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 و دراسة: الخلوتي لجمال الوضوء أسرار رسالة

 تحقيق
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 امللخص

 ت.ء" حملمد بن ُممود امللقب ِبمال اللوِت )تشتمل هذه الدراسة حتقيق ودراسة رسالة "أسرار الوضو 
منها  وله اتليفات كثْية ِف علوم خمتلفة،، م(. كان شيخا كبْيا، متصوفا، وهو الذي اسس الطريقة اْلمالية١٤٩٤ه/٨٩٩

ووجدت أيضا بعض ، ِف مكتبات خمتلفة للمخطوطات ِف تركيا نسخ خطية كثْية رسالة "أسرار الوضوء" الِت عثرت  على
خطية أخرى مسجَل هبذ اَلسم؛ ولكن ليست َلا أيم عَلقة مع هذه الرسالة. وِف هذه الرسالة قسَّم املؤلف الوضوء  نسخ

إَل الظاهري والباطِن، وبنيَّ أسرار الوضوء والعَلقات بني الوضوء الظاهري والباطِن، وأفاد ِبن كل عضو من اَلعضاء 
طهْي عضو من اعضاء معنوية. كما صنف الصَلة ايل الصورية واْلقيقية وقال املأمورة بغسلها َف اْلقيقة إشارة اَل لزوم ت

الصَلة الصورية هي املعروفة والصَلة اْلقيقية هي وصول السالك ايل ربه عز وجل. وصرح املؤلف ِبن الطهارة املعنوية شرط 
لة إشار اَل بعض قواعد الَلزمة لصحة الصَلة اْلقيقية كما أن الوضوء الظاهري شرط للصَلة الصورية. وِف آخر الرسا

 (salat).ك للسال

 .ِجال اللوِت، أسرار الوضوء، الوضوء الظاهري والباطِن، الصَلة الصورية واْلقيقية: الكلمات املفتاحية

Cemal-i Halvetî el-Aksarayî’nin Esraru’l-Vudû Adlı Eserinin Tahkik ve İncelenmesi 

Öz 

Bu çalışma Cemal-i Halvetî’nin (ö. 899/1494), Esrâru’l-vudû adlı risalesinin tahkik 

ve incelenmesini, hayatı ve eserleriyle ilgili kısa bilgileri içermektedir. Cemal-i Halvetî 
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Cemaliyye tarikatını kuran ve farklı alanlarda birçok eser yazmış olan büyük bir muta-

savvıftır. Eserlerinden biri de Esraru’l-vudû adlı risalesidir. Bu risalenin Türkiye’deki el 

yazma eserler kütüphanelerinde yedi nüshasını tespit ettik, aynı zamanda Cemal-i Hal-

vetî’ye nispet edilen ve Esraru’l-vudû adıyla kayda geçmiş olup, gerçekte bu risale ile 

ilgisi olmayan bazı nüshalarla da karşılaştık ve onlara da burada yer verdik. Cemal-i 

Halvetî yukarıda zikri geçen bu risalesinde abdesti zahirî ve batınî olarak iki ayırmakta, 

yıkanması emir olunan her uzvun aslında batınî bir uzvun temizlenmesinin gereklili-

ğine işaret olduğunu söyleyerek, ikisi arasındaki ilişkileri açıklamaktadır. Ona göre na-

sıl ki zahirî namaz için belli başlı zahiri uzuvların yıkanması gerekiyorsa, salikin Allah’a 

ulaşmasından ibaret olan batınî namazın sıhhati için de batınî temizliğin yapılması el-

zemdir. Biz bu çalışmada risalenin tahkikini yapıp konunun genel değerlendirmesine 

de yer vereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Cemal-i Halvetî, Esrâru’l-vudû, Zahiri ve Bâtınî Abdest, Sûrî ve 

Hakikî Namaz. 

Jamal-i Khalwatî al-Aksarayî’s Work Asraar al-Wudû: Study and Critical Edition 

Abstract 

This paper discusses the study and edition of Jamal-i Khalwatî al Aksarayî’s (d. 

899/1494), Treatise which entitled Asraar al wuḍū (the secrets of ablution). The paper 

also contains some short information about his life and list of his other works. Jamal 

al Khalwati is the founder of the Jamaliyya sect (tariqa) and who has written a lot of 

work in different field. One of his works is Asraar al-wuḍū. We determined some differ-

ent manuscripts of this work in Turkey manuscripts libraries. We also determined that 

there are some other works which registered by the name of Asrar al-wuḍū but in real 

they are not belonging to him. In the mentioned work Jamal al Khalwati has divided 

the ablution to apparent and internal. According to him internal ablution (spiritual 

cleaning) is mandatory for the real prayer that is the reaching of salik to God as appar-

ent ablution is mandatory for the apparent prayer (salat). 

Keywords: Jamal al-Khalwatî, Asraar al-wudū, Apparent and Internal Ablution, Ap-

parent and Real Pray. 

 

 الدراسة .١

حتتوي الدراسة مقدمة و حبثني؛ ِف املقدمة بينا أمهية الوضوء َف الشرع حيث أنه أمر تعبدي و لذلك هو تطهْي 
كما هو تطهْي ظاهري. ِف البحث األول أوردَن معلومات خمتصرة حول ترِجة املؤلف؛ وِف البحث الثاِن أوردَن   معنوي

 .لق ِب لرسالة ونسخاَتا الطية وُمتوَيَتااملعلومات املتع

 املقدمة

﴿َيه أهي رهها الَِّذينه  جعل الشرع الوضوء شرطاً و مفتاحاً لبعض العبادات كالصَلة وطواف البيت. كما قال هللا تعاَل:
ِة فهاْغِسل وا و ج وههك مْ  ول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مفتاح الصَلة (. وقال رس٥/٦ ،، اآلية )املائدة﴾آمهن وا ِإذها ق ْمت ْم ِإَله الصََّله
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وِف هذه النصوص  3و "َل تقبل صَلة بغْي طهور". 2وأيضاً قال: "َل تقبل صَلة من أحدث حَّت يتوضأ"، 1الطهور..."
وأمثاَلا جعل الوضوء شرطا و آلة لصحة غْيه من العبادات. هناك نصوص أخرى تدل على أن الوضوء ليس عبارة عن 

فقط؛ بل هو ِف نفس الوقت عبادة بذاته وسبب لتحصيل الثواب وغفران الطاَي أيضاً. ومنها قوله صلى  تطهْي ظاهري
و" من توضأ فأحسن الوضوء  5"من توضأ على طهر كتب هللا له عشر حسنات" 4هللا عليه وسلم: "الطهور شطر اْلميان"،

 6خرجت خطاَيه من جسده حِت َترج من حتت أظفاره".
أسباب نقض الوضوء و األعضاء املأمورة غسلها ِف الوضوء نعرف بسهولة ِبن الوضوء ليس طهارة  عندما نفكر ِف

 .ظاهرية فقط؛ بل هو ِف نفس الوقت أمر تعبدي
عندما يهتم الفقهاء عموما ِبحكام ظاهر العبادات وعلماء الصوفية على عكسهم يهتمون بباطنها عموما؛ ألن أصل 

الظاهر. وِجال اللوِت، مؤلف هذه الرسالة من الصوفية بني الوضوء الباطِن وأسراره والعَلقة  املقصود عندهم هو الباطن ليس
بني الوضوء البدِن والروحي. لزوم تطهْي الباطِن والروحي أمر معقول َل ينكره أحد من املسلمني و أيضاً تقسيم الوضوء إَل 

الصورية واْلقيقية و تسميته الصَلة الِت أمرها هللا تعاَل بلسان البدِن والروحي شيئ معقول ولكن تقسيم املؤلف الصَلة إَل 
ِبلصَلة الصورية هو أمر صعب تصويبها للمسلمني. واألمر  7حبيبه وعلمنا رسول هللا و قال: "صلوا كما رأيتموِن أصلي"،

ألحاديث الِت َل أصل َلا اآلخر الذي َل نصوبه هو أن املؤلف مثل سائر الصوفية أورد كثْيا من األحاديث املوضوعة و ا
 ِف هذه الرسالة.

ظاهري وَل أمر ِبطِن بل أمر مشُّتك بينهما كما ذكرَن حوله بعض النصوص  واألصل أن الوضوء ليس عبارة عن تطهْي
 أعَله.

 سنتكلم هنا ِف قسم الدراسة حول املؤلف وأثره و نذكر أَساء سائر آاثره وبعد ذلك نبدأ بتحقيق منت الرسالة.

                                                             
طيف حرز عهبد اللم –ُممَّد كامل قره بللي–عادل مرشد–، )حتقيق: شعيب األرنؤوطةسنن ابن ماجأبو عبد هللا ُممد بن يزيد القزويِن،  ،ابن ماجة 1

؛ أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشْي بن شداد بن عمرو ٣كتاب الطهارة،   م،٢٠٠٩ه/١٤٣٠ ،العامليةهللا، دار الرسالة 
، م، كتاب الطهارة٢٠٠٩ه/١٤٣٠ ،العامليةُمهمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة –حتقيق: شعهيب األرنؤوط ،داودسنن أِب األزدي السِمِجْستاِن، 

 ، بْيوت ،اْلسَلميحتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب  ،الُّتمذيسنن ؛ الُّتمذي ُممد بن عيسى بن سهْورة بن موسى بن الضحاك، ٣٠
 .٣م، كتاب الطهارة، ١٩٩٨

م، كتاب ٠٠١٢ه /١٤٢٢ ،النجاةحتقيق: ُممد زهْيبن َنصر الناصر، دار طوق  ،البخاريصحيح البخاري، ُممد بن إَساعيل ابو عبد هللا،  2
 .٢الوضوء، 

، بدون اتريخبْيوت  ،العرِبحتقيق: ُممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الُّتاث  ،مسلمصحيح بن اْلجاج أبو اْلسن القشْيي النيسابوري، مسلم،  3
 .١، ؛ ترمذي، كتاب الطهارة٣٠؛ أبو داود، كتاب الطهارة، ٢؛ ابن ماجة، كتاب الطهارة، ٢-١كتاب الوضوء، 

 .١، كتاب الطهارة، مسلم 4

 .٣١أبو داود، كتاب الطهارة،  5

 .٣٣مسلم، كتاب الطهارة،  6

 .١٨البخاري، أذان،  7
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 لبحث األول: ترمجة املؤلفا .١.١
 امسه: .١.١.١

اختلف علماء التاريخ والطبقات ِف اسم املؤلف واسم ابيه؛ مثَل صرح بعضهم على أن اَسه اَساعيل واسم أبيه عبد 
ولكن األصح أن اَسه ُممد و اسم أبيه ُممود؛ ألنه مكتوب ِف بعض آاثر  9عندما صرح بعضهم على أن اَسه ُممد. 8هللا

ملقب ب  "خليفه جلِب لكون أبيه قاضي  11بناء على ذلك هو ُممد بن ُممود بن ِجال الدين اآلقسرايي، 10راحة.املؤلف بص
 عسكر، واشتهر ِبمال اللوِت نسبة اَل جده ِجال الدين و طريقة اللوتية.

 مولده و ميله إىل التصوف ووفاته: .١.١.٢
 13أو ِف آقسراي ِبختَلف رواَيت املؤرخني. 12لد ِف آماسياه وه من نسل ِجال الدمين أآلقسرائي قره ماِن اَلصل و 

بدأ بتحصيل العلم ِف آقسراي ُث ِف قنيه وِف النهاية ذهب اَل إستانبول  ولكن َلتوجد أيم معلومات ِف حق اتريخ مولده.
يَّة وهمهال إَل طريقتهم واختلى وهعند اْشِتغهاله ِبلشرح اْلم ْختهصر للتلخيص غلب عهلهْيِه ُمبَّة الصروفِ  14وإستمر ِف طلب العلم.

ء الدمين اللوِت بعد ان ت وِفمِ الشَّْيخ عبد هللا أتى اَل ب هلْ  د قرامان عند الشيخ عبد هللا من خلفاء الشَّْيخ عهَله ة توقات أوَل بِِبَله ده
ة ارزْنان وهصهاحب ه نهاكه مهعه اْلموَل وهجلسه ِف اْلْلوهة عندالشيخ اْلمهْعر وف ِِبْبن طهاِهر، ُثَّ توِفم الشَّْيخ وهذهب بعده إ َل ب هْلده

د شْروهان للوصول إَل خدمهة السَّيِمد َيىي وهملا انْ فهصل عهن ارزْنان مهسهافهة ي هْومهنْيِ اْستمع وهفهاة  بْيي ُثَّ قصد أن يذهب إَل ِبَله
َلدالروم َلرشاد اْلف قهرهاء. ُثَّ إن السرْلطهان ِبيزيدخان السَّيِمد َيىي وهرجع اَل ارزْنان وَلزم خدمهة اْلموَل بْيي وارسله ه وه اَل ب

د الرموم،  بعد جلوسه على سهرِير السلطنة أرسله مهعه اربعني رجَل من اصحابه اَل اْلْهج ليدعوا ه نهاكه لدفع الطَّاع ون من ِبَله
 16ودفن فيها. م٤٩٤١ه/٨٩٩ِف  ِف تبوك منطقة قريب من الشام 15فهمهاته الشَّْيخ ِف طهرِيق الذهههاب

                                                             
طبع بعناية وكالة املعارف اْلليلة  :إستانبول(البغدادي، إَساعيل بن ُممد أمني بن مْي سليم الباِبِن، هدية العارفني أَساء املؤلفني وآاثر املصنفني، 8

، مكتبة املثًن، دار إحياء الُّتاث معجم املؤلفنيكحالة، عمر بن رضا بن ُممد راغب بن عبد الغِن،   ؛١/٢١٧، )١٩٥١ ِف مطبعتها البهية
 ،للمَليني،دار العلم األعَلم؛ الزركلي، خْي الدين بن ُممود بن ُممد بن علي بن فارس، الدمشقي، ٢/٢٧٨، بدون اتريخبْيوت  ،العرِب

١/٣١٨، ٢٠٠٢. 

ض، دار الكتاب العرِب، بْيوت الشقائق النعمانية ِف علماء الدولة العثمانيةادهْه، أِحد بن مصطفى بن خليل أبو الْي عصام الدين، طاْشك َْبي زه  9
 .١٦٢، ص.بدون اتريخ 

10, Yıl: 7 Sayı: Ekev Akademi Dergisiairi Aksaraylı Cemal Halvetî”, ŞMuharrem Çakmak, “Türk Mutasavvıf  
16, 2003, s. 183. 

 .٢/١٩٣٩، ١٩٤١غداد ، باملثًنمكتبة  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونمصطفى بن عبد هللا القسطنطيِن،  ،حاجي خليفة 11

 .٥٢-١/٥١ (،١٩١٥/١٣٣٣استانبول  ،مطبعه عامه(، املؤلفون العثمانيون )عثمانلي مؤلفلريفندي، أ ُممد طاهر ،بورسوي 12

 .٤٠١ص  ،SAM 143856İ، ١٤٢٦/٢٠٠٥ ،بْيوت، واألدِبء العرب املسلمني موسوعة أعَلم العلماءانظر:  13
14 12.-, ss. 11, Özelyurt Matbaası, Aksaray 2017Cemalî Ailesi, Yusuf, ğKüçükda 
 .١٦٤-١٦٢ ، صالشقائق النعمانيةطاْشك َْبي زهادهْه،  15

 ,Osmanlı “Ramazan, Ata ؛٢/٢٧٨، معجم املؤلفنيلة، ؛ كحا١/٢١٧، هدية العارفني؛ البغدادي، ١/٣١٨، األعَلمالزركلي،  16

Devletinde Cemalîler Okulu: Cemal Halvetî ve Zenbilli Ali Cemalî Efendi”, Fırat Üniverstesi İlahiyat 

Dergisi, 20:1 (2015), s. 70. 
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 مكانته من التصوف و آاثره: .١.١.٣
الِت كانت فرع طريقة اللوتية. وصار شيخا  كان له مكانة مرتفعة ِف التصوف حِت اسس ِبَسه الطريقة "اْلمالية"

 17هاما للمتصوفني الذين َل يكونوا من طريقته أيضا بسبب َتليفه كتباً مفيدة ِف التصوف.
وله آاثر ِف التفسْي واْلديث والتصوف وغْيه َما أكثرها  18أثراً من متصوِف عصر العثمانيني ِجال اللويل كان أكثر

 ِف التصوف منها ما يلي:
 أسرار اْلوض وء .١
 أيها ْلخوان. ٢
 ت هْفِسْي آيهة اْلك ْرِسيم  .٣
 ت هْفِسْي س ورهة اْلفهاحِتهة .٤
 ت هْفِسْي من س ورهة الضرحهى ِإَله آخر اْلق ْرآن .٥
 جهاِمعهة األسرار والغرائب .٦
 جنك َنمه )چنكنامه( .٧
 جهوهاِهر اْلق ل وب .٨
 رِسهالهة األطوار .٩

 رِسهالهة تشرَيية .١٠
 الرسهالهة الفقرية .١١
 الرسهالهة الكوثرية .١٢
 زبدة األسرار شرح كهِلمهات حيدر الكرار .١٣
 شرح األربعني ِف اْلهِديث .١٤

 شرح أربعني القدسية .١٥
 19رح كهِلمهات الصمديق األكَبش .٦١

 رسالة ِف بيان الوَلية .١٧

 شرح البيتني: الرب حق والعبد حق... .١٨

                                                             
 .ss. 29, Cemalî Ailesi, YusufğKüçükda ,-.32للمزيد من املعلومات أنظر:  17

18 stanbul 1993, VIII, 302.İ, AİD”, i Halvetî-Cemal“i, şmet Serhan TayMeh. 

 .١/٣١٨، األعَلم؛ الزركلي، ٢/٢٧٨، معجم املؤلفني؛ كحالة، ١/٢١٧، هدية العارفنيالبغدادي،  19
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 20رسالة ِف اَسني األعظمني: هللا و رِحن .١٩

 أنوار القلوب لطلب رؤية احملبوب .٢٠

 األنوار اْلَلية .٢١
 21َتويل حديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة .٢٢

 رار الوضوء:البحث الثاين: رسالة أس .١.٢
 النسخ اخلطية للرسالة: .١.٢.١

لرسالة "أسرار الوضوء" ْلمال خلوِت سبع نسخ ِف مكتبات املخطوطة الُّتكية. و توجد نسخة مُّتِجة للُّتكية، 
سنذكرها ِف ما بعد. وأيضا توجد هناك رساَلت مسجلة ِف مكتبات املخطوطة املختلفة ِف تركيا ِبسم أسرار الوضوء 

ال خلوِت ولكن ليست َلا أيم عَلقة هبذه الرسالة. وهنا أوًَل سنذكر أوصاف نسخ الكتاب املخطوطة ومنسوبة إَل ِج
 وأماكن وجودها ُث نذكر املكتبات الِت س جِملت هذه الرسالة فيها خطًأ.

 أوال: النسخ املخطوطة للرسالة، أوصافها وأماكن وجودها:
أسرار الوضوء" ِف مكتبة عامة جوروم حسن ِبشا ضمن نسحة خمطوطة سجلت بعنوان "الرسالة ِف تصانيف  -١

سطرا.  ١٧ب وتتألف كل صفحة من ٢٣-ب١٧م، تشغل الورقات ١٤٨٦ه/٨٩٢اترخيها  ٢/٤٠٢،22مموع املرقم: 
وِف آخر الرسالة اَسها مكتوب ب  شكل "الرسالة الوضوئية". كتبت هذه النسخة ِبط النسخ. وهي أسبق النسخ الِت عثرَن 

أن تكون هذه نسخة املؤلف ولكن َل ْند أيم إشارة َلذا سوى أَّنا كتبت قبل سبع سنوات من وفاة املؤلف.  عليها. ميكن
 ولذلك أخذَن هذه النسخة أصَل معتمدة عليها ِف التحقيق ورمزَن َلا ب  "أ".

قات تشغل الور  ١١/٥٩٩٩،23ِبيزيد املرقم  نسخة خمطوطة موجودة ِف مكتبة ِبيزيد ضمن اجملموع الطي -٢
 م كتبها عبد الباقي بن إبراهيم.١٦٧٠ه/١٠٨١سطرا. اترخيها  ٢١ورقات وِف كل ورقة  ٦ب، تتألف من ٢٦-ب٢١

منها ِف التحقيق ورمزت َلا ب  "ب". حتتوي حاشية فيها ذكر بعض األحاديث وبيان بعض الكلمات  وهذه النسخة استفدت
 واملصطلحات.

                                                             
؛ طاش كَبي ١/٢١٧، عارفنيهدية ال؛ انظر أيضا: بغدادي، ٥٢-١/٥١ ،(یعثمانلی مؤلفلر ) املؤلفون العثمانيونُممد طاهرافندي بورصوي،  20

سلم الوصول حاجي خليفة،  ؛١/٢١٦ كشف الظنون، ،حاجي خليفة ؛١/٣١٨، األعَلم؛ زركلي، ١٦٤-١٦٢، ص.الشقائق النعمانيةزاده، 
تاريخ منظمة املؤُتر اَلسَلمي مركز األحباث لل ،وغلى، حتقيق: ُممود عبد القادرإشراف وتقدمي: أكمل الدين إحسان أ ،الفحولإَل طبقات 

 ؛٣/٢٩٩م، ٢٠١٠إستانبول  ،ِبستانبولوالفنون والثقافة اْلسَلمية 

Muharrem Çakmak, Anadolu’da Halvetîlik (Cemâl-i Halvetî ve Cemâliyye) (Mengüceli Yayınları 2015), 

ss., 27-98; Muharrem Çakmak, “Türk Mutasavvıf Şairi Aksaraylı Cemal Halvetî”, Ekev Akademi Dergisi, 

Yıl: 7 Sayı: 16 2003, s. 181-196. 

للمزيد من املعلومات حول ِجيع  .٣/٧٤، بدون اتريخ، معجم املخطوطات املوجودة ِف مكتبات استانبول و آَنطويلانظر: علي رضا قره بلوط،  21
 .Çakmak, Anadolu’da Halvetîlik, ss.,99-157.:أاثره ومواضع سجلها و ُمتوَيَتا انظر

 .l Halk Kütüphanesi, no:402/2İa şÇorum Hasan Pa.كية:ِبلُّت  22

 . Beyazıt Devlet Kütüphanesi Beyazıt Koleksiyonu, no: 5999/11ِبلُّتكية:23
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للمخطوطات، إستانبول/تركيا ضمن مموع أسعد أفندي نسخة خمطوطة مسجلة ِف مكتبة سليمانية  -٣
سطرا. وهذه النسخة  ١٥و تتكون كل صفحة من ٣٥-٢٥م، تشغل الورقات ١٧١٠ه/١١٢٢اترخيها  ٣٧٠٠24املرقم

 هي أيضا من النسخ املعتمدة عليها ِف التحقيق املرموز َلا ب  "ج".

 ٦٨٦.25كيا ضمن مموع َلَل إَساعيل، املرقم نسخة خمطوطة ِف مكتبة سليمانية للمخطوطات، إستانبول/تر  -٤
-ب١٧٢س جِملت هذ النسخة بعنوان "رسالة ِف بيان أسرار الوضوء الظاهرية والباطنية" ْلمال خلوِت، تشغل الورقات 

 سطرا. ِف هذه النسخة َل يوجد اتريخ وَل اسم الناسخ. ٢١ب وتتكون كل صفحة من ١٧٧

وتتكون كل  ٨٠-٧٣تشغل الورقات  ١٦٨٣26 ما ذكر أعَله، املرقمنسخة خمطوطة ِف نفس املكتبة ونفس  -٥
 .سطرا. ِف هذه النسخة َل يذكر اتريخ وَل اسم الناسخ ٢١صفحة من 

نسخة خمطوطة مسجلة بعنوان "رسالة ِف بيان الوضوء الظاهرية والباطنية" ِف املكتبة الوطنية أنقره ضمن مموع  -٦
ورقات و كل ورقة تتألف من  ٨ب تتألف من ١٦-أ٩، تشغل الورقات ٢/١٦٩قم مكتبة عامة أنقره عدَنن أوتوكن املر 

 .سطرا. وهي مكتوبة ِبط النسخ ٢١
نسخة خمطوطة سجلت بعنوان "أسرار الوضوء" ونسبت إَل ِجال خلوِت ِف مكتبة خمطوطة قسطمونی بُّتكيا  -٧

سطرا. وهذه النسخة كتبت  ٢٤لثاِن سطرا وا ٣٢وتتألف الصفحة األوَل من  أ٢-ب١تشغل ورقتني  ١/٣٠١٢27برقم 
من رسالة أسرار الوضوء ملخصا؛ حذفت خطبة الرسالة و كثْي من التفاصيل الِت توجد ِف سائر النسخ. كتب الناسخ ِف 

 أوَلا حول الرسالة ومؤلفها سطورا ِبلُّتكية.
ية إستانبول ضمن مموعة توجد نسخة من هذه الرسالة بعنوان "ترِجه أسرار الوضوء" ِف مكتبة آاتتورك لبلد -٨

سطرا وهي مكتوبة  ٢٣ورقات وكل ورقة من  ٥تتكون هذه النسخة من  ١٧٤٠.28خمطوطات الُّتكية لعثمان أركني املرقم 
ترِجة أسرار الوضوء ِبللغة الُّتكية، ترِجها من العربية إَل الُّتكية ويل الدين  -كما يفهم من اَسها أيضاً -ِبط النسخ. وهذه
 .١٢٦٥/١٨٤٩ِبمْيزاده. اتريخ استنساخ هذه النسخة هي مرعشلي املعروف 

 اثنيا: النسخ املنسوبة إىل مجال خلويت ومسجلة ابسم أسرار الوضوء خطأ  
هذه  ٣/١٤١٤29سجل ِف مكتبة عامة مانيسا بعنوان "شرح أسرار الوضوء" ضمن مموع زين الزاده املرقم  -١

 رسالة هبذ اَلسم بل اجملموع كله ِف علم املنطق.السجل غلط؛ َلنه ليس ِف اجملموع املذكور أعَله 

                                                             
 . Koleksiyonu, no: 3700 Efendistanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Esad İِبلُّتكية:24

 . smail Koleksiyonu, no: 686.İa Eserler Kütüphanesi, Lala stanbul Süleymaniye Yazmİِبلُّتكية:25
  stanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Esad Efendi Koleksiyonu, no: 1683.İِبلُّتكية:26

 .Kütüphanesi, no: Halk lİ Kastamonu .3012/01ِبلُّتكية: 27
no:  in Türkçe Yazmaları Koleksiyonuı, Osman ErgğKitaplı rkAtatü Belediyesi ehirşBüyük stanbulİِبلُّتكية:  28

1740. 
 . l Halk Kütphanesi, Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu, no: 1414/3.İManisaلُّتكية: ِب 29
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نسخة أخرى مسجلة بعنوان "رسالة ِف بيان أسرار الوضوء" ونسبت إَل ِجال خلوِت ِف املكتبة الوطنية أنقره  -٢
وهذالسجل أيضاً خطأ واضح؛ أِلنم ِف أول هذه النسخة  ٩/٢٧٤٥.30ضمن مموع مكتبة عامة أنقره عدَنن اوتوكن املرقم 

ب :"رسالة ِف علوم اْلقائق وحكم الدقائق". هذا يبني بصراحة على أَّنا ليست رسالة "أسرار الوضوء" وَل هي من مكتو 
 مؤلفات ِجال خلوِت. بل هي رسالة كتبه بعض العلماء ِف علم الكَلم.

لسيد َيىي جَلل الدين شرواِن )املتوَف:  نسخة خطية سجلت بعنوان "رسالة ِف أسرار الوضوء" -٣
وهذه الرسالة أيضًا اَسها  ٢/١٢١٠.31م(، ِف املكتبة العامة جوروم حسن ِبشا ضمن مموعة املرقم: ١٤٥٧/ه٨٦٢

كما هو مكتوب ِف آخرها، كتبها جَلل الدين شرواِن ِبللغة   ليست ِبسرار الوضوء بل اَسها "رسالة آداب الوضوء"
 الفارسية.

 عنوان الرسالة اخلطية ونسبتها إىل املؤلف: .١.٢.٢
جل عنوان هذه الرسالة ِف نسخها املختلفة بشكل "أسرار الوضوء"، "رسالة ِف بيان أسرار الوضوء"، "الكتاب ِف س

بيان الوضوء الظاهري والباطِن" رسالة وضوئية"، "الرسالة الوضوئية" و "شرح أسرار الوضوء." نسبت هذه الرسالة إَل ِجال 
 34وكشف الظنون. 33مؤلفون العثمانيون 32لعارفني،اللوِت ِف كثْي من كتب الطبقات منها: هدية ا

 موضوع الرسالة اخلطية وحمتوايهتا: .١.٢.٣
هذه الرسالة كتبت ِبللغة العربية موضوعها هو بيان الوضوء الروحي والعَلقة بني الوضوء البدِن والروحي وبعض 

إَل الظاهري والباطِن أوالبدِن والروحي ويقول القواعد الِت ينبغي للسالك أن يتبعها. يقسم املؤلف ِف هذه الرسالة الوضوء 
إن كل عضو من األعضاء املأمورة بغسلها َف الوضوء َف األصل إشارة إَل لزوم تطهْي عضو من أعضاء الباطنية. و أيضاً 

ا يلزم يقول يلزم تطهْي الباطن للصَلة اْلقيقي الِت هي عبارة عن اَلنقطاع عن غْي هللا و عن وصول السالك إَل هللا كم
الوضوء الظاهري املعروف للصَلة الصورية الِت يؤديها كل مسلم مخس مرات ِف يوم وليلة. كما صرح املؤلف بقوله: "فاعلم 
أن الوضوء على قسمني بدِن و روحي، األول ظاهر فَل احتياج إَل بيانه، والثاِن هو اَلنقطاع عن غْي هللا" و "أن كون 

دم مأموراً ِبلغسل إشارة إَل غسل النفوس األربعة عن الكدورات النفسانية ِبملاء القدسي األعضاء األربعة من أعضاء بِن آ
 35حَّت يكون مستحقاً إَل مناجات ُمضة."

ويدمعي ِبن األصل هي العبادة الباطنية والعبادة الظاهرية هي آلة للعبادة الباطنية كما يقول املؤلف: "اْلق سبحانه 
 يكون واصَلً إَل ِبطنها بنور ظاهرها وإَل فَل بل يستحق العقاب ألجل كونه خائناً ألمانة وتعاَل أمر عباده ِبلفرائض حَّت

هللا". وقسم الرسالة إَل سبعة فصول وقال: "أيها الطالب فاعلم أن الوضوء َل يكمل إَلم بغسل األعضاء السبعة كطهارة 

                                                             
  ,Kütüphanesi koleksiyonu no: 2745/9 Halk lİ Ötüken Adnan AnkaraAnkara Milli Kütüphanesi.ِبلُّتكية:  30
 .l Halk Kütüphanesi, no: 2101/2İa şÇorum Hasan Pa. ِبلُّتكية:  31
 .١/٢١٧، ، هدية العارفنيالبغدادي 32

 .١/٥٢ ،(یعثمانلی مؤلفلر ) املؤلفون العثمانيونبورصوي ُممد طاهرافندي،  33

 .٢/١٠٣١، كشف الظنونحاجي خليفة،  34

 ب./١رقم الورق،  أ نسحةانظر  35
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ا الوضوء الباطِن" ُث بني سبعة أعضاء معنوية الِت يلزم الفم واألنف والوجه واليد والرأس والرجلني على وجه الُّتتيب. وكذ
تطهْيها للصَلة اْلقيقية و قال: "الفصل األول ِف بيان الطهارة املعنوية، الفصل الثاِن ِف بيان الفم املعنوي، الفصل الثالث 

املعنوية، الفصل السادس ِف بيان ِف بيان األنف املعنوي، الفصل الرابع ِف بيان الوجه املعنوي، الفصل الامس ِف بيان اليد 
الرأس املعنوي، الفصل السابع ِف بيان الرجل املعنوية". وفصل كل واحد مع بيان العَلقة بني أعضاء الوضوء الظاهري 

 والباطِن.
 أمهية موضوع الرسالة: .١.٢.٤

ف واستخرج منها معان موضوع هذه الرسالة مهم ِبعتبار أن املؤلف أخذ مسئلة فقهية أعِن أحكام الوضوء املعرو 
إشارية ِبسلوب تصوِف وبنيم العَلقات بني املعًن الظاهري والباطِن. و بنيم أنه يلزم ملن يريد أن يكون مناجيًا ربه ِبعناه 

 اْلقيقي أن يطهر نفسه وروحه أيضا من الكدورات املعنوية إضافة إَل طهارة البدنية الظاهرية.
 عملي يف الرسالة: .١.٢.٥
 النص بقدر اَلستطاعة وقابلت ثَلث نسخ خمطوطة من رسالة أسرار الوضوء. حقمقت   -١
 قمت بتخريج اآلَيت و األحاديث الواردة فيها. -٢
 وَل أطلع عليها ِف كتب األحاديث. ذكرت  اْلكم على بعض األحاديث الِت كانت موضوعة أو َل تكن َلا أصَل -٣
 أما الرموز املستعملة فهي:( ١

 الِت جعلناها أصَل معتمد عليها ِف التحقيق. أ للنسخة األم
 .الِت قابلناها مع األوَل املعتمد عليها ِف التحقيق للنسخة الثاِن ب
 النسخة الثالثة الِت قابلناها مع األوَل. ج

 + إذا زادت كلمة أو ِجلة ِف أحد نسخ الثَلثة وضعنا هذه العَلمة َف اَلامش
 لثَلثة وضعنا هذه العَلمةإذا سقط كلمة أو ِجلة ِف أحد النسخ ا -
 كانت كلمة أو ِجلة ِف أحد النسخ الثَلثة خمتلفة عن األخرى وضعنا هذه العَلمة ِف اَلامش.  : إذا

 ]...[ إذا أضفنا كلمة ليس ِف النسخ وضعنا هذه اْلشارة.
 ت اتريخ الطبع غْي مذكور-د

 "ج". الورقات املصورة من نسخ املخطوطة املرموز هلا ب  "أ" و "ب" و( ٢
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 "املرموز هلا برمز "أ ٢/٤٠٢حسن ابشا املرقم  الورقة األوىل من نسخة مكتبة جروم: ١

 
 األخرية املصورة من نفس النسخة الورقة :٢
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 ."املرموز هلا برمز "ب ١١/٥٩٩٩صورة الورقة األوىل من نسخة مكتبة ابيزيد ضمن جمموع ابيزيد املرقم  :٣

 
 من نفس النسخةالورقة األخرية املصورة  :٤
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 ."املرموز هلا برمز "ج ٣٧٠٠الورقة األوىل املصورة من مكتبة سليمانية ضمن جمموع أسعد أفندي املرقم  :٥

 
 الورقة األخرية املصورة من نفس النسخة :٦
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 حتقيق نص رسالة أسرار الوضوء .٢

 36ب[/١٧]
 بسم هللا الرِحن الرحيم

ِت حتصل له ِبلكشف والعيان، َل ِبْلجة والَبهان، واملعرفة على ثَلثة أقسام اْلمد هلل الذي خلق اْلنسان، ملعرفته ال
األول ِبلدَلئل والثاِن ِبملشاهدة والثالث بفناء وجوده والصَلة على ُممد املبعوث إَل الَلئق  37علمي وعيِن وحقي،

 أِجعني، وبعد:
 38ليستفيد الطالب من إخواِن فشرحتها بعونفإِن أردت أن أشرح أسرار الوضوء وأركانه بسبب رجاء بعض من طَلِب 

(. وقال ٧١/١٤ ،)نوح وهقهْد خهلهقهك ْم أهْطوهارًا﴾﴿ ظاهر الوضوء على سبعة أطوار حبكم قوله تعاَل: 39امللك العَلم بناء على
ِة فهاْغِسل وا و ج وههك مْ ﴿ :40هللا تعاَل ا الَِّذينه آمهن وا ِإذها ق ْمت ْم ِإَله الصََّله (. فاعلم أن الوضوء على ٥/٦ ،اآلية )املائدة ﴾َيه أهي رهه

قسمني بدِن وروحي، األول ظاهر فَل احتياج إَل بيانه والثاِن هو اَلنقطاع عن غْي هللا وِف كسبه صعب وعسر فَل يكون 
ى نورانياً أو ظلمانياً بل يكون حاصَلً بسبب قطع رجائه عما سو  41حاصَلً إَل من ميشي على مرادات نفسه سواء كانت

 ﴾َيه أهي رهها الَِّذينه آمهن وا ات َّق وا اللَّ هه وهابْ ت هغ وا إِلهْيِه اْلوهِسيلهةه ﴿ تسليماً لنفسه بشيخ كامل عارف رِبِن كما قال هللا تعاَل: 42هللا تعاَل
ِة فهاْغِسل وا و ج وههك مْ َيه أهي رهها الَِّذينه آمهن وا ِإذها ق ْمت ْم إِ ﴿ أن ِف قوله تعاَل: 43(. أيها الطالب فاعلم٥/٣٥ ،)املائدة  ﴾َله الصََّله

(، سراً عظيماً وهو أن كون األعضاء األربعة من أعضاء بِن آدم مأموراً ِبلغسل إشارة إَل غسل النفوس ٥/٦ ،اآلية )املائدة
ه السَلم:" أ[ إَل مناجات ُمضة كما قال النِب علي/١٨األربعة عن الكدورات النفسانية ِبملاء القدسي حَّت يكون مستحقاً ]

يكون واصَلً إَل ِبطنها بنور ظاهرها وإَل  45ألن اْلق سبحانه وتعاَل أمر على عباده ِبلفرائض حَّت 44املصلي يناجي ربه"
ِإَنَّ عهرهْضنها اأْلهمهانهةه عهلهى ﴿ فَل بل يستحقم العقاب ألجل كونه خائنًا ألمانة هللا تعاَل فافهمه، كما قال تبارك وتعاَل:

ِت ِإَله أهْهِلهها﴿ ( و كما قال:٣٣/٧٢اآلية )األحزاب  ﴾ وهاأْلهْرضِ السَّمهاوهاتِ  ْم ر ك ْم أهْن ت  ؤهدروا اأْلهمهاَنه اآلية )النسْاء  ﴾ِإنَّ اَّللَّه َيه
(. فإن قيل ما املناسبة بني النفس األمارة والوجه؟، يقول هذا الفقْي اْلقْي إن النفس األمارة ُمل األخَلق الذميمة ٤/٥٨

عنها بنار كلمة التوحيد كانت األخَلق اْلميدة ظاهرة منها ألن هللا تعاَل خلق ِف نفس اْلنسان قابلية  46خهص لتوملا 
                                                             

 للشيخ اْلمايل اللوِت قدس سره.ب+ هذه رسالة وضوئية  36

 ج: خفي. 37

 ب+ هللا. 38

 .ب+ أنَّ  39

 ب: وقوله تعاَل. 40

 ج: كان. 41

 ج: عن غْي هللا. 42

 ب: إعلم أيها الطالب. 43

. رواه البخاري ٥/٢٨ م،١٩٩٥ه /١٤١٦القاهرة  ،دار اْلديث ،أِحد ُممد شاكر، حتقيق: املسندأِحد بن ُممد بن حنبل بن هَلل بن أسد،  44
 .١١٦، كتاب الصَلة، صحيح البخاري عناه انظر:ِب

 ب: حِت يكونوا أصَل. 45

 ج: خلصت. ب، 46
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البيثة كبعض اْلواس المسة وإذا تبدل ِبطنه بواسطة التزكية تبدل هذه  48وكذا وجه اْلنسان ألنه ُمل صدور اآلاثر 47َلما
ذ هذا الفقْي من الوجه النفس األمارة ِف العاَل اْلنساِن. وما املناسبة بني اليد اْلواس وص رِفت ألجل ما خ ِلقه له وإذا أخ

والنفس اللوامة؟ يقول هذا الفقْي إن اليد آلة اْلنسان والنفس اللوامة الِت هي نفس أهل القلب ِبنزلة اليد ِف كوَّنا متصرفة 
من أهلها وقتاً بعد وقت، وكذا األفعال الذميمة ففهم منه  ِف العاَل الظلماِن والنوراِن، أَل يرى أن األفعال اْلميدة يصدر

أن الوارد إَل النفس اللوامة قد يكون من الشيطان وقد يكون من الرِحن ألَّنا ذو جهتني أحديهما َتد قوة بسبب نور 
ؤمن بني أصبعني ب[ واألخرى َتد قوة بسبب نور الرِحن كما أشار إليه النِب عليه الصَلة والسَلم: "قلب امل/١٨الشيطان ]

الفقْي من اليد النفس اللوامة ِف النفس اْلنسانية. وما  50فافهم سر هذا اْلديث، ولذا أخذ هذا 49من أصابع الرِحن"
املناسبة بني النفس امللهمة والرأس؟ يقول هذا الفقْي إن الرأس سبب قيام الوجود والنطق وغْيمها وكذا النفس امللهمة سبب 

إليها تعود البشرية الِت حصلت من  51نية بسبب وصول اْلَلام الرِبِن إليها وإن انقطع اْلَلام الرِبِنقيام الوجودات الروحا
األفعال البيثة املانعة لإلَلام الرِبِن وهذا موت للسالك كموته بقطع الرأس فَل يكون واصًَل إَل حياة أزلية وَيتمل أن 

الذي سبب إدراك اْلنسان وكذا النفس امللهمة ُمل السر الرِبِن الذي  52يكون وجه املناسبة بينهما أن الرأس ُمل )املغز(
 يكون السالك به مشاهداً للحق سبحانه وتعاَل.

وما املناسبة بني النفس املطمئنة وبني الرجلني؟ يقول الفقْي إن الرجلني سبب اَلنتقال من مكان إَل مكان وكذا 
وت إَل عاَل الَلهوت؛ لكوَّنا مشاهدة بنور صفات اْلق سبحانه والسر النفس املطمئنة سبب انتقال السالك من عاَل اْلَب 

ِئنَّة  ﴿ُيعلها مشرفة ِبطاب "ارجعي" كما قال هللا تعاَل:  53الرِبِن. أَل يرى أن اْلق سبحانه اْرِجِعي  َيه أهي َّت  هها الن َّْفس  اْلم ْطمه
هذا الفقْي  54(. فإذا ذ كر وجه املناسبة بني هذه األعضاء، فيذكر٢٨-٨٩/٢٧اآلية )الفجر  ﴾ِإَلهٰ رهبِمِك رهاِضيهًة مَّْرِضيَّةً 

أن غسل النفس األمارة ِباء الطلب  55أ[ أن طريق غسل األعضاء الباطنية ِبيم وجه يكون: أيها الطالب! فاعلم/١٩]
عشق والرَيضة ِف اْلملة والشوق والرَيضة وغسل اللوامة ِباء ُمبة اْلق سبحانه وتعاَل الرَيضة وغسل النفس امللهمة ِباء ال

وغسل النفس املطمئنة ِباء جذبة اْلق سبحانه وتعاَل؛ كما أشار إليه النِب عليه الصَلة والسَلم: "جذبة من جذِبت اْلق 
بواسطة اجملاهدة والرَيضة ِبوجب  57فَل بد للمؤمن أن يغسل النفوس األربعة ِباء "َتلقوا ِبخَلق هللا" 56توازي عمل الثقلني"

                                                             
 ب: َلا. 47

 ب: آاثر. 48

 .١٧، كتاب القدر، صحيح مسلم 49

 هذا. -ب 50

 ج+ و. 51

 كلمة فارسية ِبعًن الدماغ.  52

 .سبحانه -ب 53

 ب، ج: فليذكر. 54

 فاعلم. -ب 55

 القاهرة ،القدسي، مكتبة ومزيل اْللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس كشف الفاءالعجلوِن، إَساعيل بن ُممد،  56
حتقيق: مصطفى عبد  ،املراتبأسًن املطالب ِف أحاديث خمتلف ، انظر ُممد بن ُممد درويش: حديث موضوع ؛١/٣٣٢م، ١٩٣٢ه/١٣٥١

 .٣٤٠م، ص ١٩٩٧-ه ١٤١٨ ،بْيوت ،العلميةدار الكتب  ،القادر عطا

، شرح العقيدة الطحاويةُممد َنصر الدين، "َل أصل له"، ألباِن،  قال األلباِن: اديث الِت ذكره أصحاب التصوف ِف كتبهم كثْيا ومن األح 57
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ِة فهاْغِسل وا و ج وههك مْ ﴿اَل: قوله تع ( وموجب قول حبيبه عليه ٥/٦اآلية )املائدة  ﴾َيه أهي رهها الَِّذينه آمهن وا ِإذها ق ْمت ْم ِإَله الصََّله
حَّت يكون َلئقاً إَل مناجات اْلق سبحانه وتعاَل وهي عني اْلتصال كما أشار  58الصَلة والسَلم: "النظافة من اْلميان"

فلما ذكر سر اآلية الكرمية  61إخل. 60وبقوله عليه السَلم "الصَلة صلة ِبهلل" 59ليه السَلم: "الصَلة معراج املؤمن"إليه النِب ع
ِف اْلملة وكيفية غسل األعضاء الباطنية ِبيم وجه تغسل على مقامات أربعة فليذكر هذا الفقْي أسرار الوضوء الباطِن على 

لب راغباً لطريق التزكية والتصفية والتجلية بعد موت اَلختياري كما أشار إليه حَّت يكون الطا 62مقامات سبعة بعون العَلم
 63النِب عليه السَلم: "م ت ِبْلرادة كما حتيي ِبلطبيعة".

أيها الطالب! فاعلم أن الوضوء َل يكمل إَل بغسل األعضاء السبعة كالطهارة والفم واألنف والوجه واليد والرأس 
أن َيل  64ب[ وكذا الوضوء الباطِن فَل بد َلذا الفقْي اْلقْي امللقب ِبْلمال اللوِت/١٩]والرجلني على وجه الُّتتيب 

إذا رآيها. الفصل األول ِف بيان الطهارة  65أركان الوضوء الباطِن على سبعة فصول حَّت يكون العبد املؤمن راغبًا إليه
بيان األنف املعنوي، الفصل الرابع ِف بيان الوجه املعنوي، املعنوي، الفصل الثالث ِف  67املعنوية، الفصل الثاِن ِف بيان الفم66

 69الفصل السادس ِف بيان الرأس املعنوي، الفصل السابع ِف بيان الرجل املعنوية. 68الفصل الامس ِف بيان اليد املعنوية،
 الفصل األول يف بيان الطهارة املعنوية:

نع الصَلة املعنوية كاْلقد واْلسد والبخل واْلرص والطمع وطول وهي تزكية النفس األمارة عن النجاسة املعنوية الِت ُت
األمل وُمبة الدنيا وغْيها من املتفرعات كالكذب والرَيء وغْيمها، كما أشار النِب عليه الصَلة والسَلم: "الطهور مفتاح 

كلما وجد كل واحد منها ِف ف 71وقال عليه السَلم: "الطهور شطر اْلميان" 70التكبْي وحتليلها التسليم"، الصَلة حترميها

                                                             

 .١١٣م، ص ١٩٩٣ه/١٤١٤بْيوت  ،اْلسَلمياملكتب 

ضوعات للخطب ِبدلتها من القرآن الكرمي )مو  املواقعدليل الواعظ إَل أدلة شحاتة ُممد صقر، من اَلحاديث الِت اشتهر ِف ألسنة الناس انظر:  58
 .٢/١٢٦ بدون اتريخ، اْلسكندرية، دار الفتح اْلسَلمي–دار اللفاء الراشدين ،والسنة الصحيحة( مع ما تيسر من اآلاثر والقصص واألشعار

 ب: معراج املؤمن صَلة، َل أطلع على هذه الرواية ِف كتب األحاديث. 59

 ج: ِبهلل تعاَل. 60

  .ليه ِف كتب األحاديثَل أطلع ع 61

 ب: هللا. 62

 َل أطلع عليه ِف كتب األحاديث. 63

 .امللقب ِبْلمال اللوِت -ب 64

 إليه. -ب 65

 ب: طهارة. 66

 ب: فم. 67

 ب، ج: معنوي. 68

 ب، ج: معنوي. 69

 .٣؛ الُّتمذي، كتاب الطهارة، ٣؛ أبو داود، كتاب الطهارة، ٣كتاب الطهارة،   ابن ماجة، 70

رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي ١اب الطهارة، مسلم، الصحيح، كت 71 ؛ الدارمي، أبو ُممد عبد هللا بن عبد الرِحن بن الفضل بن هبه
م، كتاب ٢٠٠٠ه/١٤١٢اململكة العربية السعودية  ،، دار املغِن للنشر والتوزيعحتقيق: حسني سليم أسد الداراِن ،سنن الدارميالسمرقندي، 

 .٥الطهارة،  ؛ ابن ماجة، كتاب٢الطهارة، 
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اْلنسانية َل حتصل للسالك اتصال ِبهلل تعاَل وهو صَلة حقيقة، كما َل ُيوز الصَلة الصورية ِبلنجاسة  72النفس األممارة
فَلبد للمؤمن أن خيلص نفسه عنها بسبب نفس الرِحن حَّت َل يكون الشيطان متصرفًا فيه كما قال النِب عليه الصَلة 

فاْلاصل أن ن هفهس الرِحن حاصل بِن هفهس الشيخ فَل يرد وجهه عن هذا النفس بل  73ء سَلح املؤمن".والسَلم: "الوضو 
أ[ بشرف جذِبت الرِحن قبل املوت كما أشار إليه النِب عليه الصَلة والسَلم: "َل تسبوا /٢٠يقبله حَّت يكون مشرفًا ]

اد من الرَيح رَيح صوري ومن ن هفهس الرِحن أمر الرِحن، وظاهر اْلديث معلوم؛ ألن املر  74الرَيح فإنه من ن هفهس الرِحن"،
فافهم سره عن لسان هذا الفقْي! وهو أن املراد منها جذِبت الرِحن بواسطة مظهر الرِحن، وهو العارف الكامل املكمِمل 

داود عليه  75تعاَل إَل املتمَّكن ِف مكان أزيل ِبلسلوك عن عاَل اللق، وهو عاَل البقاء بعد الفناء ِف هللا؛ كما أوحى هللا
ومن نفس الرِحن  76السَلم بقوله: "اْلنسان سري وأَن سره كنت َسعه وبصره ورجله وِب يسمع وِب يبصر وِب يبطش".

العشق ِبعتبار ظهوره، واْلذبة ِبعتبار كون السالك واصَلً بواسطة ن هفهس الرِحن وهو ِف اْلقيقة نور هللا تعاَل؛ فلهذا كانت 
عمل أفضل البشر وسائر املوجودات من الثقلني كما قال النِب عليه السَلم: "جذبة من جذِبت اْلق توازي اْلذبة ُماذية ل
أيها الطالب! فاعلم أن الطهارة مركبة عن مخسة أحرف: طاء و هاء وألف و راء واتء. والطاء إشارة إَل  77عمل الثقلني".

القوى النفسانية وا السَّب ِعيَّات النفسانية ومها مظاهر األخَلق طرد األخَلق الذميمة عن النفس، واَلاء إشارة إَل هَلك 
ب[ إشارة إَل رجاء النفس /٢٠الذميمة، واأللف إشارة إَل استقامة النفس ِف الطريق بتزكيتها عن أخَلقها الردية، والراء ]

األخَلق البهيمية، وفيها أسرار غْي بتجليات اْلق سبحانه وتعاَل بسبب التزكية، والتاء إشارة إَل التوبة عن الذنوب وترك 
متناهية وَل يلزم علينا تفصيلها. وإن كنت طالباً َلا على وجه الكمال علمك هللا الكبْي املتعال، فافهم من هذا البيان أن 

 املقام األول مقام الطهارة.
 الفصل الثاين يف بيان سر الفم املعنوي:

َيكل به اْلنسان األطعمة ويشرب به املاء ويكون سببًا إَل إتصال أيها الطالب! اعلم أن الفم الظاهري هو الذي 
يطٌ ﴿ أسرار األطعمة واألشربة إَل سر اْلنسان؛ ألن سر هللا تعاَل ُميط لَلشياء كما قال هللا تعاَل:  ﴾وهاللَّ ه  ِمن وهرهائِِهم ُمِر

سر اْلنسان ُث جعله واصَلً إليه بواسطة  78أوَلً إَل (. وملا أراد هللا تعاَل إتصال هذا السر إليه جعله واصَلً ٨٥/٢٠)الَبوج 
اآلية )اْلسراء  ﴾وهلهقهْد كهرَّْمنها بهِِن آدهمه ﴿اْلنسان وهو أعظم مظاهر اْلق سبحانه وتعاَل بَل ريب، كما قال هللا تعاَل: 

لسر الفي إَل القلب حَّت (. ف هف ِهمه منه أن القلب ِبنزلة الفم الصوري؛ ألن فيض الفياض يكون وارداً من عاَل ا١٧/٧٠
يقوى القوى القلبية بسبب تلك الواردات كحال األبدان الظاهرية ُث ُيري إَل القوى النفسانية بواسطة القلب، وكذا ماء 

                                                             
 األمارة. -ب، ج 72

 طلع عليه ِف كتب األحاديث.أَل  73

، إشراف: شعيب األرَنؤوط، حتقيق: حسن عبد املنعم شلِب ،الكَبىالسنن النسائي، أبو عبد الرِحن أِحد بن شعيب بن علي الراساِن،  74
 (.١٠٧٠٦)٣٤٣ /٩، م٢٠٠١ه /١٤٢١ بْيوت ،الرسالةمؤسسة 

 داود. -ج 75

 .ليه ِف كتب األحاديثَل أطلع ع 76

 .٣٤٠ ص ،أسًن املطالب انظر ُممد بن ُممد درويش،: حديث موضوع ؛١/٣٣٢، كشف الفاء ،العجلوِن 77

 ب: َل. 78
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ميهانه ﴿ُمبة هللا تعاَل فافهم تفصيله ألن القلب ُمل اْلميان ،كما قال هللا تعاَل:  اجملادلة ) ﴾أ وله ِٰئكه كهتهبه ِف ق  ل وهِبِم  اْْلِ
(، وكذا الفم الصوري ُمل اْلميان فلذا يقال القلب ِبنزلة الفم فَل بد للطالب أن يصفي قلبه حَّت َيكل من األغذية ٥٨/٢٢

ًَل طهيِمًبا﴿أ[ وإَل فَل بل َيكل من األغذية النفسانية والشيطانية كما قال هللا تعاَل: /٢١الرِحانية ]  ﴾ك ل وا َمَّا ِف اأْلهْرِض حهَله
 79(، ف هف ِهمه أن املراد من الفم مقام القلب.٢/١٦٨البقرة )

 الفصل الثالث يف بيان األنف املعنوي:
واألنف الظاهري هو الذي يشم به اْلنسان الروائح سواء كان ظاهرًَي أو ِبطنياً. أيها الطالب! فاعلم أن الروح 

ائحة التعلقات األزلية بواسطة الروح كما قال النِب اْلنساِن ِبنزلة األنف الصوري؛ ألن السالك قد يشم رائحة العشق ور 
السالك بواسطة الروح  81فكانت صفة الشامة كناية عن عني علم 80عليه السَلم: "إِن ألجد ن هفهسه الرِحن من قِبهِل اليهمهن"

ِنم جهاِعٌل ِف اأْلهْرِض إِ ﴿وهو الروح السلطاِن، وإليه أشار هللا تعاَل بقوله:  83والعرفان صفة العارف، 82اْلنساِن ِف اْلقيقة
ِليفهةً   (، ف هف ِهمه منه أن املراد من مقام األنف ِف العاَل اْلنساِن مقام الروح، فافهمه!٢/٣٠)البقرة  ﴾خه

 الفصل الرابع يف بيان الوجه املعنوي:
فيه الغْييمة  الظاهري ما يواجه به اْلنسان. أيها الطالب فاعلم! أن اْلنسان اْلقيقي هو الذي َل يكون 84و الوجه

واْلثنينيمة، وَل يطلق الوجه عليه حَّت ميكن املواجهة فيه، بل ميكن املشاهدة لسر اْلنسان اْلقيقي لكون الغْيية فيه وهي 
تستلزم التوجه إليه ِبَلثنينية، فَل بد للسالك أن يغسل وجه السر اْلنساِن عن الوسخ النفساِن ِبملاء القدسي كاغتسال 

برونهه ﴾ ﴿ب[ النفسانية ِباء احملبة كما قال هللا تعاَل: /٢١الفم الصوري عن ذنب الكدورات ] القلب الذي ِبنزلة ب ره ْم وهَيِ  َيِ 
 85(. وماء اْلوع والرَيضة وإليه أشار هللا تعاَل بوحيه إَل موسى عليه السَلم: "َتههوَّع تراِن َتههرَّد تهِصل".٥/٥٤)املائدة 

نف الصوري ِباء حاَلت العشق وصفائه ومعرفته كما قال النِب عليه السَلم: "من جدد واغتسال الروح الذي ِبنزلة األ
فافهم أن كل من َل يتصف ِبعرفة الصفات َل يتصف ِبعرفة الذات الِت هي عني اْلميان ف هف ِهمه  86الوضوء جدد هللا إميانه."

 منه أن املراد من مقام الوجه مقام السر.

                                                             
 ب: مقام الفم. 79

ملفاتيح مرقاة اعلي القاري، علي بن )سلطان( ُممد، أبو اْلسن نور الدين املَل اَلروي، حديث ضعيف ولكن مشهور ِف ألسنة الصوفية، انظر:  80
؛ املناوي، زين الدين ُممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن ٤/١٥٨٢، م٢٠٠٢ه /١٤٢٢ بْيوت ،الفكردار ، شرح مشكاة املصابيح

؛ ٢/٦٦، م١٩٨٨ه /١٤٠٨ الرَيض ،الشافعيمكتبة اْلمام ، التيسْي بشرح اْلامع الصغْيعلي بن زين العابدين اْلدادي ُث املناوي القاهري، 
؛ األلباِن، ٦٩، ص ١٩٧٨ه/١٣٩٨ بْيوت ،الرسالة، مؤسسة حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة ،املوضوعاملصنوع ِف معرفة اْلديث ي القاري، عل

رَيض ال املعارف،، دار سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ ِف األمةُممد َنصر الدين بن اْلاج نوح األلباِن، 
 .٣/٢١٦، م١٩٩٢ه /١٤١٢

 علم. -ج 81

 ج: بواسطة َف اْلقيقة الروح اْلنساِن. 82

 ب: العرفان. 83

 ب: وبيان الوجه. 84

 َل أطلع عليه ِف كتب األحاديث. 85

 طلع عليه ِف كتب األحاديث.أَل  86
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 املعنوي:اليد  87الفصل اخلامس يف بيان
آلة الكامل املكهمِمل  88واليد الظاهري هو الذي يتصرف به اْلنسان ِف كل ُمل. أيها الطالب! فاعلم أن ِسرم السِمرم 

وفيه سر عظيم  91إَل آخر اْلديث. 90وِب يسمع" 89كاليد الصوري وإليه أشار هللا تعاَل بقوله: "كنت َسعه وبصره ويده
تصرفه َل ميكن إَل بوجود السر الفي، فَل  92الفي لكل من يؤمن ِبهلل ورسوله؛ ألنوَيتمل أن يكون املراد من اليد السر 

َيخذ السالك املعارف الرِبنية إَلم بنوره كما َيخذ اْلنسان املرادات النفسانية ِبليد الصوري فَل بد للمؤمن أن يغسل السر 
قال النِب عليه السَلم: "َل وضوء ملن َل يذكر اْلجاب املخصوص كغسل اليد الصوري ِبسم هللا األعظم كما  93الفي عن

 ف هف ِهمه منه أن املراد من مقام اليد مقام السر الفي. 94اسم هللا تعاَل".
 الفصل السادس يف بيان الرأس املعنوي:
أ[سبباً لقيام البدن اْلنساِن ِف األرض. أيها الطالب! فاعلم أن النفس /٢٢والرأس الظاهري هو الذي يكون وجوده ]

وقابل لظهور سر األحدية  95الراضية ُمل لَلتصاف ِبألخَلق الرِبنية كما قال النِب عليه السَلم: "َتلقوا ِبخَلق هللا"
 97وجودها ِبلسيف اْلَليل كما أن الرأس ُمل لبعض اْلواس كالسمع والبصر والتكلم وغْيها، وُمل املغز 96بفناء فناء

بد للسالك أن يغسل النفس الراضية  إَل اآلخرة ِبنقطاعه ِبلسيف وغْيه، فَلأيضاً. وهو ِبنزلة سر األحدية وسبب للوصلة 
ِباء الفقر والتفويض والتسليم عن وسخ األَننية اْلاصلة من رؤية األنوار حَّت حتصل مناجات ُمضة، وهي عني الوصلة 

ئق؛ ألن وجود الَلئق قائم بوجود والبقاء. ف هف ِهمه من هذا التحقيق أن الرأس بني سائر األعضاء ِبنزلة القطب بني الَل
وكذا أن أكثر  99شخصاً تدور األفَلك بنفسه"، 98القطب، وإليه أشار النِب عليه الصَلة والسَلم بقوله: "إن ِف كل دهر

                                                             
 بيان. -ب، ج 87

 ب: سراليد. 88

 ج: رجله. 89

 َل اطلع عليه ِف كتب األحاديث. 90

 ب: وِب يبصر وِب يبطش. 91

 ج+ من. 92

 ج: من. 93

 .٢١ ؛ الُّتمذي، كتاب الطهارة،٤٨؛ أبو داود، كتاب الطهارة، ٤١ كتاب الطهارة،  ،ابن ماجة 94

مدارج  ،ُممد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد شس الدينابن القيم اْلوزية، قال ابن القيم اْلوزية: ِبطل، وقال األلباِن: َل أصل له، أنظر،  95
؛ ٣/٢٢٧، م١٩٩٦ه/١٤١٦ بْيوت ،العرِبدار الكتاب يق: ُممد املعتصم ِبهلل البغدادي، حتق ،نستعني منازل إَيك نعبد وإَيك السالكني بني

 .٦/٣٤٦سلسلة احاديث الضعيفة واملوضوعة، الباِن، 

 فناء. -ب 96

 كلمة فارسية ِبعًن الدماغ.  97
 .ب: زمن 98
 َل أطلع عليه ِف كتب األحاديث. 99
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ولذا أخذ هذا الفقْي من الرأس مقام النفس الراضية  101غْي الرأس بل من الرأس 100الكماَلت اْلنسانية َل تكون مرئية من
 زلة الرأس الصوري ِف بدن اْلنسان وهو مقام قطب األقطاب، فافهمه ِبلعقل السلطاِن.الِت ِبن

 الفصل السابع يف بيان الرجل املعنوي:
والرجل الظاهري هو الذي ميشي ويسْي به اْلنسان من مكان إَل مكان. أيها الطالب! فاعلم أن املراد من الرجلني 

ك ِف ذلك العاَل وإن َل يكن أحدمها َل ميش السالك وَل يقطع املسافة بل ب[ السال/٢٢] 102صفتا هللا تعاَل ميشي هبما
يكون مستغرقًا ِف حبر العجز، فَل بد للسالك أن يركب على براق مهة عالية ويلبس بلباس الفقر حَّت َيخذ سبيًَل بقدم 

يغسل قدميه ِبملاء القدسي  وهو عاَل البقاء واألحدية فَل بد للسالك أن 103القبض والبسط ُث يصل إَل املقصد األقصى
 قبل املوت اَلضطراري. 104وجَلل اْلق سبحانه وتعاَل حَّت يكون املناجات احملضة حاصَلً للسالك

أن الغسل على وجه الكمال َل يكون إَلم بفناء وجودك الذي هو ذنب أكَب َل يكون  105أيها الطالب! فاعلم
عون امللك العَلم وتصل إَل عاَل البقاء بعد الفناء قبل املوت  إليه حَّت يصل إليك 106املناجات به فإذا كان كذلك فاجهد

 اَلضطراري وهذا عني املناجات.
ِإنَّ الَِّذينه ي  بهايِع ونهكه ِإمنَّها ي  بهايِع ونه اَّللَّه يهد  ﴿: ِبوجب قوله تعاَل: 107واعلم أن ظهور أسرار الوجود َل يكون إَل ِبلبيعة

ِإنَّ الَِّذينه ﴿ (، وهو أن يعقد املؤمن يده بيد العارف ُث يقرأ الشيخ قوله تعاَل:٤٨/١٠)الفتح  اَّللَِّ ف هْوقه أهْيِديِهْم﴾ اآلية
اآلية )التحرمي  108 ﴾َيه أهي رهها الَِّذينه آمهن وا ت وب وا ِإَله اللَّ ِه ت هْوبهًة نَّص وًحا﴿( مع قوله تعاَل: ٤٨/١٠اآلية )الفتح  ﴾ي  بهايِع ونهكه 

"أستغفر هللا" ثَلث مرات مع تذكرة أركان اْلميان ِبوجب قول حبيب هللا تعاَل: "أن تؤمن  109د(، ُث يلقن للمري٦٦/٨
أ( /٢٣فإن قيل ما املراد من املعاقدة واملعاهدة؟ يقول ) 110ِبهلل ومَلئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خْيه وشره".

نة بدونك إذا كنت  مستحقاً َلا. وَيتمل أن يكون املراد مبايعة الفقْي أن املراد أن يقول مَّت يكون يوم القيامة فلم أدخل اْل
املريد النفس األمارة ِبلسوء إَل الشيخ ألخذ كنوز املعارف اْلَلية منه وَيتمل أن يكون املراد نكاح النساء املعنوي ِبلشيخ 

ون متولداً إَل ِبخذ كلمة التوحيد ِبغماض حَّت يتولد منها الولد القلِب ِبزدواج معًن الشيخ إَل نفس املريد فهذا الولد َل يك

                                                             
 ب: عن. 100

 بل من الرأس. -ب 101

 شي هبا؛ ج: صفة هللا ميشي هبا.ب: صفا ت هللا مي 102

 ج: أقصا. 103

 ب: حَّت يكون للسالك مناجات ُمضة حاصلة. 104

 ب: فاعلم أيها الطالب. 105

 ج: فاجتهد. 106

 ب، ج: ِب لعمل. 107

 إَل هللا توبة نصوحا. -ب 108

 ب: للمرء. 109

؛ الُّتمذي، ١٧؛ أبو داود، السنة، ٩ميان، ابن ماجة، اْل؛ ٢؛ مسلم، اْلميان، ٢٣٨؛ ِباري، التفسْي، ٢٤٧، ١أِحد بن حنبل، املسند،  110
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192 Mehterhan FURKANİ 

Mütefekkir, 2017; 4(7): 173-195 

لسان الشيخ العارف الرِبِن ُث يذكر امللقن به عليه ثَلث مرات ِبغماض عينيه إشارة إَل أن َل  111عينيه ثَلث مرات عن
لذي خيرج يرى املريد غْي هللا تعاَل مع تسليم نفسه إَل شيخه حَّت يتولد الولد بسبب التلقني من الطرفني الذي ِبنزلة املاء ا

. خ ِلقه ِمْن مهاٍء دهاِفٍق. خيهْر ج  ِمْن بهنْيِ الصرْلِب ﴿من بني الصلب والُّتائب، كما قال هللا تعاَل:  ْنسهان  ِممَّ خ ِلقه ف هْلي هْنظ ِر اْْلِ
راد أن هللا (. فإن قيل ما املراد من تلقني "أستغفر هللا" ثَلث مرات؟ يقول الفقْي إن امل٧-٨٦/٥)الطارق  112 ﴾وهالُّتَّهاِئبِ 

منها ذنب وهو على ثَلثة أقسام: األول للعام،  113تعاَل خلق املؤمنني على ثَلث نفر؛ عام وخاص وأخص. فلكل واحد
ِإمنَّها أهَنه بهشهٌر ِمثْ ل ك ْم ي وحهى﴾ اآلية  115والثالث لَلخص؛ ألَّنم بشر وخلق كما قال هللا تعاَل: ﴿ق لْ  114والثاِن للخواص،

(. أما الذنب الذي يعرض للعام من اْلجيات الظلمانية الِت حتصل منه أخَلق ٤١/٦؛ فصلت ١٨/١١٠)الكهف 
ت وب وا ِإَله اللَّ ِه ت هْوبهًة نَّص وًحا﴾ اآلية ﴿هللا تعاَل ِبلتوبة والرجوع عن صميم القلب كما قال هللا تعاَل:  117ميحو 116الذميمة

هللا 120ميحو 119نية الِت حتصل منه اَلخَلق اْلميدةمن اْلجيات النورا 118(. والذنب الذي يعرض للخاص٦٦/٨)التحرمي 
ب( من جذِبته وهي نور اْلق سبحانه وتعاَل، فلهذا السر كان تلقني "أستغفر هللا" ثَلاثً؛ ألن اْلنسان عاَل /٣٣ِبذبة )

ٌت لِمْلم وِقِننيه ﴿كبْي وما سواه صغْي ِبلنظر إليه، وإليه أشار رب العزة:  ، )الذارَيت ﴾أفهَله ت  ْبِصر ونه  نف ِسك موهِف أه  وهِف اأْلهْرِض آَيه
ف هف ِهمه منه أن  122: "وتزعم أنك جرم صغْي وفيك انطوى العاَل الكبْي".121(، وكما قال علي رضي هللا عنه٢١-٥١/٢٠

تغفل منك و أهطل ب  سر هذا التحقيق منك بواسطة الشيخ العارف الرِبِن كما  123فيك صفة العام والاص واألخص وَل
: "من َل يكن له شيخ فشيخه 124(، وكما قال مشاخينا٣/١٠٣اآلية )آل عمران  ﴾وهاْعتهِصم وا حِبهْبِل اللَّ هِ ﴿تعاَل: قال هللا 

كون املريد مستوراً بنور أفعاله ونور صفاته ونور ذاته بواسطة   الشيطان". وَيتمل أن يكون املراد من تلقني "أستغفر هللا" ثَلاثً 
ِبعًن السُّت ِف األصل فَل بد للمؤمن أن َيخذ التلقني عن الشيخ املأذون عن الشيخ إَل أن ينتهي نور أَساء هللا ألن املغفرة 

إَل حضرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حَّت يظهر أن سر استغفر هللا على ثَلث مراتب ِبلتزكية والتصفية والتجلية؛ ألن 
ِإنَّ ﴿خ نفس الرسول بَل ريب وإليه أشار رب العزة بقوله: نفس الرسول عليه السَلم نفس الرِحن ِف اْلقيقة ونفس الشي

                                                             
 ب: على. 111

 لق من ماء دافق خيرج من بني الصلب والُّتائب".كما قال هللا تعاَل: "فلينظر اْلنسان مم خلق خ  -ب 112

 واحد. -ب 113

 ج: للخاص. 114

 قل. -ب 115

 من جهات الظلمانية الِت حتصل منه أخَلق الذميمة. -ب، ج 116

 ج: ميحوا. 117

 الذي يعرض لَلخص. ب، ج+ ميحوا هللا بظهور حاَلت العشق بعون العَلم. والذنب 118

 نه األخَلق اْلميدة.من اْلهات النورانية الِت حتصل م -ب، ج 119

 ج: ميحوا. 120

 ب: كرم هللا وجهه. 121

 .٤٥، ص ١٩٨٨ه/١٤٠٩، ِجع وترتيب عبدالعزيز الكرم، أمهل مكان الطبع ديوان أمْي املؤمنني اْلمام علي بن أِب طالب 122

 َل. -ب 123

 قال النِب عليه الصَلة والسَلم.ج: وكما  124
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 125(، وقال النِب عليه السَلم: "من رآِن ِف املنام فقد رأى اْلق".٤٨/١٠اآلية )الفتح  ﴾الَِّذينه ي  بهايِع ونهكه ِإمنَّها ي  بهايِع ونه اللَّ هه 
خ العارف القائم مقام رسول هللا وإليه أشار النِب فعلم منه أنه َل ميكن أن يكون سر هذا التلقني ظاهراً بدون نفس الشي

وَيتمل أن يكون املراد من التلقني ثَلاثً ِبلنظر إَل النفس والقلب  126عليه السَلم بقوله: "الشيخ ِف قومه كالنِب ِف أمته".
 أ[ ألن مراتب التخلية ثَلثة: تزكية وتصفية وَتلية./٢٣والروح؛ ]

هللا" مركب عن ستة أحرف بدون اَلسم اَلعظم؛ ألف وسني واتء وغني وفاء وراء؛  ِفر  أيها الطالب! فاعلم أن "أهْست هغْ 
فاأللف إشارة إَل اَلستقامة والسني إشارة إَل السَلمة والتاء إشارة إَل ترك الذنوب والتجريد والغني إشارة إَل غْية اْلق 

 ربوبيته واسم هللا إشارة إَل األلوهية. واعلم أن سني والراء إشارة إَل 127سبحانه وتعاَل والفاء إشارة إَل الفرق بعد اْلمع
 "أستغفر هللا" للطلب فكل من يقول أستغفر هللا يكون طالباً َلذه األسرار الغريبة، فافهمه وَل تغفل منه!

يقول الفقْي إن لكل قلب َسع غْي هذا السمع ولكن هللا ختم على هذا  128فإن قيل إن القول به كافية مرة واحدة.
(. وملا أراد هللا ٢/٧اآلية )البقرة  ﴾خهتهمه اللَّ ه  عهلهٰى ق  ل وهِبِْم وهعهلهٰى َسهِْعِهمْ ﴿مع حَّت َل يسمع اْلق كما قال هللا تعاَل: الس

؛ األنبياء ١٦/٤٣)النحل  ﴾فهاْسأهل وا أهْهله الذِمْكرِ ﴿بعبده خْيًا ألقى ِف قلبه التوجه إَل أهل الذكر كما قال هللا تعاَل: 
(. فإذا وجد أهله أخذ التلقني الذي ِبنزلة الدواء الصوري حَّت خيلص عن مرض الذنوب ِبن يشرب شراب التلقني ٢١/٧

ثَلث مرات؛ ألن التلقني أول مرة ِبنزلة التجربة والثاِن والثالث ِبنزلة الدواء الذي يفيد بعد التجربة. فهذا التحقيق مشروط 
َل هللا تعاَل حَّت خيلص عن مرض عدم استماع كَلم اْلق سبحانه وتعاَل ورؤية ِبَلجتناب عن األخَلق الذميمة ِبلتوجه إ

ِجال اْلق وعدم ذوق لذة اْلميان عني اليقني وحق اليقني وعدم إدراك املعاِن املعقولة وَنوها من األمراض الغْي املتناهية. 
 129م: "هللا ِوتر، َيب الوتر".ب[ فلهذه األسرار كان تلقني مشاخينا ثَلث مرات ِبوجب قوله عليه السَل/٢٣]

أيها الطالب! فاعلم أن ِف هذا التلقني أسرار كثْية وَل يلزم علينا تفصيله ِف هذا املختصر، فاطلب سائره قبل املوت 
اَلضطراري منك بِن هفهِس الرِحن، فافهمه ِبلعقل الرِبِن. أيها الطالب! فاعلم أن جرَين هذه اْلقائق عن لسان هذا الفقْي 

الرسالة  ُتت .(٥٧/٢٩)اْلديد  ﴾وهأهنَّ اْلفهْضله بِيهِد اَّللَِّ ي  ْؤتِيِه مهْن يهشهاء  وهاَّللَّ  ذ و اْلفهْضِل اْلعهِظيمِ ﴿ 130هللا تعاَلبفضل 
 131ِف مقام بک داغ. ٨٩٢الوضوئية، اتريخ سنة 

                                                             
 .٢١٤ِباري، كتاب اْلمعة،  ؛٥١٢؛ الدارمي، ص ٧/٣٢٠، املسندأِحد بن حنبل،  125

الفوائد حديث الشيخ ِف قومه كالنِب ِف أمته جزم ابن حجر وغْيه ِبنه موضوع" أنظر: ُممد بن علي بن ُممد الشوكاِن، قال شوكاِن: " 126
مه كالنِب ِف حديث الشيخ ِف قو ؛ وقال علي القاري: "٢٨٦، ص ١٤٠٧/١٩٨٧ بْيوت ،، املكتبة اْلسَلمياجملموعة ِف األحاديث املوضوعة

، أمته أخرجه ابن حبان والديلمي ضعيف جدا وِف املقاصد جزم شيخنا وغْيه ِبنه موضوع وإمنا هو كَلم بعض السلف" أنظر: علي القاري
 .١١٥ص. املصنوع ِف معرفة اْلديث املوضوع،

 والفاء إشارة إَل الفرق بعد اْلمع. -ب 127

 ب: أن القول به مرة كافية. 128

 .١ع أبواب الوتر، أبو داود، تفري 129

 ب+ كما قال. 130

ب: ُتت الرسالة الوضوئية على يد أضعف العباد عبد الباقي بن ابراهيم ِف يوم األخد ِف شهر ذى القعدة ِف وقت هو وقت الضحى، سنة 131
رسية معناه: أُتِن وأطمع دعاء ، )شعر ِبللغة الفاگنه کارم  ۀزانكه من بند/إحدى ومثانني والف من هجرة خْي الَبية، هر كه خواند دعا طمع دارم

ج: حرره ِف اتريخ اثِن وعشرون ومائة وألف من له العز والشرف ِف اليوم الثامن عشر من ذي عن كل من يقرء هذالكتاب ألِن عبد عاص(، 



194 Mehterhan FURKANİ 

Mütefekkir, 2017; 4(7): 173-195 

 املراجع املصادر و
 م.١٩٩٥ه /١٤١٦ دار اْلديث، القاهرة : أِحد ُممد شاكر،حتقيق، املسندابن حنبل، أِحد بن ُممد بن حنبل بن هَلل بن أسد الشيباِن،  «
: ُممد حتقيق ،مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعنيابن القيم اْلوزية، ُممد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد شس الدين،  «

 م،١٩٩٦ه/١٤١٦ بْيوت ،دار الكتاب العرِب املعتصم ِبهلل البغدادي،
عهبد  -ُممَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -: شعيب األرنؤوط حتقيق، سنن ابن ماجهبد هللا ُممد بن يزيد القزويِن، ابن ماجة، أبو ع «

 .م٢٠٠٩ه/١٤٣٠اللمطيف حرز هللا، دار الرسالة العاملية، 
 -: شعهيب األرنؤوط حتقيق ،سنن أِب داودأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشْي بن شداد بن عمرو األزدي السِمِجْستاِن،  «

 م.٢٠٠٩ه/١٤٣٠ ،ُمهمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العاملية
 م.١٩٩٢ه /١٤١٢، دار املعارف، الرَيض سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ ِف األمةاأللباِن، ُممد َنصر الدين،  «
 م.١٩٩٣ه/١٤١٤ْلسَلمي، بْيوت ، املكتب اشرح العقيدة الطحاويةألباِن، ُممد َنصر الدين.  «
 م.٢٠٠١ه /١٤٢٢ ،: ُممد زهْيبن َنصر الناصر، دار طوق النجاةحتقيق صحيح البخاريالبخاري، ُممد بن إَساعيل ابو عبد هللا،  «
ملعارف اْلليلة ِف طبع بعناية وكالة ا ،هدية العارفني أَساء املؤلفني وآاثر املصنفني بغدادي، إَساعيل بن ُممد أمني بن مْي سليم الباِبِن، «

 .١٩٥١ استانبول ،مطبعتها البهية
 .١٩١٥/١٣٣٣استانبول، مطبعه عامه،  املؤلفون العثمانيون )عثمانلي مؤلفلري(،بورصوي، ُممد طاهرافندي.  «
ْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى،  « سَلمي، : بشار عواد معروف، دار الغرب اْلحتقيق ،سنن الُّتمذيالُّتمذي، ُممد بن عيسى بن سه

 م.١٩٩٨ بْيوت
إشراف وتقدمي: أكمل الدين احسان اوغلى،  ،سلم الوصول اَل طبقات الفحولحاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا القسطنطيِن،   «

 حتقيق: ُممود عبد القادر األرَنؤوط، إستانبول، منظمة املؤُتر اَلسَلمي مركز اَلحباث للتاريخ والفنون والثقافة اَلسَلمية ِبستانبول
 م.٢٠١٠

 .١٩٤١، مكتبة املثًن، بغداد، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون______،  «
: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب حتقيق املستدرك على الصحيحنياْلاكم، أبو عبد هللا ُممد بن عبد هللا بن ُممد النيسابوري.  «

 م.١٩٩٠ه/١٤١١العلمية، بْيوت 
رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، أبو ُممد عبد هللا بن ع الدارمي،  « : حتقيق ،سنن الدارميبد الرِحن بن الفضل بن هبه

 م.١٤١١ه/١٤١٢حسني سليم أسد الداراِن، دار املغِن للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية 
 .١٩٨٨ه/١٤٠٩مكان الطبع ، ِجع وترتيب عبدالعزيز الكرم، أمهل ديوان أمْي املؤمنني اْلمام علي بن أِب طالب «
 .٢٠٠٢دار العلم للمَليني، أمهل مكان الطبع  ،األعَلمزركلي، خْي الدين بن ُممود بن ُممد بن علي بن فارس، الدمشقي،  «
دليل الواعظ إَل أدلة املواعظ )موضوعات للخطب ِبدلتها من القرآن الكرمي والسنة الصحيحة( مع ما تيسر من شحاتة، ُممد صقر.  «

 .بدون اتريخدار الفتح اْلسَلمي، اْلسكندرية  ،، دار اللفاء الراشدينوالقصص واألشعاراآلاثر 
 .١٤٠٧/١٩٨٧، املكتبة اْلسَلمي، بْيوت الفوائد اجملموعة ِف األحاديث املوضوعةشوكاِن، ُممد بن علي بن ُممد،  «
، دار الكتاب العرِب، النعمانية ِف علماء الدولة العثمانية الشقائقطاْشك َْبي زهادهْه، أِحد بن مصطفى بن خليل أبو الْي عصام الدين،  «

 .بدون اتريخبْيوت 
ة ، مكتبة القدسي، القاهر كشف الفاء ومزيل اْللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسالعجلوِن، إَساعيل بن ُممد،  «

 م.١٩٣٢ه/١٣٥١
 ،املصنوع ِف معرفة اْلديث املوضوع )املوضوعات الصغرى( ،َل اَلرويعلي القاري، علي بن )سلطان( ُممد أبو اْلسن نور الدين امل  «

                                                             

 القعدة الشريف رِحة هللا ملن نظر ودعا لكاتبه اْلقْي.
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 .م١٩٧٨ه/١٣٩٨: عبد الفتاح أبو غدة(، مؤسسة الرسالة بْيوت حتقيق)
بْيوت  ،، دار الفكرمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي القاري، علي بن )سلطان( ُممد أبو اْلسن نور الدين املَل اَلروي،  «

 .م٢٠٠٢ه /١٤٢٢
 .بدون اتريخ، معجم املخطوطات املوجودة ِف مكتبات استانبول و آَنطويلقره بلوط، علي رضا،  «
 .بدون اتريخ، مكتبة املثًن، بْيوت معجم املؤلفنيكحالة، عمر بن رضا بن ُممد راغب بن عبد الغِن،  «
قادر عطا، دار الكتب العلمية، بْيوت : مصطفى عبد الحتقيق، أسًن املطالب ِف أحاديث خمتلف املراتبُممد بن ُممد درويش،  «

 م.١٩٩٧ه /١٤١٨
بدون : ُممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الُّتاث العرِب، بْيوت حتقيق ،صحيح مسلممسلم، بن اْلجاج أبو اْلسن القشْيي النيسابوري،  «

 .اتريخ
، مكتبة التيسْي بشرح اْلامع الصغْيدين اْلدادي، املناوي، زين الدين ُممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العاب «

 م.١٩٨٨ه /١٤٠٨اْلمام الشافعي، الرَيض 
 .١٤٢٦/٢٠٠٥، بْيوت موسوعة أعَلم العلماء واألدِبء العرب املسلمني «
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