
  األسماء السبعة

  منشور فضیلة الشیخ / محمد حسن الدومي 

 واحدة فكل السبعة النفوس أطوار أي السبعة النفوس عدد على السبعة األسماء أن واعلم

 بینھا الحائلة حجبھا وتمزیق المذمومة صفاتھا على فناءھا یقتضي ما األسماء من یناسبھا

  .وتعالى تبارك الحق مشاھدة وبین

 ویوافقھا األغیار ظلمات مقام ومقامھا الظلمانیة الحجب ذات بالسوء األمارة النفس وأولھا ·

  ).اهللا إال إلھ ال( وھو األول االسم

 كثیفة لیست ألنھا النورانیة الحجب مقام ومقامھا لصاحبھا اللوم كثیرة اللوامة النفس الثانیة ·

  ).اهللا( وھو الثاني االسم ویناسبھا

 نشوان وصاحبھا األسرار مقام ومقامھا وتقواھا فجورھا ألھمت التي الملھمة النفس الثالثة ·

 بالحق والتعلق الخلق عن واإلعراض والتواضع والحزن والھیمان المحبة علیھ یغلب

 وكثرة بالشیخ التعلق كثرة لھ وینبغي ورطتھا من للتخلص) ھو( وھو الثالث االسم ویناسبھا

  .باهللا والعیاذ أوبقتھ ربما خفیة دسائس المقام ھذا في لھا ألن فیھ الذكر

 أھل من عد فیھ قدمھ السالك وضع متى الكمال مبدأ ومقامھا المطمئنة النفس الرابعة ·

 علیھ ھبت سكران وصاحبھا التمكین إلى التلوین من النتقالھ خرقتھم لبس واستحق الطریق

 الرابع االسم ویناسبھ بالحق تعلقھ لشدة بون في عنھم وھو الناس یخاطب الوصول نسمات

 غیر ألن الثقلین بعبادة أتى ولو السالكین لغیر وصولھ یمكن ال المقام وھذا) حق( وھو

 العارفین الكبار المشایخ بأنفاس إال عنھا ینفك ال الخفي والشرك الشھوات بقیود مقید السالك

  .یصح ال ھذا وغیر أیدیھم على األدب والتزام المجاھدة مع

 السكر في غریق صاحبھا والجمع والفناء الوصال مقام ومقامھا الراضیة النفس الخامسة ·

 والصفاء التلذذ من فیھ ھو لما حالھ عن یشغلھ شاغل من یخاف بربھ بل بنفسھ فیھ باقیا ال

 ویناسبھ المحمودة الصفات من ذلك وغیر والشكر والتسلیم بالقضاء الرضا كثیر واُألنس

 ولھا العزلة وغایة والخلوة العزلة یناسبھ فإنما ذلك قبل وأما بذلك المخصوصة الخلوة حینئٍذ

  .نفسھ بھ لتحیا) حي( وھو الخامس االسم ویناسبھ السلوك أھل عند معلومة شروط

 إال األفعال صدور یرى ال صاحبھا األفعال تجلیات مقام مقامھا المرضیة النفس السادسة ·

 أشار التي بالحیرة یتلذذ الخلق حسن أبدا أحد على یعترض أن حینئٍذ یمكنھ فال تعالى اهللا من

  : بقولھ الفارض بن عمر سیدي العارف إلیھا

  تسعرا ھواك بلظى حشا وارحم تحیرا فیك الحب بفرط زدني



  ).قیوم( وھو السادس االسم ویناسبھ

) قھار( وھو السابع االسم یناسبھا والصفات األسماء تجلیات مقام ومقامھا الكاملة النفس ·

 اهللا إلى باهللا تسییر باهللا البقاء وحالھا النقص بقایا من فیھا ما ویزول القھر تمام لھا فیحصل

 اهللا من مستفادة باهللا وتعطي باهللا تأخذ اهللا سوى مأوى لھا لیس اهللا إلى اهللا من وترجع

 لیال في الفجر علیھا طلع لما اهللا مشاھدة جنة إلى اهللا عباد في دخلت اهللا لدى كلھا شؤونھا

  . قیل كما والوتر الشفع بین فرقت عشر

  الطریق آداب في اإلخوان تحفة

 .عنھ اهللا رضي الدردیري محمد بن أحمد سیدي باهللا للعارف




