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اقةتصسرعلى الهرالفتنوالروان
ولي
ىللماوة
ف ا

١

الناسعد

١

وار كعثن عندكل طهارةء نالحدثو يق باورادالطريق

السادس عمرا اننا

١

لشسع وتعدابنيخلهاذاكانوقت الفطرولحدنفسه ١
 ١علىالاحالوسر سن الموع وا
ادة أولوزةلان ”ملا لغط رسئة الرسرعةمأه
 1شَةلاذ كل,والمرب أت يفطرعلىرز
1
رع_دذلمااستعدءلغذاثءفياواذ كان
:ا أهابداب فلي ض ب
تخ
ىصلا
ال
ال
 ٠وليق

اعردم

كذمهشر درز ولاحعل فيهاه خا الااذا كانت[ نظهرهاوحته ولمكن ْ

هغيرمطفبه
 8كلهمنالشعيروالامنالبرن
ْ الذى,أ

أيضاهذاان (حص

مشةة
ويه

 ٠تتأخيرالعثاوالاقدمهوثر.طُّعض الشموخ أن ركون طعام ال الىعمال تعصل

0

|١

اعن وان | سأمععة رأنلاينامالاعنغلءةنوم وحدالغليةأن.تدوش عليسه١ ,
 1الذ كرولاينام لراحةالبدنبل انقدرأنلايضم جنسهالارضو شام مالساثعلقات ١

 ١الى 0دو ديا -ايت ا تر القاب ا

 ٠ونشط ار5و 000الكوت فلاصص_.لإأنةالماوة الامشرق:ا

||الخواطر اب ركانأ شر لاون

الحواطرتفرق القلسعن الجمعيةالحاصلةيالككرا

غرجةالغييزفانه عندذلاكشق ماي نغيهو,ق مابيقادزوانماالر د ا
 1ا الاأن:بل د

وهابيطنر' لاخر 0
للأعخيزل
| افلاشداء شن الخواطركلهالانهدخ_لفى! لطرايق
| مائردعلى اشهائروالوارد عليهاف الموموالاملةاثنانو» سعون لنى تعاطرمه صر ١
 1تمس ةخواط رأمهات ل“نهاتارةيالةا »الحق وثارةبالقا»الماك وثارة بالقاءالقاب ا
ْوأخرى بالقا"السيطانو كو نالقاء النفس وانكانمن قملاللهلمعى خطاباوات ا

اوان كانمن ||
غلى
تلق
| كانمنقيل اللاسعى لاما وسناكمانىمنهقال ا
لمافسه
كمى
فس س
انف
سلال
انمحنقب
نكا
اوا ه
سمى
اس
وطان
سشي
قل و ل

| |.

| أقربةفهومنالأول والثانىوكلمافسهالغة أوموافقةمعاومة فهسمر الثالث ||
ا والرابسعواتكلرأعد_ير دم نالاز بعةعلامةقيزهء نالاخرى متم اذاخطرا 0اللخاطر ١
 ٠أثنقار,اللما فته ذآنأعقمه ردولذة  00درو يعدا ألولاضردوليغيرله '

الاعضاء ووتخع وم ا
ْ صورةفوراللكىق وش لعلبارفهماو نأأعقسه نشو بفش
ا وضدق كانمن«الشطات و زا ةتضميطاوأمااذا أعقمه ألمالقاب وفالصدرض مق

 80وفالنفس كراازكا 'شمنللق لان النفس اذاطليتهسيأمن شهواته ألمت ١

||| طلبدفة_دشبيوها بالطفلالمسغيراذا أخرّت منه سيأان لهازالحتسىكترد ||
| أماأشزتهمتها! عه.ثلا الشيطانةانهمقصودهالاغوابأىو جدكان وأمااذاكان ا

االفعلىا ره ولاللنغسنصواةولاللشيطان معدتالولالالائعل.هاعراض ١
ا ولايسرديام ولاتوسولا:ة_دفع بالدففعهوالاول قاذلهعلى القلن حك كالسسسع

ا|ل|ضارى على الغرسةالضعيقة لدكنهذا الفرق تاالجصفاءقكلوسريرة وقال |١
ايعضهم اذاكانالخاطرهمِنقملالهتعالىكان تنه الاعمدوايتاطالهوان كانمنقيل)
 ١الملككو تحر يضاعلى العياده و ا نكانمن قل القلسوافق املك وزان كانم ١

|أقتلالةشيطان يكونتنبس المعصيةورع ايدعوهالشيطات اللعيادةو سفرعليهاطر ْ١

لنفس وائكراواعا فرق سهمائان الخا
وعلىذ كرآنو 'ول المتهوه 5قششيهبا
١

|الملكى بتولدمنه السكون والشيطان يعقمهالوحشة والثقالهةوالنغس تلمافلطلب ||
أول ولانق
ا
اللعدل كانقدوفلاقههذا الخاط

ناوركه جم ١

ل

١

عسه الامرفلنالما0

|كاتفرضا أونفلاعضسيه وكاتنحرماأومكروهانفيه ذنااستوى

ا

الخاطراتف |

||نظرالع-ل دن أقربهماالىشخالفتهوى النفس فانالنفس,كونهاهوىكاءنق أ١١
| أت_راهماوالغالنفق شأنهاالاعو حاجوار]ركان اتتويتررعد لاطي
تى |"

واحدوةه_ل بغرقبيئ.ماباتالواأنددئلة أوساعةوانرا ادفقى ا
' بالواردوكلاهماععنى

|مسلهنومافووانعلادماارتواملمساطرانعكث ثلاثيامومنعلامات الوارد ||
|الالحىواللناط ارلنعيدمادام مستة رقامماله شياعماسوا«فأقعاله كلهاتصدرعن |

هلاعننفسهدعهامن أىة .م كانمن الباطنوالطاعروه نعالالقيب أومنرعال
 ١الل

| الشهادة أومنادرا كاتالعث رمنغيرزه أومر علاماتهأيضااذ ارجععنأفعاله

فعل مامنأكلأوشرب أوغميرذائم عن أى الافعالفكان ف ذلك ْ
الإعيزمافعل من

دخايقد وأشارصاح الانسان النكالءمقوة1,
||الوقتفعالابالله لانهليسمنع

نونو كافون الها ملاب كاونولابشربون وهم عند اللهبرؤن :ا
 ١بأكاون و شر
 ١صادقونةتصدر

لمق الم فذائع أن فعا استصادرتعنمواماهى ٠

علامةالافعال الجسدةالسنيةأن2؟ وندالةعلى
ْ كلياحميدة وانتساب المحامدته و

'ا

|اكد كل تعس لمر الافغال وحالمن الاحوال هواالسنتمتعلقة بان كوانيل 'أ:
ْ
دانا كيرد 0

| واس ط اللسااءةاصوقية وى الال عن انعاعرارشرقو

 ١طارةءنالأكوات فطلبصاحبالاكوان والوار

ا

الشر ل
وت.هوا0وحانيةلانالروحانيسة متعلة ياوا
 1الملك

راأىمادمتمع نفسلٌ الحيوانمةفأنت فىأفعالكالدنية |
 1يعطهممادمتبشر|اأنثية

رالشر ندمى النفيناحليوانيسةوه نعلامات |أنهالاتأر عفرقط )
 ١قرقان فىعرالدا
لدخمولف مقاماتااروحانيسة أن لتخاصمن أوفاق شي
|سكامرومنعلامات ا
 1الحموانية ومن أفعاه الدنية حتى 1

1

تكون فعا اكلواطيية '
1ع مهورد

اسنيةلاه اسارت على اللنفس أارضهدة  0رفةهذهالخواطرهمن أنهمالامورعلى امريد

فخلوة ستعين على عدو لتقيو الشيطانسمافهذا الحالالاى زلتفيه |
 ١ال
 ١الاقدامالالمن>مهماتهوتللماهمقال تنالبللساطات يفف٠

خش

سدد |
لدالوالعنراصلقنلساذاهلدمستعليه ولتي وريه الطهارةأولابعأن
انتقلل ث بعودالمخغطهيعدذاءواتْْ :
ينوه واني(ذهفلرفعالوتبلكر أ
أصوتقلتو سه
ع!
 0ق١

مادثفليضعبدمعلق ا
مةشذهف دفعم افاذاذعيت مع

قلمدولمعلسهوان!الاتالة_روسا الحالقالفعال ان يشابذهم و  8متاق

سبد

١

 ١ومأذ على انثّهدهز رسع ميات وقسلا تباتافمفزوالالوسوسةفتذ كرعقب ١
ا كلفر سيعاأوثل'اأوذكراليوى فشعس امعارفالصغرى .انفلاستيلاء ا
مالواذاو جد
ا اللمواط:,على إلقايأن تتوضأويذ كر اقديرقانه يلع عنه ت ق

١

||استرغاءوفادسهتشعرالضعف فليةسل ولد كربأقوى بأقديرأن ينقطع ٠
 ١عدوي

افانقذانالله حدثف أعضائهةرباطنةوظاعرة :مقاليمن أدركه ا

اقلق ونشو شاط  4ناختلاف الاشكارفلء:وضأو ندكرباأمين باعادى سسمعة ْ
ْ أنغابسكاملة كاتهدمؤان اللهيذاقب جوع عنه و نسكاشناط ردق دصق وقئهوذ كر ا

متدتوفمع اسعمتعالىالمعدفاء انذ كرهالمسائظورائرءق لمجالواسهه ||
أغلسيرله ا

| تعاق  2اودالظمان سكن ظماؤهوقلانسو رهتارك اذا تلاعاالا نسان زر

| .ف|يادعلىقلبعسكنعطئنه التاسع عشردوامربط قلبهبالشهزالك التكاملالنابج |

ا دار عر اكاترالسنةشرعى عقية وعلل المبرداسستفادةعل القوأدعمنمعلى ١
ادبحالتسلمأ نالأستاد باناأريدالذىدخلمندعلى زرسول الى النّهعليه ا

2

نه لشتمواذلق عريعاتبالظاعروالماطالنوعحلهالا كل العثثر ون ا

 8أتلايفتم باالبلو ةلطارقنطرر:قهلبهانالشضكهوبردا واعناناين العَرآن!

ْ٠

لايع١
 ٠أمكنهواً تلامكامهالاتكامة ولازنيدعليهاو قصد ب ك"لمة لكر ولماتك

|عخهمدةاللماوة فانذامهنابش دعليه اوتهوا.اهااملثنع عليمنارنافلا ييدزق ||
ش

 ١الدكلماعلىالحاحسةمنأر معكا املىثلاثة أومرد-ثلاةالاين الدواح.دتذان١
 ١التكلام مغس_دوثفر دق ل#معة الادىوالعشرونا ذارأى شيف الواقمة ١
 ١لاد تعسته ولاإطابم ن أشيتأو,لدرسا تبرىا لشيمصفة ف التأويلولا ١
١

م من الشعواقىة 4لههاأولسما انه كروتاتاوالثهلاعس اللداثة_ينوان ا

صل
امي أفيشسمطات أوغيرذلثكى حبعليسه اعمادممماالم
 ١قالله

إلى ُ

 0عنف رمب الفرقبينالث-هدا
 ٠الترقفانرس ليذاقا!واطروعروا

١5
والحنظان فلارأسباعقاده  2فتاهوأمامدرقتهلذلكبالعمار 60050022

||أصعو بةفازا شهدت همستدا هذا الامالمنىتهاءنانسيدا رض ومئتهاع.د ذان |].
 ١القلذو هراض ف الابتداذانداواه«الشيالمماذق اللبببالابعالغاطالىلكدم ١

 ١أوسارسلماسالكا واذا مع الل وب] ذوقه سلمت الاتباعمن الشبه (الثاق ا
االرلههالمندوجاعة وأشعل ْ
تلا
خه ا
|أوالعشرون) دوامالذ ك ورهمولااال
آم|اختاره عض المتأخر بن وقال!اشيؤدمرداش انالذ كر الدارة يونا بعطيه 1

 ٠الشيم|ريد حسبمايراه وقالبعضه«الميتسدا لاله|"اللهوى أله وقال |
ىل.سهل(اله الاا
العضب همالقيقانذللئراجعالال مسرؤانوح دا تأثيرف ق
0الهم دوا كثرمهوانوحدال تأثيربأ لزمسهو ا كثرمد هوج الاشسياخ ا
ْ المرشسدوث اثالل ريد لوس للشطر ا أ برلاأرذ من الذ كرولا شستغل ا

ىدي ةالاحنات انشهتغ ل جمميع أوراد ١
سسواءماعد|الى_أزوالة انض وقال ف ه

مو
دها
قآد ا
تبمن
الطردق ولاعخاودادا

ارلأنحرك له ١١
شت شهأدنالذا ك

لذ كاروالمنطق بههوالله وحصيده ولاة-درةله أصلافءكونالدق:تعالىمذه 0
الملاحظةهوالذ اكر الا لت والعسرةون )الاخلاص وحسممادةالرياوالشراالى

ا

لانذلك لماطعمل قتاعلالى دكناتيرسو لاثرنهفلمعدلعللاصالحا ْ1 3
5

ْ
١
بعمادةريه أحدا [الراسعوالعشرون) ألا بعينمدةالماوةفلاعرث :تقسيه

بالخروجمنهابعدالاريعين فانَحدتٌ نفسهةقرخر جف المومالاولولكنعدتها |
أن اقيرهالىدومالقيامةوهز ادقيق «تتمدله الاالالغونولا ان ان دار سم ا
معاي صكل من بعأشرهو ٠بص اح سكو بأتئستكلامه أوروٌ با١فس_توحش ا

منضدهائ مانس ينكرالتهعزويدلثم»#السبتانها

وراد ترق ا

تنقطععنه الاضداد ثمبأزمنع هناف بداراتخلوة المعخو 4,كون بصورتهمع ا
الأمار ومعناهمع انغ زوبسلر دوبدذاتقوا١ىالمشدار يدهاذا كانأنسكميانه ا

افنلاوةاستوىعندي الممارى وان1اواتوانسان سك,فالكلوتزي 1نم[
اذاخردم  .مأنهز.الشروطع اص على الر00

ما عر

طن

|

منهومايحب القمرزمنهثم ملالكهزاكلهاحمةوالتوفيق وأماأصولالطر دق ققد ا
سوام

0

را لحل لسح

سحا

هثلاثة عسر
ل كاللى

|

ْ (لامل)النوالع التقدم[الثاى)الجاهدةللنغسوهى تعابالنغس فلامي
ْ المائروقال عضومترك المألوقاتوالعاداتوتحمل اشعاتواء أعاائر لل اموئق

ألحاهدئلايدمنها فساو طر بق الاخمارالذينهم
 1السسعيدأتالقوم دو اعلى ثا
 1سيأتم_محسنات الارارمستتدلين ذلك ال 4والسنة أماالكماب قوله
ْتعالىوالذينحاهدرافق 35لتهدنمسيلنا ومنحاهرواما صاهرلفسه وجاهدواق

لالقاعدين أحراعظيما وأماالسئة ققوله
ْأزيه كدق نيادة وفضل الله الجاهرينء ى

ا

ل

يي

وقول صلىاللعها,يدوم زجعشامن

|| المهارالاصة رإلىاالمهادالا ك
بيارةريلسول اله ومااحواد الاكبرقال المهادف

|| التغسوا المجادرةحفدول والاتعلبمشة ف حال|!الاوك أن وخديشةةوتساقئل

| لمعاهد ومنلرعرذبق ااكللاله مكايدؤاانلجاهرةمكايدة قلاتعالىاناللّهاشترى

ْع الزمنان أنشبهموأم الحمدنهمالمنمةقاقاونفسيمل اللهعأميهم بالحهادفق
ْ1 :النفوسذالنغوسعاريةعندهم كنعقف هذا ان رمث المسامرةا|لأمن
ا سحيث اهار وهامامنحيث ياطنهفووصار :من الدعى والنصث

قال سم دكاعيد

 1الوهاب الث  9رافى أجععالاشياحأنه!روي والجأهد:فى اداه أموهو جعوا

 ١أتمن رامالطر لق اخبرعاهر:تعدرا م الخالقال بعذرالاشسياح كلهلست له
 1بدامرقة لسسثلهنم|مةمشلرة

دنهيطاليفيهاالر بدا[تصدفم ةة والتخلية
اأ

ْ 7لعغلىبالتعلءةؤالتصفية نص سْربزثةمن التعودق بالاغبارواألودق:وفامعالاوهام
 1والاذمكاورالالية م ىالعىء الو رك كرما اعباتم :هوى اسان

التسكر والذكرف:الذ كراشرق!“ :نوارو يغرقالا كدارر نالع ريعرق العد
 ١ماناس حالهفلوىعلية امالرهمالاشفعه كه ووضعهوالتصفية والتلمة كونان

 1ف العقل والشكر والغلى والرووالسر والمواسالظاهزة اذعما كنابة عن
| ا | لتطهير والتقد :س قطهارةا لعفل عدم زقوفهعن دكوتمن١لا  1وانوطهارةالفيكر
و رفة-د
 ١أتلاعررقمهماث ةلات ء دغر تاد اقلتف الوقتمع المأمورمق و

ْ ا أطت عجاهدتك كل الاجوروطهازالقلبقرااقمع وحاولقئفسه اذهودسث

ْ ْ ال أبوس م سل ان رغهرتهسفيه وطهارةالرو عدم الوقف معالفيض

ا والنتووالتسشقعقائقالعجنةوالردجءاممتهنه مارالسرعدم
 1ا

1
و و
او
ْالفموضات الماهرة وطهارةا لمعاعلدسمماعالامتسهوطهار :اتير دغير
 ١العينق كل إن و دونحمسن سين و طهاز:الثمامه#شاقلسما لمىوقالعليسه
ا الفيلاة والسسلاممن عرق نقسه فدعرقار بهوطريق «عرفة النفعلى )+

||اللخواص الكمل لأمكو الابالاهرةرالتصفية وهمامن أنوااعلجاهدة دن

| الاجاهدة لهلامتاهرة لقال أبوعلىالدقاقمنز بن طاهرهبالجاهدةزين اللبهاطنه
قرات_ة وقالعضووينيت
 ١الايرومن ساعد لفسه فيدائتهل يم للطر؛
|لط رد فق علىثلاثةأشيا علاراًكلهم يدها الاعندا0
|ا

نام الاعندللالمة ولا

 ١إشكام الاعدد الضرورواأنشديعضهمفقال
درا كد

تس المعالى * #فمن«طلتب العلىسورااللنال

 0الوصل

1

تنايماد “* بغوص الكرهنطلب اللا لى

بن ر املعلى د

 5أضاع العمر فيطلى الحالى

اأقاعت أنضاهدةالنفسوا هاش د أوصعبه ن تجاهدةالشيطاتلانالنفس 0

|| لاعكدك التعرد عن احال من

الاحوالقطعاوهى«صيدة الشيطانوآ لته وهوعدو ا

أغارعجدووسىحاضرءعلٌ فداخ ل جوة والاص اذاكاننمأعلالمستضاعت |١

ا فين4الحيلووكرفمه الضرر تثلافمااذا كان خارحافانن دارعايهوعنعصهوأًءدا ١
احببع ىم كن غنوت
ْ الشطاتعد وميغوضر الس عدوتميوب و ل

.ويه اذا ١

ْ استحسن المرمءن نفسعقبيسالايطلمعليهولابنظرا!يحت يقمافلىهالواليلا ٠
ا واولا نشعر وه شأنها تعب القمع وتقم الم بلنصغرهاوعدم بلوغها ١ 80
لده
ا بعضهم من لإصاهندفس قمع الخالاتوزالتهاق جمع الشهوات و ر
10

1

 ١سكنوهاتوالا فهومغرورانسار الاوقات قالعليها لعسلاةوالساا

||أهدلككمعلى صاحبانأنمَ أجعتموه أوأهنتموءا ؟ومكمزاذاكرمتمود أنضى |
| كمالمشرغابة قالوابارسول لوال انهذالشرصاحب قوااللذىنشسىديده ||
سماللاقبنجنويك وم قل أوح اللهال بىعض الاند:اءعادى نفل فليس ْ
 ١ألأملنغو

المناذعف الها لكت غرهالى لاماتطلس ماهوباتعالىوهوال_كير باه١ 0
مد سك ا
ا والمارامسو وانتثالالنالها .شد

اوعت فراحدة الابدوانوقعتفحال ارقحت فرتعنالايدوذ الأ |

 ١النفسواه دتهارء لاجهامعس وعمرلاًيانع؟ر وأحدةإل بالتسكراارمة عدم 0

أخرى وقرشييهابعضهمبالدابة الحر وفلات:ةادالااللدامواغاتنقادوتذل شلائ ١

0

أفياة الاولمئعهاء رمشسهوااها ؤانالدا بةالحرو ناغساتاين أذانقص علفها ا

أأعالثانى ل ٌثقالالطاعاتلانالدايةالحروناذاف لعلقها وزدق لهاذلت

١

 ١وشعةت رصسغرت وانقادتو رجعتوأطاعت والمُالْتُ سبتعدنء لبهابالتهلخرهمه ا

 ١ولأعؤسه الاستوفسقم عن أللّه.ألاترىاليقول الصديق الاىب,رانالنغس لامارة 1
 :ا بالسوعا"نمارحمورى ولايد أليدأ كاف نفسه» الأعسال الي
 :لعسرعايبا ا
ازكاهءنصوم

وغلاتوة كروشالسة مألوف ممننقلهالماهوأشق منذلك ١

| ٠أحتىتصيرولاتنفرم نطاعة ولاتتثقلهار :ألغهابتتلأذى شراكالطاعات كهما أ

)| عودتساتغودت وانمنعةهاسيرت واشت كترافىشوواتماغوت ,وهاكت قال1
04

ا صاحب البردة

عان 000
 #3عدارشا و

وروالنغس كالظفلان 7
 ١وأنشد بعضهمفقال أبيانا

1

ش

سارتتعن الاذات حي لوأت وال هران شرت
اع ريع
 :فكانت مدأ الاايام نشيعربره  33للمار ت

/

اتلعلت, ..

1

وم النفس الاحيث ععلهاالفى  0ذفان أطعمت ؤأنت والانسات

|أوسياق اللكلامعلىأوصانهاوما نتعلقياف الامءلاعباشرانشاهالله تعالىوالثالث ||
 ١الحزننهو«وقيض الفلسعن التغرقة ف أوديةًالغغلةوصاحباقطع فطر يقالله ا
مالامقطعه من فقرسوؤنه فسني نوق البىراتالله ب كلقابو نرابسع)الدعاء 0
 0والعمادةومقجاعمر الحساجةومفتناح العسادةوانالله حي الحينفىالدعا»وآن الدعاءْ ا

 7دالملا*الاازللمسنماء اوتفكيرانالعبد لبدعاللهو«وعليهغطمانفيعرض 0
ملك م بدعوه«فيعرض عنه عيُعوفيةول الللهلاكته أبأعبدى أن يرعوغيرى ا

أشهد ا

ا

 "0وسطوةالربوهومن ْ

ا شروطأا لاعان قالتعالى وخافونان كنج لزان رقا

لمان ماران ادر 1

5 0ل ردير اتساب (الاوك) خوف الوعسدرميد
2

ْْ

1بسار  11راتوا هون الل اذعايمرسم  600ماع ْ
' ل هكم
قلمملا وذمكين كثيراولاتلذ ذم بالنساه علىالغفراأش قصاحمدلا دنعل كدمه ْ
ْلهووىى تفسؤولا لالس فيهرذىمولاء وس ل بعضهوما لفلاأرى اللحائقينفقالوا ١

احسلوبال
لائة
انلح
االوكنتخاثفارا أستالحاثفين (نانيها) خوفالمكروسوةا
( ١ثالتها)خوق الاشم

|١

حت كويهم اشع تلقالسق اللهعليهوس ران ١

ا أسد  1م ليعمليعمل أهلالمنسةحىمانكون بينهر سنا الأذراءاأوبامافسسيق ا

 ١ا

در تاعلملن أاهرلقسد شلهاالحد يشقالبعمنهم
الزم الموفمع الزن

0

ْ

سقوى اربج

وائرك الدثياحيعا اث خوف اللهأررج
ا

:

ا

دف ربل عه اذاماالا ل أجم

+لعن
واقرع الما يذل ق

ا

الله يفم

|| (السادس)الرجاءر حوتق مر وبعلبسىييل الاقترابوهوثلانمةانن الوى ا
ْرجا السفاعة معحالة لاسرافو قله العملقير-ود خوله فىيشفاعة الشافعينمن ْ
"رسول الثهوغسيرهمروعمادالته الصالحين مركو الحقسكانهوتعالىقال لييسه ١

صصلى التمعلمهوس و لسوف يعطيلر دلفترقىقوولار خوصل اللهعليهو ..ا
أنركون أحدمن متم التارقال الامامعلى كر اله وجهةانهذه الك بةأريج] نله ١
ةلاعانباللمورسوله واليوم
صع ا
ا سفاعة لكر مع

ال

عيو اقامة حروادلله بالتفو:ىفان ذل موجب اسعقاق الشفاعةم قال
يأرب أنتالهسى  #ََ.وفمل أحسات طنى

ارت فاغغرذوي » .وعافنى واعفعى
العذرية]

الى

والظ نف م حل

 0لاني

 5-50حفق| تمل طنى

ا

(رابعهااحرا الرحجة و ينشأذلتمن شعة الرحجةوالمنةلقوله تعالىير,حتئوسعت كل ||
ويلمعناه انالتهخاق نوم خاق المواتوالارضمائةرمة ١
ثليه
شىة وقالصلى الع

ْ كل رحةمتساط مساقمابينالسهواتوا الارض جعل متبار”سق الذرص فبراتحطق ٠

سا دا

كد

وونه سس

اذا ١
١خَ
لن لسع س ستسيس 02

ثحديعمله١
نيدل لم أ
1

١كاتوومالقيامةكلواموذءالر0
 ١هللا تنأألولوسرابهللا الولقالاانا كدمغتينأ رشاقردتح رج
ريالا عنود, ٠
نملىيمأ »هسبلعو وللا الامي ىمحقيق ف ندن ىديهللا ىلاعت|"١
ع
ْ رةمامقلا

|| بساحهفمود ت
لاهيضتليفرانلا لوقفهللا عت امئدمعابناك افتلا لوتيفت||
 1راردمعلا جاستن نع تبرر بعأ
ىمديلس :طظناكاموو الرتفازلا

كدا٠

امولتظناك ل
|ي
وةيف
لوقيفراب
كتيصحلومطقأ
كلنمناجرىلاعتدتا هتكالا |
|| زعم امىلالجو ى
ديعناثناكاذهب الوناظلا راك اًده«ءاس رلا

٠0

 |١ةعاسلا,ذهاعاعداةوعد دهشأمك ىنأ تلقهاوعد:رفغرهلت هباوصذاهنطتقتحر ||
ا الى الحنةويقالف المعجى
ا
نارباتتغفرفوراطينا

١

 5وأنتعذ كنت عدلامنصفا

قادررنىعلىكلتيهما  3فاقضص بألواى ماهامن

٠

 :العا رع وهوتقسة أشيا«ورععن الحرامرورغعنالمكروماتو ورع|| 
عن امات وورععن ن البساحاتو ورعع عن الاغيارفأماالورعء والحسرامقهو
0"١

عطعن الشارعفيسه وأماالورععنالدكر وم ان هوا لسلا قمن|

١الوقوعف العطىوأماالورعء نالتسبباتفهواستيرا».للعرضوالدين وأمالورعْ 
 ١عن المساحات فهوقضيلةعنسدالةوم واجب الاعلىحدالضرورة وأماالورععن أ
 ١الاغيارذع وأ لاعنتي شركابالنولايطرق فل لمكسواءفير قالغا سآمشال أفماءقالْ 

٠على ألهعليهوت لولم حوتكوباد لب
ارا رار
اوأحردالمع لاسر الور نالتعوىوضض لغةقلة

ا|علخ
ةرالتهء نخ #اله امال وا دوا ستنابف اوقاية«
||اكلام وزاصبطلطاء|
لعضوم ف المعنأىسانا
|قا ي
1و
|

أ

.

ولستأرى السعادةبجع نال» وأسكنء التق« والسعيدْ 

فتقوى اللهشيرالزادذخرى  3وعند اللهللتقوى اكز بد
ومآ لادآن بأل قرسا  3وك نالذىعذى بعيد

(التاسم) التهدوهوقمرادلابمسلهويا ال“كغللءظ ولابلدس العمادة قالاللهأ
تعاد

فيل ةالصل اشهعليموسلاذارايم
جل قدأوننلق

الناسوسيل1
|لاثباوننطقاقتقريزابة وهوخهسةأقسام(الأمل)أتنزهدماقة دك
ا

 ٠الناس (الثاف) أنْ عدف الدنبايحمك الله(الثالث) أن تهسداقوااناكوفعالك ْ

 ١وأدواالك والتبرى مم وبرلعن عل رعلك (الرايع) .ترإهدالقامات |
 ١والتصيرقات وأ[كثنى والراماتعنرالواردات [الخامس) أنتزهرماسوىالله٠ ,
 ١والراع_درن م سم الآمنون الوارتون ان الأرضنتهبو رتهامن دشاهمن,عمد الذين١,
يرون الغردوس ور بدأنة نعلى الذيناستضعف واف الاأرض وفبعلومأةوشبعلوة ' ١

||الوارثين(العاثر ) الصير وهوس النفس عنالشسكوىقالالله تعالىباأيها١
||الذين آ»وااصير واوصابر واور ابطواراتةواالّهلعلم تغطون و قالثعالىانيعد ١
ْصل أنهعلمهوس واصيرنف لمع الذين يدعونر مهم بالغداةوالعثى بر ري

ا

ل) الصبرعق ترك الخالنان :أتعس 600:
 ١بغيرحساب وعوثلاثةمراتب (الأوا

ْ

اوس أنعلكبالصلا:
تال
|وت

واصطيرعليها رقالتعا غناوقالصارون آسرهم |

|أعنماعنالنى الشرع وعن شكوى اللا اوالنالظاعرةوالباطنةعن كلأح_د ١
 1الاع عن ته فانت_كلوىى ذلكالء سهادماجالصسيرهدر فاصاح” ظاهره7

عاب |
 ١وباطنوهان أللهالتالية رحوشيالمل الا ستكونها كورذآنأ بععض
رسوول انتهصسلى التهعلءهوس أصأبتهالملاياوكانيهرالفاسم الاعظ مثقب لله|

اأودعوتالته.ه وكشغهاعنلٌ فالات الملاناهداباللتهعالوىأناكرأنأر هراناا
ا اللهآرأأ لوأهديج هريةلشهخص5لردهاعلكمفهلاتتضررون بذلكقال

ذلك ا

هرا الله أحق أب رمنههداي الخالسلامعليكعماص عرمقذجمعرفى '١

 ١الدارواانلنص رمعالصسيروانمعالعسر تسراو بالمملةأنهن قصدطر الاح |
وأرادالعمادتزادتّعليه البلاياوتكاثرتعليه انكو نأ شرنة م نقيرهوكلأ'

نرييْقاصاعئليهأ كثورالملاياعليه أشدقالصلىاللهعلمموسل ١
١ماكلاندأق
,
ىسدينهنان
ع الأولاءعمالامثلةالأمثل يتلاىلانسانعلح
| أشدكم يلاهالاسااءء

فه صلادف بلاثمواشتدتعلس الملااولازا اللملا امسق
||دكايتن

 ١عش علىالارض ولس علس هخطمدة دماكرمالعمدعلى اله الاوراد الملا“عامه 1
 ٠شدةؤانل تصيرعل ذلك والالتصللرادهولادستقولهطردق دل شتغلعنع العمادة ٠

نلهموا ولالحزنوالفكر وذاهوالكسسرانالءينو بزعا
|أعصاايدم ا

عفدني

١
|

ا

8

||خوفاله وعظمته وقالالفضملمنعزمغلى قطعالطربق فلععلبرنعينيه |
 1أَربعةأنواب»ن اموت موث أدض وموت أسودوءوت أخضر وموت أ رفاوت
اأالا دض الحوع والاسوددم الفناسلهوالاخضمر وقائعالسلا يعض هاعلى بعض

والاحدر»تالفةالنفس واالشليطمانلسهيمرمهعلى الطاءات أنكلىفكلعل شان
عمسعايباار تكاه لعلذلاثنوصهلها الى ادها قالى المعزى

 2٠نافسلالاحبس عقلاىمصارة ب« لعل مهابوبايداويها
١

١

ابعرف الشسوق الامن كايده 2

ولاالصيابة الامن تعانييا

اللهأعل انالنفسقدتلفت  #شوق اليكولكنى أهنيبا

ْ (نانيها) الصير:عل العرالذوأدلودوا القرار.من اماق لهكافيةالامنشه (تالثها)
 ١الصبرعلى الحضورمم اناقوعسدمالتفرقة بانلدواطرا أو حسة نشت
١والخروجدن! لجمعية اللهو«وأعنى هذا الصبرحةيقتها لتوقعن

والتغسرقة ا

ملاحظة الاغماز:

ذئلكمرارةرمشةة شديدةف! شداء الامرقينءي للسالكالمكابدة
أأورؤ متاحنارف
 ١للصير:على ذلك حى نروالالوحشة وحدبل الانسقينقاصير.دلذتوكراهتهر ضاء
اوكرقته عار هدر قادينطوى يساط الصيروأتشديعضهم فا لمسنىأسانا
ّْ

أذاحيش الاحاب حنشامن الفا  2#تنامن الصيرا ميل حصو ا

دمغترة » أقناعليسه لاوصال كيثا
واناركلموصاخدبول
و تحردوا أسمافهم لعمالنا ع اهم الذل  60عننا
وان براعوا ودنا ووضالتيا  3-0صيرناعلى أحكامهم و رضينا

و

اقالالمنيدىر فى اشعنها لصيردرع المرار.#من غي تعسو انكو ى لاسر
لطلعمبوالة على صيرى عدوا خفيتمابى ملعن موضع الصبر
ميرت و أ
قصماى
عكافة أت السكوضمير:

2

الى دمعي سرأة

9در
رهك 5قر0أ

اعنلدتأهحلقيق الاعثراق بنعمةالمذم على الوه
(الحنادى) عشرالشكر وهو
صوص قالتعال أنشكر لازيدتكم وحقيةةالشكرالمناءعلى الحسنيدكر
احسانه(الثاق)عشرا لمناعةوعى

الاكتفانالو حودقال تعالى من مل مسا

امن

 ٠كأوأرنفىن و
سعودمؤيمنافا
ةنطميبسة قاليعض المالرفاسر:بانلطيسةق
١
ون
05
ادانلششاعةم قال
78016

1011نا86هنالالش اماملان سطط20
5

قنع

١

0

100

 ١سلق نقلا

ْ

3

اب بولةنمملعأ ١
. ١عنالاقوعمطلار ملاورَمفنقاب لةسسو مهطعت2ع ا.هدامع
 ١دعيءالعلا

هولفحومولةعنأ لاق -هطلاهمهذي
 روش سنا رلطولاتاحاحلاب 1

|| سانلا لصلاقو مسوعيلعهتلاةءانقلا ,:ىنشبالزن رثلالاقوىذم
ىضرةعانقلا|١
1
 ٠ءاهنهتلامسقامعسفنلا قزرلانمثارعشلاق
ار ذقبأنوانم ا بي حانوملك رشةناءالمرءمكتوب
٠

1

كزدلاتقادله يد وكل ماعلكالانسانمساوب

1

1

وق القتاعة

ا[الثالث) عشرالةوكل وهوالترو جء نالاسماب ثةةوت كلاعسيي الأسبابيأن١
ا١ سمد هكالميت بحن يدى الةاسل
بلي
اكوب دن ب

ْ
قله كيف نا" فلاءكوندحركة

كعل اللفههوحسيه وقالبعضهمقد كونالتو كلمع ا
١ولاتدرلعوله تعال من تو ل
 ١تعاطى الاسماب يش
ٍ الكتسولاالكس

ودالحق تعاللىفالحركاث والتدبيرات فايس الدّو رّ١
ْ
عليمشهودائته
ةكتجارى |تدارءتا
دل «وسكون التان

تأشرات ف أثرتنياعدم لخروج من حش
 1أل

المشاهدةف الاشسماءقال تعا ل ادخلوأْ

 1ميلاملا ثداذاؤهومدل كنانتوملاغو ىلعوهللا اولكوتف
ا

ىزهو
لات

١0

عزل طقاتةللا يلعلاقواينجابطر انمفاوشماف اواكواريك '

ارم ١
عملكوتلارك بسلا ف ملك
عم
20 ١رن هقر لصلاقوهللا لسرهيلع تواولقعالك ذف

ْ ثيدسحلارةمآلاالو
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١ضر ”سم بر بشيزاك ارلاسم “والفارالكرف منم م وبع مأيقطيل1 
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 1فىالدنيساوالآخرةواجعلهه نرز قل الذى نرزقهمن شاه لبرسدسانناد الاين
02آمين والجسدته رب العالمن وه نآدابه تيف لعندميغية ارت عطور جد

ناعنلدإطعام أ
 1اليقسدمه اليعقلو ادهو أنياً كلمعه تطمس ا لاط روؤان «079
| |||تغسخصديه و 6255

ره نآدابه أنلايا كل ن»الطعام قل وعه

ّ ابعص دذوقه ولالعنتض يشئ دؤتمو ولارةر”أحدارشي* فانفع_ل ذلك فقدعان.
١د واسعوق الع ون واذا أعطاء ا حد ةي أيرسم الطعام من ورائجم قلا يذخره
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 ١يديكو سير وناكفسكترليردحوابائكعوقام ونموال“ادب أن رطمسرا
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كضيدعاداه الحادةواأوع غناهمعة
ْشوحو س ليهمهم ساعن ف اليك لات

|أماندللهحءث
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ساتومن آدله

منعسل لكشنأول  055تصغرااقمةوالمْ 
١أى اكلالماو.
 8ولاتبصق ولاجغطيلحال الا
كلولابغغلمانستنةزرهالنغو سكوضم الأعمةق١ 

 0سدم عبرم-هاو يضعهاق الطعام بعرذلكواهدعى اللهنسدس ولابرشرش ولام ا

د للبماللمهعلى الاسيزو لإالحين علىارغميفواأا

ولامسسندالاناء0 

١:اترقيقام يأكلكا بمدولاية يدلهاطعامقل الانذولا مل ثب أمع وهلأبرك ا
ضله س_عال أوعطاشس حول آٌ
١0تالنوىو لاسو |النطيمالمع ذلكدن ديكوأذاعره
جتكات١
 82وجهو قعل ذاامءو كل شار امات ماباقه فىذاو دبا ال ا
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دزشناول المهأولاولاغطعه بال"ين لان" ونغدع الاسنات رلابرده!|

اذاقاليستكالوسادكوالينر الملواوالطيس والر ان فاهيسن قبولذلكلامحْ

١أددها لم يزولاشي جك رر:الاكلو«ومافوق الشمسعحرامر:كوق الثاث مكروهْ
أو اعدعن شربالما"ماأمك عن الالاصاغة أعمة ولامطاطو*رأسوعلى الاناعمال١ 
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ووأماتقس لاطي الذىهوأبالعزوقم انلملاقةفآدايهكثير:منهااندوت0 

امنأهل العموأشيكون -لماورعازاه_دا كاملاعلى أتحسسناهيا ت وأل١| 
 01لعارقاالط ريق مستكزيرالار ]|ريدينرآداجسممع لشي وآدابموف1 

|علس الذكر برل الناس مثالحسممةصدرالتعم الأدب لاط سسا اليمنشونها||

اأأصامةالاعل حولادعدث ولأمكثرالنظرولاالالتقاث لغديرضرورة ومنهاالوقوف| 

١بوظطائفالتقياعلى رؤس الفسقراهم دعل مابراءمصطهة ماحرتءه العادةواداخق١ 
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صكام! اشيم فثئقاللهاذا أردتشياتللىهذا اتذماكااينتعلق ||
|أبامورالعادات والمسائ ل العلياأترالتداب[التئكتاج اليهاالحال أماخوواقعة ||'
أورؤية أوواردفلياقولهالمبردالالشيضهل؟,لال اخقاعوم لتاق
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|تلاو الشسييأوازةقراذهالاأنيقولة اشيجهإتماع ندل  :بولولؤحمرة |

 5الناسوه قددكون قوسد اأشهزلدو اذه أونوهابر وأوانشيطيعض لماخس»نِِ ١

 0أوغيدرذلك م بالهلةفلامث#.الصديقين ماضسد دقو يعسرادراكهاعلىغسير ١
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ا أرمسى#الادبز سرقسلا شرع لى كرولاقاف لعنا ر يبدل يدققعليهما
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 1 :ليها ذاحضرواذامالفه أحرمنارر.دين فمعروف أعلا”
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االتصوةفقسووا|النفوس الىسنيعة و بالحقمةةاهانغ س واحدة!سكن0
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بانس كلها
 1ضصفاتها الختلنة بأمعامهاىهزه النفسهىالْمَاطعة و تدسي ىو باللطيفةائر؛
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وا لكبرياسنا  2وسوة
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0سافن ومأنضر:هاليكنلق يتاهعل لاشهواتأالنفسا نعدة #قيممتأوامةؤانرال ا
١هذاالميلوقو نعل

معارضة النفسالشنهوا نةوزادمملهاالرعال القدس وتلقت1 

| الالاماتوفهم التسيسات»ميتموءلةواذاسكن اضطرام اوشم #صوانهاولبيق١ 
مثالاكحتاو لب رةياكلاباهتيسنازتاغصلا|هتعتلاز ةيمذلاتيه» وةنعمطمةرتاذاؤتف: ٠

يباوفندثء .جمس عع اد اتاسعيتر اضسيةؤاذا ْ
عرءهناوسقطت ااقامات م نع
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5تأنارهوالاذهانلس_طعات أنواره كال هذ |السالكةفقطمهذالطر دق امار ْ|١
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مالهسملة” والراسم مقام
7 ١ور فسن الوامة الات مقام الاسراررن ب

!| الكل وسى النُغمنالطمئنة .وانخامسمقسام الوصالو«معى بالنفس الراضية
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والرسيس

عبات لقال رهلأسيوىالئفس المرمثسي 'وأوالساعمقام تحليات
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عن 4أن القوم بأصسكرونه
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 ١لجان معيياواررادمن] لخنعن حتت بعدالمناسنيةفافوم فلهدئئق
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ش !دق الهبمبالسسيءن وي0متر جعالاىلسبعمقامات|ان كور :ة فالئ

 1مقامث2م بعش رة 2ن الحسابالأول متهاكثفمن الشافي رالثانيأ كثف
ا من العناث وعكزا الىالعاشروعدااكلحابق نفس أامامن عي النغسالت
 3ابعداقال لوال ابعةاذاء رفت ذلك فالقاماء"ولغي) نفبالأمفةسيرهااك,
002

|ادوع المهاعالاتاد ة تلو لفدزويما الوه وإردهاالةل عدو حنودها

 | ٠الفذقوالحرص والمب_دواكيروالشهوةوالغضى ونه الملقوالشرهةوالغفلة|
واتتوضوالايذا “باليدواللسات و الاسينتهزا*والبغض وغ-برذلكمنع التقمائموذلك
الإ اواقعة ق طلاماطمبعةالمدعية بالتاًرئفلاتغرق بن أعل| لد ااعاطل ولاغز

ىاسان الاواسطتها
ىول علال
ْكبر والشرولايقدرالثيِطان لون عل د
0ف متها أيباالااخعلى حذرو'ا تأمن ط+اولاتساعد ماولاةةميرناذا أذاشااحد

 ٠بللممماله مكيارحدث تمذاث عداو هادم ل
لمصتعوصس.

890001001101ك0ص2

بحسي

د  9والمترماانو اانام

س
مي ع
متجيسيه باسبص

ا

لنمس

١

لتشعمانفس الشهوالسالحموائةلائهااناشتفت هان051"2

و تقسدمالتكلامعلى م ادم نوسكرد كول هذا  000الااتهوتقدمْ .
ْ
ا أن يكوتع_دلاوتعف.ق  2زواله وأ هانهقيس تفينةوتكسكن شواغط الجلاية ١
وعدم الغ_ل بين اناه سفرك الاالله وانال 0

فُعفق ١

هسنرة الوزان تعققع_اقلمت باوءصارالذ ك لرابلاءيلاا تموهذهاستكة || .

التوحيد فلاثواب شكرارهاو اك ثرء.:افالقيام والقعودوا لاطا عفى || ”
جسم الاوقات .وذلك,الحم رواالو"فانالتأثزامطاؤبسمن هذا الاسملاعصل 00
الابالاكازوالاجهارأناءاللسل وأطرا ف التبارؤانلذ كربالسر واو شالا تسد |
ملاستتءضار 2.
ا رقناو يطولءهالط_ردق على السك شلافه سل ال_فلة م إ

فراز وه ذا الذالى سعاء |
والاجهاراذادام علىذلكملأقلبهبالانوار واأولدعاس

الثمفكيهالعز ب يكامةالتقوئ والتكامالطيب والشهيرةالطنمةوالعر و الوثق ١ :
كاروموتحصن|ابه تعالى فلمل اشعل قلعم لاله إلاابرهححص
|ذهوأفضل الاذ

كدندل حصن أمن منعذابى وقالصلى نعليو

لااله الاالله أفضل الذكر١ 1

اوه ى أنضل المن_نات أسعدا1تان شاع م ننقأشاخالصاه عن قله مان,عمدقاها
ا ممما على دلكالا د لالمنة وان زنأوانسرق وانزناراتسرق ا اشرق

ا

ْ ووا!لصل اللهعليذو.ده ضلىالمعفىجاعم بقعد بد 0لهتعالردئتطلع |١
مفضلى ركعنين كانليأ حرحة رمرة 1وفرواءة أخرىا تقلمت تأحر| 1
ا امس ث ب
انوضار

هنصلا«الغداة 1
نللم
ثقعدمعقوعيذكروا
لا أ
وقالسلىألهعليهوبا

احي تطلعالهس أحباك من عارنقمسة م نولدا#صاعيل .ولانأقصدمعقوم |
ناوماقيباوا ملام
ابذ كرونالتهمرصلا:العصريحتى تغربالهس أحب الىهالدننا
ا

 ١علىهدذ! لكامةبرى امنالاسزار مأل يشل عد سروت ولد لاود اليا
 ١المعورفعنسدالقوموتلشمهالمسامقادخل بإطالدانلبلاص حصزموا ل رخاص !1

|| نفس منم الظسعةلتنال المقامات'لرفيعة ما جاهدةوا ؟ً اكللخلال و صقل |"

|أم] قل عتلهياواللراتالممائعهامنادر الاق الاشاء عنكومدقائق ١١

نر لّوا أنثفعهذا المقامقرعلزها|الصدامناللكيروا لور والطنعاا
لا م
االعلوع
 21لس والشهو :وألي واوا لميزوالمبدوالتضيوببويداك

ا

ْ

1
نه
يه
ار ور اراح الاهرقهذا اناما لاص ها

| ْ1

ْ الفماسات التيمتعتالقاوب عنمطالعةالغدوبيالذ كاسكثير (6تنبيه )ولاتدوز8
أنشخ لعنيذه من الاوالارل الرالاسهالةثان .حتى دطورهمن أوث ا
لأشهزالبإك

 ١نس غمارالاغنار و دخو 099ةليلو سخوده بكارمعارفالاوأأروددغيب قو حولده ١

 ١عن هماه فى شهودهقلايزاالفمعرا هاس

عزاو اا

نتعاله 1
ليا ش

ُ ||فاقداحئى:اديهر وحائيتههغي وررتتابوتخاطيهبأقصم خطاب  4مأشرفاعل ٠
ٍ والأشهاد نهويلنسخا نسادةسعادتهبعدئزعصفاتط مائع انا امتغلتق ا
أضنافهاالذمعة بأحسنصقا
ا خلاصنقسل من هذهالآواتويدلت و

عيدة شاعمت

١

ابعض الهاي اللكنونة والاسرار از ونئقضد فالشرءة وفهومث5قولالحةق ١

 1شعرا

1

دواز فيل ومأتدصر د وداؤكمئل ولا تشضعر

١

وبراع  5 0-2وفك انطوىالء الالاكين
ْ
ا الام الشانى النفس اللوام فسمرهاالى اللهوعالهاءاالبرزخ وتكلهاالقلت ا
 1وحاغااغمةر واردهاا لطريقة وصفائهااللوم والفكروالعب والاعتراض على1
وار الى وبحتالسُهرةوالرباسبةوقديق معهابعض أوساف الامارةلكمنم
 ١إنادا

ْ

 ١ليله:الاوصاف تر المق نحقاوترى الماطل باطلاوهتعلأنهذه الصغاتمذمومةويها١ .

أرغتةفا لطاءعاتوق الماهداتر.موافةةالشرعوها أهالصاللةم نقياموصيام ||
احي ||
| وصدقةوغيرذيمن فعال امير لسكنيعدلخليه اا لقعب والريااللمق فصهر
 ١هزها لنفسأن يطاع الناسعلىأعسالهاالصالخقممانمعتقيراعنهم ولاظهرةزعليها١ .

 1ولاتعمل5مدلعلهنه تعالىالاأنهعب ألنتعنمدوبش عليهمنجوة أع اله ومع ا
ِ ذاك؟ ل
 ١واخاط بنع

قله بالتكانةواوأمكنه كانمن الغخلصنن ا
و لذعكنهقلعهامر:
للناخسلكةالاالغالون ا
يا رعظم الصلاللهعليه وسلك ا

|والعالونها ساكمةاخلالصوت والمخلصون علىخط رعظم وذلكلان الخاص حب أنٍا

|ممعركرووةابذالااهخلواال
صورهس
يا* الى عندالحقةينلانالر باءالحلى العمل ||
لال الناسوانكنت ماتصلفاصبفذاهتفأنت .ف القامالشائو,شا
نللك ا
ىنسْمة ْ
| لوامةوهو مام ليسمصاجيههن لطر و (وأخاص فأعسال وهه ذامام فال
ا ا يع الذينسماالوتتسل|
الىسساوك أل
- 107

5
لنهاش الا م
موترائمل أةوتراد
اماالنسةالىالارار”
ها0

 05ا

امنازهم وأع_لى مقاماتهسم وأذلكةالواحسناتالابرازسسآ تالمقر ددنلاتادر سس ٠
1

نط
ىن يصاواسابع مقافيكو
هشغونعندهذا امقام الشاى بل يطلبونغيره الأ
 ١ي
 ١بعد ذلك

س

مقسامات واغالتق

نلا" رالعظي1 
المقردون ف المقامالثانى اسافيه مع

85
 ١لانأعلادرخاتهزاااقا مالاخلاض والخلمون على خط لمن
4 1ههذا اللمطراالايالغناء 1وشهودالاخلاص

كياللا ا

بسُوودهماذالحراَ والمسذن
هلوأ

١

 َ :تعالىشووددر ووه الشوودمتوتل عل سلوك”طريق) لتر وان الثرالاتعل ْ

 ١العهولاتثملدراشةلاممن
أظرووا أ
حنه
دموا أعمالهم فطوكءوابالاخلاصولريشهدوا ١١
| أنابّْه تلعكالاىها
الفقؤالقافةعواابالعناوالتعى وصاراأًحده ,لودخرلق
ضب

 ١القذىالنهله 4

دوذبه وذلء لافيهمن الشهرةالمقتضية اهب روي

الاق

|
١

ْ وفدوذلاك وهسذ:الاشياءمقتضية التعى والعناوضيق الصدر وضرب يعضو مثالا

١بوذم الغرق٠ نس الابراروالممرهيه لبوكتعب ور

ا كتيرع ظممة خمدثة كثيردالا ا

 8 0فقالمثال ذلك7 

كلّغصن مما مردوعامن اليملاا ل فاه0 

ْناس شْتَغلواابقطعيلك الاغصاث,ل لتغتوالقطمتاللاكشجرةمن أصلواولالقطم 1

7رادوا القخلمنمنبافلاءكنم الخلاص :لانمسمكأساقطةواغصا |
|| اعلعمتاهالتيسس أ

 ١ثرت عسيردامقاه| ذم عرةووإمسق هاخا آخر
ودرا المباعع #أقضعفر ولثثر ا

لاء ةالشهرةهش ليطنالانسانوالا كل ||.
 || .فتخلصواء:هاوثراحوانفوسهممهنتؤعب
 1مهل المباهوالاغصانمهل !1للصفات الذمعة كالكيروا مسدوااةرتمثال1اعصلمن ا

|أهد«المغات منالآ نارقالشارج والاترارنات.أوالدليلالأصنهغذاهتميلكة ||
ا الانشان قالد ثماوالآخ رسعو ١|فيازالاشيافشيا دليتسدرواءلى لاص فنا ١
 0بالكاءةلا يكلساملؤابطو م بالشوواتتقوي شرسم ويه
م 0

0

يعمسم تا اثلاشيا»باحو عوالىا عسدات وعاوا بالدلوال
لضحربة أنالمطنهى
 ١ممع العسادواله ماتالذممتسءواعلى الملاصم شه بنك كاد واهاسع ْ

|تاللتالاغهنانؤتاظذاأارمدفتسلكهموالاصنم بسع

الآلاموالراحتعق أ

ْإلدومام واسلاكملكي مواقفأثرهم بالترقمنمقا مالىمة امحى تصل الاىلعام ا

 /السايمفتن االبهديالترقبون انهاسا و م" لسار

 8كم

دك

70
كته

فى الط رق رناوائدت و أهلتوتراخيت يعدت عليلواشتغل أنتق هذلاهام
ْإبالاسمالثالوهوات لش الئهيكونالهااعركذاسكوناشركل اه ممن السعةوأ كثراا

لك أوقانا

منهقانه لأينغمولايورالععائب الاالا كارأناهالليلرأطراالنهفارواجعل
 1تبلس فيهستقيل القملة أذا أمكنل وغض عيتمل واذ

زا

الا» .لسك هركو ا

: ٠ورفعدوت  ,وارفمرأسل فرق واضرنيهسس درك كامرولاتلتغت عها

اراْ٠

للهاءالساكنةواباك أنتفض بلكالكل الىان
||وخ707الله وفدالا ىق ا
 8تقول ملاهلؤولامكون لك ذا الااذائركت فق الوهز:ماعل أنلهيس فالاذكثرا|

'!) كلهاانش مع دداولاقرب :أثيرامنه ف ذلك الحلفيطاعالذاكزيالاكارمتهعين ١١
1

ا الأحوال الغمبية والا»مراراللبكوتيسةومالايدث_ ل قث حصرو باللقيةةقووالاه

 0الاعظطم الثى اذادعييهأجابواذاسث لبهأعطىيشرط أ كلالحلاوالىعلى ْ

طلمريق الكالفهامكنالا ثارمنهذا الاسمفانن+سي الامماهوخط رمالالعلا ٠
ا الذى بشيراليهالاولماعو نحلرهالأصقياء مماعلا نكفىهذا المقسامكثير المواطر 1

| كشيرالون.ار سر وليذالامررق لفان 0لثرامنسةولا .الى,انواكطرقلا ||

ات
|| كنكمانللهدلاابصالسزعة لانم 1لتةقملتوحهةللالق ولاثالكران
7

اذافوحهت الث

انتعش ذلاءلذي ةمبافان كنت معش

ا

الىزلال الوصلقانك

كهرةؤاذا أردتالقامات العليةفارك ا
 5اندلق وجيسع اللذاتولاق الجاهدةتتتي ال ا

! ابلق بالكليةواًأذس بسع أهلاكوص ل وا تبر بك وهوالة:ناح العليومهزا ١

| المقامأولمقام المقسرنث واالللعمالماثهاملثة)ق3السنيفسرهاالىاشععى أن |
1

السنالكلابقعنظرءفىهزا المقامالاغلىاللهأظهورالقيقة الاعانية علىبأطنذرفني ا

 5ا

وعالمهاعال الارواست لهاائرف وحالهاالعدقو واردها ا

| المعسرفةوصفائباالسطاء والقناعةوالعموالتواضعوالصسيروا حليتمحمل الاذى |
ا و العقوعن الناس ولومعلى المسلاح رقيو[ عذر«مىيشهودأنالله خزيناسية ٍ
ا كلدابةفلسقله
اعستراضء -لىكساوق أصلا ومن صفاتماالسوق لمان ْ

ا والمكاه والغاق والاعراضعنللق والاشتغال باحق والتلون وتعاقى القمضن |

|| .والبسط وعسدمالدوفوالرجاءالاوضحواتالمسئةوز ل
 ٠موعت

ممص متم

مع

اوماد كر
يميه

ْ

قل
ا ددم
يعت
احصفا
لدم
ام

5يسنالاكرودشاشةالوحهوالغرح ,الله واالتكاملعلوالمعارف.وال ادروعير
 0علو بأنالله تعال ألهءسها اماو 2عاارةع
3واهاز قولهتعالىفأطمهاذو ره

|وتقواها قسدأفلح من زكاهاأى طهرهابالاهدة بالهامماقةيو اعسرأً]
ا
د
|الاكونالللوص منهذا المقامالااس ل
|| ا|لرورائتلماتلانهوهوفىهذا اللقامضعيى الحاللا فرق بايلنحلالوالال
 ١ولابينما ألقاء الملكولاما لاه لشيطان لاهلمعخاص”منالطميعة بالمكليةولدبلي

ُعند

مقتضيات النشس ديه كد ى انغفلعن :أفسهأن وى الىسعكينواًاسقل

1فلينأوانليمقام الاول الذى تسعى فيه ابلنافلسامارةفيرجع الما كاتعليه
سا
من.الااكلللكثير والثنرن اللكثيرردق الك والاث:تلاطبسع اماق و 33
 ١سك اعتهاذه وده الطاعات ويرذكبب المعادىق يزعم ألهموحد مكامف

 || ٠قائق الاشماءرانعم الحعةنواا غير«من هل الطاعةثعتعوبمن هاذلاشووة
أذاذافسداعتقاده «لشسع الهنالكن والتمق بالكفرةالمشركن وضاعتعسه
ا و ناه ومبالغمناه وطآنأنا لغذيلات الشنيطا لعةقدلعاث رجااسةة لواحب
4 7 00لاحمتابعةالشعز,انوت الله أثلة اقلمتعدو اموز

|||وهوتتدوب وحبعلياتساعكاأنلضشازعوملازسةالادب وشكر:عفللى
: ١ملازمسةالا وراد وتقيدها شودالطريق لاساق هذا المقساممائلةالىالاطلاق

مى
اال
لسول
ابالو
ءامالُن وذلك
طفته
تخال
نودت
أالقص
ىاتو
|| ٠وشلمالعذاروعزمالمبال
بقبهسعادة الدارنوهكر:العينوهدي ود السالكقدمدفيه خاص يعونالله
 90الا ف
1

الآقاتالنفسائبلة لانهررق الىأولدرحاتالدكلوهيتعل_منسمات

 1السو«الوسال ارتاللتمنلون الىالسكينفلاستاج االمىلك الاين
 0 1مقا لسالدكينفا ضوائرلك رعونات النفس .ولاتغّرع الاحلك من التوحسد

ْل حَوعَل وانتطاعلئع.نمطالمكالعليةمستع يناب على مزيق مابق»نْ
دت ودمعلىماكنت
هال
شأذب
ال التورانيسةالحضوراةطلابلاحسديةوتعاق  ,ب

 ٠لانن تقل الطعناموالمنام وتقلب
1

ا

شْ منالاذعيابااكننك سه

ل
دعلى
ظغلن
لالاجقناع بالناس ولاب
ا

هكملماتاقنا١مت»
يدي و

دادما لاقمتلاتعه
سس عبيجع
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 1لي لاما شر والشرزادشلبشرهاءل هارقتالىالقاماتالعي١ة
| واتغابث يرهاعلى شبرهائرا1ت1فى«هورن الماسعةوأرض القطبعة وأسف ل السافلين ا
مدعليك

أل رى
نشد اتعان النفش وتقيرهاوعلاماتةغللمةاللمرعلى الدسرا

َ

وأباطنكمعموزانالحقيةةالأعنائية بأنتعتغد أنمافالوجود دارعلىوفق اراد الله |:/
 /درا

هتعالى :رون
تة
بعسدرن

اهرك مساب

الكيار ١

لطاءات حونلا حم

ا والصعائكثيرالاحتراذوعلامةغلة|ل؛شرءلى لسرأ نتثرك الطاعابولايكوت ١

|||ظافرك معمورابالشربعتوفيهشدماتقدم مواقعلسأنلرضياا»انللههلاتصل الخد |

 ْ ١الأف عردباباأطاهات وانمغطه وطردهو تعدملا دصل لأعيد لاهن ناب الموصية وقد ١
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 ١ااشكر و تطهرالكرا 3ةلاز سدق الكراهةو ددظهرا ةمةأنهوأه_لالحمة٠/
7
الإخافوة أن الاابنهلاتاهزه فاللهلومةلاميرغى عن القن يضق ا
مك
لتر
وسعجمتهاككؤنم,
 /مح لكنانعوقئاف لهمت

الل وق سرادموذ ا لانمرادسراذاتلابطلبلامارادمائ راض ١
أأوطليه متهلابردءولاعتة ع عة)» اء أن الانسنانمن أشرفالموحودات .

|اأاولتامييماعواا/لآاخلرغةسالاوواللشقدهاالدلتفهربردمصاغنةيتتوداعسلب ذىلك ماثلاملعابلسافلمشيهاسدعةصوفااعتطلااتلعقمالمشمويداوعقة ا||

أفيوهلذاضمىامام الاصفروللتنناالنسيار اذاعبرعلى الصفان الميوانة فأىصنة ْ

 1دعاترعتهافىالبيدهيةري
حيوان:لكالصفة والباشرى فيصنةالة)أروالتمل ان ا

ا كا نغرضنة كتيرأأ
كا لفاروانكانقل_.لارأى امل فانرا4الفأروالئمل ْ

 0افترسءه أووعض_:دلعلىقوةتلك الصغةفيه واشرآهها ماناأوقطعادل على»وت ١

تللككاانلاصلفاةورل رأىشسدنةالشرم لاعلرصورةالدبوامنزيرلان كلامتبمائصيتهالثر ||
م

م راعلالامالالطام رةوالشانأشدوس داعلالاعال ||

 ٠الماط:ةفانرة عماقو دى دل عل قىوةة لكال
اصغةفيهوان رأى أحدهماقو ءاوالآخر ا
ّ عفاد على دهف تلك الْصسعْةٌتاردققووتناع ى
رما انراهما حفس دل على ١
1

ع

لس

ا

ا

واشرآهما أذياه ا

 3فعراءدلع سلىضر رف دينه
وركاصفة لفل علىصورةالكاب والغردوالاول ْ

 ١أشدفالامرامعنوبةوا
الثان
لىاشر
ميفلوعل رىوازلنحمسايتةقفدتمار؟ةراالهغ.مل]واالاسلاغلأئرقووانبريآنهآيوا |ْ|
رهماةوى والخوضع
 ١ضعيذين أوأح

 1ودبت سان 2يبيامولاأحرهمادل عل حردل تلات الص.مة 35 1مبضردداث 0

 02 ١ره تمصره ويرىالكي
راالممومعيل منعشأنه ذالئواتورآدضعيفا دلعضعخها |
أوقويباأدلعل اهقوقافرآقاتلهدل علىمنارّعة:الإصكفةا حمر لصفةالتواضع ا

وأنعلمهوةت زودل على 0-رو جفمنزا اعدةلك ناث كاتلقث لسمت :فهولذ ١ 2
وأنراأ«.و
أنياميتا فمَلكالصهةفنن عنهو ريرىاق المامومعلى صوزةالجيسة يعو 1

الساعةو برىالغضب الذمومشرءاعلى صورةالجسارالا ك و
رانرأى واحدامن ا
ألما ثتستهدل علىموثثثلك العسقةمشهواسر أئاهرااكمافرهسنا فذلكعلامة ِ
سير «بالقاب أو لافذ
المعلامةع-لى اشنةوذلاء .مدرعالومع ن الارض وانرأى أله ا
ا 5سسغشةدف تلع
الكرمفتكالشر :بعدة 5والهراالطر هوق ررسرامل تدرسيرء | ا
و المشكسب حلا د
لالاد
زا
هلمباو
جالج
ا
اكرسعلاخلا و
لعسسل! لفون ا

اخلان

+
|1 1أخلاق-حما
ددةةو

رك
نساءدلعلفصان العقلوردافم ليل
علارتكا |

ا
|ا
|لشكروهواذارأى انانامقص
نوص اللحيةدل علىنةص الشرعمنسه ومشإد لوق

 ١الل
مبوةمن رأىأعر جدل علىأنه ادعئالحقرعش علمهور ؤرةالسكسمعصيان ا
 1أم انهورو بدَالامود
لل على كتمانالشوسادةورؤ ِ١ةالاطروش دتمل على ا
1
عسدم سماعاأشردع ,ةوالإرعظطورؤٌ بةالا
خرس دا ملعل انهلانتكام فالحق ْ

|ا ودرروقّةةالاحلاقصواىب دل للععللىىشقرسالوةالعاملاتدةلرىرو و بةاللدلماملواولداللالرةاءدتدلوعلىعاللسصىكقذأءب ١
داء.

رؤءة

ل

 1القلبور
ؤ اشام دلبل على الارشادلتغسهو رؤءةالمدئةالمنورةوال؟كع ا
 ١والفدسدلسل على الطهارة منالددسورق امس ف والموسىوالمدافعوالنعتك .

 5 ١نملواشارةعلى الؤفساوس الشمطانية وزوزه المورواللاة دكةوالحنة دلءلعلى ا
2 ١
والرب الاىللهو رود ةالشمسوالقمرحصوامعارفاللهع زوحل ْ
١

ده

رال سالك من 71رتظورله كرااماتوع_لامات وكشفه
جه اذااً ك

1

)اع عهالار
|| الانسط_تيعادائدوعدمه ببعفاليمراىءمريأاهدايرابواكلثيورو”اوتءلوالاالوطنيارروصفائهءاونويكردارنااتتتالصفسةبقوة |
انلاووفا
غمودا ٠

]| أوحرافزرةارصغراد .سسطازاذام_فاذلكالعنصربالمذاومة علىالذكر,برىسراحا 0
 1ومفم]بعشيو عاوقناديل
و
و نراناصافمة رععا يدخلفيهالنسار رعثى  001ا

أن تطقه مِضْرة وهلد دزوو قهز الاشماءؤاذار
أىهزمالعضاه مرالكدرةد لعل |ا

 ١ت
غديرالمساطنوالتقصيرف بق امواطر اوداك يلد ر
2ا حورىبالشدةوالقوة٠5
ا بم احضمان أشيميقل العااملأ
وارشرى واراختفة ف أيكرنع سود٠
ان ا1
ا البق واناوامعةا كثردمني]لذ كروالؤضو”و,الصادة وماركونعلىصورةالس
مرا

| وىكالثشمربسهو.أكماومناوفلانةالشعأره نالحضرة النمو أبومن أنوارالعلرم ١١

ا أوالةرآتأوالاعان وكذا |مووال:
مرجنورقلبووصورة لكانوالقنادل سّ

ا شاه
علوصورةالبكوا؟ بكوك منالاخلاق امحدية واعلأناللقاماتالى ٠,

ا تراه الصامون أسرار:تطور:ها ابن سمهانه واتعالى ف
مىآ تالقلوبا لصافة ُ

]مالبلا كرتل البىرسوله شمارافكر

ا

 /رالرنوءة الصلاةحر"مم
ن سين وأ نعين حرأ مننالشوةوقألصلى الل
عل
هيءوسمم ا

| اللؤمن1
وكاله قلسل اشعليدوبسلانقوس
 ١الماك
ك
د
ت
كذبرؤ او
من وكانصل :التّمعليه وت يقولعندانصراقهمن

ادر نكمرُزِأاذاقرن ١

 ١صفلىأامةتاهلفمهيدعه ءمالمقراأماىتم”:كىاعرنو أبتاجوفاللخليذرتبفالاسأكعيبنراهذاليهلسكعوماهيبرراىءو أمثنراتلنوىاالفالمدىل |1
ااختلاق .درحةالسبائر سننكس ماعنأسحوالمالطاهر:#والماطنة فليتؤيت القاصر ١
|ألارووٌ يلثلايز يدفيهاعلمايراهفيدخل ف ق
ىولهصلىاللعهليهوس منكذب.ى ا

ْ أخلممفلتوأمقعد ادلمنناروم من
نكابمف
همر السال سكن دلعلىخيانته 1
ا وغدم
صدقه ,ابل وكانعقايهوخمانتهراجعة اليهؤانكز هواتخقعنالم

ا

د
الدطقراههبوتلاكلقلاامحاتزالاسماءوالسهاللمرقةؤانذائلاعزعلىاللرهلاعلىأهل |

ر ال
كاةبن ؤاذاع كريد كذب نفسههولب وانمكريه ا
وطردفلس ةدر ل تفسديالدووعوالاستفقاروزلخيرالكجز»اصدرمنه لمتوحهالس :ا

| اللهتعلق قدولهلامك ب
ذ فسا ابثالذىهوو
انه تعالىلعسادهءلى 0سان ا
 ١لاثالالوام:مر م للهيهويعظوم ل ززدادوا بذلا حداوزهباقال عضاالحتيقناعم ا

أنأواع ار باأريعةأحدهامود ظام,او باطناكالذىيرىأنه»كمااللدعزهومجدل 0

وأسداللامكة أوالاثيباعليسوالصلاةوالسلاميصذة حدنأةركلزم
طن أو ْ
أ
نه دم ع حواهرأاأوا كلاطرناأو برىانه ف مكاتةن مكان الىمأدة وتحوذلك1 -

(الثان) الود ظاهر:ها السدموراطتبا اكسماعالملام أوشمالزهار فاندلك |١
«موم وأ
فكار وان برى دأنكتولمتصنالا يلدونه 0ثالث) المزموم  0أ ْ1

وباطناكنبر ح
ية لدغتهأوتاراأحرقتهأوسلاغرق:ه أوهدمتداره را لبون 1

أشخار« فزالكردىءلدلالتهعلى الهسموالةكد (الرابدم) المذمومظطاه راااتمود ||..

ياطنا كركءآنه اع أمه أو
بذع ولدمؤانه يدلعل او“ 3بالفدر أراجعاك] كبر ْ '

مالعا توصل ما أمهو يزوج ولدموعل مواء الال وعل بدالامانات ا

ثماعلأمن أحوال
السالكاما ور بأوواماراقةة رزبإماىأهف النوم والواقعةمابرا ف ١
8ل ا
لمقظة وهومغءض عيامهول:م ذلك بعاللثالوبعال كرتوالدخولفجالا

ألمثاللرلأرمكقونملاسااللكايلقاىظحاةلةوالئومو تعرض ذلك وعوخالس غالماو برخ ||
مد

100001

مر

سرك اد  1عل بددهذهولعترئاارأى 1

م

وق هذا الا يكوانلمواتهوهخطابامدقبرطدقالإتكاغضة هاالثالوشرط ||

مهو عااللثالانبعل الالكا
غهيظنلةم |أ.
لانلزتىهووفيسعدرارلوقاتلوبيعألن

9حقتى نصير.حأئبالي ظة أغلب اهبو(اللحائة)عو شمن مصطلمالثومماشى ||

سان تفسي رألغاظ تدوز دنهدٍ «الطاثقةو سانماد كلمنراعلى |.١١
الوقوفعاء هفأى
غي ٠رأء ان كلطائفة من العلماءلوم ألفاطستعماوتاقيمابيثهم اعترضواببامن ١

قرهبم عل اىلخاطمين أيوملات همل علىالوقوف| |-
لالت
اعليو
ضسواهى حي ث توانةوا

| علىمةاصد هم باطلاقه“كأهل أصوللدي سيت اط واعلىاطلاق العاموالموهرا

المعادنارادوا رعا وافق بعضسهم مقتطى اللغةعلى وضعها ١
والتكوثوالحالوغيره

وهزهالطائقةستعم اونذال كش ف عن المعانىوللاحال والسترعل || .
الحقيق
حظواهر بعض١ ْ :

مع ادن أودعو اال ف قلو.همولنشر
ىريه_موغى
ا من سائمسهف ط

ىعانيومنن سالك طر يقهم أنذلك
و عل م
يادلرقف
 ٠اطلاحاتم ,ليسهل قوممن ير

 1قوله التصوفهوتغر بودالحقتلبقلالرهكلماسواهالمراقةفىاستدامةعسم | |.

|العمدياطلاع الربهل»المشاهرة -هر ؤءةا مق فى كل ذرةمنذرات الوجأوند |, |5
مالايليه الاتصال قالالثويرفى اشعفه الاتصال
باع

ا  7ال

 ١لاشاه_دالء.دغيرخالفهوقال بعضهمالاتصالوصول السؤالمقام النهولوقال |١
ملى ْ
اشفة القابوومشاهدةالاسراراالسهوديرةالح قباحق الت

 ١بعضهم الاانصال مك

!|ماشكشى لاقلبسا'ئمن وأْارالغيس

ق نا كانممد ز اهلذاقمن غيراعتبارصفة |١٠

ْ منّالصفاتممئته_لى الذاتو أصكثراناونيا*يشكروه ويقولونالهلاحصل 1

||الابواسبطة نتم الصفاتفمكوتهذامنتهلى الاسم الذىهوقريب منتتلى ||

]أالعبغات مزن ححيثتعيننم ار امتءازهاعن الزاتتسهى ق-لىالصفات وانكانميدده |

افعلامن الافمالمن بتكلالافعالفى الاسعاءعوماككش ف لقلسهمن صفاته ||

 ٠تعنالىوذاء بعد قنا»طغات السإلك طهرعلى السالك نصفةمنصفاته تعال عض ا

ُثارتلاك الصغة غضسل اتعالمشلاذ اتحلىعله الح تعالىبصفةالنهمصار ١

|||باسلمسم" اتألعالومناقنغألفدع_مااليدهاتره تعاالروفاذاقعلىسامدعقلت ذنىلاعكلىوعلىىالاسلالاكفعبافلعهلوممنا أشفكعانلىهالكلتشلفب ||
/ال لحر باندامتعالل ف ا
ىلاشياةفيرى اناللةتاك هوالحرك وهوالمسكن ا
1ا1
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 1راشا انعرفالامنهوهلموهيذا لقصمعلنرلاةلإقدامف 00السالك |1
ىلي 1لصغات والاتىاه ْ
ْ منملاهيق لفلالثابتراعل انتكلى الافعالسمابق

 1واذائيتالسالكياً امالس دعةعلى تفسيسهمع شهودات

٠

حرأا الم0090

ْمن هذا اليلالخطرالىةالالمىعاء رالصغات رات رشبت تتدق وطسردمن ||

|| الطردق الشوق استياج القلو نالىلقا السوب انخيةهى ميل الطييع ا

١

|| لكونه اداوسالسالكينميل قاو بهمالىمالالمبضرةالالميةالحالمع بردا

ط
بيضسأو
ا التلتيلات ولاا_:لابولاا كتساتزهؤاذا قرأبوحزن أوق

|

الةألماذازالعتهفووااسعى بالحالو,اذادام تصار ا
ا أوه..ةأوغير ةلاع ارد على

ا1

سعى مأمافالا<واال مواهىوالقاءات بكاسي الوقتعسارةعن الى

ْ

|| للعندمره الحتيارك3وتعاى القيض والبطجالناصنلان! سالكالتوسط ف |
|| الطريق كان اندو والزحايتعلقان رأمى مستقيلمكروءأو' تحدوث فالقيض 0

ْدرت خش وأدبامعروفالانهيزهدف الدنماويدلعلى! 5خوةوالبسط فرج القلب ا
ا اا

ْ

والسط ا

طمدةة والانسجاتأنفوقالقمض

مقتضاماا تعدوووالاؤاقة الشربهالرىعبارةه اي دونهعن مات التحلىوتنا"
ماشرب عالركشضفامعاملتهم ل
ح-

 :الكدوفات وموارد الواردات فأولذاا الوق

توجبهمدوق المعانىووفا»

ا

حلمم توجب طمازى 0

ذصاحن الذوقمّنا كروص اح السك رشربان وساحب الرىصياج السروسالسر اا
ىلقلبكالار
دام نالزو حقات ١
ىنال
قالتهمزع ف ا
هاطيف اةلربانيةالودعةف ا

 ١تإزلدر حة كانروعاوات تنرل|خمرىهى داماوت وطسم 7لط ى امحل المشاهرة 8

أىاأنالارو بل الحمةو القاب ل المعارةفوقال السرماائعلءه أشرافوسرالشر |
مالاطلاعلغرالق عامه ألاكلوتعاما لغيب المخقصبالارواحوالتُفوس الحردة /
ل 1
ب المستواسكةف جميعالصغات والاسها*م”لسع
لإرتمةالا حددةاار”00

دظ
قذه
ئفى
أنشى إلنمالعن الليوط وده لو

دشلى عناللا شماء ا

د
مهودالاشياء؛
ىلح ش
أنيفقم الهردقه اهو تع الا
بأنهواالمقادهو

ْ

لثيرى ا

عنالخولوا لوه جع المع الاستهلالة باللكلءةوالق ناعم نماشوىانشهوض صقم 0

لاناساولغلزقهوان متي السنالك |.|:
الأحسديةالنة_دمة ,يقال؛ناال1سوبنااال

بالحاقءالحو وهومالعواءا!سالكنالةوقالنالهوري
ا

ورؤءة الوحدةق الكثرةوالكثر :فى
الوحدةمن
سيران

اللوان

بأحراهماعن الاخرق

ىلمالا ى
 1 1العرميدعتارة عناثالةالاغارعن القلبوالسرالمسرص امال ال ط

| الوادعلىالقانيضر يمن العوعل اليقينهوالعم الحاصل,الشاهدةحقٌ 59
 1هوق تا *صفان العيذفصنغا تالق.و :شائم عل او-الالاءنائقط فالذى لشي من

 0العسندعلىالتتقدق صغاتهلاذ انهفنلا دمن اه عمنالعمدالغا قلاتفئ ذاله

ا فدات لق كاشه مه ال

مهالولنذن كذواعلى اللهسل العيدكلاتقرب الىالله

| بالعيودية وأظهارالكه_ززالقناء ف صب المنات المذاقضة لعنودية وهسه الله
ا فضلامنسفان حيدة شفيةعوضاع نمائ م
ى عن الضغات الذمعة /لخخلمقةوأيثهتعالي

« ١والقادرعنلى كلثيءلكرنصيى شاء أذهى مانلعسد باقنعاالحسائث

||وأمدمعابتيزعن كلاه_وى الل فهلامائمل أاعطى ولامعظى لمامتعولاراد |

 ١داقفىولامدل لاحك وقدمثاوالالكوهوان القطعةمنم لقنمعماذارقع عليها
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