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 سم هللا الرمحن الرحيمب
 ىلإوالصالة والسالم علي خري خلقه سيد� حممد وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه  ، وبه نستعني

 يوم الدين.
 

راث علينا بفضله وكرمه وقمنا بتدقيق الكتب املوثوقة اليت وصلت إلينا من ت نَّ أعاننا هللا بعونه ومَ 
، وكتاب حالة  ؤيد، مثل كتاب الربهان املرضي هللا عنه سيد� وشيخنا اإلمام األكرب سيدي أمحد الرفاعي

 ، واحلكم الرفاعية. ، والنظام اخلاص ألهل اإلختصاص أهل احلقيقة مع هللا
 
املصطفي  اإلمام يف تتبعه وتطبيقه لسنة جده الكرمي �جَ  ئيظهر للقار ، من هذه الكتب املوثوقة و 

 ومنها يظهر جليا ما يلي:، هللا  إىله الذي سلكه يف التقرب وطريقَ ، عليه  صلى هللا
 

 ليه وسلم ،ع صلى هللاسنة املصطفي  هللا إال عن طريق الشرع واتباع إىلأوال: ال سبيل للوصول 
املادة ، و  الفرق بينهما لفظي،  "الطريقة هي الشريعة ، والشريعة هي الطريقة ويكفي هنا ما قاله اإلمام:

 ".ةتيجة واحدواملعين والن
 

لشرع ابدي التزامه مب، يثقل ميزانه وخيف  ميزان الويل تتحدد يف ضوء اتباعه للشرع وخفةَ  ثقلَ  اثنيا: أنَّ 
 احلنيف.
 

 من يقتفي أثر املصطفي يف كل حال ومقال. اثلثا: الويل الكامل هو
 

ضي هللا ، لذلك نراه ر ليست من كمال درجات الويل )أ�( وقولُ  والطولِ  احلولِ  وادعاءُ  رابعا: الشطحُ 
. لن نطيل يف اإليضاح يف طريقه األبرزَ  نكسار يف تربية النفس حيت صارت العالمةَ عنه يلتزم منهج الذل واال

من حروف  مرتبة أهل الكمال وفيه بقية إىللن يصل العبد مد الالشيء" ، "يويكفينا قوله املتكرر "أ� أح
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 هأحد من خلق هللا إال أن يتغمدين هللا برمحت يل أين شيخ عليإن خطر " ، "حشرت مع فرعون وهامان أ�
 وقع.دة فعليه بكتاب الربهان املؤيد املدقق واملوجود يف نفس هذا امل". من يريد الز�فأكون كآحاد املسلمني

 
 ، وال عمل إال ما أقره الشرع. هللا بدون عمل إىلخامسا: ال وصول 

 
 وجهان لعملة واحدة أال وهي خدمة الدين وإعالء كلمته. سادسا: الصويف والفقيه

 
نا قوله ويكفي ،  يف أشد حاالت الوجده حيت وهو سابعا: من عالمات الويل الكامل أن يغلب حالَ 

 رضي هللا عنه يف قصيدته: 
 

 من * حال الصحاة وهذا أعظم الناسأطاعه سكره حيت متكن 
 

لسان بليكم عأتويل. يكفينا قوله يف الربهان" لو أردت أن أتكلم  إىلاثمنا: كالمه واضح ال حيتاج 
كان كالمه و لو تكلم املتكلم حيت أصم األمساع أقول لكم  ني بعريا إبذن هللا، لكنست لكم لوقرت احلال
 له ، وإذا سكت حيت ظن جليسه أنه ال يتكلم مث تكلم بكلمة واحدة ودا عند الظاهر فرتكه الكالم أوىلمرد

تلقاه السامعون قلوب و سماع كلمته الفتح هللا لساحنة يف الظاهر مقبولة عند الشرع  ساحبة يف الباطن
 ".ابالذعان

 
االنشغال ابلنعمة (الكرامة) عن املنعم جل وعال ، فالويل يسترت من الكرامة كما تسترت اتسعا: عدم 

املرأة من دم احليض ، والكرامة عزيزة إذا نسبت إىل املنعم ويهون أمرها إذا نسبت إىل العبد ، هي كرامة 
 للويل متر ومعجزة للنيب صلى هللا عليه وسلم تستمر.

  
 : انظر لقوله. ره وحاله وال يتكلم بهعاشرا: الويل الكامل يكتم س
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 بغري معني ومستخرب عن سر ليلى تركته*بعمياء من ليلى
 أبمنيأمينها * وما  أ�  إن  أخربهتم يقولون  حدثنا  فأنت 

 
 بين كذا ،كذا ووه  طاىن ريبالتحدث ابلنعمة يقول العبد أع إذا كان وال بد ، فإنه عندعشر:  حادي

 عمال ابآلية: وأما بنعمة ربك فحدث. شرعمع االلتزام بضوابط ال
 

ب املدقق احمل رضي هللا عنه ، والقارئالرفاعي هذا هو الثابت املنقول والذي صح عن سيد� اإلمام 
ه املصطفي ل جدّ ا فعه يف الوعظ واإلرشاد بلني ورفق كمحالوة أسلوب الشيخ الكبري وطريقت إىليفطن 

 عليه وسلم.  صلى هللا
 

 م أن �ر دجلة يف العراق ابتلعليس هو كل تراثه. بل ونعل الرفاعيحنن نعلم أن ما وصلنا عن اإلمام 
 .تراثه يف غزو التتار لدولة اإلسالم الكثري من

 
ار إليها أعاله ، ولكن به املشيت مل حتتويها كتللذلك ال ريب يف أمهية وتشوق احملبني ألحاديث اإلمام ا

لقد اطلعنا  .هلطريقه وطريقت وثوق واملوثق الذي خطه اإلمامخيرج حمتواها عن اخلط امل أال كانمن األمهية مب
مع منهجه  تماشىها ما نطمئن أنه ينم، وقبلنا يف كتب الرتاجم والِسَريِ علي كل االحاديث املنسوبة للشيخ 

رضي هللا  ملنهجه الواضح، وأعرضنا عما يتعارض معها إنصافا لشيخنا اجلليل واحنيازا  الثابت رضي هللا عنه
 عنه.

 
يت قال فيه عليه وسلم ، ح صلى هللارجل حنسبه كامل املقامات ابتباعه ملنهج جده املصطفي  هذا

كل األولياء أدركنا مقاماهتم وما وصلوا إليه وعرفنا منتهاهم يف السري ، إال السيد أمحد أكابر أولياء عصره"
وقال فيه  ، هذا رجل عرفنا وجهته وال نعرف غايته"" وأيضا قالواالرفاعي فإنه ال يعرف منتهاه يف السري" 
ه " السيد أمحد الرفاعي حجة هللا علي أوليائه اليوم ، وصاحب هذاإلمام اجلليل سيدي عبد القادر اجليالين

 املأدبة وأنشد:
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 آخر الناس هذا األويل وإذا رأيته قلتهذا الذي سبق القوم 

 
 أكابر هذا ويكفينا أنه الوحيد بني .وأجلها وأعلي الصفات يف كماهلانعتوه أبحسن النعوت لذلك 

أهل احلال الذي قبل يد املصطفي أمام مجع احلجيج ولذلك وصف أبنه من الصديقني عند بعض أهل 
 احلال والذوق.

 
وهللا ويل  ريا،خونقلوه لنا ساتذتنا من اجتهدوا يف مجع هذا الرتاث وندعو هللا أن يثيب مشاخينا وأ

 التوفيق.
 

 ليت مت االستناد عليها يف روايته:هذا وقد ذيلنا كل حديث ابملراجع ا
 

 من مراجع املتقدمني
مطبعة  ، لسيدي أمحد عز الدين الصياد الرفاعي ف احملمدية يف الوظائف األمحديةكتاب املعار  .1

 .هجرية 1305حممد أفندي مصطفي ، سنة 
ي  املتقني للشيخ عز الدين أمحد بن إبراهيم بن عمر الفاروث كتاب إرشاد املسلمني لطريقة شيخ .2

، مطبعة حممد أفندي مصطفي سنة  ، والشيخ عمر الفاروثي من خاصة أصحاب اإلمام الرفاعي
 .هجرية 1307

يخ أمحد ، وهو تلميذ الش كتاب تر�ق احملبني للشيخ عبد الرمحن بن عبد احملسن الواسطي .3
 .هجرية 1304، املطبعة البهية املصرية ، سنة  الفاروثي وعنه أخذ الطريقة الرفاعية

 ،كتاب خالصة األكسري يف نسب الغوث الرفاعي الكبري، للشيخ أبو احلسن علي الواسطي .4
 .هجرية 1306املطبعة اخلريية ، اجلمالية ، مصر ، سنة 

مناقب الصاحني للشيخ ضياء الدين أمحد بن حممد الوتري كتاب روضة الناظرين وخالصة  .5
 هجرية. 1306الرفاعي ، املطبعة اخلريية اجلمالية مصر سنة 
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 من مراجع املتأخرين
 ، مطبعة التمدن مبصر ، سنة كتاب روح احلكمة للسيد حممد أيب اهلدي الصيادي الرفاعي .1

 .هجرية 1321
، سنة ر، مطبعة الواعظ مبص هلدي الصيادي الرفاعيكتاب الكليات األمحدية للسيد حممد أيب ا .2

 هجرية. 1326
 1988، مكتبة الشرق اجلديد ، بغداد ،  كتاب السري واملساعي للسيد إبراهيم الراوي الرفاعي .3

 .م
 .م 1971، مكتبة اإلرشاد ببغداد سنة  ة للسيد حممود السمرائي الرفاعيكتاب اجملالس الرفاعي .4
 .م 1974، دار الرتاث العريب للطباعة والنشر ،  صالح عزامكتاب الوصا� لالستاذ  .5
والسيد  اعيالسيد يوسف الرفاجلليلني كتاب سرية وترمجة اإلمام السيد أمحد الرفاعي للشيخني  .6

 .هجرية. 1423، دمشق ، الشام  مصطفي الندوي
احة الرفاعية س، الناشر شباب ال إبراهيم خلف هللا الرفاعيالشهيد كتاب التحفة اجلامعة للشيخ  .7

 .هجرية 1430احلسينية اهلامشية ، القاهرة ، سيد� احلسني ، 
 

 د. سعد عبد العزيز غنيم وأوالده
 اجليزة - أكتوبر 6

  م 2016أغسطس  1املوافق  ،هجرية  1437شوال  27
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 1األولاجمللس 
 اخلليفة املستنجد ابهلل العباسي إىلالرفاعي  اإلمامرسالة 

 
ورد يف كتاب تر�ق احملبني للشيخ عبد الرمحن بن عبد احملسن الواسطي انه قال ان الشيخ الصاحل 

أمحد بن عبد احملسن بن علي الطري خادم اإلمام الرفاعي رضي هللا عنه أنه نقل عن الزاهد املبارك العابد 
ه ستنجد ابهلل العباسي حاجبأبو أمحد امل اخلليفةأحضر هجرية  ٥٥٧يف سنة أبيه عن جده رمحهم هللا أنه 

ممن أويت احلكمة وزهد يف غري هللا ، فاذهب إليه بكتاب مين  أمحد السيد أن بن عماد يوما وقال له نصر
وائتين جبوابه ، فأين مستنصحه ، وإ� أهل بيت أكرمنا هللا بطاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، 

 عة هلل وألمري املؤمنني.، السمع والطا املذكور فقال نصر بن عماد 
  

 فكتب اخلليفة املستنجد كتااب قال فيه :
 

من أمري املؤمنني إىل السيد العارف الزاهد الشريف الدال على هللا هبدي بسم هللا الرمحن الرحيم ، 
ه املسلمني. (أما فع هللا بنرسوله صلى هللا عليه وسلم : أمحد بن الشريف أيب احلسن البطائحي العلوي 

، وال  ، فإين يف حاجة لنصيحتك وأي حاجة ) فإين أسألك ابهلل أن تكثر من النصيحة يل جبوابكبعد
هبط ، فأجبين مبا يفتح هللا به عليك مكثرا ، فإنك م ريب عندي حبصول بركة نصحك يل إن شاء هللا

  عني.، وصلى هللا على سيد� حممد وآله وصحبه أمج الفتح اليوم ، وأسألك الدعاء يل وللمسلمني
 

، ففتح  نه، رضي هللا ع ، فأخذه وأتى به إىل السيد الكبري وطوى الكتاب وأعطاه احلاجب املذكور
لت أقدر وإن ق ،الر�ء  تُ فْ ماذا أقول ؟ إن قلت ال أقدر على النصيحة خِ " :قالالكتاب  مث بعد أن قرأه 

: ل يل أي علياخفت الفضيحة ، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم " . مث إنه أمر بدواة وقرطاس وق
 فرمقته للتلقي فقال:  .أكتب فإنك مبارك إن شاء هللا

                                                           
للشیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود فاضل السمرائي ، وكتاب االمام السید  كتاب تریاق المحبین1 

 أحمد الرفاعي للسیدین یوسف الرفاعي ومصطفي الندوي الرفاعي ، وكتاب الوصایا لألستاذ صالح عزام. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ، احلمد هلل والصالة والسالم على سيد خلقه حممد عبده وحبيبه ومصطفاه
 

 ، بعدأما 
من الفقري إىل هللا أمحد بن علي أيب احلسن كان هللا له ، إىل اإلمام اخلليفة املطاع أمري املؤمنني أيب 

وصلنا كتابك اآلمر  ، أمحد املستنجد ابهلل العباسي اهلامشي أيده هللا مبا أيّد به عباده الصاحلني آمني
حلديث ملا " ولوال هذا االنصيحة الدين النصيحةيحة الدين الدين النص"الشريف واحلديث  ابلنصيحة ،

والقبول اإلخالص من الناصح  .هلا شرطان -ابرك هللا بك  -تصديُت لنصحك ، ألن نصيحَة مثلك 
 .نصيحة من أخيه أيدك هللا بتوفيقهبشرط العمل ابل

  
 كَ بِ تِ كُ   ْت أحكامُ ذَ نـَفَ ، ك هللا تعاىل وتقدس يف نفسِ  كتابِ   َت أحكامَ ذْ فَ إن أنت أنْـ  ،� أمري املؤمنني 

َم ظَّ  بشأنه الكرمي ، عَ تفلتَ مَت أمر هللا تعاىل ابتِّباع رسوله عليه الصالة والسالم واحْ ظَّ ، وإن عَ  هِ كِ لْ يف مُ 
ن القوة املؤمنني ما عليه القياصرة وملوك اجملوس م � أمريَ  اَلك ووالَة األمر من ِقَبِلك ، وال تنظرْ مَّ الناُس عُ 

انسالخهم وبُعِدهم عن كل ما ذكرتُه ، فإ�م جهلوا احلق فأبعدهم عنه ، وقّرهبم من الدنيا  يف ملكهم مع
اعهم دام إليه أفئدهُتم وتطمئن طب سكنفإن ساسوهم مبا ت، ا منهم ، ووالهم أمر من شاء ِمن خلقه هبَ رَّ وقَـ 

عوا فيهم ما واملداراة ، وأوقجاهلم ، وإن مل يسوسوهم ابلرفق آأمرهم يف حجاب دنياهم إىل أن تنقطع حباُل 
 .، والنار مأوى الكافرين بقومٍ  قومٍ فسلب دنيا عليهم سّلطهم ، يثقل عليهم 

 
اإلسالم  يوفُ ا سْت بكل مفازاهتِ ، ُهزَّ  وأموالٍ  وأما أنت � أمري املؤمنني فحافُظ ثغوٍر ، وحارُس دماءٍ 

 ،عليه وسلم إمنا كان ذلك هلل ولرسوله صلى هللالتفعل برأيك ، لك ال ِعلماً بقدومك بعد حني ، وال متهيداً 
وأنت حينئٍذ يف  ،يف كل شؤونك أمَر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مْ ظِّ وعَ ، يف كل أمورك إىل هللا  فافزعْ 

 نْ  زِ مث ، لكلمات هللا وكلماته ، وال تبديلهللا  دِ نْ �فَذ األمر اثبَت السلطان ، مؤَيداً جبُ  هِ نبيِّ  لِّ أمان هللا وظِ 
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 ورداءٍ ، ه شربُ ت وشرابٍ ، كله من طعاٍم أت، إىل خويصة نفسك يف هذه الدار  ما يصلُ  � أمري املؤمنني كلَّ 
 ذلك. َه على الدنيا بقْدرِ رَ الشَ  وظٍل تستظُله ، واجعلْ ، ترتديه 
 

نَت مسجو�ً نفسك أن لو ك لْ سَ فَ ، الشيطاُن وراَم نزغك إىل الظلم  كَ ، وإذا استفز  َم العبادِ لْ وإ�ك وظُ 
من سلطانك ؟ وعامِل الناَس مبا تريده لنفسك ما الذي تريده  ،أو مظلومًا أو مقهورًا أو مكذوابً عليك 

 .امهَ حقَّ  واآلدميةَ  العدلَ  تَ يْ فـَّ لت ذلك وَ فع ك إنْ لنفسك ، فإنَّ 
 
  واعلم أنَّ  

ُ
منه ؛  غريٌ ص هللا تعاىل ، وأنت جزءٌ  كِ لْ من مُ  يسريٌ  والدولة شيءٌ  كِ لْ ما أنت فيه من امل

ه ، ، وغدرَت خلقَ  همشاركته يف ملكه فأمهلَت حقَّ  مُ يزعُ  نْ َل مَ عْ فإن رأيَت لك شيئاً ونسيته وقمت تفعل فِ 
 ة .رَ بْـ ه ، ولك فيمن ابَد عِ ه ونصرَ عنك عونَ  يصرفُ 
 

كبعض الصحابة   ،الدنيا من أحبابه املقربني إليه  عن مشغلةِ  مْ هُ فَـ رَ املؤمنني إىل من صَ  وال تنظر � أمريَ 
لناس من أولئك قوم اجتذهبم إليه ، ووّىل على ا َة الدنيا من أيديهم ، ألنَّ مَّ زِ وانتزعوا أَ  الذين �زعهم الناسُ 

 ) .اً دَ حَ أَ  كَ بُّ رَ  مُ لِ ظْ وال يَ ( ٌل عن عمله مسؤولٌ م يف أعماهلم ، وكُ هُ لُ اكِ شَ يُ 
  

ك ما أشبعك ، وماُلك ما لك منه ك ، ورداؤك ما سرتك ، وطعامُ ما أظلَّ  كَ لُّ ظِ  ، املؤمنني � أمريَ 
 . )قديرٌ  ريب على ما يشاءُ  إنَّ (، ) ءٌ يْ شَ  رِ مْ األَ  نَ مِ  كَ لَ  سَ يْ لَ و (  شيءٌ 

 
، به ويقطعُ  لُ صِ ، ويَ  عُ ضَ ه ويَ ب هللاُ  ، فريفعُ  َورِ الصُ  واحِ على أل عُ بَ طْ يُ ،  رِ دَ القَ  امتِِ وَ خَ  نْ مِ  أنت خامتٌَ  !نعمْ  

  الِ عَّ مع الفَ  األدبَ  تَ مْ زِ أنت لَ  فإنْ 
ُ
 بِ هْ حموَر الوَ  ، وأدارَ  كَ بَ لعباده أاث عَ رَ الذي شَ  هِ عِ رْ شَ  حقِّ  برعايةِ  قِ لَ طْ امل

 وما للظاملنيَ (، خلقه دخلَت يف عداد الظاملني  رَ تْـ ه وهتكَت سِ رَ أمهلَت أمْ  بعدك ، وإنْ من بك وأبهلك 
 ) .ارصَ نْ أَ  نْ مِ 
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 يرتعرعون يف حببوحةِ ، و  هم على احلقِّ الفهم السليم والذوق الصاحل جتتمع هيئتُ  أهلُ  ،املؤمنني  � أمريَ 
منهم  ، ولكلٍّ  ءٌ سوا دينِ هم يف الهم وعبدُ هم ، حرُّ هم ومأمورُ هم ، أمريُ هم وصغريُ ، فكبريُ  واإلحسانِ  العدلِ 
، هللاُ  ا أنزلَ ، حيكمون مب األخالقِ  سوءِ  ، وال يتحكم فيهم سلطانُ  الشقاقِ  هبم �رُ  بُّ شَ ، ال تُ  معلومٌ  مقامٌ 

 . هللاِ  وال يزالون يف أمانِ 
 

َوَمْن ملَْ ( العدلُ  مُ كَ ، يقول هلم احلَ  وأبطنوا الباطلَ  ، فجعلوا له وجهاً يف الظاهرولو احتالوا يف احلكم 
أدخلته غلبتهم  - يًال شرعياً وهيئوا له سب باطلَ فإذا أظهروا ال،  )ُقونَ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اهللَُّ َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَفاسِ 

فإذا أظهروا  .)اِلُمونَ َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اهللَُّ َفُأْولَِئَك ُهْم الظَّ (تعاىل هلم  قال احلقُّ  - وشوكتهم يف احلكم
 قال هلم املنتقمُ  وتعززاً ابألمر ، فحكموا به ،،  الشرعِ  ةِ مَ كْ وانتحلوا له سبيالً من الرأي استصغاراً حلِ  الباطلَ 
ُ َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَكاِفُرونَ وَ ( اجلبارُ    ).َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اهللَّ

  
 القلوبَ  قُ صِ لْ تَـ  امعةٍ ج إال مبادةٍ  حيٌّ  انُ ، وال ُيصَ  أبيدي اخليالِ  رُ مَّ عَ ال تُـ  � أمري املؤمنني أْرِوقةُ األعمالِ 

ذلك  ، وكلُّ  لصاحلةُ ا احملمديةُ  ، والسنةُ  العادلُ  ، وما هي وهللا إال الشرعُ  والتفرقةَ  النزاعَ  وتدفعُ ، ها ببعضِ 
 له وبه. ِلَم ما تطيبُ وعَ  الطباعَ  عَ الذي طَبَ  هللاُ  رُ مَ أَ 

 
 إمامَ ، ك عمِّ  ابنَ  أنَّ ، ، وأنت تدري � أمري املؤمنني  القويِّ  هِ مِ صْ ه من خَ حقِّ  لطلبِ  الضعيفُ  يراتحُ 

 صلى هللاُ ، املخلوقني دِ يِّ عن ابن عمه سَ  ثَ حدَّ ،  عنه ُ  ورضي هللاُ  هُ وجهَ  هللاُ  مَ املؤمنني كرَّ  املسلمني علياً أمريَ 
 واألمرُ ،  )عتعتال يؤّخُذ للضعيف فيها حقه من القوي غري م لن تـَُقدََّس أمةٌ (عليه وسلم أنه قال : 

 كذلك .وهللا ِ 
  

 بْ هِ رْ ه مل يُـ نأ، الفاروق اجلليل رضي هللا عنه ، � أمري املؤمنني من سرية عمر بن اخلطاب  وعلمتَ 
 ةِ مَ وَّ سَ مُ ـال واخليولِ  اجلوهرِ  وكؤوس احلريرِ  طِ وُبسُ  الديباجِ  شِ رُ بفُ  واهلند والرببرَ  الصنيَ و  واملغربَ  والرومَ  فارسَ 

  واألقواسِ  الشاهقةِ  والبيوتِ 
ُ
،  البالغةِ  ابحلكمةِ  رجاِهلم وسَ أرهبهم ابلعدل احملض ، وأفحم شُ إمنا ،  ةِ بَ هَّ ذَ امل

 لم .حممد صلى هللا عليه وس ، وإمام األنبياءِ  العقالءِ  وبرهانِ  احلكماءِ  سيدِ ، نبيك  أال وهي شريعةُ 
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 أهلِ ، الصاحلني وأحكَم أمَرك ابألعوان ، والتوفيقِ  املباركِ  اإلهلامِ  على قلبك سحابَ  أمطر هللاُ ،  ولتعلمْ 
  ، احملقِّ  والعامةِ  اخلاصةِ  حتت ضلوعِ  نيٌ مِ كَ   احلقَّ  أنَّ  ، والنجدةِ  احلكمةِ 

ُ
ك ، فرمبا أعانك عبدُ  لِ طِ بْ منهم وامل

ي كِّ َز فال يُـ  ،انقياداً لوقتك ، وأنكره عليك بسره ، وأضمر قلُبه لك بعدها السوءَ  هِ ولسانِ  هِ بيدِ  كَ على ابطلِ 
  هللاِ  أكربَته مث استوزرتَه ، بل ولو كان أشد منك ابطًال ، وهذا سرُّ مث  جعلته حراً ك لديه ولو ذكرَ 

ُ
 رِ مَ ضْ امل

 يف احلق .
  

ُهلم امَّ هم عُ ِـ هم ، ودفاتَر أحوالُـ اَسهم أعمال، وحرَّ  العدلُ  امللوكِ  جيشَ  أنَّ  ،أي سيدي  ، واعلم
 ،جيَشك دْ أيِّ ِحراسَتك و  ِكمْ ، وأحْ  كأحوالِ  دفرتَ  حْ لِ صْ ، فأَ  ةِ يف أيدي العامَّ  وهذه الدفاترُ ، همُـ وأصحاب

أن  نْ مِ  كَ رَ مْ فهم أعداؤك ، وُصن أَ  والضاللةِ  والغدرِ  القسوةِ  وعليك أبهل العقل والدين ، وإ�ك وأراببَ 
َت بْ بَـ وإذا أحْ  ،دواعي اخلراب واالضمحالل  نْ هم مِ ـَّ هلم ، فإن والذين ال خنوةَ  واألحداثُ  اءُ سَ تلعَب به النِ 

، ونزّه  هللاَ   فاذكرِ تَ هْ رِ بغري احلق ، وإذا كَ  ٍق ، أو ترفعَ يف عملك حىت ال تقّدَم غَري حمُِ  فَ فحّكِم اإلنصا
َت بْ ضِ ، وإذا غَ  ال مع الغرضِ  ه مع احلقِّ صاحبُ  ، فإن مكانك مكاُن األمن يدورُ الغدرِ  رِ وْ خَ  نْ طبعك مِ 

 واحلكمةِ  ألهل الدينِ  َبْذَلَك ونواَلك واجعلْ  َئ يف العقوبة ،طِ ختُْ  فإن أخطأَت فيه خٌري من أنْ  للعفوِ  فاجنحْ 
مهم وأعلَ  ةً جَّ هم طبعاً ، وأكربَهم عقالً ، وأوجَزهم رأ�ً ونُطقاً ، وأثبتهم حُ منهم أشرفَ  رْ تَـ ، واخْ  لإلسالمِ  والغريةِ 

 ه واعملْ ن وأهلِ لديا ةَ مَ رْ حُ  ، واحفظْ منًا وكافرًا يف ابب عدلكًا وفاجرًا ، مؤ رَّ ابهلل ورسوله ، وساِو الناس بَـ 
لسالم عليكم اك ، وهللا ويل التوفيق ؛ إ� هلل وإ� إليه راجعون ، و به عاقبُتك وإذا لقيَت ربَّ  نُ سُ عمًال حتَْ 

 . ورمحة هللا وبركاته
  

  .ذا ما عند� واخلري كله بيد هللالكتاب بيده وأعطاه للحاجب وقال : هالسيد أمحد مث أخذ 
  

إىل غرفة يف الرواق مهيأة له ، فجاءه الشيخ ابن الطري خادم الرواق  فأخذ احلاجب الكتاب وقام
 .املبارك على قرطاس يل ولك األجر وقال للحاجب : أي سيدي لو أذنَت أن أكتب صورة هذا الكتاب

 وهللا ما رأت األبصار ، وال مسعت اآلذان فأعطاه احلاجب الكتاب واستنسخه ، فقال احلاجب للخادم :
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هذا السيد الوسيع الرحاب ، الرفيع اجلناب ، وال بد أن أعود إليكم إن شاء هللا فأنتسب  شأَن رجل مثلَ 
 إليه ، وأعّول يف أمر ديين عليه.

  
استأذنه بعد أ�م و  ،ونور ضرحيهمضى إىل بغداد وأعطى الكتاب األمحدي إىل اخلليفة رمحه هللا مث إنه 

من االمام السيد أمحد الرفاعي رضي هللا عنه ، فأذن له  إىل أم عبيدة ألخذ بيعة الطريقة ةابلعود قالئل
ما أرسله من إرث  أن كلابهلل اخلليفة وأرسل معه اهلدا� واألموال الكثرية لتوزّع على فقراء الرواق ، وأقسم 

حالل ، فلما وصل أم عبيدة هبدا� اخلليفة وذكر ميني اخلليفة أمره السيد أمحد رضي هللا عنه أن يفّرق 
ا� واألموال على الفقراء ففرقها واستأذنه أن جيعل منها سهماً ألهل البيت األمحدي فلم �ذن له ، مث اهلد

 أخذ احلاجُب العهَد عليه وصار من خواص حمبيه رضي هللا عنه .
 
يته ، مث قرأه اثنية وبكى حىت اخضلت حلملا قرأ الكتاب األمحدي اخلليفة بكى ذكر احلاجب  أن  

إن يف لسان  وهللا وأتوه أتّوَه الثكلى ، وملا هدأ روعه وسكن حاله إلتفت إىل حاجبه وقال :ابلدموع ، 
أخذ ، و   من لسان جده عليه الصالة والسالم وال ريب فهذا الرجل بركة بالد هللا اليوم 2ةفحالسيد أمحد ن

شيئًا أكثر  كلما ذكر لهيسأل عن قيامه وقعوده ولباسه وأكله وشرابه وكالمه ، وما هو عليه ، و اخلليفة 
  ة به.مسك احلاجُب عن الكالم رمحالبكاء حىت أ

 
  

                                                           
 1307قین للشیخ عزالدین أحمد الفاروثي المطبوع بمطبعة محمد أفندي مصطفي عام في كتاب ارشاد المسلمین لطریقة شیخ المت )نفحة(وردت  2 

 ھجریة، ووردت بلفظ نغمة في المصادر األخري المذكورة.
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 الثايناجمللس 
 3يمام الرفاعالتحــفـة السنيــة لإل

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم ، احلمد هلل رب العاملني ، وصلى هللا على سيد� حممد وآله وصحبه أمجعني.

 
لوالديه بن أيب احلسن علي الرفاعي احلسيين ، غفر هللا له و  ِمْن عبِد ِهللا ، الفقِري إىل ِهللا ، أمحد

 واملسلمني ، إىل سبطه وولده ، أيب إسحق إبراهيم األعزب ، فتح هللاُ له أبواَب القبوِل والتوفيِق ، آمني.
 
طلِق ، وأستمطُر لك مساَء الكرِم األعِم احملقق ، وأسأُل هللا تعاىل 

ُ
يل ولك  أْسَتِدرُّ لك فيَض الَوْهِب امل

ُفك أْي ولدي ُحتْفَ  وللمسلمني ُحسن البدايِة واخلامتِة ، بداية املخلصني ًة َسِنيًَّة ُتْصِلُح وخامتة الناجني ، وُأحتِْ
هبا إن شاء هللاُ أمَر دينك ودنياك ، وُتْكَفى ِبِعدَّهِتا شرَّ َمْن عاداك ، وتندرُج بربكتها يف سلك اخلاصِة أهِل 

ْخدَِع ، الذين ا
َ
ْف رتفعوا عن خمالطِة عامَِّة الطائفِة ، سالُم هللا عليهم ، فانتهْض حلفظ هذه التحفِة ، واعر امل

 قدَرها ، وال َتْكُتْمها عن إخوانك ، واعمْل هبا تنجْح وتسعْد وتربْح وتؤيْد، وهللاُ املوفُق واملعُني.
 
 أي إبراهيم 

عال ، فإنَّ كلَّ عليه وسلم يف األقوال واألفال تعمل ابهلوى ، وعليك مبتابعة النيب صلى هللا تعايل 
 طريقٍة خالفت الشريعَة زندقٌة.

 
 أي إبراهيم

 هللاُ الذي نـَزََّل إنَّ َوِيلَّ إْلِفْت ِوْجَهَة قلبك عن غري ربك ، فإن األغيار ال يضرون وال ينفعون ، وقل ( 
، ِمَن الُتَحِف العقلُ  عافيُة ، و، و ِمَن العطا� ال) ، وحسبك ِمَن الِنَعِم اإلمياُن الكتاَب وُهَو يتوىلَّ الصاحلنيَ 

، ال ُتْسِقْط )إنَّ َريبِّ على ما َيَشاُء َقِديرٌ ) ، (ليَس لَك ِمَن اَألْمِر َشْيءٌ و ِمَن اإلهلام التقوى ، ويف الكل (
                                                           

مد حكتاب التحفة الجامعة جمع وتحقیق الشیخ الشھید ابراھیم الرفاعي غفر هللا لھ ، وكتاب روضة الناظرین في خالصة مناقب الصالحین للشیخ م 3 
كتاب الوصایا لالستاذ صالح عزام ، وكتاب السیر والمساعي  للسید ابراھیم الراوي ، والمجالس الرفاعیة للسید محمود فاضل السمرائي الوتري ، و

 الرفاعي.
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وال تـَْقُف ما ن ظلموا ، (يابلتسليم َمحَْلَة التكليِف ، وال تـَنـْزَْع ابلتكليف ثوَب التسليِم ، وال تـَرَْكْن إىل الذ
وى ، أشرُف ) ، وال تـُْهرَْع يف ُمِهمَّاِت أمورِك إالَّ إىل هللا تعايل ، وأبـَْتِغ الوسيلَة إليه بعد التقليَس لَك به ِعْلمٌ 
 عليه أفضُل الصالِة والسالُم ، وخْذ الدعاَء درعا ، واالعتماَد على هللا ِحْصَنًا ، واتَِّبْع وال الوسائِل حبيُبه

باحاِت القوليِة والفعلية ، والزْم األدَب مع هللا
ُ
 ، وخالِق الناَس خبُُلٍق تبتدْع ، وَرّوِْح قلَبك ابَحلَسِن ِمَن امل

ال تنحرْف عن مقاِم ، و ، وال تقطْع حبَلك برؤيِة نفِسك ، فانَّ َمْن رأى نفَسه شيئاً ليس على شيٍء حسنٍ 
، وما عرفوه أنه  ِة ، وهو أَجلُّ املقاماِت ، قال قوٌم بُعُلوِّ مقاِم احملبوبيِة عليه، فإنَّ بعده مقاُم الَعْبِديَّ العبوديةِ 

دلوا هو ال غريه ، وظنوا أنَّ مقاَم احملبوبيِة مقاُم أهِل الَتَدلُِّل والقوِل والدعوى العريضِة والتَـَرفُِّع والتعزُِّز ، واست
بني ، عليه األوصاف عبُدهللا رسولُنا حممٌد سيُد احملبو  هبذه األوصاف ، كال لو كان ذلك التََّصَف مبثل تلك

 الصالة والسالم.
 

أفال أكوُن عبداً  والسالُم (عليه الصالةُ  بلى إنَّ مقاَم احملبوبيِة مقاُم أهِل الَتَذلُِّل الذين حتققوا بسرِّ قولِه
، ووقفوا على )ِصريُ ٌء َوُهَو الَسِميُع البَ ليَس َكِمْثِلِه َشيْ ( َة السيِد القادِر العظيِم الذي) ، فعرفوا عظمشكورا

طريِق األدِب ، إن أحسن اليهم شكروه إبحسان العبودية ، وإن امتحنهم صربوا وانقطعوا عن األغيار 
 ).أولَِئَك الِذيَن َهَدى هللاُ فَِبُهَداُهُم اقـَْتِدهخبالص العبدية ، ( إليه

 
 أْي إبراهيمُ  

هاطٌل  اجلامعَة بني الشكِر واالنقطاِع إىل هللا تعاىل ، واعلْم أنَّ الفتَح ميزاٌب ماُؤهُخْذ مين هذه الُتْحَفَة 
ال ينقطُع أبدًا ، وال واسطَة ألْخِذِه ِمْن مقره والوقوِف على سرِِّه إال نبّيك ، سيد� وسيد العاملني ، 

 أكمُل الصلواِت والتسليماِت. عليه
 
 أي إبراهيم 

 ه التحفِة أتقنَت َطَريَق الشكِر وااللتجاِء ، ولكال الشأنني سٌر ال يتم شأنُُه إالإذا الزمَت الباَب بـهذ
َل ابلنعمِة ) ، فإذا حفتك عوارُف الِنَعِم فوق ما أنت فيه ، فال تْطَغ فتشتغأالَ هلِل الديُن اخلالصُ للمخلِص ، (

كِر ، ِبُصْحَبِة ْلَوِة األدِب على بساِط الشعن الـُمْنِعِم ، بل َذلِّْل النفَس ومتلمْل على الباِب ، وِقْف يف خُ 
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ْنِعِم ، أْن َوجََّه إليك نعمَته بال حوٍل منك وال
ُ
ِة النعمِة ، متلذذاً إبنعام امل  الَتَمكُِّن والَتَخلِّي َعْن َشَواِئِب َلذَّ

فَة املباركَة ، فإّينِ ال لتحقوٍة ، وال ُقْدَرٍة وال استحقاٍق ، وصلِّ هلل تعاىل ركعتني شكراً ، وابشْر قراءَة هذه ا
قراً ) ، وتصري إبذن هللا مو لَِئن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكمْ ( َأُشكُّ أبنَّ الِنَعَم َتزِيُد لك بشكرك ، بشاهد قوله تعاىل

 مهاابً حمبوابً جماابً ، �فذ الكلمة ، حمفوظ احلرمة ، إن شاء هللا.
 

،  االعتذارِ ضطرار ، سالكاً سبيلَ االنكساِر ، على ِبَساِط االوإذا طرقك طارُق البالِء فقْف يف ُخْلَوِة 
ين متدرعاً درَع االفتقاِر ، متوكئاً على عصا االستغفار ، متمكناً يف مشهد التوكُِّل عليه تعاىل َمتَكَُّن القوِم الذ

ْفِلحُ أولِئَك على ُهَدًى ِمن رَّ  (يؤمنون به ، وَيْشَهُدوَن الُكلَّ منه ، وال ينقطعون عنه ،
ُ
  ).ونَ هِبِْم وأولِئَك ُهم امل

 
وابشْر بعد هذا التجرد قراءة هذه الُتحفَة ، فإين ال أشك أنَّ هللا يدفُع عنك البالَء واحملَن ، ويصرُف 

، توكلك عليهلعنك املصائَب واإلَحَن ، ويكفيك همَّ النازالت ، ويردُّ عنك ِسَهاَم احلاداثت ، وينتصُر لك 
 ).ومن يتوكْل على ِهللا فُهَو َحْسُبه (نصرِة نفِسك ، بشاهد قوله تعاىلحىت ال حتتاج إىل 

 
واعلْم ، أْي إبراهيُم ، أنَّ ِمَن النعمة ابتالءاً ، ومن النقمة ابتالءاً ، وكالمها ينزُِل ابألحباِب واألعداِء، 

 ومها من هللا تعاىل.
 

وااللتفاِت إىل األسباِب ، وصرَف النعمَة لغري ما  4فإْن أنعَم على عبده وأمهَل قْدَر النعمِة ابلغفلِة عنه
ُشرَِطت له ، فتلك النعمُة ابتالءٌ ، لتتصرَف به اإلرادة األزلية علي وجه احلكمة الغامضة كما يريد الربُّ ال  

 كما يريُد العبُد.
 
وإن َوجََّه نقمًة على عبده فخشَع هلا وخضَع ، وصَرب واضطَر ، وَذلَّ واعتذَر ، وتنبَّه واتَب وآَب ،  

 فتلك النقمُة ابتالءٌ ، لتتصرَف به اإلرادُة علي احلكمِة كما يرضى تعايل ال كما يرضي العبُد.
 

                                                           
 )عن هللا(وردت 4 
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ِع إىل ربِّه ، غاضًا َطْرفَُه إىل الرجو وظاهُر التصرفني التأديُب بتقليِل النعمِة ، كي يضطرَّ العبُد بطبعه 
عن األغياِر ، عاملًا بعجزها ومقهوريتها حتت أحكام القضاء والَقَدِر يف كل حاٍل ، فإذا انكشَف له هذا 
احلجاُب ، وحتقق ما تضمنه الكتاُب ، أفاض عليه برَُّه وإحسانَه وجوَده وامتنانَه ، وكفاه وصمَة االحتياِج 

 األول. ابلكلية ، هذا يف 
 

وأما يف التصرف الثاين ، فهو اإلرشاُد بوارِد املِْحَنِة والنقمِة ، وتقريبه إليه من طريق جاللِه يف َكَنِف 
َقِشُع عنه ظُْلَمةُ األكداِر وثقلةُ األقداِر ، وَترِد عليه عوارُف الكرِم فيَـَلذُّ هلا قـَْلُبه ، و  يطيُب مجالِِه ،  فحينئٍذ تـَنـْ

 ).إنَّ َهللا بصٌري ابلعبادِ  (ِعُش هلا روُحه، ويـَْعظُُم هبا فتوُحههلا لُبُّه ، وتنت
 

َوتـَوَكَّْل َعَلى اَحليِّ الذي ال َميُوُت  (فخذ األدَب يف احلالني ذريعًة ، والرضا حصناً ، وااللتجاَء ِدْرَعاً ،
 .ربِّ العاملني، واحلمُد هلِل ) وَسبِّْح ِحبَْمِدِه وَكَفى ِبِه ِبِذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريَاً 

 
 راتب التحفة السنية

 مرة  فاحتة الكتاب                              
 ثالث مرات  االستغفار                                 
 مائة مرة  ال إله إال هللا                              
 عشر مرات  الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم    
 ثالث مرات سورة الضحى                             
 ثالث مرات  سورة أمل نشرح لك صدرك                 
 ثالث مرات لكل منها سورة اإلخالص واملعوذتني والفاحتة       
  تسعة عشر مرة بسم هللا الرمحن الرحيم                    

 
 مث تقول 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
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اللَُّهمَّ فَارَِج اهلمِّ * كاشَف الَغمِّ * ُجميَب دعوِة املضطرين * رمحَن الدنيا واآلخرِة ورحيَمهما أنت ترمحين * 

 .فارْمحين رمحًة تُغنيين هبا عن رمحِة َمْن ِسَواك � أَْرَحَم الرامحني . (ثالث مرات)
 

َنِة الدنيا وعذاِب القِرب  ثالاثً اللَُّهمَّ أين أعوذ بك من الكسِل * واهلرِم وسوِء الِكَربِ   * وِفتـْ
 

 رب أْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق وأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق واْجِعْل ِيل ِمن لَُّدْنَك ُسْلطَاَ�ً َنِصريَاً 
 

اللَُّهمَّ أين أسألك أبمساِئك الكرميِة * وصفاتك العظيمة * وبكلماتك التامات كلها * وآبالئك وأسرارك 
اِئك وأنصارِك * وبنبيِّك وعبِدك ورسوِلك * سيِِّد أهِل حضراتك * وعِني أرابب معرفتك * سيِد� * وأنبي

ِة حممد * حبيِبك الذي فتقت به َرْتَق املواِد السابقِة األصليِة * وأقمت به دعائَم املواِد الالحَقِة الفرعيَِّة * ِعلَّ 
نْـ  5األجرامِ 

ُ
نشعبِة َبِجَسِة ِمْن عامل اإلبداع إحاطةً وعدداً * ومنتهى املوارِد املاحلاداثِت سبباً * ودائرِة النكات امل

ِمْن ساحِل حبِر اإلجياد مدداً * طريِق سبيل التجليات الساري يف املظاهر واملباطن * ونقطِة اجلَْمِع احمليطِة 
إنَِّين َهَداِين َريبِّ اىل  ُقلْ منشوِر () * صاحِب وإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ بكل فـَْرٍق ظاهٍر وابطٍن * حامِل لواِء (

 .)ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 

ارزقنا اللَُّهمَّ منك طوَل الُصْحَبِة * وكرامَة اخلدمِة * ولذََّة ُشْكِر النعمِة * وحفَظ احلرمِة * ودواَم املراقبِة 
َناجاِة * وبركَة املغفرة *

ُ
قيقَة التوكل * وِصْدَق اجلََنان * وح * ونوَر الطاعَة * واجتناَب املعصيِة * وحالوَة امل
* وبلوَغ األمل * وُحْسَن اخلامتِة بصاِحل العمِل * وشرَف  6وصفاَء الُودِّ * ووفاَء العهد * واعتقاَد الوصل

الَسْرتِ * وِعزََّة الصرب * وفخَر الوقاية * وسعادَة الرعاية * ومجاَل الوصلة * واألمَن من القطيعة * والرمحَة 
 * إنك على كل شيء قدير. 7* والعنايَة الكاملة الشاملة
 

                                                           
 في بعض الروایات "األجزاء" 5 
 في بعض الروایت "واعتقاد الفضل"6 
 "لةفالكا والعنایةَ  في بعض الروایات " 7 
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ْنَكرَاِت * وُحبَّ املساكَني * وإذا أردت بعباِدك فتنة
ُ
فاْقِبْضِين  8اللَُّهمَّ إين أسأُلك فعَل اخلرياِت * وتـَْرَك امل

 اليك غَري مفتوٍن.
 
 ) (ثالث مرات).َشَداَربـََّنا آتَِنا ِمن لَُّدْنَك َرْمحًَة َوَهيِّيْء لََنا ِمْن أَْمرَِ� رَ (
 
ِهمَّ هللاُ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يـَْرُزُق َمْن َيَشاءُ وُهَو الَقِويُّ الَعزِيزُ (

ُ
اِت * � ربَّ األرِض والسمواِت ) * � كاِيفَ امل

نِيَِّة * َحمَِّديَِّة * ومبا انطوى يف مضمو�ا ِمْن عظائِِم األسراِر الرابَّ
ُ
ْمَتدِّ اب * أسأُلك ابحلقيقِة اجلامعِة امل

ُ
مليم امل

نَـُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَيانِ اىل َحبُْبوَحِة ( َشارِِق الالِمَعِة *  ) * مادةِ َمرََج الَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَياِن ، بـَيـْ
َ
املظاهِر الطالعِة وامل

َبعِ  9َحمَْيا احلكمِة املقبولِة * َمَداِر الشريعِة املنقولِة * ميزابِ  ماهيِة  الَعَوارِف املتواصلِة * الفيوضاِت اهلاطلِة * َمنـْ
تَـَهى احلقيقِة احملبوبِة * ِحمْرَاِب جاِمِع البدايِة االبداعيِة * َربِ  املعرفِة املطلوبِة * ميزاِن الطريقِة املرغوبِة * ُمنـْ ِمنـْ

 بيِت النهايِة اإلْمَكانِيَِّة.
 

وِّ امللكويت * النها�ِت الصاعدِة يف أدراِج الُسمُ  وأسألك اللَُّهمَّ حباِء اُحلْسِن األعمِّ واحلمِد األمتَِّ * َحدِّ 
تَـَقلَِّبِة علي بساِط اإلحساِن الرمحويت * حبِل إحاطِة معاين (

ُ
) * َمحَْلِة دولِة التصريِف قمحعسَحْيطَِة الغا�ِت امل

ْضَمرَِة يف 
ُ
) * حالِة احملبوبيِة حم (عاملِ الذي أُْفرَِغ على النوِن من طريِق الكاِف * َحْرِف الَعْبِديَِّة اخلاصِة امل

َُطرََّزِة ِبَعَلِم (
 ).ملآامل

 
ِة األزِل الساملِة ِمْن شوائِب النقصاِن  َدِد املعقوِد على ُجمَْمِل أسراِر الوجوِد * ُمدَّ

َ
وأسألك اللَُّهمَّ مبيِم امل

ِة األبِد الثابِتِة ابلَوْهِب القدِمي إىل آخِر الدوراِن * معىن َوْصِف  َعْدِم * َمْرِجِع مظاهِر الِقَدِم يف ثوِب ال* ُمدَّ
َماِض العدِم يف عاِمل الِقَدِم * ِمْفتَاِح َكْنِز الَفْرِق بني العبوديِة والربوبيِة * ِمْصَباِح الَتَجرُِّد عن مالبساِت اإلغْ 

َتَحلِّي
ُ
نيٍة * يٍة يف ُكلِّ دائرٍة رابَّ أبكرِم آداِب املخلوقيِة * موىل ُكلِّ ذرٍة كون 10ابلكليِة * َمَناِر اإلخالِص امل

                                                           
 في بعض الروایات "سوءا"  8 
 في بعض النسخ "میزان" وما أثبتناه أصح وهللا أعلم9 
 في بعض النسخ "المتحقق"10 



الرفاعي جامع بیت  http://gamei-rifai.com/ الرفاعیة الطریقة موقع  

ِ األوِل * جمموعِة التدلياِت اإلحسانيِة يف ساحِة َرفـَْرِف األف اضِة َمَنصَِّة التجلياِت الصمدانيِة يف حظائِر التَـَعنيُّ
 األطوِل.
 

 
ُ
َتِمل شْ وأسألك اللَُّهمَّ بداِل الُدنـُوِّ األقرِب الذي ال ينفصُل عن حضرِة اإلحساِن * دولِة اإلعانِة امل

تَـْرَجِم يف ُصُحِف االيناِس * ُدرَِّة الكياِن 
ُ
مقام سلطاِ�ا على مجيِع نفائِس العرفاِن * دائرِة الربهاِن الُكلِّي امل

ُتَـوَِّج بتاِج (
رمحِتَك * وقيِّْدَ� ) * إغمسنا يف أحواض سواقي مساقي ِبّرَِك و وهللاُ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ النوعيِّ امل
  .المِة واحلمايِة عن الوقوِع يف معصيِتكبقيوِد الس

 
عارضات * وَزكِّ أعمالَنا ِمَن الغرضياِت والُشُبهاِت * وأهلْمَنا خدمَتك يف مجيعِ 

ُ
ِر اللَُّهمَّ قلوبَنا ِمَن امل  َطهِّ

ْ أفكا كاشفاِت * وزيِّْن ظواِهَر� أبنواِع العباداِت * وسريِّ
ُ
� وأفهاَمنا وعقولَنا رَ األوقاِت * ونّوِْر قلوبَنا أبنواِر امل

يف ملكوِت األرِض والسمواِت * واجعلنا ممن يرضى ابملقدور * وال مييل إىل دار الغرور * ويتوكُل عليك يف 
 مجيع األموِر * ويستعُني بك يف نكبات الدهور.

 
 * � رمحُن � رحيُم * ميُ ارزقنا اللَُّهمَّ َلذََّة النظِر إىل وجِهَك الكرِمي * � علىُّ � عظيُم * � عزيُز � كر 

َا الي ُل * � مْن ال إله إال هو * � َحيُّ � قيوُم * أفْض علينا سراً من أسرارك يُزِيُدَ� تـََوهلُّ ك � ُمْنِعُم � ُمتَـَفضِّ
 * وصالبًة نيِ واستغراقا يف حمبتك * ولطفاً شامالً جلياً وخفياً * ورزقاً طيباً َهِنيَّاً ومر�ً * وقوًة يف اإلمياِن واليق

ساٍد يف احلقِّ والديِن * وعزاً بك يدوُم ويتخلُد * وشرفاً يبقى ويتأبُد * ال خياِلطُهُ َتَكبـٌُّر وال عتٌو * وال إرادُة ف
 .يف األرِض وال علوٌ 

 
القوِة و  إْطِمِس اللَُّهمَّ مجرَة األ�نيِة ِمْن أنفِسنا بسيِل َسَحاِب التقوى * وَخلِّْص أوهاَمنا من خياِل احلولِ 

والغروِر والدعوى * ألزمنا كلمَة التقوى واجعْلنا أَْهَلها * وأِعْذ� من املخالفاِت بواقيِة ِشْرَعِتَك واجعْلنا َحملَّها 
ني * َعرِّْفنا حدَّ البشريِة بلطيِف احساِنك * َونـَزِّْه قلوبَنا ِمْن الغفلِة عنك ِمبَْحِض كرِمك وامتناِنك * اْستـُْرَ� ب

  .خباصِة رمحِتك * وانشْر علينا رداَء ِمنَِّتَك خبالِص عنايِتك ونعمِتكعباِدك 
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ْصطََفَني األخياِر * أيِّْد� بقدرِتك اليت ال تـُْغلَ 
ُ
ُب ِقنا اللَُّهمَّ عذاَب الناِر وفضيحَة العاِر * واكتبنا مع امل

َك َرْمحًَة ربنا آتنا ِمْن َلُدنْ ) * (نستعنيإ�ك نعبد وإ�ك َوْهَب إحساِنك الذي ال ُيْسَلُب * ( 11* وَسْربِْلَنا
 َمْن َتَشاُء ) * ال ُقْدرَة ملخلوٍق مع ُقْدَرِتك * وال فعَل ملصنوٍع دوَن مشيَئِتك * ترزقُ َوَهيِّْئ لنا ِمْن أَْمرَِ� َرَشَداً 

 وأنَت على كلِّ شيٍء قديٌر.
 

 والسكناِت ا حلولك وقـُوَِّتك يف احلركاتِ آمنا بك إمياَن عبٍد أنزل بك احلاجاِت * وتوكَل عليك ُملتجئ
يصُل وال يقطُع *  ال يضرُّ وال ينفُع * وال –وقويُّ ُسْلطَاِنك  –* إذعا�ً وتـَيَـقَُّنًا وعلمًا وحتققًا أبنَّ غريَك 

عطي املانُع * (
ُ
 ).إ�َّ هلِل وإ�َّ إليه راِجُعونَ وأنت الضارُّ الناِفُع ، امل

 
َنا اْجِتَنابَُه * وال َجتَْعلْ  اللُهمَّ أرَِ� اَحلقَّ  َنا اتَِّباَعُه * و أرَِ� الباطَل ابطًال واْرزُقـْ  علينا ُمَتَشاهِبَاً َحقًَّا واْرزُقـْ
 إ�َّ نعوُذ بك أْن منوَت يف طلب الدنيا.  فـَنَـتَِّبَع اهلوى * اللُهمَّ 

 
لواسِع * * والفيِض اهلامِع * واملدِد ا أسألك اللُهمَّ ابلنوِر الالمِع * والقمِر الساطِع * والبدِر الطالعِ 

ِع نقطِة مركِز ابِء الدائرِة األوَّليِة * وسرِّ أسراِر األَِلِف الُقْطِبيَِّة * واسطِة الكلِّ يف مقاِم اجلَْمِع * ووسيلِة اجلمي
سيِف احلقِّ  *يف َجتَلِّي الَفْرِق * جوهرِة خزانِة قدرِتك * وعروِس ممالِك حضرِتك * مسجِد حمراِب الوصوِل 

املسلوِل * دائرِة كواكِب التجلياِت * وُقْطِب أفالِك التدليات * جولِة تياِر أمواِج حبِر الُقْدَرِة القاهرِة *  َلْمَعِة 
َقدََّسِة الباهرِة * ُفْسَحِة ميداِن ابِذِخ َمَقرِّ ُكْرِسيِّ النهي واألمر * رابطِة َطْوِل َحْوِل 

ُ
رِش عابرقِة أنواِر الذاِت امل

ما تـََقدََّم ِمن َذْنِبَك وما  إ�َّ فـََتْحَنا لك فـَْتَحًا ُمِبيَنًا لِيَـْغِفَر لك هللاُ الَتَصرُِّف يف السرِّ واجلهِر *  مقاِم تلقي (
َناَك الَكْوثـََر * َفَصلِّ ِلَربَِّك واْحنَْر * إنَّ َشانِِئَك ُهَو األَبـْتَـرُ ) * سلطاِن سريِر (أَتَخَّرَ   .)إ�َّ أْعطَيـْ

 
ْر مبزيِد عوارِف جوِدك أموَر� كما َيسَّْرَت أمرَه  اْشرَِح اللُهمَّ ُصدرو� ابهلدايِة كما شرحت صدره * وَيسِّ
* واجعلنا ِممَّْن يعرُف قدَر العافيِة ويشكُر عليها * ويرضي بك كفيال لتكون له وكيال * تـََولَّ اللُهمَّ أموَر� 

                                                           
 )أَلُّبسنا( في بعض النسخ11 
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اٍم وال ألحٍد مْن خلقك َطْرَفَة عٍني وال أقلَّ ِمْن ذلك * وكْن لنا يف كلِّ مق بذاِتك * وال َتِكْلَنا إىل أنفِسنا
 .عو�ً وواقياً و�صراً وحامياً 

 
غناِء ِمبَا تـَْرَضي * وأْلُطْف بنا فيما نزَل ِمَن القضا * أْغِنَنا ابالفتقاِر اليك وال تـُْفِقْرَ� ابالست أْرِضَنا اللُهمَّ 

ِح  نا بنجوِم حمبِتك * استهِلْك افعالََنا يف فعلك * واستغرْق تقصري� يف طولك *عنك * زيِّْن مساَء قلوبِ  َصحِّ
اللُهمَّ فيك َمرَاَمَنا * وال جتعْل يف غريك اهتماَمنا * جئناك بذنوبِنا * وجترد� مْن أعذارَ� * فساِحمَْنا واغفْر لنا 

ِل اللُهمَّ  ْن أجساَمَنا بربِد عافيِتك وأَْرِديَِة هيبِتك وكأفئدتَنا بسائِغ شراِب عنايِتك *  * مجَِّ  رامِتك.وَحسِّ
 

اكفنا اللُهمَّ شرَّ احلاسدين واملعادين * وانصر� عليهم بنصرك وأتييِدك � قويُّ � ُمعُني * اللُهمَّ َمْن 
ه حىت يذبح نفسه بيديه * ر أرادا� بسوٍء فاجعْل دائرَة الَسْوِء عليه * إْرِم اللُهمَّ َحنَْرُه يف كيِده وكيَده يف حن

إْضِرْب علينا ُسرَادَق الوقايِة والرعايِة * وأحطنا بعساكر األمن والَصْوِن والكفايَِة * ُردَّ بسهِم قهرِك َمْن آذا� 
رَاً وتـََوفـََّنا ُمْسِلِمنيَ * وأيِّْد مبكِني جربوِتك مقامنا وِمحَا� * ( َنا َصبـْ  .ا ابلصاحلني* وأحلقن )َربـَّّنا أَْفرِْغ َعَليـْ

 
 ابرِك اللُهمَّ لنا يف أرزاِقنا وأوقاتِنا * واجعْل على طريِق َمْرَضاِتك انقالَب حياتِنا ومماتِنا * الِحْظَنا بعنيِ 

ََحبَِّة اليت ال تـُْبِقي لنا
 .ذنباً إال وَتْشَمْلُه ابلغفراِن * وال تشهد لنا عيباً إال وَحتُفُُّه ابلسِرت وإصالِح الشان 12امل

 
َنا اللُهمَّ يف َدفـَْرتِ َحمُْبوبِيـََّتَك وأهِل اقَعطِّ  رتاِبك * وجتاوِز ِف اللُهمَّ علينا قُلوَب أْولَِياِئك وأحباِبك * واْكتـُبـْ

 .اللُهمَّ عن سيئاتِنا كرماً وِحْلَماً  * وآتنا ِمْن َلُدْنَك بسابقِة َفْضِلَك ِعْلَما
 

ِء اللُهمَّ لنا آمالََنا على ما يُرضيك  ِبَدِعِه ونوائِِبِه  بغِري تعٍب وال َنَصٍب * واْكِفَنا َهمَّ زمانَِنا وُصُروفَ َهيِّ
عاً بال سعٍي وال َسَبٍب * أَِقْم لنا بك ِعزًَا هتابُُه النواِئُب * وجمدًا تتباعُد عن أريكته املصائُب * َوَشَرفًَا رفي

 والعدواُن * ونورًا مل والبهتاُن * وقدرًة ال يشوهُبا الظُْلمُ تنقطُع عنه أْطِنَبُة املتاِعِب * وكرامًة ال َميَسُّها الزيُغ 
 .َمتََسْسه �ُر الدعوى والغروِر * وسرا مل حتُِْط به غواِئُل الوساوِس والشرورِ 

                                                           
 )لمنظورھا(في بعض النسخ  12 
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َنا اللُهمَّ يف ديواِن الصديقَني * وأيِّْدَ� مبا أيَّدت به عباَدك املقربَني * وأْكرِْمَنا ابلثباِت على  َقَدمِ  أْثِبتـْ

رسلني * وَصلِّ اللُهمَّ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبني
ُ
 عبِدك ونبيِّك سيِِّد� حممٍد بِن عبِد ِهللا سيِِّد امل

 بِّ العاملَني.) * وسالٌم على املرسلَني واحلمُد هلِل ر ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ الِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ الطاهرين * (
 
 
 مث تقرأ  

 مرات ثالث الفاحتة     
 عشر مرات  وال إله إال هللا                               
 ثالث مرات والصلوات على النيب صلى هللا عليه وسلم   
والفاحتة ألمة حممد صلى هللا عليه وسلم 

 أمجعني 
 

  والدعاء مبا ييسره هللا تعاىل
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 اجمللس الثالث
 13العقيدة

 
 الناسُ  له توقل ريَ الكب الرفاعيَّ  محدَ أ السيدَ  سألت خايلبن السيد عثمان الرفاعي،  الرحيم عبدُ  السيدل قا

   :هُ رَّ سِ  هللاُ  سَ دَّ فقال قَ  هلم ؟ فماذا أقولُ ، يسألوين عن عقيديت 
 

 الرحيمِ  دَ بْ عَ  أيْ 
و ما  السبعِ  والسمواتِ ،  والظالمَ  والضوءَ ،  والنهارَ  ، والليلَ  فهو خملوقٌ  ما عدا اخلالقَ  كلَّ   نَّ أ إعلمْ  
 صنافَ أبات و الن وأنواعَ ،  و شجرٍ  وحبرٍ  جبلٍ  نْ ما عليها مِ و  رضَ واأل،  والقمرَ  والشمسَ ،  النجومِ  نَ فيها مِ 

ين هللا لالشياِء ومل َيُكْن قبَل تكو  ال بتكوين هللاإذلك  نْ مِ  شيءٌ  نْ كُ مل يَ ، النافع احليوا�ِت الضار منها و 
 .أصٌل وال مادةٌ 

  
مل يكن منها ،  طنيُ والشيا اجلنُّ و  سُ واإلنْ  واملالئكةُ ،  والقلمُ  و اللوحُ  والكرسيُّ  والعرشُ  ، والنارُ  وكذلك اجلنةُ 

 .ال بتكوين هللا تعاىلإ شيءٌ 
 
 ،الروائحو  14، والطعاِم والشراب االفرتاقِ ، واالجتماِع و  والسكونِ  احلركةِ  نَ مِ  هذه االشياءِ  كذا صفاتُ و 
، مِ قَ والسِ  والصحةِ ، مِ كَ والبَ  قِ طْ والنُ ، والعمى  البصرِ الصََّمِم ، و والسمع و ،  والقدرةِ  والعجزِ ،  و العلمِ  واجلهلِ 
 .هللا تعاىل خملوقاتِ  نْ ذلك مِ  كلُّ ،   واملوتِ  واحلياةِ 
 

، هللاِ  اتِ ذلك من خملوق كلُّ   ، والوعيدُ  والوعدُ ،  والنهيُ  مرُ ، واألم اكتساهبُ العباِد و  فعالُ أو كذلك 
 رُ يْـ غَ  قٍ الِ خَ  نْ مِ  هلْ اىل (لقوله تع، هللا فهو من خملوقاتِ ،  قُ لَ ُيخْ ما مل يكن خملوقا وسَ  لُّ وكُ ،  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   قَ لَ خَ 
  ).مكُ قُ زُ رْ يَـ  هللاِ 

                                                           
 السمرائي الرفاعي.المعارف المحمدیة لسیدي أحمد عز الدین  الصیادي الرفاعي ، المجالس الرفاعیة للسید محمود فاضل  13 
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 لُ عَ فْ يَـ ا مَّ عَ  ال ُيسألُ ( ىللقوله تعا، يعلموا  أو ملْ  العبادُ  مَ لِ عَ ،  ابلغةٍ  حبكمةٍ  شيءٍ  كلَّ   قَ لَ تعاىل خَ  هللاُ و

 .ما يريدُ  مُ حيكُ ، و  ما يشاءُ  يفعلُ ، ) لونأو هم ُيس
 

هللا تعاىل  نَ مِ  ةٌ رَ دَّ قَ مُ  الطاعةَ  نَّ ، فإ هِ مشيئتِ و  هرادتِ ه إبعبادتُ ، و  هِ رِ دَ قَ تعاىل و  هللاِ  واملعاصي بقضاءِ  الطاعاتُ 
ها ليست ، ولكنَّ ه مشيئتِ و وَقَدرِِه هللا تعاىل  بقضاءِ  مقدرةٌ  واملعاصي مكونةٌ  كذا املعصيةُ ، و  ه وَقَدرِهِ بقضائِ 
نا هذا معىن قولِ و  ، أو معصيةً  كان  طاعةً ،  بال حمالةٍ  كانَ   يكونَ  وما أراد هللا أنْ ، ه رِ ال أبمْ ه و تِ ه وحمبَّ برضائِ 

 هداهُ  نْ فمَ ، ه ه و�يِ رِ وألمه لعلمِ  موافقةٌ  هُ تُ وإرادَ ،  لنا ابلطاعةِ  هُ أمرَ  وإنَّ ،  يكنْ  ملْ  كان وما مل يشأْ   ما شاء هللاُ 
 لُّ ضِ يُ تعاىل كما قال ( هللاِ  ئةِ ذلك مبشي كلُّ ، و  دِ تَ هْ يَـ  ملْ  دِ هْ يَـ  ملْ  نْ مَ ، و  االهتداءِ  فيه فعلَ  هللاُ  تعاىل خلقَ  هللاُ 
 وغايةُ ،  هُ فسادُ أو  عبدِ ال كان فيه صالحُ   ، كما يريدُ   عطي العبدَ تعاىل يُ  وهللاُ ، ) يشاءُ  نْ ي مَ دِ هْ ويَـ  يشاءُ  نْ مَ 

  يكنْ  ملْ  نْ ، وإ فضالً و  كان منه إحسا�ً   كان فيه صالحٌ   نْ إ ، بلْ تعاىل  على هللاِ  ليست بواجبةٍ  العبدِ  صالحِ 
 .واحلمدُ  فله الفضلُ ،  كذلك كان منه عدالً 

 
ه تِ هللا مبعونَ  نَ مِ  يقٌ توف ميانُ واإل والطاعةُ  ، عامٌ  فٌ طْ له يف قدرته لُ ، و له  هللا تعاىل ال �ايةَ  مقدورُ و  
 .وَقَدرِهِ  هِ فهي بقضائِ ،  رِ فْ الكُ كذلك املعاصي و ، و  هُ سبحانَ 
 

 ،وفكرةٍ  ال بقلبٍ  عاملٌِ ،  ٍ ال بروح حيٌّ  ، ه انتهاءٌ ليس لبقائِ  وابقٍ  ، ليس لوجوده ابتداءٌ  تعاىل قدميٌ  وهللاُ 
 والقدرةُ  والعلمُ  احلياةُ و ،  لِ زَ يف األَ  إلهٌ  ، ال بلسانٍ  متكلمٌ  ، ةٍ قَ دَ ال ِحبَ  بصريٌ  ، نٍ ال أبُذُ  مسيعٌ  ، ال آبلةٍ  قادرٌ 

وليس شيء ،  هبصفاتِ  تعاىل قدميٌ  وهللاُ ، ه بذاتِ  ه قائمةٌ و صفاتُ ، 15صفاته واخللقُ  والكالمُ  والبصرُ  والسمعُ 
 هِ عن كالمِ  ارةٌ بَ عِ  صواتُ واأل وفُ رُ بل احلُ ،  صواتِ واأل وفِ رُ احلُ  سِ نْ جِ  نْ مِ  ه ليسَ وكالمُ ،  ه حمدثٌ بصفاتِ 

 عليه. داللةٌ و 
 

                                                           
    حتي یستقیم المعني" اتٌ فَ ھو في التكوین ِص " إرتأینا حذف عبارة15
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ه عما زَّ نَـ مُ و  سٌ دَّ قَ هو مُ ، و  مجيعاً  املخلوقنيَ  قِ لْ ه قبل خَ عظمتُ  تْ لَّ تكلم به الباري جَ ،  اهللِ  كالمُ   نُ آوالقر  
َ بَـ  كتابٌ اجلاحدون ،  و املبتدعون والظاملون  لُ يقو   رَّ والضُّ  والوعيدَ  الوعدَ و  واحلرامَ  ه احلاللَ فيه لعبادِ  هللاُ  نيَّ

 .محيدٍ  حكيمٍ  نْ مِ  تنزيلٌ ،  هِ فِ لْ خَ  نْ وال مِ  يديهِ  بنيِ  نْ مِ  الباطلُ  تيهِ الذي ال � املبنيُ  هو الفرقانُ ،  و  والنفعَ 
 
بل  ،  مكانٍ  وال يف وال على مكانٍ  ، ضٍ رَ وال عَ  رٍ هَ وْ وال جَ  جبسمٍ  ليسَ ،  وال مكانَ  تعاىل كانَ  وهللاُ  
ه يف نَّ ، ال إليه أ دٌ بُّ عَ تَـ  يدي اليه يف الدنيا اىل السماءِ األ عُ فْ رَ  مكان ،وال زمان وال  -هعظمتُ  تْ لَّ جَ  -كان 

 .لدعاءِ ا قبلةُ  السماءُ و  الصالةِ  قبلةُ  فالكعبةُ  ، يف الصالةِ  للكعبةِ  هِ جُّ وَ بل كالتَـ ،  السماءِ 
 

تعاىل ال  وهللاُ  ، هُ نُ وِّ كَ مُ و  هُ قُ تعاىل خالِ  هللاَ  نَّ فإ كَ مهِْ ووَ  كَ مِ هْ يف فَـ  رَ وَّ صَ وكل ماتَ  تعاىل ليس بصورةٍ  وهللاُ 
كما قال ،  خلوقني امل ه كصفاتِ وال صفاتُ ، من املخلوقني  حدٍ أ ه ذاتَ وال تشبه ذاتُ  ، مما خلق اً يئيشبه ش

 .)ريُ صِ البَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ وَ  ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ( تعاىل
 

له  دَّ وال نِ  ،  له دَّ له وال ضِ  وال شبيهَ ، له  ال شريك له وال وزيرَ ،  صمدٌ  فردٌ ،  حدٌ ىل واحد أوهللا تعا
 ولُ هو األ ، وله وال والد له  ةال والدآِخَر له ، وال ولد له و له وال  ولَّ أوال ، له  له وال مثيلَ  وال نظريَ 

  . قديرٌ  شيءٍ  و على كلِّ ،  عليمٌ  و هو بكل شيءٍ ،  والباطنُ  والظاهرُ ، االخرُ و 
 
 الرمحنُ  وَ ال هُ ال إله إ هنَّ لى أع عدلٍ  شاهدُ  هِ خبلقتِ  خملوقٍ  وكلُّ ، م اهُ هَ تَـ نْـ م اىل مُ اهُ دَ تَ بْـ مُ  نْ ه مِ قِ لْ خَ  مورِ عاملٌ أب
 هُ رَ هِ ظْ دين احلق ليُ رسله ابهلدى و ، أه قِ لْ خَ  منه تُ ريَ مينه وخِ ه وأوحبيبُ  هُ يُّ فِ ه وصَ ه ورسولُ عبدُ  حممداً  نَّ ، وأ الرحيمُ 

 .مَ لَّ عليه وسَ  ى هللاُ صل ، خامت النبينيو وإمام الثقلني املرسلني  سيد، املشركون  هَ رِ ه ولو كَ على الدين كلِّ 
 
تكلموا هم جاؤوا ابحلقِّ و كلُّ و ، سلم م آدم وخامتهم حممد صلى هللا عليه و وهلأ،  هُ لَ سُ رُ  لهِ بْ قَـ  رسلَ هللا أ نَّ أو 

 فِ حُ والصُ  بِ تُ الكُ  نَ يهم مِ عل لَ زِ نْ ما أُ  كلُّ ، و  جلَّ و  غوا عن رهبم عزَّ صدقوا فيما بلَّ و  وا الرسالةَ غُ لَّ بَـ ، و  ابلصدقِ 
ن ، وأ هم على حقٍ لُّ ك  لَ سُ الرُ  نَّ ، وأوال نيب بعده  الرسلِ  صلى هللا عليه وسلم خامتُ  حممداً سيد�  نَّ أو  ، حقٌ 
   عليه وسلمصلى هللا حممدٍ سيد�  على شريعةِ  ويكونُ  خر الزمانِ سى عليه الصالة والسالم ينزل يف آعي
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ه  عليه و سلم بنفسِ ابلنيب صلى هللا يَ رِ سْ ، أُ  حقٌ  املعراجَ  نَّ ، وأ هِ تِ نَّ وسُ  هِ ىل دينِ إ داعياً ،  هِ تِ مَّ أُ  نْ مِ  كواحدٍ 
  ىل بيتِ إ ةَ كَّ مَ  نْ مِ  واحدةٍ  ه يف ليلةٍ بشخصِ و 

َ
،  شاءَ  ىل حيثُ إ ىل السماءِ إ جَ رَ عَ  ُمثَّ  اقِ رَ البُـ  رِ هْ على ظَ  سِ دِ قْ امل

 الطيباتُ  الصلواتُ  ملباركاتُ ا بقوله التحياتُ  اهُ يَّ حَ و  لَّ جَ و  ه عزَّ عليه وسلم وقف بني يدي ربِّ ه صلى هللا نَّ وأ
 من ربه عز �َ مث دَ  ه ،وبركاتُ  هللاِ  ورمحةُ  ها النيبُّ يُّ وقال السالم عليك أ دٍّ رَ  حسنَ عليه أب دَّ هللا تعاىل رَ  ، وأنَّ هلل 

  ).ىنَ دْ أَ  وْ أَ  نيِ سَ وْ قَـ  فكان قابَ  ىلَّ دَ تَ  فَـ �َ دَ  ُمثَّ بقوله تعاىل ( العزيزِ  يف الكتابِ  هُ رَ كَ كما ذَ   ، تكرميٍ  وَّ نُـ وجل دُ 
 

 نَ مِ  والواجباتِ  الفرائضِ  نَ مِ  عنهم التكليفُ  طُ قَ م ال يسْ هبِِّ رَ  نْ م مِ هبِ رْ قُـ هم و منزلتِ  وِّ لُ الصاحلني مع عُ  وأنَّ 
ه مل نَّ ، فإرَ فَ فقد كَ  ضُ عنه الفرائ طَ قَ وسَ  اً يَّ لِ وَ  ه صارَ نَّ أ مَ عَ زَ  نْ مَ ، و ذلك  وغريِ  الصيامِ واحلِج و  والزكاةِ  الصالةِ 

ولقد قام  ، ةِ وَّ بُـ لنُـ ا حتت شجرةِ  الويل كبقلةٍ  نَّ أو  ، ولياءِ عن األ َيْسُقطُ فكيف  ، نبياءِ ْط ذلك عن األْسقُ يَ 
وما  كَ ذنبِ  نْ مِ  قدمَ ما ت لك هللاُ  يغفرْ  ملْ أفقيل له ، رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حىت تورمت قدماه 

 ).شكوراً  عبداً  كونُ فال أأ(؟ فقال رَ خَّ أتَ 
 
 لَ زَ نْـ أَ ما  وهو على طريق االختيار واخلرب والتصديق هلل يف مجيع ، ابلقلبِ  هو تصديقٌ  العبادةِ  ميانُ إو 
، وهي هذه العبادةِ  ه حتتَ ويدخل ذلك كلُّ ،  وجلَّ  وا عن هللا عزَّ غُ لَّ مجيع ما بَـ و  ه عليهم السالمُ نبيائِ أعلى 

 التصديقَ  نَّ أوال خالف  ، هِ سلِ على رُ  نزل هللاُ أمبا خر ، و رسله واليوم اآلاإلميان ابهلل تعاىل ومالئكته وكتبه و 
بينه وبني  مؤمناً  العبدُ  ريُ يص، و  القلبِ  هو تصديقُ  الركنُ ، و  ميانِ اإل نُ كْ وهو ُر ،  ميانِ اإل لثبوتِ  ىٍ كِّ َز ابلقلب مُ 

  هللا تعاىل ابلتصديقِ 
ُ
، و ينقصُ  يزيدُ  ميانَ ، وأنَّ اإله ميانُ إ ، ليجري عليهعليه  ةٌ اللَ دَ  ابللسانِ  قرارُ ، واإل دِ رَّ جَ امل

 .مؤمنٌ  مسلمٍ  كلُّ ، و  واحدٌ  واالسالمُ  ميانُ واإل
 
،  حقٌ  ضَ رْ والعَ  قٌ ح البعثَ  وأنَّ  ، ما حقٌ سؤاهلَ  وأنَّ  ، حقٌ  ريَ كِ و نَ  اً رَ كَ نْ مُ  أنَّ ، و  حقٌ  القربِ  عذابَ  نَّ أو 

 غريِ  نْ هم مِ م بعينِ رهبَّ  نَ وْ رَ يَـ  اجلنةِ  هلَ ، وأنَّ أ ا حقٌ عذاهبَ و  والنارَ ،  ها حقٌ نعيمَ و  اجلنةَ  ، وأنَّ  حقٌ  واحلسابَ 
 قراءةَ  نَّ أو  ،ت السِ  اجلهاتِ  نَ مِ  ةٍ هَ وال يف جِ  وال على مكانٍ ،  ابلةٍ قَ وال مُ  وال كيفيةٍ ،  ةٍ حاطَ إوال دراكٍ إ

 الكوثرِ  حوضُ ، و  حقٌ  راطُ والص،  حقٌ  وامليزانُ  ، هِ بشمالِ  والكافرُ  هِ ه بيمينِ كتابَ   ى املؤمنُ تَ ؤْ يُـ ،  حقٌ  بِ تُ الكُ 
رسول هللا  حابِ صأ حمبةُ ، و  حقٌ  للمؤمنِ  والشفاعةُ  ، للنيب صلى هللا عليه و سلم حقٌ  والشفاعةُ ،  حقٌ 
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كان هذا ه و سولِ ر هلِل و  حمبةً  هكان عند  نْ فمَ  ، هم على هدىً كلُّ ، و  حقٌ  صلى هللا عليه و سلم على العمومِ 
اب أ ،  وأنَّ  ه فيهم بسوءٍ لسانُ  وال ينطقُ ، منهم  حدٍ أ ضِ غْ م وال بُـ هُ ضُ غْ ال خيطر يف قلبه بُـ ، عنده  عزيزاً  الدينُ 
بن اخلطاب  عمرَ  خالفةُ  هُ وبعدَ  ، حقٌ  هُ تُ هللا صلى هللا عليه وسلم و خليفَ  رسولِ  عنه صاحبُ  رضي هللاُ  بكرٍ 

لي بن ايب طالب  ع و بعده خالفةُ  ، عثمان بن عفان رضي هللا عنه حقٌ  بعده خالفةُ ، و  رضي هللا عنه حقٌ 
ينا حممد صلى هللا د نببع اخللقِ  فضلُ ، وأ هم حقٌ كلهم خالفتُ   هؤالءِ ، و  رضي هللا عنه حقٌ و  هُ هَ جْ و  هللاُ  مَ كرَّ 

 مجعني.رضي هللا عنهم أ مث عليٌّ ،  مث عثمانَ ،  مث عمرُ ،  الصديقِ  بو بكرٍ أ، نبياء عليه وسلم واأل
  

 .منه وهللا بريءٌ ، فمن خالفه وقال غري ذلك ال برهان له ، ا نَ مذهبُـ  و �َ فهذا اعتقادُ 
 

هللا  رمحةُ  سلفِ ال بكم فهذا اعتقادُ  قَ لَّ عَ تَـ  نْ مَ  اعتقادَ ك و هذا اعتقادَ  جعلْ إ :عبد الرحيم أي مث قال
 مجعني.عليهم أ
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 16اجمللس الرابع
 

من قلبه  ة، حني ميشي على وجه األرض تفجرت ينابيع احلكم كان رضي هللا عنه آية من آ�ت هللا
منها ما قاله رضي هللا عنه سنة سبع ومخسني ومخسمائة برواق  ، وجرت على لسانه كالبحر الزاخر الطاهر

" أم عبيدة " اثلث يوم من شعبان بعد العصر يف جملسه العام احلافل ابلعلماء األعالم واألولياء الكرام 
  واألعيان وعرفاء الزمان وهو :

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 ِيبِّ نَ ، املرسلني على سيدِ  والسالمُ  والصالةُ ، احلامدين الذين ارتضاهم وهداهم  به محدَ  حلمد هلل محداً يندرجُ ا

، وعلى آله وأصحابه  ، مْ اهُ ِمحَ  دَ يَّ وشَ ، النبيني  به منارَ  الذي أعلى هللاُ  � حممدٍ سيدِ ، هللا  حبيبِ ،  الرمحةِ 
وعلى  وعلينا، هم وعلى اتبعيهم ووارثيهم وحمبي،  والواليةِ  ةِ يَّ يقِ دِّ الصِ  آفاقِ  وكواكبِ ،  اهلدايةِ  مساواتِ  أقمارِ 
 .أمجعنيَ  هللا الصاحلنيَ  عبادِ 

 
  ، أما بعد

  أركان : وهي على أربعةِ  ، األخالقِ  مبكارمِ  حَ لُ صَ  هذا الدينِ  : نظامُ  سادةُ  أيْ 
 هللا تعاىل ،  حقوقِ  إيفاءُ  :فاألول
 هللا صلى هللا عليه وسلم ،  رسولِ  شأنِ  إعظامُ  :والثاين

 ،  والسؤالِ  العيبِ  ةَ يفَ ه خِ ألجلِ  رُ تَـ تَـ سْ عن كل ما يُ  النفسِ  عُ نْ مَ  :والثالث
 .علٍ وف قولٍ  نْ ما يؤذيهم مِ  عن كلِّ  فُّ لكَ وا، هللا تعاىل  خللقِ  املعروفِ  لُ ذْ بَ  :والرابعُ 

 
 ، ولكتابه أنْ  لَ مَ هْ تُـ  الَّ ، ولنواهيه أ لَ ثَ تَـ متُْ  ألوامره أنْ  حقوق هللا تعاىل الغريةَ  نْ مِ  : أنَّ  سادةُ  واعلموا أيْ 

 .رَ ظَ تَ نْـ أن يُـ  هِ ، وللقائِ  رَ قـَّ وَ يُـ  سوله أنْ ، ولر رَ صَ نْ يُـ 
                                                           

 الرفاعي يكتاب ارشاد المسلمین لطریقة شیخ المتقین للشیخ عز الدین أحمد  ابراھیم عمر الفاروثي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود السمرائ16 
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 بُ جَ عْ يَـ فَـ  ه مرضٌ لبِ والذي يف ق والكافرُ  واجلاحدُ  يراها املارقُ  ه ، هذه الصالةُ نفسَ  م هللاُ كُ ُر ذِّ حيَُ ، هللا هللا 
مع  يف حضورٍ  والعارفُ  ، ويقعدُ  ويقومُ  ويسجدُ  يركعُ ، قائماً مستقبًال القبلة  ضَ هَ تَـ وانْـ كيف توضأ لفاعلها  

 .مِ كَ احلِ  ت كلَّ عَ مجََ  ةٌ رَ ضْ هذه حَ  ، الصالةِ  ةِ رَ ضْ ه يف حَ ربِّ 
 

 هذا الوضوءُ  ، الناأبعم مَ كْ طوى احلُ  نْ مَ  ولكن نشكرُ  ، للعلةِ  العملَ  فُ رِ صْ وال نَ  ، للعلةِ  نعم : حنن ال نعملُ 
 يف الرأسِ  نُ كِّ سَ ويُ  ، األطرافِ  حرارةَ  ويصلحُ  ، يف العروقِ  الصاحلِ  الدمِ  نشطةَ  وحيركُ  ، األعضاءِ  كسلَ   يدفعُ 
ها أقلُ  ، الطهارةِ  عدمِ  نْ مِ  إىل الباطنةِ  تصلُ  أدواءٍ  تسعةِ  شرَّ  يدفعُ  الشرعيُّ  النقيُّ  واالستنجاءُ  ، البخارِ  اثئرةَ 

أطماراً فإنه يقي  وإن كانت األثوابُ  ، فيهما والنظافةِ  والبدنِ  الثوبِ  طهارةِ  مُ كْ وحُ ، الغلظة يف العروق  ةُ بَّ شَ 
يت تقوم ابحلكة ال ةَ لَّ ضُ اخلُ  اجللد احلرارةَ  يف ورقةِ  تُ بِّ ثَـ الذي يُـ  دِ لْ اجلِ  17اخِ مَ ضِ  منْ  وحيفظُ  البشرةِ  ثِ عْ من وَ 

 ةِ نَّ ا جاء يف السُ م وما أحسنَ ، واجلرب والنزعة الصفراء يف العروق واحلموضة الكافلة لتوليد الدمامل القبيحة 
 ن إكمالِ ويف ذلك م ، أي مل يكن عن سبب مجاعٍ ، رٍ هْ ه ما كان عن طُ وأحسنَ  ، اجلمعة يومَ  االغتسالِ  نَ مِ 
من األوقات  وقتٍ   كلِّ يف الوضوءُ  نَ سِ حْ تُ اسْ  دِ ، وقَ  ما فيه بالغٌ  اآلدميِّ  وجودِ ال لنظامِ  الصاحلةِ  احلكمةِ  ةِ بِ تْ رُ 

  ملا فيه من املنافعِ   - ولو أمكن املرء إمرار اليوم بوضوء واحد - اخلمسةِ 
ُ
  سفسافه دفعِ ب لألنفِ  ةِ يثَ غِ امل

ُ
 رِ ضِ امل

  وملا فيه من املنافعِ ، احللقوم اليت تتدىل إىل الصدر بطرقِ 
ُ
  هِ تِ طَّ ل غَ بتبديِ  للفمِ  ةِ يثَ غِ امل

ُ
من  على كثريٍ  ةِ لَ مِ تَ شْ امل

 فُ لِ كْ وتُ  األسنانِ  مَ حلَْ  ضُ مِ رْ  تُـ ه اليتشوطتِ  ه وتربيدِ ه وتنقيتِ رائحتِ  إلصالحِ  والصاحلةِ ، التبديل  الالزمةِ  العوارضِ 
 ه.وبعدِ  مع الوضوءِ  وما أحسن السواكَ ، لصفها  ها املالصقةَ عروقَ 

 
 ويزيدُ ، ها دمِ  فَ لِ تَ خمُْ  نُ سِّ وحيَُ  البشرةَ  حُ لِ صْ ما يُ  اجللد ةِ رَّ حَ  إبرادِ  نْ مِ  نيِ نَ ذُ األُ  حِ سْ ومَ  الوجهِ  لِ سْ ويف غَ 

 العيننيِ  من خمْ الصَ  ةَ سَّ خِ  ويزيلُ ،  هِ على فسادِ  يهِ قِ بْ وال يُـ  األصلَ  دُ سِ فْ ال يُـ ، كرار   رشفٍ  ز�دةَ  الصاحلَ  الدمَ 
 ح طريقهما.لِ صْ يُ فَـ  واألذننيِ 
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اً مَ لْ عِ ،  ةِ يَّ دِ بْ العَ  ةِ لَّ ذِ بني يديه تعاىل بِ  والقيامُ  شئ، 18يةِ انحدهلل ابلو  الوقوف بني يدي هللا هو االعرتافُ وهذا 

وإليه   ويقطعُ  لُ صِ ويَ ،  عُ مِّ جيَُ و  قُ رِّ فَ ويُـ  ، وينفعُ  ويضرُّ ،  نعُ عطي وميَ ويُ ،  يتُ يي وميُ أبنه سبحانه هو الذي حيُ 
بنفسه  زِ جْ العَ  بسرابلِ  لَ بَ رْ سَ وتَ ، ه لِ عْ ودعوى فِ  هِ غرورِ  ةِ يَّ طِ عن مَ  نزلَ  هذه الوقفةَ  فإذا وقف العبدُ . املصريُ 

عن أفعاله   هُ هللا سيسألُ  أنَّ و ، على هللا  ضُ رَ عْ ويُـ  رُ شَ حْ يُ أنه سَ  فاستند يف كل أفعاله إىل هللا تعاىل ، وحتققَ 
 ، هُ قَ هم بوائِ كلُّ   ن الناسُ و�م، هللا  قِ لْ خَ  نْ مِ  قٍ لْ على خَ  فال يتجاوزُ  هِ تِ يَّ دِ بْ عَ  فهنالك يقف عند حدِّ  ، كلها

مة هللا فيهم ، وأقام كل م من بعضهمهُ نَـ مَّ على الناس أوقفهم عند حدودهم ، وأَ  حاكماً قادراً  هللاُ  هُ زَ رَ فإذا أبْـ 
، ع احلق ال مع نفسهوكان م، ألمر هللا  وانقادَ ، حبكم هللا  يَ ضِ حمكوماً رَ  أبـَْرَزهُ وإذا ، هلا  لَ تِ وقاتل عليها وقُ 

هذه  مُّ  ، وأُ هلل ورحم من هو دونه مرضاةً ، ه لوجه هللا وأعان من هو مثلَ ، إعظاماً ألمر هللا  هُ فوقَ  نْ مَ  مَ ظَّ عَ 
  اءِ شَ حْ الفَ  نِ ى عَ هَ نْـ تَـ  ةَ َال الصَ  إنَّ ( ، الصالةُ  مِ كَ احلِ 

ُ
 ألحكامِ  اجلامعُ  الذكرُ يعين  ،) رُ بَـ كْ أَ  هللاِ  رُ كْ ذِ لَ وَ  رِ كَ نْ وامل

 إنْ ، (  )ونَ عُ نَـ صْ ا تَ مَ  يعلمُ  وهللاُ ( من كل شيءٍ  لطاً� على النفسِ سُ  أكربُ  - الذي هو الصالةُ  - ةِ يَّ دِ بْ العَ 
ُتمْ  مْ تُ نْـ سَ أحْ   .)اهَ لَ فَـ  متُْ أْ سَ أَ  إنْ وَ  مْ كُ سِ نفُ ألَ  أْحَسنـْ

 
 وإنَّ ( ، اهيوَ والنَـ  ألوامرِ ا به إىل نسيانِ  شُّ هِ إليها يَ  والنظرُ  ، إىل اآلاثرِ  رِ ظَ وًال على النَ بُ جمَْ  وملا كان اإلنسانُ 

عن  لينقطعَ  مراتٍ  سَ مخ يف اليوم والليلةِ  افرتض سبحانه على العبد الصالةَ ،  ) رحيمُ  لرؤوفٌ  ابلناسِ  هللاَ 
هو  نْ الذي أزال مَ  هللاِ  ذكر قوةَ  ةٍ يَ غِ طْ مُ  ةٍ وَّ كان يف قُـ   فإنْ  ، واألزمانِ  األحوالِ  وإىل طوالعِ  إىل اآلاثرِ  النظرِ 

هو  نْ مَ  رَ قَ ي أفْـ هللا الذ رِ دَ قَ  ةَ مَ دْ ذكر صَ  غٍ طْ مُ  كان يف مالٍ   ه ، وإنْ لربِّ  أقوى منه فهدم صومعة غروره وذلَّ 
منه  هو أكثرَ  نْ مَ  هللا الذي أخافَ  عظمةِ  فَ رُّ صَ تَ  رَ كَ ذَ  نٍ وأمْ  ةٍ عَ كان يف دَ   ه ، وإنْ لسلطانِ  رَ سَ كَ أغىن منه فانْ 

 رَ كَ ذَ   مزعجٍ  رٍ سْ وعُ  ادحٍ ف ، وإن كان يف كربٍ  مِ رَ الكَ  على عتبةِ  فَ كَ وعَ  الغفلةِ  ةَ هامَ  سَ كَّ فنَ ، اً نَ أمْ  وأعزَّ  ةً عَ دَ 
 فاطمأنَّ ، ًا عَ زَ نْـ منه مَ  يقَ  وأضابًَ رْ منه كَ  منه حظًا وأهمَّ  هو أسوأَ  نْ مَّ عَ  جَ رَّ ه فَـ فإنَّ ، ه عنا�تِ  هللا وخوارقَ  فَ طْ لُ 
 عليه سبحانه. ه لالعتمادِ مهتُ  تْ نَ كَ وَر ، ه ربِّ  فِ طْ بلُ 
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عمى أن أنت � ، أي واإلميانِ  نِ األمْ  نُ صْ حِ  ، هللاِ  نَ مِ  بِ رْ القُ  مُ لَّ الدين ، سُ  هي عمودُ ، الصالة الصالة 
  .كَ تِ وَ لْ يف جَ  19تكفل، كغ كَ تِ وَ لْ ك يف خَ تِ وَ هْ كلَ   الصالةَ  أنَّ  تَ نْ نَـ ظَ ،  البصريةِ 
 

 هُ رُ يْـ طَ  يلتقطُ  لٍ قْ عَ  نْ بك مِ   نعوذُ إ�َّ  مَّ ، اللهُ  مِ هْ ى الفَ وَ عْ اه دَ مَ وأعْ  هُ دَّ سَ  مٍ هْ فَـ  نْ بك مِ  نعوذُ  إ�َّ  مَّ اللهُ 
 .احلكمةِ  نَ له مِ  ا وال نصيبَ هَ فَ يَـ جِ  لفُ و� هِ بَ الشُّ  اتِ بَّ حَ 

 
  الفكرةِ  أبوابَ  يفتحُ  ، الفؤادِ  لُ قَ يْـ صَ ،  القلبِ  نورُ  :هذا الصومُ 

ُ
 يقولُ  .السرِّ  مرآةِ  ارَ وجيلو غب،  ةِ يَ دِ صْ امل

 
َ
 يصومُ ،  مِ كَ احلِ  عُ مَ يقول له هذا جمَْ  احلكمةِ  ، ولسانُ  شيءٍ  وأليِّ  ما هذا اجلوعُ  القلبِ  امليتُ  الفهمِ  وسُ مُ طْ امل

 مِ كَ احلَ  ةِ مَ كْ حِ  ظاهرَ  لصومِ ا سرِّ  نْ مِ  ذَ ليأخُ ، اإلهلي  األمرِ  اعِ رَ هلل وذبوالً حتت شِ  ةً لَّ ذِ ، إميا�ً واحتساابً  الصائمُ 
  ، دِ بْ والعَ  رِّ إليه بني احلُ  الذي ساوى مبا يؤولُ  العدلِ 

َ
 ، واحلقريِ  والعظيمِ  ، غريِ والص والكبريِ  ، واململوكِ  كِ لِ وامل

 املراتبِ  وأقلُّ ، حاله  رِ دْ نه وعلى قَ و منه يف كل شؤ  الناسَ  فَ صِ نْ ويُـ  هللاِ  أبخالقِ  ، فيتخلقَ  واألمريِ  واملأمورِ 
 ةٌ يَ دِ عَ تَـ مُ  ةٌ رَ دْ له قُ  هذا إذا مل يكنْ  ،القيومِ  احليِّ  العدلِ  اً أبخالقِ قَ لُّ ختََ  اإلنصافِ  مبقامِ  ه ويتحققَ سَ فْ نَـ  فَ صِ نْ يُـ  أنْ 

وإن كان فقرياً ، إليهم  نَ سِ هم وحينو عليهم وحيُْ فريمحَ  الفقراءِ  كان غنيًا حالَ   إنْ  رَ كُ ذْ ، ويَ  على غريه البتةَ 
الشاكرين يف  ألغنياءِ اب هُ قَ حِ لْ ابهلل أن يُـ  سن الظنَّ وحيُ ، الذي ساوى بينه وبني من هو فوقه  فيحمد هللاَ 

 ويعلم أنَّ ، مني بل ولكل املسل ، الفقراء هِ إلخوانِ  الدعاءَ  رُ ثِ كْ ، وهناك يُ  مِ كْ كما أحلقه هبم يف احلُ ،  النعمةِ 
 ،احلاللِ  نَ إال مِ  ىطَ عْ ال تُـ  والصدقةَ  ، ال يكون إال من احلاللِ  والسحورَ ،  على احلاللِ  إالَّ  ال يصحُّ  اإلفطارَ 

 ألهلِ  لُ صُ اليت حتَْ  سِ نْ األُ  اتِ ًا نفحبَ قِّ رَ تَـ مُ  هِ تِ يَّ دِ بْ عَ  يف مقامِ  وخيشعَ ،   عن احلرامِ  فَّ كُ ويَ  للحاللِ  دَ هَ جْ فيَ 
 
ُ
 بحانه ، وقد يكونُ منه س اخلشيةِ  ودوامُ  عن األغيارِ  ةُ بَ يْـ هو الغَ  يف رمضان ، واحلضورُ   ورِ ضُ واحلُ  ةِ دَ اهَ شَ امل
 حالةَ  احلضورِ  قبلةَ  عبةَ الك كما أنَّ ،   الصومِ  حالةَ  احلضورِ  فهو كعبةُ  ، القلبِ  بواسطةِ  يف الصيامِ  ةِ مَّ اهلِ  عُ مجَْ 

 واملقصودُ  ، هو هللاُ  احلقُّ  دُ فاملعبو  وإالَّ ،  احلقِّ  أسرارِ  حملاضرةِ  انِ تَ نَـ يـَّ عَ إال جهتان مُ  والكعبةُ  وما القلبُ  ، الصالةِ 
  هُ وإنَّ ، هو  ابلذاتِ 

ُ
 ختلفت اجلهاتُ ال على جهةٍ  لُّ دُ تَ  األسرارِ  ولو كانت مواقعُ ،  واملكانِ  عن اجلهةِ  هٌ زَّ نَـ مل

  من هذه اجلهاتِ  ومل يكن القصدُ  ، املطلوبُ  وضاعَ  العزميةِ  عزمُ  تَ وتشتَّ 
ُ
 ، ةِ مَّ اهلِ  عُ مجَْ  إالَّ  ةِ رَ اضَ حَ للمُ  ةِ نَ يـَّ عَ امل

  هذا يف مقامِ  ، )هللا هُ جْ وَ  مَّ ثَ ولوا فَـ فأينما تُ (
ُ
 كَ هَ جْ وَ  لِّ وَ فَـ (العبودية  خبدمةِ  هِ جْ الوَ  تعفريِ  ، ويف مقامِ  ةِ رَ اضَ حَ امل
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  رَ طْ شَ 
َ
 لُّ سَ ه كما يُ تِ لَ فْ غَ  دِ مْ غَ  نْ مِ  لَّ وسُ ،  هِ تِ عادَ  ةِ افَ ثَ كَ   نْ مِ  خرجَ  ابلصومِ  وإذا تريض العبدُ  ) ،امِ رَ احلَ  دِ جِ سْ امل
ا فهو هَ دِ تَ على وَ  ه و�مَ ادتُ ع هُ تْ لَ قَ أثْـ  نْ فمَ  ، وإالَّ  ودنيويٍّ  ديينٍّ  لكل عملٍ  حُ لُ صْ ، وهناك يَ  هِ من قرابِ  السيفُ 

 أخٍ  وكلُّ ، اآلخرة  لِ بُ سُ  الدنيا وال يف به ال يف مهماتِ  عُ فَ تَـ نْـ ال يُـ  ذلك الرجلُ  ا ، ومثلُ هَ غائلتِ  سُ لْ ها وحِ ربيطُ 
 يف اآلخرة. يف الدنيا ال ينفعُ  نفعُ ال ي

 
 الزكاةِ  ، وكلمةُ هلم  هللاُ  مَ سَ للذين قَ  عن احلالل ى من احلاللِ طَ عْ تُـ ، العارفني  الصاحلني وكنزُ  رُّ بِ  هذه الزكاةُ 

  ه من الطريقِ وطلبِ  احلاللِ  معانيها ابقتناءِ  ةِ يَّ لِ كُ بِ  �طقةٌ 
َ
 والزراعةِ  ابلتجارةِ  ا املقصودِ مبعناه رُ مُ أتَْ  ، يِّ ضِ رْ امل

 مَ ِمهَ  جاذبةٌ  ،النعمةِ  شكرِ ب هلم ملزمةٌ  والرمحةُ ، ابملسلمني  ةِ والرأفَ  يف هللاِ  والتعاونِ  ةِ الَ طَ البَ  حِ رْ وطَ ،  والصناعةِ 
 .النهايةِ  ألهلِ  حُ لُ صْ تَ  رٌ خَ أُ  مٌ كَ حِ  ابهلل مِ لْ العِ  أسرارِ  نْ وفيها مِ ،  الرزقِ  للسعي الصاحل وطلبِ  ةِ الفاقَ  أهلِ 

 
  مُ سِ وْ مَ  جُّ وهذا احلِ 

ُ
  جتارةُ  ، نيَ صِ لِ خْ امل

ُ
إىل  الُ حَ فيه الرِ  دُّ شَ تُ  ، لقيومِ ا على احليِّ  القدومِ  جُ وذَ منُْ أُ  ، نيَ قِ فَّ وَ امل

 واستكمالِ  ةِ لَ والراحِ  الزادِ  بعد اقتناءِ  ، اليت ارتضاها هللاُ  والبقاعِ ،  هللاِ  صلواتِ  عليه أفضلُ ، ه نبيِّ  وز�رةِ  هللاِ  بيتِ 
إىل  تسوقُ  املباركةُ  هفكلمتُ  ، حاللٍ  مالٍ  نْ مِ  إالَّ  لُ بَ قْ ويُـ  حُ صِ ماالً وبد�ً وغري ذلك ، وال يَ  االستطاعةِ  شروطِ 

  يِّ اإلهل على األمرِ  ةِ مَ لِ الكَ  عِ مجَْ  نْ وفيه مِ  ، يف األعمالِ  لِ سَ الكَ  رِ جْ وهَ  احلاللِ  املالِ  عِ مجَْ 
َ
 تظهرُ  انٍ عَ مَ  يِّ ضِ رْ امل

 مِ زْ العَ  مئزرَ  دُّ شُ يَ و  ، ابلوفاقِ  و�مرُ  ه عن اخلالفِ حالِ  ينهى لسانُ  ، به اخلريَ  هللاُ  يريدُ  بٍّ ذي لُ  لكلِّ 
ْرِضيِّ  املطلوبِ  الستحصالِ 

َ
 لتتمكن من حفلةِ  ، ألمةِ ا عصابةِ  على وقايةِ  ضُ رِّ وحيَُ  ،  سِ فُ نْـ األَ  قِّ شِ ولو بِ  امل

 أسفاراً �َ دْ وَّ ردها لسَ لو أرد� س معانٍ  وضمن هذه املعاين الشريفةِ  ، القلبِ  آمنةَ  اخلاطرِ  ةَ بَ ها فتؤديها طيِّ دينِ 
 حممدٌ  ال إله إال هللاُ : اخلالصُ  املوقنُ  املسلمُ  املؤمنُ  قولُ  مِ كَ لكل هذه احلِ  اجلامعةَ  احلكمةَ  وإنَّ ، ا ألباابً نَ شْ طَ وأَ 

 صلى هللا عليه وسلم. رسول هللا
 
 فيه رسولُ ، ى بل الوسيلة الكرب ، ظمى العُ  والواسطةُ  خريٍ  كلِّ   وكنزُ  مةِ احلك احلقائق وروحُ  ابُ بَ لُ  التوحيدُ 
 صلِّ  مَّ ، اللهُ ها القبولُ بِ قوالِ  ابرئِ  نْ فقابلها مِ  ،  القلوبِ  قَ رُ طُ  وأصلحَ  وحما الشكوكَ  ابحلقِّ  الذي جاءَ  الرمحةِ 

ملرتبته يف حظائر  له إعزازًا جلنابه وإعظاماً  هُ الذي اخرتتَ ،  هِ رِ دْ قَ  برفيعِ  وسالمًا يليقانِ  صالةً  مْ عليه وسلِّ 
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ا نَ محَْ وارْ  ، املغفرةِ  التقوى وأهلُ  ك أهلُ إنَّ  ، 20هُ تُ جَ هْ مُ  ه وتفرحَ قلبُ  ويطيبَ ،  هُ نُ يْـ بعنايتك فيه عَ  رَّ قَ تَـ لِ ، قدسك
إميا�ً بك وإيقا�ً  ، والسالمُ  ةِ الصال ا عليه وعلى آله وأصحابه أكملُ نَّ ومِ ، نا مبحبته قلوبَ  رْ وِّ ونَـ ، له  كَ تِ بَّ حَ مبَ 

 .� عظيمُ  يُّ لِ � عَ ، إال بك  ةَ وَّ ل وال قُـ وال حو ، وانتهاضاً ملرضاتك ، برسالته
 

                                                           
 "ھمتھ" في بعض النسخ 20 
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 21اجمللس اخلامس
 يف العقيدة

 
يف عام مخسمائة وسبعني جلس اإلمام الرفاعي علي كرسيه بعد صالة اجلمعة يف أم عبيدة وقال 

أَمتَّ  فلما ،واإلقبال علي هللا لوجه هللا برتك مطامع الدنيا واآلخرة""طريقي عقيدة طاهرة وسرسرة عامرة 
اإلماُم جملَسه املبارَك ، قال له خادُمه الشيُخ يعقوُب بن كراٍز: سيدي لو كتبت لنا كتاابً يف العقيدة نـَُعوَُّل 

 تبوا:وقال اكعليه ومثلُنا ، أيضاً يعوِّل عليه مريدوك بعدك فأجابَه ، وأمر ابلدواة والقرطاس ، 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

عيِد ، الفعَّاِل ملا يريُد ، ذي العرِش اجمليِد ، والبطِش الشديِد ، اهلادي صفوَة 
ُ
احلمُد هلِل ، املبدِئ امل

العبيِد  إىل املنهج الرشيد ، واملسلك السديد ، املنعم عليهم بعد شهادة التوحيد ، حبراسة عقائدهم عن 
تفاء صحبه ملصطفى صلى هللا عليه وسلم ، واقظلمات التشكيك والرتديد ، السائق هلم إىل اتباع رسوله ا

األكرمني ابلتأييد والتسديد ، املتجلي هلم يف ذاته وأفعاله مبحاسن أوصافه اليت ال يدركها إال َمْن ألقى 
ُهْم يف ذاته أنه: واحٌد ال شريك له ، فرٌد ال ِمْثَل له ، صمٌد ال ِضدَّ له ،  َعرِِّف إ�َّ

ُ
السمَع وهو شهيٌد ، امل

 رٌد ال ِندَّ له. متف
 

وأنه قدٌمي ال أول له ، أزيلٌّ ال بدايَة له ، مستمُر الوجوِد ال آخر له ، أبديٌّ ال �ايَة له ، قيوٌم ال 
 النقضاء وَتَصرُّمِ اب انقطاع له ، دائٌم ال انصراَم له ، مل يزْل وال يزال موصوفاً بُنعوِت اجلالل ، ال يُقضى عليه

 ، بل هو: األوُل واآلخُر والظاهُر والباطُن.اآلماِد وانقراض اآلجال 
 

                                                           
 ةخالصة اإلكسیر في نسب سیدنا الغوث الرفاعي الكبیر للشیخ اإلمام علي أبي الحسن الواسطي، وكتاب المعارف المحمدیة في الوظائف األحمدی 21 

 احمد عز الدین الصیاد الرفاعي.للقطب الكبیر 
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وأنه ليس جبسٍم مصوٍَّر ، وال َجْوَهٍر حمدوٍد ُمَقدٍَّر، وأنَّه ال مياثُل األجساَم ال يف التقدير وال يف قبول 
وداً وال مياثُله جاالنقسام ، وأنه ليس جبوهٍر وال َحتُلُّهُ اجلواهُر ، وال بَعَرٍض وال َحتُلُّهُ األعراُض ، بل ال مياثُل مو 

 موجوٌد ، وليس كمثله شيٌء وال هو مثُل شيٍء. 
 

ُه املقداُر وال حتويه األقطاُر ، وال حتيط به اجلهاُت وال َتْكنـُُفُه السمواُت ، وأنَّه مستٍو عل ى وأنَّه ال َحيُدُّ
 
ُ
راِر والتمكُِّن واحلُلوِل َماسَِّة واالستقالعرِش على الوْجِه الذي قاله ، وابملعىن الذي أراَدهُ ، إستواءاً ُمنَـزَّهاً عن امل

واالنتقاِل ، ال حيمُلُه العرُش ، بل العرُش وَمحََلُتُه حممولون بلطف ُقدرته ومقهورون يف قبضته ، وهو فوق 
ل هو رفيُع الدرجاِت عن ، به قـُْراَبً إىل العرش والسماءالعرش وفوق كل شيء إىل ختوم الثرى ، فوِقيًَّة ال تُزِيدُ 

العرِش والسماِء ، كما أنه رفيُع الدرجاِت عن الثرى ، وهو مع ذلك قريٌب ِمْن كلِّ موجوٍد ، وهو أقرُب إىل 
العبيد من حبل الوريد ، فهو على كل شيٍء شهيٌد ، إذ ال مياثل قـُْربُُه قُرب األجسام ، كما ال ُمتَاِثُل ذاتُه 

 ذاِت األجساِم. 
 

، َس عن أْن َحيُدَّه زمانٌ ا تقدَّ لُّ فيه شيء ، تعاىل عن أن حيويه مكاٌن ، كمحيُ ال ُحيلُّ يف شيء وال  َوأَنَّهُ 
 بل كان قبل أْن خلَق الزماَن واملكاَن ، وهو اآلَن على ما عليه كان. 

 
، االنتقالهُ ُمقدٌس عن التغريُّ و نَّ ه ، َوأَ وأَنَّهُ ابئٌن بصفاتِه عن َخْلِقه ، ليس يف ذاتِه ِسَواُه وال يف ِسَواُه ذاتُ 

ال حتلُُّه احلوادُث ، وال تعرتيه العوارُض ، بل ال يزاُل يف نُعوِت جالله ُمنَـزَّهاً عن الزوال ، ويف صفات كماله 
 ُمستغنياً عن ز�دِة االستكمال.

 
لقراِر ، وإمتاماً اوأَنَُّه يف ذاتِه معلوُم الوجوِد ابلعقولِ ، َمْرِئيُّ الذاِت ابألبصاِر نعمًة منه ولطفاً ابألبرار يف دار 

للنعيم ابلنظِر إىل وجهه الكرمي  ، وأَنَُّه حيٌّ قادٌر جباٌر قهاٌر ، ال يعرتيه قصوٌر وال عجٌز ، وال أتخُذه ِسنٌة 
وال نوٌم ، وال يعارضه فناٌء وال موٌت ، وأَنَُّه ذو امللِك وامللكوِت ، والِعزَِّة واجلربوِت ، له السلطاُن والقهُر 

تَـَفّرُِد ابخللِق و واخللُق واأل
ُ
االخرتاِع، مُر ، والسمواُت مطو�ٌت بيمينه ، واخلالِئُق مقهوروَن يف قبضِتِه ، وأَنَُّه امل
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ُد ابإلجياِد واإلبداِع ، َخَلَق اخلَْلَق وأعماَهلم ، وَقدََّر أرزاَقهم وآجاهلَ  تَـَوحِّ
ُ
عنه مقدوٌر ، وال يـَْعُزُب  ، ال يشذُّ مامل

 موِر ، ال ُحتَْصي مقدوراتُه وال تتناهى معلوماتُه.عن علِمه تصاريُف األ
 

وأَنَُّه عاملٌَ جبميع املعلومات ، حميٌط مبا جيري من ختوِم األرضَني إىل أعلى السمواِت ، ال يـَْعُزُب عن 
لِة يعلمه مثقاُل ذرٍة يف األرض وال يف السماء ، بل يعلُم دبيَب النملِة السوداِء على الصخرِة الَصمَّاِء يف الل

الظلماِء ، ويُْدرُِك حركَة الَذرِّ يف َجوِّ اهلواِء ، ويعلُم الِسرَّ وأخفى ، ويطَِّلُع على هواجِس الضمائِر وخفياِت 
، ذاتِه ابحللوِل واالنتقال صٍل يفالسرائِر بعلٍم قدٍمي أزٍيل مل يزل موصوفاً به يف أزل اآلزاِل ، ال بعلٍم ُمتجدٍد حا

لِك وامللكوِت قليٌل وال كثٌري، صغٌري أو كبوأَنَُّه ُمرِيٌد للكائ
ُ
ري، خٌري أو ناِت ُمَدبٌِّر للحاداثت ، فال جيري يف امل

شٌر، نفٌع أو ُضرٌّ، إمياٌن أو ُكْفٌر، ِعرفاٌن أو ُنْكٌر، فوٌز أو ُخْسٌر، ز�دٌة أو نقصاٌن ، طاعٌة أو عصياٌن ، إال 
ه َلْفَتةُ �ظٍر وال اَء كاَن ، وما ملْ يشْأ ملْ يكْن ، ال َخيْرُُج عن مشيئتبقضائه وَقَدرِِه ، وُحْكِمِه ومشيئِتِه ، فما ش

 ِمْن فـَْلَتُة خاطٍر، بل هو املبدُئ املعيُد الفعَّاُل ملا يريُد ، ال رادَّ حلُْكِمه وال ُمَعقَِّب لقضائِِه ، وال َمْهَرَب لعبدٍ 
مَع اإلْنُس واجلنُّ واملالئكُة له على طاعِته إال مبحبِته وإرادتِه ، لو اجت َمْعِصَيِتِه إال بِتَـْوِفيِقِه وَرْمحَِتِه ، وال قوةَ 

والشياطُني على أن حيركوا يف العاملَِ ذرًة أو ُيْسِكُنوَها دون إرادتِه ومشيئِته لعجزوا عن ذلك ، وأنَّ إراَدَتُه 
، شياِء يف أوقاهِتا اليت قدَّرها األُمرِيَداً يف أزلِِه لوجودِ  قاِئَمةٌ بذاتِِه يف ُمجَْلِة صفاتِِه ، ملْ يزْل كذلك َمْوُصوفَاً هبا ،

 فـَُوِجَدْت يف أوقاهِتا كما أراَده يف أزلِه من غري تـََقدٍُّم وال أَتَخٍُّر ، بل وقعت على ِوْفَق ِعلِمِه وإرادته من غري
 شأٌن عن شأٍن. ، فلذلك مل يشغله تـََبدٍُّل وال تغريٍُّ، َدبـََّر األموَر ال برتتيِب أفكاٍر وتـََربُِّص َزَمانٍ 

 
وإن  ىٌ ويرى ال يعزب عن مسعه مسموع وإن َخِفَي، وال يغيب عن رؤيته مرئوأَنَُّه مسيٌع بصري يسمع 

 أصمخٍة ويسمع من غري ،يرى من غري حدقٍة وأجفان ‘، وال يدفع رؤيته ظالمٌ دّق، ال حيجب مسعه بُعدٌ 
كما   ‘ات اخلَلقإذ ال تشبه صفاته صف وخيلق بغري آلةٌ  ‘ويبطش بغري جارحة ،وآذان، كما يعلم بغري قلب
 ال تشبه ذاته ذوات اخللق.

 
وأنه متكلٌم آمٌر �هٍ واعٌد متوعٌد بكالٍم أزيلٍّ قدمي قائم بذاته ال يشبه كالم اخللق، فليس بصوت حيدث 

 حتريك لسان. طع إبطباق ِشفٍة أووال حبرف يتق ، من انسالل هواء واصطكاك أجرام
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ُنَـزَّلة على رسله

وٌب يف سنة مكتوأن القرآن مقروٌء ابالل ،وأن القرآن والتوراة واإلجنيل والزبور ُكتـُُبُه امل
ابالنتقال إىل  ال يقبل االنفصال والفراق ،وأنه مع ذلك قدٌمي قائٌم بذات هللا املصاحف حمفوٌظ يف القلوب،

هللا  ذاتَ  كما يرى األبرارُ   ،مسع كالم هللا بغري صوٍت وال حرف القلوب واألوراق، وأن موسى عليه السالم
 من غري جوهٍر وال َعَرض، وإذا كانت له هذه الصفات كان حّيًا عاِلمًا قادرًا ُمريدًا مسيعًا بصريًا ُمتكلماً 

سواه إال  وجودَ وأنه ال م ع والبصر والكالم ال مبجرد الذات،ابحلياة والعلم والقدرة واإلرادة والسم 22متصفاً 
أفعاله  وأنه حكيٌم يف ن الوجوه وأكملها وأمتها وأعدهلا،وفائٌض من عدله على أحس ،هو حادٌث بفعله

وَُّر عادٌل يف أقضيته وال يُقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يُتصوَُّر منه الظُلم بتصرفه يف ُملك غريه وال يُتص
ه من إنٍس وجن سوا حىت يكون تصرفه فيه ظُلما، فكل ما الظُلم من هللا، فإنه ال ُيصادف لغريه ملكاً 

بعد  عه بقدرتهوهر وعرض ومدرك وحمسوس حادث، اخرت ومساء وأرض وحيوان ونبات وجوشيطان وَمَلك 
 ،وإنشاؤه إنشاءاً بعد أن مل يكن شيئا، إذ كان يف األزل موجوداً وحده ومل يكن معه غريه ،العدم اخرتاعاً 

ه ال الفتقاره ا حقَّ يف األزل من كلمتمَ ولِ  ،ظهارا لقدرته وحتقيقًا ملا سبق من إرادتهفأحدث اخلَلق بعده إ
 إليه وحاجته. 

 
 ،وأنه متفضٌل ابخلَلق واالخرتاع والتكليف ال عن وجوب، ومتطوٌِّل ابإلنعام واإلصالح ال عن لزوم

تليهم عباده أنواع العذاب ويبفله الفضل واإلحسان والنعمة واالمتنان، إذ كان قادراً على أن يصب على 
 عباده على وأنه يُثيبُ  عدالً ومل يكن قُبحاً وال ظُلما، بضروب اآلالم واألوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه

وال  ،ظلم إذ ال جيب عليه فعل وال يُتصوَُّر منه ،ال حبكم االستحقاق واللزوم ،الطاعات حبكم الَكَرم والوعد
 .جيب ألحد عليه حق

 
ولكنه بعث الرسل  ، الطاعات وجب على اخللق إبجيابه على لسان أنبيائه ال مبجرد العقلوأن حقه يف

ديقهم فيما جاؤا على اخللق تص فبلَّغوا أمره و�يه ووعده ووعيده فوجب ،وأظهر صدقهم ابملعجزات الظاهرة
 ،ب والعجم واجلن واإلنسر وأنه بعث النيب األمي القرشي حممداً صلى هللا عليه وسلم برسالته إىل كافة الع به،

                                                           
 الكلمة أضیفت بمقتضي السیاق 22 
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مال اإلميان بشهادة ك  ر األنبياء وجعله سيد البشر، ومنعوفضَّله على سائ ،فنسخ بشرعه الشرائع إال ما قرره
زم اخلَلق ل، وهي قول (حممٌد رسول هللا) وأالتوحيد وهي قول (ال إله إال هللا) ما مل تقرتن هبا شهادة الرسول

 عنه بعد وأنه ال يقبل إميان عبد حىت يؤمن مبا أخرب ة،ن أمر الدنيا واآلخر بتصديقه يف مجيع ما أخرب عنه م
 ،ح وجسدذا رو  ،ومها شخصان مهيبان يُقِعدان العبد يف قربه سو�ً  ،وأوله سؤال منكر ونكري ،املوت

أول فتنة  ماوسؤاهلُ  ،ومها فتّا� القرب ،ويقوالن َمن ربك وما دينك وَمن نبيك ،فيسأالنه عن التوحيد والرسالة
 والروح كما يشاء. بعد املوت، وأن يؤمن من بعذاب القرب وأنه حق وحكمة وعدل على اجلسم

 
توزن  ،رضطباق السموات واأل وصفته يف العظم أنه مثلُ  ،وأن يؤمن ابمليزان ذي الكفتني واللسان

طرَح صحائف احلسنات وتُ  ،وتتضح يومئذ مثاقيل الذّر واخلردل حتقيقاً لتمام العدل ،فيه األعمال بقدرة هللا
وُتطرح صحائف السيئات  ،يف صورة حسنة يف كفة النور فيثقل هبا امليزان على قدر درجاهتا عنده بفضل هللا

 ظلمة فيخف هبا امليزان بعدل هللا.يف كفة ال
 

تزِلُّ  ،ةوأن يؤمن أبن الصراط حق وهو جسر ممدود على منت جهنم أحدَّ من السيف وأدق من الشعر 
 ون إىل دار القرار.ملؤمنني فُيساقويثبت عليه أقدام ا ،أقدام الكافرين حبكم هللا فيهوي هبم إىل النارعنه 

 
جلنة يشرب منه املؤمنون قبل دخول ا ،حوض حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأن يؤمن ابحلوض املورود

 ، من اللنبأشد بياضاً  ،شهرربًة مل يظمأ بعدها أبدا، عرُضُه مسرية وبعد جواز الصراط، َمن شرب منه شَ 
 ، فيه ميزاابن يصبان من الكوثر.وأحلى من العسل، حوله أابريٌق عددها عدد جنوم السماء

 
إىل َمن يدخل اجلنة و  ،وتفاوت اخللق فيه إىل متناَقٍش يف احلساب وإىل مساَمٍح فيه ،ويؤمن ابحلساب

فار عن وَمن شاء من الك ،بغري حساب وهم املقربون، فيسأل َمن يشاء ِمن األنبياء عن تبليغ الرسالة
 .ويسأل املسلمني عن األعمال ، ويسأل املبتدعة عن السنة ،تكذيب املرَسلني
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د ب  تعاىل، ويؤمن فضل هللاويؤمن إبخراج املوحدين من النار بعد االنتقام حىت ال يبقى يف جهنم موحِّ
ومن  ،نزلتهكلٌّ على حسب جاهه وم  ،بشفاعة األنبياء مث األولياء مث العلماء مث الشهداء مث سائر املؤمنني

ان يف رج منها َمن كبل خي ،فال خيلد يف النار مؤمن ،بقي من املؤمنني ومل يكن له شفيع ُأخرِج بفضل هللا
 قلبه مثقال ذرة من اإلميان.

 
لم أبو بكر مث الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وس أفضلَ  وأنَّ  ‘الصحابة وترتيبهم فضلَ  وأن يعتقد

تعاىل  وأن ُحيِسَن الظن جبميع الصحابة ويُثين عليهم كما أثىن هللا ،عمر مث عثمان مث علي رضوان هللا عليهم
لك ُموِقناً فمن اعتقد مجيع ذ ،وشهدت به اآلاثرُ  ورسوله عليهم أمجعني، فكل ذلك مما وردت به األخبارُ 

يقني فنسأل هللا تعاىل كمال ال ،به كان من أهل احلق وعصابة الُسنة وفارق رهط الضالل وحزب البدعة
 .لنا ولكافة املسلمني إنه أرحم الرامحني ،والثبات يف الدين

 
  



الرفاعي جامع بیت  http://gamei-rifai.com/ الرفاعیة الطریقة موقع  

 23اجمللس السادس
 

مخسمائة برواق سنة مثان ومخسني و ، يف بعض جمالسه الشريفة  قال السيد أمحد الرفاعي رضي هللا عنه
  أم عبيدة بعد كالم شريف.

 
 أي سادة

نِيَّةِ  ةِ ِب العارفَ و حنُني أنِني القل  ، فتطوف يف فيفاِء امللكوِت  �خُذ أَزِمََّة السرائِر اىل رفارِف احلظائِر الرابَّ
ْسَدَلِة على كواِمِن األسرارِ  األعلى

ُ
َتَدلَّْت  ،ىل القلوبِ ا مَّْت وانثنت قافلةً ، فإذا زَ  ، وتشقُّ ُحُجَب الستوِر امل

، فهاَج  ، َفَحرََّكْت أحواَهلا ، فاْهتَـزَّ هلا الِسرُّ ، فاغرتَف اللساُن ِمْن تلك األحوالِ  إليها بعجائب الكشوفات
حلقيقة وما ، وصل اىل ا وماَج ونطَق ابحلقائِق املكنونِة ، فاملتمكُن ِمْن رجاِل احلضرِة إذا غلبه الطرُب ابملنعمِ 

، فتضيءُ  وُن أسرارَهُ ، ويص تعداها ، املتمكُن الكامُل امللحوُظ بعِني الوقايِة واللطِف والصوِن يكتُم أخبارَهُ 
ه حقيقٌة عجيبٌة ، قلُبُه ، ويَرِقُّ طوُق وجوِدِه ، فُتْطَوى في مصابيُح قلِبِه ، ويغلُب حاَلُه ، نعم تذوُب بشريـَُّته

 .خياٌل ُمَصوَّرٌ جبٌل شاِمٌخ ، وجسُدُه 
  وأنشد: 

 كتَم  الغراَم   فزاَدُه  ِكْتَمانُُه  **   وطوى اهلوى فأشاَعُه  أْجَفانُهُ 
 وجفا  الرقاَد وابَت وْهَو ُممَْلَمٌل **   َحتُْدوُه  َحنَْو َحِبيِبِه  أْشَجانُهُ 

 ِنريَانُهُ ْمل يـَْبَق ِمْنُه ِسَوى اخلياُل مصوراً **  حتَت  الثياِب َحتُفُُّه  
 َتْشِفي غليالً يف الفؤاِد مكانُهُ  ما َقْصُدُه غري الوصاِل ونظرًة ** 

 فإذا  رأى  َوْجَه  احلبيِب تـََباَعَدْت ** َعْنُه اهلُُموُم وُشتِّْت َأْحزَانُهُ 
 

                                                           
 .يكتاب إرشاد المسلمین في طریقة شیخ التقین للشیخ عز الدین أحمد الفاروثي ،وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود فاضل السمرائي الرفاع23 
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قال الشيخ عمر الفاروثي رضي هللا عنه: هلل من كالم عرفان خالص صدر علي لسان سيد العارفني 
يف حمفل حفل ابالولياء والعرفاء وأصحاب احلقائق فأذهلهم. كنت يف ذلك اجمللس السعيد،  املتمكنني

 فوهللا رأينا سواري الرواق متيد وجدرانه تئن لعزة سلطان صدقه ومتكنه، رضي هللا عنه وعنا به.
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 24بعاجمللس السا
 
  سمائةز�رته للحدادية سنة ستني ومخاإلمام أمحد الرفاعي عند ه كان مع روي الشيخ عمر الفاروثي أن 
 فاستجاب هلم وقال: ها جملساً سأله أهلُ حني 

  
 بسم هللا الرمحن الرحيم

  
الراجني  أفئدةِ  قلقِ  ئلُ ومو  ، سبابِ األ ةُ بَ طنذا انقطعت هبا أإاملوحدين  قلوبِ  عُ زَ فْ الذي هو مَ  هللِ  احلمدُ 

  حاجاتُ  الذي تعكفُ  الصمدُ  الفردُ  ، بوابُ ها األلمِ أْ مَ  اهَ جتَُ  دتْ ذا سُ إ
ُ
 اجلاهلنيمنهم و ني العارف -حتاجني امل

 آونةٍ  يف كلِّ  رَ هِ ظْ تُ فَـ  ديِّ ه السرمبقائِ  مشوسُ  الباقي الذي تسطعُ  وامللكُ  ، ه القاهرةِ قدرتِ  بطبعها على عتبةِ  -
  الفناءِ  أعيانَ 

َ
وتعاىل  ، عُ فَ دْ ال تُ  هِ مِ كْ حُ  ةُ بَ لَ غَ  ،سلطانٍ  ذي نْ مِ  جلَّ  ، والظاهرةِ  ةِ الباطن الذراتِ  بكلِّ  ضِ حْ امل

 اليه روحُ  وتتعرفُ  ،ه يلتُ ه حمرِ إذا انصرمت يف أ الكافرِ  اليه طبيعةُ  نُّ حتَِ  ، عُ زَ نْـ ه ال تُـ قدرتِ  آ�تُ  ،ي شأنٍ ذ نْ مِ 
 ،أو ابرزٍ  طامسٍ   خملوقٍ يف كلِّ  العجزِ  وقعت طورَ فأمت ه حتكَّ قدرتُ  ،ه وسيلُته اذا انقطعت يف حيلتِ  اجلاحدِ 
 .أو عاجزٍ  قويٍ  فردٍ  كلِّ   عَ بْ طَ  ةِ الفرديَّ  ت عن حضرةِ عَ طَ دت فقَ رَّ فَ تَـ  وعظمُته
 

هذه ، و  ةِ الواحدانيَّ  عدمِ ب عودين فعجزوا عن القطعِ بامل يف عقولِ  هَ بَ الشُّ  تِ مَ قَ رَ  يت أبرزهاال هذه اهلياكلُ 
هذا  وبعدَ  ،ةِ نيَّ الرابَّ  وامرِ األ تِ الزُّ نَـ تَـ  مِ هْ املقربني فاقتدروا على فَـ  من قلوبِ  شكوكَ ال تْ حمََ ا هَ زَ رَ  طَ يتال احلقائقُ 

 كِ رْ عن دَ  العجزُ  :الدهشةِ  هبم لسانُ  فصاحَ  اكِ رَّ الدُّ  على مداركِ  العظمةِ  ت ستائرُ لَ دِ سْ أُ  واالقتدارِ  زِ جْ العَ 
  اجِ جَ هذا العُ  هم على خوضِ املخلوقني وأقوا وأقربُ  ، دراكٌ إ كِ ادر اإل

ُ
  موامله ،كِ بِ تَ شْ امل

ُ
  قِ لَ غْ امل

ُ
قال :  كِ بِ تَ حْ امل

  ك.معرفتِ  سبحانك ما عرفناك حقَّ 
 

                                                           
وكتاب الكلیات األحمدیة للسید محمد أبي الھدي الصیادي الرفاعي ، وكتاب كتاب تریاق المحبین للشیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي، 24 

 المجالس الرفاعیة للسید محمود السمرائي الرفاعي ، وكتاب خالصة اإلكسیر للشیخ علي الواسطي.
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 سِ دْ القُ  يف حضرةِ  تَ عْ فَـ الذي رَ  كَ لِ سُ رُ  دِ على سيِّ  صلِّ ،  حسانِ اإل � عميمَ  ،السلطانِ  � عظيمَ  مَّ اللهُ 
  احلقيقةِ  زِ نْ كَ   ، هعالمَ ها أكلِّ   العواملَِ  يف خواطرِ  ونشرتَ ، ه مقامَ 

ُ
كنو�ُت فم ،هِ زَ نْـ األَ  الُقْدسِ  ةِ رَّ دُ  نْ مِ  ةِ سَ جِ بَ نْـ امل

 ،هتِ أمانَ  ورِ شيف من مطويةٌ  نةِ ها املصو عِ بدائِ  فجميعُ ،  الربوبيةِ  ك على أسرارِ أمينِ ،  علوِم الغيوِب مكنوزةٌ خبزانِته
على  ك القاعدِ مِ كْ حُ  صةِ من سلطانِ  ، ها حىت القيامةِ غريُ  فُ رَ عْ عنك بيٍد ال يُـ  ك للمبايعةِ أبمرِ  ك القائمٍ حبيبِ 
  كَ دِ بْ عَ  ، والكرامةِ  والتوفيقِ  منِ واأل ابلعصمةِ  مؤيداً  والنهي مرِ األ سريرِ 

ُ
 25ةِ يَّ دِ بْ العَ  روضةِ  ةِ حَ وْ دَ  يف نِ كِّ مَ تَ امل

 ذرةٍ  مثقالَ  مِ زْ العَ  ه عزميةُ ب فما تزحزحتْ ،  مِ دَ القَ  الثابتِ   حممدٍ �َ دِ سيِّ  ،ك ك وعبادِ عبيدِ  خاصةُ  هُ ودونَ  احملضةِ 
 ،  عِ الرتقي اجلامِ  درةِ يف س احلضورِ  حضراتِ  وسِ مشُُ ، عليه وعلى آله  مَّ هُ اللَّ  مِ لِّ وسَ  ، كادِ رَ ك ومُ أمرِ  عن صراطِ 

  ، امعِ عوامل املالحمِ  عالم وطيسِ أ حتتَ  حةِ حبك املتبه أسودِ وأصحابِ 
ُ
ه ، خبدمتِ  ينَ دِ يَّ ؤَ وعلى اتبعيه ووارثيه امل

  .م علينا وعلى عباد هللا الصاحلنيوالسال ، إىل يوم الدينِ  هِ تِ نَّ سُ  القائمني إبحياءِ 
 

 سادةُ  أيْ 
 مُ ا ، وعالَ هَ مِ يف عالَ  فعالةٌ  األرواحِ  بوراقُ 

َ
 خزانةِ  نْ فتتدىل مِ  ، األمرِ  فيه إشارةُ  الذي تصدرُ  رُ ضَ حْ ها امل

 السببِ  ةُ دَ رْ عليها بُـ  لُ دَ سْ وتُ ، الروحاين  القِ اإلغْ  عنها ملعةُ  تنقطعُ  هاور هُ فبعد ظُ  ، رِ هْ اجلَ  لِ فَ إىل حمَْ  السرِّ 
 
ُ
 ،رُ ائِ شَ فيه األَ  تْ نَ طِ بْ ذي أُ ال يشهدون السببَ  النورِ  وأهلُ  ، يقفون مع السببِ  ابِ جَ احلِ  فأهلُ  ، اِين يَ العَ  كِ رَ دْ امل

يئة فيزعمون ها من تسلق الروح املهم أثرُ هلفيظهر  ، اهلمة عِ الزيغ يصلون اىل مكان مجَْ  أهلِ   من الر�ضةِ  فأهلُ 
هم بال مهتُ  ردت عليهلو كان هلم ذلك لو ، وأين هم منه  -الذي هو عامل األرواح  -التحكم يف احملضر 

 هم أو جبمعِ تِ مه كانت جبمعِ   سواءَ ،  الصادرةِ  شارةِ اإل مِ كْ على حُ  االطالعِ  وحلصل هلم سرُّ  ،جلمعها  فٍ لُّ كَ تَ 
  ةِ هذه األمَّ  ةِ خاصَّ  نْ مِ  الروحيةِ  الرتقياتِ  أصحابِ  وهذا شأنُ ، غريهم  ةِ مهَّ 

ُ
 .ةِ يَّ دِ مَّ حَ امل

 
�  ، ءُ الَّ دِ أَ �  ، � ركبانُ  ، سِ مْ الطَ  � أهلَ  ، � أهَل احلضرِة ، ال ابهللِ إ وال قوةَ  ال حولَ ،  هللاِ  بسمِ 

وا قُّ لَ وتَـ  ، الكرميِ  العقلِ  نِ ذُ وا أبُِ تُ صِ نْ فيها ، أَ  وٌ غْ ال لَ  هذه حضرةٌ  ، � عامةُ  ، ةُ اصَّ � خَ  ، اءُ رَ قَ � فُـ  ، اءُ هَ قَ فُـ 
 ربكةِ ال عليه موائدُ  دُّ ومتَُ  ، والكرمِ  الرمحةِ  بُ حُ عليه سُ  بُّ صَ تُ   يَ هِ  ها نتم على بساطٍ ، أ السليمِ  القلبِ  بفهمِ 

                                                           
 في روایة "العبودیة" 25 
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،  ِينُّ ابَّ الرَ  ذُ النافِ  مرُ األ هُ مُ وحاكِ  ، السماويةُ  ياتُ التدل هُ تُ انَـ طَ وبِ  ، ةِ يَّ بِ يْ الغَ  الوارداتُ  هُ دُ نْ جُ  نتم يف ديوانٍ أ. مِ عَ والنِ 
 .نٍ الَّ وعِ  النٍ فُ  سِ فَ نَـ  ةِ مَ حَ مْ فيه حلَ  لَ خْ دَ الذي ال
 

  الكتابِ  أسرارُ 
ُ
  احلبيبِ  مقاصدِ  مُ كَ حِ وَ ،  لِ زَّ نَـ امل

ُ
ليكم  إينِّ مِ  ُميَْليو ،  فاضةِ اإل بلسانِ  يَّ لَ ي عَ لَ ميُْ  لِ سَ رْ امل

  كم يف مرتبةِ � فيه مثلُ وأ ، الوساطةِ  طريقِ  نْ مِ 
َ
 لُّ جَ أه عليه تعاىل حلبيبِ  قالَ  ، كمبيين وبينَ  ال فرقَ  ةِ يَّ ومِ كُ حْ امل

ا أحتياتُ  عظمُ ه وأصلواتِ  ولكن  ، ةِ يَّ سِ نْ اإل ةِ دَ مائِ  طِ سْ وبَ  ةِ يَّ دِ بْ العَ  هذا لتحكيم مرتبةِ ، كم ) لُ مثِ  رٌ شَ � بَ ه ( ُقْل إمنَّ
ت رَ هَ ظَ ) فإىلي وحَ عاىل ( يُ ت هقولِ  لواءَ  - هِ رِ مْ أ لسلطانِ  عالءً وإ هِ رِ دْ قَ  جلليلِ  اماً ظَ عْ إ - على رأسه الشريفِ  رَ شَ نَ 

 ةِ دَ افِ النَ  ةِ ريَ صِ ال ابلبَ ا إبيينَ  ال فرقَ ف حننُ  أمَّاو ،   قِ رْ الفَ  مرتبةِ  بُ فهو صاحِ  ، هِ تِ مَّ أُ  كلِّ   ه وبنيَ بينَ  ةِ يَّ قِ رْ الفَ  دولةُ 
  ابِ جَ واحلِ 

ُ
  عُ طَ قْ الذي يَـ  قَ رْ الفَ  وهذان ال يفيدانِ  ، لِ دَ سْ امل

ُ
  اسبةَ نَ امل

ُ
 الشأنِ  بَ لْ قَـ  نَّ أل ، احملجوبِ و  رِ صِ بْ بني امل

 ،اِيل عَ والتَـ  عِ فُّ رَ التَـ  عن الدعوي لِ أهْ  شكيمةَ  دَّ رَ  للجامُ افهذا ، ) نٍ أْ  شَ ِيف  وَ هُ  مٍ وْ يَـ  لَّ كُ هو ( نْ على مَ  ءٌ ال شي
 ،ةِ يَّ سِ دْ القُ  مِ كَ احلِ  �شرِ  ةِ مَ كْ حِ  أبوابُ  مْ هُ فَـ  ، فراغِ ي واإلقِّ لَ التَـ  يف حضرةِ  واخلدمةِ  دبِ األ فني منزلةَ ر العا لَ زَ نْـ وأَ 

 والقلمِ  ،ن ( سرِّ  ستودعُ م ، املامونُ  منيُ األوهو صلى هللا عليه وسلم  ، ةِ يَّ مِ دَ اآل ةِ عنه للعصابَ  البالغِ  طِ ووسائِ 
 ةً محَْ  رَ إالَّ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ ومَ بشاهد ( ، أمجعنيَ  بين آدمَ  فرادِ أ نْ مِ  فردٍ  على كلِّ  ةِ عَ فْـ الرِّ  دُ ) وله يَ ونَ رُ طُ سْ وما يَ 

 لكرميٍ  ةٍ لَ صْ ِخبَ  عُ مَ سْ وال يُ  لٍ سَ رْ مُ  نيبٍ ل اً قَ لُ خُ  دُ فال جتَِ  ، هِ دِ جاحِ  اهَ ها ِجتَ براهينُ  ساطعةٌ  العقليةُ  ةُ لَّ دِ ، واألَ )نيَ مِ الَ عَ لْ لِ 
ا مَ هِ يْ لَ كِ   نْ مِ  وأعظمُ  أشرفُ  ةِ لَ صْ تلك اخلَ  وبِ سُ عْ ، ويَـ  قِ لُ ذلك اخلُ  �فوخِ  فوقَ  العظيمِ  ال وهلذا السيدِ إ ،بٍ رَّ قَ مُ 
  هِ نِ نَ مِ  بُ حُ ال زالت سُ ، ى صَ قْ تَـ سْ ال تُ  جليلةً  االً صَ وخِ  ،ى صَ ال حتُْ  كرميةً   خالقاً أ

ُ
، عليكم وعلينا حُّ سُ تَ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ امل

 ، آمني. املسلمنيَ  وجلميعِ ، لينا وإإليكم  لُ صِ تَ  ةِ يَّ دِ محَْ األ هِ فِ عوارِ  دُ وعوائِ 
  

 سادةُ  أيْ 
وهذه  مْ كُ �َّ إ ، مْ هُ اعَ بَ طِ  سَ ما جانَ  م مع كلِّ هُ دُ عقائِ  تْ فَ قَـ ووَ  ، مْ هُ أهواءَ  مبا �سبَ  الناسِ  انُ بَ كْ ُر  سارتْ 

  ا النارُ �َّ إف ةَ الطامَّ 
ُ
 تُ ئْ ا جِ مَ لِ  تبعاً  هواهُ  كونَ يكم حىت أحدُ  ال يؤمنُ ( والسالمُ  ا عليه الصالةُ نَ قال نبيـُّ  ، ةُ دَ وقَ امل

 نَ هو مِ  نَ يْ أَ فَ ، ه ه ورسولُ نبيُّ  هُ عَ رَ الذي شَ  الشريعةِ  انِ طَ لْ لدى سُ  اً رَ خَّ سَ مُ  ذليالً  اً دَ بْ اهلوى عَ  لِ عَ جيَْ  ملَْ  نْ مَ ، ) هِ بِ 
  .ةِ نَ يِّ البَـ  ةِ سَ هذه املالبَ  عند تفريقِ  مُ مَ ت اهلِ لَّ ومَ  مُ العزائِ  تِ لَّ ، كَ  ميانِ اإل
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 أخي أيْ 
عنه بدعوى  نصرفَ عليك فت ، ويثقلُ  مرِ ابأل نك هتزأُ كأ  معه بدعوى االتباعِ  فتقفَ  لك القولُ  يطيبُ 

، ك ال وهو ربُّ أ ،ا مهُ زَ رَ بْـ ما ملن أَ شأ�ُ  يعودُ  ابرزانِ  انِ رَّ سِ  والنهيُ  مرُ ، األ النهيَ  ك تستخفُ نَّ كأ  ةِ جَّ احلُ  قامةِ إ
  ىوَ والقُ ،  دِ لْ اجلِ  قِّ رِ بِ  رَ صَ والبَ ،  ابلعظمِ  والسماعَ ،  مِ حْ ابللَّ  قَ طْ ف لك النُ رَ الذي صَّ 

ُ
 يِينِّ الطِ  لِ كَ يْ يف اهلَ  ةُ عَ مِ تَ جْ امل

 
ُ
 اثرِ اُحلجََّة هبذه اآلليك ع وأقامَ  ، كَ بِ لْ قَـ  ةِ غَ ضْ يف مُ  كَ لِ قْ عَ  مَ هْ فَـ  رَّ قَـ وأَ  ، كَ اغَ مَ ك دِ عقلَ  نَ كَ سْ وأَ  ، بِ كَّ َر امل

 اإلهلية 
ُ
 ؟ وىنَ والَ  بِّ احلَ  القَ ت فوخالف ؟اتبعت اهلوى بعد هذا؟  نتَ فأين أ ،معك  القائمةِ و فيك  ةِ عَ مِ تَ جْ امل

  .ذلك نْ مِ َي ، �َّ ابهلل ، وإ كَ يذُ عِ أُ 
  

،  ةِ قَ وِ رْ األ  شيوخَ � ، املنابرِ  � أصحابَ  ، الدوائرِ  �رجالَ  ، اظُ عَّ � وُ ،  � أولياءُ ، بسم هللا ، بسم هللا 
 لا ، � أراببَ  � حكماءُ  ، ، � علماءُ  الطريقِ  الكَ � سُ  ، الزيقِ  ، � أهلَ  طِ الراب � فتيانَ 

َ
 ، ةِ ولَ قُ عْ نقول امل

 . وصل أو قطعما أنتم فيه حتت كلمتني :  كلُّ  !أين أنتم ؟ ، ولةِ املقب والعقولَ 
 

،  الرمحنِ  حبيبُ  على ما شرعَ  نِ آالقر  دبِ أب بُ التأدُّ  هه وجسمُ ه وأبوه وروحُ ه وأمُّ ه وظاهرُ ابطنُ  فالوصلُ 
 من طريقِ  الروحِ  ْنتِ مَ  على قلبِ ان عٍ مسَْ  اسرتاقِ  نْ أو مِ  ، سٍ فْ نَـ  ةِ وَ فْ هَ  نْ فمِ  فعالِ واأل قوالِ األ نَ وما فوق ذلك مِ 

أو  ،دٍ جْ وَ  ةِ بَ لَ غَ لِ ،  الشرعِ  كِّ حَ مبَِ  هِ كِّ وحَ  هِ لِ ازَ نَ مَ  فِ شْ عن كَ  زَ جَ وعَ  ، الروحِ  وارداتِ  نْ ه مِ بُ صاحِ  هُ نَّ ظَ فَ ،  الشهوةِ 
 السلبُ  فإن استمرَّ  ، سالبٍ  حالٍ  نْ ذلك مِ  وقد يكونُ  ، مٍ صْ خَ  ةِ عَ ازَ نَ مُ أو لِ  ،ىً وَ هَ  ةِ قَ افَـ وَ مُ أو لِ  ، شٍ يْ طَ  ةِ دَّ شِ لِ 

  . ى بهدَ تَ قْ وال يُـ  ذُ اخَ ؤَ ، وال يُـ  فٌ لَّ كَ مُ  غريُ  فاملسلوبُ 
 

 أهلِ  عالمُ وإ ،ليه ع نفسه وتوبيخُ ، ه وانكارُ  فيهما كان  فُ شْ كَ   دبُ فاأل الفهمُ  وعادَ  السلبُ  عَ ِز نُ  إنْ 
 نَ قد يكون ذلك مِ و  ، رِ مْ األ عن حضرةِ  فِ الصارِ  رِ كْ السُ  جِ وْ مَ  دِ بَ زَ  نْ مِ  هُ نَّ أ، و  ذلك الشأنِ  ةِ سَّ ه خبِ حضرتِ 

هلا  فيطيشُ  ،وتعاىله نَ احَ بْ سُ  ِب ُمْظِهرَِهالَ والرتقي اىل طَ  ،ها عاملِ  َطْرقِ عن  مِ زْ العَ  رِ صَ وقِ  اآل�تِ  انكشافِ 
  هلا النفسُ  وتراتحُ  العقلُ 

ُ
 هُ ودَ هُ شْ مَ  أبنَّ  اً نَّ ظَ  دبِ األ زانَ مي وزَ ويتجا اللسانُ  فينقلبَ  ، الرعونةِ  بدخانِ  ةُ خَ مَّ ضَ امل

ه وحكمُ  ليه الظاهرُ وع ، الناسِ  ةُ لَ هَ جَ  هُ لُ هَ الذي ال جيَْ  املقياسِ  نْ مِ  وأين هذا املسكنيُ  ، هِ وجودِ  مِ كْ حتت حُ 
ه له شهودِ  ه مبجردِ عينُ  ما رِأَْتهُ  كَ لْ مَ   راءٍ  كلَّ   يعدَّ يَ  كيف  وذلك ، الظاهريُّ  ما عليه الشأنُ  عنيُ  الباطينُّ 
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يوشك  كيف ال يقولُ   ، لٌ أه هلذه اآلاثرِ  نَّ أ ، هِ خباطرِ  ميرُّ وكيف ال ، ه دَ حْ وَ  هُ ودَ هُ شْ مَ  أو برؤ�هُ ، ه له وارتياحِ 
 .هاها ورأيتُ وأ� اآلن جئتُ  ،منها  ىل أحسنَ ا وانصرفوا عنها اهَ وْ أَ رَ  على الغالبِ  الناسَ  أنَّ 

 
 القريبُ  ، فهو املفتونُ  نةَ الفت ابلناسِ  نَّ ظَ  نْ مَ  ، الفتنةَ  ابلناسِ  تظنُّ  ، املبعودُ  عليك أيها احملجوبُ  هٍ يو 
  بِ دَ ابألَ  كَ شأنَ  حْ لِ صْ ، أَ  اً فَ خائِ  يكونُ 

َ
 ، دعوى أهوالٌ ال هلِ أ وهامِ وأ هافِ رِ افَ بني رَ  فهذه احلضرةُ ،  ضِ حْ امل

  .هِ وأهلِ  الوصلِ  بُ ذهَ هذا مَ 
 
 ،بَ ذِ الكَ  ى هللاِ الذين يفرتون عل الكافرينَ  كحالِ   ، لِ صْ ابأل ا قطعٌ مَّ فهو إ ،ابهلل  والعياذُ  ما القطعُ وأ

،  الذميمةِ  قِ خالاأل ومالبسةُ ،  بِ األد رُ جْ وهَ  لِ مَ العَ  كُ رْ وتَـ  ومنه الكسلُ  ، وهو كثريٌ  ابلسببِ أو قطٌع 
  اءِ رَّ الغَ  ةِ نَّ عن السُ  واالحنرافُ  ، الكرميةِ  وصافِ األ ومقاطعةُ 

َ
يف  صَّ ما نُ  ذا القطعِ ه فدواءُ  ، البيضاءِ  ةِ جَّ حَ وامل

 .يف القطعِ  صَّ ما نُ  ذلك الوصلِ  وداءُ  ، لِ صْ الوَ 
 
 صلى هللا حممدٍ ، ا وهادينا نَ نا اىل ربِّ � ووسيلتِ � ومرشدِ دِ سيِّ  ،م كُ نبيِّ  م مبتابعةِ كُ نفسِ عينوين على أفأ

 �كم وانتحالَ إو  ، اجلهلِ  يمَ ا عنه يف عَ نَّ نا ما كُ مَ وعلَّ ،  واحلكمةَ  ا الكتابَ نَ مَ لَّ  وعَ ا�كَّ َز  هُ نَّ ، فإ مَ عليه وسلَّ 
وخذوا  ، قِ لْ من اخلَ  أحدِ  ليع سِ فْ النَـ  ةَ يَ ؤْ ، ورُ  ةِ عَ دْ البِ  أهلِ  ومواالةَ  ، ةِ الَ طَ البَ  أهلِ  ووقاحةَ ،  الةِ الغُ صفاِت 

وا ما عليكم دُّ أ ، والكافرِ  املؤمنِ  ، منهم والفاجرِ  رِّ البَـ  ،م هُ م وصغارِ هُ كبارِ ،   بين آدمَ  بنصيحةِ  مْ كُ دَ هْ جَ 
اهلادي اىل ،  قِ لْ اخلَ  دِ سيِّ  ،على رسوله  وصلى هللاُ  ، والوكيلُ  ونعمَ  هللاُ  وحسيبَ  ، التوفيقِ  ويلُّ  وهللاُ ، وعليهم

 ه أمجعني .ه وأصحابِ وعلى آلِ ،  قِّ احلَ 
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 26لثامناجمللس ا
 

رجب من الث ثال الكرسي يف اليوم  الكبري رضي هللا عنهالرفاعي محد أصعد سيد� وموال� السيد 
 سنة سبع وسبعني ومخسمائة أبم عبيدة وقال:

 
وكان ذلك من ، ه نا حبمدِ تُ نَـ ألسِ  تْ اهَ فَ فَـ ، ا نَ فَ لَّ ا كَ مَ ا لِ نَ قَ هلل الذي وفَـ  احلمدُ ،  بسم هللا الرمحن الرحيم 

هللا علينا  نَّ لذي مَ ا ، املرسلني حممدٍ  شرفِ ، أ األعظمِ  السيدِ ، نا على شفيعِ  والسالمُ  والصالةُ ، ه كرمِ   ضِ حمَْ 
 الصحابةِ  ومجيعِ  ،األقربنيَ  والوزراءِ  ةِ والقراب ةِ رَ تْـ عن العِ  ورضي هللاُ  ، هِ مِ دَ ه وخَ تِ مَّ أُ  نْ ه مِ فضلِ  وكتبنا بقلمِ ، برسالته 
 هللا الصاحلني علينا وعلى عبادِ  والسالمُ ، العاملني  العارفني والعلماءِ  واألولياءِ 
 وأما بعد : 
 

 سادةُ  أيْ 
ا هَ بِ جُ حُ  ةِ دَ هْ  وَ يف مقيدةٌ  الذراتُ و  ، ومطموسةٍ  ابرزةٍ  ةٍ رَّ ها يف كل ذَ تُ يـَّ فردانِ  قائمةٌ  ةِ لوهيَّ األُ  سلطنةُ 

، وما  هسلطانَ  وأمهلَ  هُ دَ جَ أوْ  نْ مَ  لَ هَ هذا إذا جَ ، ظلمه وما أ اإلنسان جهلَ عن الثقلني ، وما أ 27ةٌ زولومع
 ه.إحسانَ  دَ هِ هذا إذا عرف ربه وشَ ، اإلنسان وما أكرمه  أفضلَ 

 
 ك القائمُ وهذا وجودُ ،  هُ تَ يـَّ دِ حَ موالك وأَ  ةِ يَّ دِ ك على واحِ عقلِ ل الدليلِ  إقامةَ  ترومُ  شيءٍ  أبيِّ  أيها اإلنسانُ 

 التدبريِ  يدور بريدُ و ، ك ك من جزيئاتِ ويسري دمُ  ،ك اتِ يَّ لِ كُ   نْ ك مِ قُ رْ عِ  قُّ دُ يَ  فيك تكفيك ، معك آيةٌ بك 
مع  - كَ لِ لَ من بَـ  رةٍ ثْ نَـ  كلُّ ، و  ةِ فَ الصِ  خمتلفةُ  - ا مع احتاد نوعهاهَ لِّ يف حمََ  - كَ مِ من دَ  نقطةٍ  وكلُّ ، ك اتِ رَّ يف ذَ 

 ك غريُ ريقِ  حِ شْ رَ  نثرةُ  ،عينيك للِ ب نثرةِ  ك غريُ من ريقِ  لٍ لَ بَـ  نثرةُ ا. هَ قِ سَ ا يف نَ هَ تِ خْ أُ  ةُ ادَّ ضَ مُ  - اهَ تِ يَّ نِ يْ عَ  ةِ دَ حْ وَ 
 - الشكلِ  مع وفاقِ  -منه  سٍ رَ غْ مَ  لُّ ك كُ شعرِ  تُ بَ نْـ مَ  ،ك طِ إبِ  اخِ مَ صِ  ك غريُ نفِ أ اخُ مَ صِ  ،ك نِ ذُ رشح أُ  نثرةِ 

لك  لَ دِ غذاؤك جُ  ظتك ،ه إىل حافتَ قْ ك غري ما سُ قلبِ  فِ حُ ك يف صُ فكرِ  هبطاتُ ، لِ ثْ واملِ  يف النسجِ  خمتلفٌ 
                                                           

، وكتاب الكلیات األحمدیة للسید محمد أبي الھدي كتاب روضة الناظرین وخالصة مناقب الصاحین أبو محمد أحمد بن محمد الوتري الرفاعي26 
 .عيالصیادي الرفاعي ، وكتاب روح الحكمة للعالمة محمد أبو الھدي الصیادي الرفاعي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود السمرائي الرفا

 .في روایة أخري "معذورة عبر الثقلین" 27 
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لو  ،  جمدوالته تْ فَ لَ ولذلك اختَـ  العينياتِ  عُ وَّ نَـ مُ  لْ قُ ال تَـ ،  واحداً  كونه نوعاً   حالةَ  ك أنواعاً ودِ وج سِ افِ نَ يف مَ 
، ه ه ونتائجُ ارضُ عو  منك ختتلفُ  ك يف مواطنٍ مُ ظْ عَ ،  األغذيةِ  اختالفِ  بنسبةِ  النظامُ  لَّ تَ كان كذلك الخْ 

ما لو  يِّ قِ لْ اخلِ  مِ ظْ النَ  غرائبِ  نْ وفيه مِ ، ه جِ سْ نَ  ه على دقائقِ ه مبظروفِ مادتُ  ك �صعةٌ فُ رْ ك حالة كونه ظَ وجلدُ 
 النسجِ  فتاقِ إ نْ ا فيه مِ ه ملرِ ظاهِ  حلقيقةِ  ك عن الوصولِ فهمَ  األعي ةٍ افَ شَّ كَ   على آلةٍ  رَ شِ ونُ  عن املظروفِ  دَ رِّ جُ 

 كان.  هللاُ  ، ما شاءَ  ه لكلو ذكرتُ  هُ كُ ِر دْ تُ  ا مامنه فتاقُ األ ه، وهذك وجودِ  لنظامِ  ك املناسبةِ بسالمتِ  القائمةِ 
 

 دمي آ أيْ 
 ،مَ عْ الطَ  ةجمموع ةفمك أعطاك يف لفيف وفتقُ  ، أعطاك السمعَ أذنيك  وفتقُ  ، ك أعطاك الشمَّ نفِ فـَْتُق أ

 وجتمعُ  األخبرةَ  وتدفعُ  اهلواءَ  أتخذُ  مؤلفةٌ  وألوفٌ  كثريةٌ   فتاقٌ أوهذا جلدك فيه  ، أعطاك البصرَ عينيك  وفتقُ 
ك فيها دماغِ  زبدةُ ، كيبكتر  ضمن دائرةِ  االعتدالِ  ةِ صَّ نَ مَ  فتوقفها علي واألخبرةِ  اهلواءِ  نَ مِ  اجملتمعةِ  ضالتِ خلا

 وزبدةُ ، ك ى هيكلِ وَ قُـ  فيها نقطةُ  كَ بِ لْ صُ  وزبدةُ ، ك اعتدالِ  ك فيها قوةُ ساقِ  وزبدةُ ، ك تُ رَ كِّ فَ ك ومُ عاقلتُ 
 ك املتصلةُ ك واستداللِ نظرِ  تلقيك وساحةُ  ك وقبلةُ فهمِ  ك فيها قوةُ قلبِ  ةُ زَ وْ ولَ ، معابرك  قُ رُ ك فيها طُ معدتِ 
فيها  ك كالسماءِ وجهِ  ةِ بَّ قُ بِ  ك الناهضةُ رأسِ  بقعةُ  ، األكوانِ  تِ اتك كنباعروقِ  ذوائبُ ، دماغك  بربزخِ  احلبلِ 
خديك   ةُ دَ لْ فيها جِ  ، كالكواكبِ   اكَ تَ لَ قْ فيها مُ ،  كِ لَ الفَ  ك كخطِ فيها جبينُ ،  تالبح كاألطلسِ   كشعرِ  درجُ 

  كأملسِ 
ُ
 وفيها نباتُ ، ا ج خطوطهيفمك كنظام األبراج يف معار  يفأضراسك  فيها تركيبُ  ، مِ وَّ قَ الرواق امل

  لواقحِ  وجهك كمنثورِ 
ُ
  ةِ لَ ضَّ خَ األخبرة امل

ُ
 نباتِ  نِ شأك  ها مواردِ  نسبةِ ب وتتحركُ  تقفُ  الكونِ  إىل مركزِ  ةِ يَ لِّ دَ تَ امل

 حبالِ  بواسطةِ  لوي ابألرضِ العُ  العاملِ  ك كاتصالِ وجودِ  ك هبيئةِ عنقِ  ك بواسطةِ رأسِ  ةُ لَ وصْ ،  كَ هِ وجْ َشْعِر 
عاملني بطوري  الَلفِّ صدرك كَ  ساحةِ  طِ سْ ك مع بَ رأسِ  ودورةُ  ، الكواكبِ  وخيوطِ  الشعاعِ  وذوائبِ  االصطدامِ 

 هذه املشاهدِ  طباقِ نكا  كك بعضَ ك وبعضُ ك رجلَ يدُ  ك حىت تصلَ لينُ ،  طِ سْ البَ  مَ كْ حُ  سُّ ال ميََ  كونيتهما لّفاً 
 ها.أبختِ  مادةً  لُ خِ دْ ببعضها انطباقا مساسيا ال يُ  والوضيعةِ  ةِ العليَّ 

 
، امنياملضهذه  أنت نسخةُ  ، العجائبِ  هذه أنت كنزُ ،  الغرائبِ  هذه  عُ مَ أنت جمَْ  أيها اإلنسانُ  

ى ومعىن القصد فَ خْ األَ  السرِّ  رِ ظَ نَ  لُّ أنت حمََ  ، األقدسِ  هذا املشهدِ  أنت حضرةُ  ، التعينيِ  هذا نت نقطةُ أ
 .سِ فَ نْـ األ



الرفاعي جامع بیت  http://gamei-rifai.com/ الرفاعیة الطریقة موقع  

 
 ؟ك سَ فْ نَـ  أعرفتَ 

 اتِ يَّ لِ ها كُ ئِ زْ جُ  نْ انبجست مِ  مادةٌ أنت  ، حارت به األشياءُ  أنت شيءٌ ، ها معرفتِ  نْ أين أنت مِ 
، يف تصويرك تَ رْ عن تدبريك وحِ  تَ دْ يِّ وقُـ ، نت أْن تعرف ما أ وعجزتَ ، كما أنت   تَ مْ قُ  أنْ  دَ عْ بَـ ، أَ األجزاءِ 

 � عليلَ ، ك غفلتِ  ةِ نَ سِ  نْ مِ  كَ عينَ  ، أيقظْ  يالً ملعرفته قِ  وتطلبُ ، دليال  كَ رَ على من صوَّ  مسكنيُ  تروم أيْ 
 .� سقيم الرأي،  الفهمِ  � قليلَ ، العقلِ 

 
نك يل ، تزعم أك عن كثريك أبقل القلوأعجز  ؟ه لألملِ جتهلُ ،  عليك الدليلَ  وبك أقامَ  ؟ه للدنيارُ فُ كْ تَ 

فأشركت وأنت  مٍ هْ وَ  رَ إذا أقمت لك منابِ  تَ قْ قَّ نك حَ أ أتظنُّ  ، امِ عَ نْـ األ فيه دونَ  اجلهلِ  ةِ دَ هْ وأنت بوَ  عاملٌ 
 هسبحانَ  هُ مَ ما أعظَ  ، هُ ك سبحانَ ربِّ  مبعرفةِ  وحتققْ  ك اخلائبةِ تَ ِمهَّ  دْ شِّ ورَ  ك الكاذبةِ بَ جُ حُ  قْ رِّ فَـ  ، اهلوامِ  نَ مِ  أضلُّ 

 .ما أكرمهو 
 

لك من  لَ سَ رْ فأَ  الكرمُ  كَ فتداركَ  ، فعميت عن االعتبارِ  لتعتربَ  كَ زَ رَ وأبْـ  ، ابملصنوعاتِ  العظمةِ  رفع شراعَ 
ُ بَـ تُـ  الً سُ نوعك رُ    مراتبَ  فَ رَّ وشَ ،  األحكامِ  ورقائقَ  مِ كَ احلِ  قَ ودقائِ ،  الكونيةِ  األسرارِ  لك حقيقةَ  نيِّ

ُ
 رسلنيَ امل

 جِ جَ واحلُ ، الساطعة  مِ كَ واحلِ  ، والنصوص القاطعة ستدالليةِ اإل والرموز النظريةِ  للرباهنيِ  اجلامعِ هم ، خبامتِِ 
  اللسانِ  صاحبِ ،  ةِ يَّ انِ دَ رْ واملناهج الفَ  البديهيةِ 

ُ
  والفخرِ ،  دِ يَّ ؤَ امل

ُ
الذي ال  واألمرِ ،  دِ ملؤبَّ ن اوالسلطا،  دِ لَّ خَ امل

 رسولِ  ، احلكمةِ  ، رسولِ 28دُ حَ الذي ال جيُْ  ، واخلريِ  دُّ رَ الذي ال يُـ  والشرعِ ،  لُ هَ جيُْ ال الذي  واحلقِّ ،  لُ ذَ خيُْ 
 رسولِ  ، السلطانِ  رسولِ  ، التواضعِ  رسولِ   ةِ رَ دْ القُ  رسولِ  ، املالحمِ  رسولِ ،  العرفانِ  رسولِ  ، األدبِ 

، لُ دْ العَ  مُ كَ احلَ  القيومُ  احليُّ ،  هو الذي ال اله إالَّ ،  هللاِ  رسولِ  ، العدلِ  رسولِ  ، السيفِ  رسولِ  ، افِ صَ اإلنْ 
 وحبيبَ  ، اإلنسانِ  امِ ه اتجَ ،  ا�َ كَّ وَز  منا احلكمةَ لَّ  وموال� الذي عَ �َ عين سيدَ ، أ )ورُ مُ األُ  ريُ صِ تَ   إىل هللاِ َال أَ (

ن أ رَ مِ وأُ  ، احلسنةِ  ةِ واملوعظ م ابحلكمةِ عليه وسلَّ  صلى هللاُ  فقد جاءَ ، صلى هللا عليه وسلم  اً حممد ، الرمحن
 29هذه الكلمةَ  نَّ أ ، علىم هم وأمواهلَ وا منه دماءَ مُ صَ فإذا قالوها عَ  ، حىت يقولوا ال اله إال هللاُ  ناسَ ال لَ اتِ قَ يُـ 

                                                           
 في روایة اخري "یمجد"28 
 الھ اال هللا"لكلمة ھي "ال ا 29 
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بني  ففرقتْ ،  احلقِّ  هِ لإىل اإل ابلرجوعِ  تْ رَ وأمَ  ت الغرييةَ طَ قَ أسْ ،  الشرعِ  ومنارُ  احلقِّ  ومدارُ  التوحيدِ  منربُ 
  ةِ يَّ قِ الِ اخلَ 

َ
ما  ءِ عالإب املأمورَ  هِ نِ وْ كَ   ، هللاِ  ه عليه صلواتُ رسولِ  وامتثالِ  ، هللاِ  أمرِ  أبتباعِ  تْ مَ زَ وألْ ،  ةِ يَّ وقِ لُ خْ وامل

 وهُ ذُ خُ فَ  ولُ سُ الرَ  مُ كُ اتَ ما آ( تعاىل هللاِ  قولُ  ما أقولُ  دُ يِّ يؤ  ، الالهوتيةِ  مِ كَ واحلِ  ةِ يَّ وسِ دُّ القُ  حكامِ انطوى فيها من أ
 ، العاملونَ  والعلماءُ  ، نَ العارفو  واألولياءُ  ، والتابعونَ  الصحابةُ  هِ رِ ثَ أَ على  وقامَ  ، )واهُ تَـ انْـ فَ  هُ نْ عَ  مْ كُ ا هَ ا نَـ ومَ 
، الذين  العارفون ابهللِ  اً مَ كْ هم حُ مجعُ وأ اً مَ هْ فَـ  مْ هُ نُـ قَ وأتْـ  ، الوثيقِ  دِ هْ هذا العَ  ةَ مَ كْ وا حِ مُ كَ حْ وأ وا الطريقَ دُ هَّ فمَ 
 ا أبسانيدِ هَ مَ كْ فعرفوا حُ  الشريعةَ  خذوا أحكامَ أ

َ
هللا تعاىل  وختلقوا أبخالقِ  ، ةِ املقبول ةِ بَ ا الطيِّ وروا�هتِ  ةِ ولَ قُ نْـ ها امل

وال  ظٍ فَ  غريُ  مْ هُ رُ مِ آفَ  ) ،هللاُ  مُ كُ بْ بِ  حيُْ ِين و عُ بِ اتَّ فَ  هللاَ  ونَ بُّ حتُِ  مْ تُ نْـ كُ   إنْ  لْ قُ بقوله تعاىل : ( عمالً  ، هُ ولَ سُ وا رَ عُ بَـ واتـَّ 
يف   يرون ألنفسهم وال ، دارَ  حيثُ  يدورون مع احلقِّ  ، ادِ نَ والعِ  عِ فُّ رَ التَـ  بوشاحِ  حٍ شَّ وَ مُ  هم غريُ مأمورُ و  ،عادٍ 
  مُ هُ  هللاِ  بَ زْ حِ  نَّ  إَال أَ  هللاِ  بُ زْ حِ  كَ أولئِ ( ، اآلاثرِ  شرفَ وإْن كانوا أ أثراً  البنيِ 

ُ
 .)ونَ حُ لِ فْ امل

 
، لَ صْ والوَ  عَ طْ والقَ  لَ عْ ي الفِ عِ دَّ ويَ ،  30وَجيُولُ  ولُ صُ الذي يَ  وَ هُ  ِيلَّ الوَ  أنَّ  ابِ جَ احلِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  سٌ �َ أُ  نَّ ظَ 

  الويلَّ  منهم أنَّ  طائفةٌ  نَّ وظَ 
َ
  وبُ لُ سْ هو امل

َ
  هُ لَ بْـ ه األَ نَّ أآخرون  نَّ وظَ  ، وبُ ذُ جْ امل

ُ
 . انُ هَ امل

 
ال أ، مَ عليه وسلَّ  ى هللاُ ه صلَّ رسولِ  ةِ نَّ وسُ  هللاِ  بكتابِ  لُ والعامِ  ، احلكيمُ  لُ الكامِ  لُ هو العاقِ  الويلَّ  نَّ أال إ

وما  ، كانت صغريةً   نْ وإ ةٌ كبري   ، كانت خفيفةً   نْ وإ ثقيلةٌ  -ْنيِ يف العَ  ةِ رَّ كالذَ   - احلقِّ  يف طريقِ  ةَ عَ دْ البِ  نَّ إ
 نَ سْ حُ  ةِ العامَّ  وبِ لُ قُـ  نْ مِ  خَ لُ هذا ألسْ  ال أقولُ  ، إال الشرعُ  ما الطريقُ  ، قِّ احلَ  يف طريقِ  ليسَ  الشرعَ  خالفَ 

  لِ أبهْ  نِّ الظَ 
َ
 حْ امل

َ
 ،ولٍ ومخُُ  هٍ لَ وبَـ  بٍ ذْ وجَ  حموٍ  لُ أه قوماً  األولياءِ  طوائفِ  نْ مِ  نَّ أل ، املرتوكنيَ  هِ لّ والبُـ  يبِ اذِ جَ و وامل

 والفضلُ ،  والسالمِ  لصالةِ ا عليه أفضلُ  ، العظيمِ  النيبِّ  قِ لُ خبُ  قِ لَّ خَ التَ  كمالَ   الواليةِ  مرتبةِ  كمالَ   أقولُ  نْ كِ ولَ 
وكلما ، ه لِ آعليه وعلى  هللاُ  صلى،  ي أبحوالهلِّ حَ ه والتَ أبقوالِ  لُ و ه والقأبعمالِ  ابلعملِ  واجملدُ  والفخرُ  والفضيلةُ 

  ذاوه 31ال وكيف، ه نقصانِ  ه بنسبةِ نقصت مرتبتُ  يف هذه املرتبةِ  الويلُّ  نقصَ 
ُ
 ،حممدٌ  ، قِ لْ اخلَ  سيدُ ، ى دَ تَ قْ امل

 وقاتلَ  ، اآلدميةِ  حقوقَ  ىفَّ ووَ  احلكمةِ  انَ يَ نْـ بُـ  سَ وأسَّ  لِ دْ العَ  أركانَ  دَ يَّ أال وهو الذي شَ  ، الصلواتِ  شرفُ أعليه 
 أو كلمةٍ  أو صفةٍ  رٍ أو طو  يف شأنٍ  املشاركةِ  لطلبِ  دَ عَ صْ فال تَ ، ا هَ دِّ ا عند حَ هَ فَ ا ليوقِ هَ نظامِ  ظِ فْ على حِ 

                                                           
 في  روایة أخري " یقول ویصول" 30 
 أضیفت كلمة "ال" لیصح المعني 31 
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 ،عُ الصادِ  احلقِّ  انُ لس ، القاطعُ  هللاِ  سيفُ  ، سواءً  عنده يف هللاِ  والقريبُ  حىت كان البعيدُ  ، ا للربوبيةِ هَ رُّ ينتهي سِ 
 .هللا الشارعُ  حبيبُ 
 

 العرشُ  !هيهات ؟هِ يقتِ طر  رِّ سِ  فِ وتنتهي لكشْ  ، هإىل حقيقتِ  لُ صِ ك تَ نَّ أ تظنُّ  ؟ الوهمِ  أخَ  أين أنت أيْ 
  مُ ظُ عْ تَـ  ، هِ بِ  ةِ رَ يْـ ك يف احلَ مثلُ  والفرشُ 

َ
هذا ، عليه  تْ هَ وَّ إذا نَـ  املفاخرِ  سنُ أل وتفخرُ ، إليه  تْ يفَ ضِ إذا أُ  دُ امِ حَ امل

 بل واجلنِّ  ،يِّ مِ جَ والعَ  العريبِّ و  واألسودِ  واألبيضِ  دِ بْ والعَ  رِّ للحُ  الرسالةِ  ءَ بْ عِ  هُ لَ مَّ حَ فَ  هُ رَ دْ قَ  هللاُ  فَ رَ عَ  سيدٌ 
 ،هِ بشأنِ  قِ السابِ  هللاِ  مِ لْ عِ لِ  ، ادٍ دَ شِ  الظٍ غِ  مٍ وْ قَـ  بنيَ  له ال أعوانَ  فريداً  ، هُ لَ  ال �صرَ  وحيداً  هِ نِ وْ كَ   حالةَ ،  سِ واإلنْ 
ما  ، لَ بُ السُ  حَ ضَ فأوْ  يقةِ احلق قَ رُ طُ  دَ هَّ ومَ  ، واإلميانِ  نِ األمْ  لواءَ  رَ شَ ونَ  ، القلوبِ  لِ عن هياكِ  يِّ الغَ  شراعَ  عَ فرفَ 

 جاءَ  ، ه هللِ أعمالِ  وكلُّ ،  لَ صَ ووَ  لَ صَ وفَ ،  كَ لَ ومَ  وفتكَ  ، يف األلبابِ  مَ كَّ وحتََ  ، ابَ طَ فأَ  قَ رَ ، أعْ  كانَ   هللاُ  شاءَ 
 ،ا معجزةٌ هَ يف حملِّ  منه نقطةٍ  كلِّ و  ، معجزةٌ  هِ مِ ظْ يف نَ  همن حرفٍ  وكلِّ  ، منه معجزةٌ  كلمةٍ   لِّ الذي كُ  ابلقرآنِ 

 مِ ظْ نَ  نْ مَ  مَ هِ فَ ، ى رَ بْـ ه الكُ ربِّ  آ�تِ  ِمنْ فرأى  العارفُ  هُ أَ رَ وقَـ ،  يوسفَ  قصةَ  هللاُ  رَ كَ فقال ذَ  قرأه احملجوبُ 
  نَ مِ  الرأيِ  ا أهلُ هَ لَ هِ جَ  اً أسرار  احلروفَ 

ُ
 ،هم معذورٌ وكلُّ ، ني العارف نَ مِ  مِ هْ الفَ  وسكت عنها أهلُ  ، ينَ رِ سِّ فَ امل

 الكلمةِ  رِّ سِ  نوعَ وا رت س مِ هْ الفَ  وأهلُ  ، خبارٍ األ نَ فيها مِ  ونقلوا ما قيلَ  الكلمةِ  مضمونِ  اعَ نَ فوا قِ شَ الرأي كَ  أهلُ 
  .ونَ رُ كُ ذْ يَ  ربِ وأولئك للخ ، فهؤالء للسر يكتمونَ ،  األسرارِ  نَ ما انطوى فيها مِ  امَ كَ حْ وا أَ قُّ لَ وتَـ 

 
واملباين ، ا ألرابهبِ  النظريةُ  واملعاين، ا هبَِ الَّ طُ لِ  ةُ يَّ الصناعِ  الفنونُ  القدميِ  أشرقت يف زوا� معاين هذا الكتابِ 

 .السياسةِ و  ابحلكمةِ  املسهمةُ  واألساليبُ  سةِ ار ابلف املطلسمةُ  واملضامنيُ ، ا ألصحاهبِ  ةُ يَّ االستداللِ 
 ،) رُ مَ ؤْ ا تُـ مبَِ  عْ دَ فاصْ ( بعد تالوةِ  مِ مَ األُ  واجِ فأ تنظيمِ  ةَ وَ رْ ذُ  السائسُ  مُ نَّ سَ تَ أين يَـ 
  يتوكأُ أين 

ُ
 ،) نيَ لِ اهِ اجلَ  نِ عَ  ضْ رِ عْ وأَ  فِ رْ ابلعُ  رْ مُ وأْ ( سلوبِ بعد أ على عصا احلكمةِ  سُ رِّ فَ تَـ امل

 ، مْ كُ بِ ن رَّ مِ  احلقُّ  لِ وقُ ( رِ و شُ نْ بعد مَ  املختلفةِ  بِ ائِ صَ على العَ  دبِ األ رِ وَ حْ مبِِ  ةِ رَ دْ القُ  لسانُ  ين يتسلطُ أ
 ، )رْ فُ كْ يَ لْ فَـ  اءَ شَ  نْ مَ ن وَ مِ ؤْ يُـ لْ فَـ  اءَ شَ  نْ فمَ 

 ي عنِ هَ نْـ  ويَـ َىب رْ ي القُ ذِ  اءِ إيتَ و  انِ سَ واإلحْ  لِ دْ ابلعَ  رُ �مُ  هللاَ  (إنَّ  قانِ رْ بعد فُـ  البيانِ  حِ بْ صُ  لسانُ  أين يندلعُ 
  اءِ شَ حْ الفَ 

ُ
 ، )يِ غْ والبَـ  رِ كَ نْ وامل
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 لِ يْ  اللَّ ِيف  ارَ هَ النـَّ  جُ ولِ ويُ  ارِ هَ النـَّ  ِيف  لَ يْ اللَّ  جُ ولِ (يُ  ةِ لَ جَ لْ بعد جَ  اً دَ صَ رْ مَ  ةِ بَ اذِ اجل املرآةِ  بُ صاحِ  أين يرصدُ 
 ،) ْنيِ بَـ ائِ دَ  رَ مَ القَ وَ  سَ مْ الشَ  رَ خَّ وسَ 

 تٌ آ�َ  ةٍ ابَّ دَ  نْ مِ  ثُّ بُ ا يَـ مَ وَ  مْ كُ قِ لْ  خَ (وِيف  سلطانِ  بعدَ  التعينيِ  فلسفةِ  صاحبُ  اآلاثرِ  مادةَ  ين يستخرجُ أ
 ، )ونَ نُ وقِ يُ  مٍ وْ قَ لِ 

  مِ عْ الزَ  ربُّ  أين يستبشرُ 
َ
 ارَ صَ بْ األَ وَ  عَ مْ السَّ  كُ لِ ن ميَْ مَّ (أَ  ةِ مَ دْ صَ  دَ عْ بَـ  لَ عْ الفِ  لَ يَّ خَ تَ يَـ فَـ  انِ وَ كْ األَ  ثِ حبوادِ  ودِ دُ رْ امل

  نَ مِ  يَّ احلَ  جُ ِر ن خيُْ مَ وَ 
َ
  جُ ِر وخيُْ  تِ يِّ امل

َ
  ) ،هللاُ  ونَ ولُ قُ يَـ سَ فَ  رَ مْ األَ  رُ بِّ دَ ن يُ ومَ  يِّ احلَ  نَ مِ  تَ يِّ امل

  ين يقطعُ أ
ُ
 ونَ اجُّ حتَُ  مَ لِ فَ ( ةِ عَ فْ صَ  بعدَ  يدِ عِ والوَ  دِ عْ الوَ  تكذيبِ  نْ ه مِ مِ هْ فَـ  يمِ قِ يف سَ  ما قامَ  ةِ حَّ صِ بِ  دُ بـْعَ امل

 ، ) مٌ لْ عِ  هِ بِ  مْ كُ لَ  سَ يْ ا لَ مبَِ 
لَقَمُر ِحبُْسَباٍن وا سُ مْ الشَ ( ةِ نَ شَ نْ بعد شَ  يِّ وجِ رُ البُـ  امليزانِ  يصِ صِ نْ تَـ  فرصةَ  الشروقيُّ  الفلكيُّ  أين ينتهزُ 

 ، )والشََّجُر َيْسُجَدانِ  والنَّْجمُ 
  هِ تِ رَ كُ   يف تعديلِ  قِ سَ النَ  طَّ خَ  يُّ اسِ يَ القِ  مُ كِ ين حيُْ أ

َ
 نَ وْ رَ ال يَـ فَ أَ ( انِ هَ رْ بعد بُـ  اً قَ لَ غْ مُ  فَ شَ كَ   هُ نَّ أ نُّ ظُ ويَ  ةِ وفَ فُ لْ امل

 ) ، اهَ افِ رَ طْ أَ  نْ ا مِ هَ صُ قُ نْـ نَـ  ضَ رْ  األَ ِيت  �َْ أ�َّ 
 الَ بَ اجلِ  ريُِّ ُنسَ  مَ وْ ويَـ ( شارةِ بعد إ األرضِ  سكونِ  إثباتِ  سلسلةَ  طَ بِ رْ يَـ فَـ  ِيبِّ طْ القُ  الوزنِ  طُ منََ  أين يستقيمُ 

 ) ، ةً زَ رِ ابَ  ضَ رْ ى األَ رَ وتَـ 
، ها لعباراهتمعَ فيدفَـ  اظِ لوعَّ ا ةِ لَ هَ أفواه جَ  نْ مِ  املائيةِ  ةِ اشقابلر  فيأخذَ  الطبيعيُّ  الشرعِ  مِ كْ حبُ  أين يتحكمُ 

 اءً مَ  اءِ مَ السَّ  نَ ا مِ نَ لْ زَ نْـ أَ فَ  حَ اقِ وَ لَ  حَ �َ ا الرِ نَ لْ سَ رْ وأَ ( ةِ نَّ بعد رَ  الشرعَ  خياله فينتقصَ  بطارقةِ  ويتشدقَ 
 .)نيَ نِ ازِ ِخبَ  هُ لَ  مْ تُ نْـ ا أَ مَ وَ   وهُ مُ اكُ نَ يْـ قَ سْ أَ فَ 

لَم نبياً ورسوال ، وابلُقْرآِن إماماً وسعليه  صلى هللا  حممدٍ �َ وبسيدِ ،  ابَّ رَ  ا ابهللِ ينَ ضِ رَ ، ى فَ وكَ  ا هللاُ نَ بُـ سْ حَ 
 .)نَ و نُ مِ ؤْ يُـ  مٍ وْ قَ لِ  ةٌ محَْ رَ وَ  ىً دَ هُ وَ  مْ كُ بِّ رَ  نْ مِ  رُ ائِ صَ هذا بَ (

 
 نْ ، أ دى واإلسالمِ اهلُ  نورِ ب هُ رَ دْ صَ  حَ رَ شَ و  ، اإلميانِ  ةِ رَ طْ على فِ  هللاُ  هُ رَ طَ ذي فَ ال ا املؤمنُ هَ يـُّ أَ  إ�كَ  إ�كَ 

 عَ ك الذي رفَ دينِ  ةَ مَ كْ حِ  رَ غِ صْ تَ سْ وتَ  ةِ مَ كْ احلِ  نَ ا مِ هَ نـَّ أَ  مُ عُ زْ تَـ ف املارقنيَ  ةِ طَ سَ فْ سَ  لزخارفِ  كَ لِ هْ جَ  انَ نَ عَ  تَ فِ لْ تَـ 
 نْ مِ  يَ وإ�َّ  واملسلمنيَ  هللِ اب كَ يذُ عِ ، أ مِ كَ احلِ  لُّ ا كُ ودو�َ  ه حىت بلغت غا�ت النها�تِ لِ ضْ فَ  ةَ فَ رْ لك شُ  هللاُ 
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 32، ونـََفخَ  القدماءِ  كلماتِ   نْ ا مِ هَ قَ فَّ لَ  ولقلقةٍ  ةٍ شقبشق ابِِئيُّ الصَّ  كَ بُ طُ خيَْ  ، القاتلُ  مُّ ذلك السُ  نَّ ، أال إذلك
  واملادةِ  دِ رْ الفَ  رِ هَ وْ أشارت إىل اجلَ  عباراتٍ  فيها بعضَ 

ُ
  ضِ رَ والعَ  ةِ بَ كَّ َر امل

ُ
 ،عَ دَ أبْ ه ك وكأنَّ له نفسُ  تَ فِ هْ فتِ  ، لِّ حَ نْ امل

 .)ونَ مُ لَ عْ ال تَـ  مْ ـتنْ كُ   إنْ  رِ كْ الذِّ  لَ هْ أَ وا لُ ئَـ اسْ فَ ( كاليت مثل نفسِ  على النفوسِ  هٍ يوِ 
  

 كَ التِ كِ شْ مُ  دَ قَ معك عُ  يف جملسي هذا ، وهاتِ  عْ وتربَّ  النبويةِ  احلكمةِ  بَ ، � طالِ  ديُّ مَّ تعال � حمَُ 
، كَ نبيِّ  رائحةَ  استنشقْ  ، تعالَ  ينِِّّ ك اجلِ وشيطانِ  يِّ سِ ك اإلنْ ا على شيطانِ بنَ  وانتصرْ  ، تعالَ  ةً ولَ لُ ا حمَْ هَ ذْ وخُ 

 .معليه وسلَّ  صلى هللاُ  الرمحةِ  رسولِ 
 
،  النبويِّ  البحرِ  نَ مِ  يغرتفُ ،  33إابنةٍ  يف منزلةِ  إفاضةٍ  وال على شيء ، واسطةُ ، ال شيء  دٌ يمَ حَ أُ  
عليك  لُ خِ دْ لك ويُ  لُ وِّ سَ يُ  نْ معك مَ  وهاتِ  ا ، تعالَ هَ اعِ بَ تْـ ها وأَ امِ دَّ وخُ  الشريفةِ  الساحةِ  على عبيدِ  فيفيضُ 

 رسولِ  اسِ فَ أنْـ  نْ مِ  سٌ فَ ونَـ ،  هللاِ  من روحِ  فيه روحٌ  هذا جملسٌ  ، منه الشيطانُ  رُّ فِ يِ  ، هذا جملسٌ  لَ والباطِ  الزيغَ 
 لُ ضْ ذلك فَ (،  رةاحلض ورجالُ  الغيبِ  ورجالُ  اءُ فَ رَ والعُ  واألبدالُ  ابُ جنَْ واأل ه األقطابُ أبوابِ  اتِ كَ َر ، على دَ  هللاِ 
 .)يمِ ظِ العَ  لِ ضْ و الفِ ذُ  وهللاُ  اءُ شَ ن يَ يؤتيه مَ  هللاِ 

 
ى شَ ا خيَْ إمنََّ ( كَ نَ شأْ  حُ لِ صْ تُ  خشيةً  كَ مِ لْ عِ  نْ مِ  ذْ وخُ  ، ةِ دعوى اإلحاطَ  نْ مِ  ، وجتردْ  ةٍ رَّ بال غِ  دْ عُ اقْـ  � عاملُِ  

 .)اءُ مَ لَ العُ  هِ عبادِ  نْ مِ  هللاَ 
 
ي وِ تَ سْ يَ  لْ هَ ( اءِ مَ لَ العُ  ادِ دَ يف أعْ  كَ ادِ هَ تَـ واجْ  كَ دِّ ِجبَ  لْ خُ وادْ ،  اجلهلِ  ك من ورطةِ نفسَ  أنقذْ  � جاهلُ  

 ) .يـَْعَلُمونَ ال  ينَ والذِ  ونَ مُ لَ عْ يَـ  ينَ الذِ 
 

 . يف الدينِ  هُ هُ قِّ فَ يُـ  به خرياً  هللاُ  دِ رِ يُ  نْ مَ ، ك يف دينِ  هْ قَّ فَ : تَـ  � صويفُّ 
 

                                                           
 في روایة أخري "نقح" 32 
 في روایة "إضافة" والمعني ال یجوز 33 
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إال  ، وال تؤخرْ  قٍّ إال ِحبَ  مْ دِّ قَ ال تُـ ،  لُ غْ ال تَـ ،  لُ عْ ال تَـ ،  اً فَ صِ نْ مُ  نْ ، كُ  ك يف األمرِ نبيَّ  مْ كِّ حَ  :بُّ � حمُِ 
 .حبقٍ 

 
 هللاُ ، (ها موالها يتوالَّ كم لوا قلوبَ حُ لِ أصْ ، كم ودنياكم ، ال تكونوا من الغافلني دينِ  أمرِ يف  م هللاَ كُ ُر ذِّ حَ أُ 
 .)نيَ احلِِ  الصَ ىلَّ وَ تَـ وهو يَـ  ابَ تَ الكِ  لَ زَّ الذي نَـ 
 
 دِ نْ عِ  نْ مِ  لٌّ كُ   لْ قُ (، ء الالشي دِ مَ يْ حَ أُ  املسكنيِ  هِ عبدِ  ، هِ فقريِ  قلبِ  على فالةِ  اليومَ  هللاُ  هذا ما أمطرهُ  

  المٌ وسَ  ونَ فُ صِ ا يَ مَّ عَ  ةِ زَّ العِ  بِّ رَ  كَ بِّ رَ  انَ حَ بْ سُ (وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم  ، )هللاِ 
ُ
 نيَ لِ سَ رْ على امل

 ) . نيمِ الَ العَ  بِّ رَ  هللِ  دُ مْ واحلَ 
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 34التاسعاجمللس 
  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
  

 � عظيمُ  إال بك ، � عليُّ  وال قوةَ  اللهم صل على سيد خلقك حممد صلى هللا عليه وسلم ، ال حولَ 
 ، ومُ يُّ � قَـ  � حيُّ 
  

، وتلك  رٍ خَ أُ  ىل أصولٍ ا هبا ، وتلك األصولُ  عُ بَ طْ ا وتُ هَ رِ مُّ ختََ  تنتهي اىل أصولِ  األشياءُ  :اإلخوانِ  رَ معاشِ 
، هِ ودِ جُ وُ  ةِ يَّ نِ يْ عَ  ابِ بَ اىل لُ  ِدنٍ َمعْ  ا ، وكلُّ �َِ دِ عْ اىل مَ  مخريةٍ  وكلُّ  ، هِ إىل مخريتِ  شيءٍ  نتهى كلُّ ا ، فإذا ا�َِ اىل معادِ 

 وتناهي ينزلُ ،  تناهياً مُ  لٍ سُ لْ سَ تَ بِ  ، فرجعَ  القدميِ  عِ الصانِ  قِ اخلالِ  ةُ نَ طَ لْ سَ  هِ اتِ هَ جِ  لِّ كُ   نْ مِ  هَ ه فحفتْ بطبعِ  وقفَ 
وهذا ، م) كُ َر وَ صُ  نَ سَ حْ أَ فَ  مْ كُ َر وَّ صَ (وَ  وسقطةٍ  �ضةٍ  ه يف كلِّ لسان حالِ ب قائالً ، اىل بدايته  تهمن غاي راجعاً 

  رَّ هذا السِ  ، ويدركُ  األشياءِ  عُ به طبائِ  تشهدُ  اجلليلُ  قُ سَ النَ 
ُ
السليم،  والقلبِ  الكرميِ  لعقلِ ا أهلُ  اآلدميونَ  قَ لَ غْ امل

 .لِ هْ ى اجلَ مَ يف عَ  مْ هُ فَـ  ، رِ شَ البَ  ةِ عصابَ  نْ مِ  هلم وال قلوبَ  وإال فالذين ال عقولَ 
  

 جمتمعٌ  وَ وهُ  ، رِّ السِ  وعاملَِ  ، املشهودُ  احملسوسُ  وهو اجلسمُ  ، اهليكلِ  عاملِ  :نيمَ على عالَ  يشتملُ  اإلنسانُ 
 رِّ السِ  معه ، وعاملَُ  ه القائمةِ ب الالزمةِ  من الفروعِ  لَ فَ به ما سَ  يتعلقُ  يٌّ لِ فْ سُ  اهليكلِ  ، فعاملَُ  الروحِ و  من العقلِ 

  الصاحلةِ  به ما عال من الفروعِ  يتعلقُ  يٌّ وِ لْ عُ 
ُ
، امَ هُ قُ وعالئِ  والشرابُ  به الطعامُ  يتعلقُ  ، فاجلسمُ  هِ حلالِ  ةِ لَ اكِ شَ له امل

 .هِ لِ فْ على سُ  تدلُّ  أحوالٌ  هذه األحوالِ  نْ مِ  حالٍ  ، ويف كلِّ  وراحةٍ  وشهوةٍ  ومنامٍ  اسٍ بَ لِ  نْ مِ  هُ حالَ  وما ينظمُ 
 

،  األشياءِ  إىل حقائقِ  صولِ والو  املقدسةِ  ي إىل احلضراتِ قِّ رَ والتَـ  والعلمُ  هبما املعرفةُ  يتعلقُ  والروحُ  والعقلُ 
إال  و العقلُ ا الذي هُ هَ لِ اىل أصْ  ال جتتمعُ  العقلِ  نورِ  فروعَ  نَّ ، أال إ والروحِ  على العقلِ  تدلُّ  ا أسرارٌ هَ لِّ ويف كُ 

                                                           
كتاب روح الحكمة للعالمة و ، كتاب روضة الناظرین وخالصة مناقب الصاحین للشیخ ضیاء الدین أحمد بن محمد الوتري الرفاعي34

وكتاب الكلیات األحمدیة للسید محمد أبي الھدي الصیادي الرفاعي ، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید  و الھدي الصیادي الرفاعي،محمد أب
 مجمود السمرائي الرفاعي
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 و�خذ منها ما يطابقُ  ، ةِ الفكر  ةِ وحَ بُ ا اىل حبَْ هَ عُ ، فيدفَـ  لِ قْ العَ  اىل ساحةِ  معناها البصرُ  يغرتفُ  مبشهوداتٍ 
، الفكرةِ  ها مبرآةِ ، ويقابلُ  يالِ اخل فيلقيها يف حضريةِ ،  ها السمعُ يغرتفُ  أو مبسموعاتٍ  ، من النتيجةِ  العقلِ  عاقلةَ 

 .نها النتيجةَ م هبا و�خذُ  فرياهُ  مِ هْ الفَ  عليه عنيُ  طَ قِ سْ يُ ، فَـ  هلا اخليالُ  لَ اىل ما ختيَّ  ويتسلقُ 
 

 حبجابِ  سُ مَ طْ كنها تُ ا عن ذلك ، ولهَ عِ فُّ رَ تَـ لِ  ابلشهودِ  عن اإلستعانةِ  غنيةٌ  يَ هِ فِ ،  الروحِ  نورِ  وأما فروعُ 
  ا اإلهليَّ هَ قى نورَ لْ ، تَـ  ابلر�ضةِ  عنها احلجابَ  ، فإذا رفع السالكُ  الوجودِ 

ُ
 سَفرَّ تَـ أبصر به و ف لقلبُ ا فَ شِّ كَ نامل

  الروحِ  اىل نورِ  ه املتسلقةِ حضرتِ  مركزِ  نْ مِ  القلبِ  بابِ نصاب
ُ
 حقائقَ  فنظرَ ،  الوجودِ  بِ حجا قيدِ  نْ مِ  ةِ قَ لَ طْ نامل

 شراعَ  ، ويكشفُ  الصديقني رِ ى اىل منابقَّ رَ تَـ يَـ  وهذا الشأنُ  ، )هللاِ  بنورِ  ه ينظرُ فإنَّ  املؤمنِ  ةَ اسَ رَ وا فَـ قُ تـَّ ا( األشياءِ 
 
ُ
  كِ لْ امل

َ
 اجلسماِينَّ  اهليكلَ  إذا غلبَ ذا ه ،  نيَ يضِ األرْ  أدوارِ  دَ قَ عُ  ك، ويف البهموتِ  رِ عْ قَـ  ةَ دَ رْ ويرفع بُـ  ، وتِ كُ لَ وامل
 هُ أرصادَ  العلويِّ ا هعن مقامِ  للروحِ  الصارفِ  القِ غْ املِ  نَ ه وفتح مِ حجابَ  قَ وَمزَّ  الشرعيةِ  الصاحلةِ  ابلر�ضةِ 

 .لك النورِ ذ القِ وإطْ  احلجاب املذكورِ  بنسبة أضمحاللِ  املقربني عدادِ يف  بُ سَ هنالك حيُْ ، هُ وأبوابَ 
 
،  ملشهودِ ا ذلك اهليكلِ  بظاهرِ  العقلِ  فكرةُ  تْ بَ لِ ، وسُ  الوجودِ  حبجابِ  ذلك النورُ  سَ مِ وأما إذا طُ  

حىت  ، هِ حجابِ  ةِ ظَ لْ غِ  بنسبةِ  بِ رْ القُ  من منزلةِ  ، ويهبطَ  املبعودين نَ مِ  نِ ذلك الشأْ  صاحبُ  بُ سَ فهنالك حيُْ 
  ينتهي اىل أسفل سافلني.
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 35شرااجمللس الع
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيد خلق هللا حممد رسول هللا وعلى اآلل 
  أمجعني.واألصحاب واألتباع واألحباب 

 
  كرِ الذ  دوامِ ب، وذلك  ابحلضورِ  القلبِ  قربُ  إليه اهلممُ  ما تنعطفُ  أشرفَ  فإنَّ  ، أما بعد

ُ
 رُ بـَّ عَ ، وهو امل

 لألولياءِ  ، إذ ال سبيلَ  املقامات بعد النبوةِ  وأعظمُ  جِ املعار  لُّ أجَ  ، والواليةُ  الواليةِ  مُ لَّ ، وهذا سُ  عنه ابحلضورِ 
،  بِ هْ الوَ  منزلةُ  لواليةِ ا ، ومنزلةُ  قطعاً  ابلعملِ  لُ صُ ، أل�ا ال حتَْ  واملرسلني والصديقني على مراتب األنبياءِ 

 مَ عليه وسلَّ  صلى هللاُ  األعظمِ  والنيبُّ  ،) انَ لَ بُـ سُ  مْ هُ نـَّ يَـ دِ هْ نَـ ا لَ ينَ وا فِ دُ اهَ جَ  ينَ والذِ ، قال تعاىل ( ابلعمل وحتصلُ 
 لَ مُ إال إذا كَ  الكاملةِ  لواليةِ ا اىل مقامِ  العبدُ  وال يصلُ  ، )مُ لَ عْ ما ال يَـ  مَ لْ عِ  هللاُ  هُ ثَ رَّ وَ  مُ لَ عْ مبا يَـ  لَ مِ عَ  نْ مَ قال (

 مرتبةَ  ألنَّ  ، عليه وسلم صلى هللاُ  يبِّ للن واألفعالِ  يف األقوالِ  هُ اعُ بَ اتِّ  وَمتَّ ،  هُ قُ دْ صِ  حَّ ، وصَ  هُ تُ ِمهَّ  تْ لَ ، وعَ  هُ لُ قْ عَ 
 حاطةَ اإل هُ عقلُ  ال إذا بلغَ إ كامالً   الكمالِ  عند أهلِ  الرجلُ  دُّ عَ ، وال يُـ  ةِ مَّ يف األُ  ا عن النيبِّ هَ بُـ صاحِ  ينوبُ  الواليةِ 

  ةِ قَ الز�دِ  هَ بُ جبميع شُ 
ُ
 رَ دَ ، وقَ  اهَ وِ ا وحمَْ مهاهلَِ إ نْ مِ  هُ ، ومتكن إميانُ  اهَ طِ بْ خَ  وغايةِ  36اهَ اجلِِ وَ مَ  مِ هْ ، مع فَـ  ينَ دِ حِ لْ وامل

  احلكمةِ  وبرهانِ  الشرعيةِ  ةِ جَّ احلُ  ا بسلطانِ هَ عِ على دفْ 
ُ
 بشؤونِ  اإلحاطةَ  هُ عقلُ  بلغَ حىت ي لُ مُ كْ ، وال يَ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ امل

ا اهَ هَ تَـ نْـ ومُ  مْ هِ تِ ِمهَّ  رِ ادِ ومص ، واحليلةِ  والدهاءِ  واخلدعةِ  الغدرِ  وأهلِ  قِ رُ الطُ  اعِ طَّ وقُ  ةِ مَ لَ والسكارى والظَ  اللصوصِ 
فيها  ، فال يندلسُ  سٍ فَ نَـ  كلِّ   عم للنفسِ  واحملاسبةِ  ظِ قُّ يَـ ، مع التَـ  ونوعٍ  لٍ كْ شَ  لَّ كُ   نْ م مِ هِ أطوارِ  يف مفازاتِ 

هباتيك  شوبةِ امل ةِ ارَ األمَّ  تلك النفوسِ  على تطهريِ  له القدرةُ  ، وتكونُ الذميمةِ  من تلك األوصافِ  وصفٌ 
  ادِ شَ رْ اإل يف مقامِ  هِ عن نبيِّ  لينوبَ  القاطعةِ  املصائبِ 

َ
 ذميمةً  ةً لَ صْ ما ترك خَ  مَ يه وسلَّ عل صلى هللاُ  هُ فإنَّ  ، ضِ حْ امل

 هُ عقلُ  حىت يبلغَ  الرجلُ  لُ مُ كْ ، وال يَ  إبقتنائها األُمَّةَ إال وأمر  كرميةً   َخْصَلةً ، وال ترك  منها ةَ مَّ األُ  رَ إال وحذَّ 
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،  احلسنةِ  واملوعظةِ  لسليمةِ ا منها ابحلكمةِ  بَ رِّ قَ كلها ليُـ   ، وابحملاسنِ  عنها هَ بِّ نَـ يُـ كلها لِ   املعائبِ  مِ كْ ِحبُ  اإلحاطةَ 
  ).ةِ نَ سَ احلَ  ةِ ظَ عِ واملوْ  ةِ مَ كْ ابحلِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ ىل سَ إ عُ دْ أُ (عليه  هُ وسالمُ  هللاِ  بقول هللا تعاىل لسيد خلقه صالةُ  عمالً 

 
 ، والطبقةِ  وجتارهم مْ هِ امِ كَّ وحُ  مْ هِ َنتاقِ هَ الدنيا ودَ  أهلِ  مبذاهبِ  ه اإلحاطةَ عقلُ  حىت يبلغَ  َيْكُملُ وال 

له مث سقطت منه  اً كَ لْ مِ  تْ لَ عِ وجُ  بيضةٍ يف  ، فلو صارت له الدنيا  فيهم ويف دنياهم السفلى منهم مع الزهدِ 
 له الباعُ  و يكونُ  ، هب ابهلل وإميا�ً  إستغناءً ،  هلا  هبا وال جيزعُ  ، ال يعبأُ  فانكسرت وذهبت وكأ�ا مل تكن

 يقاظِ وإ الشاردينَ  دِّ املبعودين ور  بتقريبِ  اخلالصةِ  واحلكمةِ ،  هاهلِ الدنيا وأ ةِ قَ بْـ ن رِ مِ  صِ ابلتخلُّ  بُ حْ الرَّ 
فيكون  ، طبقاهتم لى اختالفِ ع الناسِ   على دُ رِ اليت تَ  ابلعوارضِ  حاطةَ اإل هُ عقلُ  حىت يبلغَ  َيْكُملُ وال  ،الغافلنيَ 

أدرى  واملسكنةِ  لِّ الذُ  نَ مِ  ريُ الفق ُحيَدِّثُهُ ومبا   ، أغىن الناسِ  نْ أدرى مِ  - زِ زُّ عَ والتَـ  الطغيانِ  نَ مِ  - الغىنُّ  هُ ثُ دِّ مبا حيَُ 
ومبا   ، مرضاً  لناسِ ا أدرى من أكثرِ  العجزِ  طالعةِ و  الصدرِ  ضيقِ  نْ ض مِ ياملر  ُحيَدِّثُهُ مبا ، و  الناسِ  أفقرِ  نْ مِ 

أدرى من  هِ ونتيجتِ  ضٍ عارِ  وبكلِّ  ، عافيةً  أدرى من أزيد الناسِ  ةِ رَ دْ دعوى القُ و  بِ جْ من العُ  العافيةِ ذو  ُحيَدِّثُهُ 
  تعاىل على الطريقةِ  هللِ  انِ مَ زْ واألَ  األكوانِ  من عوارضِ  دِ رُّ جَ هذا مع التَ  ، هأهلِ  ةِ خاصَّ 

ُ
، فال  الشرعيةِ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ امل

  واللسانُ  ةُ الصاحلَِ  ةُ مَّ له اهلِ  ، ويكونُ  اً دَّ له حَ  وال يتجاوزُ  اً دَ هْ عَ  للشرعِ  ضُ قُ نْـ يَـ 
ُ
هذه  صنوفَ  ، فيجمعُ  دُ يِّ ؤَ امل

 .ه على هللاِ حبكمتِ  اجلميعَ  ويدلُّ  ، هللاِ  على طريقِ  املذكورةِ  الطبقاتِ 
 

 رَ دْ قَ  فيعرفَ  ،  اإلمجالِ  قِ من طري اهَ يِّ لِّ ا وكُ هَ يِّ ئِ زْ جُ  األشياءِ  مبقاديرِ  ه اإلحاطةَ حىت يبلغ عقلُ  لُ مُ كْ وال يَ 
 ابملوافقةِ  رشادِ اإل ةَ مَ كْ حِ  مَ ظِ نْ يَـ لِ ، عند الراغبني عنه والزاهدين فيه  هِ رِ دْ طالبيه كمعرفته بقَ عند راغبيه و  الشيءِ 
فإذا  ،  هِ وال أفعالِ  هِ ال يف أقوالِ  ذرةً   الشرعِ  اجِ هَ نْـ يف كل ذلك عن مِ  ينحرفَ  أالوعليه  ، ةِ جَ زِ مْ األ مِ كْ مع حُ 

 وله من مائدةِ  ، وإال فهو �قصٌ  الكمالِ  أهلِ  نْ عند� مِ  معدوداً  صارَ  هذه األوصافَ  استجمع الرجلُ 
  الِ صَ من هذه اخلِ  هِ مِ دَ قَ  نِ كُّ ومتََ  هِ تِ ِمهَّ  ه وبلوغِ عقلِ  إحاطةِ  رِ دْ قَ بِ  الواليةِ 

ُ
 عَ مجََ  ، وهذه اخلصالُ  الشريفةِ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ امل

 مبثلها فقال صلى هللا �َ رْ مِ أُ و  ابملداراةِ  تُ ثْ عِ بقوله بُ  - أرواحنا جلنابه العظيم الفداء - املخلوقنيَ  ا سيدُ هَ شتاتَـ 
قال ف ، معها اخلريَ  هُ عبادَ  هللاُ  اليت وعدَ  وهذه احلكمةُ  ، 37)كلموا الناس على قدر عقوهلمعليه وسلم (

  الرفيعةِ  هذه املرتبةِ  وصاحبُ  ، )اً ريَ ثُ كَ   اً رَ يْـ خَ  وِيتَ أُ  دِ قِ فَ  ةَ مَ كْ احلِ  تَ ؤْ ن يُـ مَ وَ  اءُ شَ ن يَ مَ  ةَ مَ كْ  احلِ ِيت ؤْ يُـ تعالت قدرته (
                                                           

 بو داود عن عائشة رضي هللا عنها.أصل الحدیث (نحن معاشر األنب�اء أمرنا أن ننزل منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم). رواه أ 37 



الرفاعي جامع بیت  http://gamei-rifai.com/ الرفاعیة الطریقة موقع  

 وال حولَ  ، هللِ  األمرُ  األمورِ  لِّ ويف ك ، ا امليزانِ ذَ هبَِ  كُ رَ دْ يُ  العارفنيَ  مراتبِ  تُ اوُ فَ وتَـ  ، عَ فَ نَـ  عَ قَ وَ  أينَ  كالغيثِ 
  .إال ابهللِ  وال قوةَ 
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 38عشر ادياجمللس احل
 

افعي سكران أبو حممد بن علي اليعقويب الشقصد أم عبيدة الشيخ اجلليل العارف ويل هللا الشيخ 
قدس هللا روحه لز�رة السيد أمحد عطر هللا مرقده ، فدخل رواقه الشريف وهو يف جملس مع اجلماعة ودواته 
حبزامه ، فلما أذعن لكالم السيد أمحد رضي هللا عنه أذهله لعلو شأنه وجاللة مورده ورقة مقاصده ، فأخذ 

 :نهماته اجلوهرية قوله رضي هللا ع ذلك اجمللس الشريف من بعض كلقلمه وقرطاسه وكتب عنه يف
 

 هُ سبحانَ  ، واحلقُّ  سلمالنيب صلى هللا عليه و  سنةِ  اعِ بَ تعاىل واتِّ  هللاِ  اىل طاعةِ  يدعو الناسَ  �ئبٌ  الشيخُ 
 
ُ
   هلذا األمرِ يلِّ وَ تَـ هو امل

ُ
 النيابةِ  رَّ سِ  لَ هَ فقد جَ   ،يف هذا الطريقِ  اإلعوجاجِ  تقوميَ  للناسِ  نَ مَ ، فمن ضَ  له رُ بِّ دَ وامل

 غُ ال البَ إالَّ  ولِ سُ ى الرَّ لَ ا عَ مَ وَ ( وجلَّ  عزَّ  هللاِ  قولِ  مبضمونِ  هِ نيابتِ  الذي قامت مادةُ  ، الكرميِ  عن الرسولِ 
 
ُ
 يف هذا الطريقِ  هُ كليتَ   حازَ  نْ مَ  ، ما أجهلَ  هلل سبحانه وتعاىل يئةُ ، املش به يءٌ شِ مَ إال  الشيخ ما هو  ،)نيُ بِ امل

، قال ريب   اخللقِ  دَ نَ عِ  سَ كَّ نَ  هللاِ  عندَ  رَ مَّ ، الفقري إذا عَ  واملعايل والدنيا بدعوى إعالء هذه الكلمةِ  للصعودِ 
 الرجلُ  ، ى عنه الدنيا والشواغلَ وَ زَ  ، يةِ احملبوب ةَ بَ تْـ وبلغ رُ  هللاُ  هُ إذا أحبَّ  الفقريُ  ، ) قِ لْ  اخلَ ِيف  هُ سْ كْ نَ نُـ  هُ رْ مِ عَ ن نـُّ مَ وَ (

ه ه وخيلَ ه وحالَ مالَ  يبذلُ  ، هللاِ  ا الذين هم حزبُ هبَِ زْ حِ  ةِ رَ صْ نُ بِ  هذه الكلمةِ  إلعالءِ  هُ كليتَ   حيوزُ  الفحلُ  الكاملُ 
  قِ لُ ابخلُ  قِ لُّ خَ التَّ  ، هذه رتبةُ  إال هللاَ  ، ال يريدُ  هللِ  ه يف هللاِ ورجالَ 

ُ
 ومأل ثوبَ  ، �قةٍ  ، أعطى هذا مائةَ  يِّ دِ مَّ حَ امل

ها يف عالئِ إب هللاِ  كلمةَ   زَّ ، أعَ  ذلك اليومَ  هِ بِ  ما يقتاتُ  ال ميلكُ  هللاِ  صلواتِ  ، وهو عليه أفضلُ  هذا ذهباً 
  الصدقِ  مرتبةَ  بلغَ  نْ ، وكذلك مَ  هِ ريِْ غَ 

َ
 -مرقده الطاهر كأيب بكر رضي هللا عنه وطيب هللا  - امِ قَ يف هذا امل

يف هللا ، وساهم  وأنفقهه رضي هللا عنه يف مالِ  عمرَ  ه يف هللا ، وشاطرَ نفقوأ هِ ه كلِّ مالِ  نْ مِ  هُ دَ رَّ جَ  هُ حبيبَ  فإنَّ 
 نيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ ى مِ رَ تَـ شْ ا هللاَ  إنَّ ، ( هللِ  هِ ونفسِ  هِ عن مالِ  علياً  دَ رَّ يف هللا ، وجَ  وأنفقهه عثمان رضي هللا عنه يف مالِ 

 .)ةَ نَّ اجلَْ  مُ هلَُ  نَّ أبَِ  مْ اهلَُ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ سَ نفُ أَ 
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 هِ اثِ رَّ وُ  وهِ جُ وُ ك بِ ، يضح وتشريفاً  عليه وسلم إكراماً  صلى هللاُ  هللاِ  غدا رسولُ  كُ حَ ضْ يَ  نْ مَ أتدرون لِ 
 ةِ طَ رْ وَ  نْ مِ  لرجلِ ا ، يريدون إنقاذَ  تعاىل هلم إال هللاُ  ، الذين ال �صرَ  النيابةِ  ءِ بْ عِ  حتتَ  39املبهوضنيَ  الكرامِ 
 مبنازعِ  مْ هُ اجلُِ عَ ، وهو يُـ  وابِ الص اىل طريقِ  ةِ نَّ والسُ  الشرعِ  جباذبةِ  هِ ذِ ، وأخْ  الشيطانِ  ثِ وْ لَ  نْ مِ  هِ وتطهريِ  اإلحلادِ 
 ، وامللوكِ  ارِ جَ تُّ ال نَ مِ  ادُ رَ ، يريد منهم ما يُـ  يريد منهم إمرأةً ،  اً س، يريد منهم فر  منهم شاةً  يريدُ ، ه شيطانِ 

هذا  ، ما أعجبَ  مبا آاتهم هللا وال يبخلونَ ، عن هللا تعاىل  عليه كيال ينقطعَ  اً صَ رْ حِ  هُ فيدافعون شيطانَ 
، ومن كانت  ولهه اىل هللا ورسه اىل هللا ورسوله فهجرتُ فمن كانت هجرتُ قال عليه الصالة والسالم ( ،الشأن

 ).ه اىل ما هاجر إليهينكحها فهجرتُ  يصيبها أو إمرأةٍ  هجرته اىل دنياً 
 

آمالكم  رائضعوا عيشنا بصُ غِّ نَـ ، ال تُـ  كم لكممِ أموالكم لكم ونواتج ِمهَ  � قومُ  : ديون يقولونمواب احملنال
م يون حيسدون أصحاهبَ احملمد صُ لَّ اخلُ  ، النوابُ  غيورٌ  احلقَّ  ، إنَّ  حلقِّ ا معها طلبَ  ونَ عُ دَّ وتَ ، الدنيوية الدنية 

هم مل يصلحوا لنا ا ، وهاأسبابن هِ بِ  حُ لِ صْ نُ  شيئاً ا نَ سادتُـ  دركقالوا أ، ، يعين إذا رأوهم تبسموا  مِ سُّ بَ على التَـ 
 ).اً دَ حَ أَ  هِ بِّ رَ  ةِ ادَ بَ عِ بِ  كْ رِ شْ وال يُ  اً احلَِ صَ  َالً مَ عَ  لْ مَ عْ يَـ فلْ  هِ بِّ رَ  اءَ قَ و لِ جُ رْ يَـ  انَ كَ   نْ مَ فَ سبابنا ، سبحان هللا ، (أ

 
على  لُ بِ قْ أعرضنا عن الناس نُـ  إنْ  قومٌ  هم ، حننُ وتركناهم ألنفسِ  ألعرضنا عن الناسِ  سبقَ  لوال عهدٌ 

  هللِ �َّ إ، (ابهللِ  ملوتَ ا ، ما أعذبَ   هللاُ �َ دُ صْ وقَ ،  ا هللِ نَ عمالِ أ ، وكلُّ  هللاِ  لِ فألجْ  ا من الناسِ نَ ضْ عورِ  ، وإنْ هللاِ 
  .)ونَ عُ اجِ رَ   إليهِ وإ�َّ 

 
 العـذولُ  هَ رِ كَـ   به وإنْ  أبوحُ   ** كمـا أقـولُ   هذا احلديثُ  ، نعم     

 ـا أو يقـولُ نَّ عَ  قالَ  نْ مَ  عْ دَ فَ  ـي **لِ ابَ وال أُ  كان ذاكَ    قد ، نعم
 ه ذليـلُ ِـ تِ بَّ وغريي فـي حمََ   عارًا يف حبييب ** خيافُ    ايَ وَ سِ 
 ال حيـول وحايل يف احملبةِ  ** أهواه من قلبـي مكـانٌ  نْ مَ لِ 

 ـه يطـولُ تِ بَّ حديثي يف حمََ   وليس يدري ** من يلومُ  فيعبثُ 
 ل وال ميـيـلُ ـُّ ال ميََ  وفـيٌّ       ** قليب وهـو قلـبٌ  حبابَ أفيا 
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 وقيـلُ  ى بيننـا قـالٌ وَ طْ ويُ     مىت تسمح بعطفكم الليالـي **
 الرسولُ  لقد تعبَ  مُ كُ قِّ وحَ      **  عتاٌب دائٌم فـي كـل يـومٍ 
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يقذفون  ، عن أهل البدع من الباطنة وامللحدين والقدرية والذين رضي هللا عنه الكبريُ  أمحدُ  السيدُ  لَ ئِ سُ 

 بة رضوان هللا عليهم قال :احأم املؤمنني سيدتنا عائشة الصديقة ، ويشتمون الص
 

 أي سادةُ 
فإ�م يهود  ،وال تعاشروهم وال تؤاكلوهم ، وال ترافقوهم وال تصاحبوهم ، انفروا عنهم وال جتالسوهم 

وال  مْ وهُ جُ وِّ زَ فال تُـ  ، اإلميانَ  وا أهلَ بُّ وسَ ، كفروا ابهلل وأظهروا اإلسالم على ألسنتهم وكذبوا   ،ألمة هذه ا
أو  مْ هُ بَـ رَّ قَـ  َمنْ و  ،اه اللعنةُ شَ غْ تَـ هللا تعاىل و  طاعةِ  فكأمنا أخرجها إىل غريِ  عٍ دِ تَ بْـ ه مبُِ ابنتَ  جَ وَّ زَ  نْ فمَ  ، مْ وهُ رُ اهِ صَ تُ 

 خريٌ  إبليسٌ  إ�م قومٌ ف ،مهتُ رَ شْ هم وال عِ نكاحُ  لُّ فإ�م ال حيَِ  ،ه فعلِ مع هللا ب منهم فهو مأخوذٌ  اً حدأ قـَرَّبَ 
نصٌف  ،صفني ن والشرَّ  ريَ وا اخللُ عَ وجَ  ، رَ دَ والقَ  أنكروا القضاءَ  وهؤالءِ  ، هِ رِ دَ ه وقَ ه بقضائِ لربِّ  عرفُ أ هُ ألنَّ  ،منهم

 نَ مِ  والشرُّ  هللاِ  نَ مِ  وا اخلريُ وقال ،ه وتعاىلسبحانَ  هللاِ  مِ كْ حُ كَ   هُ مَ كْ فجعلوا حُ  ، الشيطانِ  بيدِ  بيد ِهللا ونصفٌ 
ُكمْ مث  مْ كُ وإ�َّ  ، هِ قِ لْ من خَ  فهؤالء جعلوا هلل شريكاً  ، الشيطانِ  ،  مْ كُ ونَ لُّ ضِ م ويُ كُ ونَ وُ غْ م يُـ إ�َّ ف،  مْ هُ تَـ بَـ حْ وصُ  إ�َّ

 .)ونَ كُ فَ ؤْ يُـ  ىنَّ أَ  هللاُ  مُ هُ لَ اتَـ قَ (، ذروهمفاح مْ هتِِ يَال لِ وحتَْ  مْ هبِِ ذِ كَ لِ ، حىت خيرجوكم من أد�نكم 
 

 ،التوحيدِ  ةُ كلم  مْ هُ تْـ مَّ كانت ضَ   نْ قال : � أخي إ ،  � سيدي أو ليس تضمهم كلمة التوحيد ؟ وقيل له:
 ؟ يسبونَ له : وكيف ذلك فقيل ،ه ورسولَ  وا هللاَ بُّ وسَ ،  وفارقوا اجلماعةَ ،  ةَ نَّ وتركوا السُ  ، فقد أخرجتهم البدعةُ 

 ، األنبياءِ  اويلِ أق نْ مِ  مؤلفةٌ  صٌ صَ وقالوا : هو قَ  ه وهم مسلمون ؟ ! فقال : � أخي مجعوا القرانَ ورسولَ  هللاَ 
َ وبَـ  ، املخلوقاتِ  خلقِ  وقبلَ  واألرضِ  السمواتِ  خلقِ  تكّلَم به قبلَ  هللاِ  وهو كالمُ   يه ما جيري على األنبياءِ ف نيَّ

 وا هللاَ بُّ فلما فعلوا ذلك سَ  ، هُ يَ هْ ونَـ  هُ رَ مْ وا أَ دُ حَ مث جَ  ،ا وقَ لُ  خمَْ اثَ دَ فأنكروا هذا وجعلوه حمُْ  ،م هِ ثَ عْ هم وبَـ قِ لْ خِ  لَ بْ قَـ 
 .)ونَ بُ اذِ الكَ  مُ هُ  مْ هُ نـَّ  إَال أَ  ٍء ،يْ ى شَ لَ عَ  مْ هُ نـَّ أَ  ونَ بُ سَ وحيَْ (، م هم على رهبِّ وزورِ  هِ هم لكالمِ دِ حْ ِجبَ 

 

                                                           
 الرفاعیة للسید محمود السمرائي الرفاعي ، منتدي اإلمام الرواس الرفاعي. كتاب المجالس 40 
 



الرفاعي جامع بیت  http://gamei-rifai.com/ الرفاعیة الطریقة موقع  

وجعلوا  ، هُ نْ تعاىل مِ  ا هللاُ هَ أَ رَّ بَـ ما  وه وقالوا يف زوجتهبُ ذَّ م كَ فإ�َّ  ،لرسول صلى هللا عليه وسلم  مْ هُ بـُّ ا سَ وأمَّ 
 أاب بكرٍ  نَّ إ وهللاِ ( : عليه وسلم هلم ابجلنةِ  صلى هللاُ  دَ هَ وقد شَ  ، النارِ  أهلُ  مْ هُ وأنـَّ  م على خطأٍ هُ لَّ ه كُ أصحابَ 
هللا  رسولُ  عْ دَ ومل يَ ،  )جلنةِ يف ا علياً  وهللا إنَّ  ، يف اجلنةِ  عثمانَ  إنَّ  وهللاِ  ، يف اجلنةِ  عمرَ  إنَّ  وهللاِ  ، يف اجلنةِ 

 نْ م مِ وإ�َّ  ، ا صحيحٌ وقالوا ما هذ وهُ بُ ذَّ كَ فَ ، ه وبفضلِ  له ابجلنةِ  دَ هِ منهم إال وشَ  صلى هللا عليه وسلم أحداً 
 هلم يومَ  وال يقيمُ  ،م عماهلَ أ هللاُ  فأحبطَ  ، وءِ السُ  عليهم كلمةُ  تْ قَّ وا وحَ تُ ُمقِ فَ ، م ولعنوهم وهُ بُّ وسَ  ، النارِ  أهلِ 

 .�ًَ زْ وَ  القيامةِ 
 

 يتُ يي وميُ فيها حيُ ، له  نظرةٍ  كلُّ   ، نظرةً  وستنيَ  ثالمثائةٍ  يومٍ  كلَّ   احملفوظِ  يف اللوحِ  تعاىل ينظرُ  هللاَ  إنَّ ، � أخي 
، الظاملون ا يقولُ حانه وتعاىل عمَّ بس ، ما يريدُ  وحيكمُ  ما يشاءُ  ويفعلُ  رُ بِّ دَ ويُ  رُ دِّ قَ ويُـ  وينفعُ  ويضرُّ  ويعطي ومينعُ 

  .كبرياً   اً وَّ لُ وتعاىل عُ 
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 وقال يف أحد جمالسه :
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

،  عرفت نفسك، وذهبت مع احلق ، وأخذت نفسك منك ، إذا أنت أخذت حق هللا من نفسك 
،  صغريهم تورمح، هم مت كبريَ ظفع، ، وإذا أنت وفيت الناس حقوقهم  ومن عرف نفسه فقد عرف ربه

، ضعيفهم ونصرت، ، واجنمعت عن لئيمهم  واتعظت من حكيمهم، وأمجلت حملسنهم ، وأحسنت ملسيئهم 
بك خوانك وأرضيت ر إ، فقد أحسنت سياسة نفسك ومعاشرة  م بوائقكهكلُّ   نَ مِ وأَ ، ت قويهم ذلوما خ

 .احلكيمُ  العاقلُ  ، وأنت حينئذٍ  يت شركفِ وكُ 
 

ت وأن، ، وظلمت نفسك  فقد أغضبت ربك، هم أشياءَ  وخبست الناسَ ، جهلت نفسك  وإنْ 
 .كغراقِ واك إله ةِ يف جلَُّ  ، أو أن تسبحَ  كك الحراقِ مهتِّ  ك � أخي أن تقدح ز�دَ ، فإ�َّ  اللئيمُ  األمحقُ 
 

 لِّ من ذُ  ، تسلمْ  من هزميتها وطيشها الكاذب وأنصف الناسَ ، هلل على نفسك  إنتصرْ ،  هللا هللا بك
  .األحزاب خريِ  نْ مِ  بْ سَ وحتُْ  ، وتدخل البابَ  األحبابِ  ، ومقاطعةِ  احلسابِ  عِ زَ املآب وفَـ 

 
 موضوعُ  الشخصِ  معىن الفىت يعلو إذا إتضعت ** وإن تعالت فقدرُ  النفسُ 
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ا هَ تُـ وَ ، خنَْ  ، وتبين على جبل اخليال الكاذب أساسك كتضرب بعصا الغرور رأسَ  عوميرٍ  َأيْ  شيءٍ  على أيِّ 
، وتتدىن اىل قرع  ، ترمح فوق جدران األفالك بوساوس هبتا�ا الضدان ال جيتمعان ؟احببل شهوهتِ  مربوطةٌ 

،  بال نطاقٍ  افلٍ س نْ ا مِ هلََّ ، وما أذَ  د بال إستحقاقٍ اعٍ ص نْ حبر الذل ألراهبا املوفقة مليزا�ا ، ما أقبحها مِ 
ر ، أبجنحة العرفان اىل معايل األمو  رْ ا وسفساف مقاصدها ، وطِ هَ لِّ خَ  ، األخالقِ  سوءِ  على جمردِ  كمةٌ حم

 فة اهلوىاحلبور ، واخشوشن مبخالفع اىل مقام العزة و تمع أدب دينك اىل غاية علمك ويقينك ، لرت  رْ وسِ 
 جيوش عزميتك بعصا عزمك جنح الليل : قْ وسُ ، ومضادة امليل 

  
 انُ رَ سْ خُ     النومَ    فإنَّ   **  الليلِ  سهرَ  تعود 
 نريانُ    الذنبِ   َيب قْ عُ ىل الذنب ** فَـ إ نْ كَ ْر وال تَـ 

 خالنُ     فللقرآنِ     **  الباري  للواحدِ    مْ وقُ 
 رهبانُ  الليلِ  يف   فهم  **  و الليلُ مُ هُ نـَّ إذا جَ 
 انُ نَ سْ وَ  ومالساهي ** وما يف الق الغافلُ  ينامُ 

 يقظانُ  هللا   الالهي ** وأهلُ  ويلهو اجلاهلُ 
 وإخوانُ   حزبٌ   وال  **  أهلٌ  و مُ يهُ هِ لْ يُـ   فما

 فتيانُ   قيل   ما إذا  **   فتيانٌ  وهللا   مهو
 

وقفوا ، وعبدوا هللا خبالص الطو�ت ، و  ، وتركوا املألوفات ، هجروا اللذات ، وأين منهم اليوم أولئك القوم
هم ما ابلقليل ، طعامهم ما سد الرمق ، ولباس ، وطرحوا اجلزيل ورضوا  )اتِ يَّ لنِّ ابِ  الُ مَ ا األعْ منََّ إ(عند سر 

  : 42من شبق وال عبق مهلوما ، سرت العورة 
 

 غسلوا الثياب رأيتهم ** لبسوا البيوت وزرروا األبوااب قوم إذا

                                                           
، وأثبتنا ما ھو وارد بعالیھ الن في اللغة "ما لنا شبق وال عبق" أي ما لنا في األمر ناقة وال )وما دونھ من شبق وال عبق(لمراجع وردت في بعض ا 42 

 جمل.
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ابهلل واكتفوا به فأوصلهم إليه ، ودهلم عليه ، وصرفهم يف الذرات وأطلعهم على املخفيات ،  اابو ط
 .43تقنيويل امل هللامنهم ، فإ�م رضوا عن هللا ورضي عنهم ، و بَ سَ حْ م لتُ كهبسل فاندرجْ 
 
  

                                                           
 .تابكھنا نھایة المجلس في كتاب تریاق المحبین وھو األقدم بین المراجع المذكورة والتي اشتملت علي ھذا المجلس، وھو ما اعتمدناه في ھذا ال 43 
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نه ع فُ رَ عْ يُـ  ، وكان السيد أمحد رضي هللا عنه يوما إبن أخته السيد عبد الرحيم قدس هللا روحهدعا 
  فأجلسه بني يديه وقال: يمةَ ظالع والغريةَ  ةَ لَ جَ والعَ  ةَ دَّ احلِ 

 
 ولدي أيْ 

ىف  ودولةٌ  عظيمٌ  لك شأنٌ  ويكونُ ، اليك  مرُ هذا األ بعدى وبعد أخيك ويصريُ  ك ستعيشُ أنَّ  علمْ إ 
 :لك ما أقولُ  نَ اآل فامسعْ  ، هبا ثُ دَّ حَ تَ يُـ  هللاِ  طريقِ 

 
 جابةِ ، وإ هِ ولينِ  لكالمِ ا ِقلَّةِ و  ، العجلةِ  ةِ لَّ قِ وعليك بِ ، العارفني  كِ لَ اسمَ  ه �جُ نَّ فإ عليك ابألخالصِ  
الذى هو  قلِ وعليك ابلع ، والضجرَ  التعبيسَ  وأحذرْ  ، حالٍ  وصالحُ  ةٌ رَّ سَ اىل ما هلم فيه مَ  خوانِ اإل دعوةِ 
 ، ألعمالِ ا وعليك ابلورع فهو سيدُ ، ك ولو أخرجوك لقومِ  وعليك ابالحتمالِ  ، صالحِ ى واإلقَ التُـ  دليلُ 

،  القلبِ  ةِ قَّ ورِ  والبكاءِ  نِ زْ وكثرة احلُ  ، وكثرة العبادةِ  ، التواضعِ  الدعوى وكثرةِ  ِقلَّةِ وب ، ىف كل حالٍ  وابلصدقِ 
 هُ نَّ تعاىل فإ هللاِ  لغريِ  النظرَ و  كَ �َّ ، وإ لَّ وجَ  زَّ عَ  هللاُ  ا حرمَ مَّ عَ  ةِ فَّ والعِ  ، القاصدين والواردين هلل حبقوقِ  يامِ قوال

 العهودِ  وحفظِ  ، فقراءِ ال خبدمةِ  واجلهادِ  ، النومِ  ِقلَّةِ و  مِ وْ الصَ  بكثرةِ  النفسَ  وأقمعْ  ، بليسإ امِ هَ سِ  نْ مِ  سهمٌ 
  وااللتجاءِ ،  اجملهودِ  لِ ذْ وبَ ، هبا  والوفاءِ 

َ
  كِ لِ اىل امل

َ
 .ودِ بُ عْ امل

 
ذا حردت ، وإ ال هللِ إ وال تغضبْ  ، أو غيظٌ  أو حقدٌ  ةٌ ينَ غِ ضَ  قِ لْ اخلَ  نَ مِ  وعندك ألحدٍ  تبيتَ  أنْ  كَ �َّ وإ
،  والضجرِ  والغيظِ  ردِ ال عند احلإ مُ لْ احلُ  عرفْ يُ  وملْ  حيقدْ  ملْ  ذا حردَ إ الكرميَ  نَّ ، فإك نفسَ  ملُْ وَ ، ك غيظَ  فاكظمْ 

  كَ �َّ وإ
ُ
كَ  ،هنةَ ادوامل  نَ مِ  رْ ثِ كْ وال تُ ، عندى يل وال الو أ�  لْ قُ وال تَـ  ، عما يعنيك لَ غَ شْ تُ و  شيئاً  رَ خِ دَّ تَ  أنْ  وإ�َّ

 وآوِ  ،صاغرةً  كَ أتتِ  أزهدْ و ،  من الدنيا فوق احلاجةِ  وال جتمعْ ي ، وال تتباه وال تفتخرْ ، منها  َتدَِّخرْ وال ، الدنيا 
 ، بني أيديهم لْ لَّ ذَ م وتَ هل وتواضعْ  للفقراءِ  نْ سِ وأحْ ، بطريق العارفني  ومتسكْ ، والوهلان  احملتاجَ  وأغثْ  الغريبَ 

                                                           
كتاب إرشاد المسلمین لطریقة شیخ المتقین للشیخ عز الدین أحمد بن إبراھیم بن عمر الفاروثي، وكتاب المجالس الرفاعیة للسید محمود  44

 كتاب الوصایا لالستاذ صالح عزام.السمرائي الرفاعي ، 
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، بذلك فٌ لَّ كَ مُ  كنَّ ك للخلق فإصدرَ  ووسعْ  هلم ، ها ال قيمةَ الدنيا وأهلَ  نَّ ، فإاىل أهل الدنيا ودنياهم  لْ وال متَِ 
 فتصريَ ، ملكتك ا أخرجتها، فإذا هَ جْ رِ ختُْ  ا ماملْ هَ كُ ك مالِ نَّ ، فإ هبا كلمَ تت ها قبل أنْ فاعتربْ  واذا تكلمت بكلمةٍ 

اإل�بِة ،  ا بعذابِ هَ بْـ ذِّ وعَ  ، ةِ انَ يَ واخلِ  رِ دْ الغَ  رِ دَ كَ   نْ ا مِ هَ فِّ وصَ  ، واالعتبارِ  العقلِ  ك مبيزانِ نفسَ  نْ وزِ ،  أسريها
 اعِ بَ ابتِّ  قْ دُ صْ ا، و من حيث ال تعلم  لك احلوائجُ  تْ يَ ضِ ذا فعلت ذلك قُ فإنََّك إ ، اخلوفِ  ا شرابَ هَ قِ سْ وا
له  حُ تَ فْ أفعاله تُـ و وأقواله ىف طريقه  الصادقَ  نَّ أل هِ تِ نَّ بسُ  كِ سُّ مَ والتَّ  ، والسالمُ  ك عليه الصالةُ نبيِّ 
  . دعاؤه ىف احلالِ  ابُ جَ تَ سْ ويُ  ، هوالُ عنه األ فُ رَ صْ وتُ  ، قفالُ واأل بوابُ األ

 
صدري  رسخ يف قليب وانشرح له وهللا ملا مسعت كالم سيدي ، قدس سره، قال السيد عبد الرحيم 

  ، وبه أعمل حىت ألقى هللا. وجعلته نصب عيين وبلغت به من هللا كلما طلبته
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 45اجمللس اخلامس عشر
 

ال الرفاعي قروي الشيخ علي بن الطري ، وهو أحد خدام السيد أمحد الرفاعي ، أن السيد أمحد 
 يوما علي منربه:

 
، الفتوة أال يفاخر الفيت ، الفيت من آمن ابلرمحن 46الفيت من ال خصم له ، الفيت خصم بربه علي نفسه

 وهدي ابإلميان ، والصديق الذي تسكن النفس إليه ، ويسرتيح القلب معه ، وأنشد:
 

 أصفي من الياقوت واجلوهر * إصحب من اإلخوان من قلبه
 احملشر إىلمل يظهر السر *          أودعته  ركومن إذا س

 معتذرا عنك كمستغفر       من إذا أذنبت ذنبا أيت        *و 
 ومن إذا غييبت عن عينه      *     أزعجه الشوق ومل يصرب

 
 بعد انشاده وقال: إىلقال الشيخ علي بن الطري ، مث التفت 

 
 أي علي

 حقه ، واملواساة له ، وحفظه يف مشهده وغيبته ، وانتممن كان له أخ يف هللا ، فقد وجب عليه 
 إخواين وأصحايب ولزمي ، فعليكم مبراقبة هللا تعايل وطاعته ، حيت ال ختجلوين غدا بني يدي العزيز سبحانه.

 
 أي علي

 هللا تعايل ، ومن صحت له إىلصديقك من حذرك الذنوب وبصرك بعيوبك ، وأخوك من أرشدك 
م قراءة كتاب هللا ابلتدبر ، واتبع أوامره ، وأتدب آبدابه ، ومن صحت صحبته مع ز مع هللا صحبه ، وال

                                                           
 كتاب تریاق المحبین للشیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي  45 
 الفتي خصم لربھ علي نفسھ" وما أثبتناه أوضح وأصح.وردت أیضا " 46 
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ع عليه وسلم ، ومتسك أبخالقه وآدابه ، واتبع شريعته وسنته ، ومن صحت صحبته م صلى هللارسول هللا 
 األولياء واتبع سريهتم وطريقتهم ، وأتدب آبداهبم.

 
 فقد سلك طريق اهلالكني ، والعاقبة للمتقني.ومن سقط من هذه الوجوه وأخذ ما طاب له ، 
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 47اجمللس السادس عشر
 

بعد أن قال ف كرسيَّ َوْعِظهِ صعد   السيُد أمحُد رضي هللا عنه قال خادم اإلمام ، الشيخ يعقوب ، أن 
 :ه وسلم وذكر آله وأصحابه خبريمحد هللا وأثىن عليه وصلى على النيب صلى هللا علي

 
ُم ويُِقي،  ويـُْفِقُر ابهلِل ، ويـُْقِعُد ابهلِل  ،، ويـُْغِين ابهلِل  ، ومينُع ابهللِ  الويلُّ يبلُغ اىل حاٍل من ربِّه فيعطي ابهللِ 

 ويُْطِلُق ابهلِل.، ابهلِل ، ويـَُقيُِّد ابهلِل 
 

 . 48)ِتيدٌ ْيِه َرِقيٌب عَ ما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل إال َلدَ (و، والضاِبُط الشرُع  ُشْكُر نعمِة ِهللا ذكرُها
 

  مث أنشد متمكنا مطيلسا ابلسكينِة واهليبِة هذه األبيات:
 

 ويف القلب سرٌّ نشره قط ال يُطوى على أي ظٍن ردَّ قاضي اهلوى الدعوى **
 والتقوى   كلها الرب  وثيقِة عهدٍ  على **   منعقدٌ   الروِح   حببِل   غرامٌ   

 هلا من معاريج اهلدى الغاية القصوى **أقمُت عليها يف محى الصدق حجًة 
 حراٌم على  أهل  التجاوِز   والدعوى    وزمزمُت  كأساً  حلَّ  فيه  مدامة **
 عن اُحلجَِّة  اإلثبات  خري  الورى يُروى  وصنُت له  سراً  قدمياً  حديثه  **

 لوىفقد  أغلق  اللذات  واستفتح  الب   خزانُة  وصٍل  كلُّ من رام   فتحها **
 قبوُل  البال والبعُد عن  موطن الشكوى وأولُّ ما يُقضى على من  يرومها **

 قد  اتبعوا  املختاَر يف السر والنجوى  د�  السدرَة  القعساء  منها جهابٌذ **
 فصانوا محاهم  من هذمي  ومن حذوى  وصاموا عن اآلاثِر صوَم  مودٍِّع **

                                                           
 كتاب تریاق المحبین للشیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي47 
نسبتھا الي اإلمام الرفاعي رضي هللا عنھ بالذوق والعقل ، اعتمادا علي الصحیح الثابت عنھ في المراجع الثقات ، من  تم حذف فقرة ال یصح 48 

وخالھ  ھالتواضع وإماتة األنا والتخلي عن حظوظ النفس وعدم رؤیة لنفسھ مزیة علي غیره، إذ ال یعقل أن ینسب الي اإلمام ما یفید العلو علي شیخ
 ة أظافره الشیخ منصور ، أو أنھ أعطي الحكمة وخالھ لم یعطھا. ومربیھ منذ نعوم
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 واتهت  أدالُّء القفوِل عن الفحوى * سرْت  عيُسهم  والضوُء كفكفه  الُدجا *
 أجوُب طريقاً يف الدروِب هو األسوى **رايَة  السِري  بعَدهم  49لريبأخذُت 

 علي نصها  بني اُألىل  صّحت  الفتوى  ** ُت يف أثنا املسِري مذاهباً بْ صَ ونَ 
ىن  لقمُة  احل  ** كذا  من  أراد  احلبَّ  فليحتفْل  به 

ُ
 لوىوإال  فما  نيُل  امل

 
  : ذكر الشيخ عز الدين أمحد الفاروثي أن اإلمام أنشد يف بداية هذا اجمللس هذين البيتنيو 
 

ُرَك     فـَنَـنـَْتِكسُ   َأْحَياَ�ً   الذِّْكرَ  إذا  َمِرْضَنا  َتَداَويـَْنا  ِبذِْكرُِكُمو **   فـَنَـتـْ
  واخلََرسُ    الَعيُّ   ابلنُّْطِق ِمنَّا   أحاَط  َغيـْرَُكُمو**  ل 50  مناجاةً أََرْد�َ  وإنْ      

 
 

 
 
 
 

                                                           
 قا مع منھج اإلمام رضي هللا عنھ.وردت في بعض المراجع" أخذت وحیدا" وما أثبتناه نحسبھ أكثر اتسا 49 
 وزن البیت.لوردت في بعض المراجع " بأن ذكر" وفیھا ركاكة وكسر  50 


