
   الطریق بأھل خاص

  : الشیخ موالنا كالم من

  ھــ ١٢٤١ سنة المتوفي سره اهللا قدس الخلوتي الصاوي حمدأ

 الخلوتیة الطریقة أھل وضعت هللا مرید كل علي عینًا واجبًا الحجب من الخالص كان ولما

 األسماء تلك بتجلیات إال یحصل ال الحجب تلك من وخالصھا النفس كمال ،ألّن سبعة أسماء

 وملھمة امةولوَّ أّمارة :  أقسام سبعة إلي النفس قسموا ألنھم عندھم المعلوم الترتیب علي

 َلَأمَّاَرٌة النَّْفَس ِإنَّ(  تعالي قولھ من األمارة فأخذوا - وكاملة ومرضیة وراضیة ومطمئنة

 أقسم وال(  تعالي قولھ من واللوامة ، أصًال بخیر تأمر ال الفساق نفوس وھي)  ِبالسُّوِء

 تعالي قولھ من والملھمة ، وتتوب صاحبھا تلوم لكن بالمعاصي تأمر وھي)  اللوامة بالنفس

 عمًال وال تقوي لھا تري فال عیوبھا ألھمت التي وھي)  وتقواھا فجورھا فألھمھا: ( 

 یا: (  تعالي قولھ من وھي والمرضیة والراضیة والمطمئنة ، السكر مقام في فاني وصاحبھا

: (  تعالي قولھ من:  والكاملة)  مرضیة راضیة ربك إلي ارجعي المطمئنة النفس أیتھا

 للمقادیر وسكونھا بربھا البقا لمقام لرجوعھا مطمئنة المطمئنة:  وسمیت)  جنتي وادخلي

 الطریق في المرید یضعھ قدم أول كان فلتلك جمیًال شيء كل فتري األثار في الحق لشھودھا

 بالباب واستمرت الطمأنینة تلك استمرت فإذا ، الطریق أھل من یكن ولم مریدًا كان وقبلھ ،

 علي استمر فإذا ، الرضي لھ رضي من ألّن ، اهللا من علیھا مرضیُا فتكون ، راضیة كانت

 لقولھ إشارة ھو وھذا الكاملة وھي ، وإحسانًا من فضًال الذات بشھود الحق علیھ تجلي الباب

 نعیم الذات شھود أّن لنا تقدم فإنھ ، الدنیا في شھودي جنة أي)  جنتي وادخلي(  تعالي

  :  األول للمقام فوضعوا ، الجنان نعیم من أعظم لألولیاء معجل

   : وھو األعظم االسم ووضعوا ، ظلماني حجاب كِل من األغیار لنفي )  اهللا إال إلھ ال( 

)  ھو( :  الثالث للمقام ووضعوا ، یغنیھا تجلیھ فإّن ، اللوامة النفس من للخالص )  اهللا (

 سكره من صحي فإذا اهللا ذات في الفاني یناسب فذكره الحق لحقیقة موضوع والمد بالسكون

 ال الذي الثابت الحق معني لكونھ الطمأنینة دوام بھ یحصل تجلیھ ألّن )  حق( :  لھ وضعوا ،

 المقام في لھ وضعوا ، الفنا من صحوه بعد ثابتًا استمر فإذا أبدًا وال أزًال الزوال یقبل

 نفسھ صارت ، خلعتھ علیھ خلعت فإذا ، السرمدیة بالحیاة علیھ لتجلیھ )  حي( :  الخامس

 وھو القیوم خلعة فتخلّع العالم قوام ألنھ ) قیوم ( :  ناسبھ ، وعز جل للرب مرضیة

)  قھار (: فیناسبھ ، الّذات شھود وھو ، للكمال فینتقل ، للخالفة فیصلح العالم في المتصرف

 وھذا ، الحق دعاة من داع صار ألنھ ، والمعارضین المعاندین بھا یقھر خلعة علیھ لیخلع

 بالجد الرجال عن لھا أخذ الكمال بالغ الطریق سالك عن إال یؤخذ ال ، لك أبدیتھ الذي



 لھ شیخ ال من شیخ فإنھا المصطفي الحبیب علي الصالة فالزم كامال تجد لم فإن واالجتھاد

   الخ..... 

 الحریري الدین كمال للشیخ لطرائق ا سالسل بیان في الحقائق وسائل تبیان مخطوط........ 
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