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ُمناجاة  من  فيها  ملا  نيا  الدُّ هذه  يف  املحبِّني  عيون  ة  قرَّ الة  ال�صَّ
النُّفو�س  ت�صكُن  وال  الُقلوب،  تطمئنُّ  وال  الُعيون،  َتَقرُّ  ال  َمن 
منه،  والُقرب  له  واخل�صوع  والتَّذلُّل  بذكره  والتَّنعُّم  اإليه،  اإالَّ 
يكوُن                                                                                                                                       ما  اأقرب  احلال  وتلك  جود،  ال�صُّ حال  يف  �صيما  وال 
بيِّ خ: »يا بالل! �أِرْحَنا  ه فيها، وِمن هذا قوُل النَّ العبد من ربِّ
اأنَّ  اأخَب  كما  الة،  ال�صَّ يف  راحَته  اأنَّ  بذلَك  فاأعلَم  الِة«)1(  بال�صَّ
ة عيِنه فيها؛ فاأيَن هذا ِمن قوِل القائِل: ن�صلِّي ون�صَتيح من  قرَّ

الة؟!  ال�صَّ
الة، والغافُل املُعِر�س لي�س له ن�صيٌب  ُة عينه يف ال�صَّ  فاملحبُّ راحُته وقرَّ
ٌة عليه، اإذا قاَم فيها كاأنَّه على اجلمر  الة كبريٌة �صاقَّ ِمن ذلَك، بل ال�صَّ
الة اإليه اأعجُلها واأ�صَرُعها، فاإنَّه لي�س  حتَّى يتخلَّ�َس منها، واأحبُّ ال�صَّ
ب�صيء  ت عيُنه  اإذا قرَّ والعبُد  بها،  لقلبه راحٌة  ة عني فيها، وال  له قرَّ
وا�صتاَح قلُبه به، فاأ�َصقُّ ما عليه مفارقُته، واملتكلُِّف الفارغ الَقلب من 
الة، واأكَرُه  نيا اأ�صقُّ ما عليه ال�صَّ ة الدُّ ار االآخرة املبَتَلى مبحبَّ اهلل والدَّ

ِته وعدم ا�صتغاِله.  ِغه و�صحَّ ما اإليه طولها مع تفرُّ
بها  وي�صَتيح  الَعني  بها  تقرُّ  الَّتي  الة  ال�صَّ اأنَّ  ُيعَلم  اأن  ينبغي  ا  وممَّ

َة م�صاهد: الَقلب هي الَّتي جتمع �صتَّ

اعي  ل: �لإخال�ص: وهو اأن يكوَن احلامل عليها والدَّ ـ �مل�صهد �لأوَّ
ته له، وطلب مر�صاته والُقرب منه،  اإليها رغبة الَعبد يف اهلل وحمبَّ
ا  د اإليه وامتثال اأمِره، بحيث ال يكون الباعُث له عليها حظًّ والتَّودُّ
ًة  ه االأعلى حمبَّ َة، بل ياأتي بها ابتغاَء وجه ربِّ نيا األبتَّ من حظوظ الدُّ

له، وخوًفا من عذابه، ورجاًء ملغفرته وثوابه. 
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ما  ويفعُل  ويغ�صُب،  ى  وير�صَ ويبغ�ُس  يحبُّ  ناهًيا،  اآمًرا  حكيًما 
ي�صاء، ويحكم ما يريد، وُهو فوَق عر�صه ال يخَفى عليه �صيء من 
اأعمال العباِد، وال اأقوالهم، وال بواطنهم، بل يعلم خائنَة االأعني 

دور.  وما ُتخفي ال�صُّ

ُيوجب احلياَء  فاإنَّه  كلِّها،  الُقلوب  اأعمال  اأ�صُل  االإح�صان  وم�صهد 
وع  ل واخل�صُ َة واالإنابَة والتَّوكُّ واالإجالَل والتَّعظيم واخل�صيَة واملحبَّ
ف�س، ويجمُع  لَّ له، ويقطع الو�صوا�َس وحديَث النَّ هلل ـ �ُصبحانه ـ والذُّ

القلَب والهمَّ على اهلل. 
مقام  من  ه  حظِّ َقدر  على  اهلل  من  الُقرب  من  الَعبد  فحظُّ   
ُجلني  الة حتَّى يكوَن بني �صالة الرَّ االإح�َصان، وبَح�ْصبه تتفاوُت ال�صَّ
وركوُعهما  وقياُمهما  واالأر�س،  ماء  ال�صَّ بنَي  كما  الَف�صل  مَن 

و�صجوُدهما واحد. 

َة هللـ  �صبحانه  ـ �مل�صهد �خلام�ص: م�صهد �ملنَّة: وهو اأن ي�صَهد اأنَّ املنَّ
َقه لقيام قلبه وبدنه يف  َله له، ووفَّ ـ كوُنه اأقاَمه يف هذا املقام، واأهَّ
كان  كما  ذلَك،  �صيء من  يُكن  ـ مل  �صبحانه  ـ  فلوال اهلل  خدمِته، 

بيِّ خ؛ فيقولون:  حابة يحدون بنَي يَدي النَّ ال�صَّ

      و �هلل لول �هلل ما �هتدينا         ول ت�صدقنا ول �صلَّينا
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هذا  وكان  بطاعِته،  قائًما  عبَده  جَعل  اأن  يف  وحَده  هلل  ة  فاملنَّ  

َغ قلَبه هلل  دق و�لنُّ�صح: وهو اأن يفرِّ ـ �مل�صهد �لثَّاين: م�صهد �ل�صِّ
فيها وي�صَتفرغ جهَده يف اإقباله فيها على اهلل، وجمع قلِبه عليها، 
الة  واإيقاِعها على اأح�صِن الوجوه واأكمِلها ظاهًرا وباطًنا، فاإنَّ ال�صَّ

لها ظاهر وباطن.
وباطُنها  امل�صموعة،  واالأقوال  امل�صاهَدة،  االأفعال  فظاهُرها 
اهلل  على  ِته  بكلِّيَّ واالإقبال  هلل  القلب  وتفريغ  واملراقبة،  اخل�صوع 
وح لها،  فيها بحيُث ال يلتفُت قلُبه عنه اإىل غريه، فهذا مبنزَلة الرُّ
وح كانت كَبَدن ال روَح  واالأفعال مبنزلة الَبدن؛ فاإذا خَلت من الرُّ
ُتلفُّ  َده مبثل ذلَك، ولهذا  اأن يواجَه �صيِّ العبُد  اأفال ي�صتحي  فيه؛ 
كما ُيَلفُّ الثَّوُب اخَللق وُي�صرب بها وجُه �صاحِبها، وتقول: �صيََّعك 

عَتني.  اهلل كما �صيَّ
وبرهاٌن  نوٌر  ولها  ت�صَعد  وباطُنها  َكُمل ظاهُرها  الَّتي  الُة  وال�صَّ  
وتقول:  ويقَبلها،  اها  فري�صَ اهلل  على  ُتعر�س  حتَّى  م�س  ال�صَّ كنور 

حفَظَك اهلل كما حفْظَتني.  

اأن يحر�َس كلَّ  �لثَّالث: م�صهد �ملتابعة و�لقتد�ء: وهو  ـ �مل�صهد 
كما  وي�صلِّي  خ،  بيِّ  بالنَّ �صالِته  يف  االقتداِء  على  احلر�س 
يادة  الة مَن الزِّ ا�س يف ال�صَّ ا اأحدَث النَّ كان ي�صلِّي، وُيعر�س عمَّ
�صيٌء  خ  اهلل  ر�ُصول  عن  ينقل  مل  الَّتي  واالأو�صاع  والنُّق�صان 

منها، وال عن اأحٍد من اأ�صحاِبه ي.

اأن  �بع: م�صهد �لإح�صان: وهو م�صهد املُراقبة؛ وهو  ـ �مل�صهد �لرَّ
االإمياِن  كمال  من  ين�َصاأ  ا  اإنَّ امل�صهد  وهذا  يراه،  كاأنَّه  اهلَل  يعُبد 
فوَق  ـ  �صبحانه  ـ  اهلَل  يرى  كاأنَّه  حتَّى  و�صفاِته  واأ�صمائه  باهلل 
اأمَر  ر  ويدبِّ ونهِيه،  باأمِره  يتكلَّم  عر�ِصه،  على  م�صَتوًيا  �صماواِته 
اأعماُل  وُتعر�س  اإليه،  وي�صعُد  عنِده  من  االأمر  فينزُل  اخلليَقة، 
بقلِبه  كلَّه  ذلَك  في�صهد  عليه،  املوافاة  عند  واأرواُحهم  العباِد 
وي�صهُد اأ�صماَءه و�صفاِته، وي�صهد قيُّوًما حيًّا �صميًعا ب�صرًيا عزيًزا 
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 وهَذا امل�صَهد من اأعظم امل�صاهد، واأنفِعها للَعبد وكلَّما كاَن العبُد 

ه من هَذا امل�صَهد اأمت.  اأعظَم توحيًدا كاَن حظُّ
بالَعمل  الُعجب  وبنَي  الَقلب  بنَي  يحوُل  اأنَّه   : الَفوائد  مَن  وفيه   
ق  املوفِّ به،  املانُّ  ُهو  ـ  �ُصبحانه  ـ  اهلَل  اأنَّ  �َصهد  اإذا  ه  فاإنَّ وروؤيِته، 
له، الهادي اإليه، �صَغله �ُصهوُد ذلَك عن روؤيِته واالإعجاِب به، واأن 
ا�س، فرُيَفع من قلبه َفال يعَجب به، ومن ل�صانه  وَل به على النَّ ي�صُ

فال مُينَّ به وال يتكثَّ به، وهذا �صاأن الَعمل املرفوع. 

يف  اجَتهد  لو  العبَد  واأنَّ  �لتَّق�صري:  م�صهد  اد�ص:  �ل�صَّ �مل�صَهد  ـ 
ٌر، وحقُّ اهلل  القيام باالأمر غايَة االجتهاد، وبذَل و�صَعه فُهو مَق�صِّ
اعة  ـ �صبحانه ـ عليه اأعَظم، والَّذي ينبغي له اأن يقاَبَل به من الطَّ
ة فوَق ذلَك بكثري، واأنَّ عظمَته وجالَلهـ  �صبحانهـ  يقت�صي  والُعبوديَّ

ة ما يليق بها. من العبوديَّ
ه وال  ته حقَّ  واإذا �صهد العبُد من نف�صه اأنَّه مل يوفِّ ربَّه يف عبوديَّ
ه علَم تق�صرَيه، ومل ي�َصْعه مع ذلَك غرَي اال�صتغفار  قريًبا من حقِّ
واالعِتذار ِمن تق�صرِيه وتفريِطه، وعدم القيام مبا ينبغي له ِمن 

ه. حقِّ
اأن اأربعة اأمور: نيٌة �صحيحٌة، وقوٌة عاليٌة يقارُنهما   ومالُك هذا ال�صَّ
اأن، ومهما دَخل  ال�صَّ االأربعة هي قواعد هذا  رغبٌة ورهبٌة. فهذه 
على العبد مَن النَّق�س يف اإميانه واأحواِله وظاهِره وباطِنه، فهو 

ها.  ِمن نق�صاِن هذه االأرَبَعة اأو نق�صان بع�صِ
و�صلوَكه  �صرَيه  ولَيْجَعلها  االأ�صياء،  االأربَعة  هذه  اللَّبيُب  ل  فليتاأمَّ  
َمن  نتَج  فما  واأحواَله،  واأقواَله  واأعماَله  علوَمه  عليها  ويبني 

اأعَلم،  اإالَّ ِمن َفْقدها؛ واهلل  نتج  اإالَّ  منها، وال تخلَّف َمن تخلََّف 
باأن  امل�صوؤول  وهو  غبة،  الرَّ واإليه  التُّكالن،  وعليه  امل�صَتعان،  واهلل 
ة لتحقيِقها علما وعَماًل اإنَّه  نَّ َقنا و�صائَر اإخواننا من اأهل ال�صُّ يوفِّ

ويلُّ ذلَك، واملانُّ به، وهو ح�صُبنا ونعَم الوكيل)2(.
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