوُل المنتسُب 
  ، فإنَّھا أمراٌض قاتلةٌ "وأَنا

".3واُهللا خیُر حافًظا وھو أْرَحُم الرَّاحمیَن"
*  * * *

المساواة . 53
الُمنَتِسُب لطریِق الَقْوِم ال َیَرى لُھ حّقـًا َعَلى إخواِنِھ 

  كیفما كاَن َلـَقُبُھ، فكلُُّھْم كأسناِن الُمْشِط، 
ِھ ِبدوِن أْن یراعَي إنََّما علیِھ أْن یقوَم بخدمِة إْخَواِن

  قیاَمُھْم بواجِبِھ، 
:واعَتبْر قوَلُھ تعالى لنبیِِّھ 

".  4واْخِفْض َجناَحَك ِلمْن اتَّبعَك  ِمَن الُمْؤِمنیَن"

                                                
.25سورة الشورى، اآلیة 1
.222سورة البقرة، اآلیة 2

  .64سورة یوسف، اآلیة 3
  . 215سورة الشعراء، اآلیة 4
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*  * * *

الذِّكُر . 54
الذِّكُر َفضائلُھ ال ُتْحَصى وَفوائُدُه العائدُة علَى 

ٌ "الُقـلوِب ال ُتْستْقَصى،  ذھُب ِبجمیع ت" فإنَّھ ِمصقلة
. أدَناِسھا  وأْرَجاِسَھا

*  * * *
المذكور. 55

َمْن أْكَثَر ِمْن ِذكِر اِهللا َواَجَھُھ المْذكوُر، وأْخَرَجُھ مَن 
الظُُّلماِت إلى النُّوِر، فیصیَر َمْذُكوًرا بعَد أْن كاَن 

َذاِكـًرا،
   1"َفاْذُكـُروِني أْذُكـْرُكْم"

*  * * *

العادة . 56
أكثَر اإلنساُن مْن شيٍء َوَواظَب علیِھ إالَّ اطمأنَّ َما 

.  لُھ، وَتأنََّس ِبِھ في الخیر أْو ِضدِِّه
  
قسوة القلب . 57

                                                
  .152 البقرة، اآلیة سورة1
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اإلْكـَثاُر ِمْن الكالِم الُمَباِح ُیَؤدِّي إلى َقـسوِة الُقلوِب، 
كالِحَجارِة أْو أشدَّ "وإَذا َقـَسا القلُب وتصلََّب َفصاَر 

.أثیُر الوْعِظ فیِھ َبُعَد ت1"قسوًة
*  * * *

*  * * *

الحرب . 58
اإلنساُن إذا صاَر َبعیًدا عـِن اِهللا، فَال شكَّ أنَُّھ یَتَدلَّى 
في غیِِّھ إلى ما ھو أْدَھى وأمرُّ وأعظُم وأكبُر حتَّى 

.- نسَأُل اَهللا السَّالمةَ -یصیَر ُمحارًبا لشرِع اِهللا 
*  * * *

التعلق . 59
.ــْن َتعلــّـَـَق بشيٍء، سلَّمُھ اُهللا إلیِھكلُّ َم

*  * * *

غایة الخلق . 60
الُمستغِرُق في أوِدیِة الَكالِم، الوالِغ في ِمیاِه الِقیِل 
والَقاِل، تلقاُه دائًما في ُھیاٍم، َال یعَلم أنَُّھ بعیٌد عِن 

  الكبیِر الُمَتعاِل، 
                                                

  . من سورة البقرة74تضمین لآلیة 1
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راُضُھ عمَّا واألجدُر باإلنساِن اشتغاُلُھ بمْوالُه وإْع
  سواه فإنَُّھ َما ُخِلَق إالَّ ألْجِلِھ،  

1"َوَما َخلقُت الِجـنَّ واإلْنَس إالَّ لَیْعُبُدوِن"

  

*  * * *

التكذیب . 61
َعدُم امتثاِل األمِر واجتناِب النَّھِي بدایُة التَّكذیِب ِبَما 

ناِقُض أْنَزَل اُهللا، إْذ ُربَّما ُیَتَدرَُّج إلى أْن ُیدَّعى َما ُی
  البشرَیةَ وُیَخاِلُف الُعبودیََّة، 

َوھَذا الدَّاُء الُعَضاُل ُكلـُُّھ ِبَسَبِب اإلكثاِر ِمْن الَكَالِم 
. ِبَغیِر ِذْكِر اِهللا

*  * * *

البعد . 62
َكـْثرُة الَكَالِم ِبغیِر ِذكِر اِهللا َتْخِفُض َصاِحَبَھا، َفُیْضِحي 

غوًال ِبالمخلوِق، ُمْعِرًضا َعِن َبعیًدا ِمَن الَمذكوِر، َمْش
–َحِفَظَنا اهللاُّ–الَخالِق 

.  
*  * * *

                                                
  .56سورة الذاریات، اآلیة 1
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إبدال السیئة . 63

َمِن اْشَتَغَل ِبُعُیوِب َنْفِسِھ وَأْمَراِضَھا، َوَأْسَرَع ِفي 
.  ُمَعاَلَجِتَھا، َفَیْطَرُح َعنُھ السَّیئَة وُیبدُِّلَھا بالَحسنِة

*  * * *

السالمة . 64
ْن َكاَن ِفي َعافیٍة بدنیٍَّة وسالمٍة قلبیٍَّة، َفَقْد أْسَبَغ َم

.علیِھ اُهللا ِنَعَمُھ ظاھرًة وَباِطَنًة
*  * * *

الدعاء . 65
، ِلَما ِفیِھ "1ُمخُّ الِعَبادِة"ِمْن َأْنَواِع الذِّكِر الدُّعاُء، وھَو 

.ِمْن ُمناجاِة الَعبد ربِِّھ ِبأْسَماِئِھ الُحْسَنى
  "2ِھ األْسَماُء الُحْسَنى َفاْدُعــوُه ِبَھاوِللَّ"
 

*  * * *
  
كثرة الذكر . 66

  َأَمَر الحقُّ َتَعاَلى باِإلْكـَثاِر ِمْن الذِّْكِر،
                                                

  .حدیث أخرجھ الترمذي عن أنس1
.180سورة األعراف، اآلیة 2
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وَلْم َیحُصْر الكثرَة ولم ُیحّدْدَھا، ِلیجتھَد الذَّاكُر 
ویْزَجَر َنفَسُھ إْن حدََّثْتُھ أنَُّھ َبلَغ حدَّ الَكْثَرِة الِذي أمَر 

  ِبِھ، 
َیا أیَُّھا الِذیَن آَمُنوا اْذُكُروا اَهللا ِذْكًرا َكـِثیًرا : "َفَقاَل

  ".1َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة وَأِصیًال
فاإلْكَثاُر ِمْن ِذْكِر اِهللا باُب الدُُّخوِل لحضرِة الُقْدِس 

. والتََّمتُِّع بلذَِّة اُألْنِس

*  * * *
  

التسبیح . 67
َنِتیجةُ  اإلكثاِر مْن الذِّكِر والتَّسبیِح ِذكُر الَحقِّ َعْبَدُه 

.  ُبكرًة وأصیًال
. 

*  * * *
  

النور . 68
ُھـَو الَِّذي ُیَصلِّي َعـَلْیُكْم َوَمَالِئَكُتُھ :"َقاَل َتَعاَلى 

  "2ِلُیْخِرَجُكْم ِمَن الظُّـُلَماِت إلى النُّوِر
  .ِخُلُھ جنَّاِت النَِّعیِمَفِمْنُھْم َمْن ُیَنجِّیِھ ِمَن العذاِب األلیِم َوُیْد

َوِمْنُھْم َمْن ُیْخِرجُھ ِمَن ُظلَماِت اَألْغَیاِر إلى ُنوِر 
  األْسَراِر،

                                                
. 41سورة األحزاب، اآلیة 1

. 43سورة األحزاب، اآلیة 2



26

.   أْي َنقوُل ِمْن ُظلَماِت الخلِق إلى ُنوِر الحقِّ

*  * * *
  

طمأنینة . 69
َأْكِثُروا ِمْن ِذكِر اِهللا كْي َتْطَمئنَّ ُقـُلوُبُكْم بالُحُضوِر 

ْذُكوِر وتتأھَّـَل لحمِل األْسَراِر َوُمـَشاَھَدِة َمَع الَم
  األْنَواِر،

1"َأَال بذكِر اِهللا َتْطِمئنُّ الُقـلوُب"

*  * * *
  

الدنیا. 70
، َفیلزُم السَّعُي في الخروِج 2"الدُّْنَیا ِسجُن الُمْؤِمِن"

مَن السِّجِن حتَّى َتصَل إلى الُوُجوِد الُمطلِق الذي ال 
   وال مكاٍن،یتغیَُّر بزماٍن

.  كلُّ ذلَك تحَت إشارِة الُمرشِد العارِف بالمسالِك
*  * * *

  
األعراض . 71

                                                
  .28سورة الرعد، اآلیة 1
  .ھریرة عن أبي 2324 والترمذي 2956حدیث رواه مسلم 2
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ُ  اإلعَراِض عن  اِإلْعـراُض عِن اَألْعَراِض مطیة
الذَّواِت، وھَو األمُر الثَّاِني الذي ُیطاَلُب بھ المریُد 
َفیطالُب أوًال باإلعراِض عن محبَِّة الدُّنَیا وَزَخارِفَھا 

طالُب ثانًیا باإلعراِض عن األكواِن ومظاھِرَھا، وُی
.  ِمْن َعرِشَھا إلى َفــرِشَھا

*  * * *

ألغاز . 72
  وأْلِسنـُتُھْم أعجمیٌَّة،ُلغُة القوِم حالیٌة

:وھَي ُمستمدٌَّة من حقیَقِة قوِلِھ صلَّى اُهللا علیِھ وسلََّم
  "لي وقٌت َال َیَسُعِني فیِھ غیُر َربِّي"

اُلَھا من الَحقائِق الُمحمَّدیَّة أْو َنقوُل مَن الَجواِھـِر وأْمث
. التَّوِحیدیَِّة

*  * * *

االنعتاق . 73
اعَلْم أنَّ الُمــریَد َال َیخرُج عِن الكائناِت ُخروًجا ِحسیا، 
إنََّما ینسلُخ عنَھا اْنِسَالًخا َمْعَنویـا ِبحیُث ُیَشخُِّص ھذا 

َنُقوُل َكذرٍَّة ُقبٍَّة، أْو َنقوُل َكُكَرٍة، أْوالوجوَد ُكلَُّھ َكــ
َیتُرُكَھا، ُثمَّ َیُجول ِفي ِبحاِر اَألحدیَِّة، َفیراَھا ُوجوًدا 

  .واحًدا، ال اثنینّیَة فیھ
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َوھَذا كلُُّھ خروٌج روحانيٌّ، لیَس مَن الُخروِج الحسيِّ 
.   في شيٍء

*  * * *
  

العودة . 74
ـلِّيِّ ِفي َحضرِة الحقِّ، یرجُع َبْعَد االستغراِق الُك

الُمریُد لمخالطِة الَخلِق بالنَّظِر الخاصِّ في ھاتِھ 
الَخْلقیَِّة وَما َبیَنَھا وبیَن الُمَتجلِّي مْن عالقِة الَمظاھِر

عَلى العاَلِم األْصَغِر فَال التأثیِر َفَیَتجلَّى العالُم األكبُر
.اِھُر َما ِسواُهیَرى إالَّ اَهللا وإْن َتَعدََّدْت َمَظ

  

*  * * *
  

الصبر الجمیل .  75
َتجلّیاُت القبِض في كثیٍر مْن أحواِل الحیاِة أمٌر 
المناَص منھ، فَما على الُمؤمِن إالَّ أْن یتقّبـَلَھا 

  بالصَّبِر الجمیِل
  "1واُهللا مَع الصَّابِریَن"

ي، َوَما عَلى العارِف إالَّ أْن َیْحُضَر فیَھا مَع الُمَتَجلِّ
                                                

  . من سورة   البقرة153 قسم من آیة 1
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"     1َفاْصِبْر، َوَما َصْبُرك إالَّ باِهللا"

*  * * *
  

الُغـْنُم . 76
أْمَواُل الَمْعرفِة باِهللا أعزُّ وأغَلى ِمَن األمواِل الَفانیَِّة، 
فالمعرفُة باِهللا خیٌر مَن الماِل وھَي الرِّبُح عَلى 

. التحقیِق
  

*  * * *
  

  كتُم العلِم . 77
ُم الِعْلِم، َفِفي ِعْلِم الُعــَلَماِء حقٌّ ثابٌت َال ینَبِغي َكـْت

وواجٌب متأكٌِّد، ُیْنفقوَنُھ لكلِّ ُمحتاٍج إلیِھ، إمَّا للسَّائِل 
الذي َیسَأُل َعنُھ أْو المحروِم الذي لْم یعرْف كیفیَة 

 .وِل َعْنُھُؤْسالسؤاِل لجْھِلِھ بالَم
  

*  * * *

  
  الكرم . 78

                                                
  .من سورة النحل127آیة1
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  .َفَق َقبَل السَُّؤاِل أكرُم الرِّجاِل من أْن
والرُّسُل علیھِم الصَّالُة والسَّالُم واألولیاُء علیھُم 
الرَِّضا ِمَن الملِك العالَِّم ُكلُُّھْم ُمَتخلَِّقوَن بأْخالِق اِهللا 

  :َكَما َأخبَر في القرآِن
وإْذ أخَذ ربَُّك من بِني آَدَم ِمْن ُظُھوِرِھْم ُذرَِّیاِتِھْم "

. 1"َأْنُفِسھْم ألسُت بربُِّكْم َقاُلوا َبَلىوَأشھَدُھْم على 
  " َتَخلَّـُقوا ِبْأْخالِق اِهللا:"َقاَل صلَّى اُهللا علیِھ وسلََّم 

أْي إنَُّھ أْنَفَق على عباِدِه یوَم ألسُت ِبربُِّكْم، َوَعلََّمُھْم 
.   َتوحیَدُه وأْشَھَدُھْم ِبذلَك على أْنُفِسِھْم

  
*  * * *

  
  االختالف. 79

الخِتَالُف ِمْن َسَجاَیا الَبَشر، َفَال َیَكاُدوَن یجتمعوَن ا
  َمْذَھٍب، على اعتقاٍد أو

)َوال َیزالوَن ُمْخَتلفیَن" ". 2 ولذلَك َخـَلَقُھْم(…

*  * * *

  شطحات. 80
                                                

  .172سورة األعراف، اآلیة 1
  . 119- 118سورة ھود، قسم من اآلیة 2
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َما َتَفوََّه ِبِھ الصُّوفیَُّة ِفي َشـَطَحاِتِھْم أمٌر َیْقَتِضیِھ 
اَألَحدیَِّة والَغیَبِة عْن َھاتِھ االْسِتغَراُق ِفي ِبَحاِر 

الخیاالِت الَكْونیَِّة َوُكلَُّھا َتـْرِجُع بالتَّْأویِل إلَى 
. النُّصوِص

*  * * *

  طریق القوم.  81
َفْھَي َأمَّا ِبداَیُتـَھا: َطــریُق الَقْوِم َلَھا ِبـَدایٌة وِنَھاَیٌة

ِفـِل َحَسَب الُمَحاَفظُة عَلى الَفرائِض والَعَمِل بالنَّوا
وأمَّا ِنَھایُتَھا االْسِتَطاعِة، والتََّحلِّي ِباألخالِق الَفاضلِة،

فمعرفُة اِهللا حقَّ المعرفِة والوصوُل إلى حضرِة 
والغیبُة عن َعاَلِم الحسِّالُقْدِس والتَّمتُِّع بلذَِّة اُألْنِس

»1الُمنتھىَأنَّ إلَى ربَِّك«و

*  * * *

  التَّالمذُة. 82
التَّالمذُة ُكـلُُّھْم ِمْن أيِّ فریٍق َكــاُنوا وفِي أيِّ فنٍّ كاُنوا 
إذا َلْم َتحُصْل َلُھْم ِمْن ُشُیوِخِھْم نظرُة عطٍف وحناٍن، 

                                                
.42النجم، اآلیة سورة 1
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َال ینتفعوَن ِبعلِمِھْم، بْل كثیًرا َما َیْرَتدُّوَن عَلى 
  .أعَقاِبھْم

*  * * *

  النظرة القلبیة. 83
ِقیاُدُه ألستاِذِه ِبنیٍَّة وإخالِص صفاُء قلِب الُمریِد واْن

ضمیٍر ُیسبُِّب لُھ النظرَة القلبیََّة والعطفَة الرُّوحیَة، 
فیفیُض علیِھ شیُخُھ ِممَّا َمَنَحُھ اُهللا، َفلّربَما أوصَلُھ إلى 

  الَحضرِة الُمحمَّدیَِّة، 
وَلربَّما أْوصَلُھ إلى الحضرة اإللھّیِة فیكوَن مْن عباِد 

. بیَن، وتلَك ھي الغایُة التي ُیْصَحُب ألْجلَھااِهللا الُمقرَّ
  

*  * * *

  معرفة الكاملین. 84
معرفُة الكاملیَن الخاصَِّة وأحواُلُھْم الفاضلُة ھَي ُزبدُة 

.النُّصوِص الشرعیَِّة، ونتیجُة العمِل بالعلِم
  ".1َواتَُّقــوا اَهللا َوُیعلُِّمُكْم اُهللا"
  

*  * * *
                                                

  . من سورة البقرة282اآلیة  جزء من 1 
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  كذب . 85
ِن ادََّعى أنَُّھ َوَصَل إلى َمــقََاٍم َیطَرُح عنُھ ِفیِھ كلُّ َم

التكالیَف الشَّْرعیََّة فھو عبٌد ُمـْفـتـٍَر َكـّذاٌب، ُیْضَرُب 
.   ِبدْعواُه َعـْرَض الَحائِط

  *  * * *

  َضرورٌة . 86
إنَّ شیَخ التربیِة یحتاُج إلى ُصْحَبِتِھ كلُّ أحٍد، من أّي 

  طبقٍة كاَن، 
 الّناِس إلى ُصْحَبتِھ ھو الرَّجُل العالُم، العامُل وأحوُج
  . بعلِمِھ

وَذلَك ألنَّ الشَّیَخ ال ُیْقَصُد ِلُیَتعلََّم منُھ العلوُم الظاھرُة 
والعمُل بھا َفحسُب، بِل الَمقصوُد األھمُّ ِمْن ُصحبِتِھ 
ھو مداواُة القلوِب ِمْن أْمَراِضَھا الباطنیَِّة، كالِكْبِر 

  .ِب بالنفِس، َوما ألصَقُھَما بالُعَلَماِء الَعاِملیَنواإلْعَجا
    

   
   *  * * *

  عالمات المحبة . 87
َحقـیـَقـُة َمَحبَِّة الَخـْلِق ِلخالِقِھم میُل قلوِبِھم َلُھ 
وتوجُِّھَھا َنْحَوُه، وَعَالَماُتَھا الدَّاُلُة عَلى ُوُجوِدَھا 
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َضاُھْم ِرَیُھ، َوْھَنأمَره َوطاعُتُھْم ِلمْوَالُھْم وإیثاُرُھْم 
. ِبُحْكِمِھ وَتْقِدیِرِه

*  * * *

  خلة. 88
  ُخلَُّة الَخلِق للحقِّ ھي اْمِتَثاُلُھْم أْمَرُه ونھَیُھ،

َلُھْم "وُخلَُّة الحقِّ لَخْلِقِھ تجلِّیِھ َعـَلیِھْم َحتَّى یكوَن 
". 1َسْمًعا َوَبَصرًا وَیــًدا َوِرْجًال

*  * * *

  االسم المفرد . 89
َیْسَتْحِضُر صفاِت الَكَماِل " اهللا"الذَّاِكُر باالْسِم الُمْفَرِد 

ِهللا الِذي أرَسَل ُرُسَلـُھ بالُھَدى، َفَتفیَض علیِھ أنواُر 
التَّوحیِد َویستغرَق في بحاِر العظمِة والتفریِد، حتَّى 

  .َیْفَنى عْن ُكـلِّ َما ِسواُه وَیـبَقى ِبُنوِرِه وَسَناُه

*  * * *
                                                

أحبھ ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ ، یتقرب إلّى بالنوافل حتىمازال عبدي : " الحدیث القدسي قول المولى سبحانھ وتعالى إلى إشارة 1
  .6021البخاريرواه" بھا ، ولئن سألنى ألعطینھ ، ولئن استعاذنى ألعیذنھ بھا ، ورجلھ التى یبطشوبصره الذي یبصر بھ ، ویده التى یبطش
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  فن التصوف. 90
  َفـــنُّ التَّصوُِّف بالنِّسَبِة إلى بقیَِّة الُعــُلوِم ثمرٌة نافعةٌ 

وَأھُلُھ العارفوَن ِبِھ بدوٌر طالعٌة، اْستنشَقْت أرواُحُھْم 
مْن َلطیِف الَمَعاِني َما یعجُز َعْن فھِمِھ الفحوُل 

 من جعَل اُهللا لھ وَتْنَثـِني عْن ِلحاِقِھ جیاُد العقوِل، إالَّ
ً  َیَدنورًا یمشي بھ في َح یُر ِطائِق المعارِف وأجنحة

ا في آفاِق اللَّطائِف، َھِب
".      1َوَمْن َلْم َیْجَعِل اُهللا َلھ نوًرا َفَما َلُھ ِمْن ُنوٍر"

*  * * *

الخوف. 91
 الَخوُف ِمَن اِهللا َتعاَلى أَساُس َتنبِني علیِھ جمیُع 

الِخَصاِل، َفینَبِغي للُمریِد أْن یكوَن ُمالِزًما امد َوَحالَم
یبِة اِهللا وُقوَِّة لُھ، َكاِسًرا َجناَح الذُّلِّ، راھًبا ِمْن َھ
  ًنا للِحْكَمِة، ُسْلَطاِنِھ وَصْوَلِة قََھرِه، حتَّى یكوَن َمْعِد

 2"فإنَّ رأَس الِحْكَمَة مخافُة اِهللا"
     

*  * * *
                                                

  .40سورة النور، اآلیة 1

!!!!!! جزء من حدیث 2  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!
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  الرجاء . 92
قُة الرَّجاِء ارتیاُح قلِب الُمـؤمِن إلى َكَرِم حـقی

  . الَمْرُجوِّ، وفضیلُتھ تزیُّن المرید بالحرّیة
َكَما أنَّ مالزمَة الخوِف َتدعو لالّتصاف بالعبودیِّة، 
وِبھذیِن َیقِدُر السائُر َعَلى الطیراِن ِفي ملكوِت اِهللا 

.  عزَّ َوَجلَّ
*  * * *

  مقامات . 93
  َیرُجوَن كرَم اِهللا وإفضاَلُھ، الَعامَُّة 

  َوالخاّصُة َیرجون ُقرَبُھ وَجَماَلُھ،
  َكَما أنَّ العامََّة َیخاُفوَن مْن َعذاِبِھ وألیِم ِعَقاِبِھ،
  والخاصَُّة َیَخاُفوَن ِمْن َقطیَعِتھ وَسْدِل حَجاِبھ،

. َنْسأُل اَهللا السَّالمَة
.  

*  * * *

   الصدق.94
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ضیلِة الصِّدِق َمَع اِهللا َوَرُسوِلِھ، ُثمَّ َمَع َمْن َتَجمََّل ِبف
أْسَتاِذِه َوإْخَواِنِھ، ُثمَّ َمَع َجِمیِع الُمْؤِمِنیَن، َزاَدُه اُهللا 

إیماًنا ویقیًنا وقوًة وَتْمِكیًنا،
  ".   1ِلیجِزَي اُهللا الصَّاِدِقیَن ِبِصْدِقِھْم:"َقاَل َتعاَلى 

*  * * *

  
  الرضا . 95

 الرَِّضا فیِھ راحُة قلِب الُمِریِد ِمْن َحْمِل أْثَقاِل نَّاعَلْم أ
  االْعِتَراِض َعَلى الَفاِعِل الُمْخَتاِر،

َفإَذا َصاَر الرَِّضا حاًال ِمْن َأْحَواِلِھ َال یرى ِمَن اِهللا َما 
  .َیْكَرُه

*  * * *

  اإلخوان . 96
  َمحبَُّة اإلخواِن ِفي اِهللا َتـِزیُد ِفي اإلیَماِن،

. َواإلحساُن إلیِھْم یجلُب األْجَر الَعِظیَم

*  * * *

                                                
  .24 سورة األحزاب، اآلیة 1



38

  القدوة-97-
االنساُن ال بدَّ لُھ مْن ِخْدَمِة ُقــْدَوٍة یقلِّدُه، ویسیُر َخْلَفُھ 
لیحفظُھ من كلِّ َماِنٍع وَعاِئٍق حّتى َیأُخَذ المعاني من 

. َمَعاِدِنَھا و الجواھَر من ِبَحاِرَھا
*  * * *

تحقیق بساط ال. 98
المشایُخ كؤوُس التَّحِقـیـِق، ُیْسَقى ِمنَھا َمْن َجَلَس 

َمَعُھم بتعظیٍم عَلى ِبساِط التَّحقیِق،
"1َوَمْن ُیعظِّْم ُحـُرَماِت اِهللا َفھَو خیٌر َلُھ ِعنَد ربِِّھ"

 *  * * *

  القلب السلیم. 99
ُھ صوُر القلُب السَّلیُم ِعنَد أھِل اِهللا ھَو الَِّذي لْم َتطِمْس

اآلثاِر، ولْم َتْخَدْشُھ َخیاالُت اَألْغَیاِر، الفارِغ مْن غیِر 
  اِهللا، َفلْم َیشغلُھ عنُھ شاغٌل،
  . بْل الكلُّ ِعندُه َمْمحوٌّ وَزاِئٌل

*  * * *

نفحة. 100
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   َلیَس ُمریًدا َمْن ُتـَقرُِّبُھ نفحٌة َوُتبعُدُه نفحةٌ ،
  ماٍع دائٍم، إنََّما الُمریُد الذي َیكوُن في اجت

  لُھ قدٌم َراِسخَةٌ  وحاٌل شامخةٌ  َوَمَقاٌم ثابٌت، 
َال ُتَزلزلُھ عواصُف الرِّیاِح وَال َتُشقُّ ُغَباَرُه ُسُیوٌف 

.  َوَال ِرَماٌح

تالوة . 101
أْحَسُن أْحواِل الُمریِد ِفي َنْفِسِھ العبودیةُ في َظاِھِرِه، 

ُ  ِفي َفَتَراُه ُمَتَزیًِّنا بالتََّكاِلی ِف الشَّْرِعیَِّة، َوالُحرِّیة
َباِطِنِھ، َفَتَراُه َغائًبا َعِن الَغیریِِّة حاضًرا َمَع األَحدیِّة 

  :َِتالًیا
  ِإیَّاَك َنْعُبُد وِإیَّاَك َنْسَتِعیُن "

  اھِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقیَم 
ِصَراَط الَِّذیَن َأنَعمَت َعَلیِھْم 

  " 1ْم َوَال الضَّالِّیَنَغیِر الَمغُضوِب َعَلیِھ
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