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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يقول العبد الفقري إىل مواله الغين به عما سواه أمحد بن حممد بن عجيبة احلسىن لطف اهللا به وحباه أن أوىل ما 
لفتاح العليم الكرمي املنان محد ا. وخطت به أقالم البنان. ونطقت به ألسنة الفصاحة والبيان. عقد عليه اجلنان

. وهيأ أسرارهم حلمل أعباء معرفته. واختص أرواحهم بشهود عظمته. احلمد هللا الذي مأل قلوب أوليائه مبحبته
وأسرارهم يف حبار جربوته . وأرواحهم يف رياض ملكوته يتنزهون. فقلوهبم يف روضات جنات معرفته حيربون

فسبحان من . ونطقت ألسنتهم جبواهر احلكم ونتائج الفهوم. ومفاستخرجت أفكارهم يواقيت العل. يسبحون
وأبقاهم . أفناهم يف حمبة ذاته. وحمب وحمبوب. فهم بني سالك وجمذوب. واختصهم مبحبته. اصطفاهم حلضرته
ومعدن املعارف . والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد منبع العلوم واألنوار. بشهود آثار صفاته

فعلم . وأهل بيته األطهار أما بعد كل شيء وقبله ومعه. ضى اهللا تعاىل عن أصحابه األبرارور. واألسرار
. وكيف ال وهو لباب الشريعة. وأسناها مشساً وبدراً. وأعظمها حمالً وفخراً. التصوف من أجل العلوم قدراً

. اليت هي مواهب لدنية. وكان أعظم ما صنف فيه احلكم العطائية. ومن تشرق أنوار احلقيقة. ومنهاج الطريقة
ولقد مسعت شيخ شيخنا موالي العريب رضي اهللا عنه . وأسرار جربوتية. نطقت هبا أفكار قدوسية. وأسرار ربانية

يقول مسعت الفقيه البناين يقول كادت حكم ابن عطاء اهللا أن تكون وحياً ولو كانت الصالة جتوز بغري القرآن 
طلب مين شيخناً العارف الواصل احملقق الكامل سيدي حممد البوزيدي  جلازت بكالم احلكم أو كما قال ولقد

وما يفتح اهللا . احلسىن أن أضع عليها شرحاً متوسطاً يبني املعىن وحيقق املبىن معتمداً يف ذلك على حول اهللا وقوته
طلبته وأسع. به من خزائن علمه وحكمته ا كان مناسباً لتلك احلكمة من كالم القوم فأجبت  . فت رغبتهأو م

وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب ومسيته أيقاظ اهلمم يف . رجاء أن يقع به األمناع ويعم به االنتفاع
شرح احلكم جعله اهللا خالصا لوجهه العظيم جباه نبينا املصطفى الكرمي عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم 

التصوف وموضوعه وواضعه وامسه واستمداده وحكم ولنقدم بني يدي الكتاب مقدمتني احدامها يف حد 
الشارع فيه وتصور مسائله وفضيلته ونسبته ومثرته واملقدمة الثانية يف ترمجة الشيخ وذكر حماسنه أما حده فقال 

اجلنيد هو أن مييتك احلق عنك وحيييك به وقال أيضاً أن يكون مع اهللا بال عالقة وقيل الدخول يف كل خلق 
ن كل خلق دين وقيل هو أخالق كرمية ظهرت يف زمان كرمي مع قوم كرام وقيل أن ال متلك سين واخلروج م

شيئاً وال ميلكك شيء وقيل أسترسال النفس مع اهللا على ما يريد وقيل التصوف مبين على ثالث خصال 
واال ياس مما . قائقوالتحقق بالبذل واإليثار وترك التدبري واالختيار وقيل االخذ باحل. التمسك بالفقر واالفتقار

وعمل مع اتباع وقيل األنافة على باب احلبيب . ووجد مع استماع. وقيل ذكر مع اجتماع. يف أيدى اخلالئق
وقيل اجللوس مع اهللا بالهم وقيل هو العصمة عن رؤية الكون . بعد كدرة البعد. وقيل صفوة القرب. وأن طرد

بعد العز وخيفي بعد الشهرة وعالمة الصويف الكاذب أن  والصوىف الصادق عالمته ان يفتقر بعد الغين ويذل
يستغين بعد الفقر ويعز بعد الذل ويشتهر بعد اخلفاء قاله أبو محزة البغدادي وقال احلسن بن منصور الصويف 



واحد يف الذات ال يقبله أحد وال يقبل أحداً وقيل الصويف كاألرض يطرح عليه كل قبيح وال خيرج منه اال كل 
طؤه الرب والفاجر وقالوا من أقبح كل قبيح صويف شحيح وقال الشبلي الصويف منقطع عن اخللق متصل مليح وي

باحلق لقوله تعاىل واصطنعتك لنفسي مث قال أيضا الصوفية أطفال يف حجر احلق وقيل الصويف ال تقله األرض 
التصوف ورسم وفسر بوجوه  وال تظله السماء يعين ال حيصره الكون وقال الشيخ زروق رضى اهللا عنه قد حد

تبلغ حنو االلفني ترجع كلها لصدق التوجه إىل اهللا تعاىل وإمنا هي وجوه فيه واهللا اعلم مث قال واالختالف يف 
احلقيقة الواحدة أن كثر دل على بعد ادراك مجلتها مث هو أن رجع ألصل واحد يتضمن مجلة ما قيل فيها كانت 

لة األقوال واقعة على تفاصيله وأعتبار كل واحد على حسب مثاله علماً العبارة عنه حبسب ما فهم منه ومج
وعمالً وحاالً وذوقاً وغري ذلك واالختالف يف التصوف من ذلك فمن أجل ذلك احلق احلافظ أبو نعيم رمحه اهللا 

ضى أن بغالب أهل حليته عند حتلية كل شخص قوالً من أقواهلم يناسب حاله قائالً وقيل أن التصوف كذا فأقت
  كل من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصوف وأن تصوف كل أحد صدق توجهه

فأفهم اه وقال أيضاً قاعدة صدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه احلق تعاىل ومبا يرضاه وال يصح 
ل باالسالم مشروط بدون شرطه وال يرضى لعباده الكفر فلزم حتقيق االميان وأن تشكروا يرضه لكم فلزم العم

فال تصوف اال بفقه اذ ال تعرف أحكام اهللا تعاىل الظاهرة إال منه وال فقه أال بتصوف اذ ال عمل اال بصدق 
توجه والمها أال باميان أذ ال يصح واحد منهما بدونه فلزم اجلمع لتالزمهما يف احلكم كتالزم األرواح لألجساد 

لألشباح أال هبا ومنه قول مالك رمحه اهللا من تصوف ومل يتفقه فقد أذ ال وجود هلا أال فيها كما ال كمال هلا أي 
ومن مجع بينهما فقد حتقق قلت تزندق األول ألنه قائل باجلرب . ومن تفقه ومل يتصوف فقد تفسق. تزندق

املوجب لنفي احلكمة واألحكام وتفسق الثاين خللو علمه عن صدق التوجه احلاجز عن معصية اهللا وعن 
شروط يف األعمال وحتقق الثالث لقيامه باحلقيقة يف عني متسكه باحلق فاعرف ذلك اذ ال وجود هلا األخالص امل

أفهم اه وأما موضوعه فهو الذات العلية ألنه يبحت عنها باعتبار معرفتها أما  إال فيها كما ال كمال له اال به ف
يل موضوعه النفوس والقلوب واألرواح ألنه بالربهان أو بالشهود والعيان فاألول للطالبني والثاين للواصلني وق

يبحث عن تصفيتها وهتذيبها وهو قريب من األول ألن من عرف نفسه عرف ربه وأما واضع هذا العلم فهو 
النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه اهللا له بالوحي واإلهلام فنزل جربيل عليه السالم أوالً بالشريعة فلما تقررت 

هبا بعضاً دون بعض وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا على كرم اهللا وجهه وأخذه عنه  نزل ثانياً باحلقيقة فخص
احلسن البصري وأمه أمسها خرية موالة ألم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبوه موىل زيد بن ثابت تويف 

الطائي تويف احلسن سنة عشر ومائة وأخذه عن احلسن حبيب العجمي وأخذه عن حبيب أبو سليمان داوود 
سنة ستني ومائة وأخذه عن داوود أبو حمفوظ معروف بن فريوز الكرخي رضي اهللا عنه وأخذه عن معروف 
الكرخي أبو احلسن سري بن مغلس السقطي تويف سنة إحدى ومخسني ومائة وأخذه عن السري أمام هذه 

ن هناوند ومنشؤه العراق تفقه على أيب الطريقة ومظهر أعالم احلقيقة أبو القاسم حممد بن اجلنيد اخلزار أصله م
ثور وصحب الشافعي فكان يفىت على مذهب أيب ثور مث صحب خاله السري وأبا احلارث احملاسيب وغريمها 
وكالمه وحقائقه مدون يف الكتب تويف رضي اهللا عنه سنة سبع وتسعني ومائتني وقربه ببغداد مشهور يزار مث 

وال ينقطع حىت ينقطع الدين ومن رواية أخرى أخذه عن سيدنا علي انتشر التصوف يف أصحابه وهلم جرا 



رضي اهللا عنه أول االقطاب سيدنا احلسن ولده مث عنه أبو حممد جابر مث القطب سعيد الغزواين مث القطب فتح 
السعود مث القطب سعد مث القطب سعيد مث القطب سيدي أمحد املرواين مث إبراهيم البصري مث زين الدين 

يين مث القطب مشس الدين مث القطب تاج الدين مث القطب نور الدين أبو احلسن مث القطب فخر الدين مث القزو
القطب تقى الدين الفقري بالتصغري فيهما مث القطب سيدي عبد الرمحن املدين مث القطب الكبري موالى عبد 

يفته أبو العب اس املرسى مث العارف الكبري سيدي السالم بن مشيش مث القطب الشهري أبو احلسن الشاذيل مث خل
أمحد بن عطاء اهللا مث العارف الكبري سيدي داوود الباخلي مث العارف سيدي حممد حبر الصفا مث العارف ولده 

ا مث الويل الشهري سيدي حيىي القادري مث الويل الشهري سيدي أمحد بن عقبه احلضرمي مث الويل  سيدي على ابن وف
 سيدي ابرهيم أفحام مث سيدي على الصنهاجي املشهور بالدوار مث العارف الكبري الكبري سيدي أمحد زروق مث

سيدي عبد الرمحن اجملذوب مث الويل الشهري سيدي يوسف الفاسي مث العارف سيدي عبد الرمحن الفاسي مث 
مث العارف سيدي حممد بن عبد اهللا مث العارف سيدي قاسم اخلصاصي مث العارف سيدي أمحد بن عبد اهللا 

العارف سيدي العريب بن عبد اهللا مث العارف الكبري سيدي على بن عبد الرمحن العمراين احلسين مث العارف 
الشهري شيخ املشايخ سيدي وموالي العريب الدرقاوي احلسين مث العارف الكامل احملقق الواصل شيخنا سيدي 

حممد بن عجيبة احلسين مث عنه خلق كثري واملنة حممد بن أمحد البوزيدي احلسين مث عبد ربه وأقل عبيده أمحد ابن 
هللا العلي الكبري وأما امسه فهو علم التصرف واختلف يف اشتقاقه على أقوال كثرية ومرجعها إىل مخس أوهلا أنه 

  من الصوفة ألنه مع اهللا كالصوفة املطروحة ال تدبري له الثاين من صوفة القفاللينها فالصويف هني لني كهي

من الصفة أذ مجلته اتصاف باحملامد وترك االوصاف املذمومة الرابع أنه من الصفاء وصحح هذا الثالث أنه 
القول حىت قال أبو الفتح البسيت رمحه اهللا يف الصوفيه من الصفة أذ مجلته اتصاف باحملامد وترك االوصاف 

  ه اهللا يف الصويفاملذمومة الرابع أنه من الصفاء وصحح هذا القول حىت قال أبو الفتح البسيت رمح
  جهال وظنوا أنه مشتق من الصوف... ختالف الناس يف الصويف واختلفوا 

  صايف فصويف حىت مسى الصويف... ولست أمنح هذا األسم االفىت 
اخلامس أنه منقول من صفة املسجد النبوي الذي كان منزالً ألهل الصفة ألن الصويف تابع هلم فيما أثبت اهللا هلم 

ال واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهو األصل الذي من الوصف حيث ق
يرجع إليه كل قول فيه قاله الشيخ زروق رمحه اهللا وأما استمداده فهو مستمد من الكتاب والسنة واهلامات 

التصوف حررها الصاحلني وفتوحات العارفني وقد أدخلوا فيه أشياء من علم الفقه ملس احلاجة إليه يف علم 
الغزايل يف اإلحياء يف أربعة كتب كتاب العبادات وكتاب العادات وكتاب املهلكات وكتاب املنجيات وهو فيه 
كمال ال شرط إال ما ال بد منه يف باب العبادات واهللا تعاىل أعلم وأما حكم الشارع فيه فقال الغزايل إنه فرض 

بياء عليهم السالم وقال الشاذيل من مل يتغلغل يف علمنا هذا مات عني إذا ال خيلو أحد من عيب أو مرض إال األن
مصراً على الكبائر وهو ال يشعر وحيث كان فرض عني جيب السفر إىل من يأخذه عنه إذا عرف بالتربية 

واشتهر الدواء على يده وأن خالف والديه حسبما نص عليه غري واحد كالباليل والسنوسي وغريمها قال الشيخ 
النفس إذا غلبت كالعدو إذا فجأ جتب جماهدهتا واالستعانة عليها وان خالف الوالدين كما يف العدو  السنوسي

  أذا برز قاله يف شرح اجلزيري وما أحسن قول القائل



  وأركب حبركم أما وأما... أخاطر يف حمبتكم بروحي 
  وأشرب كأسكم لو كان مساً... وأسلك كل فج يف هواكم 

  ويل أذن عن العذال صما... اين وال أصغى إىل من قد هن
  وأترك يف رضاكم أبا وأما... أخاطر باخلواطر يف هواكم 

والتوكل . والصدق. وأما تصور مسائله فهي معرفة اصطالحاته والكلمات اليت تتداول بني القوم كاألخالص
. واحلكمة. والقدرة. والصفات. وكالذات. والبقاء. والفناء. واحملبة. والتسليم. والرضى. والورع. والزهد

والبشرية وكمعرفة حقية احلال والوارد واملقام وغري ذلك وقد ذكر القشريي يف أول رسالته مجلة . والروحانية
شافية وقد كنت مجعت كتاباً فيه مائة حقيقة من حقائق التصوف مسيته معراج التشوف إىل حقائق التصوف 

وم مث قلت بل التحقيق يف مسائل هذا العلم أهنا القضايا اليت فليطالعه من أراده ليستعني به على فهم كالم الق
يبحث عنها السالك يف حال سريه ليعمل مبقتضاها ككون األخالص شرطاً يف العمل وكون الزهد ركناً يف 

الطريق وكون اخللوة والصمت مطلوبني وأمثال هذه القضايا فهي مسائل هذا الفن فينبغي تصورها قبل 
فيه علماً وعمالً واهللا تعاىل أعلم وأما فضيلته فقد تقدم أن موضوعه الذات العالية وهي الشروع يف اخلوض 

أفضل على االطالق فالعلم الذي يتعلق هبا أفضل على االطالق اذ هو دال بأوله على خشية اهللا تعاىل وبوسطه 
ت أدمي السماء أشرف من على معاملته وبآخره على معرفته واألنقطاع إليه ولذلك قال اجلنيد لو نعلم أن حت

هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه وقال الشيخ الصقلي رضي اهللا عنه يف كتابه املسمى بأنوار 
القلوب يف العلم املوهوب قال وكل من صدق هبذا العلم فهو من اخلاصة وكل من فهمه فهو من خاصة اخلاصة 

ذي ال يدرك والبحر الذي ال ينزف وقال آخر اذا رأيت من فتح له وكل من عرب عنه وتكلم فيه فهو النجم ال
يف التصديق هبذه الطريقة فبشره وإذا رأيت من فتح له يف الفهم فيه فاغتبطه واذا رأيت من فتح له يف النطق فيه 

ه يف فعظمه واذا رأيت منتقدا عليه ففر منه فرارك من االسد واهجره وما من علم اال وقد يقع االستغناء عن
ا اال علم التصوف فال يستغىن عنه أحد يف وقت من األوقات وأما نسبته من العلوم فهو كلي هلا وشرط  وقت م

فيها إذ ال علم وال عمل اال بصدق التوجه اىل اهللا تعاىل فاألخالص شرط يف اجلميع هذا باعتبار الصحة 
توجد يف اخلارج بدون التصوف لكنها ناقصة  الشرعية واجلزاء والثواب وأما باعتبار الوجود اخلارجي فالعلوم

أو ساقطة ولذلك قال السيوطي نسبة التصوف من العلوم كعلم البيان مع النحو يعين هو كمال فيها وحمسن هلا 
وقال الشيخ زروق رضي اهللا عنه نسبة التصوف من الدين نسبة الروح من اجلسد ألنه مقام االحسان الذي 

ليه وسلم جلربيل أن تعبد اهللا كأنك تراه احلديث اذ ال معىن له سوى ذلك إذ فسره رسول اهللا صلى اهللا ع
افهم اه ولعله  مدراه على مراقبة بعد مشاهدة أو مشاهدة بعد مراقبة واال مل يقم له وجود ومل يظهر موجود ف

ومعرفة عالم الغيوب أراد باملراقبة بعد املشاهدة الرجوع للبقاء بشهود االثر باهللا وأما فائدته فتهذيب القلوب 
أو تقول مثرته سخاوة النفوس وسالمة الصدور وحسن اخللق مع كل خملوق وأعلم أن هذا العلم الذي ذكرنا 
ليس هو اللقلقة باللسان وإمنا هو أذواق ووجدان وال يؤخذ من األوراق وإمنا يؤخذ من أهل األذواق وليس 

حبة أهل الكمال واهللا ما أفلح من أفلح إال بصحبة من ينال بالقيل والقال وإمنا يؤخذ من خدمة الرجال وص
أفلح وباهللا التوفيق وأما ترمجة الشيخ فهو الشيخ االمام تاج الدين وترمجان العارفني أبو الفضل أمحد بن حممد بن 



مذهباً عبد الكرمي بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد ابن عيسى بن احلسني بن عطاء اهللا اجلذامي نسباً املالكي 
األسكندري داراً القرايف مزاراً الصويف حقيقة الشاذيل طريقة أعجوبة زمانه وخنبه عصره وأوانه املتويف يف مجادى 
اآلخر سنة تسع بتقدمي التاء وسبعمائة قاله الشيخ زروق وقال يف الديبلج املرهب كان جامعاً ألنواع العلوم من 

رمحه اهللا متكلماً على طريق أهل التصوف واعظا انتفع به  تفسري وحديث وفقه وحنو وأصول وغري ذلك كان
خلق كثري وسلكوا طريقه قلت وقد شهد له شيخه أبو العباس املرسي بالتقدمي قال يف لطايف املنن قال يل 

الشيخ الزم فو اهللا لئن لزمت لتكونن مفتياً يف املذهبني يريد مذهب أهل الشريعة أهل العلم الظاهر ومذهب 
يقة أهل العلم الباطن وقال فيه أيضاً واهللا ال ميوت هذا الشاب حىت يكون داعياً يدعو إىل اهللا وقال فيه أهل احلق

أيضاً واهللا ليكونن لك شأن عظيم واهللا ليكونن لك شأن عظيم قال فكان حبمد اهللا ماال أنكره وله من التأليف 
  مخسة التنوير يف اسقاط التدبري ولطائف املنن يف مناقب

أيب العباس وشيخه أيب احلسن وتاج العروس وهو مؤلف منا ومفتاح الفالح يف الذكر وكيفية السلوك  شيخه
وله أيضاً القول اجملرد يف االسم املفرد واحلكم الذي أردنا أن نتكلم عليه ومضمنه من علوم القوم أربعة األول 

فاد مواده من كتب ابن اجلوزي وبعض علم التذكري والوعظ وقد حاز منه أوفر نصيب وهو ملقام العوام وتست
تأليف احملاسيب وصدور كتب األحياء والقوت وحتبري القشريي وما جرى جمراها واهللا أعلم الثاين تصفية األعمال 

وتصحيح األحوال بتحلية الباطن باألخالق احملمودة وتطهريه من األوصاف املذمومة وهذا حظ املتوجهني من 
سالكني وقد حاز منها مجلة صاحلة ومادهتا من كتب الغزايل والسهر وردي وحنومها الصادقني واملبتدئني من ال

الثالث حتقيق األحوال واملقامات وأحكام ال ذواق واملنازالت وهو نصيب املستشرفني من املريدين واملبتدئني من 
والبوين يف النازالت إىل العارفني وهذا النوع من أكثر ما وقع فيه ومادته من مثل كتب احلامتي يف املعالمالت 

غري ذلك الرابع املعارف والعلوم االهلامية وفيه منها ما ال خيفى لكن كتبه ملئت بشرحها ال سيما التنوير 
ولطائف املنن اللذان مها كالشرح جلملة هذا الكتاب وباجلملة فهو جامع ملا يف كتب الصوفية املطلولة 

اظ واملسلك الذي سلك فيه مسلك توحيدي ال يسع أحداً أنكاره واملختصرة مع زيادة البيان واختصار األلف
وال الطعن فيه وال يدع للمعتىن به صفة محيدة االكساه أياها وال صفة ذميمة اال أزاهلا عنه بأذن اهللا كما قال 

الشيخ ابن عباد يف وصف التنوير ومها أخوان من أب واحد وأم واحدة قاله سيدي أمحد زروق يف بعض 
ملا كان علم التصوف إمنا هو نتائج األعمال الصحيحة ومثرات األحوال الصافية من عمل مبا علم شروحه و

أورثه اهللا علم ما مل يعلم بدأ بالكالم على العمل فقال من عالمة االعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود 
اجلسم أو القلب فان حترك مبا يوافق  الزلل االعتماد على الشيء هو األستناد عليه والركون إليه والعمل حركة

الشريعة مسى طاعة وان حترك مبا خيالف الشريعة الشريعة مسى معصية واألعمال عند أهل الفن على ثالثة أقسام 
عمل الشريعة وعمل الطريقة وعمل احلقيقة أو تقول عمل االسالم وعمل اإلميان وعمل األحسان أو تقول 

ل العبودة أي احلرية أو تقول عمل أهل البداية وعمل أهل الوسط وعمل أهل عمل العبادة وعمل العبوديه وعم
النهاية فالشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده واحلقيقة أن تشهده أو تقول الشريعة الصالح الظواهر والطريقة 

ستقامة، الصالح الضمائر واحلقيقة الصالح السرائر، واصالح اجلوارح بثالثة أمور بالتوبة والتقوى واال
واصالح القلوب بثالثة أمور باالخالص والصدق والطمأنينة، واصالح السرائر بثالثة أمور باملراقبة واملشاهدة 



واملعرفة أو تقول أصالح الظواهر باجتناب النواهي وامتثال األوامر، واصالح الضمائر بالتخلية من الرذائل 
األرواح بذهلا وانكسارها حىت تتهذب وترتاض األدب  والتحلية بأنواع الفضائل، واصالح السرائر وهي هنا

والتواضع وحسن اخللق، وأعلم أن الكالم هنا إمنا هو يف األعمال اليت توجب تصفية اجلوارح أو القلوب أو 
األرواح وهي ما تقدم تعيينها لكل قسم وأما العلوم واملعارف فأمنا هي مثرات التصفية والتطهري فإذا تطهرت 

ا قبله فمن أشرقت بدايته األسرار ملئ ت بالعلوم واملعارف واألنوار وال يصح االنتقال إىل مقام حيت حيقق م
أشرقت هنايته فال ينتقل إىل عمل الطريقة حىت حيقق عمل الشريعة وترتاض جوارحه معها بأن حيقق التوبة 

صلى اهللا عليه وسلم يف أقواله بشروطها وحيقق التقوي بأركاهنا وحيقق االستقامة بأقسامها وهي متابعة الرسول 
وأفعاله وأحواله فإذا تزكي الظاهر وتنور بالشريعة انتقل من عمل الشريعة الظاهرة إىل عمل الطريقة الباطنة 

وهي التصفية من أوصاف البشرية على ما يأيت فإذا تطهر من أوصاف البشرية حتلى بأوصاف الروحانية وهي 
مظاهره فحينئذ ترتاح اجلوارح من التعب وما بقي أال حسن األدب قال بعض  األدب مع اهللا يف جتلياته اليت هي

احملققني من بلغ إىل حقيقة االسالم مل يقدر أن يفتر عن العمل ومن بلغ إىل حقيقة اإلميان مل يقدر أن يلتفت إىل 
ال يعتمد املريد يف العمل بسوى اهللا ومن بلغ إىل احلقيقة االحسان مل يقدر أن يلتفت إىل أحد سوى اهللا اه و

سلوك هذه املقامات على نفسه وال على عمله وال على حوله وقوته وإمنا يعتمد على فضل ربه وتوفيقه وهدايته 
  وتسديده قال تعاىل وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان

تلفني إال من هلم اخلرية وقال تعاىل ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خم
رحم ربك وقال صلى اهللا عليه وسلم لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال 

واألعتماد على األعمال من عدم . أن يتغمدين اهللا برمحته فاالعتماد على النفوس من عالمة الشقاء والبؤس
ال، من عدم صحبة الرجال، واالعتماد على اهللا من حتقق التحقق بالزوال، واالعتماد على الكرامة واالحو

املعرفة باهللا، وعالمة االعتماد على اهللا أنه ال ينقص رجاؤه إذا وقع يف العصيان، وال يزيد رجاؤه إذا صدر منه 
احسان، أو تقول ال يعظم خوفه إذا صدرت منه غفلة كما ال يزيد رجاؤه اذا وقعت منه يقظة قد استوى خوفه 

ؤه على الدوام ألن خوفه ناشيء عن شهود اجلالل ورجاؤه ناشيء عن شهود اجلمال وجالل احلق ومجاله ورجا
ال يتغريان بزيادة وال نقصان فكذا ما يتشأ عنهما خبالف املعتمد على األعمال إذا قل عمله قل رجاؤه وأذا كثر 

ربه الستراح من تعبه وحتقق مبعرفة ربه عمله كثر رجاؤه لشركه مع ربه وحتققه جبهله ولو فين عن نفسه وبقي ب
وال بد من شيخ كامل خيرجك من تعب نفسك إىل راحتك بشهود ربك فالشيخ الكامل هو الذي يرحيك من 

التعب ال الذي يدلك على التعب من دلك على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الدنيا فقد غشك ومن دلك 
رضي اهللا عنه والداللة على اهللا هي الداللة على نسيان  على اهللا فقد نصحك كما قال الشيخ ابن مشيش

النفس فإذا نسيت نفسك ذكرت ربك قال تعاىل وأذكر ربك اذا نسيت أي ما سواه وسبب التعب هو ذكر 
ا األنسان يف  النفس واالعتناء بشؤهنا وحظوظها وأما من غاب عنها فال يلقى إال الراحة وأما قوله تعاىل لقد خلقن

" تعب فهو خاص بأهلي احلجاب أو تقول خاص بأحياء النفوس وأما من مات فقد قال تعاىل فيه كبد أي يف 
أي فروح الوصال ورحيان اجلمال وجنة الكمال وقال تعاىل " فأما أن كان من املقربني فروح ورحيان وجنة نعيم 

إال بالطلب حفت اجلنة  ال ميسهم فيها نصب أي تعب ولكن ال تدرك الراحة إال بعد التعب وال حيصل الظفر



باملكارهلهم اخلرية وقال تعاىل ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني 
إال من رحم ربك وقال صلى اهللا عليه وسلم لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال 

واألعتماد على األعمال من . فاالعتماد على النفوس من عالمة الشقاء والبؤسأنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته 
عدم التحقق بالزوال، واالعتماد على الكرامة واالحوال، من عدم صحبة الرجال، واالعتماد على اهللا من حتقق 

رجاؤه إذا صدر منه املعرفة باهللا، وعالمة االعتماد على اهللا أنه ال ينقص رجاؤه إذا وقع يف العصيان، وال يزيد 
احسان، أو تقول ال يعظم خوفه إذا صدرت منه غفلة كما ال يزيد رجاؤه اذا وقعت منه يقظة قد استوى خوفه 
ورجاؤه على الدوام ألن خوفه ناشيء عن شهود اجلالل ورجاؤه ناشيء عن شهود اجلمال وجالل احلق ومجاله 

الف املعتمد على األعمال إذا قل عمله قل رجاؤه وأذا كثر ال يتغريان بزيادة وال نقصان فكذا ما يتشأ عنهما خب
عمله كثر رجاؤه لشركه مع ربه وحتققه جبهله ولو فين عن نفسه وبقي بربه الستراح من تعبه وحتقق مبعرفة ربه 
وال بد من شيخ كامل خيرجك من تعب نفسك إىل راحتك بشهود ربك فالشيخ الكامل هو الذي يرحيك من 

يدلك على التعب من دلك على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الدنيا فقد غشك ومن دلك  التعب ال الذي
على اهللا فقد نصحك كما قال الشيخ ابن مشيش رضي اهللا عنه والداللة على اهللا هي الداللة على نسيان 
كر النفس فإذا نسيت نفسك ذكرت ربك قال تعاىل وأذكر ربك اذا نسيت أي ما سواه وسبب التعب هو ذ

ا األنسان يف  النفس واالعتناء بشؤهنا وحظوظها وأما من غاب عنها فال يلقى إال الراحة وأما قوله تعاىل لقد خلقن
" كبد أي يف تعب فهو خاص بأهلي احلجاب أو تقول خاص بأحياء النفوس وأما من مات فقد قال تعاىل فيه 

الوصال ورحيان اجلمال وجنة الكمال وقال تعاىل  أي فروح" فأما أن كان من املقربني فروح ورحيان وجنة نعيم 
ال ميسهم فيها نصب أي تعب ولكن ال تدرك الراحة إال بعد التعب وال حيصل الظفر إال بالطلب حفت اجلنة 

  باملكاره
ا... أيها العاشق معىن حسننا    مهرنا غال ملن خيطبن

  وجفون ال تذوق الوسنا... جسد مضين وروح يف العنا 

  وإذا ما شئت اد الثمنا... يه غرينا وفؤاد ليس ف
  فالفنا يدين إىل ذاك الفنا... فافن أن شئت فناء سرمدا 
ا... واخلع النعلني أن جئت إىل    ذلك احلي ففيه قد سن

  وازل ما بيننا من بيننا... وعن الكونني كن منخلعا 
  أنا من أهوى ومن أهوى أنا... واذا قيل من هتوى فقل 

 اعلم أنك ال تصل إىل منازل القربات، حىت تقطع ست عقبات، العقبة األوىل فطم وقال يف حل الرموز مث
اجلوارح عن املخالفات الشرعية، العقبة الثانية فطم النفس عن املألوفات العادية، العقبة الثالثة فطم القلب عن 

سة فطم الروح عن الرعونات البشرية، العقبة الرابعة فطم النفس عن الكدورات الطبيعية، العقبة اخلام
البخورات احلسية، العقبة السادسة فطم العقل عن اخلياالت الومهية، فتشرف من العقبة األوىل على ينابيع 
احلكم القلبية وتطلع من العقبة الثانية على أسرار العلوم اللدنية وتلوح لك يف العقبة الثالثة أعالم املناجات 

نوار املنازالت القربية وتطلع لك يف العقبة اخلامسة أنوار املشاهدات امللكوتية ويلمع لك يف العقبة الرابعة أ



احلبية وهتبط من العقبة السادسة على رياض احلضرة القدسية فهنالك تغيب مبا تشاهده من اللطائف األنسية عن 
بالذوق الكثائف احلسية فإذا أرادك خلصوصيته اإلصطفائية سقاك بكأس حمبته شربة تزداد بتلك الشربة ظمأ و

شوقاً وبالقرب طلباً وبالسكر قلقاً اه املراد منه تتميم اشكل على بعض الفضالء قوله تعاىل ادخلوا اجلنة مبا 
كنتم تعلمون مع قوله صلى اهللا عليه وسلم لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله احلديث واجلواب أن الكتاب والسنة 

د يشرعان يف موضع وحيققان يف آخر يف ذلك الشيء وردا بني شريعة وحقيقة أو تقول بني تشريع وحتقيق فق
بعينه وقد حيققان يف موضع ويشرعان فيه يف آخر وقد يشرع القرآن يف موضع وحتققه السنة وقد تشرع السنة 

وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما " يف موضع وحيققه القرآن فالرسول عليه السالم مبني ملا أنزل اهللا قال تعاىل 
م فقوله تعاىل ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعلمون هذا تشريع ألهل احلكمة وهم أهل الشريعة وقوله صلى نزل إليه

اهللا عليه وسلم لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله هذا حتقيق ألهل القدرة وهم أهل احلقيقة كما أن قوله تعاىل وما 
كم حبسنة كتبت له حسنة تشريع تشاؤن إال أن يشاء اهللا حتقيق وقوله صلى اهللا عليه وسلم إذا هم أحد

واحلاصل أن القرآن تقيده السنة والسنة يقيدها القرآن فالواجب على اإلنسان أن تكون له عينان أحدامها تنظر 
إىل احلقيقة واألخرى تنظر إىل الشريعة فإذا وجد القرآن قد شرع يف موضع فال بد أن يكون قد حقق يف موضع 

لسنة قد شرعت يف موضع فال بد أن تكون قد حققت يف موضع آخر أو حققها آخر أو حتققه السنة وأذا وجد ا
ا دعا الناس إىل  القرآن وال تعارض حينئذ بني اآلية واحلديث وال أشكال وهنا جواب آخر وهو أن اهللا تعاىل مل

طمع فوعدهم باجلزاء على العمل فلما رسخت أقدام هم يف التوحيد والطاعة على أهنم ال يدخلون فيه من غري 
اإلسالم أخرجهم عليه السالم من ذلك احلرف ورقاهم إىل إخالص العبودية والتحقق مبقام األخالص فقال هلم 

لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله واهللا تعاىل أعلم وهنا أجوبة ألهل الظاهر ال جتدي شيئاً وملا كان اإلنتقال من عمل 
وارح قال تعاىل أن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها اآلية الظاهر إىل عمل الباطن ال بد أن يظهر أثره على اجل

وظهور األثر هو التجريد أشار إليه بقوله إرادتك التجريد مع إقامة اهللا إياك يف األسباب من الشهوة اخلفية، 
 وإرادتك األسباب مع إقامة اهللا إياك يف التجريد احنطاط عن اهلمة العلية قلت التجريد يف اللغة هو التكشيط
واإلزالة تقول جردت الثوب أزلته عين وجترد فالن أزال ثوبه وجردت اجللد أزلت شعره وأما عند الصوفية 
فهو على ثالثة أقسام جترد الظاهر فقط أو الباطن فقط أو مها معاً فتجريد الظاهر هو ترك األسباب الدنيوية 

انية والعوائق الومهية وجتريدمها معاً هو ترك وخرق العوائد اجلسمانية والتجريد الباطين هو ترك العالئق النفس
العالئق الباطنية والعوائد اجلسمانية أو تقول جتريد الظاهر هو ترك كل ما يشغل اجلوارح عن طاعة اهللا وجتريد 

الباطن هو ترك كل ما يشغل القلب عن احلضور مع اهللا وجتريدمها هو أفراد القلب والقالب هللا والتجريد 
هر هو ترك األسباب وتعرية البدن من معتاد الثياب ويف الباطن هو جتريد القلب من كل وصف الكامل يف الظا

ذميم وحتليته بكل وصف كرمي وهو أي التجريد الكامل الذي أشار إليه شيخ شيوخنا سيدي عبد الرمحن 
  اجملذوب بقوله

  هنا البحور إىل تغيب... اقارئني علم التوحيد 
  الواقفني مع ريب... هذا مقام أهل التجريد 



وأما من جرد ظاهره دون باطنه فهو كذاب كمن كسى النحاس بالفضة باطنه قبيح وظاهره مليح ومن جرد 
باطنه دون ظاهره أن تأيت ذلك فهو حسن كمن كسى الفضة بالنحاس وهو قليل إذ الغالب أن من تنشب 

 تكون يف اجلهتني ومن مجع بني جتريدي ظاهره تنشب باطنه ومن اشتغل ظاهره باحلس أشتغل باطنه به والقوة ال
الظاهر والباطن فهو الصديق الكامل وهو الذهب املشحر الصايف الذي يصلح خلزانة امللوك قال الشيخ أبو 

احلسن الشاذيل رضي اله عنه آداب الفقري املتجرد أربعة احلرمة لألكابر والرمحة لألصاغر واإلنصاف من نفسك 
الفقري املتسبب أربعة مواالة األبرار وجمانية الفجار وإيقاع الصالة يف اجلماعة وعدم اإلنتصار هلا وآداب 

ومواساة الفقراء واملساكني مبا يفتح عليه وينبغي له أيضاً أن يتأدب بآداب املتجردين إذ هو كمال يف حقه ومن 
اىل هو الذي ينقله منها على آداب املتسبب إقامته فيما أقامه احلق تعاىل فيه من فعل األسباب حىت يكون احلق تع

لسان شيخه إن كان أو بإشارة واضحة كتعذرها من كل وجه فحينئذ ينتقل للتجريد فأرادته التجريد مع أقامته 
تعاىل له يف األسباب من الشهوة اخلفية ألن النفس قد تقصد بذلك الراحة ومل يكن هلا من اليقني ما حتمل به 

ة تزلزلت واضطربت ورجعت إىل األسباب فيكون أقبح هلا من اإلقامة فيها مشاق الفاقة فإذا نزلت هبا الفاق
فهذا وجه كوهنا شهوة وإمنا كانت خفية ألهنا يف الظاهر أظهرت اإلنقطاع والتبتل وهو مقام شريف وحال 

 منيف لكنها يف الباطن أخفت حظها من قصد الراحة أو الكرامة أو الوالية أو غري ذلك من احلروف ومل تقصد
حتقيق العبودية وتربية اليقني وفاهتا أيضاً األدب مع احلق حيث أرادت اخلروج بنفسها ومل تصرب حىت يؤذن هلا 

دوامها له مع حصول النتائج وعدم العوائق القاطعة له عن الدين وحصول الكفاية حبيث أذا  وعالمة إقامتها فيها 
اخنرمت هذه الشروط انتقل إىل التجريد قال يف  تركها حصل له التشوف إىل اخللق واإلهتمام بالرزق فإذا

التنوير والذي يقتضيه احلق منك أن متكث حيث أقامك حىت يكون احلق تعاىل هو الذي يتوىل أخراجك كما 
توىل إدخالك وليس الشأن أن تترك السبب بل الشأن أن يتركك السبب قال بعضهم تركت السبب كذا وكذا 

لم أعد إليه قال ودخلت على الشيخ أيب العباس املرسي ويف نفسي العزم على مرة فعدت إليه فتركين السبب ف
التجريد قائالً يف نفسي أن الوصال إىل اهللا تعاىل على هذه احلالة اليت أنا عليها بعيد من األشتغال بالعلم الظاهر 

ومتصدر فيها فذاق  ووجود املخالطة للناس فقال يل من غري أن أسئله صحبين إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة
من هذا الطريق شيئاً فجاء إىل فقال يل يا سيدي أخرج عما أنا فيه وأتفرغ لصحبتك فقلت له ليس الشأن ذا 
ولكن امكث فيما أنت فيه وما قسم اهللا لك على أيدينا فهو لك واصل مث قال الشيخ ونظر إىل وهكذا شأن 

هو الذي يتوىل إخراجهم فخرجت من عنده وقد غسل الصديقني ال خيرجون من شيء حىت يكون احلق سبحانه 
اهللا تلك اخلواطر من قليب ووجدت الراحة بالتسليم إىل اهللا تعاىل ولكنهم كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم هم القوم ال يشقى هبم جليسهم اه قال رضي اهللا عنه إمنا منعه من التجريد لشره نفسه إليه والنفس إذا 
اً عليها واخلفيف عليها ال خري فيه وما خف عليها إال حلظ هلا فيه مث قال فال يتجرد شرهت للشيء  كان خفيف

املريد يف حال القوة حىت تفوت إن أراد أن يستفيد نفسه فإن جردها يف حال القوة أتاه الضعف فيعقبه اخلصمان 
ا خرج منه حىت يسيء ظنه ويشوشونه ويفتنونه ورمبا إذا مل يدركه املوىل بلطفه سامح يف اخللطة وي رجع إىل م

ا دخلنا البلد وما رأينا شيئاً والذي يثقل عليه التجريد أوالً هو الذي  بأهل التجريد ويقول ليسوا على شيء كلن
ينبغي له أن يتجرد ألنه ما ثقل عليها إال حيث حتققت إن عنقها حتت السيف مهما حرك يده قطع أوداجها 

تجرد إذا أراد الرجوع إىل األسباب من غري إذن صريح فهو إحنطاط من اهلمة العلية انتهى املقصود منه وأما امل



إىل اهلمة الدنية أو سقوط من الوالية الكربى إىل الوالية الصغرى قال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه 
به ولكن هو عند قال يل شيخي سيدي العريب يا ولدي لو رأيت شيئاً على من التجريد وأقرب وأنفع ألخربتك 

ا بني اخلافقني ذهبا كذلك التجريد يف هذه الطريق اه  أهل هذه الطريقة مبنزلة األكسري الذي قرياط منه يغلب م
  ومسعت شيخ شيخنا رضي اهللا عنه يقول معرفة املتجرد أفضل وفكرته أنصع

من كدر الظاهر وكلما  ألن الصفا من الصفاء والكدر من الكدر صفاء الباطن من صفاء الظاهر وكدر الباطن
زاد يف احلس نقص يف املعىن ويف بعض األخبار إذا أخذ العامل شيئاً من الدنيا نقصت درجته عند اهللا وإن كان 
كرمياً على اهللا وأما من إذن له يف السبب فهو كاملتجرد إذ صار حينئذ سببه عبودية واحلاصل أن التجريد من 

وباهللا التوفيق تنبيه هذا الكالم كله مع السائرين وأما الواصلون غري أذن سبب والسبب مع اإلذن جتريد 
املتمكنون فال كالمة عليهم إذ هم رضي اهللا عنهم مأخوذون عن أنفسهم يقبضون من اهللا ويدفعون باهللا قد توىل 

حال  احلق تعاىل أمورهم وحفظ أسرارهم وحرس قلوهبم جبنود األنوار فال تؤثر فيها ظلم األغيار وعليه حيمل
الصحابة يف األسباب رضي اله عنهم ونفعنا بربكاهتم آمني وأعلم أن املتسبب واملتجرد عامالن هللا إذ كل واحد 
منهما حصل له صدق التوجه إىل اهللا تعاىل حىت قال بعضهم مثل املتجرد واملتسبب كعبدين للملك قال ألحدمها 

ميت ولكن صدق التوجه يف املتجرد أقوي لقلة أعمل وكل وقال لآلخر إلزم أنت حضريت وأنا أقوم لك بقس
عوائقه وقطع عالئقه كما هو معلوم وملا كانت مهة الفقري املتجرد ال ختطيء يف الغالب لقوله عليه السالم أن هللا 

رجاالً لو أقسموا على اهللا ال برهم يف قسمهم قال شيخنا وهللا رجال إذا إهتموا بالشيء كان بإذن اهللا وقال 
السالم أتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا خشى الشيخ أن يتوهم أحد أن اهلمة خترق سور القدر  أيضاً عليه

وتفعل ما مل جير به القضاء والقدر فرفع ذلك بقوله سوابق اهلمم ال خترق أسوار األقدار قلت السوابق مجع 
الشيء واإلهتمام به فإن كان ذلك األمر  سابقة وهي املتقدمة واهلمم مجع مهة واهلمة قوة انبعاث القلب يف طلب

رفيعاً كمعرفة اهللا وطلب رضاه مسيت مهة عالية وإن أمراً خسيساً كطلب الدنيا وحظوظها مسيت مهة ذنية 
وسوابق اهلمم من إضافة املوصوف إىل الصفة أي اهلمم السوابق ال خترق أسوار األقدار أي إذا اهتم العارف أو 

بذلك فإن اهللا تعاىل يكون ذلك بقدرته يف ساعة واحدة حىت يكون أمره بأمر اهللا  املريد بشيء وقويت مهته
وكان شيخ شيخنا موالي العريب رضي اهللا عنه يقول املريد الصادق إذا كان فانياً يف اإلسم مهما اهتم بالشيء 

اه وهو صحيح ويف كان وإن كان فانيا يف الذات تكون الشيء الذي حيتاجه قبل أن يهتم به أو كالم هذا معن
بعض األخبار أيضاً فإذا أحببته كنت له مسعاً وبصراً ويداً ومؤيداً إن سألين أعطيته احلديث ومع ذلك ال ينفصل 
بذلك وال يتكون إال ما أحاط به قدر اهللا وقضاؤه فهمة العارف تتوجه للشيء فإن وجدت القضاء سبق به كان 

عليه ال خترقه بل تتأدب معه وترجع لوصفها وهي العبودية فال  ذلك بإذن اهللا وإن وجدت سور القدر مضروباً
تتأسف وال حتزن بل رمبا تفرح لرجوعها حمللها وحتققها بوصفها وقد كان شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا 

ا شيئاً فخرج فرحنا مرة واحدة وإذا مل خيرج فرحنا عشر مرات وذلك لتحققه مبعرفة اهللا  عنه يقول حنن إذا قلن
يل لبعضهم مباذا عرفت ربك قال بنقض العزائم وقد حيصل هذا التأثري للهمة القوية وإن كان صاحبها ناقصاً ق

كما يقع للعاين والساحر عن خبثهما أو خلاصية جعلها اهللا فيها إذا نظرا لشيء بقصد انفعل ذلك بإذن اهللا 
وما هم بضارين به من " الواحد القهار قال تعاىل وهذا كله أيضاً ال خيرق أسوار األقدار بل ال يكون إال ما أراد 



وقال " وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا " وقال تعاىل " إنا كل شيء خلقناه بقدر " وقال تعاىل " أحد إال بإذن اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم كل شيء بقضاء وقدر حىت العجز والكيس أي النشاط للفعل وأشعر قوله سوابق أن اهلمم 

 ينفعل هلا شيء وهو كذلك يف اخلري والشر ويف أستعارته اخلرق واألسوار ما يشعر بالقوة يف اجلانبني الضعيفة ال
لكن احلاصر قاهر فال عربة بقوة العبد القاصر وإذا كانت اهلمة ال خترق أسوار األقدار فما بالك بالتدبري 

غريك عنك ال تقم به أنت لنفسك قلت واإلختيار الذي أشار إليه بقوله أرح نفسك من التدبري فما قام به 
التدبري يف اللغة هو النظر يف األمور وأواخرها ويف اإلصالح هو كما قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه تقدير 

شؤون يكون عليها يف املستقبل مبا خياف أو يرجى باحلكم ال بالتفويض فإن كان مع تفويض وهو أخروي فنية 
أقتضى كالمه أن التدبري على ثالثة أقسام مذموم وقسم مطلوب خري أو طبيعي فشهوة أو ديوي فأ منية اه ف

  وقسم مباح فأما القسم املذموم فهو الذي

ام  ا يتعجله لنفسه من التعب إذ ما ق يصحبه اجلزم والتصميم سواء كان دينياً أو دنيوياً ملا فيه من قلة األدب وم
ا تدبره لنفسك ال تساعده رياح األقدار، وتعقبه به احلي القيوم عنك ال تقوم به أنت عن نفسك وغالب  م

اهلموم واألكدار، ولذلك قال أمحد بن مسروق من ترك التدبري فهو يف راحة وقال سهل ابن عبد اهللا ذروا 
التدبري واإلختيار فإهنما يكدران على الناس عيشهم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا جعل الروح 

ى واليقني وقال الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه ال ختتر من أمرك شيئاً وأختر أن ال والراحة يف الرض
ا يشاء وخيتار اه وقال أيضاً إن  ختتار وفر من ذلك املختار ومن فرارك ومن كل شيء إىل اهللا تعاىل وربك خيلق م

يخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه كان وال بد من التدبري فدبر إن ال تدبر وقيل من مل يدبر دبر له وقال ش
من أوصاف الويل الكامل أن ال يكون حمتاجاً إال إىل احلال الذي يقيمه مواله يف الوقت يعين ماله مراد إال ما 

ا إذا كان بالنفس مع اجلزم وإما ما كان مع  يربز من عنصر القدرة اه فكالم هؤالء السادات حممول على م
يطل وأما القسم املطلوب فهو تدبري ما كلفت به من الواجبات وما ندبت إليه من التفويض فليس مبذموم ما مل 

الطاعات مع تفويض املشيئة والنظر إىل القدرة وهذا يسمى النية الصاحلة وقد قال عليه السالم نية املؤمن خري 
ة كاملة احلديث من عمله وقال أيضاً حاكياً عن اهللا سبحانه إذا هم عبدي حبسنة فلم يعملها كسبت له حسن

ا مل يقم به عنك وهو الطاعة ال يضرك تدبري ولذلك  وهذا مفهوم قول الشيخ فما قام به غريك إذ مفهومه إن م
ال  قال إبراهيم اخلواص رضي اهللا عنه العلم كله يف كلمتني ال تتكلف ما كفيت وال تضيع ما استكفيت فقوله 

 تضيع ما استكفيت هو القسم الثاين املطلوب وقال الشيخ تتكلف ما كفيت هو القسم األول املذموم وقوله وال
أبو احلسن رضي اهللا عنه وكل خمتارات الشرع وترتيباته ليس لك منه شيء إمنا هو خمتار اهللا لك وأمسع وأطع 
له وهذا حمل الفقه الرباين والعلم األهلامي وهو أرض لتنزل علم احلقيقة املأخوذة عن اهللا تعاىل ملن استوى اه وقو

ملن استوى أي كمل عقله ومتت معرفته واستوت حقيقته مع شريعته لكن ال ينبغي اإلسترسال معه فيشغله عن 
اهللا وأما القسم املباح فهو التدبري يف أمر دنيوي أو طبيعي مع التفويض للمشيئة والنظر ملا يربز من القدرة غري 

لم التدبري نصف العيش بشرط أن ال يردده املرة معول على شيء من ذلك وعليه حيمل قوله صلى اهللا عليه وس
بعد املرة فالقدر املباح منه هو مروره على القلب كالريح يدخل من طبق وخيرج من أخرى وهذا هو التدبري باهللا 

وهو شأن العارفني احملققني وعالمة كونه باهللا أنه إذا برز من القدرة عكس ما دبر مل ينقبض ومل يضطرب بل 



ل الشاعره اجلزم والتصميم سواء كان دينياً أو دنيوياً ملا فيه من قلة األدب وما يتعجله لنفسه من يكون كما قا
التعب إذ ما قام به احلي القيوم عنك ال تقوم به أنت عن نفسك وغالب ما تدبره لنفسك ال تساعده رياح 

ري فهو يف راحة وقال سهل ابن األقدار، وتعقبه اهلموم واألكدار، ولذلك قال أمحد بن مسروق من ترك التدب
عبد اهللا ذروا التدبري واإلختيار فإهنما يكدران على الناس عيشهم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا 

جعل الروح والراحة يف الرضى واليقني وقال الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه ال ختتر من أمرك شيئاً 
ا يشاء وخيتار اه وأختر أن ال ختتار وفر من  ذلك املختار ومن فرارك ومن كل شيء إىل اهللا تعاىل وربك خيلق م

وقال أيضاً إن كان وال بد من التدبري فدبر إن ال تدبر وقيل من مل يدبر دبر له وقال شيخ شيوخنا سيدي علي 
واله يف الوقت يعين ماله رضي اهللا عنه من أوصاف الويل الكامل أن ال يكون حمتاجاً إال إىل احلال الذي يقيمه م

مراد إال ما يربز من عنصر القدرة اه فكالم هؤالء السادات حممول على ما إذا كان بالنفس مع اجلزم وإما ما 
كان مع التفويض فليس مبذموم ما مل يطل وأما القسم املطلوب فهو تدبري ما كلفت به من الواجبات وما ندبت 

النظر إىل القدرة وهذا يسمى النية الصاحلة وقد قال عليه السالم نية إليه من الطاعات مع تفويض املشيئة و
املؤمن خري من عمله وقال أيضاً حاكياً عن اهللا سبحانه إذا هم عبدي حبسنة فلم يعملها كسبت له حسنة كاملة 

ك تدبري احلديث وهذا مفهوم قول الشيخ فما قام به غريك إذ مفهومه إن ما مل يقم به عنك وهو الطاعة ال يضر
ولذلك قال إبراهيم اخلواص رضي اهللا عنه العلم كله يف كلمتني ال تتكلف ما كفيت وال تضيع ما استكفيت 
فقوله ال تتكلف ما كفيت هو القسم األول املذموم وقوله وال تضيع ما استكفيت هو القسم الثاين املطلوب 

باته ليس لك منه شيء إمنا هو خمتار اهللا لك وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه وكل خمتارات الشرع وترتي
وأمسع وأطع وهذا حمل الفقه الرباين والعلم األهلامي وهو أرض لتنزل علم احلقيقة املأخوذة عن اهللا تعاىل ملن 

استوى اه وقوله ملن استوى أي كمل عقله ومتت معرفته واستوت حقيقته مع شريعته لكن ال ينبغي اإلسترسال 
هللا وأما القسم املباح فهو التدبري يف أمر دنيوي أو طبيعي مع التفويض للمشيئة والنظر ملا يربز معه فيشغله عن ا

من القدرة غري معول على شيء من ذلك وعليه حيمل قوله صلى اهللا عليه وسلم التدبري نصف العيش بشرط أن 
دخل من طبق وخيرج من أخرى وهذا ال يردده املرة بعد املرة فالقدر املباح منه هو مروره على القلب كالريح ي

هو التدبري باهللا وهو شأن العارفني احملققني وعالمة كونه باهللا أنه إذا برز من القدرة عكس ما دبر مل ينقبض ومل 
  يضطرب بل يكون كما قال الشاعر

  وأتبع رياح القضاء در حيث دارت... سلم لسلمي وسر حيث سارت 
شياء إمنا تذم ومتدح مبا تؤدي إليه فالتدبري املذموم ما شغلك عن اهللا وعطلك وقال يف التنوير فائدة إعلم أن األ

عن القيام خبدمة اهللا وصدك عن معاملة اهللا والتدبري احملمود هو الذي يؤديك إىل القرب من اهللا ويوصلك إىل 
هللا عنه فيه كتاباً مساه مرضاة اهللا إنظر بقية كالمه فهذا حترير ما ظهر يل يف شأن التدبري وقد ألف الشيخ رضي ا

ا ذكرنا واهللا تعاىل أعلم وملا كمله أطلع عليه الويل  التنوير يف أسقاط التدبري أحسن فيه وأجاد ومرجعه إىل م
  الكامل سيدي ياقوت العرشي فلما طالعه قال له مجيع ما قلت جمموع يف بيتني ومها هاتان

  فأترك مهومك وأنطرح... ما مث إال ما أراد 
  شغلت هبا تسترح... واغلك اليت وأترك ش



وملا كان اإلهنماك يف التدبري واإلختيار يدل على إنطماس البصرية وتركهما أو فعلهما باهللا يدل على فتح 
البصرية ذكر عالمة أخرى أظهر وأشهر منهما على فتح البصرية أو طمسها فقال إجتهادك فيما ضمن لك 

طلب منك دليل على إنطماس ا لبصرية منك قلت اإلجتهاد يف الشيء إستفراغ اجلهد والطاقة يف وتقصريك فيما 
طلبه والتقصري هو التفريط ولتضييع والبصرية ناظر القلب كما أن البصر ناظر القالب فالبصرية ال ترى إال 
ول املعاين والبصر ال يرى إال احملسوسات أو تقول البصرية ال ترى إال اللطيف والبصر ال يرى إال الكثيف أو تق

البصرية ال ترى إال القدمي والبصر ال يرى إال احلادث أو تقول البصرية ال ترى إال املكون والبصر ال يرى إال 
الكون فإذا أراد اهللا فتح بصرية العبد أشغله يف الظاهر خبدمته ويف الباطن مبحبته فكلما عظمت احملبة يف الباطن 

على البصر فيغيب نور البصر يف نور البصرية فال يرى إال ما  واخلدمة يف الظاهر قوي نور البصرية حىت يستوىل
  تراه البصرية من املعاين اللطيفة واألنوار القدمية وهذا معىن قول شيخ شيوخنا اجملذوب

  وأفنيت عن كل فاين... غيبت نظري يف نظر 
  وأمسيت يف احلال هاين... حققت ما وجدت غري 

لظاهر خبدمة األكوان ويف الباطن مبحبتها فال يزال كذلك حىت ينطمس وإذا أراد اهللا خذالن عبده أشغله يف ا
نور بصريته فيستوىل نور بصره على نور بصريته فال يرى إال احلس وال خيدم إال احلس فيجتهد يف طلب ما هو 

مضمون من الرزق املقسوم ويقصر فيما هو مطلوب منه من الفرض احملتوم ولو كان بدل اإلجتهاد استغراقاً 
وبدل التقصري تركاً لكن بدل الطمس عمي وهو الكفر والعياذ باهللا ألن الدنيا كنهر طالوت ال ينجو منها إال 
من مل يشرب أو اغترف غرفة بيده ال من شرب على قدر عطشه فافهم قاله الشيخ زروق رضي اهللا عنه وقال 

نع النظر وإن مل ينته إىل العمى فاخلطرة من الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه البصرية كالبصر أدين شيء يقع فيه مي
الشيء تشوش النظر وتكدر الفكر واألرادة له تذهب باخلري رأساً والعمل به يذهب عن صاحبه سهماً من 
األسالم فيما هو فيه ويأيت بضده فإذا أستمر على الشر تفلت منه اإلسالم فإذا أنتهى إىل الوقيعة يف األمة 

اجلاه واملنزلة وحباً للدنيا على اآلخرة فقد تفلت منه اإلسالم كله وال يغرنك ما توسم به  ومواالة الظلمة حباً يف
ظاهراً فإنه ال روح له إذ اإلسالم حب اهللا وحب الصاحلني من عباده انتهى وملا كان اإلجتهاد يف املضون كله 

بالدعاء أو بغريه أشار إىل ذلك  مذموم كان بالفعل كما تقدم أو بالقول وهو اإلستعجال يف حتصيله قبل إبانه
بقوله ال يكن تأخر أمد العطاء مع اإلحلاح يف الدعاء موجباً ليأسك فهو ضمن لك اإلجابة فيما خيتار لك ال فيما 
ختتار لنفسك ويف الوقت الذي يريد ال يف الوقت الذي تريد قلت اإلحلاح يف الشيء هو تكرره من وجه واحد 

بساط العبودية جلناب الربوبية واملوجب للشيء ما كان أصالً يف وجوده  والدعاء طلب مصحوب بأدب يف
واليأس قطع املطامع أعلم أن من أمسائه تعاىل القيوم وهو مبالغة يف القيام فقد قام تعاىل بأمر خلقه من عرشه إىل 

اً ولكل واحد شكالً معلوماً ورزقاً مقسو اً حمدوداً وأجالً معلوم ماً فإذا جاء أجلهم ال فرشه وعني لكل مظهر وقت
يستأخرون ساعة وال يستقدمون فإذا تعلق قلبك حباجة من حوائج الدنيا واآلخرة فأرجع إىل وعد اهللا واقنع 

بعلم اهللا وال حترص ففي احلرص تعب ومذلة قال شيخ شيخنا موالي العريب رضي اهللا عنه الناس تقضي 
جنا بالزهد فيها واإلشتغال باهللا عنها اه وإن كان وال بد حوائجهم باحلرص فيها واجلري عليها وحنن تقضي حوائ

دعاؤك عبودية ال طلباً للحظ فإن تركت احلظوظ صبت عليك احلظوظ وإن غلب عليك  من الدعاء فليكن 



أدعوين أستجب " وارد الطلب وطلبت شيئاً مث تأخر عنك وقت العطاء فيه فال تتهم اهللا يف وعده حيث قال 
نواله ورفده فإن اهللا قد ضمن لك اإلجابة فيما يريد من خري الدنيا وخري اآلخرة وقد مينعك وال تيأس من " لكم 

لطفاً بك لكون ذلك املطلب ال يليق بك كما قال الشيخ أبو احلسن اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن 
ال نعلم مبا ال نعلم وقد ال نعجز عن ذلك من حيث  قال بعض املفسرين يف  أنفسنا من حيث نعلم مبا علم فكيف 

ا كان هلم اخلرية ما موصولة أي وخيتار األمر الذي هلم فيه خريهتم وقد " قوله تعاىل  وربك خيلق ما يشاء وخيتار م
يكون أجابك وعني لذلك وقتاً هو أصلح لك وأنفع فيعطيك ذلك يف الوقت الذي يريد ال يف الوقت الذي تريد 

قاء وهو خري لك وأبقى ويف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد يؤخر لك ذلك لدار الكرامة والب
ما من داع إال وهو بني إحدى ثالث إما أن تعجل له طلبته وإما أن يدخر له ثواهبا وإما أن يصرف عنه من 
راضياً  السوء مثلها احلديث وقال الشيخ عبد العزيز املهدوي رضي اهللا عنه من مل يكن يف دعائه تاركاً إلختياره

بإختيار احلق تعاىل له فهو مستدرج ممن قيل له أقضوا حاجته فإين أكره أن أمسع صوته فإن كان مع اختيار احلق 
تعاىل ال مع إختياره لنفسه كان جماباً وإن مل يعط واألعمال خبواهتما اه مث حقق لك ما تقدم من إجناز الوعد 

لوقت الذي يريد وأمرك يف ذلك بالصدق والتصديق وهناك ونفوذ املوعود ولكن على الوجه الذي يريد ويف ا
عن الشك والترديد ليكمل بذلك فتح بصريتك وتبهج أنوار سريرتك فقال ال يشككك يف الوعد عدم وقوع 

املوعود وإن تعني زمنه لئال يكون ذلك قدحاً يف بصريتك وإمخاداً لنور سريريك التشكيك يف الشيء هو التردد 
والوعد األخبار بوقوع الشيء يف حمله واملوعود املخرب به والقدح يف الشيء التنقيص له يف الوقوع وعدمه 

  والغض من مرتبته والبصرية القوة املهيئة ألدرك املعاين

والسريرة القوة املستعدة لتمكن العلم واملعرفة وأعلم أن النفس والعقل والروح والسر شيء واحد لكن ختتلف 
فما كان من مدارك الشهوات فمدركه النفس وما كان من مدارك األحكام الشرعية  التسامي بإختالف املدراك

فمدركه العقل وما كان من مدراك التجليات والواردات فمدركه الروح وما كان من مدارك التحقيقات 
 والتمكنات فمدركه السر واحملل واحد وإمخاد الشيء خفاؤه بعد ظهوره قلت إذا وعدك احلق تعاىل بشيء على
لسان الوحي أو اإلهلام من نيب أو ويل أو جتل قوى فال تشك أيها املريد يف ذلك الوعد إن كنت صديقاً فإن مل 
يتعني زمنه فاألمر واسع وقد يطول الزمان وقد يقصر فال تشك يف وقوعه وإن طال زمنه وقد كان بني دعاء 

ا قيل وأن تعني زمنه سيدنا موسى وهارون على فرعون بقوله ربنا أطمس على أمواهلم اآل ية أربعون سنة على م
ومل يقع ذلك عند حلوله فال تشك يف صدق ذلك الوعد فقد يكون ذلك مترتباً على أسباب وشروط غيبية 

أخفاها اهللا تعاىل عن ذلك النيب أو الويل لتظهر قهريته وعزته وحكمته وتأمل قضية سيدنا يونس عليه السالم 
اً على عدم إسالمهم فلما أسلموا تأخر عنهم حيث أخرب قومه بالعذاب ملا أ خرب به وفر عنهم وكان ذلك متوقف

العذاب وكذلك قضية سيدنا نوح عليه السالم حيث قال إن النيب من أهلي وإن وعدك احلق فوقف مع ظاهر 
إن العموم فقال له تعاىل إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل وحنن إمنا وعدناك بنجاة الصاحل من أهلك و

ا متسع وهلذا السر اخلفي كان الرسل عليهم السالم وأكابر الصديقني ال يقفون مع ظاهر  فهمت العموم فعلمن
الوعد فال يزول أضطرارهم وال يكون مع غري اهللا قرارهم بل ينظرون لسعة علمه تعاىل ونفوذ قهه ومنه قول 

شيئاً وسع ريب كل شيء علماً وقول سيدنا سيدنا إبراهيم اخلليل وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب 



شعيب عليه السالم وما يكون لنا أن نعود فيها أي يف ملة الكفر إال أن يشاء اهللا ربنا وسع ربنا كل شيء 
وقضية نبينا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر حيث دعا حىت سقط رداؤه وقال اللهم عهدك ووعدك اللهم إن 

اليوم فقال له الصديق حسبك يا رسول اهللا فإن اهللا منجز لك ما وعدك فنظر هتلك هذه العصابة مل تعبد بعد 
املصطفى أوسع لعدم وقوفه مع ظاهر الوعد ووقف الصديق مع الظاهر فكل على صواب والنيب صلى اهللا عليه 

 تعلموا وقد وسلم أوسع نظراً وأكمل علماً وأما قضية احلديبية فلم يتعني فيها زمن الوعد لقوله تعاىل فعلم ما مل
قال عليه السالم لعمر حني قال له أمل ختربنا أنا ندخل مكة فقال له أقلت لك هذا العام فقال ال فقال إنك 

داخلها ومطوف هبا فشد يدك يا أخي على تصديق ما وعدك اهللا به وحسن ظنك به وبأوليائه وال سيما شيخك 
صريتك وقد يكون سبباً يف طمسها ويكون أيضاً فإياك أن تضمر التكذيب أو الشك فيكون ذلك قدحاً يف ب

إمخاداً أي أخفاء وأطفاء لنور سريرتك فترجع من حيث جئت وهتدم كل ما بنيت فانظر أحس التأويالت 
والتمس أحسن املخارج وقد تقدم قول شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه حنن إذا قلنا شيئاً فخرج فرحنا 

ا ذاك إال لوسع نظره ومتكنه يف معرفة ربه وأيضاً قد يطلع اهللا أولياءه مرة وإذا مل خيرج فرحنا عشر م رات وم
على نزول القضاء وال يطلعهم على نزول اللطف فينزل ذلك القضاء مصحوباً باللطف فينزل خفيفاً سهالً حىت 

دقنا ومل خيمد يظن أنه مل ينزل وقد شهدنا هذا وما قبله من أنفسنا ومن أشياخنا رضي اهللا عنهم فلم ينقص ص
نور سريرتنا فلله احلمد ربنا تنبيه كان شيخناً الفقيه العالمة سيدي التأودي بن سودة يستشكل هذه احلكمة 

ويقول كيف يتصور تعيني الزمان إن كان بالوحي فقد انقطع وإن كان باإلهلام فال يلزم من الشك فيه القدح يف 
املريدين الصديقني السائرين أو الواصلني وهم مطالبون بالتصديق  البصرية إذ ال جيب اإلميان به قلنا كالمنا مع

لألشياخ يف كل ما نطقوا به إذ هم ورثة األنبياء فهم على قدمهم فلإلنبياء وحي األحكام ولإلولياء وحي اإلهلام 
نطقوا بشيء ألن القلوب إذا صفت من األكدار واألغيار وملئت باألنوار واألسرار ال يتجلى فيها إال احلق فإذا 

من وعد أو وعيد جيب على املريد تصديقه فإذا دخله تشكيك أو تردد فيما وعده اهللا على لسان نبيه أو شيخه 
قدح ذلك يف نور بصريته وأمخد سريرته فإذا مل يعني زمنه أنتظر وقوعه وإن طال وإن عني زمنه ومل يقع تأول فيه 

  خفية وهبذا فرقوا بني الصديق واملصادق ألن ما تقدم يف حق الرسل من توقفه على أسباب وشروط

الصديق ال يتردد وال يتعجب والصادق يتردد مث جيزم وأن رأى خرق عادة تعجب وأستغرب واهللا تعاىل أعلم 
وملا كانت التعرفات القهرية ظاهرها جالل وباطنها مجال ملا يعقبها من أوصاف الكمال ورمبا يشك املريد فيما 

اخلريات وما رتب عليها من الفتوحات نبه الشيخ على ذلك فقال إذ فتح لك وجهة من وعد احلق عليها من 
للتعرف فال تبال معها أن قل عملك فإنه ما فتحها عليك إال وهو يريد أن يتعرف إليك أمل تعلم أن التعرف هو 

مبعىن هيأ ويسر مورده عليك واألعمال أنت مهديها إليه وأين ما هتديه إليه مما هو مورده عليك فتح هنا 
والغالب إستعماله يف اخلري فأشع اإلتيان به هنا أن جهة التعريف من األمور اجلميلة والوجهة هي اجلهة واملراد 

هنا الباب واملدخل والتعرف طلب املعرفة تقول تعرف يل فالن إذا طلب مين معرفته واملعرفة متكن حقيقة العلم 
اك عنه حبل واملباالة التهمم بفوات الشيء قلت إذا جتلى لك احلق تعاىل باملعروف من القلب حىت ال ميكن اإلنفك

بإمسه اجلليل أو بإمسه القهار وفتح لك منها باباً ووجهة لتعرفه منها فإعلم أن اهللا تعاىل قد أعتىن بك وأراد أن 
وال تبال مبا جيتبيك لقربه ويصطفيك حلضرته فإلتزم األدب معه بالرضي ولتسليم وقابله بالفرح والسرور 



يفوتك هبا معها من األعمال البدنية فإمنا هي وسيلة لألعمال القلبية فإنه ما فتح هذا الباب إال وهو يريد أن 
يرفع بينك وبينه احلجاب أمل تعلم أن التعرفات اجلاللية هو الذي أوردها عليك لتكون عليه وارداً واألعمال 

أصالً وفرق كبري بني ما هتديه أنت من األعمال املدخولة واألحوال البدنية أنت مهديها إليه لتكون إليه هبا و
ا يورده عليك احلق تعاىل من حتف املعارف الربانية والعلوم اللدنية فطب نفساً أيها املريد مبا ينزل  املعلولة وبني م

األهوال وكل عليك من هذه التعرفات اجلاللية والنوازل القهرية ومثل ذلك كاألمراض واألوجاع والشدائد و
ما يثقل على النفس ويؤملها كالفقر والذل وأذية اخللق وغري ذلك مما تكرهه النفوس فكل ما ينزل بك من هذه 
األمور فهي نعم كبرية ومواهب غزيرة تدل على قوة صدقك إذ بقدر ما يعظم الصدق يعظم التعرف أشدكم 

هللا أن يطوي مسافة البعد بينه وبني عبده سلط عليه بالء األنبياء فاألمثل فاألمثل والصدق متبوع وإذا أراد ا
البالء حىت إذا ختلص وتشحر صلح للحضرة كما تصفي الفضة والذهب بالنار لتصلح خلزانة امللك وما زالت 

الشيوخ والعارفون يفرحون هبذه النوازل ويستعدون هلا يف كسب املواهب كان شيخ شيوخنا سيدي على 
يها ليلة القدر ويقول أل احليزة هي ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر وذلك العمراين رضي اهللا عنه يسم

ألجل ما جيتنيه العبد منها من أعمال القلوب اليت الذرة منها أفضل من أمثال اجلبال من أعمال اجلوارح وقد 
وأستغرب واهللا قلت يف ذلك بيتني ومهاا يتردد وال يتعجب والصادق يتردد مث جيزم وأن رأى خرق عادة تعجب 

ا كانت التعرفات القهرية ظاهرها جالل وباطنها مجال ملا يعقبها من أوصاف الكمال ورمبا يشك  تعاىل أعلم ومل
املريد فيما وعد احلق عليها من اخلريات وما رتب عليها من الفتوحات نبه الشيخ على ذلك فقال إذ فتح لك 

ما فتحها عليك إال وهو يريد أن يتعرف إليك أمل تعلم أن وجهة من للتعرف فال تبال معها أن قل عملك فإنه 
أ  ا مبعىن هي التعرف هو مورده عليك واألعمال أنت مهديها إليه وأين ما هتديه إليه مما هو مورده عليك فتح هن
ويسر والغالب إستعماله يف اخلري فأشع اإلتيان به هنا أن جهة التعريف من األمور اجلميلة والوجهة هي اجلهة 

املراد هنا الباب واملدخل والتعرف طلب املعرفة تقول تعرف يل فالن إذا طلب مين معرفته واملعرفة متكن و
حقيقة العلم باملعروف من القلب حىت ال ميكن اإلنفكاك عنه حبل واملباالة التهمم بفوات الشيء قلت إذا جتلى 

اً ووجهة لتعرفه منها فإعلم أن اهللا تعاىل قد أعتىن لك احلق تعاىل بإمسه اجلليل أو بإمسه القهار وفتح لك منها باب
بك وأراد أن جيتبيك لقربه ويصطفيك حلضرته فإلتزم األدب معه بالرضي ولتسليم وقابله بالفرح والسرور وال 
ا فتح هذا الباب إال وهو يريد  تبال مبا يفوتك هبا معها من األعمال البدنية فإمنا هي وسيلة لألعمال القلبية فإنه م
أن يرفع بينك وبينه احلجاب أمل تعلم أن التعرفات اجلاللية هو الذي أوردها عليك لتكون عليه وارداً واألعمال 

البدنية أنت مهديها إليه لتكون إليه هبا وأصالً وفرق كبري بني ما هتديه أنت من األعمال املدخولة واألحوال 
ا يورده عليك احلق تعاىل من حتف املع ارف الربانية والعلوم اللدنية فطب نفساً أيها املريد مبا ينزل املعلولة وبني م

عليك من هذه التعرفات اجلاللية والنوازل القهرية ومثل ذلك كاألمراض واألوجاع والشدائد واألهوال وكل 
ما يثقل على النفس ويؤملها كالفقر والذل وأذية اخللق وغري ذلك مما تكرهه النفوس فكل ما ينزل بك من هذه 

ألمور فهي نعم كبرية ومواهب غزيرة تدل على قوة صدقك إذ بقدر ما يعظم الصدق يعظم التعرف أشدكم ا
بالء األنبياء فاألمثل فاألمثل والصدق متبوع وإذا أراد اهللا أن يطوي مسافة البعد بينه وبني عبده سلط عليه 

ر لتصلح خلزانة امللك وما زالت البالء حىت إذا ختلص وتشحر صلح للحضرة كما تصفي الفضة والذهب بالنا
الشيوخ والعارفون يفرحون هبذه النوازل ويستعدون هلا يف كسب املواهب كان شيخ شيوخنا سيدي على 



العمراين رضي اهللا عنه يسميها ليلة القدر ويقول أل احليزة هي ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر وذلك 
وب اليت الذرة منها أفضل من أمثال اجلبال من أعمال اجلوارح وقد ألجل ما جيتنيه العبد منها من أعمال القل

  قلت يف ذلك بيتني ومها

اقة    فتحت هلا باب املسرة والبشر... إذا طرقت بايب من الدهر ف
  فوقتك عندي أحظى من ليلة القدر... وقلت هلا أهالً وسهالً ومرحباً 

معيار للناس وهبا تعرف الفضة والذهب من النحاس وأعلم أن هذه التعرفات اجلاللية هي أختبار من احلق و
فكثري من املدعني يظهرون على ألسنتهم املعرفة واليقني فإذا وردت عليهم عواصف رباح األقدار ألقتهم يف 

مهاوي القنط واإلنكار من أدعى ما ليس فيه فضحته شواهد اإلمتحان وكان شيخ شيخنا موالي العريب رضي 
ل العجب ممن يطلب معرفة اهللا وحيرص عليها فإذا تعرف له احلق تعاىل هرب منه وأنكر اهللا عنه يقول العجب ك

وقال شيخنا البزيدي رضي اهللا عنه هذه التعرفات اجلاللية على ثالثة أقسام قسم عقوبة وطرد وقسم تأديب 
فيها فيسخط  وقسم زيادة وترق أما الذي هو عقوبة وطرد فهو الذي يسيء ألدب فيعاقبه احلق تعاىل وجيهل

ويقنط وينكر فيزداد من اهللا طرداً وبعداً وأما القسم الذي هو تأديب فهو الذي يسيء األدب فيؤدبه احلق تعاىل 
ا الذي هي يف حقه زيادة  فيعرفه فيها وينتبه لسوء أدبه وينهض من غفلته فهي يف حقه نعمة يف مظهر النقمة وأم

 سبب فيعرف فيها ويتأدب معها ويترقى هبا إىل مقام الرسوخ وترق فهو الذي تنزل به هذه التعرفات من غري
والتمكني اه باملعىن قلت ولذلك قال بعضهم بقدر األمتحان يكون اإلمتكان وقال أيضاً أختبار الباقي يقطع 
التباقي فائدة إذا أردت أن يسهل عليك اجلالل فقابله بضده وهو اجلمال فإنه ينقلب مجاالً يف ساعته وكيفية 

ك أنه إذا جتلى بإمسه القابض يف الظاهر فقابله أنت بالبسط يف الباطن فإنه ينقلب بسطاً وإذا جتلى لك بإمسه ذل
القوي فقابله أنت بالضعف أو جتلي بإمسه العزيز فقابله بالذل يف الباطن وهكذا يقابل الشيء بضده قياماً بالقدرة 

يقول ما هي إال حقيقة واحدة أن شربتها عسالً وجدهتا  واحلكمة وكان شيخ شيخنا موالي العريب رضي اهللا عنه
عسالً وأن شربتها لبناً وجدهتا لبناً وأن شربتها حنظالً وجدهتا حنظالً فأشرب يا أخي املليح وال تشرب القبيح 

اه ومعىن كالمه رضي اهللا عنه هو كما تقابله يقابلك واهللا تعاىل أعلم وملا تكلم على األعمال ومثراهتا وهو 
األدب ومرجعه إىل السكون حتت جماري األقدار من غري تدبري وال أختيار وال تعجيل ملا تأخر وال تأخر ملا تعجل 

ا يربز من عنصر القدرة فيتلقاه باملعرفة تكلم على تنويعها وهتذيبها بتهذيب عاملها  بل يكون خمط نظره إىل م
الشيء تكثريه واألعمال هنا عبارة عن حركة فقال تنوعت أجناس األعمال بتنوع واردات األحوال تنويع 

اجلسم والواردات واألحوال عبارة عن حركة القلب فاخلاطر والوارد واحلال حملها واحد وهو القلب لكن ما 
دام القلب ختطر فيه اخلواطر الظلمانية والنورانية مسى ما خيطر فيه خاطراً وأن أنقطعت عنه اخلواطر الظلمانية 

وارداً أو حاالً فإضافة أحدمها إىل اآلخر أضافة بيانية وكالمها يتحوالن فإن دام ذلك مسي مقاماً مسى ما خيطر فيه 
قلت قد تنوعت أجناس األعمال الظاهرة بتنوع األحوال الباطنة أو تقول أعمال اجلوارح تابعة ألحوال القلوب 

بسط ظهر على اجلوارح أثره من  فإن ورد على القلب قبض ظهر على اجلوارح أثره من السكون وإن ورد عليه
اخلفة واحلركة وإن ورد على القلب زهد وورع ظهر على اجلوارح أثره وهو ترك وإحجام أي تأخر وأن ورد 
على القلب رغبة وحرص ظهر على اجلوارح أثره وهو كد وتعب وأن ورد على القلب حمبة وشوق ظهر على 



عرفة وشهود ظهر على اجلوارح أثره وهو راحة وركود اجلوارح أثره وهو شطح ورقص وأن ورد على القلب م
إىل غري ذلك من األحوال وما ينشأ عنها من األعمال وقد ختتلف هذه األحوال على قلب واحد فيتلون الظاهر 
يف أعماله وقد يغلب على قلب واحد حال واحد فيظهر عليه أثر واحد فقد يغلب على الشخص القبض فيكون 

د يغلب عليه البسط كذلك إىل غري ذلك من األحوال واهللا تعاىل أعلم ويف احلديث أن يف مقبوضاً يف الغالب وق
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله إال وهي القلب قلت وألجل هذا 

شيخ زروق املعىن إختلفت أحوال الصوفية فمنهم عباد ومنهم زهاد ومنهم الورعون واملريدون والعارفون قال ال
رضي اهللا عنه يف قواعده قاعدة النسك األخذ بكل مسلك من الفضائل من غري مراعاة لغري ذلك فإن رام 
التحقيق يف ذلك أي النسك فهو العابد وإن مال لألخذ باإلحوال فهو الورع وإن آثر جانب الترك طالباً 

أخذ بالتخلق والتعلق فهو املريد اه املراد للسالمة فهو الزاهد وأن أرسل نفسه يف مراد احلق فهو العارف وإن 
  منه وقال يف قاعدة أخرى ال يلزم من إختالف املسالك إختالف املقاصد بل يكون

متحداً مع إختالف مسالكه كالعبادة والزهادة واملعرفة مسالك لقرب احلق على سبيل الكرامة وكلها متداخلة 
إذ مل يعبد معروفه وال بد له من زهادة وإال فال حقيقة عنده إذ مل فال بد للعارف من عبادة وإال فال عربة مبعرفته 

يعرض عما سواه وال بد للعابد منهما إذ ال عبادة إال مبعرفة أي يف اجلملة وإال فراغ للعبادة إال بزهد والزاهد 
العمل فعابد أو كذلك إذ ال زهد إال مبعرفة أي يف اجلملة وال زهد إال بعبادة واألعاد بطالة نعم من غلب عليه 

ا كان اإلخالص شرطاً يف كل عمل  الترك فزاهد أو النظر لتصريف احلق فعارف والكل صوفية واهللا أعلم اه ومل
ذكره بأثره فقال األعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر اإلخالص فيها األعمال هنا عبارة عن احلركة 

 الذهن من الكيفيات والروح السر املودع يف اجلسمانية أو القلبية والصور مجع صورة وهو ما يتشخص يف
احليوانات وهو هنا عبارة عما يقع به الكمال املعترب يف األعمال واألخالص أفراد القلب لعبادة الرب وسره لبه 

وهو الصد مع إختالف مسالكه كالعبادة والزهادة واملعرفة مسالك لقرب احلق على سبيل الكرامة وكلها 
رف من عبادة وإال فال عربة مبعرفته إذ مل يعبد معروفه وال بد له من زهادة وإال فال حقيقة متداخلة فال بد للعا

عنده إذ مل يعرض عما سواه وال بد للعابد منهما إذ ال عبادة إال مبعرفة أي يف اجلملة وإال فراغ للعبادة إال بزهد 
ادة واألعاد بطالة نعم من غلب عليه العمل والزاهد كذلك إذ ال زهد إال مبعرفة أي يف اجلملة وال زهد إال بعب

فعابد أو الترك فزاهد أو النظر لتصريف احلق فعارف والكل صوفية واهللا أعلم اه وملا كان اإلخالص شرطاً يف 
كل عمل ذكره بأثره فقال األعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر اإلخالص فيها األعمال هنا عبارة عن 

بية والصور مجع صورة وهو ما يتشخص يف الذهن من الكيفيات والروح السر املودع احلركة اجلسمانية أو القل
يف احليوانات وهو هنا عبارة عما يقع به الكمال املعترب يف األعمال واألخالص أفراد القلب لعبادة الرب وسره 

اإلخالص نفي الرياء  لبه وهو الصد ق املعرب عنه بالتربي من احلول والقوة إذ ال يتم إال به وأن صح دونه إذ
والشرك اخلفي وسره نفي العجب ومالحظة النفس والرياء قادحة يف صحة العمل والعجب قادح يف كماله 

فقط قلت األعمال كلها أشباح وأجساد وأرواحها وجود اإلخالص فيها فكما ال قيام لألشباح إال باألرواح 
القلبية إال بوجود األخالص فيها وإال كانت صوراً وإال كانت ميتة ساقطة كذلك ال قيام لألعمال البدنية و

قائمة وأشباحاً خاوية ال عربة هبا قال تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء وقال تعاىل فاعبد 



غريي اهللا خملصاً له الدين وقال صلى اهللا عليه وسلم حاكياً عن اهللا تعاىل يقول أنا أغين الشركاء من أشرك معي 
تزكته وشريكه وقال صلى اهللا عليه وسلم أخوف ما أخاف على أميت الشرك اخلفي وهو الرياء ويف رواية اتقوا 
هذا الشرك اخلفي فإنه يدب دبيب النمل قيل وما الشرك اخلفي قال الرياء اه باملعىن لطول العهد به ويف حديث 

ص فقال حىت أسأل جربيل فلما سأله قال حىت أسأل مسلسل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن األخال
رب العزة فلما سأله قال له هو سر من أسراري أودعه قلب من أحببت من عبادي ال يطلع عليه ملك فيكتبه 

وال شيطان فيفسده قال بعضهم هو مقام اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه واإلخالص على ثالث درجات 
خلواص، فإخالص العوام هو إخراج اخللق من معاملة احلق مع طلب احلظوظ درجة العوام واخلواص وخواص ا

الدنيوية واألخروية كحفظ البدن واملال وسعة الرزق والقصور واحلور، وإخالص اخلواص طلب احلظوظ 
األخروية دون الدنيوية، وإخالص خواص اخلواص أخراج احلظوظ بالكلية فعبادهتم حتقيق العبودية والقيام 

اً إىل رؤيته كما قال ابن الفارضبوظائف    الربوبية أو حمبة وشوق
  غري أين أحبها ألراكاً... ليس سؤيل من اجلنان نعيماً 

  وقال آخر
  ويرون النجاة حظاً جزيالً... كلهم يعبدون من خوف نار 

  يف رياض ويشربوا السلسبيالً... أو بأن يسكنوا اجلنان فيضحوا 
  أنا ال أبتغي حبيب بديالً ...ليس يل يف اجلنان والنار رأى 

قال الشيخ أبو طالب رضي اهللا عنه اإلخالص عند املخلصني إخراج اخللق من معاملة احلق وأول اخللق النفس 
واإلخالص عند احملبني أن ال يعملوا عمالً ألجل النفس وإال دخل عليها مطالعة العوض أو امليل إىل حظ النفس 

من النظر إليهم يف األفعال وعدم السكون واإلستراحة إليهم يف  واإلخالص عند املوحدين خروج اخللق
األحوال وقال بعض املشايخ صحح عملك باإلخالص وصحح إخالصك بالتربي من احلول والقوة اه كالمه 
وقال بعض العارفني ال يتحقق اإلخالص حىت يسقط من عني الناس ويسقط الناس من عينه ولذلك قال آخر 

خللق عظمت يف عني احلق وكلما عظمت يف عني اخللق سقطت من عني احلق يعين مع كلما سقطت من عني ا
مالحظتهم ومراقبتم ومسعت شيخناً يقول ما دام العبد يراقب الناس ويهاهبم ال يتحقق إخالصه أبداً وقال أيضاً 

صل ال ميكن اخلروج ال جتتمع مراقبة احلق مع مراقبة اخللق أبداً إذ حمال أن تشهده وتشهد معه سواه اه واحلا
من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غري شيخ أبداً واهللا تعاىل أعلم وملا كان اخلمول من مضامن اإلخالص 
بل ال يتحقق يف الغالب إال به إذ الحظ فيه للنفس ذكره بعده فقال أدفن وجودك يف أرض اخلمول فما نبت مما 

ال يتم نتاجه الدفن هو التغطية و الستر واخلمول سقوط املنزلة عند الناس ونتائج الشجرة مثرهتا أستعري مل يدفن 
هنا للحكم واملواهب والعلوم اليت جيتنيها العبد من املعرفة باهللا وذلك عند موت نفسه وحياة روحه قلت استر 

صري نفسك أيها املريد وأدفنها يف أرض اخلمول حىت تستأنس به وتستحليه ويكون عندها أحلى من العسل وي
دفنتها يف أرض اخلمول وأمتدت عروقها فيه فحينئذ جتين مثرهتا ويتم لك  الظهور عندها أمر من احلنظل فإذا 

نتاجها وهو سر اإلخالص والتحقق مبقام خواص اخلواص وأما إذا مل تدفنها يف أرض اخلمول وتركتها على ظهر 
ما غرسوه من جنات معارفهم من العلوم وما  الشهرة جتول ماتت شجرهتا أو أسقطت مثرهتا فإذا جين العارفون



دفنوه من كنوز احلكم وخمازن الفهوم بقيت أنت فقرياً سائالً أو سارقاً صائالً قال سيدنا عيسى عليه السالم 
ألصحابه أين تنبت احلبة قالوا يف األرض قال كذلك احلكمة ال تنبت إال يف قلب كاألرض اه وقال بعض 

دفنت نفسك أرضاً أرضاً مساً قلبك مساء مساء وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رب أشعث  العارفني كلما 
أغرب ذي طمرين تنبوا عنه أعني الناس لو أقسم على اهللا ألبره يف قسمه وكان عليه الصالة والسالم جالساً مع 

قرع بن حابس ما تقول األقرع بن حابس كبري بين متيم فمر عليه رجل من فقراء املسلمني فقال عليه السالم لأل
يف هذا فقال هذا يا رسول اهللا من فقراء املسلمني حقيق أن خطب أن ال يزوج وإن استأذن أن ال يؤذن له وإن 

قال أن ال يسمع له مث مر هبما رجل من املترفني فقال له عليه السالم وما تقول يف هذا فقال هذا حقيق أن 
ال أن يسمع له فقال له صلى اهللا عليه وسلم هذا يعين الفقري خطب أن يزوج وإن استأذن أن يؤذن له وأن ق

خري من مل األرض من هذا ويف مدح اخلمول أحاديث كثرية وفضائل مشهورة ولو مل يكن فيه إال الراحة 
  وفراغ القلب لكان كافياً وأنشد بعضهم وهو احلضرمي

  فذاك أسلم للدنيا وللدين... عش خامل الذكر بني الناس وأرض به 
  ومل يزل بني حتريك وتسكني... من عاشر الناس مل تسلم ديانته 

وقال بعض احلكماء اخلمول نعمة والنفس تأباه والظهور نقمة والنفس هتواه وقال آخر طريقتنا هذه ال تصلح 
إال بقوم كنست بأرواحهم املزابل قلت وجيب على من أبتلى باجلاه والرياسة أن يستعمل من اخلراب ما يسقط 

اهه وأن كان مكروهاً دون احلرام املتفق عليه بقصد الدواء كالسؤال يف احلوانيت أو الديار واألكل يف به ج
السوق وحيث يراه الناس وكالرقاد فيه وكالسقي بالقربة ومحل الزبل على الرأس بوقاية وكاملشي باحلفا وإظهار 

ا يثقل على النفس من املباح أو املكروه احلرص والبخل والشح وكلبس املرقعة وتعليق السبحة الكبرية وكل م
دون احلرام قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه وكما ال يصلح دفن الزرع يف أرض رديئة ال جيوز اخلمول حبالة 

غري مرضية وقياس ذلك بالغصة ال يصح ألن فوت احلياة احلسية مانع من كل خري واجباً ومندوباً وتفويتها مع 
عاً لقوله تعاىل وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة خبالف اخلمول ال يفوت به شيء من ذلك أمكان إبقائها حمرم إمجا

إمنا يفوت به الكمال وهو نفي اجلاه واملنزلة وأصله اإلباحة اه وأجاب بعضهم بأنه إذا حاز لفوت احلياة الفانية 
هد له واهللا تعاىل أعلم ولقد مسعت فأوىل أن جيوز لفوت احلياة الدائمة وهي املعرفة فتأمله وقصة لص احلمام تش

شيخناً رضي اهللا عنه يقول الفقري الصديق يقتل نفسه بأدىن شيء من املباح والفقري الكذاب يقع يف احملرم وال 
يقتلها وكان كثرياً ما ينهي عن األحوال الظلمانية ويقول عندنا من املباح ما يغنينا عن احملرم واملكروه وأما 

كروه أو حرام لقصد قوت األشباح مع الكفاية وأما لقصد قوت األرواح فليس حبرام وقد السؤال فإمنا هو م
ذكر القسطالين يف شرح البخاري عن ابن العريب الفقري أنه واجب على الفقري يف بدايته فأنظره وقد ذكره يف 

دك إىل األخذ من اخلالئق املباحث األصلية مستويف فأنظره وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا عند قوله ال متدن ي
أخل فإن قلت هذا اخلراب الذي ذكرت فيه شهرة أيضاً إذ اخلمول هو اخلفاء عن أعني الناس وهذا فيه ظهور 

كبري قلت اخلمول هو إسقاط املنزلة عند الناس وكتمان السر الوالية وكل ما يسقط املنزلة عندهم وينفي هتمة 
راً ولذلك كان شيخناً رضي اهللا عنه يقول طريقتنا منها اخلمول يف الوالية فهو مخول وإن كان يف احلس ظهو

الظهور والظهور يف اخلمول وقال النجييب يف األنالة ما نصه ومن يقل من الصوفية أن املرقعة شهرة فجوابه أن 



فقيل له سلمان الفارسي سافر يف زيارة أيب الدرداء من العراق إىل الشام راجالً وعليه كساء غليظ غري مضموم 
أشهرت نفسك فقال اخلري خري اآلخرة وإمنا أنا عبد ألبس كما يلبس العبد فإذا أعتقت لبست حلة ال تبلى 
جلد الثور على ظهره حني مالقاة شيخه اخلراز  حواشيها اه ومن ذلك قصة الغزايل رضي اهللا عنه من محله 

خ مراراً ومل أقف عليها عند أحد ممن عرف وكنسه السوق واستعماله القربة ليسقي الناس كذا مسعتها من الشي
به وأنظر ما جرى له مع ابن العريب عند قوله رب عمر أتسعت آماده وقلت أمداده وكذلك قصة الششتري 

رضي اهللا عنه مع شيخه ابن سبعني ألن الششتري كان وزيراً وعاملاً وأبوه كان أمرياً فلما أراد الدخول يف طريق 
نال منها شيئاً حىت تبيع متاعك وتلبس قشابة وتأخذ بنديراً وتدخل السوق ففعل مجيع القوم قال له شيخه ال ت

ذلك فقال له ما تقول يف السوق فقال قل بدأت بذكر احلبيب فدخل السوق يضرب بنديره ويقول بدأت 
ي اهللا بذكر احلبيب فبقي ثالثة أيام وخرقت له احلجب فجعل يغين يف األسواق بعلوم األذواق ومن كالمه رض

  عنه
  يف وسط األسواق يغين... شويخ من أرض مكناس 

  واش على الناس مين... اش علي من الناس 
  مث قال

  أفهموا ذي األشاره... اش حد من حد 
  والعصا والغراره... وأنظروا كرب سين 

  وكدهان هوين... هكذا عشت بفاس 
  وآش على الناس مين... آش علي من الناس 

  ذا خيطر يف األسواقإ... وما أحسن كالمه 
  تلتفت لو باألعناق... وترى أهل احلوانت 

  بعكيكز وبغراف... بالغرارة يف عنقو 
  كأنشاء اهللا يبين... شيخ يبين على ساس 
  واش على الناس مين... اش علي من الناس 

وال يفارقه وكذا قصة الرجل الذي كان مع أيب يزيد البسطامي بقي معه ثالثني سنة فكان ال ينقطع عن جملسه 
فقال له يوماً يا أستاذ أنا منذ ثالثني سنة أصوم النهار وأقوم الليل وقد تركت الشهوات ولست أجد يف قليب 

شيئاً من هذا الذي تذكر البتة وأنا أو من بكل ما تقول وأصدقه فقال له أبو يزيد رضي اهللا عنه لو صليت 
ة قال فلم يا أستاذ قال ألنك حمجوب بنفسك قال أفلهذا ثالمثائة سنة وأنت على ما أراك عليه ال جتد منه ذر

دواء حىت ينكشف هذا احلجاب قال نعم ولكنك ال تقبل وال تعمل قال بل أقبل وأعمل ما تقول قال له أبو 
يزيد إذهب الساعة إىل احلجام وأحلق رأسك وحليتك وأنزع هذا اللباس وأتزر بعباءة وعلق يف عنقك خمالة 

مجع حولك صبياناً وقل بأعلى صوتك يا صبيان من تصفعين صفعة أعطه جوزة وأدخل سوقك وأمألها جوزاً وأ
الذي تعظم فيه وأنت على هذه احلالة حىت ينظر إليك كل من عرفك فقال يا أبا يزيد سبحان اله أيقال ملثلي 

ظمت نفسك هذا وحتسب أين أفعله فقال له قولك سبحان اهللا شرك فقال له وكيف فقال أبو يزيد ألنك ع



فسبحتها قال يا أبا يزيد لست أقدر على هذا وال أفعله ولكن دلين على غري هذا حىت أفعله فقال له أبو يزيد 
ال أطيق هذا  إبدأ هبذا قبل كل شيء حىت تسقط جاهك وتذل نفسك مث بعد ذلك أعرفك مبا يصلح لك قال 

يما حجب عن العامة من أسرار الغيب حىت قال أنك قد قلت أنك تقبل وتعمل وأنا أعلم أن ال مطمع لعبد ف
ميوت نفسه وخيرق عوائد العامة فح حترق له العوائد وتظهر له الفوائد اه وكذلك قصة أيب عمران الربدعي مع 
شيخه أيب عبد اهللا التاودي بفاس من حلق رأسه ولبسه جالبية وأخذه خبزة ينادي عليها من خيلصها ففعل مجيع 

خنا سيدي عبد الرمحن اجملذوب من أكله التني عند أشجار الناس وغنائه باألسواق ذلك وكذلك قصة شيخ شيو
وخرابه بالقصر مشهور حىت طوف هبا مراراً وكذلك قصة سيدي علي العمراين فخرابه بفاس مشهور كنار على 

سقيه علم سكن السفليات حىت مات رضي اهللا عنه وكذلك قصة شيخ شيخنا موالي العريب من لبسه الغرارة و
بالقربة وغري ذلك مما هو معلوم فهذه احلكايات تدل على أن اخلمول ليس هو ما يفهمه العوام من لزوم البيوت 

والفرار إىل اجلبال فذلك هو عني الظهور عند احملققني وإمنا اخلمول هو كما قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه 
دىن هو الذل وكل ما يثقل عليها فمرجعه للتحقق حتقق النفس بوصفها األدىن وشعورها به أبداً ووصفها األ

بوصف التواضع وفائدته حتصيل العمل وكمال احلقيقة اه فإن قلت يف فعل هذه األحوال التعرض لكالم الناس 
وإيقاعهم يف الغيبة قلت هذا مبين على القصدوالية وكل من فعل شيئاً من ذلك فإمنا قصده قتل نفسه وحتقيق 

وهم مساحمون ملن قال فيهم عاذرون له قال سيدي على يف كتابه حنن نعذر من عذرنا إخالصه ودواء قلبه 
ونعذر من مل يعذرنا وقال الشيخ زروق يف قواعده قاعدة حكم الفقه عام يف العموم ألن مقصوده إقامة رسم 

ن غري زائد الدين ورفع مناره وإظهار كلماته وحكم التصوف خاص يف اخلصوص ألنه معاملة بني العبد وربه م
على ذلك فمن مث صح أنكار الفقيه على الصويف ومل يصح إنكار الصويف على الفقيه ولزم الرجوع من التصوف 
إىل الفقه يف األحكام ال يف احلقائق اه تنبيه هذه األدوية اليت ذكرنا إمنا هي يف حالة املرض وأما من حتقق شفاؤه 

اه ويف هذا قال أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه من أحب الظهور وكمل فناؤه فهو عبد اهللا سواء أظهره أو أخف
فهو عبد الظهور ومن أحب اخلفاء فهو عبد احلفاء وعبد اهللا سواء عليه أظهره أم أخفاه اه وملا كان التخلص 

ما نفع  من دقائق الرياء وخمادع النفوس ال يكون يف الغالب إال بالفكرة وال تتم الفكرة إال بالعزلة ذكرها فقال
القلب شيء مثل عزلة يدخل هبا ميدان فكرة النفع إيصال الفائدة والقلب القوة املستعدة لقبول العلم والعزلة 

أنفراد القلب باهللا وقد يراد هبا اخللوة اليت هي أنفراد القالب عن الناس وهو املراد هنا إذ ال ينفرد القلب يف 
والكسر يف امليم جمال اخليل إستعري هنا لألفكار إذ ترددها يف  الغالب إال إذا إنفرد القالب وميدان بالفتح

مواقعها كتردد اخليل يف جماهلا والفكرة سري القلب إىل حضرة الرب وهي على قسمني فكرة تصديق وإميان 
وفكرة شهود وعيان على ما يأيت قلت ال شيء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة ألن العزلة كاحلمية 

  دواء فال ينفع الدواء من غري محية وال فائدة يف احلمية من غري دواء فال خري يف عزلةوالفكرة كال

ال فكرة فيها وال هنوض لفكرة ال عزلة معها إذ املقصود من العزلة هو تفرغ القلب واملقصود من التفرغ هو 
قلب ومتكن العلم باهللا جوالن القلب وإشتغال الفكرة واملقصود من إشتعال الفكرة حتصيل العلم ومتكنه من ال

من القلب هو دواؤه وغاية صحته وهو الذي مساه اهللا القلب السليم قال اهللا تعاىل يف شأن القيامة يوم ال ينفع 
مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم أي صحيح وقد قالوا إن القلب كاملعدة إذا قويت عليها األخالط 



موادها ومنعها من كثرة األخالط ويف احلديث املعدة بيت الداء واحلمية  مرضت وال ينفعها إال احلمية وهي قلة
رأس الدواء وكذلك القلب إذا قويت عليه اخلواطر وأستحوذ عليه احلس مرض ورمبا مات وال ينفعه إال احلمية 

وإال بقي  منها والفرار من مواطنها وهي اخللطة فإذا إعتزل عن الناس وإستعمل الفكرة جنح دواؤه وإسقام قلبه
سقيماً حىت يلقى اهللا بقلب سقيم بالشك واخلواطر الرديئة نسأل اهللا العافية قال اجلنيد رضي اهللا عنه أشرف 

اجملالس اجللوس مع الفكرة يف ميدان التوحيد وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه مثار العزلة الظفر مبواهب 
ق احملبة ولسان الصدق يف الكلمة قال اهللا تعاىل فلما إعتزهلم املنة وهي أربعة كشف الغطاء وتنزل الرمحة وحتق

وما يعبدون من دون اهللا وهبنا له اآلية اه وأعلم أن يف اخللوة عشر فوائد األوىل السالمة من آفات اللسان فإن 
يسلم من كان وحده ال جيد معه من يتكلم وقد قال عليه السالم رحم اهللا عبداً سكت فسلم أو تكلم فغنم وال 

يف الغالب من آفاته إال من آثر اخللوة على اإلجتماع وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه إذا رأيت 
الفقري يؤثر اخللوة على اإلجتماع والصمت على الكالم والصيام على الشبع فأعلم أن حبجه قد عسل وإذا 

وقال يف القوت ويف كثرة الكالم قلة  رأيته يؤثر اخللطة والكالم والشبع على ضدها فأعلم أن حبجه خاوي
الورع وعدم التقوى وطول احلساب ونشر الكتاب وكثرة الطالبني وتعلق املظلومني بالظاملني وكثرة اإلشهاد من 

الكرام الكاتبني ودوام اإلعراض عن امللك الكرمي ألن الكالم مفتاح كبائر اللسان وفيه الكذب وفيه الغيبة 
ان مث قال ويف اخلرب أكثر خطاياً ابن آدم يف لسانه وأكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم والنميمة والزور والبهت

خوضاً يف ماالً يعين اه الفائدة الثانية حفظ البصر والسالمة من آفات النظر فإن من كان معتزالً عن الناس سلم 
ا متعنا به من النظر إليهم وإىل ما هم منكبون عليه من زهرة الدنيا وزخرفها قال  تعاىل وال متدن عينيك إىل م

أزواجاً منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه فتمنع بذلك النفس من التطلع إليها واإلستشراف هلا ومنافسة أهلها 
وقال حممد بن سريين رضي اهللا عنه إياك وفضول النظر فإهنا تؤدي إىل فضول الشهوة وقال بعض األدباء من 

حسراته وقالوا أن العني سبب احلني أي اهلالك ومن أرسل طرفه أقتنص حتفه وأن النظر كثرت حلظاته دامت 
بالبصر إىل األشياء يوجب تفرقة القلب اه الفائدة الثالثة حفظ القلب وصوته عن الرياء واملداهنة وغريمها من 

ع فيما وقعوا فهلك األمراض قال بعض احلكماء من خالط الناس داراهم ومن داراهم راءاهم ومن راءاهم وق
كما هلكوا وقال بعض الصوفية قلت لبعض األبدال املنقطعني إىل اهللا كيف الطريق إىل التحقيق قال ال تنظر إىل 

ال بد يل قال فال  ال بد يل قال فال تسمع كالمهم فإن كالمهم قسوة قلت  اخللق فإن النظر إليهم ظلمة قلت 
قلت أنا بني أظهرهم ال بد يل من معاملتهم قال فال تسكن تعاملهم فإن معاملتهم خسران وحسرة ووحشة 

إليهم فإن السكون إليهم هلكة قلت هذا لعله يكون قال يا هذا تنظر إىل االعبني وتسمع كالم اجلاهلني وتعامل 
 البطالني وتسكن إىل اهلالكني وتريد أن جتد حالوة الطاعة وقلبك مع غري اهللا هيهات هذا ال يكون أبداً مث غاب

عين وقال القشريي رضي اهللا عنه فأرباب اجملاهدة إذا أرادوا صون قلوهبم عن اخلواطر الرديئة مل ينظروا إىل 
املستحسنات أي من الدنيا قال وهذا أصل كبري هلم يف اجملاهدات يف أحوال الرياضة الفائدة الرابعة حصول 

بب حمبته عند مواله لقوله صلى اهللا عليه وسلم الزهد يف الدنيا والقناعة منها ويف ذلك شرف العبد وكماله وس
أزهد يف الدنيا حيبك اهللا أزهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس اه وال شك أن من انفرد عن الناس ومل ينظر إىل 

  ما هم فيه من الرغبة يف الدنيا واإلنكباب عليها يسلم من متابعتهم يف ذلك ويسلم من متابعة الطباع الرديئة



ا هم فيه وقد روي عن عيسى عليه السالم ال جتالسوا املويت واألخال ق الدنيئة وقل من خيالطهم أن يسلم من م
فتموت قلوبكم قالوا من املوتى يا روح اهللا قال احملبون يف الدنيا الراغبون فيها الفائدة اخلامسة السالمة من 

م ففي بعض األخبار مثل اجلليس السوء صحبة األشرار وخمالطة األرذال ويف خمالطتهم فساد عظيم وخطر جسي
كمثل الكري إذا مل حيرقك بشرره علق بك من رحيه وقال سيدي عبد الرمحن اجملذوب رضي اهللا عنه اجللسة مع 
غري األخيار ترذل ولو تكون صافياً أوحى اهللا تعاىل إىل داوود عليه السالم يا داوود مايل أراك منتبذاً وحدانياً 

لق من أجلك فقال يا داوود كن يقظان وأرتد لنفسك أخواناً وكل أخ ال يوافقك على فقال إهلي قلبت اخل
مسريت فال تصحبه فإنه لك عدو نفسي قلبك ويباعدك مين اه فإن أردت الصحبة فعليك بصحبة الصوفية فإن 

ومنعه صحبة القراء  صحبتهم كنز ألنفاد له قال اجلنيد رضي اهللا عنه إذا أراد اهللا تعبد خرياً أوقعه إىل الصوفية
وقال آخر واهللا ما أفلح من أفلح إال بصحبة من أفلح الفائدة السادسة التفرغ للعبادة والذكر والعزم على 

التقوى والرب وال شك أن العبد إذا كان وحده تفرغ لعبادة ربه وأجنمع عليها جبوارحه وقلبه لقلة من يشغله عن 
رغ القلب من اخللق وجتمع اهلم باخلالق وتقوي العزم على الثبات أخل ذلك قال يف القوت وأما اخللوة فأهنا تف

كالمه الفائدة السابعة وجدان حالوة الطاعات ومتكن لذيذ املناجات لفراغ سره وهذا جمرب صحيح قال أبو 
ىت يكون طالب وال يكون املريد صادقاً حىت حيد يف اخللوة من احلالوة والنشاط والقوة ما ال جيده يف العالنية وح

أنسه يف الوحدة وروحه يف اخللوة وأحسن أعماله يف السر اه الفائدة الثامنة راحة القلب والبدن فإن يف خمالطة 
الناس ما يوجب تعب القلب باإلهتمام بأمرهم وتعب البدن بالسعي يف أغراضهم وتكميل مرادهم وإن كان يف 

يف حضرة الرب الفائدة التاسعة صيانة نفسه ودينه  ذلك الثواب فقد يفوته ما هو أعظم وأهم وهو مجع القلب
من التعرض لشرور واخلصومات اليت توجبها اخللطة فإن للنفس تولعاً وتسارعاً للخوض يف مثل هذا إذا 

اجتمعت بأرباب الدنيا وزامحتهم فيها وللشافعي رضي اهللا عنهالق الدنيئة وقل من خيالطهم أن يسلم من ما هم 
سى عليه السالم ال جتالسوا املويت فتموت قلوبكم قالوا من املوتى يا روح اهللا قال احملبون فيه وقد روي عن عي

يف الدنيا الراغبون فيها الفائدة اخلامسة السالمة من صحبة األشرار وخمالطة األرذال ويف خمالطتهم فساد عظيم 
بشرره علق بك من رحيه وقال وخطر جسيم ففي بعض األخبار مثل اجلليس السوء كمثل الكري إذا مل حيرقك 

سيدي عبد الرمحن اجملذوب رضي اهللا عنه اجللسة مع غري األخيار ترذل ولو تكون صافياً أوحى اهللا تعاىل إىل 
داوود عليه السالم يا داوود مايل أراك منتبذاً وحدانياً فقال إهلي قلبت اخللق من أجلك فقال يا داوود كن 

أخ ال يوافقك على مسريت فال تصحبه فإنه لك عدو نفسي قلبك ويباعدك يقظان وأرتد لنفسك أخواناً وكل 
مين اه فإن أردت الصحبة فعليك بصحبة الصوفية فإن صحبتهم كنز ألنفاد له قال اجلنيد رضي اهللا عنه إذا أراد 

من أفلح  اهللا تعبد خرياً أوقعه إىل الصوفية ومنعه صحبة القراء وقال آخر واهللا ما أفلح من أفلح إال بصحبة
الفائدة السادسة التفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقوى والرب وال شك أن العبد إذا كان وحده تفرغ 

لعبادة ربه وأجنمع عليها جبوارحه وقلبه لقلة من يشغله عن ذلك قال يف القوت وأما اخللوة فأهنا تفرغ القلب 
أخل كالمه الفائدة السابعة وجدان حالوة الطاعات  من اخللق وجتمع اهلم باخلالق وتقوي العزم على الثبات

ومتكن لذيذ املناجات لفراغ سره وهذا جمرب صحيح قال أبو طالب وال يكون املريد صادقاً حىت حيد يف اخللوة 
من احلالوة والنشاط والقوة ما ال جيده يف العالنية وحىت يكون أنسه يف الوحدة وروحه يف اخللوة وأحسن 

اه الفائدة الثامنة راحة القلب والبدن فإن يف خمالطة الناس ما يوجب تعب القلب باإلهتمام  أعماله يف السر



بأمرهم وتعب البدن بالسعي يف أغراضهم وتكميل مرادهم وإن كان يف ذلك الثواب فقد يفوته ما هو أعظم 
رور واخلصومات اليت وأهم وهو مجع القلب يف حضرة الرب الفائدة التاسعة صيانة نفسه ودينه من التعرض لش

توجبها اخللطة فإن للنفس تولعاً وتسارعاً للخوض يف مثل هذا إذا اجتمعت بأرباب الدنيا وزامحتهم فيها 
  وللشافعي رضي اهللا عنه

  وسيق إىل عذهبا وعذاهبا... ومن يذق الدنيا فإين طعمتها 
  كما الح يف ظهر الفالة سراهبا... فلم أرها إال غروراً وباطالً 

  عليها كالب مههن أجتذاهبا... هي إال جيفة مستحيلة وما 
  وأن جتتذهبا ناهشتك كالهبا... فإن جتتنبها عشت سلماً ألهلها 
  مغلقة األبواب مرخي حجاهبا... فطويب لنفس أوطأت قعر بيتها 

ر ساعة خري الفائدة العاشرة التمكن من عبادة التفكر واإلعتبار وهو املقصود األعظم من اخللوة ويف اخلرب تفك
من عبادة سبعني سنة وكان عيسى عليه السالم يقول طويب ملن كان كالمه ذكراً وصمته تفكراً ونظره عربة، 
وأن أكيس الناس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، وقال كعب من أراد شرف اآلخرة فليكثر من التفكر 

قائق األشياء وتبيني احلق من الباطل ويطلع هبا وكان أفضل عبادة أيب الدرداء التفكر وذلك ألنه يصل به إىل ح
أيضاً على خفايا آفات النفوس ومكائدها وغرور الدنيا ويتعرف هبا وجوه احليل يف التحرز عنها والطهارة منها 

قال احلسن رضي اهللا عنه الفكرة مرآة تريك حسنك من سيئك ويطلع هبا أيضاً على عظمة اهللا وجالله إذا 
صنوعاته ويطلع هبا أيضاً على آالئه ونعمائه اجللية واخلفية فيستفيد بذلك أحواالً سنية يزول هبا تفكر يف آياته وم

مرض قلبه ويستقيم هبا على طاعة ربه قاله الشيخ ابن عباد رضي اهللا عنه فهذه مثرات عزلة أهل البداية وأما 
رضي اهللا عنهم حمجوبون باجلمع عن  أهل النهاية فعزلتهم مصحوبة معهم ولو كانوا وسط اخللق ألهنم أقوياء

الفرق وباملعىن عن احلس استوي عندهم اخللوة واخللطة ألهنم يأخذون النصيب من كل شيء وال يأخذ النصيب 
  منهم شيئاً ويف هذا املعىن قال شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنه

  هم احلجب األكرب واملدخل فيهم... اخللق نوار وأنا أرعيت فيهم 

ضاف املريد إىل العزلة الصمت واجلوع والسهر فقد كملت واليته وظهرت عنايته وأشرقت عليه األنوار فإن أ
وأمنحت من مرآة قلبه صور األغيار وقد أشار الشيخ إىل بعض ذلك متعجباً من ضده فقال كيف يشرق قلب 

شخاصها ومتاثيلها احلسية صور األكوان منطبعة يف مرآته يشرق بضم الياء أي يستنري ويضيء وصور األكوان أ
واملعنوية واألكوان أنواع املخلوقات دقت أو حلت ومنطبعة أي ثابتة وأنطبع الشيء يف الشيء ظهر أثره فيه 

ا يقابلها فكلما قوى صقلها قوى ظهور ما يقابلها فيها وأستعريت هنا  واملرآة بكسر امليم آلة صقيلة ينطبع فيها م
 تتجلى فيها األشياء حسنها وقبيحها قلت جعل اهللا قلب اإلنسان كاملرآة للبصرية اليت هي عني القلب اليت

الصقيلة ينطبع فيها كا ما يقابلها وليس هلا إال وجهة واحدة فإذا أراد اهللا عنايته عبد شغل فكرته بأنوار ملكوته 
بعت يف مرآة قلبه أنوار وأسرار جربوته ومل يعلق قلبه مبحبة شيء من األكوان الظلمانية واخلياالت الومهية فأنط

اإلميان واإلحسان وأشرقت فيها أقمار التوحيد ومشوس العرفان وإىل ذلك أشار الششتري يف بعض أزجاله 
بقوله، أغمض الطرف ترى، وتلوح أخبارك، وأفن عن ذي الورى، تبدو لك أسرارك، وبصقل املري، به يزول 



شموس والبدور، فيك تغيب وتطلع، أي وبصقل مرآة إنكارك، مث قال، الفلك فيك يدور، ويضيء ويلمع، وال
قلبك يزول إنكارك للحق فتعرفه يف كل شيء فيصري قلبك قطب فلك األنوار فيه تبدو أقمار التوحيد ومشوس 
العرفان، وإذا أراد اهللا تعاىل خذالن عبد بعدله وحكمته أشغل فكرته باألكوان الظلمانية والشهوات اجلسمانية 

كوان يف مرآة قلبه فأحنجب بظلماهتا الكونية وصورها اخليالية عن أشراق مشوس العرفان فأنطبعت تلك األ
وأنوار اإلميان فكلما تراكمت فيها صور األشياء إنطمس نورها وأشتد حجاهبا فال ترى إال احلس وال تتفكر إال 

وهو مقام الكفر والعياذ يف احلس فمنها ما يشتد حجاهبا وينطمس نورها بالكلية فتنكر وجود النور من أصله 
باهللا ومنها ما يقل صداها ويرق حجاهبا فتقر بالنور وال يشاهده وهو مقام عوام املسلمني وهم متفاوتون يف 

القرب والبعد وقوة الدليل وضعفه كل على قدر يقينه وقلة تعلقاته الدنيوية وعوائقه الشهوانية وخياالته الومهية 
يصدأ احلديد وأن اإلميان خيلق أي يبلى كما خيلق الثوب اجلديد احلديث ويف  ويف احلديث أن القلوب تصدأ كما

حديث آخر لكل شيء مصقلة ومصقلة القلوب ذكر اهللا وقال أيضاً صلى اهللا عليه وسلم أن العبد إذا أخطأ 
لران خطيئة نكتت يف قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع وأستغفر صقلت وإن عاد زيد فيها حىت تعلو قلبه فذلك ا

ا كانوا يكسبون أو كما قال عليه السالم وإذا علمت أن القلب ليس  الذي ذكر اهللا، كال بل ران على قلوهبم م
له إال وجهة واحدة إذا قابلها النور أشرقت وإذا قابلتها الظلمة أظلمت وال جتتمع الظلمة والنور أبداً علمت 

حسان وصور األكوان الظلمانية منطبعة يف مرآة وجه تعجب الشيخ بقوله كيف يشرق قلب بنور اإلميان واإل
فمالك أيها الفقري إال قلب " ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه " قلبه فالضدان ال جيتمعان قال اهللا تعاىل 

واحد إذا أقبلت على اخللق أدبرت عن احلق وإذا أقبلت على احلق أدبرت عن اخللق فترحل من عامل امللك إىل 
ا دمت مقيداً يف هذا العامل بشهواتك وعوائدك فال ميكنك الرحيل إىل  امللكوت ومن امللكوت إىل اجلربوت وم

ربك وإىل ذلك أشار بقوله أم كيف يرجل إىل اهللا وهو مكبل بشهواته الرحيل هو النهوض واإلنتقال من وطن 
ا من نظر الكون إىل شهود املكون أو من امللك إىل امللكوت أو م ن الوقوف مع األسباب إىل إىل وطن وهو هن

رؤية مسبب األسباب أو من وطن الغفلة إىل اليقظة أو من حظوظ النفس إىل حقوق اهللا أو من عامل األكدار إىل 
عامل الصفا أو من رؤية احلس إىل شهود املعىن أو من اجلهل إىل املعرفة أو من علم اليقني إىل عني اليقني أو من 

من املراقبة إىل املشاهدة أو من مقام السائرين إىل وطن املتمكنني واملكبل هو املقيد  عني اليقني إىل حق اليقني أو
واملراد بالشهوات كل ما تشتهيه النفس ومتيل إليه قلت الرحيل مع التكبيل ال جيتمعان فما دام القلب حمبوساً 

مكبل يف وطنه فال يرحل إىل بامليل إىل شيء من هذا العرض الفاين ولو كان مباحاً يف الشرع فهو مقيد به و
امللكوت وال تشرق عليه أنوار اجلربوت فتعلق القلب بالشهوات مانع له من النهوض إىل اهللا إلشتغاله باإللتفات 

  إليها وعلى تقدير النهوض معها تكون

ترك  مثبطة له عن اإلسراع بامليل إليها وعلى تقدير اإلسراع فال يأمن العثار معها إلنس النفس هبا ولذلك
األكابر لذهتا حىت قال بعضهم لدغ الزنابري على األجسام املقرحة أيسر من لدغ الشهوات على القلوب 

املتوجهة اه قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه قلت هذا إن تعلق القلب بطلبها قبل حصوهلا وإال فال لعدم تعلق 
وكان شيخناً رضي اهللا عنه يقول إن شئتم  القلب هبا وقد تقدم يف حقيقة التصوف أن تكون مع اهللا بال عالقة

أن نقسم لكم ال يدخل عامل امللكوت من يف قلبه علقة اه فأقطع عنك يا أخي عروق العالئق وفر من وطن 



العوائق تشرق عليك أنوار احلقائق وهلذا كانت السياحة واهلجرة من األمور املؤكدة على املريد إذ اإلقامة يف 
اء إذا طال يف موطن واحد تغري وإذا جرى وطنه احلسي ال خيلو معه ا من التعلقات احلسية وقد قالوا الفقري كامل

عذب وبقدر ما يسري يف احلس يسري يف املعىن وبقدر ما يسري القالب يسري القلب واهلجرة سنة نبوية ومنذ هاجر 
يه البالد وكذلك الصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم مل تكن له راحة إال يف السفر للجهاد حىت فتح اهللا عل

رضوان اهللا عليهم مل يستقر يف وطنه إال القليل منهم حىت فتح اهللا على أيديهم سائر البالد وهدى اهللا هبم العباد 
نفعنا اهللا بربكاهتم آمني وإذا رحل القلب من وطن شهواته وتطهر من لوث غفالته وصل إىل حضرة ربه وتنعم 

أم كيف يطمع أن يدخل حضرة اهللا وهو مل يتطهر من جنابة غفالته احلضرة هي بشهود قربه ولذلك أشار بقوله 
حضور القلب مع الرب وهي على ثالثة أقسام حضرة القلوب وحضرة األرواح وحضرة األسرار فحضرة 

القلوب للسائرين وحضرة األرواح للمستشرفني وحضرة األسرار للمتمكنني أو تقول حضرة القلوب ألهل 
رة األرواح ألهل املشاهدة وحضرة األسرار ألهل املكاملة وسر ذلك أن الروح ما دامت تتقلب املراقبة وحض

بني الغفلة واحلضرة كانت يف حضرة القلوب فإذا إستراحت بالوصال مسيت روحاً وكانت يف حضرة األرواح 
تعاىل أعلم قلت  وإذا متكنت وتصفت وصارت سراً من أسرار اهللا مسيت سراً وكانت يف حضرة األسرار واهللا

احلضرة مقدسة منزهة مرفعة ال يدخلها إال املطهرون فحرام على القلب اجلنب أن يدخل مسجداً احلضرة 
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما " وجنابة القلب غفلته عن ربه قال تعاىل 

ي ال تقربوا صالة احلضرة وأنتم سكارى حبب الدنيا وشهود أ" تقولون وال جنباً إال عابري سبيل حىت تغتسلوا 
السوي حىت تتيقظوا وتتدبروا ما تقولون يف حضرة امللك وال جنباً من مجاع الغفلة وشهود السوى حىت تتطهروا 

عن  مباء الغيب الذي أشار إليه احلامتي رضي اهللا عنه كما يف الطبقات الشعرانية يف ترمجة أيب املواهب بقوهلطة له
اإلسراع بامليل إليها وعلى تقدير اإلسراع فال يأمن العثار معها إلنس النفس هبا ولذلك ترك األكابر لذهتا حىت 
قال بعضهم لدغ الزنابري على األجسام املقرحة أيسر من لدغ الشهوات على القلوب املتوجهة اه قال الشيخ 

صوهلا وإال فال لعدم تعلق القلب هبا وقد تقدم يف زروق رضي اهللا عنه قلت هذا إن تعلق القلب بطلبها قبل ح
حقيقة التصوف أن تكون مع اهللا بال عالقة وكان شيخناً رضي اهللا عنه يقول إن شئتم أن نقسم لكم ال يدخل 
عامل امللكوت من يف قلبه علقة اه فأقطع عنك يا أخي عروق العالئق وفر من وطن العوائق تشرق عليك أنوار 

انت السياحة واهلجرة من األمور املؤكدة على املريد إذ اإلقامة يف وطنه احلسي ال خيلو معها من احلقائق وهلذا ك
اء إذا طال يف موطن واحد تغري وإذا جرى عذب وبقدر ما يسري يف احلس  التعلقات احلسية وقد قالوا الفقري كامل

ومنذ هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يسري يف املعىن وبقدر ما يسري القالب يسري القلب واهلجرة سنة نبوية 
تكن له راحة إال يف السفر للجهاد حىت فتح اهللا عليه البالد وكذلك الصحابة رضوان اهللا عليهم مل يستقر يف 
وطنه إال القليل منهم حىت فتح اهللا على أيديهم سائر البالد وهدى اهللا هبم العباد نفعنا اهللا بربكاهتم آمني وإذا 

من وطن شهواته وتطهر من لوث غفالته وصل إىل حضرة ربه وتنعم بشهود قربه ولذلك أشار رحل القلب 
بقوله أم كيف يطمع أن يدخل حضرة اهللا وهو مل يتطهر من جنابة غفالته احلضرة هي حضور القلب مع الرب 

حضرة وهي على ثالثة أقسام حضرة القلوب وحضرة األرواح وحضرة األسرار فحضرة القلوب للسائرين و
األرواح للمستشرفني وحضرة األسرار للمتمكنني أو تقول حضرة القلوب ألهل املراقبة وحضرة األرواح ألهل 

املشاهدة وحضرة األسرار ألهل املكاملة وسر ذلك أن الروح ما دامت تتقلب بني الغفلة واحلضرة كانت يف 



رواح وإذا متكنت وتصفت وصارت حضرة القلوب فإذا إستراحت بالوصال مسيت روحاً وكانت يف حضرة األ
سراً من أسرار اهللا مسيت سراً وكانت يف حضرة األسرار واهللا تعاىل أعلم قلت احلضرة مقدسة منزهة مرفعة ال 

يدخلها إال املطهرون فحرام على القلب اجلنب أن يدخل مسجداً احلضرة وجنابة القلب غفلته عن ربه قال 
ربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنباً إال عابري سبيل حىت يا أيها الذين آمنوا ال تق" تعاىل 

أي ال تقربوا صالة احلضرة وأنتم سكارى حبب الدنيا وشهود السوي حىت تتيقظوا وتتدبروا ما " تغتسلوا 
ار إليه تقولون يف حضرة امللك وال جنباً من مجاع الغفلة وشهود السوى حىت تتطهروا مباء الغيب الذي أش

  احلامتي رضي اهللا عنه كما يف الطبقات الشعرانية يف ترمجة أيب املواهب بقوله

  وإال تيمم بالصعيد أو الصخر... توضأ مباء الغيب إن كنت ذا سر 
ا كنت أنت إمامه    وصل صالة الظهر يف أول العصر... وقدم إما م
  حرفإن كنت منهم فانضح الرب بالب... فهذي صالة العارفني برهبم 

يعين تطهر من شهود نفسك مباء الغيبة عنها بشهود ربك أو تطهر من شهود احلس بشهود املعىن أو تطهر من 
شهود عامل الشهادة مباء شهود عامل الغيب أو تطهر من شهود السوى مباء العلم باهللا فإنه بغيب عنك كل ما 

  أشار الششتري رضي اهللا عنه بقولهسواه وإذا تطهرت من شهود السوى تطهرت من العيوب كلها وإىل ذلك 
  من شهود السوي تزل كل عله... طهر العني باملدامع سكباً 

وهذا املاء الذي هو ماء الغيب هو النازل من صفاء حبار اجلربوت إىل حياض رياض امللكوت فتغرقه سحائب 
لوب املنورة وخلجان األرواح الرمحة وتثريه رياح اهلداية فتسوقه إىل أرض النفوس الطيبة فتمأل منه أودية الق

املطهرة وإليه اإلشارة بقوله تعاىل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فأحتمل السيل زبداً رابياً اآلية شبه 
احلق تعاىل العلم النافع باملطر النازل من السماء فكما أن املطر تعمر منه األودي والغدران وجتري منه العيون 

در سعته وكربه كذلك العلم النافع نزل من مساء عامل الغيب إىل أرض عامل الشهادة فسالت واألهنار كل على ق
به أودية القلوب كل على قدر طاقته وحسب استعداده وكما أن املطر يطهر األرض من األوساخ وهو معىن 

هر النفوس من األدناس قوله تعاىل فأحتمل السيل زبداً رابياً أي مرتفعاً على وجه املاء كذلك العلم النافع يط
والقلوب من األغيار واألرواح من األكدار واألسرار من لوث األنوار وهذا املاء هو الذي أشار إليه بقوله توضأ 

مباء الغيب أن كنت ذا سر أي كنت صاحب سر والشهود شهود الوحدة ونفي الكثرة أو شهود العظمة 
اء الغيب بالكلية لفقده ذلك املاء أو لعدم قدرته عليه فينتقل بالعظمة ومن مل يتحقق هبذا فال ميكنه التطهري مب

للتيمم الذي هو رخصة للضعفاء وطهارة املرضى وإىل ذلك أشار بقوله وإال تيمم بالصعيد أو بالصخر أي وإن 
مل تقدر على الطهارة األصلية وهي الغيبة عن السوى ملرض قلبك مع عدم صدقك فأنتقل للطهارة الفرعية اليت 

العبادة الظاهرية أو تقول وإن مل تقدر على الطهارة احلقيقية اليت هي الطهارة الباطنية فأنتقل للطهارة اجملازية  هي
اليت هي الطهارة الظاهرية أو تقول وإن مل تقدر على طهارة املقربني فأنتقل لطهارة أهل اليمني أو تقول وإن مل 

اخلدمة قوم أقامهم اهللا خلدمته وقوم إختصهم مبحبته كال مند تقدر على طهارة أهل احملبة فأنتقل لطهارة أهل 
هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظوراً فطهارة أهل احملبة الفكرة والنظرة وطهارة أهل 

اخلدمة باجملاهدة واملكابدة بني عبادة ظاهرة كصالة وصيام وذكر وتالوة وتعليم وغري ذلك وبني عبادة خفية 



رجاء وزهد وصرب وورع ورضى وتسليم ورمحة وشفقة وغري ذلك مما ال يظهر للعيان وهذا هو كخوف و
تصوف أهل الظاهر وأما تصوف أهل الباطن فهو الغيبة عن األكوان بشهود املكون أو الغيبة عن اخللق بشهود 

و من أهل التيمم فإن امللك احلق وهو الذي عرب عنه الناظم مباء الغيب فكل من مل يدرك تصوف أهل الباطن فه
يمم بالصعيد لظهورها كظهور أثر التراب على  كان مشغوالً بالعمل الظاهر كالصالة والصيام وحنومها فهو كاملت

يمم بالصخر لعدم ظهورها يف  اجلوارح وإن كان مشغوالً بالعبادة اخلفية كالزهد والورع وحنومها فهو كاملت
لغيبة عن السوى خاف عليك إنكار الواسطة وإسقاط احلكمة فتقع الغالب كعدم ظهور أثر الصخر وملا أمرك با

يف الزندقة فقال وقدم إماماً كنت أنت إمامه واملراد باألمام هو النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن كان على قدمه 
كاً ممن مجع بني احلقيقة والشريعة فأمرك بإتباع الشريعة احملمدية يف حال غيبتك عن السوى فيكون ظاهرك سلو

وباطنك جذباً ظاهرك مع احلكمة وباطنك مع القدرة وال بد أن تقتدي بإمام كامل سلك الطريقة على يد شيخ 
كامل يعلمك كيفية العمل بالشريعة ويدلك على احلقيقة وإال بقيت مريضاً على الدوام تستعمل طهارة املرضى 

التربية قال تيممت بالصعيد زماناً واآلن على الدوام وأنظر قول القرايف رضي اهللا عنه ملا سقط على شيخ 
سقطت على املاء إذ ال جتد ماء الغيب وال تقدر على إستعماله إال بصحبة أهل هذا املاء الذين شربوه وسكروا 

به مث صحوا من سكرهتم وسلكوا من جذبتهم فتملكهم زمام أمرك وتنقاد إليهم بكليتك بعد أن أطلعك اهللا 
أسرارهم فشهدت هلم روحك بالتقدمي وسرك بالتعظيم فتقدمهم أمامك بعد  على خصوصيتهم وكشف لك عن

إن كنت أنت أمامهم وهم يطلبونك للحضرة وكذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو الناس إىل اهللا وهم 
ول فارون إمامه فلما عرفوا احلق قدموه أمامهم وهذا معىن قوله كنت أنت إمامه وقوله وصل صالة الفجر يف أ

العصر ويف بعض النسخ وصل صالة الظهر يف أول العصر أي امجع ظهر الشريعة لعصر احلقيقة ويف أكثر النسخ 
وصل صالة الفجر يف أول العصر أي إرجع إىل البقاء بعد كمال الفناء أو إىل السلوك بعد اجلذب إذ الغالب 

  على املريد أن يتقدمه السلوك مث يأتيه اجلذب فأوله سلوك

جذب كما أن أول النهار صالة الفجر وآخره صالة العصر أي إرجع إىل صالة الفجر اليت كانت يف وآخره 
أول هنارك فصلها يف آخر هنارك فأرجع إىل السلوك الذي كان يف أول أمرك فأجعله يف آخر أمرك وهو معىن 

وهناية اجملذوبني بداية السالكني  قوهلم منتهى الكمال مبدأ الشرائع وقالوا أيضاً هناية السالكني بداية اجملذوبني
وقالوا أيضاً عالمة النهاية الرجوع إىل البداية وسيأيت الكالم على هذا يف حمله إن شاء اهللا وقوله فهذي صالة 

الذين هم على صالهتم " العارفني برهبم ألهنم تطهروا الطهارة األصلية وصلوا الصالة الدائمة قال اهللا تعاىل، 
حد صالهتم أوقاهتم والعارفون يف الصالة على الدوام قيل لبعضهم هل للقلوب صالة فقال  فالعوام" دائمون 

نعم إذا سجد ال يرفع رأسه أبداً أي إذا سجدت الروح هليبة اجلالل واجلمال ال ترفع رأسها أبداً وإليه أشار 
، وقوله فإن كنت منهم فأنضح الششتري بقوله فأسجد هليبة اجلالل عند التداينء ولتقرأ آية الكمال سبع املثاين

الرب بالبحر أي فإن كنت من العارفني احملققني فأنضح بر شريعتك ببحر حقيقتك حبيث ترش على شريعتك من 
حبر حقيقتك حىت تغمرها وتغطيها فتصري الشريعة عني احلقيقة واحلقيقة عني الشريعة حىت يصري عملك كله باهللا 

وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وإذا دخل القلب حضرة القدس وحمل واهللا تعاىل أعلم وباهللا التوفيق 
األنس فهم دقائق األسرار وملئ باملواهب واألنوار وإىل ذلك أشار بقوله أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار 



العلم باملطلوب وهو مل يتب من هفواته الرجاء متىن الشيء مع السعي يف أسبابه وإال فهو أمنية والفهم حصول 
ودقائق األسرار غوامض التوحيد والتوبة الرجوع عن كل وصف ذميم إىل كل وصف محيد وهذه توبة اخلواص 

واهلفوات مجع هفوة وهي الزلة والسقطة قلت فهم دقائق األسرار ال يكون أبداً مع وجود اإلصرار أو تقول 
هفواته ويتحرر من رق شهواته فال يطمع يف فهم  فهم غوامض التوحيد ال يكون إال بقلب فريد فمن مل يتب من

غوامض التوحيد وال يذوق أسرار أهل التغريد قال أمحد بن أيب احلواري ومسعت شيخي أبا سليمان الداراين 
رضي اهللا عنه يقول إذا أعتادت النفوس ترك اآلثام جالت يف امللكوت ورجعت إىل صاحبها بطرائف احلكمة من 

امل علماً قال أمحد بن حنبل صدقت يا أمحد وصدق شيخك ما مسعت يف اإلسالم حبكاية غري أن يؤدي إليها ع
أعجب إىل من هذه من عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم وقيل للجنيد رضي اهللا عنه كيف الطريق إىل 

النفس بقرهبا التحقيق قال بتوبة تزيل اإلصرار وخوف يقطع التسويف ورجاء يبعث على مسالك العمل وإهانة 
من األجل وبعدها من األمل فقيل له مباذا يصل إىل هذا فقال بقلب مفرد فيه توحيد جمرد اه فإذا إنفرد القلب 

باهللا وختلص مما سواه فهم دقائق التوحيد وغوامضه اليت ال ميكن التعبري عنها وإمنا هي رموز وإشارات ال يفهمها 
أفشى شيئاً من أسرارها مع غري أهلها فقد أباح دمه وتعرض لقتل نفسه إال أهلها وال تفشى إال هلم وقليل ومن 

كما قال أبو مدين رضي اهللا عنه جذب كما أن أول النهار صالة الفجر وآخره صالة العصر أي إرجع إىل 
صالة الفجر اليت كانت يف أول هنارك فصلها يف آخر هنارك فأرجع إىل السلوك الذي كان يف أول أمرك فأجعله 

آخر أمرك وهو معىن قوهلم منتهى الكمال مبدأ الشرائع وقالوا أيضاً هناية السالكني بداية اجملذوبني وهناية  يف
اجملذوبني بداية السالكني وقالوا أيضاً عالمة النهاية الرجوع إىل البداية وسيأيت الكالم على هذا يف حمله إن شاء 

" وا الطهارة األصلية وصلوا الصالة الدائمة قال اهللا تعاىل، اهللا وقوله فهذي صالة العارفني برهبم ألهنم تطهر
فالعوام حد صالهتم أوقاهتم والعارفون يف الصالة على الدوام قيل لبعضهم هل " الذين هم على صالهتم دائمون 

للقلوب صالة فقال نعم إذا سجد ال يرفع رأسه أبداً أي إذا سجدت الروح هليبة اجلالل واجلمال ال ترفع 
ها أبداً وإليه أشار الششتري بقوله فأسجد هليبة اجلالل عند التداينء ولتقرأ آية الكمال سبع املثاين، وقوله رأس

فإن كنت منهم فأنضح الرب بالبحر أي فإن كنت من العارفني احملققني فأنضح بر شريعتك ببحر حقيقتك حبيث 
ريعة عني احلقيقة واحلقيقة عني الشريعة ترش على شريعتك من حبر حقيقتك حىت تغمرها وتغطيها فتصري الش

حىت يصري عملك كله باهللا واهللا تعاىل أعلم وباهللا التوفيق وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وإذا دخل 
القلب حضرة القدس وحمل األنس فهم دقائق األسرار وملئ باملواهب واألنوار وإىل ذلك أشار بقوله أم كيف 

األسرار وهو مل يتب من هفواته الرجاء متىن الشيء مع السعي يف أسبابه وإال فهو أمنية  يرجو أن يفهم دقائق
والفهم حصول العلم باملطلوب ودقائق األسرار غوامض التوحيد والتوبة الرجوع عن كل وصف ذميم إىل كل 

ار ال يكون أبداً وصف محيد وهذه توبة اخلواص واهلفوات مجع هفوة وهي الزلة والسقطة قلت فهم دقائق األسر
مع وجود اإلصرار أو تقول فهم غوامض التوحيد ال يكون إال بقلب فريد فمن مل يتب من هفواته ويتحرر من 
رق شهواته فال يطمع يف فهم غوامض التوحيد وال يذوق أسرار أهل التغريد قال أمحد بن أيب احلواري ومسعت 

أعتادت النفوس ترك اآلثام جالت يف امللكوت ورجعت إىل شيخي أبا سليمان الداراين رضي اهللا عنه يقول إذا 
صاحبها بطرائف احلكمة من غري أن يؤدي إليها عامل علماً قال أمحد بن حنبل صدقت يا أمحد وصدق شيخك ما 

مسعت يف اإلسالم حبكاية أعجب إىل من هذه من عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم وقيل للجنيد رضي اهللا 



الطريق إىل التحقيق قال بتوبة تزيل اإلصرار وخوف يقطع التسويف ورجاء يبعث على مسالك عنه كيف 
العمل وإهانة النفس بقرهبا من األجل وبعدها من األمل فقيل له مباذا يصل إىل هذا فقال بقلب مفرد فيه توحيد 

دقائق التوحيد وغوامضه ا ليت ال ميكن التعبري عنها وإمنا هي جمرد اه فإذا إنفرد القلب باهللا وختلص مما سواه فهم 
رموز وإشارات ال يفهمها إال أهلها وال تفشى إال هلم وقليل ومن أفشى شيئاً من أسرارها مع غري أهلها فقد 

  أباح دمه وتعرض لقتل نفسه كما قال أبو مدين رضي اهللا عنه

  تراق دمانا جهرة لو هبا حبنا... ويف السر أسرار دقاق لطيفة 
  وقال آخر

  أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه... يل حبيب عزيز ال أبوح به و
وهذه األسرار هي أسرار الذات وأنوار الصفات اليت جتلى احلق هبا يف مظهر األكوان وإىل ذلك أشار بقوله 

الكون كله ظلمة وإمنا أناره ظهور احلق فيه الكون ما كونته القدرة وأظهرته للعيان والظلمة ضد النور وهي 
والنور وجودي وأناره أي صريه نوراً وظهور احلق جتليه قلت الكون من حيث كونيته وظهور حسه كله عدمية 

ظلمة ألنه حجاب ملن وقف مع ظاهره عن شهود ربه وألنه سحاب يغطي مشس املعاين ملن وقف مع ظاهر حس 
تراين، فصار الكون هبذا األواين وإليه أشار الششتري بقوله ال تنظر إىل األواين، وخض حبر املعاين، لعلك 

اإلعتبار كله ظلمة وإمنا أناره جتلي احلق به وظهوره فيه فمن نظر إىل ظاهر حسه رآه حساً ظلمانياً ومن نقد إىل 
ظلمة " اهللا نور السموات واألرض " باطنه رآه نوراً ملكوتياً قال اهللا تعاىل  فتحمل أن قول الشيخ الكون كله 

ا أهل العرفان فقد نفذت بصريهتم إمنا هو يف حق أهل احلجاب إل نطباع ظاهر صور األكوان يف مرآة قلوهبم وأم
قل " إىل شهود احلق فرأوا الكون نوراً فائضاً من حبر اجلربوت فصار الكون عندهم كله نوراً قال اهللا تعاىل 

القائمة باألواين  أي من نور ملكوته وأسرار جربوته أو من أسرار املعاين" أنظروا ماذا يف السموات واألرض 
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا أحتجب عن أهل السماء كما أحتجب عن أهل األرض وأن أهل 

املأل األعلى ليطلبونه كما تطلبونه أنتم وأنه ما حل يف شيء وال غاب عن شيء اه وهذه املعاين إمنا هي أذواق ال 
بصحبة أهل األذواق فسلم وال تنتقد، إن مل تر اهلالل فسلم، ألناس تدرك بالعقل وال بنقل األوراق وإمنا تدرك 

رواه باألبصار، مث قسم الناس يف شهود احلق على ثالثة أقسام عموم وخصوص وخصوص اخلصوص فقال فمن 
رأى الكون ومل يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود األنوار وحجبت عنه مشوس املعارف 

ر فأهل مقام البقاء يشهدون احلق مبجرد وقوع بصرهم على الكون فهم يثبتون األثر باهللا وال بسحب اآلثا
يشهدون بسواه إال أهنم لكما هلم يثبتون الواسطة واملوسوطة فهم يشهدون احلق مبجرد شهود الواسطة أو 

  عندها بال تقدمي وال تأخري وال ظرفية وال مظروف
  كذا الغري عندنا ممنوعو... مذ عرفت اإلله مل أر غرياً 

وقال الشيخ موالي عبد السالم بن مشيش رضي اهللا عنه أليب احلسن رضي اهللا عنه يا أبا احلسن حدد بصر 
اإلميان جتد اهللا يف كل شيء وعند كل شيء ومع كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء 

وصفه وحبيطة هي نعته وعد عن الظرفية وحتت كل شيء وقريباً من كل شيء وحميطاً بكل شيء بقرب هو 
واحلدود وعن األماكن واجلهات وعن الصحبة والقرب باملسافات وعن الدور باملخلوقات وأحمق الكل بوصفه 



ا عليه كان اه وقال بعضهم  األول واآلخر والظاهر والباطن وهو هو هو كان اهللا وال شيء معه وهو اآلن على م
فيه ومل أره حديثاً وإمنا هو من قول بعض العارفني فأهل السري من املريدين يشهدون ما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا 

الكون مث يشهدون املكون عنده وبأثره فيمتحق الكون من نظرهم مبجرد نظرهم إليه وهذا حال املستشرفني 
ت له عندهم ألهنم وأهل مقام الفناء يشهدون احلق قبل شهود اخللق مبعىن أهنم ال يرون اخللق أصالً إذ ال ثبو

لسكرهتم غائبون عن الواسطة فانون عن احلكمة غرقي يف حبر األنوار مطموس عليهم اآلثار ويف هذا املقام قال 
بعضهم ما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا قبله وأهل احلجاب من أهل الدليل والربهان إمنا يشهدون الكون وال 

على وجوده بوجود الكون وهذا لعامة املسلمني من أهل اليمني  يشهدون املكون ال قبله وال بعده إمنا يستدلون
قد أعوزهم أي فاهتم وجود األنوار ومنعوا منها وحجبت عنهم مشوس املعارف بسحب اآلثار بعد طلوعها 

  وأشراق نورها لكن ال بد للشمس من سحاب وللحسناء من نقاب وهللا در القائل
  أن الظهور تسترومن عجب ... وما أحتجبت إال برفع حجاهبا 

  وقال آخر
  إال على أكمه ال يبصر القمرا... لقد ظهرت فال ختفي على أحد 
  وكيف يعرف من بالعزة أستترا... لكن بطنت مبا أظهرت حمتجباً 

مث إحتجابه تعاىل يف حال ظهوره مما يدلك على وجود قهره كما أشار إليه بقوله مما يدلك على وجود قهره 
ا ليس مبوجود معه قلت من أمسائه تعاىل القهار ومن مظاهر قهره إحتجابه يف ظهوره سبحانه إن حجبك عنه مب

وظهوره يف بطونه وبطونه يف ظهوره ومما يدلك أيضاً على وجود قهره إن إحتجب بال حجاب وقرب بال 
هم إقتراب بعيد يف قربه قريب يف بعده إحتجب عن خلقه يف حال ظهوره هلم وظهر هلم يف حال إحتجابه عن

فاحتجب عنهم بشيء ليس مبوجود وهو الوهم والوهم أمر عدمي مفقود فما حجبه إال شدة ظهوره وما منع 
األبصار من رؤيته إال قهارية نوره فتحصل إنفراد احلق بالوجود وليس مع اهللا موجود قال تعاىل كل شيء هالك 

والظاهر والباطن وقال تعاىل فأينما تولوا  إال وجهه وأسم الفاعل حقيقة يف احلال وقال تعاىل هو األول واآلخر
وما " فثم وجه اهللا وقال تعاىل وهو معكم أينما كنتم وقال تعاىل وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس وقال تعاىل 

اآلية وقال صلى اهللا عليه " أن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا " وقال تعاىل " رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى 
ضل كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد، أال كل شيء ما خال اهللا باطل، وكل نعيم ال حمالة زائل، وقال صلى وسلم أف

اهللا عليه وسلم يقول اهللا تعاىل يا عبدي مرضت فلم تعدين فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني فيقول 
ول يا عبدي إستطعمتك فلم تطعمين مث اهللا إما أنه مرض عبدي فالن فلم تعده فلو عدته لوجدتين عنده مث يق

يقول أستسقيتك فلم تسقين احلديث فدل احلديث على أن هذه اهلياكل واألشخاص خياالت ال حقيقة هلا فهي 
  أشبه شيء بالظالل قال الششتري رضي اهللا عنه

  فأي شيء أنا لكنت من ظلل... اخللق خلقكم واألمر أمركم 
  بسر حروف أنظر إىل اجلبلإال ... ما للحجاب مكان يف وجودكم 
  دميومة عربت عن غامض األزل... أنتم دللتم عليكم منكم ولكم 

  أنتم هم يا حياة القلب يا أملي... عرفتم بكم هذا اخلبري بكم 



قوله اخللق خلقكم أخل املراد باخللق صور األشباح وباألمر سر األرواح أي األشباح حكمتكم واألرواح سر من 
جود يل أصالً فأي شيء قدرت نفسي وجدهتا لكم ومظهراً من مظاهركم وإمنا أنا ظلل من أسراركم فأنا ال و

ظلل وجودكم مث قال ما للحجاب مكان يف وجودكم أي ال موضع للحجاب احلسي يف وجودكم إذ لو كان 
للحجاب مكان يف وجودكم لكان أقرب إلينا منكم وهو حمال ألنك قلت ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما 

سوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله إال بسر حروف إخل اإلستثناء منقطع أي موضعه تو
للحجاب احلسي بيننا وبينكم لكن حجاب القهرية ورداء العزة والكربياء هو الذي منع األبصار من رؤية 

ور السبحات وهلذا نوركم األصلي اجلربويت إذ لو ظهر ذلك النور ألضمحلت املكونات وال أحترقت من ن
السر أمر اهللا سيدنا موسى عليه السالم حني طلب الرؤية بالنظر إىل اجلبل ملا أراد اهللا تعاىل أن يتجلى له بشيء 

من ذلك النور فلما مل يثبت اجلبل لشيء قليل منه علمناً أنه ال طاقة للعبد الضعيف يف هذه الدار على الرؤية 
ن الكثيفة بعد أن نشر عليها األردية املعنوية وهذا معىن قوله إال بسر حروف الواحد القهار إال بواسطة األكوا

أنظر إىل اجلبل أي األحبجاب القهرية املفهوم من سر قوله تعاىل أنظر إىل اجلبل أو إال حجاباً ملتبساً بسر احلكمة 
ين من غري حجاب احلكمة املفهوم من قوله تعاىل أنظر إىل اجلبل وكأنه تعاىل يقول يا موسى لن تقدر أن ترا

ولكن أنظر إىل اجلبل فإن أطاق ذلك فسوف تراين أنت فلما جتلى له احلق تعاىل من غري واسطة احلس جعله 
  دكاء واهللا تعاىل أعلم وقال أيضاً يف هذا املعىن

  ملن رآين... لقد أنا شيء عجيب 
  ليس مث ثاين... أنا احملب واحلبيب 
  أينك غطاه... يا قاصداً عني اخلرب 
  والسر عندك... اخلمر منك واخلرب 

  ما مث غريك... أرجع لذاتك وأعترب 

فقوله يا قاصداً عني اخلرب أي عني خرب التحقيق وقوله غطاه أينك أي مكان وجودك الومهي إذ لو غبت عن 
دارت وجودك لوقعت على عني التحقيق وقوله اخلمر منك أي شربة مخرة احملبة منك وهذا كما قال، مين علي 

كؤسي، وقوله واخلرب أي واخلرب عن عني التحقيق منك أيضاً وسر الربوبية عندك ألنك كنز مطلسم فإذا أردت 
  أن تعرفه فأرجع لذاتك وأعترب جتد الوجود كله واحداً وأنت ذلك الواحد قال الشاعر

  وحياتكم ما فيه إال أنتم... هذا الوجود وإن تعدد ظاهراً 
ه، لقد فشي سري بال مقال، وقد ظهر عين يف ذا املثال، نرى وجود غريي من احملال، وقال أيضاً رضي اهللا عن

وكلما دوين خيال يف، متحد يف كل شيء، أنا هو احملبوب وأنا احلبيب، واحلب يل مين شيء عجيب، وحدي أنا 
وذايت معلومة فافهم سري غريب، فمن نظر ذايت رآين شيء، ويف حال ذات طواين طي، صفايت ال ختفي ملن نظر، 

تلك الصور أفن عن اإلحساس تري عرب، يف السر واملعىن خفيت كي، ألنه مين ستر على، وقد أتفقت على هذا 
املعين وهو سر الوحدة مقاالت العارفني ومواجيد احملبني وأشعارهم كل على قدر ذوقه وشربه جزاهم اهللا عنا 

األذواق واإلشارات وحسب من مل يبلغ هلا فهمه ومل حيط وعن املسلمني خرياً وال يفهم هذه العبارات إال أهل 
هبا علمه أن يسلم ويكل فهمها إىل أرباهبا وليعتقد كمال التنزيه وبطالن التشبيه ألن هذه املعاين أذواق ال تنال 



إال بصحبة أهل األذواق مث أستدل على بطالن وجود احلجاب يف حقه تعاىل بعشرة أمور متعجباً من كل واحد 
وره مع خفائه أي لشدة ظهوره عند العارفني وشدة خفائه عند الغافلني اجلاهلني فأشار إىل األول بقوله لظه

ا بطن يف عامل الغيب هو الذي  كيف يتصور أن حيجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء والظاهر هو الباطن م
هداً يف كل إنسان، املاء جيري ظهر يف عامل الشهادة فحياض اجلربوت متدفقة بأنوار امللكوت، أنظر مجايل شا

نافداً، يف أس األغصان، جتده ماء واحداً، والزهر ألوان، يا عجباً كيف يعرف باملعارف من به عرفت املعارف، 
عجبت ملن يبغي عليك شهادة، وأنت الذي أشهدته كل شاهد، مث ذكر الثاين فقال كيف يتصور أن حيجبه شيء 

ي جتلي بكل شيء فال وجود لشيء مع وجوده فكيف حيجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء بباء اجلر أ
  والغرض أن الشيء قال صاحب العينية رضي اهللا عنه

  فها هي ميطت عنك فيها الرباقع... جتليت يف األشياء حني خلقتها 
مث ذكر الثالث فقال كيف يتصور أن حيجبه شيء وهو الذي ظهر يف كل شيء بقدرته وحكمته القدرة باطنة 

كمة ظاهرة فالوجود كله بني قدرة وحكمة وبني مجع وفرق وقد تقدم قول بعضهم ما رأيت شيئاً إال رأيت واحل
اهللا فيه أي بقدرته وحكمته فلوال ظهور أنوار الصفات ما عرفت الذات وال احلس ما قبضت املعين ولوال 

ر يف بيض وسود، ويف الكثيف ما عرفت اللطيف وللششتري رمحه اهللا، حمبويب قد عم الوجود، وقد ظه
النصاري مع اليهود، ويف اخلنازير مع القرود، ويف احلروف مع النقط، أفهمين قط أفهمين قط، مث قال، عرفته 

طول الزمان، ظهر يل يف كل أوان، ويف املياه ويف الدلوان، ويف الطلوع ويف اهلبوط، أفهمين قط أفهمين قط، مث 
يء وهو الظاهر لكل شيء بالم اجلر أي املتجلي لكل شيء بأسرار ذكر الرابع فقال كيف يتصور أن حيجبه ش

ذاته وأنوار صفاته وملا جتلى لكل شيء وعرفه يف الباطن كل شيء وسبح حبمده كل شيء فلم جيبه شيء عن 
يقول بلسان حاله سبحان املتجلي لكل شيء الظاهر بكل " وأن من شيء إال يسبح حبمده " شيء قال اهللا تعاىل 

ذكر اخلامس فقال كيف يتصور أن حيجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود شيء يفق هه العارفون وجيهله الغافلون مث 
كل شيء فكل ما ظهر فمنه وإليه فكان يف أزله ظاهراً بنفسه مث جتلى لنفسه بنفسه فهو الغين بذاته عن أن يظهر 

نوع مث ذكر السادس فقال كيف يتصور أن بغريه أو حيتاج إىل من يعرفه غريه فالكون كله جمموع والغري عندنا مم
حيجبه شيء وهو أظهر من كل شيء إذ ال وجود لألشياء مع وجوده وال ظهور هلا مع ظهوره وعلى تقدير 

  ظهورها فال وجود هلا من ذاهتا فلوال ظهوره يف األشياء ما وقع عليها أبصار
  فوجوده لواله عني حمال... من ال وجود لذاته من ذاته 

يف حالة احلجاب تكون نفسه وجودها عنده ضرورياً ووجود احلق تعاىل عنده نظرياً فإذا عرف احلق وفين فالعبد 
عن نفسه وحتقق بزواهلا صار عنده وجود احلق ضرورياً ووجود نفسه نظرياً بل حمال ضروري قال أبو احلسن 

ا عن الدليل والربهان وأنا ال نري أحداً من الشاذيل رضي اهللا عنه أنا لننظر إىل اهللا ببصر اإلميان واإليقان فأغنان
اخللق فهل يف الوجود أحد سوي امللك احلق وأن كان وال بد فكاهلباء يف اهلواء إن فتشتهم مل جتدهم شيئاً اه زاد 

يف لطائف املنن ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إىل اهللا فليت شعري هل هلا وجود معه حيت 
ا من الوضوح ما ليس له حىت تكون هي املظهرة له وإن كانت الكائنات موصلة له فليس توصل إليه أو هل هل

ذلك هلا من حيث ذاهتا لكن هو الذي والها رتبة التوصيل فوصلت فما وصل إليه غري إهليته ولكن احلكيم هو 



ما ظهر إذ هو  واضع األسباب وهي ملن وقف معها وال ينفذ إىل قدرته عني احلجاب فظهور احلق أجلي من كل
السبب يف ظهور كل ما ظهر وما أختفى إال من شدة ما ظهر ومن شدة الظهور اخلفاء وإىل هذا املعين أشار 

  الرفاعي بقوله
  وال تردى رداء الكرب إال هو... يا من تعاظم حىت رق معناه 

يء وهو الواحد الذي أي يا من تعاظم يف ظهوره حىت خفي معناه مث ذكر السابع فقال كيف يتصور أن حيجبه ش
ليس معه شيء لتحقق وحدانيته أزالً وأبداً كان اهللا وال شيء معه وهو اآلن على ما عليه كان أإله مع اهللا تعاىل 

  اهللا عما يشركون أيف اهللا شك فكل ما ظهر للعيان فإمنا هو مظاهر الرمحن قال صاحب العينية رضي اهللا عنه
  كل مرءاً للحبيب طالئعففي ... جتلى حبييب يف مرائي مجاله 

  تسمى بإمساء فهن مطالع... فلما جتلى حسنه متنوعاً 

فاحلق تعاىل واحد يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله فال شيء قبله وال شيء بعده وال شيء معه مث ذكر الثامن فقال 
ا توسوس ولقد خلقنا اإلنسان ونعل" كيف يتصور أن حيجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء قال تعاىل  م م

وقال تعاىل " وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون " وقال تعاىل " به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد 
وقربه تعاىل قرب علم وإحاطة " وكان اهللا على كل شيء رقيباً وأن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى " 

احلديث وأن اهللا ما حل يف شيء وال غاب عن شيء  وشهود ألقرب مسافة إذ ال مسافة بينك وبينه وتقدم يف
وقال سيدنا علي كرم اهللا وجهه احلق تعاىل ليس من شيء وال يف شيء وال فرق شيء وال حتت شيء إذ لو كان 

من شيء لكان خملوقاً ولو كان فوق شيء لكان حمموالً ولو كان يف شيء لكان حمصوراً ولو كان حتت شيء 
ه يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين كان ربنا أو هل له مكان فتغري وجهه لكان مقهوراً اه وقيل ل

خلق الزمان واملكان وهو اآلن كما  وسكت ساعة مث قال قولكم أين اهللا سؤال عن مكان وكان اهللا وال مكان مث 
قل وعلى دل وأنا الكل كان دون مكان وال زمان اه وقال أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه قيل يل يا علي يب 

اه هذا كما يف حديث البخاري يقول اهللا تعاىل بسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار وقال أيضاً 
ذكر  بله واهللا تعاىل أعلم مث  صلى اهللا عليه وسلم ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر وتفسريه ما يف احلديث ق

وخلق كل شيء فقدره " شيء ولواله ملا ظهر وجود كل شيء قال تعاىل التاسع فقال كيف يتصور أن حيجبه 
فكل ما ظهر يف عامل الشهادة فهو فائض من عامل الغيب وكل " إنا كل شيء خلقناه بقدر " وقال تعاىل " تقديراً 

ال نسبة هلا ما برز يف عامل امللكوت فهو فائض من حبر اجلربوت فال وجود لألشياء إال منه وال قيام هلا إال به و
معه إذ هي عدم حمض وعلى توهم وجودها فهي حادثة فانية وال نسبة للعدم مع الوجود وال للحادث مع القدمي 
ولذلك تعجب الشيخ من إجتماعهما فقال يا عجباً كيف يظهر الوجود يف العدم أم كيف يثبت احلادث مع من 

ال يلتقيان له وصف القدم قلت وهذا هو العاشر فالوجود والعدم ضدان ال  جيتمعان واحلادث والقدمي متنافيان 
وقد تقرر أن احلق واجب الوجود وكل ما سواه عدم على التحقيق فإذا ظهر الوجود أنتفي ضده وهو العدم 

فذلكم اهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال " فكيف يتصور أن حيجبه وهو عدم فاحلق ال حيجبه الباطل قال تعاىل 
ود لألشياء مع وجوده فأنتفي القول باحللول إذ احللول يقتضي وجود السوي حىت حيل فيه فال وج" الضالل 

  معىن الربوبية والفرض أن السوي عدم حمض فال يتصور احللول وإىل هذا أشار يف العينية بقوله



  سوى وإىل توحيده األمر راجع... ونزهه يف حكم احللول فما له 
قرن احلادث بالقدمي تالشي احلادث وبقي القدمي قال رجل بني يدي اجلنيد والقدمي واحلادث ال يلتقيان فإذا 

رضي اهللا عنه احلمد هللا ومل يقل رب العاملني فقال له اجلنيد كمله يا أخي فقال له الرجل وأي قدر للعاملني حىت 
 اه فقد تقرر أن يذكروا معه فقال اجلنيد قله يا أخي فإن احلادث إذا قرن بالقدمي تالشي احلادث وبقي القدمي

األشياء كلها يف حيز العدم إذ ال يثبت احلادث مع من له وصف القدم فأنتفى القول باإلحتاد إذ معىن اإلحتاد هو 
إقتران القدمي مع احلادث فيتحدان حىت يكونا شيئاً واحداً وهو حمال إذ هو مبين أيضاً على وجود السوي وال 

  قول ابن الفارضسوي وقد يطلقون اإلحتاد على الوحدة ك
  إحتاداً وال جرم ختلله جرم... وهامت هبا روحي حبيث متازجا 

فأطلق اإلحتاد على إتصال الروح بأصلها بعد صفائها ولذلك قال بعده وال جرم ختلله إخل فتحصل أن احلق 
ان وال سبحانه واحد يف ملكه قدمي أزيل باق أبدي منزه عن احللول واإلحتاد مقدس عن الشركاء واألضداد ك

  أين وال مكان وهو اآلن على ما عليه كان ومما ينسب لسيدنا علي كرم اهللا وجهه
  فقلت ال شك أنت أنت... رأيت ريب بني قليب 

  حبيث ال أينب مث أنت... أنت الذي حزت كل أين 
  فيعلم األين أين أنت... فليس لألين منك أين 

  فيعلم الوهم كيف أنت... وليس للوهم فيك وهم 
  فكل شيء أراه أنت... علماً بكل شيء أحطت 

  ويف فنائي وجدت أنت... ويف فنائي فنا فنائي 

وسئل أبو احلسن النوري رضي اهللا عنه أين اهللا من خملوقاته فقال كان اهللا وال أين واملخلوقات يف عدم فكان 
ضي يف قصة حمنة حيث هو وهو اآلن حيث كان إذ ال أين وال مكان فقال له السائل وهو علي بن ثور القا

الصوفية فما هذه األماكن واملخلوقات الظاهرة فقال عز ظاهر وملك قاهر وخملوقات ظاهرة به وصادرة عنه ال 
ال حيتاج إليها قال له صدقت  هي متصلة به وال منفصلة عنه فرغ من األشياء ومل تفرغ منه ألهنا حتتاج إليه وهو 

ا هم فأخربين ماذا أراد اهللا خبلقها قال ظهور ع زته وملكه وسلطانه قال صدقت فأخربين ما مراده من خلقه قال م
عليه قال أو يريد من الكفرة الكفر قال أفيكفرون به وهو كاره مث قال أخربين ماذا أراد اهللا بإختالف الشيع 

يه إشارة وتفريق امللل قال أراد إبالغ قدرته وبيان حكمته وإجياب لطفه وظهور عدله وإحسانه اه املراد منه وف
إىل أن جتليات احلق على ثالثة أقسام قسم أظهرهم ليظهر فيهم كرمه وإحسانه وهم أهل الطاعة واإلحسان 

وقسم أظهرهم ليظهر فيهم عفوه وحلمه وهم أهل العصيان من أهل اإلميان وقسم أظهرهم ليظهر فيهم نقمته 
واهللا تعاىل أعلم فذلكة حاصل ما اشتمل عليه وغضبه وهم أهل الكفر والطغيان فهذا سر جتليه تعاىل يف اجلملة 

هذا الباب من أول الكتاب ثالثة أمور عمل الشريعة والطريقة واحلقيقة أو تقول عمل اإلسالم واإلميان 
واإلحسان وهي البداية والوسط والنهاية ومن عالمة النجح يف النهاية الرجوع إىل اهللا يف البداية فأمرك 

عليه دون األعتماد على العمل مع وجود العمل مث ذلك على األدب يف حال التجريد بالرجوع إليه واإلعتماد 
واألسباب مث هناك يف حالة املسري عن شغل باطنك بكد التدبري فإنه سبب التكدير مث أهنضك إىل اإلجتهاد يف 



ما هو مضمون  األعمال املطلوبة منك مع التقصري فيما هو مضمون لك ليكون سبباً يف فتح بصريتك ومن مجلة
ما تطلبه بدعائك فال تستعجل ما تأخر عن وقته وال تيأس من رمحته وإذا وعدك بشيء فال تشك يف وعده وال 

تتهمه فيما ينزل بك من تعرفاته وقهره فهذه أعمال أهل البدايات أختلفت أجناسها بإختالف أحواهلم فقوله من 
ائمة كله من عمل الشريعة الذي هو مقام اإلسالم وقوله عالمة اإلعتماد على العمل إىل قوله األعمال صور ق

األعمال صور قائمة إىل قوله الكون كله ظلمة هو من عمل الطريقة الذي هو مقام اإلميان ومداره على ختليص 
الباطن وهتذبيه فأمرك باإلخالص والصدق وهو سر اإلخالص واخلمول ألنه حمله ومظهره والعزلة لتتمكن من 

ة مرآة القلب من صور األكوان لتتهيأ ألشراق مشوس العرفان مث فتح لك الباب ورفع عنك الفكرة وتصفي
ظلمة إىل آخر الباب فقد قطع لك توهم احلجاب من  احلجاب وقال لك ها أنت وربك وهو قوله الكون كله 

كافة األحباب  مجيع الوجوه فجزاه اهللا أحسن جزائه ومتعه برضوانه مع أنبيائه وأحبائه وخرطنا يف سلكهم مع
أمني وملا أدخلك احلضرة دلك على آداهبا فقال يف أول الباب الثاين مترمجاً عنها من بعض التالمذة بقوله وقال 
رضي اهللا عنه ومجلة أبوابه مخسة وعشرون باباً وثالث رسائل وجواب مث مناجات فلما فرع من الباب األول 

ه ما ترك من اجلهل شيئاً من أراد أن يظهر يف الوقت غري ما أظهره أشار إىل الباب الثاين فقال وقال رضي اهللا عن
اهللا فيه اجلهل هو ضد العلم وقيل هو عدم العلم باملقصود وهو على قسمني بسيط ومركب فالبسيط أن جيهل 

ويعلم أنه جاهل واملركب أن جيهل جهله وأقبح اجلهل اجلهل باهللا وإنكاره بعد طلب معرفته قلت من آداب 
رف احلقيقي أن يقر األشياء يف حملها ويسري معها على سريها فكلما أبرزته القدرة للعيان فهو يف غاية العا

  الكمال واإلتقان ويف ذلك قال صاحب العينية رضي اهللا عنه
  أتتك معاين احلسن فيه تسارع... وكل قبيح إن نسبت حلسنه 
  فما مث نقصان وال مث باشع... يكمل نقصان القبيح مجاله 

ا هم عليه فإذا أقام اهللا عبداً يف مقام من املقامات  وقال أبو احلسن النوري رضي اهللا عنه مراد اهللا من خلقه م
فالواجب على العارف أن يقره فيه بقلبه كائناً ما كان فإن كان ال تسلمه الشريعة رغبة يف اخلروج عنه 

ريعة طال خصمه معهم ومن عاملهم باحلقيقة بالسياسة وينظر ما يفعل اهللا قال بعضهم من عامل اخللق بالش
عذرهم والواجب أن يعاملهم يف الظاهر بالشريعة فيذكرهم ويف الباطن باحلقيقة فيعذرهم ومن أراد أن يظهر يف 

ا أظهره اهللا تعاىل يف نفسه أو يف غريه فقد مجع اجلهل كله ومل يترك منه شيئاً حيث عارض القدر  الوقت غري م
قال تعاىل إن ربك فعال ملا يريد ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك آلمن من يف األرض  ونازع القادر وقد

كلهم مجيعاً أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني ويف بعض األخبار يقول اهللا تبارك وتعاىل من مل يرض بقضائي 
ن مسعود وابن عباس رضي اهللا ومل يصرب على باليي فليخرج من حتت مسائي وليتخذ رباً سواي وقال عبد اهللا ب

عنهما ألن احلس مجرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إىل من أن أقول لشيء كان ليته مل يكن أو 
لشيء مل يكن ليته كان وقال أبو عثمان رضي اهللا عنه منذ أربعني سنة ما أقامين اهللا تعاىل يف حال فكرهته وال 

خنا سيدي علي رضي اهللا عنه يف كتابه من عرف أهل حقائق الظاهر ومل نقلين إيل غريه فسخطته وقال شيخ شيو
ينكر عليهم شيئاً من أحواهلم يظفر مبا يف أيديهم وال مينع خريهم قطعاً ومن عرف أهل حقلئق الباطن ومل ينكر 

طحب معهما عليهم شيئاً من أحواهلم يظفر مبا يف إأيديهم على كل حال العارف باهللا جيمع بني خري الفرقتني يص



مجيعاً وكل فرقة يتلون على لوهنا كشيخ شيوخنا رضي اهللا عنهم سيدي أمحد اليماين نفعنا اهللا به كان رضي اهللا 
ال ينكر حاالً من أحوال اخللق أهل الظاهر يتلمذهم يف ظواهرهم ويدفعهم إليها ويقرهم فيها وأهل  عنه ممن 

هم فيها فحصل له خري الفرقتني مبا رزقه اهللا من املعرفة البواطن يتلمذهم يف بواطنهم ويدفعهم إليها ويقر
واحلكمة قيل أن الويل الكامل يتطور جبميع األطوار يقضي مجيع األوطار اه قلت ومن تأمل األحاديث النبوية 

وجدها على هذا املنوال ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان سيد العارفني وقدوة املربني فكان يقر الناس على 
أقامهم اهللا يف حكمتهم ويرغبهم فيها فلذلك جتد األحاديث متعارضة وال تعارض يف احلقيقة فإذا نظرت يف  ما

أحاديث الذكر قلت ال أفضل منه وإذا نظرت يف أحاديث اجلهاد قلت ال أفضل منه وإذا نظرت يف أحاديث 
اب الدنيا قلت أفضل منه وإذا فضل العلم قلت ال أفضل منه وإذا نظرت يف أحاديث الزهد والتجريد من أسب

نظرت يف أحاديث الكسب واخلدمة على العيال كذلك فكل حكمة رغب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها حىت 
تقول ال أفضل منها تطييباً خلاطر أهلها ليكونوا فيها على بينة من رهبم ومل يأمرهم عليه السالم باإلنتقال عنها إذ 

ة فأقرهم عليه السالم عليها ورغبهم فيها حىت يظن من يسمع أحاديثها أنه ال مراد اهللا منهم هو تلك احلكم
أفضل منها وهو كذلك إذ ال أفضل منها يف حق أهلها واحلاصل أن العارف ال ينكر شيئاً وال جيهل شيئاً وقد 

غريه فال أبدع  قال بعض العارفني ليس يف اإلمكان أبدع مما كان وتأويله أن ما سبق يف علم اهللا يكون ال ميكن
منه وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا واهللا تعاىل أعلم مث ذكر األدب الثاين من آداب احلضرة القدسية وهي ترك 

الرعونات البشرية فقال أحالتك األعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس اإلحالة على الشيء هو 
حبيث ال يتوجه له حىت يتيسر وجوده والفراغ من الشيء  تسليطه وإغراؤه عليه واملراد هنا توقف األمر عليه

خلوه منه وفراغ القلب خلوه مما يشغله وفراغ اجلوارح خلوها من األشغال والرعونة نوع من احلمق قلت من 
آداب العارف أن يكون كامل العقل ثاقب الذهن ومن عالمة العقل إنتهاز الفرصة يف العمل ومبادرة العمر من 

ال عوض له وما حصل ال قيمة له ويف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا غري تسويف و ال أمل إذ ما فات منه 
عليه وسلم أنه قال أال وأن من عالمة العقل التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود والتزود لسكين 

ا بعد املوت واألمحق من القبور والتأهب ليوم النشور وقال صلى اهللا عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعم ل مل
أتبع نفسه هواها ومتين على اهللا األماين اه والكيس هو العاقل ودان نفسه حاسبها ويف صحف إبراهيم عليه 

ى ا مل يكن مغلوباً عل   السالم وعلى العاقل م

صنع عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه عز وجل وساعة حياسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها يف 
اهللا عز وجل وساعة خيلو فيها حباجته من املطعم واملشرب وعلى العاقل أن ال يكون ظاعناً إال لثالث تزود ملعاد 

أو مرمة ملعاش أو لذة من غري حمرم وعلى العاقل أن يكون بصرياً بزمانه مقبالً على شأنه حافظاً للسانه ومن 
يما يعنيه اه فا حالتك األعمال وتأخريها إىل وقت آخر تكون فيه فارغ حسب كالمه من عمله قل كالمه إال ف

القلب أو القالب من عالمة الرعونة واحلمق وهو غرور ومن أين لك أن تصل إىل ذلك الوقت واملوت هاجم 
عليك من حيث ال تشعر وعلى تقدير وصولك إليه ال تأمن من شغل آخر يعرض لك وفراغ األشغال من حيث 

م نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ أي كثري من الناس فقدومها هو نادر لقوله عليه السال
وغبنوا فيهما إذ كثري منهم ال جتده إال مشغوالً بدنياً أو مفتوناً هبوى أو مريضاً مبتلى ومفهوم الكثري أن القليل 



وا رحباً عظيماً وإن ضيعومها من الناس رزقهم اهللا الصحة والفراغ فإن عمر ومها بطاعة موالهم فقد شكروا ورحب
فقد خسروا خسراناً مبيناً وكفروا هباتني النعمتني فجدير أن تسلبا عنهم وهو أيضاً من عالمة اخلذالن وسيأيت 

من كالم الشيخ اخلذالن كل اخلذالن أن تقل عوائقك مث ال تقبل عليه فالواجب على اإلنسان أن يقطع عالئقه 
إىل خدمة مواله وال ينتظر وقتاً آخر إذ الفقري ابن وقته فال جتده مشغوالً إال بفكرة وعوائقه وخيالف هواه ويبادر 

أو نظرة أو ذكر أو مذاكرة أو خدمة شيخ يوصله إىل مواله وقد قلت لبعض اإلخوان الفقري الصديق ليس له 
الث وهو إقامته حيث فكرة وال هدرة إال يف احلضرة أو ما يوصله للحضرة واهللا تعاىل أعلم مث ذكر األدب الث

أقامه اهللا فقال ال تطلب منه أن خيرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك ألستعملك من غري إخراج 
قلت من آداب العارف اإلكتفاء بعلم اهللا واإلستغناء به عما سواه فإذا أقامه اهللا تعاىل يف حالة من األحوال فال 

ة أخرى فلو أراد احلق تعاىل أن خيرجه من تلك احلالة ويستعمله فيما يستحقرها ويطلب اخلروج منها إىل حال
سواها ألستعمله من غري أن يطلب منه أن خيرجه بل ميكث على ما أقامه فيه احلق تعاىل حىت يكون هو الذي 

يتوىل أخراجه كما توىل أدخاله وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق فاملدخل الصدق هو أن 
ه باهللا واملخرج الصدق هو أن خترج منه باهللا وهذا هو الفهم عن اهللا وهو من عالمة حتقق املعرفة باهللا تدخل في

فالعارف باهللا إذا كان أعزب ال يتمين التزويج وإذا كان متزوجاً ال يتمىن الفراق وإذا كان فقرياً ال يتمىن الغين 
مىن املرض، وإذا كان مريضاً ال يتمىن الصحة، وإذا كان وإذا كان غنياً ال يتمىن الفقر وإذا كان صحيحاً ال يت

وإذا كان مقبوضاً ال يتمىن البسط وإذا كان مبسوطاً ال يتمين . عزيزاً ال يتمىن الذل وإذا كان ذليالً ال يتىن العز
ال يتمين القوة وإذا كان مقيماً ال يتمىن الس فر وإذا القبض وإذا كان قوياً ال يتمىن الضعف وإذا كان ضعيفاً 

كان مسافر ال يتمىن األقامة وهكذا باقي األحوال ينظر ما يفعل اهللا به وال ينظر ما يفعل بنفسه لتحقق زواله بل 
يكون كامليت بني يدي الغاسل أو كالقلم بني األصابع كما قال الصاحب العينية رضي اهللا عنه أن تكون له 

ها نفسه وساعة يتفكر فيها يف صنع اهللا عز وجل ساعات ساعة يناجي فيها ربه عز وجل وساعة حياسب في
وساعة خيلو فيها حباجته من املطعم واملشرب وعلى العاقل أن ال يكون ظاعناً إال لثالث تزود ملعاد أو مرمة 
ملعاش أو لذة من غري حمرم وعلى العاقل أن يكون بصرياً بزمانه مقبالً على شأنه حافظاً للسانه ومن حسب 

يما يعنيه اه فاحالتك األعمال وتأخريها إىل وقت آخر تكون فيه فارغ القلب أو كالمه من عمله ق ل كالمه إال ف
القالب من عالمة الرعونة واحلمق وهو غرور ومن أين لك أن تصل إىل ذلك الوقت واملوت هاجم عليك من 

حيث هو نادر حيث ال تشعر وعلى تقدير وصولك إليه ال تأمن من شغل آخر يعرض لك وفراغ األشغال من 
لقوله عليه السالم نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ أي كثري من الناس فقدومها وغبنوا 
فيهما إذ كثري منهم ال جتده إال مشغوالً بدنياً أو مفتوناً هبوى أو مريضاً مبتلى ومفهوم الكثري أن القليل من 

ا بطاعة موالهم فقد شكروا ورحبوا رحباً عظيماً وإن ضيعومها الناس رزقهم اهللا الصحة والفراغ فإن عمر ومه
فقد خسروا خسراناً مبيناً وكفروا هباتني النعمتني فجدير أن تسلبا عنهم وهو أيضاً من عالمة اخلذالن وسيأيت 
 من كالم الشيخ اخلذالن كل اخلذالن أن تقل عوائقك مث ال تقبل عليه فالواجب على اإلنسان أن يقطع عالئقه

وعوائقه وخيالف هواه ويبادر إىل خدمة مواله وال ينتظر وقتاً آخر إذ الفقري ابن وقته فال جتده مشغوالً إال بفكرة 
أو نظرة أو ذكر أو مذاكرة أو خدمة شيخ يوصله إىل مواله وقد قلت لبعض اإلخوان الفقري الصديق ليس له 

تعاىل أعلم مث ذكر األدب الثالث وهو إقامته حيث  فكرة وال هدرة إال يف احلضرة أو ما يوصله للحضرة واهللا



أقامه اهللا فقال ال تطلب منه أن خيرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك ألستعملك من غري إخراج 
قلت من آداب العارف اإلكتفاء بعلم اهللا واإلستغناء به عما سواه فإذا أقامه اهللا تعاىل يف حالة من األحوال فال 

ها ويطلب اخلروج منها إىل حالة أخرى فلو أراد احلق تعاىل أن خيرجه من تلك احلالة ويستعمله فيما يستحقر
سواها ألستعمله من غري أن يطلب منه أن خيرجه بل ميكث على ما أقامه فيه احلق تعاىل حىت يكون هو الذي 

فاملدخل الصدق هو أن  يتوىل أخراجه كما توىل أدخاله وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق
تدخل فيه باهللا واملخرج الصدق هو أن خترج منه باهللا وهذا هو الفهم عن اهللا وهو من عالمة حتقق املعرفة باهللا 

فالعارف باهللا إذا كان أعزب ال يتمين التزويج وإذا كان متزوجاً ال يتمىن الفراق وإذا كان فقرياً ال يتمىن الغين 
الفقر وإذا كان صحيحاً ال يتمىن املرض، وإذا كان مريضاً ال يتمىن الصحة، وإذا كان  وإذا كان غنياً ال يتمىن

وإذا كان مقبوضاً ال يتمىن البسط وإذا كان مبسوطاً ال يتمين . عزيزاً ال يتمىن الذل وإذا كان ذليالً ال يتىن العز
ال يتمين القوة  وإذا كان مقيماً ال يتمىن السفر وإذا القبض وإذا كان قوياً ال يتمىن الضعف وإذا كان ضعيفاً 

كان مسافر ال يتمىن األقامة وهكذا باقي األحوال ينظر ما يفعل اهللا به وال ينظر ما يفعل بنفسه لتحقق زواله بل 
  يكون كامليت بني يدي الغاسل أو كالقلم بني األصابع كما قال الصاحب العينية رضي اهللا عنه

  ا قلم واألقتدار أصابعأن... أراين كاآلالت وهو حمركي 

قال تعاىل وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية وقال تعاىل وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا وأوحى اهللا 
تعاىل إىل داوود عليه السالم فقال يا داوود تريد وأريد وال يكون إال ما أريد فإن سلمت يل ما أريد أتيتك مبا 

أتعبتك فيما تريد وال يكون أال ما أريد وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب  تريد وإن مل تسلم يل ما أريد
هريرة جف القلم مبا أنت الق ويف حديث آخر جفت األقالم وطويت الصحف وقال شيخ شيوخنا سيدي أمحد 

صاحبها جالساً  اليماين رضي اهللا عنه حني سأله وأصحابه عن حقيقة الوالية فقال هلم حقيقة الوالية هو إذا كان
يف الظل ال تشتهي نفسه اجللوس يف الشمس وإذا كان جالساً يف الشمس ال تشتهي نفسه اجللوس يف الظل اه 

وهذا كله مع اإلختيار دون األمر الضروري وقد تقدم قول شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه من 
قيمه مواله فيه يف الوقت يعين ماله مراد إال ما أوصاف الويل الكامل أن ال يكون حمتاجاً إال على احلال الذي ي

يربز من عنصر القدرة ال تشتهي نفسه غريه اه قلت فإذا جتلى يف العارف شيء من هذه األمور أعين اإلنتقال 
من حال إىل حال فليتأن وليصرب حىت يفهم أنه من اهللا بإشارة ظاهرة أو باطنة أو هاتف حسي أو معنوي 

فإن اهللا تعاىل خياطبه مبا يفعل وهذا أمر جمرب صحيح عند العارفني حىت أهنم ال يتصرفون ولينصت إىل اهلواتف 
إال بإذن من اهللا ورسوله إذ ال فرق عند أهل اجلمع جعلنا اهللا منهم آمني وهذا كله إذا كان احلال الذي هو فيه 

وهو رفع اهلمة عن األكوان ودوام مث ذكر األدب الرابع . موافقاً للشريعة وإال فليطلب اخلروج منه مبا ميكن
الترقي يف مقامات العرفان فقال ما أرادت مهة سالك أن تقف عند ما كشف هلا إال ونادته هواتف احلقيقة الذي 

تطلب أمامك وال تربجت ظواهر املكونات إال ونادته حقائقها إمنا حنن فتنة فال تكفر مهة السالك هي القوة 
ا وصلت إليه هو الغاية أو فيه كفاية وهواتف احلقيقة الباعثة له على السريو وقوفه ا مع الشيء هو إعتقادها أن م

هي لسان حال الكشف عن عني التحقيق وتربج الشيء ظهوره يف حال الزينة لقصد اإلمالة وظواهر املكونات 
ا الباطين وهو هو ما كساها من احلسن واحلكمة وتزيينها هو خرق عوائدها له وأنقيادها حلكمه وحقائقها نوره



جتلي املعىن فيها قلت السالك هو الذي يشهد األثر فإن كان يشهده يف نفسه سالك فقط وهو يف حالة السري 
وإن كان يشهده باهللا فهو سالك جمذوب واملقامات اليت يقطعها ثالث فناء يف األفعال وفناء يف الصفات وفناء 

وفناء يف الفناء وهو مقام البقاء مث الترقي ما ال هناية له فإذا يف الذات أو تقول فناء يف اإلسم وفناء يف الذات 
كشف للسالك عن سر توحيد األفعال وذاق حالوته وأرادت مهته أن تقف مع ذلك املقام نادته هواتف حقيقة 
الفناء يف الصفات الذي تطلب أمامك وإذا ترقي إىل مقام الفناء يف الصفات وكشف له عن سر توحيد الصفات 

شرف على الفناء يف الذات وأرادات مهته أن تقف مع ذلك املقام نادته هواتف حقيقة الفناء يف الذات وأست
الذي تطلب أمامك وإذا ترقي إىل الفناء يف الذات وكشف له عن سر توحيد الذات وأرادت مهته أن تقف مع 

مك وإذا وصل إىل البقاء نادته ذلك املقام نادته هواتف حقيقة فناء الفناء أو حقيقة البقاء الذي تطلب أما
هواتف العلوم الغيبية وقل رب زدين علماً وقد قال عليه السالم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

نفسك أو تقول إذا كشف للمريد عن الفناء يف اإلسم وذاق حالوة العمل والذكر وأرادت مهته أن تقف معها 
ي تطلب أمامك فإذا ترقي إىل مقام الفناء يف الذات وذاق حالوته ومل نادته هواتف حقائق الفناء يف الذات الذ

يتمكن وقنع بذلك وأرادت مهته أن تقف مع ذلك نادته هواتف حقيقة التمكني الذي تطلب أمامك وإذا متكن 
ومل يطلب زيادة الترقي نادته هواتف الترقي الذي تطلب أمامك وهكذا كل مقام ينادي على ما قبله يا أهل 

رب ال مقام لكم وإذا تربجت أي ظهرت بزينتها وحللها للسالك أو للعارف ظواهر املكونات خبرق عوائدها يث
وأنقيادها له وتصرفه فيها هبمته كاملشي على املاء والطريان يف اهلواء ونبع املاء وجلب الطعام وغري ذلك من 

الوة حسها نادته هواتف املعاين الباطنة الكرامات احلسية وأرادت مهة السالك أن تقف مع ظواهرها وتشتغل حب
دون معرفة مالكها ومنشيها املتجلي فيها أو تعرض عنها وتنفذ إىل نور  إمنا حنن فتنة لك خنتربك هل تقنع هبا 

  معانيها وشهود مالكها وجمريها فال تكفر وجتحد

ه املقامات والسري فيها فقال مثل املتجلي هبا فتنكره فتكون من اجلاهلني وقد ضرب الساحلي يف البغية مثالً هلذ
ذلك كملك ظهر باملشرق مثالً وأرسل لنا رسالً بكتاب من عنده فقرؤا علينا كتاب امللك وشوقوناً إليه غاية 
التشويق بذكر كرمه وحماسنه فمن الناس من أعرض عن طاعته واألنقياد إليه وهم الكفار ومن الناس من قبل 

حضرة امللك وهم عوام املسلمني ضعفاء احملبة واليقني ومن الناس من تشوق وآمن ومل يقدر على النهوض إىل 
للملك وهنض إىل حضرته فقالت له الرسل حنن نسريك ونعرفك الطريق فتقدموا أمامهم يسريون هبم مث أن امللك 

ورأوا حسنه  بين دياراً ومنازل ينزلوهنا كل منزل أعظم من الذي قبله هكذا إىل حضرته فإذا نزلوا أول املنازل
وهبجته أرادوا أن يقيموا فيه فتقول هلم الرسل الذين جاؤا من عند امللك الذي تطلبون أمامكم فينهضوهنم من 
ذلك املنزل فإذا نزلوا الثاين وجدوه أعظم من األول فرييدون أن يقيموا فيه فترحلهم الرسل إىل ما بعده هكذا 

هنم على امللك فيقولون هلم ها أنتم وربكم فيسترحيون من تعب يقطعون هبم املنازل منزالً منزالً حيت يوقفو
ويتمتعون باجملالسة والنظر واملراد بالرسل هنا األنبياء الذين بعثهم اهللا وخلفاؤهم ممن كان على قدمهم ممن مجع 

العهد به وقد بني احلقيقة والشريعة وهذه املنازل هي املقامات اليت يقطعها املريد اه باملعين مع األختصار لطول 
أشار الششتري إىل التنبيه على عدم الوقوف مع هذه املقامات والكرامات فقال هبا فتنكره فتكون من اجلاهلني 
وقد ضرب الساحلي يف البغية مثالً هلذه املقامات والسري فيها فقال مثل ذلك كملك ظهر باملشرق مثالً وأرسل 



لك وشوقوناً إليه غاية التشويق بذكر كرمه وحماسنه فمن الناس لنا رسالً بكتاب من عنده فقرؤا علينا كتاب امل
من أعرض عن طاعته واألنقياد إليه وهم الكفار ومن الناس من قبل وآمن ومل يقدر على النهوض إىل حضرة 

امللك وهم عوام املسلمني ضعفاء احملبة واليقني ومن الناس من تشوق للملك وهنض إىل حضرته فقالت له الرسل 
نسريك ونعرفك الطريق فتقدموا أمامهم يسريون هبم مث أن امللك بين دياراً ومنازل ينزلوهنا كل منزل أعظم حنن 

من الذي قبله هكذا إىل حضرته فإذا نزلوا أول املنازل ورأوا حسنه وهبجته أرادوا أن يقيموا فيه فتقول هلم 
من ذلك املنزل فإذا نزلوا الثاين وجدوه  الرسل الذين جاؤا من عند امللك الذي تطلبون أمامكم فينهضوهنم

أعظم من األول فرييدون أن يقيموا فيه فترحلهم الرسل إىل ما بعده هكذا يقطعون هبم املنازل منزالً منزالً حيت 
يوقفوهنم على امللك فيقولون هلم ها أنتم وربكم فيسترحيون من تعب ويتمتعون باجملالسة والنظر واملراد بالرسل 

اء الذين بعثهم اهللا وخلفاؤهم ممن كان على قدمهم ممن مجع بني احلقيقة والشريعة وهذه املنازل هي هنا األنبي
املقامات اليت يقطعها املريد اه باملعين مع األختصار لطول العهد به وقد أشار الششتري إىل التنبيه على عدم 

  الوقوف مع هذه املقامات والكرامات فقال
ا فال تلتفت يف السري غريا    سوي اهللا غري فإختذ ذكره حصناً... وكل م
ال تقم فيه أنه    حجاب فجد السري وأستنجد العونا... وكل مقام 

ا... ومهما ترى كل املراتب جتتلي  ثلها حلن   عليك فحل عنها فعن م
  فال صورة جتلي وال طرفة جتين... وقل ليس يل يف غري ذاتك مطلب 

يف هذا الباب قد تكون خاصة بالعارف وقد يشاركه فيها غريه وأعلم أن هذه اآلداب اليت ذكرها الشيخ 
فلذلك يعرب بعبارة واسعة لتكون عامة ألن املريد قد يترقي إىل مقام وقد بقيت عليه بقية مما قبله فيكملها فيه 
ك واهللا تعاىل أعلم مث ذكر األدب اخلامس وهو ترك الطلب من حيث هو قال فيما يأيت رمبا دهلم األدب على تر

الطلب فقال طلبك منه أهتام له وطلبك له غيبة منك عنه وطلبك لغريه لقلة حيائك منه وطلبك من غريه لوجود 
بعدك منه قلت طلبك منه يكون بالتضرع واألبتهال وطلبك له يكون بالبحث واألستدالل وطلبك لغريه يكون 

بعة طلب احلق ومنه طلب الباطل ومنه بالتعرف واألقبال وطلبك من غريه يكون بالتملق والسؤال وحاصلها أر
وكلها مدخولة عند احملققني أما طلبك منه فلوجود هتمتك له ألنك إمنا طلبته خمافة أن يهملك أو يغفل عنك 

فإمنا ينبه من جيوز منه األغفاء وإمنا يذكر من ميكن منه األمهال وما اهللا بغافل عما تعلمون أليس اهللا بكاف عبده 
ا أعطي السائلني فالسكون حتت جماري وقال صلى اهللا عل يه وسلم من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل م

األقدار أفضل عند العارفني من التضرع واألبتهال وكان شيخ شيوخنا موالي العريب رضي اهللا عنه يقول الفقري 
ا ورد منهم الدعاء فإمنا الصادق مل تبق له حالة يطلبها وأن كان وال بد من الطلب فليطلب املعرفة اه قلت وإذ

اً للقسمة إذا ما قسم لك واصل إليك ولو سألته أن مينعكه ما أجابك ويف املسألة  هو عبودية وحكمة ال طلب
خالف بني الصوفية هل السكوت أوىل أو الدعاء والتحقيق أن ينظر ما يتجلى فيه وينشرح له الصدر فهو املراد 

ا منه وأما طلبك له فهو دليل على غيبتك  عنه بوجود نفسك فلو حضر قلبك وغبت عن نفسك وومهك مل
  وجدت غريه

  وعن هتامة هذا فعل متهم... أراك تسأل عن جند وأنت هبا 



  وقال ابن املرحل السبيت رضي اهللا عنه
  وأسأل شوقاً عنهم وهم معي... ومن عجب أين أحن إليهم 

  ضلعيويشكو النوى قليب وهم بني أ... وتبكيهم عيين وهم بسوادها 
  وللرفاعي رضي اهللا عنه

  يا قوم من هو روحي كيف أنساه... قالوا أتنسى الذي هتوى فقلت هلم 
  من العجائب ينسي العبد مواله... وكيف أنساه واألشياء به حسنت 
  إال وقلت جهاراً قل هو اهللا... ما غاب عين ولكن لست أبصره 

دم أنسك به أما وجه قلة حيائك منه فألنه يناديك إىل وأما طلبك لغريه أي ملعرفة غريه فلقلة حيائك منه وع
احلضرة وأنت تفر منه إىل الغفلة ومثال ذلك كمن كان يف حضرة امللك وامللك مقبل عليه مث جيعل هو يريد 

اخلروج منها ويلتفت إىل غريه فهذا يدل على قلة حيائه وعدم أعتنائه بامللك فهو حقيق بأن يطرد إىل الباب أو 
ال تعرف وأما وجه عدم أنسك به إىل البا ب أو إىل سياسة الدواب وقد قالوا أنكر من تعرف وال تتعرف ملن 

فألنك لو أنست به ألستوحشت من خلقه فال يتصور منك طلب معرفتهم وأنت تفر منهم فإذا آنسك به 
ن اخللق أوحشك من خلقه وبالعكس واألستئناس بالناس من عالمة األفالس إقبالك على احلق أدبارك ع

وإقبالك على اخللق إدبارك عن احلق وقد عدوا من أصول الطريق األعراض عن اخللق يف األقبال واألدبار وأمتا 
ا أحتجت إىل سؤال غريه وهو لئيم  طلبك من غريه فلوجود بعدك عنه إذ لو حتققت بقربه منك وهو كرمي م

األمتنان ويف بعض الكتب املنزلة يقول اهللا  وسيأيت يف املناجاة أم كيف يطلب من غريك وأنت ما قطعت عادة
تبارك وتعاىل إذا أنزلت بعبدي حاجة فرفعها إىل أعلم ذلك من نيته لو كادته السموات السبع واألرضون السبع 

جلعلت من أمره فرجاً وخمرجاً وإذا أنزلت بعبدي حاجة فرفعها إىل غريي أضحت األرض من حتته وأسقطت 
ألسباب فيما بيين وبينه أو كما قال لطول العهد به فتحصل أن األدب هو األكتفاء السماء من فوقه وقطعت ا

بعلم اهللا والتحقق مبعرفة اهللا واألستغناء به عما سواه واهللا تعاىل أعلم مث ذكر األدب السادس وهو التسليم 
النفس بفتح الفاء  والرضى مبا جيري به القدر والقضاء فقال ما من نفس تبديه أال وله قدر فيك ميضيه قلت

دقيقة من الزمان قدر ما خيرج النفس ويرجع وهو أوسع من الطرفة والطرفة أوسع من اللحظة وهي  عبارة عن 
رمق البصر ورده والقدر هو العلم السابق لألشياء قبل أن تظهر وهو أعلم أوقاهتا وأماكنها ومقاديرها وعدد 

ا من اآلفات فإذا علمت أيها األنسان أن أنفاسك قد عمها أفرادها وما يعرض هلا من الكيفيات وما ينزل هب
القدر وال يصدر منك وال من غريك إال ما سبق به علمه وجرى به قلمه لزمك أن ترضى بكل ما جيري به 

القضاء فأنفاسك معدودة وطرفاتك وحلظاتك حمصورة فإذا أنتهى آخر أنفاسك رحلت إىل آخرتك وإذا كانت 
  الك باخلطوات واخلطوات وغري ذلك من التصرفات وهللا در القائلاألنفاس معدودة فما ب

ا    ومن كتبت عليه خطى مشاها... مشيناها خطى كتبت علين
  فليس ميوت يف أرض سواها... ومن قسمت منيته بأرض 

وحقيقة الرضى هو تلقي املهالك بوجه ضاحك وحقيقة التسليم أستواء النقمة والنعيم حبيث ال خيتار يف أيهما 
قيم وهذا هو مقام أهل الكمال الذين حتققوا بالزوال نفعنا اهللا بذكرهم وخرطنا يف سلكهم أمني مث ذكر األدب ي



السابع وهو دوام املراقبة ومواصلة املشاهدة فقال ال تترقب فراغ األغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود املراقبة 
 بكسر الغني وهو ما يغري القلب عن حاله والغالب له فيما هو مقيمك فيه الترقب هو األنتظار واألغيار مجع غري

أستعماله فيما يغريه من حالة الكمال إىل حالة النقص وعند الصوفية كل ما يشغل عن احلضرة ويغري القلب 
عنها فهو غري واملراقبة هي العسة على القلب لئال خيرج من حضرة الرب واملراد هبا يف كالم الشيخ مطلق 

بة القلب كما تقدم وتصدق مبراقبة الروح وهي عسها على دوام الشهود ومبراقبة السر العسة فتصدق مبراق
وهي عسته على دوام الترقي واألدب قلت إذا أقامك احلق تعاىل يف حال يغلب فيها وجود األغيار لغلبة احلس 

يف احلضور لئال  فيها كما إذا أقامك يف شغل دنيوي يف الظاهر ال حميد لك عنه فجاهد قلبك يف العسة عليه
تسرقك الغفلة أو جاهد روحك يف العسة عليها يف دوام الشهود لئال يسرقك احلس أو جاهد سرك يف أستمداد 

املوهب والعلوم لئال حيصل ذلك فتور وال تترقب أي تنتظر فراغ شغل يدك من تلك األغيار فتؤخر حضور 
ال اليت أقامك احلق فيها فيكون يف حقك سوء أدب قلبك إىل متام شغل يدك فيفوتك وجود املراقبة يف تلك احل

وفيه أيضاً تضييع ذلك الوقت وخلوه من معاملة احلق وصرف األوقات ال ميكن قضاؤها ولقد بلغين أن شيخ 
شيخنا موالي العريب رضي اهللا عنه كان إذا رأى أصحابه يف شغل وخاف عليهم أن يسرقهم احلس نادي عليهم 

يهاً هلم وأيقاظاً من شهود احلس وقد ذكر الشعراين يف العهود عن بعض أشياخه أنه بأعلى صوته أنت أنت تنب
كان ال يغيب عن اهللا ولو يف حالة اجلماع وهذا شأن أهل األعتناء من العارفني وهذا هو مجع اجلمع واهللا تعاىل 

اخل ألن ذلك يف عمل أعلم تنبيه ليس هذا تكراراً مع ما تقدم يف قوله أحالتك األعمال على وجود الفراغ 
اجلوارح وهذا يف عمل القلوب يدلك على ذلك تعبريه هنا باملراقبة وتعبريه مث األعمال واألفادة خري من األعادة 
وباهللا التوفيق وإذا حصلت لك املراقبة أو املشاهدة يف حال األغيار فال تستغرب ما تراه من األكدار لئال حيصل 

ه ال تستغرب وقوع األكدار ما دمت يف هذه الدار فإهنا ما أبرزت إال ما هو لك األنكار وإىل هذا أشار بقول
مستحق وصفها وواجب نعتها األستغراب تصيري الشيء غريباً حىت يتعجب منه واألكدار كل ما يكدر على 

النفس ويؤملها ومستحق وصفها ما تستحق أن توصف به وواجب نعتها ما جيب أن تنعت به قال بعضهم 
ون باألمور الالزمة والنعت يكون بالعوارض الطارئة فاألمور الالزمة كالبياض والسواد والطول الوصف يك

والقصر والعوارض كاملرض والصحة والفرح واحلزن وغري ذلك واملراد هنا باألوصاف ما يتكرر وقوعه 
زالزل ألهنم يقولون كاملوت واألمراض وما يقع كثرياً وبالنعوت ما يقل وقوعه يف العادة كالفنت واهلرج وال

األوصاف لوازم والنعوت عوارض وقيل شيء واحد وهو األصح قلت من آداب العارف أن ال يستغرب شيئاً 
ا كانت جاللية أو مجالية فإن نزلت به نوازل قهرية أوة  من جتليات احلق وال يتعجب من شيء منها كائنة م

وع ذلك ألن جتليات هذه الدار جلها جاللية ألهنا وقعت يف هذه الدار أكدار وأغيار جاللية فال يستغرب وق
دار أهوال ومنزل فرقة وأنتقال ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف بعض خطبه أيها الناس إن هذه 

الدار دار التواء أي هالك ال دار أستواء ومنزل ترح أي حزن ال منزل فرح فمن عرفها مل يفرح لرخائها ومل 
ا إال وأن اهللا خلق الدنيا دار بلوى واآلخرة دار عقيب فجعل بلوى الدنيا لثواب اآلخرة سبباً حيزن لشقائه

وثواب اآلخرة من بلوى الدنيا عوضاً فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي وأهنا لسريعة التوي وشيكة األنقالب 
ا يف عمران دار قد قضي فأحذروا حالوة رضاعها ملرارة فطامها وأهجروا لذيذ عاجلها لكربة آجلها وال تسعو

اهللا خراهبا وال تواصلوها وقد أراد هللا منكم أجتناهبا فتكونوا لسخطه متعرضني ولعقوبته مستحقني وقال اجلنيد 



رضي اله عنه ليس أستبشع مما يرد على من العامل ألين أصلت أصالً وهو أن الدار دارهم وغم وبالء وفتنة وأن 
  اين بكل ما أكره فإن تلقاين مبا أحب فهو فضل وإال فاألصل هو األول ويفالعامل كله شر ومن حكمه أنه يتلق

  ذلك قيللك قيل
  شدائده قبل أن تنزالً... ميثل ذو اللب يف لبه 

ا كان يف نفسه مثالً... فإن نزلت بغتة مل ترعه    مل
  فصري آخره أوالً... رآى األمر يفضي إىل آخر 

  ن قد خالوينسى مصارع م... وذو اجلهل يأمن أيامه 
  ن ببعض مصائبه أعوالً... فإن دمهته صروف الزما 
  لعلمه الصرب عند البال... ولو قدم احلزم من نفسه 

قال أبو سليمان الداراين ألمحد بن أيب احلواري يا أمحد جوع قليل وعري قليل وذل قليل وصرب قليل وقد 
أو لغريك من األكدار ما دمت مقيماً يف هذه أنقضت عنك أيام الدنيا اه فال تستغرب أيها العارف ما يقع بك 

الدار ألهنا ما برز فيها من التجليات اجلاللية إال ما هو مستحق أن تتصف به وواجب أن تنعت به فال تستغرب 
شيئاً وال تتعجب من شيء بل الواجب عليك أن تعرف اهللا يف اجلالل واجلمال واحللوة واملرة وأما أن كنت ال 

مال فهذا هو مقام العوام واملعرفة يف اجلالل هو السكون واألدب والرضى والتسليم فينبغي تعرفه إال يف اجل
للفقري أن يكون كعشب السمار إذا جاءت محلة الوادي حين رأسه وإذا ذهبت رفع رأسه وكما ال تستغرب 

ال تفرح  وقوع األكدار حبيث ال حتزن وال ختف وال جتزع كذلك ال تتعجب من وقوع املسار وهو اجلمال حبيث 
  .وال تبطر فإن اجلالل مقرون باجلمال واجلمال مقرون باجلالل يتعاقبان تعاقب الليل والنهار

ا يربز من عنصر القدرة  والعارف يتلون مع كل واحد منهما ال يستغرب شيئاً وال يتعجب من شيء إذ كل م
جب من شيء وال يتردد يف شيء وعد كله واحد وهبذا وقع التفريق بني الصادق والصديق ألن الصديق ال يتع

به خبالف الصادق فقط فإنه مهما رأى شيئاً مستغرباً تعجب منه وإذا وعد بشيء قد يتردد يف أمتثاله وقد 
وصف اهللا تعاىل السيدة مرمي بالصديقية ومل يصف السيدة سارة هبا ألهنا ملا بشرت بالولد على وجه خرق العادة 

جيب فلذلك قالت هلا املالئكة أتعجبني من أمر اهللا خبالف مرمي فلم تتعجب أستغربت وقالت أن هذا لشيء ع
وإمنا سألت سؤال أستفهام فقط أو سألت عن وقت ذلك أو كيفيته هل بالتزوج أو بغريه واهللا تعاىل أعلم، مث 

ب األخالص ذكر األدب الثامن وهو أن يكون تصرفه باهللا وهللا ومن اهللا وإىل اهللا وهو مقام الصدق الذي هو ل
ا توقف مطلب أنت طالبه بربك وال تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك التوقف  وأخالص خواص اخلواص فقال م

احلبس والتعذر واملطلب ما يطلب قضاؤه والتيسر التسهيل قلت إذا عرضت لك حاجة من حوائج الدنيا 
إذا طلبتها باهللا تيسر أمرها وسهل واآلخرة وأردت أن تقضي لك سريعاً فأطلبها باهللا وال تطلبها بنفسك فإنك 

قضاؤها وإن طلبتها بنفسك صعب قضاؤها وتعسر أمرها وال يتوقف وحيبس أمر طلبته بربك وال يتيسر ويسهل 
أستعينوا باهللا وأصربوا أن " أمر طلبته بنفسك قال تعاىل حاكياً عن سيدنا موسى عليه السالم وقال موسى لقومه 

فكل من أستعان باهللا وصرب يف طلب حاجته كانت " ن عباده والعاقبة للمتقني األرض هللا يورثها من يشاء م
أي كافيه كل ما أمهه وقال صلى اهللا " ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه " العاقبة له وكان من املتقني وقال تعاىل 



أن أتتك من غري عليه وسلم لبعض أصحابه وهو سويد بن غفلة ال تطلب اإلمارة فإنك أن طلبتها وكلت إليها و
مسألة أعنت عليها وعالمة الطلب باهللا هو الزهد يف ذلك األمر واالشتغال باهللا عنه فإذا جاء وقته تكون بإذن 

اهللا وعالمة الطلب بالنفس هو احلرص والبطش إليه فإذا تعذر عليه أنقبض وتغري عليه فهذا ميزان من كان طلبه 
طلب حوائجه بنفسه خاب سعيه  باهللا وطلبه بنفسه فمن طلب حوائجه باهللا قضيت معىن وأن مل تقض حساً ومن 

وضاع وقته وأن قضيت هتمته وحاجته وها هنا ضابط يعرف به أهل العناية من أهل اخلذالن وأهل الوالية من 
  :أهل اخلسران ذكره الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه فقال

ه العبودية هللا وستر عنه حظوظ نفسه وجعله يتقلب يف عبوديته إذا أكرم اهللا عبداً يف حركاته وسكناته نصب ل
ا قدر له وال يلتفت إليها كأنه يف معزل عنها وإذا أهان اهللا عبداً يف حركاته  واحلظوظ عنه مستورة مع جري م

وسكناته نصب له حظوظ نفسه وستر عنه عبوديته فهو يتقلب يف شهواته وعبودية اهللا عنه مبعزل وأن كان 
عليه شيء منها يف الظاهر قال وهذا باب من الوالية واألهانة وأما الصديقية العظمي والوالية الكربى جيري 

فاحلظوظ واحلقوق كلها سواء عند ذوي البصرية ألنه باهللا فيما يأخذ ويترك اه نقله الشيخ زروق يف بعض 
ولو كانت باهللا فالعمل باهللا شروحه واحلاصل أن تصرفات العارف كلها باهللا وتصرفات غريه كلها بالنفس 

يوجب القربة والعمل هللا يوجب املثوبة العمل باهللا صاحبه داخل احلجاب يف مشاهدة األحباب والعمل هللا 
يوجب الثواب من وراء الباب العمل باهللا من أهل التحقيق والعمل هللا من أهل التشريع العمل هللا من أهل قوله 

  .أهل قوله تعاىل وإياك نستعنيتعاىل إياك نعبد والعمل باهللا من 
وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه بني العمل باهللا والعمل هللا ما بني الدينار والدرهم اه وباهللا التوفيق 
ومن كان علمه باهللا كان راجعاً إليه يف كل شيء ومعتمداً عليه يف كل حال وإليه أشار بقوله من عالمة النجح 

ىل اهللا يف البدايات النجح يف الشيء هو بلوغ القصد واملراد فيه وجنحت مطالبه إذا يف النهايات الرجوع إ
ا أحب وهناية الشيء متامه وبدايته أوله قلت إذا توجهت مهتك أيها املريد إىل طلب شيء أي  قضيت وبلغ منها م

رجع إىل اهللا يف بداية شيء كان وأردت أن ينجح أمره وتبلغ مرادك فيه وتكون هنايته حسنة وعاقبته حممودة فأ
طلبه وأنسلخ من حولك وقوتك وقل كما قال عليه السالم إن يكن من عند اهللا ميضه فال حترص عليه وال هتتم 
بشأنه فما شاء اهللا كان وما مل يشأ ربنا مل يكن فلو إمجعت األنس واجلن على أن ينفعوك بشيء مل يقدره اهللا لك 

أن يضروك بشيء مل يقدره اهللا عليك مل يقدروا على ذلك جفت األقالم  مل يقدروا على ذلك ولو أجتمعوا على
وطويت الصحف كما يف احلديث فإذا طلبت شيئاً وكنت فيه معتمداً على اهللا ومفوضاً أمرك إىل اهللا تنظر ما 

سبق يف علم اهللا كان ذلك عالمة جنح هنايتك وحصول مطلبك قضيت يف احلس أو مل تقض ألن مرادك مع مراد 
  .اهللا ال مع مراد نفسك

اً ال تشتهي إال ما قضي اهللا وال تنظر إال ما يربز من عند اهللا قد فنيت عن حظوظك  قد إنقلبت حظوظك حقوق
وشهواتك وإن طلبت شيئاً بنفسك معتمداً على حولك وقوتك حريصاً على قضائها جاهداً يف طلبها كان ذلك 

م جنح هنايتها وإن قضيت يف احلس وكلت إليها فتعبت بسببها عالمة على عدم قضائها وخيبة الرجاء فيها وعد
ا قبلها وشرح هلا  ومل تعن على شؤوهنا ومآرهبا وهذا كله جمرب صحيح عند العام واخلاص وهذه احلكمة تتميم مل
ته واهللا تعاىل أعلم، مث كمل هذه املسئلة بقاعدة كلية تصدق مبا تقدم وبغريه فقال من أشرقت بدايته أشرقت هناي



قلت إشراق البداية هو الدخول فيها باهللا وطلبها باهللا واألعتماد فيها على اهللا مع السعي يف أسباهبا واألعتناء يف 
طلبها قياماً حبق احلكمة وأدباً مع القدرة ويعظم السعي يف السبب بقدر عظمة املطلب فبقدر اجملاهدة تكون 

  .لنا وإن اهللا ملع احملسنني إن رمحة اهللا قريب من احملسننيبعدها املشاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سب
وقال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرمحن اجملذوب رضي اهللا عنه ال حتسبوها رخيصة، رآه وأكل املعشوق غايل، ما 

تنحصد صابت الصيف، إال بربد الليايل، فمن رأيناه يف بدايته جاداً يف طلب احلق معرضاً عن األنس باخللق 
رقاً يف خدمة مواله ناسياً حلظوظه وهواه علمنا أن هنايته مشرقة وعاقبته حممودة ومآربه مقضية ومن رأيناه مستغ

ا أنه كاذب يف دعواه فنهايته احلرمان وعاقبته اخلذالن إال  مقصراً يف طلب مواله مل خيرج عن نفسه وهواه علمن
حلق وأما إشراق البداية يف طلب حوائج الدنيا أو أن يتداركه الكرمي املنان هذا يف طريق الوصول إىل حضرة ا

املقامات أو املراتب أو اخلصوصية مثالً فهو بالزهد فيها واألعراض عنها واألشتغال باهللا عنها قال بعضهم ال 
  .تدرك املراتب إال بالزهد فيها

ح اهللا علينا يف هذه قال الشيخ أبو احلسن كنت أنا وصاحب يل نعبد اهللا يف مغارة ونقول يف هذا الشهر يفت
اجلمعة يفتح اهللا علينا فوقف علي باب املغارة رجل عليه مساء اخلري فقال السالم عليكم فرددنا عليه السالم 

وقلنا له كيف أنت فنهض علينا وقال كيف يكون حال من يقول يف هذا الشهر يفتح اهللا يف هذه اجلمعة يفتح 
أمرنا مث غاب عنا ففهمنا من أين أخذنا فرجعنا على أنفسنا باللوم ففتح  اهللا ال فتح وال فالح هال عبدنا اهللا كما

اهللا علينا اه باملعىن ذكره يف التنوير فمن طلب اخلصوصية كان عبد اخلصوصية وفاته حظه من اهللا حىت يتوب 
عاىل أعلم مث ومن كان عبد اهللا نال حظه من العبودية وأدركته اخلصوصية من غري التفات إليها وال طلب واهللا ت

إن هذه األمور اليت تشرق هبا البداية وتكون عالمة على إشراق النهاية هي أمور باطنية كاألعتماد على اهللا 
والرجوع إليه أو كثرة الشوق واألشتياق إليه لكن ال بد من ظهور أثرها على الظاهر وإليه أشار بقوله ما 

دع أي وضع فاألستيداع هو وضع الشيء يف حمل أستودع من غيب السرائر ظهر يف شهادة الظاهر إستو
ليحفظ وغيب السرائر هو باطنها واملراد بالسرائر هو القلوب واألرواح وشهادة الظواهر هي ظاهر اجلوارج 

ا أستودع اهللا سبحانه يف القلوب وجعله فيها من خري أو شر من نور أو ظلمة من علم أو جهل من رمحة  قلت م
و كرم وسخاء وقبض وبسط ويقظة أو غفلة ومعرفة أو نكران أو غري ذلك من أو قسوة من خبل أو شح أ

األخالق احملمودة أو املذمومة ال بد أن يظهر آثار ذلك على اجلوارح من أدب وهتذيب وسكون وطمأنينة 
م تعرفه" ورزانة وبذل وعفو أو طيش وقلق وغضب وغري ذلك من األحوال القلبية واألعمال القالبية قال تعاىل 

وقال صلى اهللا عليه وسلم من سر سريرة كساه اهللا رداءها فأفعال " سيماهم يف وجوههم " وقال " بسيماهم 
اجلوارح تابعة ال حوال القلوب فمن أودع يف سر غيبه معرفة مواله مل يطلب من سواه ومن أودع يف سر غيبه 

باطن كما تقدم يف قوله تنوعت أجناس اجلهل مبواله تعلق مبا سواه وهكذا أحوال الظاهر تابعة ألحوال ال
األعمال لتنوع وارادات األحوال فاألسرة تدل على السريرة والكالم صفة املتكلم وما فيك ظهر على فيك 
وكل إناء بالذي فيه يرشح وما خامر القلوب فعلى الوجوه أثره واهللا تعاىل أعلم وأعظم ما أستودع يف غيب 

 معرفة الربهان ومعرفة العيان أشار إىل الفرق بينهما فقال شتان بني من السرائر معرفة اهللا وهي على قسمني
  يستدل به أو يستدل عليه املستدل به



عرف احلق ألهله وأثبت األمر من وجود أصله واألستدالل عليه من عدم الوصول إليه وإال فميت غاب حىت 
عىن بعد وأفترق وال تكون إال يف إفتراق يستدل عليه وميت بعد حىت تكون اآلثار هي اليت توصل إليه شتان مب

املعاين دون احلسيات قلت أعلم أن احلق سبحانه ملا أراد أن يتجلى بأسرار ذاته وأنوار صفاته أظهر بقدرته قبضة 
من نوره األزيل فأقتضت القدرة ظهور آثارها وشهود أنوارها وأقتضت احلكمة إسدال حجاهبا وإظهار أستارها 

نورها يف مظاهر الكون أسدلت عليها احلكمة رداء الصون فصارت األكوان كلها نوراً يف  فلما فرغت القدرة
حجاب مستور مث إن احلق سبحانه قسم اخللق على قسمني وفرقهم فرقتني قسم أختصهم مبحبته وجعلهم من 

ته وقسم أقامهم أهل واليته ففتح هلم الباب وكشف هلم احلجاب فأشهدهم أسرار ذاته ومل حيجبهم عنه بأثار قدر
ظواهر  خلدمته وجعلهم من أهل حكمته أسدل عليهم حجاب الوهم وغيب عنهم نور العلم والفهم فوقفوا مع 
القشور ومل يشهدوا بواطن النور مع شدة الظهور فسبحان من أخفي سره حبكمته وأظهر نوره بقدرته فأما أهل 

ن فهم يستدلون بالنور على وجود الستور فال يرون إال احملبة وهم أهل الوالية والعرفان من أهل الشهود والعيا
النور وباحلق على وجود اخللق فال جيدون إال احلق وبقدرته على حكمته فوجدوا قدرته عني حكمته وحكمته 
عني قدرته فغابوا بشهود احلق عن رؤية اخللق إذ حمال أن تشهده وتشهد معه سواه وأما أهل اخلدمة من أهل 

دلون بظهور الستور على وجود النور وباخللق على وجود احلق غابوا عنه يف حال حضوره احلكمة فهم يست
وحجبوا عنه بشدة ظهوره قال بعض العارفني أثبت اهللا تعاىل للعامة املخلوق فأثبتوا به اخلالق وأثبت للخاصة 

ني من يستدل بظهور أثره نفسه فأثبتوا به املخلوق اه فشتان أي فرق كبري بني من يستدل به على ظهور أثره وب
على وجوده ألن من يستدل به عرف احلق وهو الوجود احلقيقي ألهله أي ملن هو أهل له ويستحقه وهو اهللا 

الواجب الوجود امللك املعبود وأثبت األمر وهو القدم للوجود احلقيقي من وجود أصله وهو اجلربوت األصلي 
عنده صرورياً عرف الوجود إمنا هو اهللا وأنتقى عنه وجود ما القدمي األزيل يعين أن من عرف اهللا حىت صار 

  .سواه وأثبت القدم ألوله ومنتهاه أو تقول عرف احلق وهو الوجود األصلي ألهله وهو اهللا تعاىل
وأثبت األمر وهو الوجود الفرعي من وجود أصله أي احلقه بأصله فإذا ألتحق الفرع باألصل صار اجلميع 

تمل أن يكون معنامها واحداً ويكون التقدير عرف الوجود احلقيقي ألهله وأثبت ذلك األمر جربوتياً أصلياً وحي
من أصله كقولك عرفت هذا احلكم وأثبت به من أصله واهللا تعاىل أعلم وأما من يستدل عليه فلعبده عنه يف 

غاب حىت يستدل عليه  حال قربه منه ولغيبته عنه يف حال حضوره معه بعده الوهم وغيبه عدم الفهم وإال فمىت
إذ هو أقرب إليك من حبل الوريد ومىت بعد حىت تكون اآلثار الومهية هي اليت توصل إليه وهو معكم أينما 

كنتم إذ أثر القدرة هو عينها فالصفة ال تفارق املوصوف إذ ال قيام هلا إال به وال ظهور هلا إال منه وسيأيت له يف 
هو يف وجوده مفتقر إليك أيكون لغريك ما ليس لك حىت يكون هو املظهر  املناجاة أهلي كيف يستدل عليك مبا

حىت حتتاج إىل دليل يدل عليك ومىت بعدت حىت تكون اآلثار هي اليت توصل إليك واهللا تعاىل  لك مىت غبت 
لني عليه أعلم وملا كان املستدلون باهللا قد وسع اهللا عليهم دائرة العلوم وفتحت هلم خمازن الفهوم خبالف املستد

قد قتر اهللا عليهم أرزاق العلم بوجود حجاب الوهم أشار إىل ذلك بقوله لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه 
ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه السعة هي الغين وقدر عليه ضيق عليه قلت أما الواصلون إليه فألهنم ملا 

  .عياننفذت أرواحهم من ضيق األكوان إىل قضاء الشهود وال



أو تقول ملا عرجت أرواحهم من عامل األشباح إىل عامل األرواح أو من عامل امللك إىل عامل امللكوت أتسعت عليها 
دائرة أرزاق العلوم وفتحت هلا خمازن الفهوم فأنفقوا من سعة غناهم جواهر العلم املكنون ومن خمازن كنوزهم 

وا أجياد البالغة وفصاحة املقال فما أسرع الغىن ملن واجهته يواقيت السر املصون فأتسع هلم ميدان اجملال وركب
منهم العناية وما أعظم فتح من حلظته منهم الرعاية إن هللا رجاالً من نظر إليهم سعد سعادة ال يشقى بعدها أبداً 

ن يف وهم أهل السر واحلال وأما السائرون إىل اهللا فألهنم باقون يف ضيق األكوان ويف عامل األشباح مسجونو
سجن الوهم مل يفتح هلم شيء من خمازن الفهم مشغولون جبهاد نفوسهم ومعاناة تصفية قلوهبم مضيق عليهم يف 

العلوم ومقتر عليهم يف سائر الفهوم فإن جدوا يف السري وصلوا وأنتقلوا من ضيق األكوان ورحلوا وتبختروا يف 
ملوا وإن رجعوا من الطريق أو قصروا فقد خابوا  رياض العلوم ورفلوا فظفروا مبا أملوا وإستغنوا بعدها أن

وخسروا تنبيه أن أردت أن يتسع عليك علم األذواق فأقطع عنك مادة األوراق فما دمت متكالً على كنز 
غريك ال حتفر على كنزك أبداً فأقطع عنك املادة وإفتقر إىل اهللا تفيض عليك املواهب من اهللا إمنا الصدقات 

ن أردت بسط املواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك وقد قال الشيخ الدباس لتلميذه للفقراء واملساكني إ
ابن ميمونة حني تأخر عنه الفتح فرصده فوجده يطالع رسالة القشريي أطرح كتابك وأحفر يف أرض نفسك 

لسائرين خيرج لك ينبوع وإال فإذهب عين اه وباهللا التوفيق مث ذكر سبب أتساع العلوم على الواصلني دون ا
وهو أن الواصلني مل يفقوا مع شهود األنوار بل نفذوا إىل نور األنوار خبالف السائرين فإهنم واقفون مع األنوار 

مفتقرون إليها مملوكون يف يدها فقال أهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون هلم أنوار املواجهة 
  .فاألولون لألنوار

 ال لشيء دونه قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون قلت أنوار التوجيه هي أنوار وهؤالء األنوار هلم ألهنم هللا
اإلسالم واإلميان وأنوار املواجهة هي أنوار األحسان أو تقول أنوار التوجيه أنوار الطاعة الظاهرة والباطنة وأنوار 

يقة وأنوار املواجهة أنوار احلقيقة املواجهة هي أنوار الفكرة والنظرة أو تقول أنوار التوجه أنوار الشريعة والطر
أو تقول أنوار التوجه أنوار اجملاهدة واملكابدة وأنوار املواجهة هي أنوار املشاهدة واملكاملة وبيان ذلك أن احلق 
سبحانه إذا أراد أن يوصل عبده إليه توجه إليه أو ال بنور حالوة العمل الظاهر وهو مقام األسالم فيهتدي إىل 

فيه ويذوق حالوته مث يتوجه إليه بنور حالوة العمل الباطن وهو مقام اإلميان من األخالص العمل ويفين 
والصدق والطمأنينة واألنس باهللا والتوحش مما سواه فيهتدي إليه ويفين فيه ويذوق حالوته ويتمكن من املراقبة 

ل الروح وهو أول نور املواجهة وهذا النور أعظم من األول وأكمل مث يتوجه إليه بنور حالوة املشاهدة وهو عم
فتأخذه الدهشة واحلرية والسكرة فإذا أفاق من سكرته وصحا من جذبته ومتكن من الشهود وعرف امللك 
املعبود ورجع إىل البقاء كان اهللا وباهللا فأستغين عن النور مبشاهد نور النور ألنه صار عني النور فصار مالكاً 

تقاره هلا قبل وصوله إىل أصلها فلما وصل صار عبداً هللا حراً مما سواه ظاهره لألنوار بعد أن كانت مالكة له ألف
عبودية وباطنه حرية واحلاصل أن املريد ما دام يف السري فهو يهتدي بأنوار التوجه مفتقراً إليها لسريه هبا فإذا 

  .يء دونهوصل إىل مقام املشاهدة حصلت له أنوار املواجهة فلم يفتقر إىل شيء ألنه هللا ال لش

فالراحلون وهم السائرون لألنوار ألفتقارهم إليها وفرحهم هبا وهؤالء الواصلون األنوار هلم ألستغنائهم عنها 
باهللا فهم هللا وباهللا ال لشيء دونه مث تلي الشيخ هذه اآلية على طريق أهل األشارة قل اهللا بقلبك وروحك وغب 



بون أي خيوضون يف السوي العبني يف اهلوى وقد أعترض عما سواه مث ذر الناس أي أتركهم يف خوضهم يلع
بعض املفسرين على الصوفية أستشهادهم هبذه اآلية ومل يفهم مرادهم قد علم كل أناس مشرهبم وكان الشيخ 

ابن عباد يقول ال جتعلوا أهل الظاهر حجة على أهل الباطن اه أي ألن أهل الباطن نظرهم دقيق وغزهلم رقيق ال 
م غريهم نفعنا اهللا هبم وخرطنا يف سلكهم آمني هذا آخر الباب الثاين وحاصلها آداب العرف يفهم أشارهت

يه يف كل حال والغيبة فيه عن  وعالماته فاآلداب مثانية والعالمات أربع الرجوع إليه يف كل شيء واألعتماد عل
الوصل إىل مواجهة األنوار كل شيء واألستدالل به على كل شيء وأتساع أرزاق العلوم وفتح خمازن الفهوم و

والغيبة عنها بشهود الواحد القهار مث أفتتح الباب الثالث بذكر التخلية والتحلية فقال وقال رضي اهللا عنه 
تشوفك إىل ما بطن فيك من العيوب خري من تشوفك إىل ما حجب عنك من الغيوب التشوف إىل الشيء 

إىل ما بطن فيك من العيوب كاحلسد والكرب وحب اجلاه  األهتمام به والتطلع له قلت تشوفك أيها األنسان
والرياسة وهم الرزق وخوف الفقر وطلب اخلصوصية وغري ذلك من العيوب والبحث عنها والسعي يف 

التخلص منها أفضل من تشوفك إىل ما حجب عنك من الغيوب كاألطالع على أسرار العباد وما يأيت به القدر 
طالع على أسرار غوامض التوحيد قبل األهلية له ألن تشوفك إىل ما بطن من من الوقائع املستقبلة وكاأل

العيوب سبب يف حياة قلبك وحياة قلبك سبب يف احلياة الدائمة والنعيم املقيم واألطالع على الغيوب إمنا هو 
أطلع على  فضول وقد يكون سبباً يف هالك النفس كأتصافها بالكرب ورؤية املزية على الناس وسيأيت للشيخ من

أسرار العباد ومل يتخلق بالرمحة األهلية كان إطالعه فتنة عليه وسبباً جير الوبال إليه وأعلم أن العيوب ثالثة 
عيوب النفس وعيوب القلب وعيوب الروح فعيوب النفس تعلقها بالشهوات اجلسمانية كطيب املآكل 

يوب القلب تعلقه بالشهوات القلبية كحب واملشارب واملالبس واملراكب واملساكن واملناكح وشبه ذلك وع
اجلاه الرياسة والعز والكرب واحلسد واحلقد وحب املنزلة واخلصوصية وشبه ذلك مما يأيت أن شاء اهللا يف أوصاف 
البشرية وعيوب الروح تعلقها باحلظوظ الباطنية كطلب الكرامات واملقامات والقصور واحلور وغري ذلك من 

 شيء من ذلك كله قادح يف عبوديته مانع له من القيام حبقوق ربوبيته فأشتغاله احلروف فتشوف املريد إىل
بالبحث عن عيوبه النفسانية والقلبية والروحانية وسعيه يف التطهري من مجيع ذلك أوىل من تشوفه إىل ما حجب 

ذكر التخلية ذكر مثرهتا وهي التحلية  باملعرفة إذ ما منع منها عنه من علم الغيوب كما تقدم وباهللا التوفيق وملا 
إال تشوف النفس أو القلب أو الروح إىل حظوظها الومهية فقال احلق ليس مبحجوب عنك إمنا احملجوب أنت 

عن النظر إليه إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر وكل حاصر لشيء فهو 
حمال يف حقه احلجاب فال حيجبه شيء ألنه ظهر بكل شيء وقبل له قاهر وهو القاهر فوق عباده قلت احلق تعاىل 

كل شيء وبعد كل شيء فال ظاهر معه وال موجود يف احلقيقة سواه فهو ليس مبحجوب عنك وإمنا احملجوب 
أنت عن النظر إليه ألعتقادك الغريية وتعلق قلبك باألمور احلسية فلو تعلق قلبك بطلب املوىل وأعرضت بالكلية 

السوى لنظرت إىل نور احلق ساطعاً يف مظاهر األكوان وصار ما كان حمجوباً عنك بالوهم يف معد عن رؤية 
  الشهود والعيان وهللا در القائل

  والكون كله طويت طي... لقد جتلى ما كان خميب 
  من بعد مويت تراين حي... مين على دارت كؤسي 



عرون ومسعت شيخناً رضي اهللا عنه يقول واهللا ما فالناس كلهم يشاهدون وال يعرفون وكلهم يف البحر وال يش
حجب الناس عن اهللا إال الوهم والوهم أمر عدمي ال حقيقة له اه وسيأيت للشيخ ما حجبك عن احلق وجود 

موجود معه إذ ال شيء معه وإمنا حجبك عنه توهم موجود معه اه إد لو حجبه تعاىل شيء حسي لستره ذلك 
لكان لوجوده حاصر إذ حمال أن يستره من مجيع الوجوه وال حيصره وكل  احلجاب ولو كان له ساتر حسي

حاصر لشيء فهو له قاهر كيف واهللا تعاىل يقول وهو القاهر فوق عباده أي ألهنم يف قبضته وحتت تصريف 
قدرته وختصيص إرادته ومشيئته والفوقية عبارة عن رفعة اجلالل واملكانة ال املكان كما يقال السلطان فوق 

لوزير والسيد فوق عبده واملالك فوق اململوك وغري ذلك مما يثبت الكربياء وينفي مساة احلدوث واهللا تعاىل ا
أعلم وملا كان حجاب الروح عن املعرفة أمراً ومهياً عدمياً ال حقيقة له وهو مرضها بأوصاف البشرية فلو 

مناقض لعبوديتك لتكون لنداء صحت لعرفت أشار إىل ذلك بقوله أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف 
احلق جميباً ومن حضرته قريباً قلت أوصاف البشرية هي األخالق اليت تناقض خلوص العبودية ومرجعها إىل 

أمرين األول تعلق القلب بأخالق البهائم وهي شهوة البطن والفرج وما يتبعهما من حب الدنيا وشهواهتا الفانية 
شهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل زين للناس حب ال" قال اهللا تعاىل 

اآلية الثاين ختلقه بأخالق الشياطني كالكرب واحلسد واحلقد والغضب واحلدة وهي " املسومة واألنعام واحلرث 
فظاظة القلق والبطر وهي خفة العقل واألشر وهو التكرب وحب اجلاه والرياسة واملدح والقسوة والعطاء وال

والغلظة وتعظيم األغنياء وأحتقار الفقراء وكخوف الفقر وهم الرزق والبخل والشح والرياء والعجب وغري 
ذلك مما ال حيصي حىت قال بعضهم للنفس من النقائص ماهللا من الكماالت وقد ألف الشيخ أبو عبد الرمحن 

مثامنائة بيت ومن ألقاه اهللا إىل شيخ التربية السلمي كتاباً يف عيوب النفس وأدويتها ونظمه الشيخ زروق يف حنو 
فال حيتاج إىل شيء سوى األستماع واألتباع فإذا خرج املريد من أخالق البهائم ختلق بأخالق الروحانيني 

كالزهد والورع والقناعة والعفة والغىن باهللا واألنس به وإذا خرج من أخالق الشياطني ختلق بأخالق املؤمنني أو 
ئكة كالتواضع وسالمة الصدور واحللم والسكينة والرزانة والطمأنينة والسهولة والليونة واخلمول بأخالق املال

واألكتفاء بعلم اهللا والشفقة والرمحة وتعظيم الفقراء واملساكني وأهل النسبة ومجيع األمة والكرم والسخاء 
اً بعد أن  واجلود واألخالص والصدق واملراقبة واملشاهدة واملعرفة فإذا ختلق العبد هبذه األخالق وحتقق هبا ذوق

ختلص من أضدادها كان عبداً خالصاً ملواله حراً مما سواه وكان لندائه جميباً ومن حضرته قريباً فإذا قال له ربه يا 
عبدي قال له يا رب فكان صادقاً يف أجابته لصدق عبوديته خبالف ما إذا كان منهمكا يف شهواته الظاهرة 

داً لنفسه وشهواته فإذا قال يا رب كان كاذباً إذ من أحب شيئاً فهو عبد له وهو ال حيب أن والباطنة كان عب
تكون عبداً لغريه وإذا ختلص من رق الشهوات واحلظوظ كان أيضاً قريباً من حضرة احلق بل عاطفاً فيها إذ ما 

العبودية وجدنا أنفسنا يف احلضرة أخرجنا عن احلضرة إال حب هذه اخلياالت الومهية فإذا حتررنا منها وحتققنا ب
وأعلم أن هذه األوصاف البشرية اليت أحتجبت هبا احلضرة إمنا جعلها اهللا منديالً ملسح أقذار القدر كالنفس 

والشيطان والدنيا فجعل اهللا النفس والشيطان منديالً لألفعال املذمومة وجعل البشرية منديالً لألخالق الدنيئة 
ا مث سواه وال حول وال قوة إال باهللا مث إن هذه العيوب سبب بقائها يف وما مث إال مظاهر احل ق وجتليات احلق وم

األنسان بإعتبار احلكمة هي الغفلة عن البحث عنها وسبب الغفلة عن البحث عنها هو الرضى عن النفس إذ لو 
فلة وشهوة الرضى أساء ظنه هبا لبحث عن مساويها فأستخرجها وتطهر منها فلذلك قال أصل كل معصية وغ



عن النفس قلت إذ كل من رضي عن نفسه أستحسن أحواهلا وغطي مساويها لقول الشاعر، وعني الرضى عن 
كل عيب كليلة، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضى منك عنها قلت ألن من أهتم نفسه وأساء ظنه هبا 

شاعر، ولكن عني السخط تبدي املساويا، ونظر إليها بعني السخط حبث عن عيوهبا وأستخرج مساويها لقول ال
  فأحبث أيها املريد عن مساويك وأهتم نفسك وال تستحسن شيئاً من أحواهلا فإنك إذا رضيت

عنها وأستحسنت أحواهلا لدغتك وأنت ال تشعر وحجبتك عن احلضرة وأنت تنظر قال أبو حفص احلداد من مل 
األحوال ومل جيرها إيل مكروهها يف سائر أيامه مغروراً ومن  يتهم نفسه على دوام األوقات ومل خيالفها يف مجيع

نظر إىل نفسه بإستحسان شيء منها فقد أهلكها وكيف يصح لعاقل الرضى عن نفسه والكرمي ابن الكرمي إبن 
الكرمي يقول وما أبريء نفسي أن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب اه ويف معىن ذلك أنشدواها 

ا لدغتك وأنت ال تشعر وحجبتك عن احلضرة وأنت تنظر قال أبو حفص احلداد من مل يتهم وأستحسنت أحواهل
نفسه على دوام األوقات ومل خيالفها يف مجيع األحوال ومل جيرها إيل مكروهها يف سائر أيامه مغروراً ومن نظر إىل 

بن الكرمي إبن الكرمي نفسه بإستحسان شيء منها فقد أهلكها وكيف يصح لعاقل الرضى عن نفسه والكرمي ا
  يقول وما أبريء نفسي أن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب اه ويف معىن ذلك أنشدوا

  فالنفس أخبث من سبعني شيطاناً... توق نفسك ال تأمن غوائلها 
وقال السري من عرف اهللا عاش، ومن مال إىل الدنيا طاش، واألمحق يروح ويغدو يف الش، والعاقل عن عيوبه 

فتاش، اه فإحبث يا أخي عن عيوبك أن أردت نصح نفسك فإذا حبثت عن عيوهبا وفضحت عوراهتا ختلصت 
وحتررت وحتققت ودخلت احلضرة وأتسعت لك النظرة وأشتكت لك الفكرة وكان شيخ شيخنا يقول لعنة اهللا 

وعدم املباالة هبم إذ ال على من ظهرت له عورة فلم يفضحها وكان أيضاً كثرياً ما يوصي بعدم املراقبة للناس 
يتخلص من دقائق الرياء إال بإسقاطهم من عينه وسقوطه هو من عينهم ومن أراد أن يتخلص فليصحب من 

ختلص ولذلك قال وألن تصحب جاهالً ال يرضي عن نفسه خري من أن تصحب عاملاً يرضي عن نفسه قلت إذ 
ي ذلك يف الصاحب حىت يتحلى باألخالص صحبة من ال يرضي عن نفسه خري حمض لتحققه باألخالص فيسر

ويصري من مجلة اخلواص وصحبة من يرضي عن نفسه شر حمض ولو كان أعلم أهل األرض ألن الطباع تسرق 
الطباع إذ اجلهل الذي يقرب للحضرة أحسن من العلم الذي يبعد عن احلضرة ولذلك قال بعض العارفني أشد 

مث الزهاد لوقوفهم مع علمهم وعبادهتم وزهدهم واجلهل الذي يوصل إىل  الناس حجاباً عن اهللا العلماء مث العباد
اهللا علم على احلقيقة والعلم الذي حيجب عن اهللا جهل على احلقيقة ولذلك قال فأي علم لعامل يرضي عن نفسه 

قلت ألنه صار حجاباً له عن ربه وأي جهل جلاهل ال يرضى عن نفسه قلت إذ بعدم الرضى عن نفسه حبث 
ها وختلص من رقها فصار عبداً حقيقة هللا فحينئذ أحبه سيده وأصطفاه حلضرته وإجتباه حملبته وأطلعه على عن

مكنون علمه فكان أعلم خلقه واهللا تعاىل أعلم وإذا ختلص العبد من حظوظه وأوصاف بشريته قرب من حضرة 
ه يف شهود معبوده وإىل ذلك أشار ربه لصحة قلبه وأشراقه بنور ربه مث أمتحى وجوده يف وجود حمبوبه وشهود

بقوله شعاع البصرية يشهدك قربه منك وعني البصرية تشهدك عدمك لوجوده وحق البصرية يشهدك وجوده 
ألعدمك وال وجودك كان اهللا وال شيء معه وهو اآلن على ما عليه كان قلت البصرية ناظر القلب كما أن 

يفة النورانية والبصر يرى احملسوسات الكثيفة الظلمانية الومهية مث البصر ناظر القالب فالبصرية ترى املعاين اللط



البصرية بإعتبار أدراك نور املعاين اللطيفة على مخسة أقسام قسم فسد ناظرها فعميت فأنكرت نور احلق من 
  أصله قال سيدي البوصريي

  وينكر الفم طعم املاء من سم... قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد 

الكفار قال تعاىل فإهنا ال تعمي األبصار ولكن تعمي القلوب اليت يف الصدور وقسم صح ناظرها  وهذه بصرية
لكنها مسدودة لضعف ناظرها ملرض أصابه فهي تقر بالنور لكنها ال تقوى على مشاهدته وال تشهد قربه منها 

يفتح عينه لكن لشدة وال بعده عنها وهي لعامة املسلمني وقسم صح ناظرها وقوي شيئاً ما حىت قرب أن 
الشعاع مل يطق أن يفتح عينه فأدرك شعاع النور قريباً منه وهو العامة املتوجهني ويسمى هذا املقام شعاع 

البصرية وقسم قوي ناظرها ففتح عني بصريته فأدرك النور حميطاً به حىت غاب عن نفسه مبشاهدة النور وهذا 
ة وقسم صحت بصريته وإشتد نورها فأتصل نورها بنور أصلها خلاصة املتوجهني ويسمى هذا املقام عني البصري

فلم تر إال النور األصلي وأنكرت أن يكون مث شيء زائد على نور األصل كان اله وال شيء معه وهو اآلن على 
ما عليه كان ويسمى هذا حق البصرية ووجه تسميته بشعاع البصرية أن صاحبها ملا كان يرى وجود األكوان 

افتها وتنورت دالئلها رأي شعاع أنطبعت يف  ا رقت كث مرآة بصريته فحجبته عن شهود النور من أصله لكن مل
النور من ورائها قريباً منه فأدرك الشعاع ومل يدرك النور وهذا هو نور اإلميان وهو مقام علم اليقني ووجه 

اً ومتصالً هبا فسميت عني تسمية عني البصرية أن البصرية ملا صحت وقويت أنفتحت عينها فرأت النور حميط
حق البصرية أن البصرية ملا  البصرية ألنفتاحها وإدراكها ما خفي على غريها وهذا مقام عني اليقني ووجه تسمية 

أدركت احلق من أصله وغابت عن نور الفروع بنور األصول مسيت حق البصرية ملا أدركته من احلق وغابت 
اع البصرية هو نور اإلميان ألهل املراقبة وعني البصرية هو نور عن شهود اخللق وهذا مقام حق اليقني فشع

األحسان ألهل املشاهدة وحق البصرية هو نور الرسوخ والتمكني ألهل املكاملة أو تقول شعاع البصرية نور علم 
هان اليقني وعني البصرية هو نور عني اليقني وحق البصرية هو نور حق اليقني فعلم اليقني ألهل الدليل والرب

وعني اليقني ألهل الكشف والبيان وحق اليقني ألهل الشهود والعيان مثال ذلك كمن مسع مبكة مثالً ومل يرها 
فهذا عنده علم اليقني فإذا أستشرف عليها ورآها ومل يدخلها فهو عني اليقني فإذا دخلها ومتكن فيها فهو حق 

يف األعمال فهو يف علم اليقني فإذا أستشرف على اليقني وكذلك طالب احلق فما زال من وراء احلجاب فانياً 
الفناء يف الذات ومل يتمكن من الفناء فهو عني اليقني فإذا رسخ ومتكن فهو يف حق اليقني أو تقول شعاع 

البصرية ألهل عامل امللك وعني البصرية ألهل عامل امللكوت وحق البصرية ألهل عامل اجلربوت أو تقول شعاع 
اء يف األعمال وعني البصرية ألهل الفناء يف الذات وحق البصرية ألهل الفناء يف الفناء فشعاع البصرية ألهل الفن

البصرية يشهدك قرب احلق منك أي يوجب لك شهود قرب نور احلق منك قال تعاىل ولقد خلقنا األنسان 
وعني البصرية " كنتم وهو معكم أينا " ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد وقال تعاىل 

يشهدك عدمك أي زوالك بزوال ومهك لوجوده أي وجود احلق إذ حمال أن تشهده وتشهد معه سواه فإذا زال 
عنك الوهم وفنيت عن وجودك شهدت ربك بربك وهو عالمة فتح البصرية وعالج السريرة كما قال شيخ 

  شيوخنا سيدي عبد الرمحن اجملذوب
  زه يف عمي البصريةع... من رأي املكون بالكون 



  صادف عالج السريرة... ومن رأى الكون باملكون 
فظاهره أن عامة املسلمني عميت بصريهتم والتحقيق هو ما تقدم من التفصيل وأهنا مسدودة فقط مع صحة 

ناظرها خبالف بصرية الكفار فإهنا عمياء وحق البصرية يشهدك وجود احلق وحده ال وجودك ألنك مفقود من 
عدمك إذ ال يعدم إال ما ثبت له وجود ومل يكن مع اهللا موجود كان اهللا وال شيء معه وهو اآلن  أصلك وال

على ما عليه كان وهذه الزيادة وإن مل تكن يف احلديث لكن معناها صحيح إذا لتغري عليه تعاىل حمال قال حمىي 
فعل هلم فقد فاز ومن شهدهم ال حياة الدين بن حممد بن علي بن العريب احلامتي رضي اهللا عنه من شهد اخللق أل

  هلم فقد جاز ومن شهدهم عني العدم فقد وصل اه قلت ومن شهدهم بعني العدم فقد متكن وصاله وأنشدوا
  فقد ترقي عن احلجاب... من أبصر اخللق كالسراب 

  بال أبتعاد وال أقتراب... إىل وجود تراه رتقا 
  وال مشري إىل اخلطاب... فال خطاب به إليه 

واهللا تعاىل أعلم مث إذا تقرر أنفراد احلق بالوجود فال تتعد مهتك إىل غريه إذ هو مفقود وإىل ذلك أشار بقوله يف 
أول الباب الرابع وقال رضي اهللا عنه ال تتعد نية مهتك إىل غريه فالكرمي ال تتخطاه اآلمال قلت ال تتعد أي ال 

القوة املنبعثة يف طلب املقاصد واآلمال قصود القاصدين ومعىن تتجاوز ونية اهلمة قصدها الذي تتوجه به واهلمة 
ال تتخطاه أي ال تتجاوز إىل غريه قلت إذا تعلقت مهتك أيها املريد بشيء تريد حتصيله فردها إىل اهللا وال تتعلق 

مال وهو بشيء سواه ألنه سبحانه كرمي على الدوام ونعمه سحاء على مر الليايل واأليام والكرمي ال تتخطاه اآل
حيب أن يسئل فيجيب السؤال وقد قالوا يف تفسري أمسه تعاىل الكرمي هو الذي إذا سئل أعطي وال يبايل كم 

أعطي وال ملن أعطي وإذا رفعت حاجة إىل غريه ال يرضى وإذا جفى عفا وإذا عاتب ما أستقصي فهذا من كمال 
  زي يف قصيدة لهكرمه ومتام أحسانه وأنعامه ويف ذلك يقول سيدي إبراهيم التا

  فلله الكمال وال مماري... كمال اهللا أكمل كل حسن 
  فال تنس التخلق بالوقار... وحب اهللا أشرف كل أنس 
  وأنفع من زالل لألوار... وذكر اهللا مرهم كل جرح 

  فدع عنك التعلق بالفشار... وال موجود إال اهللا حقاً 

 غريه ما هو مورده عليك كما قال ال ترفعن إىل غريه وإذا علمت كرمه وجوده وكماله وإحسانه فال ترفع إىل
حاجة هو موردها عليك قلت قد علمت أن ما سوى احلق خيال ومهي ال حقيقة لوجوده فإذا أنزل اهللا بك 

حاجة كفاقة أو شدة أو غري ذلك من العوارض فإنزهلا باهللا وأجعلها حتت مشيئة اهللا وغب عنها يف ذكر اهللا وال 
اً ففي احلديث من مل يسئل اهللا يغضب عليه وقال أبو علي الدقاق من عالمة تلتفت إىل ما  اً وال متلق سواه تعلق

املعرفة أن ال تسأل حوائجك كلها إال من اهللا قلت أو جلت مثل موسى عليه السالم أشتاق إىل رؤيته فقال رب 
 فقري اه مث تعجب ممن رفع أحكام أرين أنظر إليك وأحتاج يوماً إىل رغيف فقال رب إين ملا أنزلت إىل من خري

احلق إىل غريه معى عجزه وضعفه فقال فكيف يرفع إىل غريه ما كان هو له واضعاً قلت من قلة حياء األنسان 
أن يرفع إىل غريه ما أنزله عليه احلق تعاىل من أحكام قهره مع علمه تعاىل بإحسانه وبره وعدم أنفكاك لطفه عن 

الشاذيل رضي اهللا عنه أيست من نفع نفسي لنفسي فكيف ال أيأس من نفع غريي  قدره قال الشيخ أبو احلسن



هلا ورجوت اهللا لغريي فكيف ال أرجوه لنفسي وقال بعض العارفني من املكاشفني رضي اهللا عنهم قيل يل يف نوم 
ة لسوء أدبك وخروجك إىل حد عبود يتك إمنا كاليقظة أو يقظة كالنوم ال تبدين فاقة فإضاعفها عليك مكافأ

أبتليتك بالفاقة لتفزع إىل منها وتتضرع هبا لدي وتتوكل فيها على سبكتك بالفاقة لتصري هبا ذهباً خالصاً فال 
تزيغن بعد السبك ومستك بالفاقة وحكمت لنفسي بالغين فإن وصلتها يب وصلتك بالغىن وأن وصلتها بغريي 

ك عن بايب فمن وكلته إىل ملك ومن وكلته إليه قطعت عنك مواد معونيت وحسمت أسبابك من أسبايب طرداً ل
هلك اه مث بني وجه التعجب فقال من ال يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون هلا عن 

غريه رافعاً قلت من عجز عن أصالح نفسه فكيف يقدر أن يصلح غريه ضعف الطالب واملطلوب قال بعضهم 
ر ألن الغرور ما ال يدوم وال يدوم شيء سواه وهو الدائم القدمي الذي مل من أعتمد على غري اهللا فهو يف غرو

يزل وال يزال وعطاؤه وفضله دائمان فال تعتمد إال على من يدوم لك منه العطاء والفضل اه مث أن األعتماد 
أن مل حتسن  على اهللا ورفع احلوائج إليه والرجوع يف كل النوازل إليه سببه حسن الظن به كما أشار إليه بقوله

ظنك به ألجل وصفه حسن ظنك به ألجل معاملته معك فهل عودك إال حسناً وهل أسدي إليك إال منناً قلت 
الناس يف حسن الظن باهللا على قسمني خواص وعوام أما اخلواص فحسن ظنهم باهللا تعاىل ناشيء عن شهود 

ه أو جبالله ألن أتصافه تعاىل بالرمحة والرأفة مجاله ورؤية كماله فحسن ظنهم باهللا ال ينقطع سواء واجههم جبمال
والكرم واجلود ال ينقطع فإذا جتلى هلم جبالله أو قهريته علموا ما يف طي ذلك من متام نعمته ومشول رمحته فغلب 

عليهم شهود الرمحة واجلمال فدام حسن ظنهم على كل حال وأما العوام فحسن ظنهم باهللا ناشيء عن شهود 
املته وأمتنانه فإذا نزلت هبم قهرية أو شدة نظروا إىل سالف أحسانه وحسن ما أسدي إليهم أحسانه وحسن مع

ا يرد عليهم بالقبول والرضى وقد يضعف هذا  من حسن لطفه وأمتنانه فقاسوا ما يأيت على ما مضى فتلقوا م
وصف ال يتخلف الظن بضعف النظر والتفكر ويقوي بقوهتما خبالف األول فإنه ناشيء عن شهود الوصف وال

والثاين ناشيء عن شهود الفعل وهو يتخلف فإن مل تقدر أيها املريد أن حتسن ظنك باهللا لشهود وصفه بالرأفة 
والرمحة اليت ال تتخلف فحسن ظنك به لوجود معاملته معك بلطفه ومننه فهل عودك احلق تعاىل األبرا حسناً 

نا كبرية ونعماً غزيرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولطفاً مجيالً وهل أسدي إليك أي أوصل إليك إال من
أحبوا اهللا ملا يغذيكم به من نعمه وأحبوين حبب اهللا وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه إنا ال حنب إال اهللا فقال 

مل رجل أيب ذلك جدك يا سيدي بقوله جبلت القلوب على حب من أحسن إليها فقال الشيخ أبو احلسن إنا ملا 
نر حمسناً غري اهللا مل حنب سواه اه وقال أيضاً رضي اهللا عنه قرأت ليلة قل أعوذ برب الناس إىل أن بلغت فيها من 
شر الوسواس فقيل يل شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبني حبيبك يذكرك أفعالك السيئة وينسيك أفعالك 

بك عن حسن الظن باهللا وكرمه إىل سوء  احلسنة ويكثر عندك ذات الشمال ويقلل عندك ذات اليمني ليعدل
  الظن باهللا ورسوله فإحذروا هذا الباب فقد أخذ منه خلق كثري من العباد والزهاد وأهل

الطاعة والسداد اه وقال رضي اهللا عنه أيضاً العارف من عرف شدائد الزمان يف األلطاف احلارية من اهللا عليه 
ا عودك إال وعرف إساءته يف إحسان اهللا إليه فاذكروا  آالء اهللا لعلكم تفلحون اه وإذا كان احلق تعاىل م

األحسان وما أسدي إليك إال األمتنان فمن العجب أن تتركه وتطلب ما سواه وإىل ذلك أشار بقوله العجب 
ال تعمي األبصار ولكن تعمي القلوب  كل العجب ممن يهرب مما ال أنفكاك له منه ويطلب ماال بقاء له معه فإهنا 



ال أنفكاك منه هو احلق تعاىل وقضاؤه وقدره وما ال بقاء له هو الدنيا أو ما تدبره اليت  يف الصدور قلت ما 
ا سواه مع أنه ال أنفكاك له منه  النفس وتقدره فمن أعجب العجائب أن يفر العبد من مواله ويتوجه بالطلب مل

ام له إال به فكي ف يهرب منه بترك طلب معرفته وبالتقرب به وال حميد له عنه إذ ال وجود له إال منه وال قي
بأمتثال أمره وأجتناب هنيه ويطلب ماال بقاء له من حظوظ الدنيا الفانية اليت أن مل تزل عنها يف احلياة زالت 
ا يفين وهللا در القائل والسداد اه وقال رضي اهللا عنه أيضاً العارف من  ا يبقي دون م عنك باملمات فأطلب م

يف األلطاف احلارية من اهللا عليه وعرف إساءته يف إحسان اهللا إليه فاذكروا آالء اهللا لعلكم  عرف شدائد الزمان
تفلحون اه وإذا كان احلق تعاىل ما عودك إال األحسان وما أسدي إليك إال األمتنان فمن العجب أن تتركه 

له منه ويطلب ماال بقاء له وتطلب ما سواه وإىل ذلك أشار بقوله العجب كل العجب ممن يهرب مما ال أنفكاك 
معه فإهنا ال تعمي األبصار ولكن تعمي القلوب اليت يف الصدور قلت ما ال أنفكاك منه هو احلق تعاىل وقضاؤه 

وقدره وما ال بقاء له هو الدنيا أو ما تدبره النفس وتقدره فمن أعجب العجائب أن يفر العبد من مواله ويتوجه 
فكاك له منه وال حميد له عنه إذ ال وجود له إال منه وال قيام له إال به فكيف يهرب بالطلب ملا سواه مع أنه ال أن

منه بترك طلب معرفته وبالتقرب به بأمتثال أمره وأجتناب هنيه ويطلب ماال بقاء له من حظوظ الدنيا الفانية اليت 
  در القائل أن مل تزل عنها يف احلياة زالت عنك باملمات فأطلب ما يبقي دون ما يفين وهللا

  أليس مصري ذاك إىل زوال... هب الدنيا تساق إليك عفواً 
  أظلك مث آذن بأرحتال... وما دنياك إال مثل ظل 

أو تقول من العجب كل العجب أن يهرب العبد مما ال أنفكاك له عن قدر اهللا وقضائه ويطلب ماال بقاء له من 
  لقضاء وهدمه،حظوظ تدبريه وأختياره إذ كل ما تدبره وأبرمه فسخه ا

  إذا كنت تبنيه وغريك يهدم... مىت يبلغ البنيان يوماً متامه 

وهذا كله من عدم فتح البصرية أو عماها ولذلك قال فإهنا ال تعمى األبصار عن أدراك احلس ألهنا أدركته 
سواه  وحجبت به ولكن تعمي القلوب عن أدراك املعىن فال ترى إال احلس وال حتب إال أياه وال تطلب شيئاً

نسأل اهللا عافيته وهداه قال الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه عمي البصرية يف ثالث أرسال اجلوارح يف 
معاصي اهللا والطمع يف خلق اهللا والتصنع بطاعة اهللا اه مث إذا طلبت احلق الذي ال أنفكاك لك عنه ورحلت إليه 

كوناته ولذلك قال ال ترحل من كون إىل كون فتكون فأطلب معرفة ذاته ال زخارف جناته إذ هي كون من م
كحمار الرحى يسري والذي أرحتل إليه هو الذي أرحتل عنه ولكن أرحل من األكوان إىل املكون وأن ربك 

املنتهي قلت الرحيل من الكون إىل الكون هو الرحيل من السوى إىل طلب السوى وذلك كمن زهد يف الدنيا 
ك راحة بدنه وأقبال الدنيا عليه لقوله صلى اهللا عليه وسلم من أنقطع إىل اهللا كفاه اهللا وأنقطع إىل اهللا بطلب بذل

به  كل مؤنة ورزقه من حيث ال حيتسب ولقوله أيضاً من كانت اآلخرة نيته مجع اهللا عليه أمره وجعل غناه يف قل
ربية املهابة يف قلوب الناس وأتته الدنيا وهي صاغرة وكمن زهد فيها يطلب اخلصوصية كأقبال اخللق والعز وت

أو زهد فيها يطلب الكرامة وخوارق العادات أو زهد فيها يطلب القصور واحلور فهذا كله رحيل من كون إىل 
كون فمثله كحمار الطاحونة يسري الليل والنهار وهو يف موضعه فالذي أرحتل منه هو الذي أرحتل إليه فمن 

محار الساقية يف السري دائم وهو يف موضعه قائم يظن أنه قطع مسافة كانت مهته احلظوظ النفسانية فحاله حال 



وما زاد إال نقصاً مع تعب، قال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه قف بباب واحد ال لتفتح لك . مما طلب
وأن " األبواب تفتح لك األبواب وأخضع لسيد واحد ال لتخضع لك الرقاب تنخضع لك الرقاب قال تعاىل 

اه فينبغي لك أيها املريد أن ترفع مهتك إىل امللك اجمليد فترحل من رؤية األكوان إىل "  عندنا خزائنه من شيء إال
طلب شهود امللك الديان أو ترحل من الدليل والربهان إىل رتبة الشهود والعيان وهو غاية القصد وبلوغ املنتهي 

من حظوظ نفسك طلباً خلطأ آخر فتكون  وأن إىل ربك املنتهي وال ترحل من كون إىل كون بأن تترك حظاً
كحمار الرحى الذي سار منه هو الذي عاد إليه وتشبيهه باحلمار دليل على بالدته وقلة فهمه إذ لو فهم عن اهللا 
لرحل عن حظوظ نفسه وهواه قاصداً الوصول إىل حضرة مواله فال ترحل أيها املريد من كون خملوق إىل كون 

الكون إىل املكون وأن إىل ربك املنتهي والرحيل إىل املكون يكون بثالثة أمور  خملوق مثلك ولكن أرحل من
األول قصر مهتك عليه دون ما سواه حىت يطلع على قلبك فال جيده حمباً لسواه الثاين الرجعي إليه بإقامة احلقوق 

م ملا يورده عليك قال والفرار من احلظوظ الثالث دوام اللجاء إليه واألستعانة به والتوكل عليه واألستسال
الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه أربعة من كن فيه أحتاج اخللق إليه وهو غين عن كل شيء احملبة هللا والغنا باهللا 
والصدق واليقني الصدق يف العبودية واليقني يف أحكام الربوبية من أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون اه قاله 

دل على طلب رفع اهلمة إىل اهللا مع األعراض عما سواه حبديث اهلجرة الذي الشيخ زروق رضي اهللا عنه مث أست
يف الصحيح فقال وأنظر إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا 

يه السالم ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه فأفهم قوله عل
فهجرته إىل ما هاجر إليه وتأمل هذا األمر أن كنت ذا فهم والسالم قلت اهلجرة هي األنتقال من وطن إىل وطن 

آخر حبيث يهجر الوطن الذي خرج منه ويسكن الوطن الذي أنتقل إليه وهي هنا من ثالثة أمور من وطن 
 األشباح إىل وطن عامل األرواح أو تقول من املعصية الطاعة ومن وطن الغفلة إىل وطن اليقظة ومن وطن عامل

وطن امللك إىل وطن امللكوت أو من وطن احلس إىل وطن املعىن أو من وطن علم اليقني إىل وطن عني اليقني أو 
حق اليقني فمن هاجر من هذه املواطن قاصداً هبجرته الوصول إىل رضي اهللا ورسوله أو الوصول إىل معرفة اهللا 

وصلة له إىل اهللا ورسوله على حسب قصده ومهته ومن كانت هجرته إىل حظوظ نفسه وهواه ورسوله فهجرته م
فقد خاب قصده ومسعاه وغاية هجرته ما هاجر إليه وكانت هجرته زيادة يف جر الوبال إليه فأفهم أيها السامع 

  قوله عليه السالم فهجرته إىل ما هاجر إليه وتدبره وأعرضه على قلبك

فيك بقية من األلتفات إىل ما هاجرت منه أو فيك حظ سوى ما هاجرت إليه من رضوان ونفسك وأنظر هل 
طلبه أن يطلب معه سواه ولن يوصل إليه من بقي  اهللا ورسوله أو معرفة اهللا ورسوله فإن اهللا غيور ال حيب ملن 

منه أو فيك حظ  فيه بقية من حظه وهواه قال الششترينفسك وأنظر هل فيك بقية من األلتفات إىل ما هاجرت
طلبه أن يطلب  سوى ما هاجرت إليه من رضوان اهللا ورسوله أو معرفة اهللا ورسوله فإن اهللا غيور ال حيب ملن 

  معه سواه ولن يوصل إليه من بقي فيه بقية من حظه وهواه قال الششتري
  ال ينال الوصال من فيه فضله... أن ترد وصلنا فموتك شرط 

  وقال أيضاً
  كل من فيه بقيا...  ليس يدرك وصايل



ومسعت شيخنا اليزيدي رضي اهللا عنه يقول أن أردمت أن تعرفوا هل رحلت أنفسكم من هذا العامل إىل عامل 
امللكوت أو مل ترحل فأعرضوا عليها األمور اليت كانت تشتهيها ومتيل إليها واحداً بعد واحد فإن وجدمتوها 

ىل واحد منها فأستبشروا فقد رحلت أرواحكم إىل عامل رحلت عنها وخرجت حمبتها من قلبها ومل تركن إ
امللكوت وأن وجدمتوها ركنت أو مالت باحملبة إىل شيء من هذا العامل فجاهدوها وأخرجوها عنه بالكلية حىت 

ترحل إىل رهبا اه باملعىن وختم هذا الباب بالسالم ملا أشتملت عليه من الرحيل واملقام فكلها تدل على سفر 
شهود اخللق إىل شهود اخلالق فناسب ختمها بالسالم ملا فيه من ذكر السالمة وملا كان السفر ال بد القلب من 

فيه من دليل وإال ضل عن سواء السبيل أفتتح الباب اخلامس بذكر الصحبة وشروط املصحوب وآداهبا فقال ال 
الذي ذا رأيته ذكرت اهللا تصحب من ال ينهضك حاله وال يدلك على اهللا مقاله قلت الذي ينهضك حاله هو 
  .فقد كنت يف حال الغفلة فلما رأيته هنض حالك إىل اليقظة أو كنت يف حالة الرغبة

فلما رأيته هنض حالك إىل الزهد أو كنت يف حالة األشتغال باملعصية فلما رأيته هنض حالك إىل التوبة أو كنت 
ذي يدلك على اهللا مقاله هو الذي يتكلم باهللا يف حالة اجلهل مبوالك فنهضت إىل معرفة من توالك وهكذا وال

ويدل على اهللا ويغيب عما سواه إذا تكلم أخذ مبجامع القلوب وإذا سكت أهنضك حاله إىل عالم الغيوب 
فحاله يصدق مقاله ومقاله موافق لعلمه فصحبة مثل هذا أكسري يقلب األعيان وهو مفهوم من قول الشيخ ال 

أي بل أصحب من ينهضك حاله ويدلك على اهللا مقاله والصحة يف طريق تصحب من ال ينهضك حاله إخل 
التصوف أمر كبري يف السري إىل اهللا تعاىل حسبما جرت به عادة اهللا تعاىل وحكمته حىت قال بعضهم من ال شيخ 

لشيخ له فالشيطان شيخه وقال آخر األنسان كالشجرة النابتة يف اخلالء فإن مل تقطع وتلقم كانت دكارة وقال ا
أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه كل من ال شيخ له يف هذا الشأن ال يفرح به ومن شروط الشيخ أربعة علم 
صحيح وذوق صريح ومهة عالية وحالة مرضية فالعلم الصحيح هو ما يتقن به فرضه وال بد أن يكون عاملاً 

سلك ذلك على يد شيخ كامل وذاق ذلك  باملقامات واملنازل اليت يقطعها املريد وبغرور النفس ومكايدها قد
ا سواه واحلالة املرضية هي  ذوقاً ال تقليداً وهو املراد بالذوق الصريح واهلمة العالية هي املتعلقة باهللا دون م
األستقامة بقدر األستطاعة وال بد أن يكون جامعاً بني حقيقة وشريعة وبني جذب وسلوك فيجذبه جبذب 

حالة احلذب إىل البقاء فالسالك فقط ظاهري ال جيذب وال حيقق اجملذوب فقط ال القلوب وبسلوكه خيرجها من 
يسري وال يوصل وفساد صحبته أكثر من نفعها قال يف أصول الطريقة ومن فيه مخس ال تصح مشيخته اجلهل 
ا ال يعين وأتباع اهلوى يف كل شيء وسوء اخللق من غري مباالت اه  بالدين وأسقاط حرمة املسلمني ودخول م

فصحبة مثل هذا ضرر حمض وإليه أشار بقوله رمبا كنت مسيأ فأراك األحسان منك صحبتك إىل من هو أسوأ 
ا للتكثري وصحبتك فاعل بأراك واألحسان مفعول مقدم والتقدير رمبا تكون مسيئاً يف  حاالً منك قلت رب هن

ك صحبتك إىل من هو أسوأ حاالً حالك مقصراً يف عملك فإذا صحبت من هو أسوأ حاالً منك أراك أي أبصرت
منك األحسان منك ملا ترى ما يصدر منها من األحسان ومن املصحوب من التقصري والنقصان فتعتقد املزية 

  .عليه ألن النفس جمبولة على رؤية الفضل هلا ومشاهدة التقصري من غريها علماً أو عمالً أو حاالً

هنا ال ترى من نفسها إال التقصري ويف ذلك خري كثري قال خبالف ما إذا صحبت من هو أحسن حاالً منها فإ
الشيخ أبو احلسن الشاذيل أوصاين حبييب فقال ال تنقل قدميك إال حيث ترجو ثواب اهللا وال جتلس إال حيث 



تأمن غالباً من معصية اهللا وال تصطف لنفسك إال من تزداد به يقيناً وقليل ما هم وقال له أيضاً ال تصحب من 
فسه عليك فإنه لئم وال من يؤثرك على نفسه فإنه قل ما يدوم وأصحب من إذا ذكر ذكر اهللا فاهللا يغين به يؤثر ن

إذا شهد وينوب عنه إذا فقد ذكره نور القلوب ومشاهدته مفاتيح الغيوب اه وحاصله ال تصحب من تتكلف 
يف صحبة األخوة وأما صحبة  له فوق جهدك وال من يتكلف لك كذلك وخري األمور أوساطها وهذا واهللا أعلم

الشيخوخة فكل ما أمر به الشيخ أو أشار إليه أو فهمت أنه حيب ذلك فال بد أن تبادر إليه بقدر األمكان ولو 
كان حماالً عادة ألخذت يف التهيئ للفعل قال شيخ شيوخنا سيدي العريب بن أمحد ابن عبد اهللا الفقري الصديق 

 عني املخياط ال يتردد ويقوم يبادر يف أمتثال ما أمر ولو كان ال يتأيت منه هو الذي إذا قال له شيخه أدخل يف
ذلك وقال أيضاً صاحيب هو الذي نفتله بشعره اه وقال سيدي علي رضي اهللا عنه يف كتابه أعلم أنه ال يقرب 

 وهناراً قائماً وقاعداً طالب اهللا إىل اهللا شيء مثل جلوسه مع عارف باهللا أن وجده وإن مل جيده فعليه بذكر اهللا ليالً
مع العزلة عن أبناء الدنيا بعدم اجللوس معهم وعدم الكالم كذلك وعدم النظر فيهم ألهنم سم خارق وال يبعد 
من اهللا شيء مثل جلوسه مع فقي جاهل الفقري اجلاهل أقبح من العامي الغافل بألف ضعف اجللوس مع العارف 

  .ن اجللوس مع العوام الغافلني واجللوس مع العامي الغافلباهللا أفضل من العزلة والعزلة أفضل م
أفضل من اجللوس مع الفقري اجلاهل ال شيء يف الوجود يسود قلب املريد مثل جلسة مع الفقري اجلاهل كما أن 

رة العارف باهللا جيمع بني العبد ومواله بنظرة أو بكلمة كذلك الفقري اجلاهل باهللا رمبا أتلف املريد عن مواله بنظ
أو بكلمة فما فوقها يرحم اهللا اجملذوب حيث يقول يف بعض كالمه، اجللسة مع غري األخيار، ترذل ولو تكون 
صايف اه وقال سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أحذر صحبة ثالث من أصناف الناس اجلبابرة الغافلني والقراء 

هر قال ألن نفوسهم غالبة عليهم اه قلت اجللوس املداهنني واملتصوفة اجلاهلني اه وزاد الشيخ زروق علماء الظا
معهم اليوم أقبح من سبعني عامياً غافالً وفقرياً جاهالً ألهنم ال يعرفون إال ظاهر الشريعة ويرون أن من خالفهم 

يف هذا الظاهر خاطيء أو ضال فيجهدون يف رد من خالفهم يعتقدون أهنم ينصحون وهم يغشون فليحذر املريد 
القرب منهم ما أستطاع فإن توقف يف مسئلة ومل جيد من يسئل عنها من أهل الباطن فليسأله على من صحبتهم و

حذر ويكون معه كاجلالس مع القرب واحلية واهللا ما رأيت أحداً قط من الفقراء قرب منهم وصحبهم فأفلح 
أسأهلم دنيا وال أستفتيهم عن أبداً يف طريق اخلصوص ويرحم اهللا أباذر الغفاري رضي اهللا عنه حيث قال واهللا ال 

دين اه قال هذا يف علماء الصحابة األخيار رضي اهللا عنهم فما بالك اليوم حني أشتغلوا جبمع الدنيا وتزيني 
املالبس وتكبري العمائم وحتسني املأكل واملساكن واملراكب ورأوا ذلك سنة نبوية فال حول وال قوة إال باهللا 

عاذ الرازي رضي اهللا عنه يقول لعلماء وقته يا معشر العلماء دياركم هامانية العلي العظيم وكان حيىي بن م
ومراكبكم قاونية وأطعمتكم فرعونية ووألئمكم جالوتية وموامسكم جاهلية وقد صريمت مذاهبكم شيطانية فأين 

عمله يف الظاهر وإىل امللة احملمدية ومما يتأكد النظر إليه يف املصحوب الزهد يف الدنيا ورفع اهلمة عنها ولو قل 
ذلك أشار بقوله ما قل عمل برز من قلب زاهد وال كثر عمل برز من قلب راغب قلت الزهد يف الشيء هو 

خروج حمبته من القلب وبرودته منه وعند القوم بغض كل ما يشغل عن اهللا وحيبس عن حضرة اهللا ويكون أوالً 
فضة واحلجر والغين والفقر واملنع والعطاء ويكون ثانياً يف يف املال وعالمته أن يستوي عنده الذهب والتراب وال

  .اجلاه واملراتب



وعالمته أن يستوي عنده العز والذل والظهور واخلمول واملدح والذم والرفعة والسقوط ويكون ثالثاً يف 
املقامات والكرامات واخلصوصيات وعالمته أن يستوي عنده الرجاء واخلوف والقوة والضعف والبسط 

قبض يسري هبذا كما يسري هبذا أو يعرف يف هذا كما يعرف يف هذا مث يكون الزهد يف الكون بأسره بشهود وال
املكون وأمره فإذا حتقق املريد هبذه املقامات يف الزهد أو جلها كان عمله كله عظيماً كبرياً يف املعين عند اهللا وإن 

صالة والسالم عمل قليل يف سنة خري من عمل كثري يف كان قليالً يف احلس عند الناس وهذا معىن قوله عليه ال
بدعة وأي بدعة أعظم وال أشنع من حب الدنيا واألنكباب عليها بالقلب والقالب الذي مل يكن يف زمنه صلى 

اهللا عليه وسلم وال يف زمن الصحابة حيت ظهرت الفراعنة فبنوا وشيدوا وزخرفوا فهذه هي البدعة احلقيقة 
يف املعىن وإن كان كثرياً يف احلس إذ ال عربة حبركة األشباح وإمنا العربة خبضوع األرواح فعمل هؤالء قليل 

عبادة الزاهد باهللا هللا وعبادة الراغب بالنفس للنفس عبادة الزاهد حية باقية وعبادة الراغب ميتة فانية عبادة 
يف مساجد احلضرة اليت أذن اهللا أن الزاهد متصلة على الدوام وعبادة الراغب منقطعة بال متام عبادة الزاهد 

ترفع وعبادة الراغب يف مزابل القذرات اليت أذن اهللا أن توضع ولذلك قال بعضهم عبادة الغين كاملصلي على 
املزبلة وما مثل عبادة الزاهد مع قلتها يف احلس وكثرهتا يف املعىن وعبادة الراغب مع كثرهتا يف احلس وقلتها يف 

هديا للملك أحدمها أهدى يا قوتة صافية صغرية قيمتها ستون قنطاراً واآلخر أهدى ستني املعىن إال كرجلني أ
صندوقاً خاوية فارغة فال شك أن امللك يقبل الياقوتة ويكرم صاحبها ويرد الصناديق ويهني صاحبها ويغضب 

خناً رضي اهللا عنه عليه لكونه أستهزأ بامللك حيث أهدي له خشباً خاوية شهرهتا أعظم من منفعتها ومسعت شي
يقول الراغب يف الدنيا غافل ولو كان يقول اهللا اهللا بلسانه على الدوام إذ ال عربة باللسان والزاهد يف الدنيا 

ذاكر على الدوام ولو قل ذكره باللسان اه قلت وهبذا فسر بعضهم قوله تعاىل ال يذكرون اهللا إال قليالً أي مع 
اه وقال سيدنا على كرم اهللا وجهه كونوا لقبول العمل أشد منكم أهتماماً الغفلة والرغبة ولو كثر يف احلس 

للعمل فإنه مل يقل عمل مع التقوي وكيف يقل عمل يتقبل اه وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه ركعتان من زاهد 
لف مل يفتكم عامل خري وأحب عند اهللا من عبادة املتعبدين اجملتهدين إىل آخر الدهر أبداً سرمداً وقال بعض الس

  .أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم بكثرة صالة وال صيام إال أهنم كانوا أزهد يف الدنيا اه

ويف بعض األخبار أن سيدنا عيسى عليه السالم مر برجل نائم والناس يتعبدون فقال له عيسي عليه السالم قم 
ركت الدنيا ألهلها فقال له من نعمت العبادة تتعبد مع الناس فقال تعبدت يا روح اهللا فقال له وما عبادتك قال ت

هذه أو كما قال عليه السالم وقال رجل للشيخ أيب احلسن رضي اهللا عنه مايل أرى الناس يعظمونك ومل أر لك 
ا هي قال األعراض عنكم وعن  كبري عمل فقال بسنة واحدة أفترضها اهللا على رسوله متسكت هبا فقال له وم

وق رضي اهللا عنه وإمنا كانت للزهاد هذه الفضلية لثالثة أوجه أحدها ما فيه من فراغ دنياكم اه قال الشيخ زر
القلب عن الشواغل والشواغب الثاين ألنه شاهد بوجود الصدق يف احملبة إذ الدنيا حمبوبة ال تترك إال مبا هو 

ملعرفة باهللا والثقة به ألن أحب قال عليه السالم الصدقة برهان قيل على حب العبد ربه الثالث ألنه دليل على ا
بذل املوجود من الثقة باملعبود ومنع املوجود من سوء الظن باملعبود اه وملا كان حسن العمل الظاهر وأتقانه 

الذي يكون به كماله ونقصانه إمنا هو نتائج حسن الباطن وأحواله أشار إىل ذلك بقوله حسن األعمال نتائج 
حقق يف مقامات األنزال قلت األعمال حركة اجلسم باجملاهدة واألحوال حسن األحوال وحسن األحوال من الت



حركة القلب باملكابدة واملقامات سكون القلب بالطمأنينة مثال ذلك مقام الزهد مثالً فإنه يكون أوالً عمله 
ذوق حالوته جماهدة بترك الدنيا وأسباهبا مث يكون مكابدة بالصرب على الفاقة حىت يصري حاالً مث يسكن القلب وي

فيصري مقاماً وكذلك التوكل يكون جماهدة بترك األسباب مث يكون مكابدة بالصرب على مرارة تصرفات األقدار 
مث يصري حاالً مث يسكن القلب فيه ويذوقه فيصري مقاماً وكذلك املعرفة تكون جماهدة بالعمل يف الظاهر كخرق 

ر عند التعرفات مث تصري حاالً فإذا سكنت الروح يف الشهود العوائد من نفسه مث تكون مكابدة باملعرفة واألقرا
ومتكنت صارت مقاماً فاألحوال مواهب واملقامات مكاسب يعين أن األحوال مواهب من اهللا جزاء لثواب 

األعمال فإذا دام العمل وأتصل احلال صار مقاماً فاألحوال تتحول تذهب وجتيء فإذا سكن القلب يف ذلك 
املقام يتعلق به  املعىن صار مقاماً وهو مكتسب من دوام العمل وأعلم أن املقام واحلال لكل واحد علم وعمل ف

العلم أوالً مث يسعي يف عمله حىت يكون حاالً مث يصري مقاماً وكذلك احلال يتعلق به العلم أوالً مث العمل مث يصري 
سن احلال وعالمة حسن احلال هو حسن مقاماً حاالً واهللا تعاىل أعلم فعالمة التحقق مبقامات األنزال هو ح

العمل فأتقان األعمال وحسنها هو مثرة ونتيجة حسن األحوال وحسن األحوال وأتقاهنا هو نتيجة التحقق 
مبقامات األنزال أي التحقق باألنزال يف املقامات أو تقول حسن األحوال دليل على التحقق باملقامات اليت ينزل 

دليل على حسن األحوال والتحقق باحلال والسكون يف املقام أمر باطين ويظهر  اهللا عبده فيها وحسن األعمال
أثره يف عمل اجلوارح واحلاصل أن حركة القالب تدل على صالح القلب أو فساده لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

أن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله إال وهي القلب فإذا حتقق 
لقلب بالزهد مثالً وصار له حاالً أو مقاماً ظهر ذلك على جوارحه من الثقة باهللا واألعتماد عليه وقلة احلركة ا

عند األسباب احملركة لقوله عليه السالم ليس الزهد بتحرمي احلالل وال بأضاعة املال إمنا الزهد أن تكون مبا يف 
أليب احلسن الشاذيل يف النوم عالمة خروج حب الدنيا من  يد اهللا أوثق مما يف يدك وقال الصديق رضي اهللا عنه

القلب بذهلا عند الوجدو وجود الراحة منها عند الفقد، وعالمة التحقق باألنزال يف مقام التوكل السكون 
والطمأنينة عند حمركات األسباب وعالمة التحقق باألنزال يف مقام املعرفة هو األدب ظاهراً وباطناً وحسن 

كل خملوق ولذلك قال أبو حفص احلداد رضي اهللا عنه حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن اخللق مع 
فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه اه وراجع ما تقدم من شرح قوله 

علم وأفضل تنوعت أجناس األعمال بتنوع واردات األحوال ففيه زيادة شرح على هذا احملل واهللا تعاىل أ
األعمال اليت يقطع هبا املريد املقامات وأقرهبا هو ذكر اهللا ولذلك ذكره بأثره فقال ال تترك الذكر لعدم حضور 
قلبك مع اهللا فيه ألن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك يف وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع 

  إىل ذكروجود غفلة إىل ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة 

ا سوى املذكور وما ذلك على اهللا بعزيز  مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إىل ذكر مع غيبة عن م
قلت الذكر ركن قوي يف طريق القوم وهو أفضل األعمال قال اهللا تعاىل أذكروين أذكركمع وجود حضور ومن 

ذكر مع غيبة عن ما سوى املذكور وما ذلك على  اهللا بعزيز قلت الذكر ركن قوي ذكر مع وجود حضور إىل 
يا أيها الذين آمنوا أذكروا اهللا " يف طريق القوم وهو أفضل األعمال قال اهللا تعاىل أذكروين أذكركم وقال تعاىل 

والذكر الكثري أن ال ينساه أبداً قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كل عبادة فرضها اهللا تعاىل جعل " ذكراً كثرياً 



أذكروا اهللا ذكراً " وعذر العباد يف غري أوقاهتا إال الذكر مل جيعل اهللا له وقتاً خمصوصاً قال تعاىل  هلا وقتاً خمصوصاً
وقال رجل يا رسول اهللا " فإذا قضيتم الصالة فإذكروا اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم " وقال تعاىل " كثرياً 

أوجز فقال ال يزال لسانك رطباً بذكر اهللا وقال كثرت على شعائر األسالم فأوصين بأمر أدرك به ما فاتين و
عليه السالم لو أن رجالً يف حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر اهللا لكان الذاكر هللا أفضل وقال صلى اهللا عليه 

وسلم أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من أنفاق الذهب والورق 
ن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول اهللا قال ذكر اهللا وخري لكم من أ

وعن علي كرم اهللا وجهه قلت يا رسول اهللا أي الطرق أقرب إىل اهللا وأسهلها على عباد اهللا وأفضلها عند اهللا 
فقال صلى اهللا عليه وسلم يا علي  تعاىل فقال يا علي عليك مبداومة ذكر اهللا فقال على كل الناس يذكرون اهللا

ال تقوم الساعة حىت ال يبقي على وجه األرض من يقول اهللا فقال له على كيف أذكر يا رسول اهللا فقال له 
صلى اهللا عليه وسلم غمض عينيك وأمسع مين ثالث مرات مث قل مثلها وأنا أمسع فقال صلى اهللا عليه وسلم ال 

عينيه مث قاهلا على كذلك مث لقنها علي للحسن البصري مث احلسن حلبيب إله إال اهللا ثالث مرات مغمضاً 
العجمي مث حبيب لداوود الطائي مث داوود ملعروف الكرخي مث معروف للسري مث السري للجنيد مث أنتقلت إيل 

فيه أرباب التربية فال مدخل على اهللا إال من باب الذكر فالواجب على العبد أن يستغرق فيه أوقاته ويبذل 
جهده فإن الذكر منشور الوالية وال بد منه يف البداية والنهاية فمن أعطي الذكر فقد أعطي املنشور ومن ترك 

  الذكر فقد عزل وأنشدوا
  هللا فأجعل له األنفاس حراساً... والذكر أعظم باب أنت داخله 

كون متفتراً يف الفناء يف الذات فبقدر ما يفين يف األسم يفين يف الذات وبقدر ما يتفتر يف الفناء يف األسم ي
فليلتزم املريد الذكر على كل حال وال يترك الذكر باللسان لعدم حضور قلبه فيه بل يذكره بلسانه ولو كان 
ذكره أعراض عنه  غافالً بقلبه فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك يف وجود ذكره ألن غفلتك عن 

يف شغل اللسان بذكر اهللا تزيني جارحة بطاعة اهللا ويف فقده تعرض بالكلية ويف وجود ذكره أقبال بوجه ما و
ألشتغاهلا باملعصية قبل لبعضهم ما لنا نذكر اهللا باللسان والقلب غافل فقال أشكر اهللا على ما وفق من ذكر 
أن  اللسان ولو أشغله بالغيبة ما كنت تفعل فليلزم األنسان ذكر اللسان حىت يفتح اهللا يف ذكر اجلنان فعسى

ذكر مع وجود غفلة إىل ذكر مع وجود يقظة أي أنتباه ملعاين الذكر عند األشتغال به ومن  ينقلك احلق تعاىل من 
ذكر مع يقظة إىل ذكر مع وجود حضور املذكور وأرتسامه يف اخليال حىت يطمئن القلب بذكر اهللا ويكون 

ذكر احلضور رفعك إىل حاضراً بقلبه مع دوام ذكره وهذا هو ذكر اخلواص واألول ذكر الع وام فإن دمت على 
ذكر مع الغيبة عما سوي املذكور ملا يغمر قلبك من النور ورمبا يعظم قرب نور املذكور فيغرق يف النور حيت 

يغيب عما سوي املذكور حيت يصري الذاكر مذكوراً والطالب مطلوباً والواصل موصوالً وما ذلك على اهللا 
أعلى الدرجات من كان يف أسفل الدركات وها هنا يسكت اللسان وينتقل الذكر  بعزيز أي مبمتنع فقد يرفع يف

حق أهل هذا املقام كما قال الشاعر   للجنان فيصري ذكر اللسان غفلة يف 
ذكراك... ما أن ذكرتك إال هم يلعنين    سري وقليب وروحي عند 

  إياك وحيك والتذكار إياك... حىت كان رقيباً منك يهتف يب 
  وواصل الكل من معناه معناك... ق قد الحت شواهده أما ترى احل



وقال الواسطي مشرياً إىل هذا املقام الذاكرون يف ذكره أكثر غفلة من الناسني لذكره ألن ذكره سواه اه يعين 
أن الذاكرين اهللا بالقلوب هم يف حال ذكرهم هللا بلساهنم أكثر غفلة من التاركني لذكره ألن ذكره باللسان 

تضي وجود النفس وهو شرك والشرك أقبح من الغفلة هذا معىن قوله ألن ذكره سواه أي ألن ذكر وتكلفه يق
اللسان يقتضي أستقالل الذاكر والفرض أن الذاكر حمو يف مقام العيان قال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه 

بك وتبتل إليه تبتيالً حقيقة الذكر األنقطاع عن الذكر إىل املذكور وعن كل شيء سواه لقوله وأذكر أسم ر
وقال القشريي رضي اهللا عنه الذكر أندراج الذاكر يف مذكوره وأستظالم السر عند ظهوره ويف معين ذلك 

  أنشدوا
  وأيسر ما يف الذكر ذكر لساين... ذكرتك ال أين نسيتك حملة 

  وهام على القلب باخلفقان... وصرت بال وجد أهيم من اهلوى 
  شهدتك موجوداً بكل مكان... ضري فلما أراين الوجد أنك حا

  وشاهدت موجوداً بغري عيان... فخاطبت موجوداً بغري تكلم 
ويف هذا املقام يتحقق املريد بعبادة الفكرة أو النظرة وفكرة ساعة خري من عبادة سبعني سنة ولذلك قال الشيخ 

ة مع خفائها وحتقيق األخالص فيها إذ أبو العباس رضي اهللا عنه أوقاتنا كلها ليلة القدر أي عبادتنا كلها مضاعف
  ال يطلع عليها ملك فيكتبه وال شيطان فيفسده ويف ذلك قال بعضهم قيل هو احلالج

  ترى ما ال يرى للناظرين... قلوب العارفني هلا عيون 
  تغيب عن الكرام الكاتبني... والسنة بأسرار تناجي 

  إىل ملكوت رب العاملني... وأجنحة تطري بغري ريش 
  د ذيلتها ببيتني فقلتوق

ا... وأفئدة هتيم بعشق وجد    إىل جربوت ذي حق يقين
ا... فإن تردن تباكر ذي املعاين    فبذل الروح منك يقل فين

وملا كان الذكر هو سبب حياة القلب وتركه سبب موته ويف احلديث مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه 
يف أول الباب السادس فقال وقال رضي اهللا عنه من عالمات موت كمثل احلي وامليت ذكر عالمة حياته وموته 

ا فعلت من وجود الزالت قلت موت القلب  القلب عدم احلزن على ما فاتك من املوافقات وترك الندم على م
سببه ثالثة أشياء حب الدنيا والغفلة عن ذكر اهللا وأرسال اجلوارح يف معاصي اهللا وسبب حياته ثالثة أشياء 

 الدنيا واألشتغال بذكر اهللا وصحبة أولياء اهللا وعالمة موته ثالثة أشياء عدم احلزن على ما فات من الزهد يف
الطابعات وترك الندم على ما فعلت من الزالت وصحبتك للغافلني األموات وذلك ألن صدور الطاعة من العبد 

عرفة واإلميان آمله ما يوجب شقاوته عنوان السعادة وصدور املعصية عالمة الشقاوة فإن كان القلب حياً بامل
وأفرحه ما يوجب سعادته أو تقول صدور الطاعة من العبد عالمة على رضي مواله وصدور املعصية عالمة على 
ال حيس بشيء قد  غضبه فالقلب احلي حيس مبا يرضيه عند مواله فيفرح وما يسخطه عليه فيحزن والقلب امليت 

ال يفرح بطاعة وموافقة وال حيزن على زلة وال معصية كما هو شأن امليت  أستوى عنده وجود الطاعة واملعصية
يف احلس ويف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من سرته حسناته وساءته فهو مؤمن وقال 



ع عبد اهللا بن مسعود املؤمن يرى ذنوبه كأنه يف أصل جبل خياف أن يقع عليه والفاجر يرى ذنوبه كذباب وق
على أنفه فقال به هكذا فأطاره اه لكن ال ينبغي للعبد أن يغلب النظر إىل جانب الذنب فيقل رجاؤه ويسئ 

الظن بسيده كما أشار إليه بقوله ال يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن باهللا قلت الناس يف 
وأهل الوسط ينبغي هلم أن يعتدل  اخلوف والرجا على ثالثة أقسام أهل البداية ينبغي هلم تغليب جانب اخلوف

خوفهم ورجاؤهم وأهل النهاية يغلبون جانب الرجاء أما أهل البداية فألهنم إذا غلبوا جانب اخلوف جدوا يف 
العمل وأنكفوا عن الزلل فبذلك تشرق هنايتهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأما أهل الوسط فألهنم قد 

واطنهم فعبادهتم قلبية فلو غلبوا جانب اخلوف لرجعوا إىل عبادة اجلوارح واملطلوب أنتقلت عبادهتم إىل تصفية ب
يعتدل خوفهم ورجاؤهم وأما الواصلون فال يرون  منهم عبادة البواطن على رجاء الوصول وخوف الفظيعة ف

ل والرضاء فإن ألنفسهم فعالً وال تركا فهم ينظرون إىل تصريف احلق وما جيري به سابق القدر فيتلقونه بالقبو
كان طاعة شكروا وشهدوا منة اهللا وأن كان معصية أعتذروا وتأدبوا ومل يقفوا مع أنفسهم إذ ال وجود هلا 

عندهم وإمنا ينظرون إىل ما يربز من عنصر القدرة فنظرهم إىل محله وعفوه وأحسانه وبره أكثر من نظرهم إىل 
  بطشه وقهره ويرحم اهللا الشافعي حيث قال

سلماً... قليب وضاقت مذاهيب فلما قسي    جعلت الرجا مين لعفوك 
  بعفوك ريب كان عفوك أعظماً... تعاظمين ذنيب فلما قرنته 

  جتود وتعفوا منة وتكرماً... فما زلت ذا جود وفضل ومنة 
  أهنا وإما للسعري فأندما... فياليت شعري هل أصري جلنة 

ال تقنطوا من رمحة اهللا أن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً أنه هو  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم" قال تعاىل 
وتأمل قضية الذي قتل تسعاً وتسعني نفساً مث سأل راهباً فقال له هل يل من توبة فقال له ال " الغفور الرحيم 

يها قوم توبة لك فكمل به املائة مث أتى عاملاً فسأله فقال له من حيول بينك وبينها ولكن أذهب إىل قرية كذا فف
يعبدون اهللا فكن فيهم حيت متوت فلما توسط الطريق أدركه املوت فأختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة 

العذاب فأوحي اهللا إليهم أن قيسوا القرية اليت خرج إليها والقرية اليت خرج منها فأىل أيهما كان أقرب فهو من 
 القرية اليت خرج منها أن تباعدي فوجد أقرب إىل القرية أهلها فأوحي اهللا إىل القرية اليت يريد أن تقاريب وإىل

اليت يريد بشرب فأخذته مالئكة الرمحة واحلديث يف الصحيحني نقلته باملعين وقال الشيخ أبو العباس املرسي رضي 
اهللا عنه العامة إذا خوفوا خافوا وإذا رجوا رجوا واخلاصة مىت خوفوا رجوا وتى رجوا خافوا قال يف لطائف 

ملنن ومعىن كالم الشيخ هذا أن العامة واقفون مع ظواهر األمر فإذا خوفوا خافوا إذ ليس هلم نفوذ إىل ما وراء ا
العبارة بنور الفهم كما ألهل اهللا وأهل اهللا إذا خوفوا رجوا عاملني أن من وراء خوفهم وما خوفوا به أوصاف 

منته فأحتالوا على أوصاف كرمه علماً منهم ما  املرجو الذي ال ينبغي أن يقنط من رمحته وال أن ييئس من
خوفهم إال ليجمعهم عليه ولريدهم بذلك إليه وإذا رجوا خيافون غيب مشيئته الذي هو من وراء رجائهم 

وخافوا أن يكون ما ظهر من الرجاء أختباراً لعقوهلم هل تقف مع الرجاء أو تنفذ إىل ما بطن يف مشيئته فلذلك 
ه ودخل اجلنيد رضي اهللا عنه على شيخه السري فوجده مقبوضاً فقال له مالك أيها الشيخ أثار الرجاء خوفهم ا

مقبوضاً فقال دخل علي شاب فقال يل ما حقيقة التوبة فقلت له أن ال تنسي ذنبك فقال الشاب بل التوبة أن 



اجلفاء مث نقلين إىل تنسي ذنبك مث خرج عين قال اجلنيد فقلت الصواب ما قاله الشاب ألين إذا كنت يف حالة 
شهود الصفاء فذكر اجلفاء يف حال الصفاء جفاء اه قلت نظر السري إىل أهل البداية ونظر اجلنيد إيل أهل 

النهاية والكل صواب واهللا تعاىل أعلم مث ذكر موجب تصغري الذنب فقال فإن من عرف ربه أستصغر يف جنب 
فنائه عن نفسه بشهود ربه فإن صدر منه فعل خيالف كرمه ذنبه قلت بل من عرف ربه غاب عن رؤية ذنبه ل

وأن عذايب هو " احلكمة غلب عليه شهود النعمة قال تعاىل نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم وأما قوله تعاىل 
فإمنا هو ملن مل يتب وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو أذنبتم حىت تبلغ خطاياً كم عنان " العذاب األليم 

ء مث تبتم لتاب اهللا عليكم ولو أن العباد مل يذنبو لذهب اهللا هبم مث جاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون السما
فيغفر هلم وهو الغفور الرحيم واهللا أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضال الواحد 

حى اهللا إىل داوود عليه السالم يا داوود قل لعبادي لكن ال ينبغي أن يصغر عنده ذنبه حىت يغتر حبلم اهللا وقد أو
الصديقني ال يغتروا فأين أن أقم عليهم عديل وقسطي أعذهبم غري ظامل هلم وقل لعبادي املذنبني ال يقنطوا فإنه ال 
يعظم على ذنب أغفره هلم اه وقال اجلنيد رضي اهللا عنه إذا بدت عني من الكرمي أحلقت املشيء باحملسن وقال 

شيخ أبو العباس رضي اهللا عنه يف حزبه أهلي معصيتك نادتين بالطاعة وطاعتك نادتين باملعصية ففي أيهما ال
أخاف ويف أيهما أرجو أن قلت باملعصية قابلتين بفضلك فلم تدع يل خوفاً وأن قلت بالطاعة قابليين بعدلك فلم 

فضلك مع عصيانك اه ومعىن كالم تدع يل رجاء فليت شعري كيف أرى أحساين مع أحسانك أم كيف أجهل 
الشيخ رضي اهللا عنه أن العبد إذا كان يف املعصية شهد قهرية احلق وعظمته وضعف نفسه وعجزه أكتسب من 

املعصية أنكساراً وذالً لنفسه وتعظيماً وأجالالً لربه وهذا أفضل الطابعات فقد نادته معصيته اليت هو فيها 
ان يف الطاعة رمبا شهد فيها نفسه وقصد متعته وحظه فأشرك بربه وأخل بأدبه بالطاعة اليت جيتنيها منها وإذا ك

وهذه معصية فإذا كان يف الطاعة نادته هبذه املعصية اليت جيتنيها منها فال يدري من أيهما خياف وأيهما يرجو 
درس رمسها وأن وقوله أن قلت باملعصية إخل أي أن نظرت إىل صورة املعصية قابلتين بفضلك فأمتحي أمسها وأن

نظرت إىل صورة الطاعة قابلتين بعدلك فأضمحلت وأمتحت وبقي حمض الرجاء من الكرمي الوهاب الذي يعطي 
  بال سبب ويغطي

جلت وال مع طاعة وأن  حبلمه املناقشة والعتاب واهللا تعاىل أعلم فتحصل أن العارف ال يقف مع معصية وأن 
دله وال كبرية إذا واجهك فضله قلت الصغرية هي اجلرمية اليت ال عظمت وهو معىن قوله ال صغرية إذا قابلك ع

وعيد فيها من القرآن وال من احلديث والكبرية هي اليت توعد عليها بالعذاب أو احلد يف القرآن أو يف السنة 
دله فقد وقيل غري ذلك هذا كله بالنظر لظاهر األمر وأما بإعتبار ما عند اهللا من أمر غيبه وبالنظر إىل حلمه وع

يربز خالف ما يظن قال تعاىل وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون فمن سبقت له العناية ال تضره اجلناية 
فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات وأن كانت األعمال عالمات فقد ختتلف يف بعض املقامات فوجب أستواء 

ات إذ قد متت كلمات ربك صدقاً وعدالً ال مبدل الرجاء واخلوف يف بعض املقامات والتسليم هللا يف كل األوق
لكلماته فإذا قابلك احلق سبحانه وتعاىل بعدله وجالله مل تبق لك صغرية وعادت صغائرك كبائر وإذا واجهك 
احلق تعاىل بفضله وكرمه وأحسانه ومجاله مل تبق لك كبرية وعادت كبائرك صغائر قال حيىي بن معاذ الرازي 

ناهلم فضله مل تبق هلم سيئة وإذا وضع عليهم عدله مل تبق هلم حسنة اه وقيل لو وزن رجاء رضي اهللا عنه إذا أ



ا رجح أحدمها على اآلخر بل املؤمن كالطائر بني جناحني أو كما قيل قاله الشيخ زروق رضي  املؤمن وخوفه م
ج له بطاقة قدر اهللا عنه قلت وحديث الرجل الذي متد له تسع وتسعون سجالً كل سجل مد البصر مث ختر

ا  األمنلة فيها شهادة أن ال إله إال اهللا فتطيش تلك السجالت يدل على عظيم محله ورمحته ومشول كرمه ومنته ومل
ال عمل أرجي للقلوب من عمل  ذكر رضي اهللا عنه عالمة موت القلب ذكر األعمال اليت توجب حياته فقال 

سخة الشيخ بلفظ القلوب وهي أوفق بالسياق إذ يغيب عنك شهوده ويتحقر عندك وجوده قلت هكذا هي ن
الكالم كله يف موت القلوب وحياهتا يعين أنه ال عمل أرجي حلياة القلوب من عمل يكون باهللا وهللا غائباً فيه 

عما سواه غري مالحظ فيه حظوظه وهواه متربءاً فيه من حوله وقواه فإذا أظهرته عليه القدرة غاب عن شهوده 
ا جتلى يف قلبه من عظمة مواله فصغر عنده كل ما سواه فمثل هذا العمل حتيي به وصغر يف عينه صو رة وجوده مل

القلوب وحتظي مبشاهدة عالم الغيوب وهو روح اليقني وهو حياة قلوب العارفني فإذا أراد اهللا أن يتوىل عبده 
ل القلوب فتستريح اجلوارح من أهنضه للعمل وصغره يف عينه فال يزال جاداً يف عمل اجلوارح حىت ينقله إىل عم

التعب وال يبقي إال شهود العظمة مع األدب قال النهر جوري رمحه اهللا من عالمات من تواله اهللا يف أحواله أن 
يشهد التقصري يف أخالصه والغفلة يف أذكاره والنقصان يف صدقه والفتور يف جماهدته وقلة املراعاة يف فقره 

ة ويزداد فقراً إىل اهللا يف قصده وسريه حيت يغين عن كل شيء دونه اه وإذا حيي فتكون مجيع أحواله عنده مرضي
القلب مبعرفة اهللا كان حمالً لتجلي الواردات األهلية وإىل ذلك أشار بقوله إمنا أورد عليك الوارد لتكون به عليه 

أقسام على حسب البداية وارداً قلت الوارد نور إهلي يقذفه اهللا يف قلب من أحب من عباده وهو على ثالثة 
والوسط والنهاية أو تقول على حسب الطالبني والسائرين والواصلني القسم األول وارد األنتباه وهو نور 
ظلمة لغفلة إىل نور اليقظة وهو ألهل البداية من الطالبني فإذا تيقظ من نومه وأنتبه من غفلته  خيرجك من 

به وبقالبه وينجمع عليه بكليته القسم الثاين وارد األقبال وهو نور أستوى على قدمه طالباً لربه فيقبل عليه بقل
يقذفه اهللا يف قلب عبده فيحركه لذكر مواله ويغيبه عما سواه فال يزال مشتغالً بذكره غائباً عن غريه حىت ميتأل 

اآلثار القلب بالنور ويغيب عما سوى املذكور فال يرى إال النور فيخرج من سجن األغيار ويتحرر من رق 
القسم الثالث وارد الوصال وهو نور يستويل على قلب العبد مث يستويل على ظاهره وباطنه فيخرجه من سجن 

نفسه ويغيبه عن شهود حسه وقد أشار إىل القسم األول وهو وارد األنتباه بقوله إمنا أورد عليك إخل أي إمنا 
وارداً عليه وسائراً إليه ولو مل يورد عليك هذا أشرق عليك نور اليقظة واألنتباه وهو الوارد لتكون بسببه 

الوارد لبقيت يف وطن غفلتك نائماً يف سكرتك دائماً يف حسرتك مث أشار إىل القسم الثاين وهو وارد األقبال 
فقال أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد األغيار وليحررك من رق اآلثار أي إمنا أورد عليك وارد األقبال 

  كبري املتعال فإذا إشتغلت بذكره وغبتليؤنسك بذكر ال

عن غريه تسلمك أي أنقذك من يد لصوص األغيار بعد أن شدوا أوثاقك حببل هواك وسجنوك يف سجن 
حظوظك ومناك وليحررك ويعتقك أيضاً من رق اآلثار بعد أن ملكتك مبا أظهرته لك من زخرف األغترار فإذا 

ار وإذا حتررت من رق اآلثار ترقيت إىل شهود األسرار فاألنوار تسلمت من بد األغيار أفضيت إىل شهود األنو
أنوار الصفات واألسرار أسرار الذات فاألنوار ألهل الفناء يف الصفات واألسرار ألهل الفناء يف الذات مث أشار 

إىل القسم الثالث وهو وارد الوصال فقال أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إىل فضاء شهودك 



منا أورد عليك وارد الوصال بعد أن أهب عليك نفحات األقبال ليخرجك من سجن رؤية وجودك إىل أي إ
فضاء أي أتساع شهودك لربك فرؤيتك وجودك مانعة لك من شهود ربك إذ حمال أن تشهده وتشهد معه 

شدوا سواه وجودك ذنب ال يقاس به ذنب وأنشد اجلنيده تسلمك أي أنقذك من يد لصوص األغيار بعد أن 
أوثاقك حببل هواك وسجنوك يف سجن حظوظك ومناك وليحررك ويعتقك أيضاً من رق اآلثار بعد أن ملكتك 
مبا أظهرته لك من زخرف األغترار فإذا تسلمت من بد األغيار أفضيت إىل شهود األنوار وإذا حتررت من رق 

ر الذات فاألنوار ألهل الفناء يف الصفات اآلثار ترقيت إىل شهود األسرار فاألنوار أنوار الصفات واألسرار أسرا
واألسرار ألهل الفناء يف الذات مث أشار إىل القسم الثالث وهو وارد الوصال فقال أورد عليك الوارد ليخرجك 

من سجن وجودك إىل فضاء شهودك أي إمنا أورد عليك وارد الوصال بعد أن أهب عليك نفحات األقبال 
فضاء أي أتساع شهودك لربك فرؤيتك وجودك مانعة لك من شهود ليخرجك من سجن رؤية وجودك إىل 

  ربك إذ حمال أن تشهده وتشهد معه سواه وجودك ذنب ال يقاس به ذنب وأنشد اجلنيد
  مبا يبدو على من الشهود... وجودي أن أغيب عن الوجود 

ت أهندم الكون ومل يبق فالفناء عن النفس وزواهلا أصعب من الفناء عن الكون وهدمه فمهما زالت النفس وهدم
له أثر وقد يهدم الكون وتبقي يف النفس بقية فلذلك قدم الشيخ رق األكوان على سجن وجود األنسان واهللا 
تعاىل أعلم مث فسر تلك الواردات فقال األنوار مطايا القلوب واألسرار قلت النور نكتة تقع يف قلب العبد من 

حىت يبصر احلق والباطل أبصاراً ال ميكنه التخلف معه عن موجبه قاله معىن أسم أو صفة يسري معناها يف كليته 
الشيخ زروق واملطايا مجع مطية وهي الناقة املهيئة للركوب والقلوب مجع قلب وهو احلقيقة القابلة للمفهومات 

لروح واألسرار مجع سر وهو احلقيقة القابلة للتجليات والسر أدق وأصفي من القلب والكل أسم للروح فإن ا
ما دامت متظلمة باملعاصي والذنوب والشهوات والعيوب مسيت نفساً فإذا أنزجرت وأنعقلت أنعقال البعري 

اً فإذا أطمأنت وسكنت وأستراحت من تعب البشرية   مسيت عقالً فما زالت تتقلب يف الغفلة واحلضور مسيت قلب

من أسرار اهللا حني رجعت إىل أصلها مسيت روحاً فإذا تصفت من غبش احلس مسيت سراً لكوهنا صارت سراً 
وهو سر اجلربوت فإذا أراد اهللا تعاىل أن يوصل عبده إىل حضرة قدسه وحيمله إىل حمل أنسه أمده بواردات 

األنوار كاملطايا فيحمل عليها يف حمفة العناية مروحاً عليه بنسيم اهلداية حمفوفاً بنصرة الرعاية فترحل الروح من 
وامل الروحانية حىت تصري سراً من أسرار اهللا ال يعلمها إال اهللا قل الروح من أمر ريب فاألنوار عوامل البشرية إىل ع

اليت هي الواردات مطايا القلوب حتملها إىل حضرة عالم الغيوب وهي أيضاً مطايا األسرار حتملها إىل جربوت 
له سلوك ووارد الوصال محله جذب العزيز اجلبار فالسلوك هداية واجلذب عناية فوارد األنتباه واألقبال مح

فاألنوار اليت هي مطايا القلوب حتملهم على وجهة السلوك إال أهنم حممولون فيه حبالوة نور األنتباه واألقبال 
فصار سلوكهم كأنه جذب وأما األنوار اليت حتملهم على مطايا األسرار فأهنا حتملهم على جهة اجلذب ممزوجاً 

سلوك وهذا احلمل أعظم واهللا تعاىل أعلم مث بني كيفية السري على هذه املطايا وما بسلوك فيكونون بني جذب و
يعوقها عن السري فقال النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس فإذا أراد اهللا أن ينصر عبده أمده جبنود 

ارض الوهم فتوجب األنوار وقطع عنه مدد الظلم واألغيار قلت الظلمة نكتة تقع من اهلوى يف النفس عن عو
العمى عن احلق لتمكن الباطل من احلقيقة فيأيت العبد ويذر على غري بصرية قاله الشيخ زورق قلت قد تقدم أن 



النفس والعقل والقلب والروح والسر أمساء ملسمى واحد وهو اللطيفة الربانية النورانية املودعة يف هذا القالب 
ا بأختالف أحواهلا وتنقل أطوارها ومثال ذلك كماء املطر النازل يف اجلسماين الظلماين وإمنا أختلفت أمساؤه

اء واحد  اً مث نوراً وأزهاراً مث يعقد مثرة مث ينمو حىت يكمل فامل أصل الشجر مث يصعد يف فروعها فيظهر ورق
 وأختلفت أمساؤه بإختالف أطواره هكذا قال الساحلي يف بغيته وقد نظمت يف ذلك قصيدة ذكرت يف غري هذا
الكتاب فعلى هذا يكون تقابل القلب مع النفس باحملاربة كناية عن صعوبة أنتقال الروح من وطن الظلمة اليت 

هي حمل النفس إىل وطن النور الذي هو القلب وما بعده فالقلب حيارهبا لينقلها إىل أصلها وهي تتقاعد وتسقط 
وتنصره حىت يترقي إىل احلضرة اليت هي أصله إىل أرض البشرية وشهواهتا فالقلب له أنوار الواردات تقربه 

ظلمة النفس   .وفيها كان وطنه وكأهنا جنود له من حيث أنه يتقوى هبا وينتصر على 

وهذه األنوار هي الواردات املتقدمة والنفس ملار كنت إىل الشهوات وأستحلتها صارت كأهنا جنود هلا وهي 
ود مشوس العرفان فإذا هاجت النفس جبنود ظلماهتا ظلمة من حيث أهنا حجبتها عن احلق ومنعتها من شه

وشهواهتا إىل معصية أو شهوة رحل إليها القلب جبنود أنواره فيلتحم بينهما القتال فإذا أراد اهللا عناية عبده 
ونصره أمد قلبه جبنود األنوار وقطع عنه من جهة النفس مدد األغيار فيستويل النور على الظلمة وتويل النفس 

وإذا أراد اهللا خذالن عبده أمد نفسه باألغيار وقطع عن قلبه شوارق األنوار فيأيت املنصور باألمر على منهزمة 
وجهه واملخذول بالشيء على عكسه قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه وأمداد األنوار ثالثة أوهلا يقني ال خيالطه 

د العيان وإمداد الظلم ثالثة أوهلا ضعف شك وال ريب الثاين علم تصحبه بصرية وبيان الثالث اهلام جيري مع
اليقني الثاين غلبة اجلهل على النفس الثالث والشفقة على النفس وذلك كله أصله الرضي عن النفس وعدمه 
ومظهره الثالث املرتبة عليه وهي املعاصي والشهوات والغفالت وأضدادها املتقدمة يف الباب الثالث فأفهم اه 

لقلب ألنه يكشف عن حقائق األشياء فيتميز احلق من الباطل فيحق احلق ويبطل الباطل وملا كان النور هو جند ا
فينتصر القلب بإقباله على احلق على بينة واضحة وتنهزم النفس بأهنزام جند ظلماهتا إذ البقاء للظلمة مع 

قبال واألدبار قلت وضوح النور كما أشار إىل ذلك بقوله النور له الكشف والبصرية هلا احلكم والقلب له األ
النور من حيث هو من شأنه أن يكشف األمور ويوضحها حىت حسنها من قبيحها ومن شأن البصرية املفتوحة 

ا يثبت قبحه أو  ا يثبت حسنه ويدبر عن م أن حتكم على احلسن حبسنه وعلى القبيح بقبحه والقلب يقبل على م
ذلك رجل دخل بيتاً مظلماً فيه عقارب وحيات وفيه  تقول يقبل على ما فيه نفعه ويدبر عما فيه ضرره ومثال

سبائك ذهب وفضة فال يدري ما يأخذ وال ما يذر وال ما فيه نفع وال ضرر فإذا أدخل فيه مصباحاً رأى ما 
ينفعه وما يضره وما يأمنه وما حيذره كذلك قلب املؤمن العاصي ال يفرق بني مرارة املعصية وحالوة الطاعة فإذا 

ا يضره وما ينفعه وفرق بني احلق والباطل قال تعاىل  استضاء بنور يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا " التقوى عرف م
أي نوراً يفرق بني احلق والباطل وقال تعاىل أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي " اهللا جيعل لكم فرقاناً 

هو على نور من ربه وهذا النور الذي يكشف األمور به يف الناس وقال تعاىل أفمن شرح اهللا صدره لألسالم ف
هو نور الواردات املتقدمة الذي هو مطايا القلوب إىل عالم الغيوب أوهلا نور وارد األنتباه ومن شأنه أن يكشف 

ظلمة الغفلة ويظهر نور اليقظة فتحكم البصرية بقبح الغفلة وحسن اليقظة فيقبل القلب حينئذ على ذكر ربه 



يغفله عن ربه وهذا هو نور الطالبني الثاين نور وارد األقبال ومن شأنه أن يكشف ظلمة األغيار ويدبر عما 
  .ويظهر هبجة املعارف واألسرار فتحكم البصرية بضرر األغيار وحسن األسرار فيقبل القلب على هبجة األسرار

شأنه أن يكشف ظلمة الكون ويدبر عن ظلمة األغيار وهذا هو نور السائرين الثالث نور وارد الوصال ومن 
ورداء الصون ويظهر نور جتليات املكون فيقبل القلب على مشاهدة مواله ويدبر عن األلتفات إىل ما سواه 
وهذا هو نور الواصلني وهو نور املواجهة ونور ما قبله نور التوجه وأن شئت قلت هو نور األسالم واإلميان 

العصيان ويظهر نور األنقياد واألذعان فتحكم البصرية بقبح واألحسان فنور األسالم يكشف ظلمة الكفر و
الكفر والعصيان وحسن نور األسالم واألذعان فيقبل القلب على طاعة ربه ويعرض عما يبعده من ربه ونور 

اإلميان يكشف ظلمات الشرك اخلفي ويظهر هبجة األخالص والصدق الويف فتحكم البصرية بقبح الشرك 
وخريه فيقبل القلب على توحيد ربه ويعرض عن الشرك وشره ونور األحسان وضرره وحسن األخالص 

يكشف ظلمة السوي ويظهر نور وجود املوىل فتحكم البصرية بقبح ظلمة األثر وحسن نور املؤثر فيقبل القلب 
نور على معرفة مواله ويغيب بالكلية عما سواه وأن شئت قلت هذا النور هو نور الشريعة والطريقة واحلقيقة ف
الشريعة يكشف ظلمة البطالة والتقصري ويظهر نور اجملاهدة والتشمري فتحكم البصرية بقبح البطالة وحسن 

اجملاهدة فيقبل القلب على جماهدة اجلوارح يف طاعة مواله ويدبر عن متابعة حظوظه وهواه ونور الطريقة 
لغيوب فتحكم البصرية بقبح العيوب يكشف ظلمة املساوي والعيوب ويظهر هبجة الصفاء وما يثمره من علم ا

ا يوجب التصفية ويدبر عما مينعه من التخلية والتحلية ونور  وحسن الصفا وعلم الغيوب فيقبل القلب على م
احلقيقة يكشف ظلمة احلجاب ويظهر له حماسن األحباب أو تقول نور احلقيقة يكشف له ظلمة األكوان ويظهر 

ى مشاهدة األحباب داخل احلجاب ويدبرعما يقطعه عن األدب مع نور الشهود والعيان فيقبل القلب عل
  .األحباب جعلنا اهللا معهم على الدوام يف هذه الدار ويف دار السالم آمني

وملا كان أصل كل نور وسر وخري هو طاعة اهللا وأصل كل ظلمة وحجاب وبعد هو معصية اهللا ومن عالمة حياة 
عصية نبهك الشيخ على وجه الفرح بالطاعة اليت هي سبب نور القلب فرحه بالطاعة وحزنه على صدور امل

القلوب ومفاتيح الغيوب فقال ال تفرحك الطاعة ألهنا برزت منك وأفرح هبا ألهنا برزت من اهللا إليك قل بفضل 
اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون قلت قد تقدم يف احلديث من سرته وحسناته وساءته وسيئاته 

و مؤمن والناس يف الفرح بالطاعة على ثالثة أقسام قسم فرحوا هبا ملا يرجون عليها من النعيم ويدفعون هبا فه
من عذابه األليم فهم يرون صدورها من أنفسهم ألنفسهم مل يتربؤا فيها من حوهلم وقوهتم وهم من أهل قوله 

ول وسبب يف القرب والوصول فهي هدايا تعاىل إياك نعبد وقسم فرحوا هبا من حيث أهنا عنوان الرضي والقب
من امللك الكرمي ومطايا حتملهم إىل حضرة النعيم ال يرون ألنفسهم تركاً وال فعالً وال قوة وال حوالً يرون أهنم 
حممولون بالقدرة األزلية مصرفون عن املشيئة األصلية وهم من أهل قوله تعاىل إياك نستعني فأهل القسم األول 

هل القسم الثاين عبادهتم باهللا وبقدرة اهللا وبينهما فرق كبري وقسم ثالث فرحهم باهللا دون شيء عبادهتم هللا وأ
سواه فانون عن أنفسهم باقون برهبم فإن ظهرت منهم طاعة فاملنة هللا وأن ظهرت منهم معصية أعتذروا هللا أدباً 

أو يقظة ألهنم باهللا وهللا من أهل ال مع اهللا ال ينقص فرحهم أن ظهرت منهم زلة وال يزيد أن ظهرت منهم طاعة 
حول وال قوة إال باهللا وهم العارفون باهللا فإن ظهرت منك أيها املريد طاعة أو أحسان فال تفرح هبا من حيث 



أهنا برزت منك فتكون مشركاً بربك فإن اهللا تعاىل غين عنك وعن طاعتك وغىن عن أن حيتاج إىل من يطيعه 
هد فإمنا جياهد لنفسه أن اهللا لغين عن العاملني وقال صلى اهللا عليه وسلم حاكياً عن سواه قال اهللا تعاىل ومن جا

ربه عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك 
  .يف ملكي شيئاً احلديث

مه وفضله وإحسانه فالفرح إمنا هو وأفرح هبا من حيث أهنا هدية من اهللا إليك تدل على إنك من مظاهر كر
بفضل اهللا وبرمحته قال تعاىل قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا ففضل اهللا هو هدايته وتوفيقه ورمحته هو 

إجتباؤه وتقريبه وقيل فضل اهللا األسالم ورمحته القرآن وقيل فضل اهللا هداية الدين ورمحته جنة النعيم وقيل 
ا كان الفرح  فضل اهللا توحيد الدليل والربهان ورمحته توحيد الشهود والعيان وقيل غري ذلك واهللا تعاىل أعلم ومل

بالطاعة قد يتوهم أنه فرع رؤيتها والنظر إليها رفع ذلك بقوله قطع السائرين له والواصلني إليه عن رؤية 
ا الواصلون فألنه غيبهم أعماهلم وشهود أحواهلم أما السائرون فألهنم مل يتحققوا الصدق مع اهللا فيها وأم

بشهوده عنها قلت قطع هنا مبعىن عيب ولو عرب به لكان أظهر وأسهل ملا يف التعبري بالقطع من الشؤمة ويف 
عبارته شيء من النقص فلو قال غيب السائرين له عن رؤية أعماهلم وأحواهلم والواصلني إليه عن رؤية 

لصدق مع اهللا وأما الواصلون فألهنم مل يشهدوا مع اهللا سواه يعين وجودهم أما السائرون فألهنم مل يتحققوا فيها ا
أن احلق تعاىل غيب السائرين له والواصلني إليه عن رؤية أعماهلم الظاهرة وشهود أحواهلم الباطنية أما السائرون 

اخللل  فألهنم يتهمون أنفسهم على الدوام فمهما صدر منهم إحسان والح هلم يقظة أو وجدان رأوها يف غاية
والنقصان فأستحيوا من اهللا أن يعتمدوا عليها أو يعتدوا هبا فغابوا عن أعماهلم وأحواهلم وأعتمدوا على فضل 

رهبم فالصدق هو لب األخالص وسره أي مل يتحققوا بسر األخالص فيها فلم يروها ومل يركنوا إليها سئل بعض 
ع نظرك عنه بالكلية بداللة قوله تعاىل إليه يصعد الكلم العارفني ما عالمة قبول العمل قال نسيانك إياه وأنقطا

الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال زين العابدين رضي اهللا عنه كل شيء من أفعالك إذا أتصلت به رؤيتك 
ا أنقطعت عنه رؤيتك فذاك دليل على القبول اه  فذلك دليل على أنه مل يقبل ألن املقبول مرفوع مغيب عنك وم

ن فألهنم فانون عن أنفسهم غائبون يف شهود معبودهم فحركاهتم وسكناهتم كلها باهللا ومن اهللا وأما الواصلو
وإىل اهللا إذ حمال أن تشهده وتشهد معه سواه فإن ظهرت عليهم طاعة أو صدر منهم إحسان شهدوا يف ذلك 

ن مباذا كان يأمركم الواحد املنان حكي عن الواسطي رمحه اهللا أنه ملا دخل نيسابور سأل أصحاب أيب عثما
شيخكم فقالوا كان يأمرنا بإلتزام الطاعة ورؤية التقصري فيها فقال أمركم باجملوسية احملضة هال أمركم بالغيبة 

عنها بشهود جمريها ومنشيها اه قال القشريي أراد صيانتهم عن األعجاب وداللتهم على اآلداب اه فضمري قطع 
ين والواصلني مفعول به وأعلم أن السائرين يف كالم الشيخ هم القسم يعود إىل احلق سبحانه وتعاىل والسائر

الثاين الذين فرحهم بالطاعة من حيث أهنا عنوان القبول وال يلزم من الفرح هبا رؤيتها إذ قد يفرح هبا من حيث 
ذين هم أهنا منة من اهللا ويقطع رؤيته عنها من حيث أعتماده على اهللا والواصلون هنا هم القسم الثالث ال

فرحهم باهللا دون شيء سواه واهللا تعاىل أعلم هذا آخر الباب السادس وبه أنتهي ربع الكتاب وحاصلها عالج 
القلوب وعالمة موهتا ومرضها وصحتها وأستمداد أنوارها وأتصال وارداهتا حيت تغيب عن شهود أعماهلا 

ا وعزها ويف ضد ذلك وهو رؤية وأحواهلا وتفين عن دائرة حسها بأتساع فضاء شهودها ويف ذلك شرفه



املخلوق والركون إليه ذهلا وهواهنا وبذلك أفتتح الباب السابع فقال وقال رضي اهللا عنه ما بسقت أغصان ذل 
أي طويالت والبذر الذريعة والطمع " والنخل باسقات " إال على بذر طمع قلت ألبسوق هو الطول قال تعاىل 

ف القلب إىل غري الرب وهو أصل شجرة الذل فما بسقت أغصان شجرة تعلق القلب مبا يف أيدي اخللق وتشو
الذل إال على زريعة الطمع ولذلك قال الشيخ أبو العباس املرسي واهللا ما رأيت العز إال يف رفع اهلمة عن اخللق 

اً كرمياً وإمنا كان الطمع هو أصل الذل ألن صاحب الطمع ترك رباً عزيزاً وتعلق بعبد حقري فأحتقر مثله ترك رب
أفتقر مثله ترك رفع مهته إىل الغىن الكرمي وأسقط مهته إىل الدين اللئيم إن اهللا يرزق العبد على  وتعلق بعبد فقري ف

قدر مهته وأيضاً كان عبد اهللا حراً مما سواه صار عبداً للمخلوق وعبداً لنفسه وهواه ألنك مهماً أحببت شيئاً 
يست من شيء ورفعت مهتك عنه إال كنت حراً منه ويف ذلك يقول وطمعت فيه إال كنت عبداً له ومهما أ

  الشاعر

  إين ملعوهلا صفا صلد... أبت املطامع أن هتشمين 
  واحلر مهما طاعه عبد... العبد حر ما عصي طمعاً 

كل قال يف التنوير وكن أيها العبد إبراهيمياً فقد قال أبوك إبراهيم صلوات اهللا عليه وسالمه ال أحب اآلفلني و
ما سوى اهللا آفل إما وجوداً وإما إمكاناً وقد قال سبحانه ملة أبيكم إبراهيم فواجب على املؤمن أن يتبع ملة 
إبراهيم ومن ملة إبراهيم رفع اهلمة عن اخللق فإنه يوم زج به يف املنجنيق تعرض له جربيل عليه السالم فقال 

فأسئله قال حسيب من سؤايل عمله حبايل فأنظر كيف رفع ألك حاجة فقال أما إليك فال وأما إىل اهللا فبلى قال 
إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه مهته عن اخللق ووجهها إىل امللك احلق فلم يستغث جبربيل وال أحتال على 
السؤال من اهللا بل رأى احلق سبحانه أقرب إليه من جربيل ومن سؤله فلذلك سلمه من منروذ ونكاله وأنعم 

أفضاله وخصه بوجود إقباله ومن ملة إبراهيم معاداة كل ما شغل عن اهللا وصرف اهلمة بالود إىل عليه بنواله و
والغين إن أردت الداللة عليه فهو يف اليأس وقد قال الشيخ أبو " فأهنم عدو يل إال رب العاملني " اهللا لقوله تعاىل 

ع غريي هلا ورجوت اهللا لغريي فكيف احلسن رضي اهللا عنه أيست من نفع نفسي لنفسي فكيف ال أيأس من نف
ال أرجوه لنفسي وهذا هو الكيمياء واألكسري الذي من حصل له حصل له غين ال فاقة فيه وعز الذل معه 

وأنفاق ألنفاد له وهو كيميا أهل الفهم عن اهللا تعاىل قال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه صحبين أنسان وكان 
يا ولدي ما حاجتك ومل صحبتين قال يا سيدي قيل يل أنك تعلم الكيمياء  ثقيالً على فباسطته فأنبسط وقلت

فصحبتك ألتعلم منك فقلت له صدقت وصدق من حدثك ولكن أخالك أي أظنك ال تقبل فقال بل أقبل 
فقلت نظرت إىل اخللق فوجدهتم على قسمني أعداء وأحباء فنظرت إىل األعداء فعلمت أهنم ال يستطيعون أن 

كة مل يردين اهللا هبا فقطعت نظري عنهم مث تعلقت باألحباء فرأيتهم ال يستطيعون أن ينفعوين يشوكوين بشو
بشيء مل يردين اهللا به فقطعت يأسي منهم وتعلقت باهللا فقيل يل إنك ال تصل إىل حقيقة هذا األمر حىت تقطع 

أخرى ملا سئل عن الكيمياء يأسك منا كما قطعته من غرينا أن نعطيك غري ما قسمنا لك يف األزل وقال مرة 
قال أخرج اخللق من قلبك وأقطع يأسك من ربك أن يعطيك غري ما قسم لك وليس يدل على فهم العبد كثرة 

علمه وال مداومته على ورده إمنا يدل على نوره وفهمه غباه بربه وأحنياشه إليه بقلبه وحترزه من رق الطمع 
أنا جعلنا ما على األرض زينة هلا " زكوا األحوال قال تعاىل وحتليه حبلية الورع وبذلك حتسن األعمال وت



ا ذكرناه من األغتناء باهللا " لنبلوهم أيهم أحسن عمالً  فحسن األعمال إمنا هو الفهم عن اهللا والفهم هو م
جود واألكتفاء به واألعتماد عليه ورفع احلوائج إليه والدوام بني يديه وكل ذلك من مثرة الفهم عن اهللا وتفقد و

ا طهره  الورع من نفسك أكثر مما تتفقد ما سواه وتطهر من الطمع يف اخللق فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة أحبر م
إال اليأس منهم ورفع اهلمة عنهم وقدم علي رضي اهللا عنه البصرة فدخل جامعاً فوجد القصاص يقصون فأقامهم 

أجبت عنه أبقينك وإال أقمنك كما أقمت  حىت وجد احلسن البصري فقال يا فىت أين سائلك عن أمر فإن
ا مالك الدين قال قال الورع قال  أصحابك وكان قد رأى عليه مستاً وهدياً فقال احلسن سل عما شئت فقال م
فما فساد الدين قال الطمع قال أجلس فمثلك يتكلم على الناس قال ومسعت شيخناً أبا العباس املرسي رضي 

أمري باألسكندرية فجئت إىل بعض من يعرفين منه حاجة بنصف درهم فقلبت يف اهللا عنه يقول كنت يف أبتداء 
نفسي لعله ال يأخذه مين فهتف يب هاتف السالمة يف الدين بترك الطمع يف املخلوقني ومسعته يقول صاحب 

ك عن اخللق الطمع ال يشبع أبداً أال ترى أن حروفه كلها جموفة الطاء وامليم والعني فعليك أيها املريد برفع مهت
وال تذل هلم شأن الرزق فقد سبقت قسمته وجودك وتقدم ثبوته ظهورك وأمسع ما قال بعض املشايخ أيها 

الرجل ما قدر ملا ضغيك أن ميضغاه فال بد أن ميضغاه فكله وحيك بعز وال تأكله بذل اه وقال أبو احلسن الوراق 
بسيف الطمع ومن طمع يف شيء ذل له وبذله هلك رمحه اهللا من أشعر نفسه حمبة شيء من الدنيا فقد قتلها 

وقال أبو بكر الوراق لو قيل للطمع من أبوك لقال الشك يف املقدور فلو قيل له ما حرفتك لقال أكتساب الذل 
  فلو قيل له ما غايتك لقال احلرمان اه ويف معىن هذا أنشدوا

  ليأسوأقنع بعز فإن العز يف ا... أضرع إىل اهللا ال تضرع إىل الناس 
  أن الغين من أستغين عن الناس... وأستغن عن كل ذي قريب وذي رحم 

وملا كان سبب وجود الطمع هو الوهم واجلزع ذكره بأثره فقال ما قادك شيء مثل الوهم قلت يقال قاد 
الشيء يقوده جره إليه وقدت البهيمة جررهتا إليك والوهم أول اخلاطر وهو أضعف من الشك واملراد هنا ما 

ف اليقني فيصدق بالظن والشك يقول رضي اهللا عنه ما جرك شيء وقادك إىل الطمع يف اخللق والتملق هلم خال
اً طمعت فيهم  والتذلل ملا يف أيديهم شيء مثل الوهم يعين أنك ملا تومهت أن بيدهم نفعاً أو ضراً أو عطاء أو منع

رهم بيد اهللا وأنفسهم يف قبضة اهللا وتذللت هلم وأعتمدت عليهم وخفت منهم ولو حصل لك اليقني أن أم
عاجزين عن نفع أنفسهم فكيف يقدرون على نفع غريهم لقطعت يأسك منهم ولرفعت مهتك عنهم ولتعلقت 

مهتك برب األرباب ولنبذت األصحاب واألحباب أو تقول ما قادك شيء عن حضرة الشهود والعيان إال 
قع العيان على فقد األعيان ولو أشرق نور األيقان تومهك وجود األكوان ولو أهنتك عنك حجاب الوهم لو

لغطي وجود األكوان قال يف التنوير وإمنا منع العباد من السبق إىل اهللا جواذب التعلق بغري اهللا فكلما مهت 
قلوهبم أن ترحل إىل اهللا جذهبا ذلك التعلق إيل ما به تعلقت فكرت راجعة إليه ومقبلة عليه فاحلضرة حمرمة على 

ا وصفه وممنوعة على من هذا نعته قال بعض العارفني ال تظن أن تدخل احلضرة األهلية وشيء من ورائك من هذ
جيذبك وافهم هنا قوله سبحانه يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم والقلب السليم هو الذي 

ناكم أول مرة يفهم منه أيضاً أنه ال يصح ال تعلق له بشيء دون اهللا وقوله تعاىل ولقد جئتمونا فرادى كما خلق
يفهم أنه ال يأويك " أمل جيدك يتيماً فآوى " جميئك إىل اهللا بالوصول إليه إال إذا كنت فرداً مما سواه وقوله تعاىل 



إليه إال إذا صح يتمك مما سواه وقوله عليه السالم أن اهللا وتر حيب الوتر أي حيب القلب الذي ال يشفع بثنوية 
ار مث قال وقال بعضهم لو كلفت أن أرى غريه مل أستطع فإنه ال غري معه حىت أشهده معه اه فتحصل أن اآلث

الوهم حجب عن اهللا العوام واخلواص وأما خواص اخلواص فلم حيجبهم عن اهللا شيء أما العوام فقادهم إىل 
وعداوة من عاداهم من األصحاب  التعلق باخللق ومنعهم عن السري إيل امللك احلق فأشتغلوا مبراقبة األحباب

ففاهتم حمبة احلبيب ومراقبة الرقيب وأما اخلواص فقادهم الوهم إىل ثبوت اآلثار والوقوف مع األنوار فقنعوا 
بذلك ومل يتشوفوا إىل ما وراء ذلك فالقناعة من اهللا حرمان وليس اخلرب كالعيان ومسعت شيخناً رضي اهللا عنه 

ن اهللا إال الوهم والوهم أمر عدمي ال حقيقة له اه وأما خواص اخلواص فلم يقول واهللا ما حجب الناس ع
حيجبهم عن اهللا شيء قطعوا حجاب الوهم وحصل هلم من اهللا العلم والفهم فلم يتعلقوا بشيء ومل حيجبهم عن 

عبودية واليقني اهللا شيء جعلنا اهللا منهم مبنه وكرمه وملا كان الوهم ينشأ عنه الطمع والطمع ينشأ عنه الذل وال
ا أنت فيه طامع  ينشأ عنه الورع والورع ينشأ عنه العز واحلرية نبه عليه بقوله أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد مل

قلت إمنا كان األنسان حراً مما أيس منه ألنه ملا أيس من ذلك الشيء رفع مهته عنه وعلقها بامللك احلق فلما 
يل له سائر اخللق فكانت األشياء كلها عبيداً له ومسخرة ألمره أنت مع علق مهته بامللك احلق سخر احلق له تعا

األكوان ما مل تشهد املكون فإذا شهدت املكون كانت األكوان معك فمن كان عبداً هللا كان حراً مما سواه وإمنا 
فيكون عند أمره كان األنسان عبداً ملا طمع فيه ألن الطمع يف الشيء يقتضي احملبة له واخلضوع واألنقياد إليه 

وهنيه ألنك حبك لشيء يعمي ويصم وهذه حقيقة لعبودية ويف هذا املعىن قيل العبد حر ما قنع، واحلر عبد ما 
طمع، وما أقبح األنسان الذي يريد سيده منه أن يكون ملكاً وهو يريد أن يكون مملوكاً يريد سيده أن جيعله 

ن بأسره خادماً له عند هنيه وأمره فجعل هو خيدم الكون بنفسه حراً وهو يريد أن يكون عبداً خلق له سيده الكو
ويتعبد ألقل شيء وأخسه يقول املصنف يف التنوير يف مناجاة احلق تعاىل على ألسنة اهلواتف أنا أجللنا قدرك أيها 

ه وال تذلن حبوالتك على غريي يا من أعززناه و حيك العبد أن نشغلك بأمر نفسك فال تضعن قدرك يا من رفعنا
أنت أجل عندنا من أن تشتغل بغرينا حلضريت خلقتك وإليها طلبتك وجبواذب عناييت هلا جذبتك فإن أشتغلت 
بنفسك حجبتك وأن أتبعت هواها طردتك وأن أخرجت عنها قربتك وأن توددت يل بإعراضك عما سواي 

  أحببتك اه فتحصل أن حمبة األشياء والطمع فيها هو سبب

لسائر األكوان وأن األياس من األشياء ورفع اهلمة عنها هو سبب العز واحلرية والتيه على الذل واهلوان والتعبد 
األقران وهللا در القائل حيث قالذل واهلوان والتعبد لسائر األكوان وأن األياس من األشياء ورفع اهلمة عنها هو 

  سبب العز واحلرية والتيه على األقران وهللا در القائل حيث قال
  فصرت بأذياهلا ممتسك... عة رأس الغىن رأيت القنا

  مير الزمان وال تنهتك... فألبسين عزها حلة 
  أتيه على الناس تيه امللك... فصرت غنياً بال درهم 

قلت وهذا هو الغىن األكرب واألكسري عند األكياس ويسمى يف أصطالح الصوفية الورع أعين الورع اخلاص 
املنن وأعلم رمحك اهللا أن ورع اخلصوص ال يفهمه إال قليل فإن من  وهو رفع اهلمة عن السوي قال يف لطائف

مجلة ورعهم تورعهم أن يسكنوا لغريه أو مييلوا باحلب لغريه أو متتد أطماعهم بالطمع يف غري فضله وخريه ومن 



ورعهم عن اخلوف مع الوسائط واألسباب وخلع األنداد واألرباب ومن ورعهم ورعهم عن الوقوف مع 
ت واألعتماد على الطاعات والسكون إىل أنوار التجليات ومن ورعهم ورعهم عن أن تفتنهم الدنيا أو العادرا

بن عاشوراء خرجت من بغداد  توقفهم اآلخرة تورعوا عن الدنيا وفاء وعن اآلخرة صفاء قال الشيخ عثمان 
بها ومالبسها ومزيناهتا أريد املوصل فأنا أسري وإذا بالدنيا قد عرضت علي بعزها وجاهها ورفعتها ومراك

ومشتهياهتا فأعرضت عنها فعرضت علي اجلنة حبورها وقصورها وأهنارها ومثارها فلم أشتغل هبا فقيل يل يا 
عثمان لو وقفت مع األوىل حلجبناك عن الثانية ولو وقفت مع الثانية حلجبناك عنا فها حنن لك وقسطك من 

  .الدارين يأتيك قال الشيخ عبد الرمحن املغريب
وكان مقيماً بشرقي األسكندرية حججت سنة من السنني فلما قضيت احلج عزمت على الرجوع إىل 

األسكندرية فإذا النداء على أنك العام القابل عندنا فقلت يف نفسي إذا كنت العام القابل ها هنا فال أعود إىل 
احلها أمشي وإذا بالتجار قد األسكندرية فخطر على الذهاب إىل اليمن فأتيت إىل عدن فأنا يوماً على س

أخرجوا بضائعهم ومتاجرهم مث نظرت فإذا رجل قد فرش سجادة على البحر ومشى على املاء فقلت يف نفسي 
مل أصلح للدنيا وال لآلخرة فإذا على يقال من مل يصلح للدنيا وال لآلخرة يصلح لنا وقال أبو احلسن الورع نعم 

قد أنتهى هبم الورع إىل األخذ من اهللا وعن اهللا والقول باهللا والعمل هللا الطريق ملن عجل مرياثه وأجل ثوابه ف
وباهللا على البينة الواضحة والبصرية الفائقة فهم يف عموم أوقاهتم وسائر أحواهلم ال يدبرون وال خيتارون وال 

وهللا من حيث  يريدون وال يتفكرون وال ينظرون وال ينطقون وال يبطشون وال ميشون وال يتحركون إال باهللا
يعلمون هجم هبم العلم على حقيقة األمر فهم جمموعون يف عني اجلمع ال يفترقون فيما هو أعلى وال فيما هو 

أدىن وأما أدين األدين فاهللا يورعهم عنه ثواباً لورعهم مع احلفظ ملنازالت الشرع عليهم ومن مل يكن لعلمه 
ريائه التعزز خللقه واالستكبار على مثله والداللة على وعمله مرياث فهو حمجوب بدنيا أو مصروف بدعوى وم

اهللا بعلمه فهذا هو اخلسران املبني والعياذ باهللا العظيم من ذلك واألكياس يتورعون عن هذا الورع ويستعيذون 
باهللا منه ومن مل يزدد بعلمه وعمله افتقاراً لربه واحتقاراً لنفسه وتواضعاً خللقه فهو هالك فسبحان من قطع 

كثرياً من الصاحلني بصالحهم عن مصلحهم كما قطع كثرياً من املفسدين بفسادهم عن موجدهم فأستعذ باهللا 
  .أنه هو السميع البصري اه

فانظر فهمك اهللا سبيل أوليائه ومن عليك مبتابعة أحبائه هذا الورع الذي ذكره هذا الشيخ رضي اهللا عنه هل 
ال ترى قوله قد أنتهى هبم الورع إىل األخذ من اهللا وعن اهللا والقول كان فهمك يصل إىل هذا النوع من الورع أ

باهللا والعمل هللا وباهللا على البينة الواضحة والبصرية الفائقة فهذا هو ورع األبدال والصديقني ال ورع املتنطعني 
خواص  الذي ينشأ عن سوء الظن وغلبة الواهم اه قلت هذا الورع الذي ذكره الشيخ هو ورع اخلواص أو

اخلواص وهو الذي يقابل الطمع كما تقدم يف قول احلسن البصري صالح الدين الورع وفساد الدين الطمع ال 
ورع العوام الذي هو ترك املتشابه واحلرام فإنه ال يقابل الطمع كل املقابلة وحاصله صحة اليقني وكمال التعلق 

ينة القلب به حىت ال يكون له ركون إىل شيء من برب العاملني ووجود السكون إليه وعكوف اهلم عليه وطمأن
السوى فهذا هو الورع الذي يقابل الطمع املفسد وبه يصلح كل عمل مقرب وحال مسعد قال حيىي بن معاذ 

رضي اهللا عنه الورع على وجهني ورع يف الظاهر وهو إال تتحرك إال هللا وورع يف الباطن وهو أن ال يدخل 



كان حريصاً على أن يرى أحداً ممن صفته فجعل جيتهد يف طلبه وحيتال على  قلبك إال اهللا ذكران بعضهم
التوصل إليه بأن يأخذ الشيء بعد الشيء من ماله ويقصد به الفقراء واملساكني ويقول ملن يعطيه خذال لك 

لى فكانوا يأخذون وال يسمع من أحد منهم جواباً مطابقاً ملا أراده إىل أن ظفر ذات يوم ببغيته وحصل ع
مقصوده ومنيته وذلك أنه قال ألحدهم خذال لك فقال له آخذه ال منك فإن كان للعبد أستشراف إىل اخللق أو 
سبقية نظر إليهم قبل جميء الرزق أو بعده فمقتضي هذا الورع والواجب يف حق األدب إال ينيل نفسه شيئاً مما 

  .يأتيه على هذا احلال عقوبة لنفسه يف نظره إىل أبناء جنسه
كقصة أيوب احلمال مع أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهما وهي معروفة وكما روي عن الشيخ أيب مدين رضي اهللا 

عنه أنه أتاه محال بقمح فنازعته نفسه وقالت يا ترى من أين هذا فقال أنا أعرف من أين هو يا عدوة اهللا وأمر 
قبل رؤية احلق تعاىل وقد قيل أن أحل احلالل  بعض أصحابه أن يدفعه لبعض الفقراء عقوبة هلا لكوهنا رأت اخللق

ما مل خيطر على بال وال سألت فيه أحداً من النساء والرجال قال الشيخ عبد العزيز املهدوي رضي اهللا عنه 
الورع إال تتحرك وال تسكن إال وترى اهللا يف احلركات والسكون فإذا رأى اهللا ذهبت احلركة والسكون وبقي 

ا رأيت شيئاً إال رأيت اهللا فيه فإذا رأيت اهللا ذهبت وقال أيضاً أمجع مع اهللا فاحلركة ظر ف ملا فيها كما قال م
ا أخذ من يد اهللا بسقوط الوسائط وهذا مقام التوكل وهلذا قال بعضهم احلالل  العلماء على أن احلالل املطلق م

اهللا تعاىل أن يعز عبده ويرفعه إىل هذا هو الذي ال ينسي اهللا فيه اه علي نقل ابن عباد رضي اهللا عنه وإذا أراد 
املقام قطع عنه زمام الوهم واجلزع وحرره من رق الطمع فقاده إليه مبالطفة اإلحسان أو بسالسل االمتحان 

كما أشار إىل ذلك بقوله من مل يقبل على اهللا مبالطفات األحسان قيد إليه بسالسل االمتحان قلت قد قسم اهللا 
سام أهل الشمال وأهل اليمني والسابقون أما أهل الشمال فال كالم عليهم إذ ال إقبال هلم تعاىل عباده ثالثة أق

على اهللا أصالً وأما أهل اليمني فلهم أقبال بوجه ما لكن ال خصوصية هلم ألهنم قنعوا بظاهر الشريعة ومل يلتفتوا 
ام الشهود والعيان وال كالم معهم إىل سلوك طريقة وال حقيقة وقفوا مع الدليل والربهان ومل ينهضوا إىل مق

أيضاً وأما السابقون فقد أقبلوا على اهللا متوجهني إليه طالبني الوصول إىل معرفته وهم يف ذلك على قسمني 
قسم أقبل على اهللا مبالطفة إحسانه وقياماً بشكر إنعامه وأمتنانه وهم أهل مقام الشكر وقسم أقبل على اهللا 

أقبلوا على اهللا طوعاً وأهل بسالسل األمتحان وضروب الب اليا واحملن وهم أهل مقام الصرب أهل املقام األول ف
قال أبو مدين " وهللا يسجد من يف السموات واألرض طوعاً وكرهاً " املقام الثاين أقبلوا على اهللا كرهاً قال تعاىل 

ريجعوا إليه بنعمته فإن مل يفعلوا رضي اهللا عنه سنة اهللا استدعاء العباد لطاعته بسعة األرزاق ودوام املعافاة ل
  .أبتالهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون ألن مراده عز وجل رجوع العباد إليه طوعاً وكراهاً اه

فقوم بسط اهللا عليهم النعم وصرف عنهم الباليا والنقم ورزقهم الصحة وأمدهم باألموال والعافية فأدوا حقها 
نعم هبا فكانت مطية هلم على السري إليه ومعونة هلم على القدوم عليه وقاموا بشكرها وتشوقوا إىل معرفة امل

أخرجوها من قلوهبم وجعلوها يف أيديهم وقليل ما هم قال تعاىل وقليل من عبادي الشكور ويف مثل هؤالء ورد 
بعض  احلديث نعمت الدنيا مطية املؤمن عليها يبلغ اخلري وهبا ينجو من الشر أو كما قال عليه السالم قال

أصحابنا جعل عليه السالم الدنيا مطية للمؤمن حاملة له ومل جيعل املؤمن مطية هلا حىت يتكلف محلها فهذا يدل 
على أهنا يف يده يستعني هبا على السري إىل ربه ال أهنا يف قلبه حىت يرتكب املشقة يف طلبها واهللا تعاىل أعلم وقوم 



افية وصرف عنهم النقم فشغلهم ذلك عن النهوض إليه ومنعهم من أمدهم اهللا بالنعم وبسط هلم يف املال والع
املسري إىل حضرته فسلب ذلك عنهم وضرهبم بالباليا واحملن فأقبلوا على اهللا بسالسل األمتحان عجب ربك من 

قوم يساقون إىل اجلنة بالسالسل وقد مدح اهللا الغين الشاكر والفقري الصابر مبدح واحد فقال تعاىل يف حق 
مان عليه السالم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال يف حق أيوب عليه السالم إنا وجدناه سلي

صابراً نعم العبد أنه أواب وقال بعضهم ألن أعطي فأشكر أحب إىل من أن أبتلي فأصرب وكان الشيخ أبو 
مذهب أيب عبد اهللا الترمذي العباس املرسي يرجح الغين الشاكر على الفقري الصابر وهو مذهب ابن عطاء و

  .احلكيم
ويقول الشكر صفة أهل اجلنة والفقر ليس كذلك قاله يف لطائف املنن والتحقيق أن الفقري الصابر هو الغين 

الشاكر وبالعكس ألن الغين أنتا هو باهللا فإذا أستغىن القلب باهللا فصاحبه هو الغين الشاكر وال عربة مبا يف اليد 
رة والقلب فقري وقد يكون القلب غنياً باهللا واليد فقرية وقد تكون اليد معمورة والقلب فقد تكون اليد معمو

مع اهللا غنياً به عما سواه قال بعض املشايخ كان رجل باملغرب من الزاهدين يف الدنيا ومن أهل اجلد واألجتهاد 
أراد بعض أصحاب هذا وكان عيشه مما يصيده من البحر وكان الذي يصيده يتصدق ببعضه ويتقوت ببعضه ف

الشيخ أن يسافر إىل بلد من بالد املغرب فقال له هذا الزاهد إذا دخلت على بلدة كذا فأذهب إىل أخي فالن 
فأقرئه مين السالم وأطلب منه الدعاء فإنه ويل من أولياء اهللا تعاىل قال فسافرت حيت قدمت تلك البلدة فسألت 

 للملوك فتعجبت من ذلك وطلبته قيل يل هو عند السلطان عن ذلك الرجل فدللت على دار ال تصلح إال
فأزداد تعجيب فبعد ساعة وإذا هو قد أتى يف أفخر مركب وملبس وكأمنا هو ملك يف مركبه قال فأزداد تعجيب 
أكثر من األولني فهممت بالرجوع وعدم األجتماع به مث قلت ال ميكنين خمالفة الشيخ فأستأذنت فأذن يل فلما 

ت ما هالين من العبيد واخلدم والشارة احلسنة فقلت له أخوك فالن يسلم عليك قال يل جئت من دخلت رأي
عنده قلت نعم قال إذا رجعت إليه فقل له إىل كم اشتغالك بالدنيا وإىل كم إقبالك عليها وإىل مىت ال تنقطع 

بأخي فالن قلت نعم قال  رغبتك فيها فقلت واهللا هذا أعجب من األوىل فلما رجعت إىل الشيخ قال أجتمعت
فما الذي قال لك قلت ال شيء قال ال بد أن تقول يل فأعدت عليه ما قال فبكي طويالً وقال صدق أخي فالن 

  .هو غسل اهللا قلبه من الدنيا وجعلها يف يده وعلى ظاهره وأنا أخذها من يدي ويل إليها بقايا التطلع اه

ال  من لطائف املنن للمؤلف رمحه اهللا ورضي عنه فأحوال األولياء ال تنضبط بفقر وال غين ألن الوالية أمر قليب 
يعلمها إال من خصهم هبا وباهللا التوفيق ومن أقبل على اهللا مبالطفة إحسانه وجب عليه شكر ما أسدي إليه من 

تعرض لطائف كرمه وأمتنانه وإال زالت عنه بسبب كفره وعصيانه وإىل ذلك أشار بقوله من مل يشكر النعم فقد 
لزواهلا ومن شكرها فقد قيدها بعقاهلا قلت أتفقت مقاالت احلكماء على هذا املعين وأن الشكر قيد املوجود 
وصيد املفقود وقالوا أيضاً من أعطي ومل يشكر سلب منها ومل يشعر فمن شكر النعمة فقد قيدها بعقاهلا ومن 

قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم أي أن اهللا ال يغري ما بقوم إن اهللا ال يغري ما ب" كفرها فقد تعرض لزواهلا قال تعاىل 
من النعم حيت يغريوا ما بأنفسهم من الشكر وتغيريهم الشكر هو أشتغاهلم باملعاصي والكفر ولذلك قال اجلنيد 
رضي اهللا عنه الشكر أن ال يعصي اهللا بنعمه وقيل الشكر فرح القلب باملنعم ألجل نعمته حيت يتعدي ذلك إىل 

ارح فتنبسط باألوامر وتنكف عن الزواجر وقال ف لطائف املنن الشكر على ثالثة أقسام شكر اللسان اجلو



وشكر " وأما بنعمة ربك فحدث " وشكر األركان وشكر اجلنان فشكر اللسان التحدث بنعم اهللا قال تعاىل 
جلنان باألعتراف بأن كل نعمة وشكر ا" أعملوا آل داوود شكراً " األركان العمل بالطاعة هللا تعاىل قال تعاىل 

ومن القسم األول قول " وما بكم من نعمة فمن اهللا " بك أو يأحد من العباد هي من اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل 
ه  النيب صلى اهللا عليه وسلم التحدث بالنعم شكر ومن الثاين أنه صلى اهللا عليه وسلم قام حىت تورمت قدما

ا تأخر فقال أفال أكون عبداً شكوراً اه وسئل  فقيل له أتتكلف كل ذلك وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وم
أبو حازم رضي اهللا عنه ما شكر العينني قال إذا رأيت هبما خرياً أعلنته وإذا رأيت هبما شراً سترته قال فما شكر 

ين قال ال تأخذ هبما ما األذنني قال إذا مسعت هبما خرياً وعيته وإذا مسعت هبما شراً دفنته قال فما شكر اليد
ليس لك وال متنع حقاً هو اهللا فيهما قال فما شكر البطن قال أن يكون أسفله صرباً وأعاله علماً قال شكر 

إىل قوله غري ملومني قال فما شكر الرجلني قال " والذين هم لفروجهم حافظون " الفرج قل كما قال اهللا تعاىل 
رأيت شيئاً مقته كففتهما اه وأعلم أن الناس يف الشكر على ثالث  أن رأيت شيئاً غبطته أستعملتهما وأن

درجات عوام وخواص وخواص اخلواص فشكر العوام على النعم فقط وشكر اخلواص على النعم والنقم وشكر 
خواص اخلواص الغيبة يف املنعم عن شهود النعم والنقم، والنعم اليت يقع الشكر عليها ثالثة أقسام دنيوية 

والعافية واملال احلالل ودينية كالعلم والعمل والتقوى واملعرفة وأخروية كالثواب على العمل القليل كالصحة 
بالعطاء اجلزيل وأجل النعم الدينية اليت يتأكد الشكر عليها نعمة األسالم واإلميان واملعرفة وشكرها هو أعتقاد 

ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف " تعاىل  أهنا منة من اهللا تعايل بال واسطة وال حول وال قوة قال اهللا
قال أبو طالب املكي رضي اهللا " فضالً من اهللا ونعمة " مث قال " قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

عنه بعد كالم فلو قلب قلوبنا يف الشك والضالل كما يقلب نياتنا يف األعمال أي شيء كنا نصنع وعلى أي 
شيء كنا نطمئن ونرجو فهذا من كبائر النعم ومعرفته هو شكر نعمة اإلميان واجلهل هبذا غفلة  شيء نعول وبأي

عن نعمة اإلميان توجب العقوبة وأدعاء اإلميان أنه عن كسب معقول أو أستطاعة بقوة وحول هو كفر نعمة 
اه فإن غفل العبد عن  اإلميان وأخاف على من توهم ذلك أن يسلب اإلميان ألنه بدل شكر نعمة اإلميان كفرا

شكر هذه النعم مث دامت صورهتا عنده فال يغتر فقد يكون ذلك أستدراجاً كما أشار إىل ذلك بقوله خف من 
وجود أحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك أستدراجاً سنستدرجهم من حيث ال يعلمون األستدراج 

صيب أي أخذ يف املشي شيئاً بعد شيء ومنه الدرج الذي هو كمون احملنة يف عني املنة وهو مأخوذ من درج ال
ال يشعر قال اهللا تعاىل  يرتقي عليه إىل العلو كذلك املستدرج هو الذي تؤخذ منه النعمة شيئاً بعد شيء وهو 

سنستدرجهم من حيث ال يعلمون أي نأخذهم بالنعم حىت جنرهم إىل النقم وهم ال يشعرون قاله الشيخ زروق 
فخف أيها املريد من دوام إحسان احلق إليك بالصحة والفراغ وسعة األرزاق ودوام األمداد  رضي اهللا عنه

  احلسية أو املعنوية مع دوام أساءتك معه بالغفلة والتقصري

وعدم شكرك للملك الكبري أن يكون ذلك أستدراجاً منه تعاىل قال تعاىل سنستدرجهم من حيث ال يعلمون قال 
 عنه مندهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها شكرك للملك الكبري أن يكون ذلك سهل بن عبد اهللا رضي اهللا

أستدراجاً منه تعاىل قال تعاىل سنستدرجهم من حيث ال يعلمون قال سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه مندهم 
  بالنعم وننسيهم الشكر عليها



اهللا عنه كلما أحدثوا خطيئة جددنا هلم فإذا ركنوا إىل النعمة وحجبوا عن املنعم أخذوا وقال ابن عطاء رضي 
نعمة ونسيناهم األستغفار من تلك اخلطيئة مث قال احلق تعاىل وأملي هلم أي مندهم بالعوايف والنعم حىت نأخذهم 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا  بغتة قال تعاىل فلما نسوا ما 

فلما غفلوا عما ذكروا به من العقوبة والعذاب فتحنا عليهم أبواب النعم وبسطنا عليهم  هم مبلسون أي
األرزاق احلسية حىت إذا فرحوا مبا أوتوا من النعم ومتكنوا منها أخذناهم باهلالك بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون 

ويدهلم على اهللا فإذا أعرضوا آيسون من كل خري وهكذا عادة اهللا يف خلقه أن يرسل إليهم من يذكرهم باهللا 
عنه وردوا عليه قوله بسط عليهم النعم احلسية حىت إذا أطمأنوا وفرحوا هبا دمرهم اهللا وأخذهم بغتة ليكون 
ذلك أشد يف العقوبة قال الشاعر، وأعظم شيء حني يفجؤك البغت، وقال تعاىل وال حتسنب الذين كفروا إمنا 

م ليزدادوا أمثاً وهلم عذاب مهني فالواجب على األنسان إذا أحس بنعمة منلي هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هل
ظاهرة أو باطنة حسية أو معنوية أن يعرف حقها ويبادر إىل شكرها نطقاً وأعتقاداً وعمالً فالنطق احلمد والشكر 

ا باللسان من مل باللسان واألعتقاد شهود املنعم يف النعمة وأسنادها إليه والغيبة عن الواسطة بالقلب مع شكره
يشكر الناس مل يشكر اهللا أشكركم لناس أشكركم هللا فإذا قال له جزاك اهللا خرياً فقد أدى شكرها والشكر 

بالعمل صرفها يف طاعة اهللا كما تقدم فإن مل يقم هبذا الواجب خيف عليه السلب واألستدراج وهو أقبح 
يه فإن أساء األدب أدب وقد يؤدب يف الباطن واحلاصل أن الشكر هو األدب مع املنعم ومن جاءت على يد

وهو ال يشعر كما أشار إىل ذلك بقوله من جهل املريد أن يسييء األدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول لو كان هذا 
ال يشعر ولو مل يكن إال منع املزيد وقد  سوء أدب لقطع األمداد وأوجب البعاد فقد يقطع املدد عنه من حيث 

نت ال تدري ولو مل يكن إال أن خيليك وما تريد قلت من األمور املؤكدة على املريد الصادق تقام مقام البعد وأ
أن برعي األدب مع اهللا يف كل شيء ويلتزم التعظيم لكل شيء وحيفظ احلرمة يف كل شيء فإن أخل بشيء من 

أخر التوبة إىل وقت آخر  هذه األمور وأساء األدب مع ربه فليبادر بالتوبة واألعتذار مع الذلة واألنكسار فإن
أنقطعت عنه األمداد وأستوجب الطرد والبعاد وقد ال يشعر بذلك يف احلني فيحتج لنفسه ويقول لو كان هذا 
سوء أدب ال نقطع عين املدد وهذا منه جهل قبيح يفضي إىل العطب أن مل تدركه العناية من رب األرباب وإمنا 

ه وقت سوء أدبه وعدم شعوره بنقصان قلبه إذ لو كان عاملاً مبخادع كان هذا جهالً من املريد ألنتصاره لنفس
النفس ألهتمها وما أنتصر هلا ولو كان عارفاً بربه لشعر بنقصان قلبه فقد مجع بني جهالة وجهل فاجلهالة هي 

سوء األدب الذي صدر منه واجلهل هو خماصمته عن نفسه وأنكاره أن يكون ما صدر منه سوء أدب وما أحتج 
ه من كونه مل حيس بالعقوبة ولو كان ذلك سوء أدب ألحس بقطع األمداد وألوجب الطرد والبعاد ال ينهض ب

فقد يقطع عنه املدد وهو ال يشعر ومثال ذلك األشجار اليت على املاء فإذا قطع عنها املاء ال يظهر أثر العطش 
ملريد قد ال حيس بقطع املدد يف القرب حىت عليها إال بعد حني فإذا طال األمر يبست شيئاً فشيئاً كذلك قلب ا

يغرق يف الوهم وحيترق باحلس فإن كانت له سابقة خري تاب وأصلح ما أفسد فريجع إليه املدد وأن مل تكن له 
سابقة رجع إىل وطنه وأقام يف بعده نسأل اهللا السالمة من سلب نعمته بعد عفائه ولو مل يكن من العقوبة إال منع 

 أو الترقي لكان كافياً ألن من مل يكن يف زيادة فهو يف نقصان ومن كان يومه شراً من أمسه فهو املزيد من السري
يف اخلسران وقوله يف األحتجاج أيضاً لو كان هذا سوء أدب ال وجب البعاد فقد يقام مقام البعد وهو يظن أنه 

قرب إال وما بعده أعظم منه حىت يكون يف حمل القرب ألن مراتب القرب والبعد ال هناية هلا وما من مقام يف ال



ذلك القرب بالنسبة إىل ما بعده بعداً ولو مل يكن ذلك البعد إال أن يتركك مع ما تريد لكان كافياً يف الطرد 
والبعد إذ ترك البعد مع هواه وشهواته من عالمة األمهال وأخراج العبد عن هواه وما تركن إليه نفسه من 

ا تركن إليه  عالمة األعتناء واألقبال فإذا أعتين اهللا تعاىل بعبد وأراد أن يوصله إىل حضرته شوش عليه كل م
  نفسه وأزعجه طوعاً أو كرهاً

حىت يوئسه من هذا العامل ومل يبق له ركون إىل شيء منه فحينئذ يصطفيه حلضرته وجيتبيه حملبته فليس له حينئذ 
سيدنا موسى عليه السالم ملا علم اهللا تعاىل حمبته لعصاه عن نفسه أخبار وال مع غري اهللا قرار وأصل ذلك قضية 

وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي " وركونه إليها قال له احلق تعاىل 
أي حوائج أخر قال له ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فلما فرعنها وقطع " ويل فيها مآارب أخرى 

نها قال له خذها وال ختف ألهنا ال تضرك حيث رجعت إليها باهللا ويقال للفقري وما تلك بيمينك أيها يأسه م
الفقري فيقول هي دنياي أعتمد عليها وأقضي هبا مأريب فيقال له ألقها من يدك فإذا هي حية تسعى كانت تلدغه 

 ختف ألنك تأخذها باهللا ال بنفسك واهللا وهو ال يشعر فإذا أيس منها وأستأنس باهللا وأطمأن به قيل له خذها وال
تعاىل أعلم ومواطن اآلداب اليت خيل هبا املريد فيعاقب عليها ثالثة آداب مع اهللا ورسوله وآداب مع الشيخ 
وآداب مع األخوان فأما اآلداب مع اهللا بأعتبار العوام فبأمتثال أمره وأجتناب هنيه ومع رسوله بأتباع السنة 

عة فإذا قصروا يف األمر أو خالفوا يف النهي عوقبوا عاجالً يف احلس أو آجالً يف املعىن واحلس وجمانبة أهل البد
وبإعتبار اخلواص مع اهللا باألكثار من ذكره ومراقبة حضوره وإيثار حمبته زاد الشيخ زروق وحفظ احلدود 

ود اه ومع رسوله صلى اهللا عليه والوفاء بالعهود والتعلق بامللك الودود والرضى باملوجود وبذل الطاقة واجمله
وسلم بإيثار حمبته واألهتداء هبديه والتخلق بأخالقه فإذا قصروا يف ذكره أو جالت قلوهبم يف غري حضرته أو 

مالت حمبتهم إىل شيء سواه أو قصروا يف شيء مما تقدم أو حلوا عقدة عقدوها مع اهللا عوقبوا يف احلس 
ن أو يف املعين وهو أشد كقطع املدد وإجياب الطرد واألقامة مقام البعد بالضرب أو السجن أو األذاية باللسا

وبإعتبار خواص اخلواص وهم الواصلون يكون مع اهللا بالتواضع معه يف كل شيء والتعظيم لكل شيء ودوام 
 معرفته يف جتليات اجلالل واجلمال أو مع أختالف اآلثار وتنقالت األطوار ومع رسوله صلى اهللا عليه وسلم

بالتحقق حبسبه وتعظيم أمته وشهود نوره كما قال أبو العباس املرسي يل ثالثون سنة ما غاب عين رسول اهللا 
ا أعددت نفسي من املسلمني فإذا قصر العارف فيما تقدم يف  صلى اهللا عليه وسلم طرفة عني ولو غاب عين م

تيقظه يف احلني فيستدرك ما فات أن حقه أو يف حق غريه من اآلداب عوقب يف احلس أو يف املعىن والغالب 
الذين أتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فهذه مجلة اآلداب اليت تكون مع اهللا من 

العوام واخلواص وخواص اخلواص أو تقول من الطالبني والسائرين والواصلني واهللا تعاىل أعلم وأما اآلداب اليت 
 مثانية أمور أربعة ظاهرة وأربعة باطنة فأما الظاهرة فأوهلا أمتثال أمره وإن ظهر له تكون مع الشيخ فمرجعها إىل

خالفه وأجتناب هنيه وأن كان فيه حتفه فخطأ الشيخ أحسن من صواب املريد وثانيها السكينة والوقار يف 
م أو يفهم عنه بقرائن اجللوس بني يديه فال يضحك بني يديه وال يرفع صوته عليه وال يتكلم حىت يستدعيه للكال

األحوال كحال املذاكرة خبفض صوت ورفق ولني وال يأكل معه وال بني يديه وال ينام معه أو قريباً منه قال 
شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه يف كتابه ومن آداب املريد مع الشيخ أن ال يأكل معه وال ينام معه وال 



لس يف موضع جلوسه وال يتكلم يف جملس الشيخ ولو كلمة واحدة يضحك بني يديه وال ينام يف فراشه وال جي
والكالم فيه سوء األدب أكثر من كل شيء وكل ما يشبه هذه األوصاف يؤدي لعدم التعظيم واألزدراء جبانب 

الشيخ وذلك هو اخلسران املبني والعياذ باهللا من السلب بعد العطاء والطرد بعد األقبال قالوا أجعل عملك 
أدبك دقيقاً وقال الشاعر، أدب العبد تذلل، والعبد ال يدع األدب، فإذا تكامل ذله، نال املودة وأقترب، ملحاً و

وثالثها املبادرة إىل خدمته بقدر األمكان بنفسه أو مباله أو بقوله، فخدمة الرجال، سبب الوصال، ملويل املوايل، 
مة له يف السلوكىت يوئسه من هذا العامل ومل يبق له وقال سيدي عبد اهللا اهلبطي الزجلي رضي اهللا عنه يف منظو

ركون إىل شيء منه فحينئذ يصطفيه حلضرته وجيتبيه حملبته فليس له حينئذ عن نفسه أخبار وال مع غري اهللا قرار 
وما " وأصل ذلك قضية سيدنا موسى عليه السالم ملا علم اهللا تعاىل حمبته لعصاه وركونه إليها قال له احلق تعاىل 

أي حوائج " تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي ويل فيها مآارب أخرى 
أخر قال له ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فلما فرعنها وقطع يأسه منها قال له خذها وال ختف ألهنا 

الفقري فيقول هي دنياي أعتمد عليها  ال تضرك حيث رجعت إليها باهللا ويقال للفقري وما تلك بيمينك أيها
وأقضي هبا مأريب فيقال له ألقها من يدك فإذا هي حية تسعى كانت تلدغه وهو ال يشعر فإذا أيس منها 

وأستأنس باهللا وأطمأن به قيل له خذها وال ختف ألنك تأخذها باهللا ال بنفسك واهللا تعاىل أعلم ومواطن اآلداب 
عليها ثالثة آداب مع اهللا ورسوله وآداب مع الشيخ وآداب مع األخوان فأما اليت خيل هبا املريد فيعاقب 

اآلداب مع اهللا بأعتبار العوام فبأمتثال أمره وأجتناب هنيه ومع رسوله بأتباع السنة وجمانبة أهل البدعة فإذا 
إعتبار اخلواص مع اهللا قصروا يف األمر أو خالفوا يف النهي عوقبوا عاجالً يف احلس أو آجالً يف املعىن واحلس وب

باألكثار من ذكره ومراقبة حضوره وإيثار حمبته زاد الشيخ زروق وحفظ احلدود والوفاء بالعهود والتعلق بامللك 
الودود والرضى باملوجود وبذل الطاقة واجملهود اه ومع رسوله صلى اهللا عليه وسلم بإيثار حمبته واألهتداء هبديه 

يف ذكره أو جالت قلوهبم يف غري حضرته أو مالت حمبتهم إىل شيء سواه أو والتخلق بأخالقه فإذا قصروا 
قصروا يف شيء مما تقدم أو حلوا عقدة عقدوها مع اهللا عوقبوا يف احلس بالضرب أو السجن أو األذاية باللسان 

الواصلون  أو يف املعين وهو أشد كقطع املدد وإجياب الطرد واألقامة مقام البعد وبإعتبار خواص اخلواص وهم
يكون مع اهللا بالتواضع معه يف كل شيء والتعظيم لكل شيء ودوام معرفته يف جتليات اجلالل واجلمال أو مع 
أختالف اآلثار وتنقالت األطوار ومع رسوله صلى اهللا عليه وسلم بالتحقق حبسبه وتعظيم أمته وشهود نوره 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طرفة عني ولو غاب كما قال أبو العباس املرسي يل ثالثون سنة ما غاب عين رس
حق غريه من اآلداب عوقب يف  ا أعددت نفسي من املسلمني فإذا قصر العارف فيما تقدم يف حقه أو يف  عين م

احلس أو يف املعىن والغالب تيقظه يف احلني فيستدرك ما فات أن الذين أتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
فهذه مجلة اآلداب اليت تكون مع اهللا من العوام واخلواص وخواص اخلواص أو تقول  تذكروا فإذا هم مبصرون

من الطالبني والسائرين والواصلني واهللا تعاىل أعلم وأما اآلداب اليت تكون مع الشيخ فمرجعها إىل مثانية أمور 
تناب هنيه وأن كان فيه حتفه أربعة ظاهرة وأربعة باطنة فأما الظاهرة فأوهلا أمتثال أمره وإن ظهر له خالفه وأج

فخطأ الشيخ أحسن من صواب املريد وثانيها السكينة والوقار يف اجللوس بني يديه فال يضحك بني يديه وال 
يرفع صوته عليه وال يتكلم حىت يستدعيه للكالم أو يفهم عنه بقرائن األحوال كحال املذاكرة خبفض صوت 

ينام معه أو قريباً منه قال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه يف  ورفق ولني وال يأكل معه وال بني يديه وال



كتابه ومن آداب املريد مع الشيخ أن ال يأكل معه وال ينام معه وال يضحك بني يديه وال ينام يف فراشه وال 
جيلس يف موضع جلوسه وال يتكلم يف جملس الشيخ ولو كلمة واحدة والكالم فيه سوء األدب أكثر من كل 

ء وكل ما يشبه هذه األوصاف يؤدي لعدم التعظيم واألزدراء جبانب الشيخ وذلك هو اخلسران املبني شي
والعياذ باهللا من السلب بعد العطاء والطرد بعد األقبال قالوا أجعل عملك ملحاً وأدبك دقيقاً وقال الشاعر، 

قترب، وثالثها املبادرة إىل خدمته بقدر أدب العبد تذلل، والعبد ال يدع األدب، فإذا تكامل ذله، نال املودة وأ
األمكان بنفسه أو مباله أو بقوله، فخدمة الرجال، سبب الوصال، ملويل املوايل، وقال سيدي عبد اهللا اهلبطي 

  الزجلي رضي اهللا عنه يف منظومة له يف السلوك

  دل على فالحه دليل... أن اخلدمي ظنه مجيل 
  من حبيبه الوصال لكي ينال... أهل نفسه خلدمة الرجال 

  عز عزيز عند أهل احلب... ذل احملب يف طلب القرب 
  ففتحت له إذا بأسرها... ابن بيوت القرب من أبواهبا 

  ونال خري قربة وساد... طوىب له بشرى له أستفاد 
  مث قال

  فإنه مفخم عظيم... مقامك أعرف أيها اخلدمي 
  رهمشاركاً كذلك يف أسرا... أمسيت للمخدوم يف جواره 

  فاخلري كله لديك جمتمع... ال تغتبط سوي مقامك الرفيع 
ورابعها دوام حضور جملسه فإن مل يكن فتكرير الوصول إليه إذ بقدر تكرير الوصال إليه يقرب الوصال فمدد 
الشيخ جار كالساقية أو القادوس فإذا غفل عن الساقية أو القادوس حتزم وأنقطع املاء إىل غريه وأيضاً تكرير 

  صول يدل على شدة احملبة وبقدر احملبة تكون الشربة ويف هذا املعىن قال شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنهالو
  وال وصول األغايل... ال حمبة إال بأصول 

  وال مقام األعايل... وال شراب إال خمتوم 

صول إىل اهللا تعاىل وقال شيخ شيوخنا سيدي علي اجلمل رضي اهللا عنه يف كتابه أعلم أنه ال يقرب طالب الو
شيء مثل جلوسه مع عارف باهللا أن وجده مث قال اجللوس مع العارف باهللا أفضل من العزلة والعزلة أفضل من 

اجللوس مع العوام الغافلني واجللوس مع العامي الغافل أفضل من اجللوس مع الفقري اجلاهل كما إن العارف باهللا 
كذلك الفقري اجلاهل باهللا رمبا أتلف املريد عن مواله بنظرة أو بكلمة فما  جيمع بني املريد ومواله بنظرة أو بكلمة

فوقها يرحم اهللا سيدي اجملذوب حيث بقول، اجللسة مع غري األخيار، ترذل ولو تكون صايف اه املراد منه وأما 
ة وبني جذب اآلداب الباطنية فأوهلا أعتقاد كما له وأنه أهل للشيخوخة والتربية جلمعه بني شريعة وحقيق

وسلوك وأنه على قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وثانيها تعظيمه وحفظ حرمته غائباً وحاضراً وتربية حمبته يف 
قلبه وهو دليل صدقه وبقدر التصديق يكون فمن ال صدق له ال سري له ولو بقي مع الشيخ ألف سنة ويرحم 

اش ينفق من ال حقق ما جاب إميارايا بابا وثالثها اهللا سيدي حممداً الشرقي حيث قال من ال صدق، ما عند ب
ا يرد عليه من قبل شيخه كما فعل شيخ طريقتنا الشاذيل رضي اهللا  أنعزاله عن عقله ورياسته وعمله وعمله إال م



عنه عند مالقاته بشيخه فهي سنة يف طريقه فكل من أتى شيخه يف هذه الطريقة الشاذلية فال بد أن يغتسل من 
قبل أن يصل إىل شيخه لينال الشراب الصايف من حبر مدده الوايف ورابعها عند األنتقال عنه إىل  عمله وعمله

غريه وهذا عندهم من أقبح كل قبيح وأشنع كل شنيع وهو سبب تسويس بذرة األرادة فتفسد شجرة األرادة 
أن ينتقل عنهم إىل أهل لفساد أصلها وهذا كله مع شيوخ التربية كما تقدم وأما شيوخ أهل الظاهر فال بأس 

الباطن أن وجدهم وال حيتاج إىل إذن واهللا تعاىل أعلم وأما اآلداب مع األخوان فأربعة أوهلا حفظ حرمتهم 
غائبني أو حاضرين فال يغتاب أحداً وال ينقص أحداً فال يقول أصحاب سيدي فالن كمال وأصحاب سيدي 

ن ضعيف وفالن قوي أو غري ذلك فهذه عني الغيبة وهي فالن نقص أو فالن عارف أو فالن ليس بعارف أو فال
حرام باألمجاع ال سيما يف حق األولياء فإن حلومهم مسوم قاتلة كلحوم العلماء والصاحلني فليحذر املريد جهده 
من هذه اخلصلة الذميمة وليفر ممن هذا طبعه فراره من األسد فمن أولع هبذا فال يفلح أبداً فاألولياء كاألنبياء 

من فرق بينهم حرم خريهم وكفر نعمتهم وقد قال بعض الصوفية من كسره الفقراء ال جيربه الشيخ ومن ف
كسره الشيخ فقد جيربه الفقراء وهو صحيح جمرب ألن أذاية ويل واحد ليس كأذاية أولياء كثرية ومن كسره 

أن تتفق على اجلرب واهللا تعاىل الشيخ يشفع فيه األخوان فيجرب قلب الشيخ خبالف قلوب الفقراء إذا تغريت قل 
أعلم وثانيها نصيحتهم بتعليم جاهلهم وأرشاد ضاهلم وتقوية ضعيفهم ولو بالسفر إليه فإن فيهم أهل بدايات 
وهنايات والقوى والضعيف فكل واحد يذكره مبا يليق مبقامه خاطبوا الناس بقدر ما يفهمون كما يف احلديث 

ن نفسك معهم وخدمتهم بقدر األمكان فخدمي القوم سيدهم فمن عرض له وثالثها التواضع هلم واألستنصاف م
وتعاونوا على الرب " شغل ال ينفك عنه فالواجب أعانته ليتفرغ منه إىل ذكر اهللا أن كان خفيفاً قال تعاىل 

ص فكل ما يشغل قلب الفقري فدفعه جهاد وبر ورابعها شهود الصفا فيهم وأعتقاد كما هلم فال ينق" والتقوى 
أحداً ولو رأى منه ما يوجب النقص يف الظاهر فاملؤمن يلتمس املعاذر فليلتمس له سبعني عذراً فإن مل يزل عنه 

املؤمن مرآة أخيه ما كان يف الناظر يظهر فيه فأهل الصفا ال يشهدون إال  موجب نقصه فليشهده يف نفسه ف
هدون إال الكمال وأهل النقص ال يشهدون الصفا وأهل التخليط ال يشهدون إال التخليط أهل الكمال ال يش

إال النقص وتقدم يف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من اخلري حسن الظن باهللا 
وحسن الظن بعباد اهللا وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن باهللا وسوء الظن بعباد اهللا وباهللا التوفيق 

ليت جيب على الفقري مراعاهتا والتحفظ عليها سواء كان طالباً أو سائراً أو واصالً وقد فهذه من مجلة اآلداب ا
تقدمت يف أول الباب األول مثانية آداب بعضها يف حق العارف وبعضها يف حق السائر فلرياجعها وليعمل 

حفص رضي اهللا  مبقتضاها فإن الطريق كلها آداب حىت قال بعضهم أجعل عملك ملحاً وأدبك دقيقاً وقال أبو
  عنه التصوف كله آداب لكل وقت آداب ولكل حال آداب ولكل مقام آداب فمن لزم األدب

بلغ مبلغ الرجال ومن حرم األدب فهو بعيد من حيث يظن القرب مردود من حيث يظن القبول وقال بعضهم 
أساء أحد األدب باطناً إال ألزم األدب ظاهراً وباطناً فما أساء أحد األدب ظاهراً إال عوقب يف الظاهر وما 

عوقب يف الباطن وقال يف املباحث األصلية مبلغ الرجال ومن حرم األدب فهو بعيد من حيث يظن القرب 
مردود من حيث يظن القبول وقال بعضهم ألزم األدب ظاهراً وباطناً فما أساء أحد األدب ظاهراً إال عوقب يف 

  ب يف الباطن وقال يف املباحث األصليةالظاهر وما أساء أحد األدب باطناً إال عوق



  داللة يف األنسان... واألدب الظاهر للعيان 
  وللغين زينة وسؤدد... وهو أيضاً للفقري سند 
  فهو بعيد ما تداين وأقترب... وقيل من حيرم األدب 

  فإمنا تطلقه اآلداب... وقيل من حتبسه األنساب 
  لقوم ما أستفادوامنه إستفاد ا... فالقوم باآلداب حقاً سادوا 

وقال أبو حفص السراج رمحه اهللا والناس يف اآلداب على ثالث طبقات أهل الدنيا وأهل الدين وأهل 
اخلصوصية من أهل الدين، فأما أهل الدنيا فأكثر آداهبم يف البالغة وأخبار امللوك وأشعار العرب، وأما أهل 

اجلوارح وهتذيب الطباع وحفظ احلدود وترك  الدين فأكثر آداهبم حفظ العلوم ورياضة النفوس وتأديب
الشهوات وأجتناب الشبهات واملسارعة إىل اخلريات، وأما أهل اخلصوصية من أهل الدين فآداهبم حفظ القلوب 
ومراعاة األسرار وإستواء السر والعالنية، فاملريدون يتفاضلون بالعلم، واملتوسطون باآلداب، والعارفون باهلمم 

لشيخ من لزوم اجلهل للمريد مقيد مبا ذكره من إحتجاجه لنفسه ومدافعته عنها ألنه يف هذه اه مث ما ذكره ا
احلالة صاحب جدل لتركيبه املقدمة والنتيجة وعليه يفهم قوهلم ما أهلم قوم اجلدل إال حرموا العمل وأما لو 

دم األدب أن كان جير إىل إعترف بإساءته وأنصف من نفسه مل يكن ذلك يف حقه جهالً وال جهالة وقد قالوا ع
األدب فهو أدب واهللا تعاىل أعلم ومن مجلة اآلداب أال يستحقر مقاماً أقام احلق تعاىل فيه عبداً من عباده كائناً 

ما كان كما أشار إليه بقوله إذا رأيت عبداً أقامه اهللا بوجود األوراد، وأدامه عليها مع طول األمداد، فال 
ا تستحقون ما منحه مواله، أل نك مل تر عليه سيما العارفني، وال هبجة احملبني، فلوال وارد ما كان ورد قلت م

ذكره الشيخ هنا من مؤكدات هذه الباب كلها يف اآلداب وهو أن ال يستحقر شيئاً من جتليات احلق على أي 
بداً أقامه احلق حال كانت فال ينبغي أن ينازع مقتدر وال أن يضاد قهار وال أن يعترض على حكيم فإذا رأيت ع

طول األمداد بكسر اهلمزة  تعاىل بوجود األوراد ككثرة صالة وصيام وذكر وتالوة وإجتهاد وأدامه عليها مع 
أي إستمراره معه وهو تقويته يف البطن وصرف الشوغل والشواغب يف الظاهر لكنه مل يفتح عليه يف علم 

ألجل أنك مل تر عليه سيما العارفني من السكينة  األذواق وعمل القلوب فال تستحقرن حاله وما منحه مواله
والطمأنينة وراحة اجلوارح والقلب بسبب هبوب نسيم الرضى والتسليم على أرواحهم وقال الشيخ زروق 
سيما العارفني ثالث أوهلا األعراض عما سوى معروفهم بكل حال وعلى كل وجه الثاين األقبال عليه بترك 

ث الرضى عنه يف جماري أقداره اه وال تستحقر حاله أيضاً ألجل إنك مل تر عليه احلظوظ وأقامة احلقوق الثال
هبجة احملبني وهي الفرح مبحبوبه واألكثار من ذكره والقيام بشكره واألغتباط مبحبته واملسارعة إىل حمابه وطلب 

  مرضاته واخلضوع لعظمته والتذلل لقهره وعزته
  رضي احملبوب صح لك الوصلإذا ... تذلل ملن هتوي فليس اهلوى سهل 

  ففي وجه من هتوي الفرائض والنفل... تذلل له حتظى برؤيا مجاله 

فكيف تستحقر من دامت خدمته وأتصلت أوراده فلوال وجود الوارد األهلي يف باطنه ما قدر على أدامة أوراده 
ال فضل اهللا  عليكم ورمحته ما زكي منكم فلوال وارد ما كان ورد فالوارد ما منه إليك والورد ما منك إليه فلو 

من أحد أبداً ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ألتبعتم الشيطان إال قليالً حيبهم وحيبونه مث تاب عليهم ليتوبوا 



فالعناية سابقة واهلداية الحقة واألمر كله بيده ويف التحقيق ما مث إال سابقة التوفيق وال حول وال قوة إال باهللا 
سن رضي اهللا عنه أكرم املؤمنني وإن كانوا عصاة فاسقني وأقم عليهم احلدود وأهجرهم رمحة قال الشيخ أبو احل

هبم ال تقذرا هلم وقال الشيخ زروق رضي اهللا عنه فاملنتسب جلانب احلق يتعني إكرامه مراعاة لنسبته مث إن كان 
تعني عليه كنا معه كعبد السيد يضرب كاذباً فاألمر بينه وبني من إنتسب إليه فإن أمرنا بإقامة حقه عليه حبيث ي

  ولد سيده بإذنه يؤدبه وال حيتقره وأليب احلسن احلراين رمحه اهللا
  وأنظر إليهم بعني اللطف والشفقه... إرحم بين مجيع اخللق كلهم 

  وراع يف كل خلق حق من خلقه... وقر كبريهم وإرحم صغريهم 

ح من شأن أهل اخلدمة وهم العباد والزهاد واألنتقال منها إىل مث إن اإلقامة على دوام األوراد وهي خدمة اجلوار
عمد القلوب من شأن أهل احملبة واملعرفة وهم العارفون وكلهم عباد اهللا ومن أهل عنايته فال يستحقرهم إال 

جاهل أو مطرود كما بني ذلك بقوله قوم أقامهم احلق خلدمته وقوم أختصهم مبحبته كال مند هؤالء وهؤالء من 
طاء ربك وما كان عطاء ربك حمظوراً قلت العباد املخصوصون بالعناية على قسمني قسم وجههم احلق خلدمته ع

وإقامهم فيها وهم أنواع فمنهم من أنقطع يف الفيايف والقفار لقيام الليل وصيام النهار وهم العباد والزهاد ومنهم 
ماء والصلحاء ومنهم من أقامه احلق لنصرة الدين من وجهه احلق ألقامة الدين وحفظ شرائع املسلمني وهم العل

وإعالء كلماته وهم اجملاهدون يف سبيل رب العاملني ومنهم من أقامه احلق لتمهيد البالد وتسكني العباد وهم 
األمراء والسالطني وقسم أقامهم احلق حملبته وأختصهم مبعرفته وهم العارفون الكاملون سلكوا سواء الطريق 

 التحقيق وبينهما فرق كبري ألن أهل اخلدمة طالبون األجور وأهل احملبة رفعت عنهم الستور ووصلوا إىل عني
أهل اخلدمة يأخذون أجورهم وراء الباب وأهل احملبة يف مناجاة األحباب أهل اخلدمة مسدول بينهم وبينه 

ن وأهل احملبة من أهل احلجاب وأهل احملبة مرفوع بينهم وبينه احلجاب أهل اخلدمة من أهل الدليل والربها
الشهود والعيان أهل اخلدمة ال تنفك عنهم احلظوظ وأهل احملبة تصب عليهم احلظوظ أهل اخلدمة حمبتهم 

مقسومة وأهل احملبة حمبتهم جمموعة فلذلك دام أهل اخلدمة يف خدمتهم ونفذ احملبون إىل شهود حمبوهبم فلو 
ذوا إىل حمبوهبم وشهدوه ببصر إيقاهنم وأستراحوا من تعب تركوا احلظوظ وحصروا حمبتهم يف حمبوب واحد لنف

خدمتهم ولكن حكمة احلكيم أقامتهم يف خدمتهم فوجب تعظيمهم يف اجلملة وال يلزم منه عدم تفضيل أهل 
املعرفة واحملبة عليهم أنظر كيف قال تعاىل بعد ذلك، أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب 

، فدل على تفضيل بعضهم على بعض لكن عبيد امللك كلهم معظمون يف اجلملة وال درجات وأكرب تفضيالً
حيب امللك أن حتقر له عبداً من عباده وأن كانوا متفاوتني عنده واهللا تعاىل أعلم وقال أبو يزيد رضي اهللا عنه 

ال أبو العباس الدينوري أطلع اهللا على قلوب أوليائه فمنهم من مل يصلح حلمل املعرفة صرفاً فشغلهم بالعبادة وق
رضي اهللا عنه أن هللا عباداً مل يستصلحهم ملعرفته فشغلهم خبدمته وله عباد مل يستصلحهم خلدمته فأهلهم حملبته 
بن معاذ رضي اهللا عنه الزاهد صيد احلق من الدنيا والعارف صيد احلق من اجلنة اه يعين أن الزاهد  وقال حيىي 

أدخله اجلنة والعارف أصطاده احلق من اجلنة فأدخله احلضرة أصطاده من جنة أصطاده اهللا من الدنيا فقبضه و
احلس وجعله يف جنة املعىن وهي جنة املعارف وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه يف كتابه، سبحان 

ق بصفة اجلالل من هيأ أقواماً خلدمته وأقامهم فيها، وهيأ أقواماً حملبته وأقامهم فيها أهل اخلدمة جتلى هلم احل



واهليبة فصاروا مستوحشني من اخللق قلوهبم شاخصة ملا يرد عليها من حضرة احلق قد حنلت أجسادهم 
وأصفرت ألواهنم ومخصت بطوهنم وبالشوق دابت أكبادهم وقطعوا الدياجي بالبكاء والنحيب وأستبدلوا الدنيا 

دت للمتقني وأهل احملبة جتلي هلم احلق تعاىل باجملاهدة يف الدين ورغبوا يف جنة عرضها السموات واألرض أع
بصفة اجلمال واحملبة وسكروا خبمر لذيذ القربة شغلهم املعبود عن أن يكونوا من العباد وال من الزهاد أشتغلوا 

بالظاهر والباطن وهو اهللا فحجبوا عن كل ظاهر وباطن زهدوا يف التنعم واألنعام وأشتغلوا مبشاهدة امللك العالم 
مه رضي اهللا عنه هذا آخر الباب السابع وحاصلها رفع اهلمة وشكر النعمة وحسن األدب يف اخلدمة اه كال

ونفوذ العزمية باألنتقال من دوام اخلدمة إىل احملبة واملعرفة وإذا أراد اهللا أن يصطفي عبداً حلمل معرفته وينقله من 
بانية وهي مواهب ال مكاسب تنال بأعمال وال تعب خدمته قوي عليه الواردات األهلية فجذبته إىل احلضرة الر

حبيل وقل أن تأيت إال بغتة كما أشار إىل ذلك يف أول الباب الثامن فقال وقال رضي اهللا عنه قل ما تأيت 
الواردات األهلية إال بغتة صيانة هلا أن يدعها العباد بوجوب األستعداد قال القشريي الوارد هو ما يرد على 

للعبد فيه حتمل والواردات أعم من اخلواطر ألن اخلواطر ختتص بنوع  القلوب من اخلواطر احملمودة مما ال يكون 
  خطاب أو ما تضمن معناه والواردات تكون

وارد سرور ووارد حزن ووارد قبض ووارد بسط إىل غري ذلك من املعاين وهو قريب من احلال وسئل الشيخ 
ت الواردات األهلية والطوارق الشيطانية فقال الوارد األهلي ال يأيت عبد القادر اجليالين نفعنا اهللا بذكره عن صفا

بإستعداد وال يذهب بسبب وال يأيت على منط واحد وال يف وقت واحد، والطوارق الشيطانية خبالف ذلك غالباً 
ا نوع خاص وهو نفحات إهلية يهب نسيمها على القلوب واألرواح أو األسرار فتغيب  اه قلت واملراد به هن
القلوب يف حضرة عالم الغيوب وتغيب األرواح واألسرار يف جربوت العزيز اجلبار فتطيش فرحاً وسروراً 

إذا إهتزت األرواح شوقاً إىل اللقا، ترقصت األشباح يا جاهل املعىن، وقل ما تكون هذه . وترقص شوقاً وحبوراً
من الكرمي الوهاب ولو كانت تنال جبد وأجتهاد  الواردات األهلية إال بغتة ألهنا ال تنال بأكتساب وإمنا هي فتح

ال دعاها العباد والزهاد بوجوب التأهب واألستعداد فتصري حينئذ مكاسب واألحوال والواردات إمنا هي 
مواهب، خيتص برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم، ونسخة الشيخ زروق العباد بالتخفيف مجع عبد وهي 

ا بغتة ثالثة أمور أحدها ليعرف منة اهللا فيها الثاين ليقدر قدرها ويعظم الفرح هبا أعم قال واحلكمة يف إتياهن
الثالث الغرية عليها وتعزيزها ألن ما كان من العزيز ال يكون إال عزيزاً اه مث إن هذه الواردات األهلية واملواهب 

ة ال ألهل األفشاء واخليانة كما أشار إىل األختصاصية أسرار من الكرمي الغفار ال مينحها إال ألهل الصيانة واألمان
ا شهد وذاكراً لكل ما علم فأستدل بذلك على  ا يسئل ومعربا عن كل م ذلك بقوله من رأيته جميباً عن كل م

ا سئل فلما يقتضيه حاله من األحاطة بالعلوم وقد قال  وجود جهله قلت أما وجه جهله يف كونه جميباً عن كل م
علم إال قليالً فأي جهل أعظم ممن يعارض كالم اهللا وملا فيه أيضاً من التكلف وقد قال تعاىل وما أوتيتم من ال

يه الصالة والسالم أنا وأتقياء أميت برآء من التكلف  تعاىل قل ال أسألكم عليه أجراً وما أنا من املتكلفني وقال عل
كان عاملاً به ألكتفى بعلمه وعرف  وال خيلو صاحب التكلف من التصنع والتزين وهو من شأن اجلهل باهللا إذ لو

قدره ففي بعض األخبار عاش من عرف قدره وسئل بعضهم عن العلم النافع فقال أن تعرف قدرك وال تتعدي 
طورك وقال بعض احملققني إذا قال العامل ال أدري أصيبت مقاتله وقال يف األحياء كان السلف الصاحل يسئل 



ائل إىل غريه مث يدفعه الثاين إىل آخر مث كذلك حىت يرجع إىل األول أحدهم عن املسئلة الواحدة فيدفع الس
وكان بعضهم إذا سئل عن مسئلة يقول للسائل أذهب هبا إىل القاضي فقلدها يف عنقه وقد سئل مالك رمحه اهللا 

ل قل عن أثنتني وثالثني مسئلة فأجاب عن ثالث وقال يف الباقي ال أدري فقال له السائل وما نقول للناس فقا
هلم قال مالك ال أدري وأيضاً أجابة كل سائل جهل وضرر إذ قد يكون السائل متعنتا ال يستحق جواباً وقد 
تكون املسئلة اليت سأل عنها ال تليق به ألنه ال يفهمها وال يطيق معرفتها فتوقعه يف احلرية أو األنكار وقد قال 

لموها وال متنعوها أهلها فتظلموهم ويف ذلك يقول عليه الصالة والسالم ال تؤتوا احلكمة غري أهلها فتظ
الشاعررد سرور ووارد حزن ووارد قبض ووارد بسط إىل غري ذلك من املعاين وهو قريب من احلال وسئل 

الشيخ عبد القادر اجليالين نفعنا اهللا بذكره عن صفات الواردات األهلية والطوارق الشيطانية فقال الوارد األهلي 
اد وال يذهب بسبب وال يأيت على منط واحد وال يف وقت واحد، والطوارق الشيطانية خبالف ال يأيت بإستعد

ا نوع خاص وهو نفحات إهلية يهب نسيمها على القلوب واألرواح أو األسرار  ذلك غالباً اه قلت واملراد به هن
ار فتطيش فرحاً فتغيب القلوب يف حضرة عالم الغيوب وتغيب األرواح واألسرار يف جربوت العزيز اجلب

إذا إهتزت األرواح شوقاً إىل اللقا، ترقصت األشباح يا جاهل املعىن، وقل ما . وسروراً وترقص شوقاً وحبوراً
تكون هذه الواردات األهلية إال بغتة ألهنا ال تنال بأكتساب وإمنا هي فتح من الكرمي الوهاب ولو كانت تنال 

وب التأهب واألستعداد فتصري حينئذ مكاسب واألحوال والواردات جبد وأجتهاد ال دعاها العباد والزهاد بوج
إمنا هي مواهب، خيتص برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم، ونسخة الشيخ زروق العباد بالتخفيف مجع 

عبد وهي أعم قال واحلكمة يف إتياهنا بغتة ثالثة أمور أحدها ليعرف منة اهللا فيها الثاين ليقدر قدرها ويعظم 
لفرح هبا الثالث الغرية عليها وتعزيزها ألن ما كان من العزيز ال يكون إال عزيزاً اه مث إن هذه الواردات األهلية ا

واملواهب األختصاصية أسرار من الكرمي الغفار ال مينحها إال ألهل الصيانة واألمانة ال ألهل األفشاء واخليانة 
ما يسئل ومعربا عن كل ما شهد وذاكراً لكل ما علم فأستدل  كما أشار إىل ذلك بقوله من رأيته جميباً عن كل

ا سئل فلما يقتضيه حاله من األحاطة  ا وجه جهله يف كونه جميباً عن كل م بذلك على وجود جهله قلت أم
ا فيه أيضاً من  ا أوتيتم من العلم إال قليالً فأي جهل أعظم ممن يعارض كالم اهللا ومل بالعلوم وقد قال تعاىل وم

ف وقد قال تعاىل قل ال أسألكم عليه أجراً وما أنا من املتكلفني وقال عليه الصالة والسالم أنا وأتقياء أميت التكل
اً به  برآء من التكلف وال خيلو صاحب التكلف من التصنع والتزين وهو من شأن اجلهل باهللا إذ لو كان عامل

سئل بعضهم عن العلم النافع فقال أن ألكتفى بعلمه وعرف قدره ففي بعض األخبار عاش من عرف قدره و
ال أدري أصيبت مقاتله وقال يف األحياء كان  تعرف قدرك وال تتعدي طورك وقال بعض احملققني إذا قال العامل 

السلف الصاحل يسئل أحدهم عن املسئلة الواحدة فيدفع السائل إىل غريه مث يدفعه الثاين إىل آخر مث كذلك حىت 
ضهم إذا سئل عن مسئلة يقول للسائل أذهب هبا إىل القاضي فقلدها يف عنقه وقد يرجع إىل األول وكان بع

سئل مالك رمحه اهللا عن أثنتني وثالثني مسئلة فأجاب عن ثالث وقال يف الباقي ال أدري فقال له السائل وما 
ئل متعنتا ال نقول للناس فقال قل هلم قال مالك ال أدري وأيضاً أجابة كل سائل جهل وضرر إذ قد يكون السا

يستحق جواباً وقد تكون املسئلة اليت سأل عنها ال تليق به ألنه ال يفهمها وال يطيق معرفتها فتوقعه يف احلرية أو 
األنكار وقد قال عليه الصالة والسالم ال تؤتوا احلكمة غري أهلها فتظلموها وال متنعوها أهلها فتظلموهم ويف 

  ذلك يقول الشاعر



  وال أنثر الدر النفيس على البهم... اجلهل طاقيت سأكتم علمي عن ذوي 
  والقيت أهالً للعلوم وللحكم... فإن قدر اهللا الكرمي بلطفه 

م... بذلت علومي وأستفدت علومهم    وإال فمخزون لدي ومكتت
ظلم... فمن منح اجلهال علماً أضاعه    ومن منع املستوجبني فقد 

يفهمون أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله وقد قيل للجنيد رضي وقال على كرم اهللا وجهه حدث الناس بقدر ما 
اهللا عنه يسألك الرجالن فتجيب هذا خبالف ما جتيب به هذا فقال اجلواب على قدر السائل قال عليه الصالة 

والسالم أمرنا أن خناطب الناس على قدر عقوهلم اه وقال رجل لبعض العلماء وقد سأله فلم جيبه أما علمت أن 
هللا صلى اهللا عليه وسلم قال من كتم علماً نافعاً أجلم يوم القيامة بلجام من النار فقال له العامل أترك رسول ا

اللجام وأذهب فإن جاء من يستحقه وكتمته فليلجمين به اه وأما وجه جهله يف كونه معرباً عن كل ما شهد من 
ا ذاقه من األنوار واألس رار فألن هذه األمور أذواق باطنية وأسرار الكرامات وما وصل إليه من املقامات وم

ربانية ال يفهمها إال أرباهبا فذكرها ملن ال يفهمها وال يذوقها جهل بقدرها وأيضاً هي أمانات وسر من أسرار 
ال حيل أفشاؤه فمن أفشاه كان خائناً وأستحق الطرد والعقوبة وال يصلح أن يكون أميناً بعد  امللك وسر امللك 

سرار من شأن األخيار، وهتك األسرار من شأن األشرار، وقد قالوا قلوب األحرار قبور األسرار ذلك، فكتم األ
  وقال الشاعر

  فالسر عند خيار الناس مكتوم... ال يكتم السر إال كل ذي ثقة 
ىن أو ويف أفشائها قلة عملها ونفعها يف الباطن ففائدة هذه األحوال والواردات األهلية هي حمو احلسي وأظهار املع

حمو الشك وتقوية اليقني فإذا أفشاها ضعف أعماهلا وقلت نتيجتها واخلري كله يف الكتمان يف احلديث أستعينوا 
على قضاء حوائجكم بكتماهنا أو كما قال عليه السالم وينخرط يف سلك األحوال اليت جيب كتماهنا خرق 

يف ذلك دسيسة هلا ألهنا حتب أن تذكر بالقوة عوائد النفوس فمن خرق عادة يف نفسه فال يفشي ذلك لغريه فإن 
والنجدة فيكون كلما قتل منها أحياه يف ساعته وفيه أيضاً نقص األخالص وأدخال الرباء وهو سبب اهلالك 

والعياذ باهللا وأما وجه جهله يف كونه ذكراً لكل ما علم من احلقائق والعلوم واملعارف فألنه جهل قدرها 
عنده رفيعة عزيزة ما أفشاها لغريه إذ صاحب الكنز ال يبوح به وإال سلبه من ساعته وأستخف شأهنا فلو كانت 

  وأنظر قول شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنه
  يف األرض سبعني قامه... أحفر لسرك ودكو 

  إىل يوم القيامه... وخل اخلالئق يشكو 
العلم الذي هو لؤلؤ مكنون قال عليه الصالة فكيف ب" وال تؤتوا السفهاء أموالكم " وإذا كان اهللا تعاىل يقول 

ال يعرفه إال العلماء باهللا فإذا أظهروه أنكره أهل الغرة باهللا اه وقال أبو  والسالم إن من العلم كهيئة املكنون 
هريرة رضي اهللا عنه حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرابني من علم أما أحدمها فبثثته يف الناس 

فلو بثثته لقطع مين هذا البلعوم اه وهللا در زين العابدين سيدنا علي بن احلسني بن علي كرم اهللا وأما اآلخر 
  وجهه حيث يقول

  لقيل يل أنت ممن يعبد الوثنا... يا رب جوهر علم لو أبوح به 



دمي    يرون أقبح ما يأتونه حسناً... وال ستحل رجال مسلمون 
ا كي ال يرى... أين ألكتم من علمي جواهره    احلق ذو جهل فيفتتن

وقال الروذابادي رمحه اهللا علمنا هذا أشارة فإذا صار عبارة خفي وقال األمام الغزايل قد تضر احلقائق بأقوام 
كما يتضرر اجلعل بالود واملسك قلت قد يرخص للعارف املاهر ألقاء احلقائق مع من ال يعرفها بعبارة رقيقة 

ذ السامع منها شيأ فقد كان اجلنيد رضي اهللا عنه يلقي احلقائق على وأشارة لطيفة وغزل رقيق حبيث ال يأخ
رؤس األشهاد فقيل له يف ذلك فقال جانب العلم أمحى من أن يأخذه غري أهله أو علمنا حمفوظ من أن يأخذه 

ا شهد وذكر كل ما علم يوجب  غري أهله واهللا تعاىل أعلم مث أن األجابة عن كل ما سئل والتعبري عن كل م
بال اخللق عليهم وتعظيمهم وأكرامهم يف هذه الدار ألن من ظهرت مزيته وجبت خدمته، ومن شأن العامة أق

تعظيم صاحب الكرامة فيجين مثرة علمه وعمله يف هذه الدار الفانية وتفوته درجات الصديقني يف تلك الدار 
هللا وعلى ذلك نبه بقوله إمنا جعل الدار الباقية فأمره بكتمها ويقنع بعلم اهللا ويدخر اجلزاء عليها ليوم لقاء ا

اآلخرة حمالً جلزاء عباده املؤمنني ألن هذه الدار ال تسع ما يريد أن يعطيهم، وألنه أجل أقدارهم عن أن جيازيهم 
يف دار ال بقاء هلا قلت ال شك أن اهللا تعاىل وسم هذه الدار بدار الغرور، وحكم عليها باهلالك والثبور، فهي 

انية زائلة فانية فلذلك مسيت الدنيا أما لدنوها وإما لدناءهتا فهي ضيقة الزمان واملكان ووسم اآلخرة دار دنية د
بدار القرار وحمل ظهور األنوار، وأنكشاف األسرار، حمل النظرة واحلبور، ودوام النعمة والسرور، حمل شهود 

لذلك جعلها احلق تعاىل حمالً جلزاء عباده األحباب، ورفع احلجاب، نعيمها دائم، ووجودها على الدوام قائم، ف
املؤمنني، ومقعد صدق للنبيني والصديقني، ومل يرض سبحانه أن جيازيهم يف دار ال بقاء هلا ضيقة الزمان واملكان 

وحمل األكدار واألغيار والذل واهلوان، ألهنا ضيقة ال تسع ما يريد أن يعطيهم أي ال يسع فيها ما يريد أن 
" ىل زماناً وال مكاناً ألن أدىن أهل اجلنة ميلك قدر الدنيا عشر مرات فكيف بأعالهم قال تعاىل يكرمهم به تعا

وقال صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تبارك " فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعلمون 
لى قلب بشر وألنه جل وعال أجل وتعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر ع

أي عظم أقدار عباده املؤمنني واملقربني أن جيازيهم يف دار ال بقاء هلا فعمارهتا خراب، ووجودها سراب، ففي 
بعض األخبار لو كانت الدنيا من ذهب يفين واألخرة من خزف يبقي ألختار العاقل الذي يبقي على الذي ال 

من ذهب يبقي والدنيا من خزف يفين فال خيتارها إال من حكم اهللا عليه يبقي اه ال سيما بالعكس فاآلخرة 
بالشقاء والعناء واخلزف باخلاء والزاي والفاء احملركات الطني املصنوع للبناء وهو اآلجر ويف حديث آخر 

ن يف يده قبل األوأن السعيد من أختار باقية يدوم نعيمها على فانية ال ينفك عذاهبا وقدم ملا يقدم عليه مما هو اآل
أن خيلفه ملن يسعد بأنفاقه وقد شقي هو جبمعه وأحتكاره اه وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حلوا أنفسكم بالطاعة وألبسوها قناع املخافة وأجعلوا آخرتكم ألنفسكم 

وإىل اهللا سائرون وال يغين عنكم هنالك إال صاحل عمل وسعيكم ملستقركم وأعلموا أنكم عن قليل راحلون 
ا أسلفتم فال ختدعنكم زخارف  قدمتوه أو حسن ثواب جزيتموه أنكم إمنا تقدمون على ما قدمتم وجتازون على م

دنيا دنية عن مراتب جنات عالية فكأن قد كسف القناع وأرتفع األرتياب والقي كل أمرء مستقره وعرف 
 أن اجلزاء يف تلك الدار إمنا يكون على العمل يف هذه الدار بشرط كونه مقبوالً وقبوله مثواه ومنقلبه اه مث



مغيب لكن له عالمات يعرف هبا هنا أشار إليها بقوله من وجد مثرة عمله عاجالً فهو دليل على وجود القبول 
وح باملشاهدة والسر باملكاملة قلت مثرة العمل هي لذيذ الطاعة وحالوة املناجاة وأنس القلب باملراقبة وفرح الر

قد علم كل أناس مشرهبم ودليل وجود هذه الثمرة النشاط يف النهوض إليها واألغتباط هبا واملداومة عليها 
وزيادة املدد فيها وهي عالمة حلول اهلداية يف القلب قال تعاىل ويزيد اهللا الذين أهتدوا هدى وللبوصريي يف 

  مهزيته
  نشطت للعبادة األعضاء...  وإذا حلت اهلداية قلباً

فمن رأيناه يف زيادة األعمال والترقي يف األحوال علمنا أنه وجد لعمله مثرة فهي بشارة له على قبوهلا ومن 
رأيناه أنقطع عن عمله أو نقص من أحواله خفنا عليه عدم قبول أعماله ومن مثرة العمل أيضاً األستيحاش من 

ة العمل أيضاً األكتفاء بعلم اهللا واألستغناء به عما سواه زاد الشيخ زروق اخللق واألنس بامللك احلق ومن مثر
رضي اهللا عنه احلياة الطيبة ونفوذ الكلمة وأنتفاء احلزن للفرح باملنة اه فدليل األول قوله تعاىل من عمل صاحلاً 

يم والتحقيق أهنا املعرفة من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قيل هي القناعة وقيل هي الرضى والتسل
ودليل الثاين وهو نفوذ الكلمة قوله تعاىل وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض 

ا صربوا وأما الثالث وهو أنتفاء احلزن  فنفوذ الكلمة هي اخلالفة وقال أيضاً وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا مل
مل تنسي احلزن والغم ألهنا شبيهة بنعم اجلنة قال تعاىل يف شأن أهل اجلنة وقالوا فدليله يف نفسه ألن حالوة الع

احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن واهللا تعاىل أعلم وسيأيت التحذير من الوقوف مع حالوة الطاعة وأهنا مسوم قاتلة 
ن العمل املقبول من املردود وملا ذكر ميزان مقادير األعمال ذكر ميزان مقادير الرجال أو تقول ملا ذكر ميزا

ذكر ميزان العامل احملبوب من املطرود فقال أن أردت أن تعرف قدرك عنده فأنظر فيماذا يقيمك قلت جعل اهللا 
تعاىل حبكمته خلقه على قسمني أشقياء وسعداء وجعل السعداء قسمني أهل قرب وأهل بعد أو تقول أهل ميني 

رف نفسك هل أنت من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة فأنظر يف ومقربني وهم السابقون فإن أردت أن تع
قلبك فإن كنت تصدق بوجود ربك وتوحده يف ملكه وتنقاد ملن عرفك به وهو رسوله عليه السالم فأنت ممن 

سبقت له احلسين وإن كنت تنكر أو تشك يف ربك أو تشرك به غريه يف أعتقادك أو مل تذعن ملن عرفك به 
شقاء مث إن وجدت نفسك من أهل السعادة وأردت أن تعرف هل أنت من أهل القرب أو من فأنت من أهل ال

أهل البعد فأنظر فإن كنت ممن يستدل بأثره عليه فأنت من أهل البعد من أصحاب اليمني وإن كنت ممن يستدل 
ف قدرك عنده به على غريه فأنت من أهل القرب من املقربني مث أن عرفت أنك من أهل اليمني وأردت أن تعر

هل أنت من املكرمني أو من املهانني فأنظر فإن كنت متتثل أمره وجتتنب هنيه وتسارع يف مرضاته وحتبب إىل 
أوليائه وأحبائه فأنت من املكرمني املعظمني وأن كنت تتهاون يف أمره وتتساهل يف نواهيه وتتكاسل عن طاعته 

املهانني احملرومني املطرودين إال أن تتداركك عناية من رب  وهتتك حرمانه وتعادي أوليائه فأنت واهللا عنده من
  .العاملني

وأن حتققت أنك من أهل القرب وإنك بلغت مقام الشهود تستدل به على غريه فال تري سواه فإن كنت تقرباً 
لواسطه وتثبت احلكمة وتعطي كل ذي حق حقه فأنت من املقربني الكاملني وأن كنت تنكر احلكمة وتغيب عن 

الواسطة فإن كنت جمذوباً مغلوباً فأنت يف هذا احملل ناقص وإن كنت صاحياً فأنت ساقط إال أن يأخذ بيدك 



شيخ واصل أو عارف كامل وهنا ميزان آخر تعرف به نفسك يف القرب والبعد فإن وجدت شيخاً مريباً كشف 
الفعل أو باألمكان لقول الشيخ اهللا لك عن أنواره وأطلعك على خصائص أسراره فأنت قطعاً من أهل القرب ب

رضي اهللا عنه سبحان من مل جيعل الدليل على أوليائه إال من حيث الدليل عليه ومل يوصل إليهم إال من أراد أن 
يوصله إليه وإن مل جتد شيخاً مريباً وغرك قول من قال أنه أنقطع وجوده فأنت قطعاً من أهل اليمني من عوام 

در ال حكم له واهللا تعاىل أعلم ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تبارك املسلمني هذا الغالب والنا
وتعاىل أنا اهللا ال إله إال أنا خلقت اخلري والشر فطويب ملن خلقته للخري وأجريت اخلري على يده وويل ملن خلقته 

ينظر ما هللا عنده ويف رواية من للشر وأجريت الشر على يده ويف حديث آخر من أراد أن يعلم ماله عند اهللا فل
أراد أن يعلم منزلته عند اهللا فلينظر كيف منزلة اهللا تعاىل من قلبه فإن اهللا تعاىل ينزل العبد حيث أنزله العبد من 
نفسه قال اهللا تعاىل فأما من أعطي وأتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى اآلية واهللا تعاىل أعلم مث ذكر ميزاناً 

املقربني واألغنياء الشاكرين فقال مىت رزقك الطاعة والغىن به عنها فأعلم أنه قد أسبغ عليك  آخر تعرف به
نعمه ظاهرة وباطنة قلت الطاعة يف الظاهر هي رسوم الشريعة والغىن به يف الباطن هو شواهد احلقيقة فإذا مجع 

كمل وأطال عليك نعمه ظاهرة لك بني الطاعة يف جوارحك والغين به عنها يف باطنها فقد أسبغ عليك أي أ
وباطنة وهذه سيما العارفني املقربني األغنياء باهللا الفقراء مما سواه أستغنوا مبعبودهم عن رؤية عبادهتم ومبعلومهم 
عن علمهم ومبصلحهم عن صالحهم قال الشيخ أبو احلسن يف حزبه الكبري نسئلك الفقر مما سواك، والغين بك 

الء األغنياء باهللا الغائبون فيه عما سواه عبادهتم باهللا وهللا ومن اهللا قياماً بشكر النعمة حىت ال نشهد إال إياك، فهؤ
وأمتاماً لوظائف احلكمة ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أحب العباد إىل اهللا األغنياء األخفياء األتقياء أو 

ض إمنا الغين غين النفس اه وهو الغين كما قال عليه الصالة والسالم ويف حديث آخر ليس الغين بكثرة العر
باهللا وهذه هي النعمة احلقيقية فالنعم الظاهرة هي تزيني اجلوارح بالشريعة والنعم الباطنة هي إشراق األسرار 
باحلقيقة وقيل النعم الظاهرة هي الكفاية والعافية والنعم الباطنة هي اهلداية واملعرفة وقيل النعم الظاهرة راحة 

الفة أمره والباطنة سالمته من منازعة حكمه وحقيقة النعمة من حيث هي ماال يوجب أملاً وال يعقب البدن من خم
ندماً وقيل النعمة العظمي اخلروج من رؤية النفس وقيل النعمة ما وصلك باحلقائق وطهرك من العالئق وقطعك 

مع الواردات األهلية ألهنا مواهب  عن اخلالئق وباهللا التوفيق هذا آخر الباب الثامن وحاصلها حتقيق األداب
أختصاصية فمن أراد مدد أنوارها فعليه بكتمان أسرارها وليؤخر جزاء ثواهبا لدار يدوم بقاؤها فحينئذ يتحقق 

أخالصه ويظهر أختصاصه فيذوق حالوة الطاعة واإلميان ويعظم قدره عند امللك الديان فيغيبه به عما سواه 
به أستغنيت به عن طلبه وأن كان وال بد من الطلب منه ما هو طالبه منك كما ويسبغ عليه مننه ومهما أغاك 

أشار إليه يف أول الباب التاسع فقال وقال رضي اهللا عنه خري ما تطلبه منه ما هو طالبه منك قلت والذي طالبه 
 الباطن أو تقول الذي منا هي األستقامة ظاهراً وباطناً ومرجعها إىل حتقيق العبودية يف الظاهر وكمال املعرفة يف

هو طالبه منا أصالح اجلوارح الظاهرة بالشريعة قياماً برسم احلكمة وأصالح القلوب واألسرار الباطنة باحلقيقة 
  .قياماً بوظائف القدرة

أو تقول الذي طلبه منا أمتثال أمره وأجتناب هنيه واألكثار من ذكره واألستسالم لقهره فاألكمل يف حق 
ين بعلم اهللا ويكتفي بسؤال احلال عن طلب املقال فإن جتلى فيه وارد الطلب فخري ما يطلبه من العارف أن يستغ



ا تقدم ذكره ففي بعض األحاديث أن اهللا ال يسئل اخللق عن ذاته وصفاته وال عن  سيده ما هو طالبه منه وهو م
معرفة الذات والصفات قضائه وقدره ولكن عن أمره وهنيه قلت ألن األمر والنهي يف كسبه ومكلف به و

والرضى والتسليم إمنا هي مواهب جزاء األعمال ونتائج األمتثال فإذا فعل ما أمره به سيده رزقه املعرفة به 
املعرفة العامة وهي معرفة الدليل فإذا أشتد عطشه قبض له من يأخذ بيده حىت يعرفه به املعرفة اخلاصة وقال 

ا مل يكن لك فيها حظ فتحجب عن اهللا اه قال  بعضهم إذا عرضت لك حاجة فأنزهلا باهللا طلب م يعين من غري 
تعاىل وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما أكتسبوا وللنساء نصيب مما أكتسنب 
وأسئلوا اهللا من فضله، وفضله هو الغين به ومن دعاء اجلنيد رضي اهللا عنه اللهم وكل سؤال فعن أمرك يل 

فأجعل سؤايل لك سؤال حمابك وال جتعلين ممن بسؤاله مواضع احلظوظ بل يسئل القيام بواجب حقك  بالسؤال
ا طلبه منك وهو الطاعة واالستقامة ومل تساعفك األقدار ومنعت منها قبل أن  مث إذا طلبت منه فاطلب منه م

أشار إىل ذلك بقوله احلزن تسئل فإن مل تنهض إليها بقلبك وتأسفت عليها بنفسك فذلك عالمة االغترار كما 
على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من عالمة االغترار قلت احلزن هو التحسر علي شيء فإن مل حتصله 
وندمت على حتصيله أو التوجع على شيء منعت منه ومل تقدر على حتصيله فإن كان حزنك على شيء منعت 

ادقني وفيه قال أبو علي الدقاق يقطع صاحب احلزن يف شهر منه وهنضت إىل أسبابه املوصلة إليه فهو حزن الص
ا فات وهنضت إىل  ما ال يقطعه غريه يف سنني وأن مل تنهض إىل أسبابه فهو حزن الكاذبني وأن كان على م

إستدراك ما ميكن إستدراكه فهو حزن الصادقني وأن مل تنهض إىل إستدراكه فهو حزن الكاذبني وقد مسعت 
  .الً يقول وأحزناه فقالت له قل واقلة حزناه فلو كان حزنك صادقاً مل يتهيأ لك أن تتنفس اهرابعة العدوية رج

وقال أبو سليمان الداراين رضي اهللا عنه ليس البكاء بتعصري العيون إمنا البكاء أن تترك األمر الذي تبكي عليه 
علوا ما فعلوا اه فاحلزن على وقيل ال يغرنك بكاء الرجل فإن إخوة يوسف جاؤا أباهم عشاء يبكون وقد ف

فقدان الطاعة مع عدم النهوض إىل إستدراك ما فات منها أو إىل حتصيل ما حضر منها من عالمة األغترار أي 
الغرور وهو الركون إىل ما ال حقيقة له فاألغترار قبول الغار واألنقياد إىل غروره وخدعه فاحلزن ينقسم إىل 

دقني والصديقني السائرين فحزن الكاذبني هو ما تقدم من عدم النهوض ثالثة أقسام حزن الكاذبني والصا
واألستدراك ملا فات، وحزن الصادقني هو احلزن املصحوب باجلد واألجتهاد والتوسط يف العمل واألقتصاد مع 
 أغتنام ما بقي من األوقات ألستدراك ما فات، وحزن الصديقني من السائرين هو احلزن على فوات األوقات أو
حصول شيء من الغفالت أو وقوع ميل أو ركون إىل احلظوظ والشهوات إال أن حزهنم ال يدوم إذ ال يقفون 

إال أن أولياء اهللا ال " مع شيء وال يقبضهم شيء وأما الواصلون فال خوف عليهم وال هم حيزنون قال تعاىل 
ت غرض وماذا فقد من وجد اهللا إذ احلزن إمنا يكون على فقد شيء أو فوا" خوف عليهم وال هم حيزنون، 

وقالوا احلمد اهللا الذي أذهب عنا احلزن ويف هذا املقام ينقطع البكاء إذ ال بكاء يف اجلنة وقدر أي الصديق قوماً 
يقرؤن ويبكون فقال كذلك كنا مث قست القلوب فعرب بالقسوة عن التمكني أدباً وتستراً ألن القلب يف بدايته 

ركه األحوال فإذا أستمر معها وتصلب مل يتأثر بشيء ويكون كاجلبل الراسي، وترى رطب يتأثر باملواعظ وحت
اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب تنبيه قال السيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه من مل تطاوعه 

اهللا عليه  نفسه على النهوض إىل الطاعات وأخلدت إىل أرض الشهوات فدواؤه يف حرفني األول أن يعلم منة



باهلداية لألسالم وحمبة اإلميان فيشكر اهللا عليها ليحصن بقائها عنده الثاين دوام تضرعه وإبتهاله يف مطان األجابة 
  .قائالً يا رب سلم سلم

وأن أمهل هذين األمرين فالشقاوة الزمة له اه باملعىن وباهللا التوفيق مث إذا أعطاك ما طلبت من كمال األستقامة 
ا فاتك من الطاعة كانت هنايتك الوصول إىل احلبيب ومناجات القريب هناك تكل وهنضت إلي ه نادماً على م

األلسن عن العبارة وتنقطع األشارة كما أبان ذلك بقوله ما العارف من إذا أشار وجد احلق أقرب إليه من 
رة أرق وأدق من العبارة إشارته بل العارف من ال إشارة له لفنائه يف وجوده وأنطوائه يف شهوده قلت األشا

والرمز أدق من األشارة فاألمور ثالثة عبارات وأشارات ورموز وكل واحدة أدق مما قبلها فالعبارة توضح 
واألشارة تلوح والرمز يفرح أي يفرح القلوب بإقبال احملبوب وقالوا علمنا كله إشارة فإذا صار عبارة خفي أي 

ان مل يظهر سره على اجلنان فأشارة الصوفية هي تغزالهتم وتلوحياهتم خفي سره أي فإذا صار عبارة بأفصاح اللس
باحملبوب كذكر سلمي وليلي وذكر اخلمرة والكيسان والندمي وغري ذلك مما هو مذكور يف أشعارهم وتغزالهتم 

وكذكر األقمار والنجوم والشموس والبدور واللوائح والطوالع وكذكر البحار واألغراق وغري ذلك مما هو 
  .ذكور يف أصطالحاهتم وأما الرموز فهي إمياء وأسرار بني احملبوب وحبيبه ال يفهمها غريهمم

ومنها يف القرآن فواتح السور ومنها يف احلديث كقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر أريد أن 
ا هو يا رسول اهللا قال هو ذاك فرمز ألمر بينهما ال يعرفه غريمه ا وقال له أيضاً يا أبا بكر أدعوك ألمر قال وم

أتعلم يوم يوم بتكرير لفظ يوم قال نعم يا رسول اهللا سألتين عن يوم املقادير فهذه رموز بني الصديق وحبيبه قال 
الشيخ زروق رضي اهللا عنه يف شرح احلزب الكبري وقد حارت العقول يف رموز احلكماء فكيف بالعلماء فكيف 

يطمع يف حقائق رب العاملني اه وأما األشارات فيدركها أرباهبا من أهل الفن  باألنبياء فكيف باملرسلني فكيف
ال يفهم منها شيئاً وال يعرف إال ظاهر العبارة وهم اجلهال من  والناس يف أدراكها وعدمه على أقسام فمنهم من 

البداية من  عموم الناس ومنهم من يفهم املقصود وجيد احلق بعد األشارة أي بعد مساع األشارة وهم أهل
أشارته وهم أهل الفناء يف الذات  السائرين، ومنهم من يفهم األشارة وجيد املشار إليه وهو احلق أقرب إليه من ؟

قب التمكني، وهلذا جتدهم يتواجدون عند السماع ويتحركون وتطيب أوقاهتم وهتيم أرواحهم أكثر مما 
خبالف املتمكنني قد رسخت أقدامهم وأطمأنت قلوهبم  يتواجدون عند الذكر ألن األشارة هتيج أكثر من العبارة

وحتقق وصوهلم فاستغنوا عن اإلشارة واملشري ولذلك قيل للجنيد مالك كنت تتحرك عند السماع وتتواجد 
واليوم ال نراك تتحرك بشيء قال وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب اه وهذا هو العارف الذي 

 وجود احلق وأنطوائه يف شهوده أو تقول لتحقق وصوله ومتكنه يف شهوده فصار املشري عني ال إشارة له لفنائه يف
املشار إليه لفناء وجوده يف وجود حمبوبه وأنطواء ذاته يف ذات مشهوده أو تقول لزوال ومهه وثبوت علمه 

  فتحققت الوحدة وأمتحت الغريية
  فتشاهبا وتشاكل األمر... رق الزجاج ورقت اخلمر 

  وكأمنا قدح وال مخر... منا مخر وال قدح فكأ
  فاألقداح أشباح واخلمور أرواح أو تقول لذهاب حسه وأنطماس رمسه فأنكسرت األواين وسطعت املعاين،

  فلست أرى يف الوقت قرباً وال بعداً... وطاح مقامي يف الرواسم كلها 



  فهذا ظهور احلق عند الفنا قصدا... فنيت به عين فبان به غييب 
  وعادت صفات احلق مما يلي العبدا... اط بنا التعظيم من كل جانب أح

قال الشيخ أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه أن هللا عباداً حمق أفعاهلم بأفعاله وأوصافهم بأوصافه وذاهتم بذاته 
ه وشراب ومحلهم من أسراره ما تعجز عنه األولياء وقال القطب الشيخ ابن مشيش رضي اهللا عنه ونفعنا بربكات

احملبة مزج األوصاف باألوصاف واألخالق باألخالق واألنوار باألنوار واألمساء باألمساء والنعوت بالنعوت 
واألفعال باألفعال اه وأطلق املزج على التبديل مناسبة للشراب وقال إمام الطريقة أبو القاسم اجلنيد رضي اهللا 

به قائم بأداء حقه ناظر إليه بقلبه أحرقت قلبه أنوار عنه يف وصف العارف عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ر
هدايته وصفاً شرابه من كأس وده جتلى له اجلبار عن أستار غيبه فإن تكلم فباهللا وأن سكت فمن اهللا وأن حترك 

خ فبأذن اهللا وأن سكن فمع اهللا فهو باهللا وهللا ومع اهللا ومن اهللا وايل اهللا اه فهذه صفات العارف احلقيقي الراس
املتمكن قد كل لسانه عن التعبري، وأستغىن عن األشارة واملشري، فإذا صدرت منه أشارة أو تعبري، فإمنا ذلك 
لفيضان وجد أو هداية فقري، وقد صدرت إشارات من املتمكنني فتحمل على هذا القصد كقول الشيخ أيب 

  العباس رضي اهللا عنه
  يم وينشربإيراده حيىي الرم... أعنك عن ليلى حديث حمرر 

  على كل حال يف هواها مقصر... فعهدي هبا العهد القدمي وأنين 
  وملا برز ما باله يتعذر... وقد كان عنها الطيف قد ما يزورين 

  أم اعتل حىت ال يصح التصور... وهل خبلت حىت بطيف خياهلا 
  ويف الشمس أبصار الوري يتحري... ومن وجه ليلى طلعة الشمس تستضي 

  ومن عجب أن الظهور تستر...  برفع حجاهبا وما إحتجبت إال

هكذا وجدت خبط الشيخ وكان كثرياً ما يتمثل هبا قاله املصنف يف لطائف املنن فقول الشيخ ما العارف إخل أي 
ليس العارف الكامل وهو الراسخ املتمكن وأما السائر فيحتاج إىل األشارة وجيد احلق أقرب إليه من األشارة أو 

ة له وقوته كالعبارة للمتوجهني وسيأيت العبارة قوت لعائلة املستمعني وليس لك إال ما أنت له معها وهي إعان
آكل وقوله من إذا أشار أي أشري له وقوله بل العارف من ال أشارة له أي ال حيتاج إليها يف نفسه وقد يشري 

جلائع وهو قد شبع وأستغىن أو تقول ألجل غريه كما تقدم وأمنا أستغين عن األشارة ألن األشارة والعبارة قوت ا
ألن األشارة تقتضي البينونة والفرق وهو جمموع يف فرقه ولذلك قال الشيخ أبو يزيد رضي اهللا عنه أبعدهم من 
اهللا أكثرهم أشارة إليه وقال ابن العريف يف حماسنه األشارة نداء على رأس البعد وبوح بعني العلة اه أي تصريح 

وقال الروذبادي األشارة إال بانة عما يتضمنه الوجد من املشار إليه ويف احلقيقة األشارة بعني علته وهي بعده 
تصحبها العلل والعلل بعيدة من احلقائق وقال الشبلي رضي اهللا عنه كل أشارة أشار هبما والبينونة بدليل قوله 

شارة واملشري واهللا تعاىل أعلم حىت يشريوا إىل احلق باحلق وأمنا نفي الطريق إىل ذلك ألستغناء احلق عن األ
وحيتمل أن يريد باألشارة أشارة القلب أو الفكرة إىل الوجود فإن القلب إذا أشار إىل الكون بأسره فين وتالشي 
ووجد احلق أقرب إليه من أشارته لكونه كان فانياً قبل أشارته وهذا حال السائرين وأما الواصل فال حيتاج إىل 

فناؤه وأنطوى وجوده يف وجود حمبوبه فلم حيتج إىل أشارة لتمكن حاله وحتقق مقامه واهللا أشارة لكونه قد حتقق 



تعاىل أعلم وسئل أبو سعيد بن األعرايب عن الفناء فقال هو أن تبدو العظمة واألجالل على البعد فتنسيه الدنيا 
عن نفسه وفنائه عن األشياء واآلخرة واألحوال والدرجات واملقامات واألذكار تفنيه عن كل شيء وعن عقله و

وعن فنائه عن الفناء ألنه يغرق يف التعظيم اه وملا كان املطلوب من العبد القيام بوظائف العبودية ومعرفة 
عظمةالربوبية تشوقت القلوب إىل نيلها وطمعوا يف أدراكها ورجوا بلوغ آماهلم فيها فبني الشيخ عالمة الرجاء 

ما قارنه عمل وإال فهو أمنية قال بعض العلماء الرجاء تعلق القلب مبطموع الصادق من الكاذب فقال الرجاء 
حيصل يف املستقبل مع األخذ يف العمل احملصل له وأقرب منه طمع يصحبه عمل يف سبب املطموع فيه ألجل 

اله الشيخ حتصيله اه واألمنية أشتهاء ومتين ال يصحبه عمل فإن كان مع احلكم واجلزم فهو تدبري وهو أمت قبحاً ق
زروق قلت فمن رجا أن يدرك النعيم احلسي كالقصور واحلور فعليه باجلد والطاعة واملسارعة إىل نوافل 

اخلريات وإال كان رجاؤه محقاً وغروراً وقد قال معروف الكرخي رضي اهللا عنه طلب اجلنة بال عمل ذنب من 
من ال يطاع جهل ومحق وقيل من زعم أن  الذنوب وأرجتاء الشفاعة بال سبب نوع من الغرور وأرجتاء رمحة

الرجاء مع األصرار صحيح فكذلك فليزعم أن الربح مع الفقري ووقد النار من البحر صحيح ومن كان رجاؤه 
حتقيق العلوم وفتح خمازن الفهوم فعليه باملدارسة واملطالعة وجمالسة أهل العلم احملققني العاملني مع حتليته بالتقوى 

وأتقوا اهللا ويعلمكم اهللا فإن فعل هذا كان طالباً صادقاً وإىل مارجاً وأصالً وإال كان باطالً "  والورع قال تعاىل
وبقي جاهالً وقد قال بعض احملققني من أعطي كليته يف العلم أخذ كليته ومن مل يعط كليته مل يأخذ بعضه وال 

ا احللم بالتحلم من يطلب اخلري يؤته ومن يتق كليته ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أمنا العلم بالتعلم وإمن
الشر يوقه اه والذي تفيده التقوى أمنا هو فهم يوافق األصول ويشرح الصدور ويوسع املعقول ومن كان رجاؤه 

الوصول إىل أدراك املقامات وحتقيق املنازالت ومواجيد احملبني وأذواق العارفني فعليه بصحبة الفحول من 
احلال حبط رأسه وذبح نفسه واألخذ فيما كلفوه به من األعمال مع الذل واألفتقار الرجال أهل السر و

واخلضوع واألنكسار فإن زعم أنه مل جيدهم فليصدق يف الطلب فسر اهللا كله يف صدق الطلب وليستغرق 
أخذ بيده، إن أوقاته يف ذكر اهللا وليلتزم الصمت والعرلة وليحسن ظنه باهللا وبعباد اهللا فإن اهللا يقيض له من ي

يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم قال يف القواعد قاعدة طلب الشيء من وجهه وقصده 
أقرب لتحصيله وقد ثبت أن حقائق علوم الصوفية منح إهلية ومواهب إختصاصية ال تنال مبعتاد الطلب فلزم 

  مراعاة

تطاعة الثاين اللجاء إىل اهللا على قدر اهلمة الثالث أطالق وجه ذلك وهو ثالث أوهلا العمل مبا علم قدر األس
النظر يف املعاين حال الرجوع ألصل السنة فيجري الفهم وينتفي اخلطأ ويتيسر الفتح وقد أشار اجلنيد رمحه اهللا 

مالزمة تعاىل إىل ذلك بقوله ما أخذنا التصوف عن القيل والقال واملراء واجلدال إمنا أخذناه عن اجلوع والسهر و
األعمال أو كما قال ويف اخلرب عنه عليه الصالة والسالم من عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم وقال أبو 
سليمان الداراين رضي اهللا عنه إذا أعتقدت النفوس على ترك اآلثام جالت يف امللكوت ورجعت إىل صاحبها 

ن رجا أن يدرك هذه األمور املتقدمة وشرع يف أسباهبا بطرائف العلوم من غري أن يؤدي إليها عامل علماً اه فم
طمع فيها من غري أن يأخذ باجلد يف  وحتصيل مباديها كان عالمة على جنح مطلبه وكان رجاؤه صادقاً ومن 

اً وكان احلسن رضي اهللا عنه يقول يا عباد اهللا أتقوا هذه األماين فأهنا  أسباب حتصيلها كان أمنية أي غروراً ومحق



النوكي حيلون فيها فو اهللا ما أتى اهللا عبداً بأمنية خرياً يف الدنيا واآلخرة اه والنوكي بفتح النون مجع أنوك  أودية
وهو األمحق وملا كان من رجا شيئاً وطمع فيه الغالب أنه يطلبه بني الشيخ خري ما يطلبه العبد ويرجوه فقال 

قوق الربوبية قلت املطلب مصدر مبعىن املفعول أو أسم مطلب العارفني من اهللا الصدق يف العبودية والقيام حب
مكان أي مطلوب العارفني ومقصودهم أو حمل قصدهم وحمل نظرهم إمنا هو حتقق الصدق يف العبودية حبيث ال 

تبقي فيهم بقية إذ املكاتب عبد ما بقي عليه درهم فما دام العبد مسجوناً مبحيطاته حمصوراً يف هيكل ذاته ال 
احلظوظ إما دنيوية أو أخروية فال تتحقق عبوديته هللا وفيه عبودية حلظوظه وهواه فال يكون صادقاً يف  تنفك عنه

عبوديته وهو مملوك حلظ نفسه فإذا قال أنا عبد اهللا نازعته حظوظه وهواه فال تتحقق عبوديته هللا حىت يتحرر من 
ساملاً هللا حراً مما سواه قال اهللا تعاىل ضرب اهللا  رق األكوان ويتحقق مبقام األحرار من أهل العرفان فحينئذ يكون

مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون أي متخاصمون ورجالً سلماً لرجل هل يستويان مثالً أي ال يستويان أبداً إذ 
العبد اخلالص لسيد واحد يكون أحظي وأعز وأقرب من العبد املشترك وكذلك العبد اخلالص هللا أحظي مبحبة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعس أي خاب وخسر عبد الدينار والدرهم واخلميصة إذا أعطي  مواله وقال
رضي وإذا مل يعط سخط حتس وأنتكس وإذا شيك فال أنتقش أي إذا أصابته شوكة فاهللا ال خيرجها منه بالنقش 

مان الداراين رضي اهللا عليها وهو دعاء على من حظه هواه بالتنكيس وعدم اخلروج مما يقع فيه وقال أبو سلي
عنه شتان بني من مهه احلور والقصور وبني من مهه احلضور ورفع الستور اه وألجل هذا كان مطلب العارفني 
إمنا هو التحقق باهلبودية ملوالهم بالتحرر من رق هواهم والقيام بوظائف الربوبية باألدب والتعظيم واألجالل 

دق يف العبودية إال حصل القيام بوظائف الربوبية فإن النفس إذا ماتت ملوالهم ومها متالزمان فمهما حتقق الص
بترك حظوظها حييت الروح وإذا حييت الروح عرفت وإذا عرفت أذعنت وخضعت هليبة اجلالل وهذا هو 

القيام حبقوق الربوبية وهو مراد العارفني ومقصود السائرين وحمط نظر القاصدين والطالبني قيل لبعضهم ما مراد 
لعارف قال مراد معروفه اه أي ال يريد إال ما أراد سيده وال يتمىن إال ما يقضيه عليه مواله وقيل لبعضهم ما ا

تشتهي قال ما يقضي اهللا فهذا يتحقق للعارف فناؤه وبتحقيق فنائه يتحقق بقاؤه وأنشدواوجه ذلك وهو ثالث 
على قدر اهلمة الثالث أطالق النظر يف املعاين حال أوهلا العمل مبا علم قدر األستطاعة الثاين اللجاء إىل اهللا 

الرجوع ألصل السنة فيجري الفهم وينتفي اخلطأ ويتيسر الفتح وقد أشار اجلنيد رمحه اهللا تعاىل إىل ذلك بقوله 
ما أخذنا التصوف عن القيل والقال واملراء واجلدال إمنا أخذناه عن اجلوع والسهر ومالزمة األعمال أو كما 

يمان الداراين  قال ويف ا مل يعلم وقال أبو سل اخلرب عنه عليه الصالة والسالم من عمل مبا علم أورثه اهللا علم م
رضي اهللا عنه إذا أعتقدت النفوس على ترك اآلثام جالت يف امللكوت ورجعت إىل صاحبها بطرائف العلوم من 

قدمة وشرع يف أسباهبا وحتصيل مباديها كان غري أن يؤدي إليها عامل علماً اه فمن رجا أن يدرك هذه األمور املت
عالمة على جنح مطلبه وكان رجاؤه صادقاً ومن طمع فيها من غري أن يأخذ باجلد يف أسباب حتصيلها كان أمنية 
أي غروراً ومحقاً وكان احلسن رضي اهللا عنه يقول يا عباد اهللا أتقوا هذه األماين فأهنا أودية النوكي حيلون فيها 

أتى اهللا عبداً بأمنية خرياً يف الدنيا واآلخرة اه والنوكي بفتح النون مجع أنوك وهو األمحق وملا كان من  فو اهللا ما
رجا شيئاً وطمع فيه الغالب أنه يطلبه بني الشيخ خري ما يطلبه العبد ويرجوه فقال مطلب العارفني من اهللا 

مبعىن املفعول أو أسم مكان أي مطلوب العارفني  الصدق يف العبودية والقيام حبقوق الربوبية قلت املطلب مصدر
ومقصودهم أو حمل قصدهم وحمل نظرهم إمنا هو حتقق الصدق يف العبودية حبيث ال تبقي فيهم بقية إذ املكاتب 



عبد ما بقي عليه درهم فما دام العبد مسجوناً مبحيطاته حمصوراً يف هيكل ذاته ال تنفك عنه احلظوظ إما دنيوية 
فال تتحقق عبوديته هللا وفيه عبودية حلظوظه وهواه فال يكون صادقاً يف عبوديته وهو مملوك حلظ أو أخروية 

نفسه فإذا قال أنا عبد اهللا نازعته حظوظه وهواه فال تتحقق عبوديته هللا حىت يتحرر من رق األكوان ويتحقق 
اهللا تعاىل ضرب اهللا مثالً رجالً فيه  مبقام األحرار من أهل العرفان فحينئذ يكون ساملاً هللا حراً مما سواه قال

شركاء متشاكسون أي متخاصمون ورجالً سلماً لرجل هل يستويان مثالً أي ال يستويان أبداً إذ العبد اخلالص 
لسيد واحد يكون أحظي وأعز وأقرب من العبد املشترك وكذلك العبد اخلالص هللا أحظي مبحبة مواله وقال 

م تعس أي خاب وخسر عبد الدينار والدرهم واخلميصة إذا أعطي رضي وإذا مل  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
يعط سخط حتس وأنتكس وإذا شيك فال أنتقش أي إذا أصابته شوكة فاهللا ال خيرجها منه بالنقش عليها وهو 
ن بني دعاء على من حظه هواه بالتنكيس وعدم اخلروج مما يقع فيه وقال أبو سليمان الداراين رضي اهللا عنه شتا

من مهه احلور والقصور وبني من مهه احلضور ورفع الستور اه وألجل هذا كان مطلب العارفني إمنا هو التحقق 
باهلبودية ملوالهم بالتحرر من رق هواهم والقيام بوظائف الربوبية باألدب والتعظيم واألجالل ملوالهم ومها 

بوظائف الربوبية فإن النفس إذا ماتت بترك حظوظها  متالزمان فمهما حتقق الصدق يف العبودية إال حصل القيام
حييت الروح وإذا حييت الروح عرفت وإذا عرفت أذعنت وخضعت هليبة اجلالل وهذا هو القيام حبقوق 

الربوبية وهو مراد العارفني ومقصود السائرين وحمط نظر القاصدين والطالبني قيل لبعضهم ما مراد العارف قال 
 يريد إال ما أراد سيده وال يتمىن إال ما يقضيه عليه مواله وقيل لبعضهم ما تشتهي قال ما مراد معروفه اه أي ال

  يقضي اهللا فهذا يتحقق للعارف فناؤه وبتحقيق فنائه يتحقق بقاؤه وأنشدوا

  لقلت منية قليب يف بقاه... لو قيل ما متىن والعبد يعطي مناه 
ا هو طالبه منه من أستقامة ظاهره بالنهوض إىل  أي بقائه مع مواله واهللا تعاىل أعلم فإذا طلب العبد من مواله م

ا سلف من الغفالت وأستقامة باطنه مبعرفة معبوده والفناء يف شهوده فيكون  كمال الطاعات واحلزن على م
غب ظاهره قائماً بوظائف العبودية وباطنه متحققاً حبقوق الربوبية مث إذا أحس بإجابة املطلب وحصول املين واملر
فرح قلبه وأنبسطت روحه حيث مشت نسيم األقبال وروح الوصال فرمبا يقبضها البسط عن شهود موالها 

فيخرجها منه إىل القبض مث يرحلها عنهما إليه كما أشار الشيخ إىل ذلك بقوله بسطك كي ال يبقيك مع القبض 
لبسط فرح يعتري القلوب وقبضك كي ال يتركك مع البسط وأخرجك عنهما كي ال تكون لشيء دونه قلت ا

أو األرواح إما بسبب قرب شهود احلبيب أو شهود مجاله أو بكشف احلجاب عن أوصاف كماله وجتلى ذاته أو 
بغري سبب والقبض حزن وضيق يعتري القلب إما بسبب فوات مرغوب أو عدم حصول مطلوب أو بغري سبب 

إذا غلب عليهم اخلوف أنقبضوا وإذا غلب عليهم ومها يتعاقبان على السالك تعاقب الليل والنهار فالعوام 
الرجاء أنبسطوا واخلواص إذا جتلى هلم بوصف اجلمال أنبسطوا وإذا جتلى هلم بوصف اجلالل أنقبضوا وخواص 

اخلواص أستوى عندهم اجلالل واجلمال فال تغريهم واردات األحوال ألهنم باهللا وهللا ال لشيء سواه فاألولون 
اص اخلواص مالكون األحوال فمن لطفه بك أيها السالك أخرجك من األغيار ودفعك ملكتهم األحوال وخو

إىل حضرة األسرار فإذا أخذك القبض ومتكن منك اخلوف وسكنت حتت قهره وأنست بأمره أخرجك إىل 
البسط لءال حيترق قلبك ويذوب جسمك فإذا حبسك البسط وفرحت به وأنست جبماله قبضك لئال يتركك 



سيء األدب وجتر إىل العطب إذ ال يقف مع األدب يف البسط إال القليل هكذا يسريك بني شهود مع البسط فت
جالله ومجاله فإذا شهدت أثر وصف اجلالل أنقبضت وإذا شهدت أثر وصف اجلمال أنبسطت مث يفتح لك 

واجلمال الباب ويرفع بينك وبينه احلجاب فتتنزه يف كمال الذات وشهود الصفات فتغيب عن أثر اجلالل 
بشهود الكبري املتعال فال جالله حيجبك عن مجاله وال مجاله حيجبك عن جالله وال ذاته حتبسك عن صفاته وال 

صفاته حتبسك عن ذاته تشهد مجاله يف جالله يف مجاله وتشهد ذاته يف صفاته وصفاته يف ذاته أخرجك عن شهود 
ن كل شيء لتكون حراً من كل شيء وعبداً له يف أثر اجلالل واجلمال لتمون عبد اهللا يف كل حال أخرجك ع

  كل شيء وأنشدوا
  وأفرده أن حيتذي أحداً رفداً... حرام على من وحد اهللا ربه 

  أموت هبا وجداً وأحيا هبا وجداً... فيا صاحيب قف يب على احلق وقفة 
  فذا امللك ملك ال يباح وال يهدا... وقل مللوك األرض جتهد جهدها 

هللا عنه القبض أوالً مث البسط ثانياً مث ال قبض وال بسط ألن القبض والبسط ملعان يف الوجود قال فارس رضي ا
وأما مع الفناء والبقاء فال اه وأعلم أن القبض والبسط هلما آداب فإذا أساء فيهما األدب طرد إىل الباب أو إىل 

األقدار والرجوع إىل الواحد القهار سياسة الدواب فمن آداب القبض الطمأنينة والوقار والسكون حتت جماري 
فإن القبض شبيه بالليل والبسط شبيه بالنهار ومن شأن الليل الرقاد واهلدو والسكون واحلنو فأصرب أيها املريد 

وأسكن حتت ظلمة ليل القبض حىت تشرق عليك مشوس هنار البسط إذ ال بد لليل من تعاقب النهار وال بد 
الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل هذا آداب القبض الذي ال تعرف له سبباً  للنهار من تعاقب الليل، يوجل

وأما أن عرفت له سبباً فأرجع فيه إىل مسبب األسباب ولذا جبانب الكرمي الوهاب فهل عودك إال حسناً وهل 
لداء هو الذي أسدي إليك إال منناً فالذي واجهتك منه األقدار هو الذي عودك حسن األختيار فالذي أنزل ا

بيده الشفاء يا مهموم بنفسه لو ألقيتها إىل اهللا ألسترحت فما جتده القلوب من األحزان فال جل ما منعته من 
الشهود والعيان واحلاصل أن سبب القبض أمنا هو النظر للسوي والغفلة عن املويل وأما أهل الصفا فال يشهدون 

ل من أصابه هم أو غم فليقل اهللا اهللا ال أشرك به شيئاً فإن اهللا إال الصفا ولذلك كان عليه الصالة السالم يقو
يذهب مهه وغمه أو كما قال عليه السالم واحلديث صحيح فأنظر كيف دل عليه الصالة والسالم املقبوض إىل 

ه الدواء وهو شهود التوحيد والغيبة عن الشرك فدلنا صلى اهللا عليه وسلم على القول واملراد منه املعىن فكأن
قال أعرفوا اهللا ووحدوه ينقلب قبضكم بسطاً ونقمتكم نعمة وكذلك يف حديث آخر قال ما قال أحد اللهم أين 

عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل أسم هو لك مسيت 
الغيوب عندك أن جتعل القرآن  به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو أستأثرت به يف علم

العظيم ربيع قليب ونور بصري وجالء حزين وذهاب مهي إال أذهب اهللا مهه وغمه وأبدل مكان مهه فرحاً 
وسروراً فدهلم أوالً يف احلديث األول على شهود الربوبية ويف احلديث الثاين على القيام بوظائف العبودية وهو 

صرب على أحكام سيده ويسلم ويرضي ملا جيريه عليه من أوصاف قهره الصرب والرضي إذ من شأن العبد أن ي
ومن آداب البسط كف اجلوارح عن الطغيان وخصوصاً جارحة اللسان فإن النفس إذا فرحت بطرت وخفت 

ونشطت فرمبا تنطق بكلمة ال تلقي هلا باأل فتسقط يف مهاوي القطيعة بسبب سوء أدهبا ولذلك كان يبسط مزلة 



أحس املريد بالبسط فليلجم نفسه بلجام الصمت وليتحل حبلية السكينة والوقار وليدخل خلوته أقدام فإذا 
وليلتزم بيته فمثل الفقري يف حالة البسط والقوة كقدر على وفار فإن تركه يغلي أهراق أدامه وبقي شاحتاً وأن 

وره قوياً وقلبه جمموعاً فإذا حترك كفه وأمخد ناره بقي أدامه تاماً كذلك الفقري يف حالة القوة والبسط يكون ن
وبطش وتتبع قوته برد ورجع لضعفه وما ذلك إال لسوء أدبه واهللا تعاىل أعلم وألجل هذا كان العارفون خيافون 

من البسط أكثر من القبض كما نبه عليه بقوله العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا قلت كل من فتح 
رف فأن متكن من شهود املعين على الدوام فهو واصل متمكن وإال فهو سائر وأمنا عليه يف شهود املعاين فهو عا

كان العارف إذا أنبسط أخوف منه إذا انقبض ألن القبض من شأنه أن يقبض النفس عن حظوظها ومن شأنه 
ل أيضاً السكون والسكون كله أدب ومن شأن البسط أن يبسط النفس وينشطها فرمبا تبطش ملا فيه حظها فتز
قدم بعد ثبوهتا بسبب قلة آداهبا ولذلك قال وال يقف على حدود األدب يف البسط إال قليل قلت وهم أهل 

الطمأنينة والتمكني ألهنم كاجلبال الرواسي ال حيركهم قبض وال بسط فهم مالكون األحوال ال خيرجهم القبض 
م رمبا تؤثر فيهم الواردات فريد عليهم وال البسط عن حالة األعتدال خبالف السائرين وأن كانوا عارفني فإهن

وارد البسط فيخرجهم عن حد األدب وقد قيل قف على البساط وإياك واألنبساط وقال رجل أليب حممد 
احلريري رضي اهللا عنه كنت على بساط األنس وفتح على طريق البسط فزللت زلة فحجبت عن مقامي فكيف 

ليه فبكي أبو حممد وقال يا أخي الكل يف قهر هذه اخلطة لكين السبيل إليه دلين على الوصول إىل ما كنت ع
  أنشدك أبياتاً لبعضهم وأنشد يقول

  تبكي األحبة حسرة وتشوقاً... قف بالديار فهذه آثارهم 
  عن أهلها أو سائالً أو مشفقاً... كم قد وقفت بربعها مستخرباً 
  قافارقت من هتوى فعز امللت... فأجابين داعي اهلوى يف رمسها 

مث علل عدم الوقوف على حدود األدب يف البسط فقال البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض 
الحظ للنفس فيه قلت ألن البسط مجال والقبض جالل ومن شأن اجلمال أن يأيت بكل مجال وأين هو اجلمال مث 

ومعىن ذلك أن املوضع الذي يالئم  هو عيد اجلالل أين هو حبيبك مث هو عدوك أين هو الربح مث هو اخلسارة
النفس ويليق هبا مث هو خسارة القلب وحجاب الروح ألن املوضع الذي حتىي به النفس ميوت فيه القلب 

  واملوضع الذي متوت فيه النفس حيىي به القلب والروح ولذلك قال إبن الفارض رضي اهللا عنه
  ويف حيايت قتلي... املوت فيه حيايت 

  ي اهللا عنهوقال الششتري رض
  ال ينال الوصال من فيه فضله... أن ترد وصلنا فموتك شرط 

وكتب يوسف بن احلسني الرازي رمحه اهللا إىل اجلنيد رضي اهللا عنه ال أذاقك اهللا طعم نفسك فإنك أن ذقتها ال 
وألن  تذق بعدها خرياً أبداً اه وقال أبو علي الدقاق رضي اهللا عنه القبض حق احلق منك والبسط حقك منه

تكون حبق ربك أوىل من أن تكون حبظ نفسط اه وهذا كله يف حق السائرين وأما الواصلون املتمكنون فال يؤثر 
فيهم جالل وال مجال وال حيركهم قبض وال بسط كما تقدم ألهنم باهللا وهللا ومن اهللا وإىل اهللا باهللا تصرفهم وهللا 

للله ال لشيء دونه قال اجلنيد رضي اهللا عنه اخلوف  عبوديتهم ومن اهللا ورودهم وإىل اهللا صدورهم ألهنم



يقبضين والرجاء يبسطين واحلقيقة جتمعين واحلق يفرقين إذا قبضين باخلوف أفناين عين وإذا بسطين بالرجاء ردين 
على وإذا أمجعين باحلقيقة أحضرين وإذا فرقين باحلق أشهدين غريي فغطاين عنه فهو يف كل ذلك حمركي غري 

وحشي غري مؤنسي حبضوري لذوق طعم وجودي فليته أفناين عين فمتعين أو غيبين عين فروحين اه مسكين وم
قوله رضي اهللا عنه اخلوف يقبضين ألن العبد يف حالة اخلوف يشهد ما منه إىل اهللا من األساءة فينفتح له باب 

جاء والبسط وقوله واحلقيقة جتمعين احلزن ويف حالة الرجاء يشهد ما من اهللا إليه من األحسان فينفتح له باب الر
أن تغنيين عن نفسي وجتمعين به فال نشهد إال ما من اهللا إىل اهللا فال قبض وال بسط وقوله واحلق يفرقين املراد 

باحلق احلقوق الالزمة للعبودية فال ينهض إليها إال بشهود نوع من الفرق وأن كان هنوضه باهللا وقوله إذا قبضين 
ين أي جتلى يل بأمسه اجلليل ذاب جسمي من هيبة املتجلي وإذا بسطين بالرجاء بأن جتلى يل باخلوف أفناين ع

بأمسه اجلميل أو الرحيم رد نفسي ووجودي علي وإذا مجعين إليه بشهود احلقيقة أحضرين معه بزوال ومهي وإذا 
ام بوظائف حكمته أشهدين غريي حىت يظهر األدب  مين معه وقد يقوي فرقين باحلق الذي أوجبه علي للقي

الشهود فال يشهد األدب إال منه إليه وقوله فغطاين عنه ألن العبد يف حالة النزول إىل مساء احلقوق أو أرض 
احلظوظ قد يرجع ملقام املراقبة لكنه غري الزم وسيأيت للمؤلف بل نزلوا يف ذلك باهللا ومن اهللا وإىل اهللا فعلى هذا 

لحق أصالً وقوله فهو يف كل ذلك حمركي غري مسكين يعين أن احلق تعاىل حني ال تغطية للعبد يف حالة النزول ل
يقبضه باخلوف أو يبسطه بالرجاء أو جيمعه باحلقيقة أو يفرقه باحلق هو حمرك له ليسريه إليه وحيوشه إليه غري 

فيذوق  مسكن له يف مقام واحد وموحشه عن عامل نفسه غري مؤنس له هبا بسبب حضوره مع عوامله البشرية
طعم وجودها فإذا غيبه عنه عرف قدر ما من به عليه ولذلك قال فليته أفناين عين أي عن رؤية وجودي فمتعين 

بشهوده أو غيبين عن حسي فروحين من احلقوق اليت تفرقين عنه بإسقاطها عين يف حالة الغيبة وكأنه مال إىل 
الكمال هو اجلمع بني العبودية وشهود الربوبية واهللا طلب السالمة خوفاً من الوقوع فيما جيب املالمة وأن كان 

ذكر أسباب القبض والبسط وهو العطاء واملنع يف الغالب فقال رمبا أعطاك فمنعك ورمبا منعك  تعاىل أعلم مث 
فأعطاك قلت الغالب على النفس األمارة واللوامة أن تنبسط بالعطاء تنقبض باملنع ألن يف العطاء متعتها وشهوهتا 

جرم أهنا تنبسط بذلك ويف املنع قطع موادها وترك حظوظها وال شك أهنا تنقبض بذلك وذلك جلهلها برهبا فال 
وعدم فهمها فلو فهمت عن اهللا لعلمت أن املنع عني العطاء والعطاء عني املنع كما يأيت فأفهم أيها الفقري عن 

يما به أوالك فرمبا أعطاك ما تشتهيه النفوس ف منعك بذلك حضرة القدوس ورمبا منعك ما موالك وال تتهمه ف
تشتهيه نفسك فيتم بذلك حضورك وأنسك رمبا أعطاك متعة الدنيا وزهرهتا فمنعك مجال احلضرة وهبجتها ورمبا 
منعك زينة الدنيا وهبجتها فأعطاك شهود احلضرة ونظرهتا رمبا أعطاك قوت األشباح فمنعك قوت األرواح ورمبا 

ك بقوت األرواح رمبا أعطاك أقبال اخللق فمنعك من أقبال احلق ورمبا منعك من منعك من قوت األشباح فمتع
أقبال اخللق فأعطاك األنس بامللك احلق رمبا أعطاك العلوم وفتح لك خمازن الفهوم فحجبك بذلك عن شهود 

جمهول املعلوم ومعرفة احلي القيوم ورمبا منعك من كثرة العلوم وأعطاك األنس باحلي القيوم فأحطت بكل 
ومعلوم رمبا أعطاك عز الدنيا ومنعك عز اآلخرة ورمبا منعك من عز الدنيا وأعطاك عز اآلخرة رمبا أعطاك 

التعزز باخللق ومنعك من التعزز باحلق ورمبا منعك من التعزز باخللق وأعطاك التعزر بامللك احلق رمبا أعطاك 
  خدمة الكون فمنعك من شهود



كون وأعطاك شهود املكون رمبا أعطاك التصرف يف امللك ومنعك دخول املكون ورمبا منعك من خدمة ال
امللكوت ورمبا منعك من التصرف يف امللك ومنحك شهود امللكوت رمبا أعطاك أنوار امللكوت فمنعك الترقي 
إىل حبر اجلربوت ورمبا حجب عنك أنوار امللكوت فأعطاك الدخول إىل حضرة اجلربوت رمبا أعطاك القطبانية 

ك التمتع بشهود الفردانية ورمبا منعك القطبانية ومتعك بشهود سر الوحدانية إىل غري ذلك مما ال حيصيه ومنع
أال عالم الغيوب قال ابن العريب احلامتي رضي اهللا عنه إذا منعت فذاك عطاؤه وإذا أعطيت فذاك منعه فأختر 

خري لكم اآلية فإذا فهمت هذا علمت أن  الترك على األخذ اه وشاهده قوله تعاىل وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو
املنع هو العطاء كما بينه بقوله مىت فتح لك باب الفهم يف املنع عاد املنع هو عني العطاء قلت إذا فهمت أيها 

العبد عن اهللا بعد حتققك برمحته ورأفته وكرمه وجوده ونفوذ قدرته وأحاطة علمه علمت أنك إذا سألته شيئاً أو 
حتجبت إىل شيء فمنعك منه فإمنا منعك ذلك رمحة بك وأحساناً إليك إذ مل مينعك من خبل وال مهمت بشيئ أو أ

عجز وال جهل وال غفلة وإمنا ذلك حسن نظر إليك وأمتام لنعمته عليك لكونه أمت نظر وأمحد عاقبة فعسى أن 
تعلمون فرمبا دبرنا أمراً ظننا  تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم ال

أنه لنا فكان علينا ورمبا أتت الفوائد من وجوده الشدائد والشدائد من وجوه الفوائد ورمبا كمنت املنن يف احملن 
واحملن يف املنن ورمبا أنتفعنا على أيدي األعداء وأوذينا على أيدي األحباء ورمبا تأيت املسار من حيث املضار وقد 

من حيث املسار وأليب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه يف حزبه اللهم أنا قد عجزنا عن دفع الضر عن تأيت املضار 
أنفسنا من حيث نعلم مبا نعلم فكيف ال نعجز عن ذلك من حيث ال نعلم مبا ال نعلم فميت فتح لك أيها املريد 

ا فيه من الشر واخلري وحسن النظر لك عاد املنع يف حقك هو عني العطاء  باب الفهم عنه يف املنع وعلمت م
ومثال ذلك كصيب رأى طعاماً حسناً أو حلواء أو عسالً وفيه سم وأبوه عامل مبا فيه فكلما بطش الصيب لذلك 
الطعام رده أبوه فالصيب يبكي عليه لعدم علمه وأبوه يرده بالقهر لوجود علمه فلو عقل الصيب ما فيه ما بطش 

به ومثال آخر كرجل صنع طعاماً جيداً وعمل فيه بصاقاً وخماطاً أو قذراً وأيت  إليه ولعلم نصح أبيه وشدة رأفته
ه عنه  ا فيه ما بطشت نفسه فإذا هنا ال يعرفه فكل من رآه ومل يعرف ما فيه بطشت نفسه إليه فلو علم م به ملن 

ضرره فيمنعه احلق  من علم ما فيه أهتمه لعدم فهمه كذلك العبد يبطش للدنيا أو الرياسة أو غري ذلك مما فيه
يما أبرمه وقضاه وإذا  تعاىل منه رمحة به وشفقة عليه وأعتناء به فإذا فهم عن اهللا سلم األمر إىل مواله ومل يتهمه ف
مل يفهم عن اهللا حتسر ورمبا سخط فإذا إنكشف له سر ذلك بعد علم ما كان يف ذلك من اخلري لكن فاتته درجة 

صرب عند الصدمة األوىل وأنظر قضية الرجل الذي كان يسكن يف البادية وكان الصرب لقوله عليه السالم إمنا ال
من العارفني فأتفق له ذات يوم أن مات محاره وكلبه وديكه فأيت إليه أهله فقالوا له حني مات احلمار مات محارنا 

الوا أي خري يف فقال خري مث قالوا مات الكلب فقال خري مث قالوا مات الديك فقال خري فغضب أهل الدار وق
هذا متاعنا ذهب وحنن ننظر فأتفق أن بعض العرب ضربوا على ذلك احلي يف تلك الليلة فأحتاحوا كل ما فيه 

وكانوا يستدلون على اخليام بنهيق احلمار ونباح الكالب وصراخ الديكة فأصبحت خيمته ساملة إذ مل يكن بقي 
حسن تدبريه هلم وكيف فهم الرجل العارف ما يف من يفضحها فأنظر كيف كان حسن نظر احلق ألوليائه و

ذلك من السر يف أول مرة فهذا هو الفهم عن اهللا رزقنا اهللا من ذلك احلظ األوفر أمني قال الشبلي الصوفية 
ا فيه صالحهم وال يكلهم إىل أنفسهم واهللا  أطفال يف حجر احلق تعاىل اه يعين أنه يتوىل حفظهم وتدبريهم على م

سبب عدم الفهم عن اهللا هو الوقوف مع ظواهر األشياء دون النظر إىل بواطنها كما أبان ذلك تعاىل أعلم و



بقوله األكوان ظاهرا غرة وباطنها عربة قلت الغرة بكسر الغني وقوع الغرور وإمنا كانت األكوان ظاهرها غرة 
تشتهيه النفوس من أنواع  لوجهني أحدمها ما جعل اهللا سبحانه على ظاهر حسها من البهجة وحسن املنظر وما

املآكل واملشارب واملالبس واملراكب وشهوة املناكح واملساكن والبساتني والرياضات وكثرة األموال والبنني 
  وكثرة األصحاب

والعشائر واألجناد والعساكر وغري ذلك من هبجتها وزهرهتا وزخرفها فأنكب جل الناس على األشتغال جبمعها 
الليل والنهار والشهور واألعوام حىت هجم عليهم هادم اللذات فأعقبهم الندم وحتصيلها واجلري عليها 

واحلسرات ومل ينفع الندم وقد جف القلم سافروا بال زاد، وقدموا على امللك بال تأهب وال إستعداد، 
ا قال فأستوجبوا من اهللا الطرد والبعاد وألجل، هذا حذر اهللا سبحانه من غرورها وزخرفها والوقوف مع ظاهره

قل أأنبؤكم خبري من ذلكم للذين أتقوا عند " اآلية مث قال " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني " تعاىل 
وقال تعاىل " رهبم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اهللا واهللا بصري بالعباد 

أي لنختربهم أيهم أزهد فيها وقال تعاىل لنبيه " أيهم أحسن عمالً أنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم " 
ا متعنا به أزواجاً منهم أي أصنافاً منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه  صلى اهللا عليه وسلم وال متدن عينيك إىل م

ال الذين نظروا وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أولياء اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون فق
إىل باطن الدنيا حني نظر الناس إىل ظاهرها وأهتموا بآجل الدنيا حني أهتم الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا 

أن مييتهم وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم فما عارضهم من نائلها عارض إال رفضوه وال خادعهم من رفعتها 
فلم جيددوها وخرجت بنياهنم فما يعمروهنا وماتت يف صدورهم فما خادع إال وضعوه خلقت الدنيا يف قلوهبم 

خلت هبم  حييوهنا بل يهدموهنا فيبنون هبا آخرهتم ويبيعوهنا ليشتروا هبا ما يبقي هلم ونظروا إىل أهلها صرعي قد 
يما ك اً دون ما جيدون اه وقال على كرم اهللا وجهه ف ا يرجون وال خوف تبه إىل املثالث فما يرون أماناً دون م

سلمان الفارسي رضي اهللا عنه إمنا مثل الدنيا كمثل احلية لني مسها قاتل مسها فأعرض عنها وعما يعجبك منها 
ا تيقنت من فراقها وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون منها فإن  لقلة ما يصحبك منها ودع عنك مهومها مل

اه فقد جعل احلق سبحانه هذه األكوان وهي  صاحبها كلما أطمأن فيها إىل سرور أشخص منها إىل مكروه
الدنيا وما أشتملت عليه ظاهرها فتنة وباطنها عربة فمن وقف مع ظاهرها كان مغروراً ومن نفذ إىل باطنها كان 
عند اهللا مربوراً فأهل الغفلة والبطالة وقفوا مع متعة عاجلها وهبجة ظاهرها فغرهتم بزخرفها وخدعتهم بغرورها 

غتة وأهل اليقظة واحلرم نفذوا إىل باطنها فعرفوا سرعة ذهاهبا وقلة بقائها فأشتغلوا جبمع الزاد حىت أخذهتم ب
وتأهبوا ليوم املعاد أولئك الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون وكان السلف الصاحل إذا أقبلت الدنيا قالوا 

الثاين إمنا جعل اهللا سبحانه األكوان  ذنب عجلت عقوبته وإذا أقبل الفقر قالوا مرحباً بشعار الصاحلني الوجه
خلقه غطى سره بظهور  ظاهرها غرة تغطية لسره وإظهاراً حلمكته وذلك أن احلق سبحانه ملا جتلى يف مظاهر 

حكمته أو تقول األكوان ظاهرها ظلمة وباطنها نور فمن وقف مع الظلمة كان حمجوباً ومن نفذ إىل شهود النور 
ل األكوان ظاهرها حس وباطنها معىن فمن وقف نع احلس كان جاهالً ومن نفذ إىل كان عارفاً حمبوباً أو تقو

املعىن كان عارفاً أو تقول األكوان ظاهرها ملك وباطنها ملكوت فمن وقف مع امللك كان من عوام أهل اليمني 
قلتجناد ومن نفذ إىل شهود امللكوت كان من خواص املقربني وقد أشرت إىل ذلك يف قصيديت التائية حيث 



والعساكر وغري ذلك من هبجتها وزهرهتا وزخرفها فأنكب جل الناس على األشتغال جبمعها وحتصيلها واجلري 
عليها الليل والنهار والشهور واألعوام حىت هجم عليهم هادم اللذات فأعقبهم الندم واحلسرات ومل ينفع الندم 

هب وال إستعداد، فأستوجبوا من اهللا الطرد والبعاد وقد جف القلم سافروا بال زاد، وقدموا على امللك بال تأ
زين للناس حب " وألجل، هذا حذر اهللا سبحانه من غرورها وزخرفها والوقوف مع ظاهرها قال تعاىل 

قل أأنبؤكم خبري من ذلكم للذين أتقوا عند رهبم جنات جتري من " اآلية مث قال " الشهوات من النساء والبنني 
ا على " وقال تعاىل " ن فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اهللا واهللا بصري بالعباد حتتها األهنار خالدي أنا جعلنا م

أي لنختربهم أيهم أزهد فيها وقال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم " األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمالً 
ا به أزواجاً منهم أي أصنافاً منهم زهرة ا حلياة الدنيا لنفتنهم فيه وسئل رسول اهللا وال متدن عينيك إىل ما متعن

صلى اهللا عليه وسلم عن أولياء اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون فقال الذين نظروا إىل باطن الدنيا 
حني نظر الناس إىل ظاهرها وأهتموا بآجل الدنيا حني أهتم الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن مييتهم 

موا أن سيتركهم فما عارضهم من نائلها عارض إال رفضوه وال خادعهم من رفعتها خادع وتركوا منها ما عل
إال وضعوه خلقت الدنيا يف قلوهبم فلم جيددوها وخرجت بنياهنم فما يعمروهنا وماتت يف صدورهم فما حييوهنا 

ا يبقي هلم ونظروا إىل أهلها صرعي قد خلت هبم املثالث  بل يهدموهنا فيبنون هبا آخرهتم ويبيعوهنا ليشتروا هبا م
فما يرون أماناً دون ما يرجون وال خوفاً دون ما جيدون اه وقال على كرم اهللا وجهه فيما كتبه إىل سلمان 

الفارسي رضي اهللا عنه إمنا مثل الدنيا كمثل احلية لني مسها قاتل مسها فأعرض عنها وعما يعجبك منها لقلة ما 
ا تكون فيها أحذر ما تكون منها فإن صاحبها يصحبك منها ودع عنك مهومها ملا ت يقنت من فراقها وكن أسر م

كلما أطمأن فيها إىل سرور أشخص منها إىل مكروه اه فقد جعل احلق سبحانه هذه األكوان وهي الدنيا وما 
 أشتملت عليه ظاهرها فتنة وباطنها عربة فمن وقف مع ظاهرها كان مغروراً ومن نفذ إىل باطنها كان عند اهللا
مربوراً فأهل الغفلة والبطالة وقفوا مع متعة عاجلها وهبجة ظاهرها فغرهتم بزخرفها وخدعتهم بغرورها حىت 

أخذهتم بغتة وأهل اليقظة واحلرم نفذوا إىل باطنها فعرفوا سرعة ذهاهبا وقلة بقائها فأشتغلوا جبمع الزاد وتأهبوا 
ون وكان السلف الصاحل إذا أقبلت الدنيا قالوا ذنب ليوم املعاد أولئك الذين ال خوف عليهم وال هم حيزن

عجلت عقوبته وإذا أقبل الفقر قالوا مرحباً بشعار الصاحلني الوجه الثاين إمنا جعل اهللا سبحانه األكوان ظاهرها 
غرة تغطية لسره وإظهاراً حلمكته وذلك أن احلق سبحانه ملا جتلى يف مظاهر خلقه غطى سره بظهور حكمته أو 

ألكوان ظاهرها ظلمة وباطنها نور فمن وقف مع الظلمة كان حمجوباً ومن نفذ إىل شهود النور كان تقول ا
عارفاً حمبوباً أو تقول األكوان ظاهرها حس وباطنها معىن فمن وقف نع احلس كان جاهالً ومن نفذ إىل املعىن 

كان من عوام أهل اليمني ومن  كان عارفاً أو تقول األكوان ظاهرها ملك وباطنها ملكوت فمن وقف مع امللك
  نفذ إىل شهود امللكوت كان من خواص املقربني وقد أشرت إىل ذلك يف قصيديت التائية حيث قلت

  تقيد به العقل يف قهر قبضة... إذا حبست نفس يف سجن اهلوى الذي 
  فلم تر إال الكون يف كل وجهة... وأشغلها علم الصوان حلكمة 
ظلمة... فذلك عني امللك وهم ثبوته    وناظره حمجوب يف سجن 

  إل درك نور احلق فاض بقدرة... وأن نفذت روح املقدس سره 



  وعارفه حيظى بفتح بصرية... فذا ملكوت اهللا يسمى لوسعه 
واهللا تعاىل أعلم مث بني الشيخ الواقف مع الظواهر والنافذ إىل البواطن فقال فالنفس تنظر إىل ظاهر غرهتا 

ا فيها من متعة شهوهتا  والقلب ينظر إىل باطن عربهتا قلت إمنا كانت النفس تنظر عربهتا إىل ظاهر غرهتا مل
وحظوظها فال خيرجها عن ذلك األشوق مقلق أو خوف مزعج أو عناية ربانية أما بواسطة شيخ كامل له أكسري 

ا فيه من نور يقلب به األعيان أو بغري واسطة واهللا ذو الفضل العظيم وإمنا كان القلب ينظر إىل باطن  عربهتا مل
العرفان الذي يفرق بني احلق والباطل ومييز بني النافع والضار وهو مثرة التقوى والتصفية أو تقول ملا فيه من 
عني البصرية اليت ال ترى إال املعاين خبالف عني البصر ال ترى إال احلس فتحصل أن أهل النفوس وقفوا مع 

يهتموا بآجلها فحجبوا عن العمل وغرهم األماين وطول األمل ويف مثلهم ظواهر األشياء وأغتروا بعاجلها ومل 
ورد اخلرب عن سيدنا عيسى عليه السالم كان يقول ويلكم علماء السوء مثلكم كمثل قناة حش، ظاهرها 

جص، وباطنها ننت اه واحلش هو بيت اخلالء وأهل القلوب مل يقفوا مع ظواهر األشياء بل نفذوا إىل بواطنها 
تموا بآجلها ومل يغتروا بعاحلها فأشتغلوا باجلد واألجتهاد وأخذوا يف األهبة واألستعداد وهم العباد والزهاد وأه

وأهل األرواح واألسرار مل يقفوا مع األكوان ال ظاهرها العاجل وال باطنها اآلجل بل نفذوا إىل نور امللكوت 
صلحوا للحضرة وتنزهوا يف رياض الفكرة  فأشتغلوا بتطهري القلوب والتأهب حلضرة عالم الغيوب حىت

والنظرة، أولئك حزب اهللا إال أن حزب اهللا هم املفلحون، أولئك املقربون يف جنات النعيم، يف مقعد صدق عند 
مليك مقتدر، جعلنا اهللا منهم مبنه وكرمه وهؤالء ومن تعلق هبم هم األعزاء عند اهللا تعززوا بطاعة العزيز فعزهم 

ر إىل ذلك بقوله أن أردت أن يكون لك عز ال يفين فال تستعزز بعزيفين قلت العز الذي ال يفين العزيز كما أشا
هو العز باهللا والغىن بطاعة اهللا أو بالقرب ممن حتقق عزه باهللا يكون بتعظيمه وأجالله وهيبته وحمبته ومعرفته 

حتت قهر جالله وكربيائه  وحسن األدب معه يف كل شيء وعلى كل حال ويكون بالرضى بأحكامه واخلضوع
  وباحلياء واخلوف منه ويكون بالذل واألنكسار كما قال الشاعر

  فكم عزة قد ناهلا املرء بالذل... تذلل ملن هتوي لتكسب عزة 
  ذليالً له فأقر السالم على الوصل... إذا كان من هتوى عزيزاً ومل تكن 

لشاذيل رضي اهللا عنه واهللا ما رأيت العز إال يف الذل ومسعت شيخنا رضي اهللا عنه يقول قال الشيخ أبو احلسن ا
وقال شيخ شيخنا موالي العريب وأنا أقول واهللا ما رأيت الذل إال يف الفقر يعين أن الشيخ فسر الذل بالفقر إذ 
ا ال يتحقق ذل األنسان إال بالفقر فهو ذل الذل ألن النفس متوت بالفقر وال يبقي هلا عرق أصالً واهللا أعلم وأم

العز بطاعة اهللا فهو باملبادرة ألمتثال أمره وإجتناب هنيه واألكثار من ذكره وبذل اجملهود يف حتصيل بره وأما العز 
بالقرب ممن حتقق عزه باهللا فيكون بصحبتهم وتعظيمهم وخدمتهم وحسن األدب معهم وهذا يف التحقيق يرجع 

 أستغىن بعز اهللا عن عز غريه فمن حصل هذا العز وحتقق به إىل التعزز باهللا لكونه وسيلة إليه فإذا حتقق عزه باهللا
من كان يريد " فقد تعزز بعز ال يفين أبداً ينسحب عليه وعلى أوالده وأوالد أوالده إىل يوم القيامة قال تعاىل 

اً  واملراد " ن ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبو" وقال تعاىل " العزة فلله العزة مجيع
بالذين آمنوا هم األولياء أهل اإلميان الكامل وقال تعاىل وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون 

وقال سيدنا على كرم اهللا وجهه من أراد الغىن بغري مال والكثرية بغري عشرية فلينتقل من ذل املعصية إىل عز 



در أحد أن يذله وأنظر قضية الرجل الذي أمر هارون الرشيد باملعروف فحنق الطاعة اه فمن حتقق عزه باهللا مل يق
عليه فقال أربطوه مع بغلة سيئة اخللق لتقتله فلم تقض فيه شيئاً مث قال أسحنوه وطينوا عليه البيتة ففعلوا فرؤى 

البستان فقال  يف بستان فأتى به فقال له من أخرجك من السجن فقال الذي أدخلين البستان فقال ومن أدخلك
أمر هارون أن يركب على دابة وينادي عليه أال أن  الذي أخرجين من السجن فعلم هارون أنه مل يقدر على ذله ف

هارون أراد أن يذل عبداً أعزه اهللا فلم يقدر اه وأما التعزز بالعز الذي يفين فهو التعزز باملخلوق كتعزز ملوك 
ألجناد وبالعصي والقهر وكالتعزز باألموال واجلاه يف غري حمله اجلور ومن أنتسب إليهم بكثرة األتباع وا

والرياسة وغري ذلك مما ينقطع ويبيد فمن تعزز هبذا مات عزه وأتصل ذله فإن التعزز باملخلوق قطعاً يعقبه الذل 
عاجالً وآجالً وأنظر قضية الرجل الذي تكرب يف احلرم فصار بعد ذلك يتكفف الناس وقال أين تكربت يف 

وضع يتواضع فيه الناس فوضعين يف موضع ترتفع فيه الناس ذكر القضيتني يف التنبيه ويقال ملن باملخلوق أنظر م
اً لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفاً ودخل عارف على رجل يبكي فقال له وما  إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكف

نبهه على رفع مهته وأنفاذ بصريته وقد مات يبكيك فقال له مات أستاذي فقال له ومل جعلت أستاذك من ميوت ف
شيخه قبل أن يرشد واهللا تعاىل أعلم فأن أردت أيها املريد أن يكون لك عز ال يفين فأستعز باهللا وبطاعة اهللا 
وبالقرب من أولياء اهللا وال تسعزن بعز خملوق يفىن فإن من تعزز مبن ميوت مات عزه قال اهللا تعاىل أيبتغون 

ن العزة هللا مجيعاً وقال أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه واهللا ما رأيت العز إال يف رفع اهلمة عن عندهم العزة فإ
اخللق تنبيه وإرشاد إعلم أن سبب العز الذي يعطيه اهللا ألوليائه هو حبه هلم فالعز نتيجة احلب ففي الصحيح عن 

ي جربيل إن اهللا حيب فالناً فأحبه فيحبه جربيل مث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إذا أحب اهللا عبداً ناد
ينادي جربيل يف السموات أن اهللا حيب فالناً فأحبوه فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض فيحبه 

أهل األرض ويف رواية يلقي له القبول يف املاء فيشربه الناس فيحبونه مجيعاً أو كما قال عليه السالم وسبب حب 
لعبد هو هو زهده يف الدنيا ففي حديث الترمذي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أزهد يف اهللا ل

الدنيا حيبك اهللا وأزهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس مث أعلم أن هذا العز الذي يعطيه اهللا ألوليائه ال يكون يف 
احلق بل من لطف اهللا هبم وأغارته عليهم أن ينفر  بدايتهم وال يف أول أمرهم لئال يفتنهم اخللق عن الوصول إىل

عنهم اخللق أو يسلط عليهم حىت يتخلصوا من رق األشياء ويتحققوا بالوصول والتمكني فحينئذ أن شاء أظهر 
عزهم لينفع هبم عباده ويهدي هبم من شاء من خلقه وإن شاء أخفاهم وأستأثر بعزهم حىت يقدموا عليه فينشر 

هم يف دار ال فناء هلا وسيأيت الكالم على هذا يف حمله إن شاء اهللا مث ذكر الشيخ سبب العز عزهم ويظهر مكانت
  الذي ال يفين وهو الزهد يف الدنيا

كما ذكرنا فقال الطي احلقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حىت ترى اآلخرة أقرب إليك منك قلت الطي هو 
صغرياً يقال طويت الثوب أي ضممته وينقسم عند الصوفية إىل اللف والضم حبيث يصري الطويل قصرياً والكبري 

أربعة أقسام طي الزمان وطي املكان وطي الدنيا وطي النفوس فأما طي الزمان فهو أن يقصر يف موضع ويطول 
يف موضع آخر كمن مر عليه سنون يف موضع ويف موضع آخر ساعة أو يوم كالرجل الذي خرج يغتسل يف 

قرب الزوال فلما فرغ من غسله مل جيد ثيابه فسلك طريقاً حىت دخل مصر فتزوج فيها الفرات يوم اجلمعة 
وولد له أوالد وبقي سبع سنني مث ذهب يغتسل يوم اجلمعة بنيل مصر فلما فرغ فإذا ثيابه األوىل فسلك طريقاً 



يف شرح التائبة وأما  فإذا هو ببغداد قبل صالة اجلمعة من ذلك اليوم الذي خرج فيه واحلكاية مطولة للفرغاين
طي املكان فمثاله أن يكون مبكة مثالً فإذا هو بغريها من البلدان وهذا مشهور ألولياء اهللا قال الشيخ أبو العباس 

رضي اهللا عنه واهللا ما صار األولياء من قاف إىل قاف حىت يلقوا رجالً مثلنا فإذا ال قوه كان بغيتهم وأما طي 
افتها بالزهد فيها والغيبة عنها وحصول اليقني التام يف قلبك حىت يكون اآليت الدنيا فهو أن تطوي عنك مس

عندك واقعاً أو كالواقع وسيأيت للشيخ لو أشرق نور اليقني يف قلبك لرأيت اآلخرة أقرب من أن ترحل إليها 
 وأما طي النفوس ولرأيت الدنيا وكسفة الفناء ظاهرة عليها وسيأيت تتمة الكالم على هذه احلكمة مث أن شاء اهللا

فهو بالغيبة يف اهللا عنها ولذلك يتحقق الزوال ومتام الوصال وقد ذكره الشيخ بقوله فيما يأيت ليس الشأن أن 
تطوي لك األرض فإذا أنت مبكة أو غريها من البلدان إمنا الشأن أن تطوي عنك أوصاف نفسك فإذا أنت عند 

ققني الطي الزمان أو املكان إذ قد يكون أستدراجاً أو مكراً أو ربك اه وهذا هو الطي احلقيقي املعترب عند احمل
ختيالً وسحراً فالطي احلقيقي هو أن تطوي عنك مسافة الدنيا كلها حىت يكون املوت أقرب إليك من نفسك 

اليت بني جنبيك وكما قال الصديق رضي اهللا عنه ذكرنا فقال الطي احلقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حىت 
اآلخرة أقرب إليك منك قلت الطي هو اللف والضم حبيث يصري الطويل قصرياً والكبري صغرياً يقال  ترى

طويت الثوب أي ضممته وينقسم عند الصوفية إىل أربعة أقسام طي الزمان وطي املكان وطي الدنيا وطي 
يف موضع ويف  النفوس فأما طي الزمان فهو أن يقصر يف موضع ويطول يف موضع آخر كمن مر عليه سنون

موضع آخر ساعة أو يوم كالرجل الذي خرج يغتسل يف الفرات يوم اجلمعة قرب الزوال فلما فرغ من غسله 
مل جيد ثيابه فسلك طريقاً حىت دخل مصر فتزوج فيها وولد له أوالد وبقي سبع سنني مث ذهب يغتسل يوم 

ا هو ببغداد قبل صالة اجلمعة من ذلك اليوم اجلمعة بنيل مصر فلما فرغ فإذا ثيابه األوىل فسلك طريقاً فإذ
الذي خرج فيه واحلكاية مطولة للفرغاين يف شرح التائبة وأما طي املكان فمثاله أن يكون مبكة مثالً فإذا هو 

بغريها من البلدان وهذا مشهور ألولياء اهللا قال الشيخ أبو العباس رضي اهللا عنه واهللا ما صار األولياء من قاف 
ىت يلقوا رجالً مثلنا فإذا ال قوه كان بغيتهم وأما طي الدنيا فهو أن تطوي عنك مسافتها بالزهد فيها إىل قاف ح

والغيبة عنها وحصول اليقني التام يف قلبك حىت يكون اآليت عندك واقعاً أو كالواقع وسيأيت للشيخ لو أشرق 
لدنيا وكسفة الفناء ظاهرة عليها وسيأيت نور اليقني يف قلبك لرأيت اآلخرة أقرب من أن ترحل إليها ولرأيت ا

تتمة الكالم على هذه احلكمة مث أن شاء اهللا وأما طي النفوس فهو بالغيبة يف اهللا عنها ولذلك يتحقق الزوال 
ومتام الوصال وقد ذكره الشيخ بقوله فيما يأيت ليس الشأن أن تطوي لك األرض فإذا أنت مبكة أو غريها من 

ن تطوي عنك أوصاف نفسك فإذا أنت عند ربك اه وهذا هو الطي احلقيقي املعترب عند البلدان إمنا الشأن أ
احملققني الطي الزمان أو املكان إذ قد يكون أستدراجاً أو مكراً أو ختيالً وسحراً فالطي احلقيقي هو أن تطوي 

الصديق رضي اهللا  عنك مسافة الدنيا كلها حىت يكون املوت أقرب إليك من نفسك اليت بني جنبيك وكما قال
  عنه

  واملوت أدىن من شراك نعله... كل أمرء مصبح يف أهله 

وحىت ترحل عنها بالكلية فال تبقي فيك منها بقية هنالك ترحل إىل عامل امللكوت وتكشف لك أسرار اجلربوت 
تتعجبوا ممن  وقد قيل يف قوله عليه السالم الدنيا خطوة مؤمن مبعىن أنه يتخطاها بالزهد فيها وفال بعضهم ال



يدخل يده يف جيبه فيخرج ما يريد ولكن تعجبوا ممن يضع يده يف جيبه ومل جيد شيئاً ومل يتغري وقيل أليب حممد 
املرتعش أن فالناً ميشي على املاء قال عندي من مكنه اهللا من خمالفة هواه فهو أعظم من املشي على املاء ويف 

د يف كل شيء والغيبة عن كل شيء وكان شيخ شيخنا رضي اهللا عنه اهلواء اه وخمالفة اهلوى أمنا تكون بالزه
يقول ال تفرحوا للفقري إذا رأيتموه يصلي كثرياً أو يذكر كثرياً أو يصوم كثرياً أ يعتزل كثرياً حىت تروه زهد يف 

لت ومثل الدنيا ورحل عنها ومل يبق له التفات إليها فحينئذ يفرح به ولو قلت صالته وصيامه وذكره وعزلته ق
هذا تقدم يف قوله ما قل عمل برز من قلب زاهد وكذلك قال يف التنوير ال تدل على فهم العبد كثرة عمله وال 
مداومته على ورده وإمنا يدل على نوره وفهمه غناه بربه وأحنياشه إليه بقلبه وحترره من رق الطمع وحتليه حبلية 

ا قاله شيخ شيخنا صحيح لكن ال يفهمه إال أهل الفن من الورع وبذلك حتسن األعمال وتزكوا األحوال اه فم
أهل الذوق إذ ال جيتمع جماهدة ومشاهدة وإمنا تكون اجملاهدة أوالً فإذا حصلت املشاهدة يف الباطن ركدت 

اجلوارح يف الظاهر وما بقي إال فكرة أو نظرة واألدب مع احلضرة ورمبا يعترض على الشيخ من مل يعرف 
علم الطريق وباهللا التوفيق وإمنا يتحقق طي مسافة الدنيا بتحقق الزهد فيها وال يتحقق الزهد مقصوده من جهلة 

فيها إال برفع اهلمة عن اخللق والتعلق بامللك احلق وباألياس مما يف أيدي الناس كما أبان ذلك بقوله العطاء من 
ماناً لثالثة أوجه أحدها ما يف ذلك من اخللق حرمان واملنع من اهللا أحسان قلت إمنا كان العطاء من اخللق حر

حظها وفرحها والتوصل إىل شهواهتا وحظوظها ويف ذلك موت القلب وقسوته الوجه الثاين ما يف ذلك من 
نقص الدرجات والغض عن كمال املراتب واملقامات ولذلك ترك األكابر التمتع بالشهوات لقوله تعاىل أذهبتم 

عرض املريد للسؤال ألجل موت نفسه وحياة روحه فإذا كثر عليه العطاء من طيباتكم يف حياتكم الدنيا وقد يت
اخللق فرحت النفس وأنست فال متوت به سريعاً خبالف ما إذا واجهه املنع فأهنا متوت سريعاً إذ الحظ هلا فيه 

ل اهللا صلى فاجلهاد الذي الغنيمة فيه أعظم من اجلهاد الذي فيه الغنيمة فقد ورد يف احلديث الصحيح عن رسو
اهللا عليه وسلم أنه قال إذا خرجت طائفة للغزو فجاهدوا وغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم وإذا مل يغنموا رجعوا 
بأجرهم كامالً أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم الوجه الثالث ما يف ذلك من الركون إليهم وميل القلب باحملبة 

فتسترق هلم وتكون أسرية يف أيديهم ويف وصية سيدنا على كرم هلم إذ النفس جمبولة على حب من أحسن إليها 
  اهللا وجهه ال جتعل بينك وبني اهللا منعماً وعد نعمة غريه عليك مغرماً وأنشد رضي اهللا عنه

اً فأنت أمريه... لعمرك من أوليته منك نعمة    ومد هلا كف
  أمريك حتقيقاً وأنت أسريه... ومن كنت حمتاجاً إليه فإنه 

  أزمةأهل الدهر أنت نظريه... عنه ذا غين وهو مالك  ومن كنت
  غناء وهذا مقتضى ما أشريه... فعش قانعاً أن القناعة للفىت 

  وقال آخر
  وال أملك الدنيا وغريك واهيب... فال ألبس النعما وغريك ملبسي 

احلسن رضي اهللا  وقال شيخ شيوخنا ومادة طريقنا بعد نبينا موالي عبد السالم بن مشيش رضي اهللا عنه أليب
عنه يا أبا احلسن أهرب من خري الناس أكثر من أن هترب من شرهم فإن خريهم يصيبك يف قلبك وشرهم 

يصيبك يف بدنك وألن تصاب يف بدنك خري من أن تصاب يف قلبك ولعدو تصل به إىل ربك خري من حبيب 



ل هذا املعىن قال عليه السالم إذا يقطعك عن ربك اه وقال بعضهم عز النزاهة أكمل من سرور الفائدة وألج
أسدي إليكم أحد معروفاً فكافئوه أي لتسقطوا منته عليكم وتقطعوا رقبته لكم واهللا تعاىل أعلم وإمنا كان املنع 
من اهللا أحساناً لوجهني أحدمها ما تقدم من أن اهللا سبحانه ما منعك خبال وال عجزاً وإمنا هو حسن نظر لك إذ 

ليق حبالك يف الوقت وأخره لوقت هو أوىل لك وأحسن أو أدخر لك ذلك ليوم فقرك الثاين ما لعل ما طلبته ال ي
يف ذلك من دوام الوقوف ببابه واللياذ جبنابه ويف ذلك غاية شرفك ورفع لقدرك ويف احلديث إذا دعا العبد 

لفاجر قال للمالئكة أقضوا الصاحل يقول اهللا تعاىل للمالئكة أخرجوا حاجته فإين أحب أن أمسع صوته وإذا دعا ا
حاجته فأين أكره صوته أو كما قال عليه السالم لطول العهد به تنبيه ما ذكره الشيخ من كون العطاء من اخللق 

حرماناً إمنا هو بأعتبار السائرين أو بإعتبار الزهاد والعباد وأما الواصلون إىل اهللا املتمكنون مع اهللا فقد توالهم 
  اخللق فهم يتصرفون باهللا يأخذون من اهللا ويدفعون باهللا وال يرون يف الوجود إال اهللا احلق وغيبهم عن شهود

  وكذا الغري عندنا ممنوع... مذ عرفت األله مل أر غرياً 
  فأنا اليوم واصل جمموع... مذ جتمعت ما خشيت أفتراقاً 

  ن واسطة احلكمة كما قال القائلفال يرون العطاء إال من اهللا وال يرون اخللق البتة إال ما يشهدون فيهم م
  رأيت مجيع الكائنات مالحاً... أذا ما رأيت اهللا يف الكل فاعالً 

وباهللا التوفيق وال حول وال قوة إال باهللا هذا آخر الباب التاسع وحاصلها عالمة كمال العارف وآدابه ف 
ا يعطيه ا حلق سبحانه عباده من اخلريات يف الطلب ويف البسط والقبض ويف املنع والعطاء ومن مجلة العطاء م

مقابلة أعماهلم الصاحلات كما أشار إىل ذلك يف أول الباب العاشر بقوله وقال رضي اهللا عنه جل ربنا أن يعامله 
العبد نقداً فيجازيه نسيئة قلت النقد ما كان معجالً والنسيئة ما كان مؤخراً ومن شأن الكرمي إذا أشترى شيئاً 

ا أنفسنا وأموالنا فعوضنا هبا اجلنة فمن باع نفسه  أن ينجز نقده ويزيد أحسانه ورفده وقد أشترى احلق تعاىل من
وماله ونقدمها وسلمهما إليه عوضه اهللا جنة املعارف عاجالً وزاده جنة الزخارف آجالً مع ما يتحفه به من 

ن يعامله العبد نقداً أي معجالً أنواع النعيم ودوام الشهود والنظر إىل وجهه الكرمي فجل ربنا أي تنزه وترفع أ
فيجازيه نسيئة أي مؤخراً بل ال بد أن يعجل له ما يليق به يف هذه الدار ويدخر له ما يليق به يف تلك الدار 

والذي عجل له سبحانه يف هذه الدار أمور منها ما يدفع عنه من املضار وجيلب له من املنافع واملسار لقوله تعاىل 
أال أن " وقال تعاىل " ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب " وقال تعاىل وهو يتوىل الصاحلني 

أولياء اهللا الخوف عليهم وال هم حيزنون وقد يتعدى ذلك إىل عقبه كما تقدم ومنها ما يشرق عليه من األنوار 
ا أيها الذين آمنوا أن تتقوا اهللا جيعل ي" ويكشف لقلبه من األسرار وهي أنوا ر التوجه وأنوار املواجهة قال تعاىل 

وهو نور يفرق بني احلق والباطل وقال تعاىل وأتقوا اهللا ويعلمكم اهللا وقال تعاىل اهللا ويل الذين " لكم فرقاناً 
ظلمة الكفر إىل نور اإلميان ومن ظلمة املعصية إىل نور الطاعة  آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور خيرجهم من 

ظلمة  ظلمة احلس إىل نور املعىن أو من ظلمة الكون إىل نور املكون ومنها ومن  الغفلة إىل نور اليقظة ومن 
التوفيق واهلداية هلا قبل عملها حىت جعلك أهالً للوقوف بني يديه وهو الذي أبانه بقوله كفى من جزائه إياك 

يد أن يكرمه وال يدخل حلضرته إال على الطاعة أن رضيك هلا أهال قلت ألن امللك ال يدعو خلدمته إال من ير
من يريد أن يعظمه وال ينسب له إال أهل الفضل والتكرمة، فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكي منكم من 



أحد أبداً، فالتوفيق هلا أعظم منة وأكرب جزاء على وجودها ألهنا حتقق للعبد ثالثاً أوهلا تصحيح النسبة ملواله 
قبال عليه بصورة ما الثالث أقامة رسم العبودية يف اجلملة واهللا أعلم قاله الشيخ زروق بوجه ما الثاين وجود األ

ا يرد على قلبه حال عملها من املؤانسة به والقرب له وهو الذي ذكره بقوله كفى  رضي اهللا عنه ومنها م
العمل ثالث حماضرة أو العاملني جزاء ما هو فاحته على قلوهبم يف طاعته قلت والذي فتحه على قلوهبم يف حالة 

مراقبة أو مشاهدة فاحملاضرة للطالبني واملراقبة للسائرين واملشاهدة للواصلني فاحملاضرة للعموم واملراقبة 
للخصوص واملشاهدة خلصوص اخلصوص والكل يسمى خشوعاً قال بعضهم اخلشوع أطراق السر على بساط 

شف واألحماء عند غلبات التجلي اه وخيتص املقام النجوى بأستكمال نعت اهليبة والذوبان حتت سلطان الك
الثالث بقرة العني وقال الشيخ زروق ما جيده يف حالة الطاعة ثالث أوهلا وجود األنس به فيها بروح أقباله ومنه 
ما يقع من الرقة واخلشوع، الثاين وجود التملق بني يديه وله حالوة ينسي هبا كل شيء، الثالث حصول الفهم 

العلمية واألهلامات اللدنية اليت هبا يترك كل شيء قال بعضهم يف الدنيا جنة من دخلها مل يشتق إىل جنة والفوائد 
اآلخرة وال إىل شيء ومل يستوحش أبداً قيل وما هي قال معرفة اهللا وقال بعض العلماء ليس يف الدنيا ما يشبه 

ة املناجاة وكان بعضهم يقول التملق للحبيب نعيم اجلنة إال ما جيده أهل التملق يف قلوهبم بالليل من حالو
واملناجاة للقريب يف الدنيا ليس من الدنيا هو من اجلنة أظهره اهللا يف الدنيا ال يعرفه إال هم وال جيده سواهم 
روحاً لقلوهبم اه ومنها ما جيده من الثمرات بعد عملها وهو الذي أشار إليه بقوله وما هو مورده عليهم من 

ه قلت هذه املؤانسة اليت جيدها العامل بعد العمل على ثالثة أقسام مؤانسة ذكر وهو ألهل الفناء وجود مؤانست
يف األفعال ومؤانسة قرب وهو ألهل الفناء يف الصفات وهم أهل األستشراف، ومؤانسة شهود وهو ألهل 

  نالفناء يف الذات فاألول ألهل األسالم والثاين ألهل اإلميان والثالث ألهل األحسا

فمؤانسة األول توجب له الفرار من الناس والوحشة منهم ومؤانسة الثاين توجب القرب هلم على حذر منهم 
ومؤانسة الثالث توجب الصحبة هلم وخمالظتهم ألنه يأخذ منهم وال يأخذون منه فاألول ال تليق به إال العزلة 

منهم وال يشربون منه لبعده منهم بقلبه لضعفه والثاين تليق به الصحبة مع العسة ليتعلم القوة فهو يشرب 
والثالث ال تليق به إال الصحبة لتحققه بالقوة فو يأخذ النصيب من كل شيء وال يأخذ النصيب منه شيء يصفو 
به كدر كل شيء وال يكدر صفوه شيء ومؤانسة الذكر توصل ملؤانسة القرب ومؤانسة القرب توصل ملؤانسة 

ىل راحة ما بعدها قال بعض العارفني ليس شيء من الطاعات إال ودونه الشهود فمن صعد عقبة أفضت به إ
عقبة كؤود حيتاج فيها إىل الصرب فمن صرب على شدهتا أفضى إىل االحة والسهولة وأمنا هي جماهدة النفس 

 ينبغي لك وخمالفة اهلوى مث واهللا مكابدة يف ترك الدنيا مث اللذة والتنعم أي مث تكون لذة الطاعة وتنعم املعرفة مث
أيها املريد أال تقصد شيئاً من هذه األمور اليت جيازيك احلق تعاىل هبا كانت معجلة أومؤجلة فإن ذلك نقص يف 

أخالصك وناقض لصدق عبوديتك كما أشار إليه بقوله من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود 
 بإعتبار أخالصهم على ثالثة أقسام فمنهم من يعبد اهللا العقوبة عنه فما قام حبق أوصافه قلت الناس يف عبادة اهللا

خوفاً من عقوبته معجلة أو مؤجلة أو طمعاً يف رمحته وحفظه عاجالً وآجالً وهم عوام املسلمني وفيهم قال عليه 
ال خوفاً السالم لوال النار ما سجد هللا ساجد ومنهم من يعبد اهللا حمبة يف ذاته وشوقاً إىل لقائه ال طمعاً يف جنته و

من ناره ونكاله وهم احملبون العاشقون من السائرين ومنهم من يعبد اهللا قياماً بوظائف العبودية وأدباً مع عظمة 



الربوبية أو تقول صدقاً يف العبودية وقياماً بوظائف الربوبية وهم احملون العارفون فالقسم األول عبادته بنفسه 
ث عبادته باهللا هللا ومن اهللا إىل اهللا فمن عبد اهللا تعاىل لشيء يرجوه منه يف لنفسه والثاين عبادته بنفسه هللا والثال

الدنيا أو يف اآلخرة أو ليدفع عنه بطاعته ورود العقوبة يف الدنيا أو يف اآلخرة فما قام حبق أوصاف الربوبية اليت 
إذ نعوت الربوبية من هي العظمة والكربياء والعزة والغين ومجيع أوصاف الكمال ونعوت اجلالل واجلمال 

العظمة واجلالل تقتضي خضوع العبودية باألنكسار واألذالل أرأيت أن مل تكن جنة وال نار أمل يكن أهالً ألن 
يعبد الواحد القهار أرأيت من أنعم بنعمة اإلجياد واألمداد أليس أهالً ألن يشكره مجيع العباد فمن كان عبداً 

نواله ورفده بل خيدمه ألجل عبوديته ورقه وسيده ال حمالة يقوم مبؤونته ورزقه مملوكاً لسيده ال خيدمه يف مقابلة 
أيربزك لوجوده ومينعك من جوده أيدخلك داره ومينعك أبراره لقد أسأت الظن بالرب الكرمي أن أعتقدت أنك 

حني أظ هرك أن مل تعبده منعك من جوده العظيم لقد أجري عليك منته ورزقه وأنت يف ظلمة األحشاء مث 
ا تشاء ومما وجد مكتوباً بقلم القدرة  لوجوده وبسط لك من جوده جعلك تتصرف فيه كيف تشاء وتصنع به م

يف حجر يف الكعبة األول توجب له الفرار من الناس والوحشة منهم ومؤانسة الثاين توجب القرب هلم على 
وال يأخذون منه فاألول ال تليق به حذر منهم ومؤانسة الثالث توجب الصحبة هلم وخمالظتهم ألنه يأخذ منهم 

إال العزلة لضعفه والثاين تليق به الصحبة مع العسة ليتعلم القوة فهو يشرب منهم وال يشربون منه لبعده منهم 
بقلبه والثالث ال تليق به إال الصحبة لتحققه بالقوة فو يأخذ النصيب من كل شيء وال يأخذ النصيب منه شيء 

يكدر صفوه شيء ومؤانسة الذكر توصل ملؤانسة القرب ومؤانسة القرب توصل  يصفو به كدر كل شيء وال
ملؤانسة الشهود فمن صعد عقبة أفضت به إىل راحة ما بعدها قال بعض العارفني ليس شيء من الطاعات إال 

النفس ودونه عقبة كؤود حيتاج فيها إىل الصرب فمن صرب على شدهتا أفضى إىل االحة والسهولة وأمنا هي جماهدة 
وخمالفة اهلوى مث واهللا مكابدة يف ترك الدنيا مث اللذة والتنعم أي مث تكون لذة الطاعة وتنعم املعرفة مث ينبغي لك 
أيها املريد أال تقصد شيئاً من هذه األمور اليت جيازيك احلق تعاىل هبا كانت معجلة أومؤجلة فإن ذلك نقص يف 

بقوله من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود  أخالصك وناقض لصدق عبوديتك كما أشار إليه
العقوبة عنه فما قام حبق أوصافه قلت الناس يف عبادة اهللا بإعتبار أخالصهم على ثالثة أقسام فمنهم من يعبد اهللا 
يه خوفاً من عقوبته معجلة أو مؤجلة أو طمعاً يف رمحته وحفظه عاجالً وآجالً وهم عوام املسلمني وفيهم قال عل

السالم لوال النار ما سجد هللا ساجد ومنهم من يعبد اهللا حمبة يف ذاته وشوقاً إىل لقائه ال طمعاً يف جنته وال خوفاً 
من ناره ونكاله وهم احملبون العاشقون من السائرين ومنهم من يعبد اهللا قياماً بوظائف العبودية وأدباً مع عظمة 

اماً بوظائف الربوبية وهم احملون العارفون فالقسم األول عبادته بنفسه الربوبية أو تقول صدقاً يف العبودية وقي
لنفسه والثاين عبادته بنفسه هللا والثالث عبادته باهللا هللا ومن اهللا إىل اهللا فمن عبد اهللا تعاىل لشيء يرجوه منه يف 

ا قام حبق أوصاف الربوبية اليت الدنيا أو يف اآلخرة أو ليدفع عنه بطاعته ورود العقوبة يف الدنيا أو يف اآلخرة فم
هي العظمة والكربياء والعزة والغين ومجيع أوصاف الكمال ونعوت اجلالل واجلمال إذ نعوت الربوبية من 

العظمة واجلالل تقتضي خضوع العبودية باألنكسار واألذالل أرأيت أن مل تكن جنة وال نار أمل يكن أهالً ألن 
بنعمة اإلجياد واألمداد أليس أهالً ألن يشكره مجيع العباد فمن كان عبداً  يعبد الواحد القهار أرأيت من أنعم

مملوكاً لسيده ال خيدمه يف مقابلة نواله ورفده بل خيدمه ألجل عبوديته ورقه وسيده ال حمالة يقوم مبؤونته ورزقه 
مي أن أعتقدت أنك أيربزك لوجوده ومينعك من جوده أيدخلك داره ومينعك أبراره لقد أسأت الظن بالرب الكر



حني أظهرك  أن مل تعبده منعك من جوده العظيم لقد أجري عليك منته ورزقه وأنت يف ظلمة األحشاء مث 
ا تشاء ومما وجد مكتوباً بقلم القدرة  لوجوده وبسط لك من جوده جعلك تتصرف فيه كيف تشاء وتصنع به م

  يف حجر يف الكعبة

  تصويري لشخصك يف احلشا وال تنس... تذكر مجيلي فيك إذ كنت نطفة 
  سأكفيك منها ما خياف وخيتشي... وكن واثقاً يب يف أمورك كلها 

  أصرف أحكامي وأفعل ما أشا... وسلم إىل األمر وأعلم بأنين 

فأستحي من اهللا أيها األنسان أن تطلب أجراً على عبادة أجراها عليك الواحد املنان وأذكر قوله تعاىل احلمد هللا 
ا الذي هدانا هل ا يشاء وخيتار وقوله تعاىل وم ذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا وقوله تعاىل وربك خيلق م

تشاؤون إال أن يشاء اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يكن أحدكم كالعبد السوء أن خاف عمل وال 
عم العبد صهيب لو مل خيف اهللا مل كاألجري السوء أن مل يعط األجرة مل يعمل وقال سيدنا عمر رضي اهللا عنه ن

يعصه وقال وهب بن منبه يف زبور داوود عليه السالم يقول اهللا تعاىل ومن أظلم ممن عبدين جلنة أو نار لو مل 
أخلق جنة وال ناراً أمل أكن أهالً أن أطاع اه ويف أخبار داوود أيضاً عليه السالم أن اهللا أوحى إليه أن أود 

طلب احلظوظ صبت  األوداء إىل من عبدين لغري نوال لكن ليعطي الربوبية حقها اه مث أن رفعت مهتك عن 
عليك احلظوظ فقد ورد يف بعض األخبار أن اهللا حيفظ األوالد وأوالد األوالد بطاعة األجداد لقوله تعاىل وكان 

و حفظهم بترك أبومها صاحلاً فقد حفظ احلق تعاىل كنزمها بصالح أبيهما فقد صبت احلظوظ على األوالد وه
اآلباء احلظوظ وكان سعيد بن املسيب يقول لولده أين ألطيل الصالة من أجلك اه ومعناه أين أعبده خملصاً لعله 

حيفظك مث أن مدد احلق وهو لطفه وإبراره جار على الطائعني يف كل وقت وحني سواء أعطاهم يف احلس أو 
اهللا كما أشار إليه بقوله مىت أعطاك أشهدك بره ومىت منعهم وسواء بسطهم أو قبضهم وهو ظاهر ملن يفهم عن 

منعك أشهدك قهره فهو يف كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك قلت من أمسائه تعاىل اللطيف 
والرحيم فهو تعاىل لطيف بعباده رحيم خبلقه يف كل وقت وعلى كل حال سواء أعطاهم أو منعهم وسواء 

أو بسطهم أشهدهم بره وأحسانه فعرفوا أنه سبحانه بار بعباده لطيف خبلقه بسطهم أو قبضهم فإن أعطاهم 
رحيم كرمي جواد حمسن فتعظم حمبتهم فيه ويكثر شوقهم وأشتياقهم إليه ويكثر شكرهم فيزداد نعيمهم ويف هذا 

علموا أنه ماال مزيد عليه من الرب واألحسان واجلود واألمتنان وأن منعهم أو قبضهم أشهدهم قهره وكربياءه ف
تعاىل قهار كبري عظيم جليل فخافوا من سطوته وذابوا من خشيته وخضعوا حتت قهره فدامت عبادهتم وقلت 

اً مطهرين فرحني مبهجني إذ ال جيمع اهللا  ذنوهبم وحميت مساويهم وأضمحلت خطيئتهم فوردوا يوم القيامة خفاف
القيامة ومن أمنه يف الدنيا فأغتر أخافه يوم القيمة كما على عبده خوفني وال أمنني فمن أخافه يف الدنيا أمنه يوم 

يف احلديث فال تتهم ربك أيها العبد يف املنع وال يف العطاء فإنه مىت أعطاك أشهدك بره ورمحته وكرمه فعرفت 
بذلك أنه بر كرمي رؤوف رحيم فتتعلق بكرمه وجوده دون غريه فتتحرر من رق الطمع ويذهب عنك الغم 

ق أيضاً بوصف الكرم والرمحة واألحسان فإن اهللا حيب أن يتخلق عبده خبلقه ويف احلديث ختلقوا واجلزع وتتخل
بأخالق الرمحن وقالت عائشة رضي اهللا عنها كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرآن والقرآن فيه 

خلق الرمحن إال أهنا أحتشمت احلضرة وتأدب ت مع الربوبية ومىت منعك أوصاف الرمحن فكأهنا قالت كان خلقه 



أو قبضك أشهدك قهره وكربياءه فعرفت أنه قهار جبار فيعظم خوفك وتشتد هيبتك وحياؤك منه فال جرم أن 
اهللا يعظمك ويكرمك وحيفظك ويستحيي منك كما أستحييت منه فإن اهللا ينزل عبده على قدر منزلته منه وإمنا 

فهو سبحانه يف كل ذلك من أعطاء ومنع وقبض وبسط متعرف  يطيع العبد ربه على قدر معرفته به وخوفه منه
إليك أي طالب منك أن تعرفه بصفاته وأمسائه وما من أسم من أمسائه تعاىل إال أقتضى ظهور ما يطلبه فأمسه 

الكرمي أقتضى األعطاء واألحسان وهو ظاهر يف خلقه وأمسه املانع أقتضي ظهور املنع فظهر يف عباده أيضاً وأمسه 
نتقم أقتضي ظهوره يف قوم وجههم ملخالفته وأمسه القهار أقتضي ظهوره يف قوم يقهرهم على ما يريد من منع امل

أو غريه وظهر قهره أيضاً يف عباده باملوت فهو من مقتضي أمسه القهار وهكذا كل أسم يقتضي ظهوره يف 
أيضاً أنه تعاىل مقبل بوجود لطفه  الوجود وكلها يف بين آدم فإذا حتققت هذا يف حالة األعطاء واملنع علمت

وإبراره عليك إذ هو متعرف إليك يف كل شيء ومقبل عليك يف كل وجه فأطلب أيضاً أنت معرفته يف كل 
حال وأعرف منته عليك يف اجلمال واجلالل وأقبل عليه بكليتك وأستسلم لقهره بروحك وبشريتك تكن عبده 

  م ويؤخذ من هذه احلكمة أن املدار أمنا هو على قوةحقاً وهو ربك حقاً وصدقاً واهللا تعاىل أعل

الروحانية اليت هي املعرفة يف اجلالل واجلمال ال على قوة البشرية ألن مبنعه حيصل للعبد الكمال وباهللا التوفيق مث 
قلت  هذا كله إمنا يذوقه من يفهم عن اهللا كما تقدم وإليه أشار بقوله إمنا يؤملك املنع لعدم فهمك عن اهللا فيه

ألن الفهم عن اهللا يقتضي وجود املعرفة به وال تكون املعرفة كاملة حيت يكون صاحبها يعرفه يف اجلالل واجلمال 
ال يعرفه إال يف اجلمال فهذه معرفة العوام الذين هم عبيد أنفسهم  واملنع والعطاء والقبض والبسط وأما إن كان 

يضاً من مثرات املعرفة التسليم والرضى ملا جيري به القضاء فإن أعطوا رضواً وإن مل يعطوا إذا هم يسخطون وأ
ومن مثرات احملبة واهلوى الصرب عند الشدائد والبلوىوحانية اليت هي املعرفة يف اجلالل واجلمال ال على قوة 

إليه البشرية ألن مبنعه حيصل للعبد الكمال وباهللا التوفيق مث هذا كله إمنا يذوقه من يفهم عن اهللا كما تقدم و
أشار بقوله إمنا يؤملك املنع لعدم فهمك عن اهللا فيه قلت ألن الفهم عن اهللا يقتضي وجود املعرفة به وال تكون 

املعرفة كاملة حيت يكون صاحبها يعرفه يف اجلالل واجلمال واملنع والعطاء والقبض والبسط وأما إن كان ال 
د أنفسهم فإن أعطوا رضواً وإن مل يعطوا إذا هم يسخطون يعرفه إال يف اجلمال فهذه معرفة العوام الذين هم عبي

وأيضاً من مثرات املعرفة التسليم والرضى ملا جيري به القضاء ومن مثرات احملبة واهلوى الصرب عند الشدائد 
  والبلوى

  أي دعواك يف اهلوي قل يل أينا... تدعى مذهب اهلوى مث تشكوا 
  كل ما تتمناألعطيناك ... لو وجدناك صابراً هلواناً 

فال يكون احملب صادقاً يف حمبته وال العارف صادقاً يف معرفته حىت يستوي عنده املنع والعطاء والقبض والبسط 
والفقر والغىن والعز والذل واملدح والذم والفقد والوجد واحلزن والفرح فيعرف حمبوبه يف اجلميع كما قال 

م له يف اجلميع فإن مل جيد ذلك عنده سواء فال يدعي مرتبة القائل حبييب وحمبويب على كل حالة، ويرضي ويسل
العشق واهلوى فيعرف قدره وال يتعدى طوره وال يترامى على مراتب الرجال من أدعي ما ليس فيه فضحته 

  شواهد األمتحان وألبن الفارض رضي اهللا عنه
ا سعيداً فمت به    شهيداً وإال فالغرام له أهل... فإن شئت أن حتي



راهيم اخلواص رضي اهللا عنه ال يصح الفقر للفقري حىت تكون فيه خصلتان إحدامها الثقة باهللا واألخرى وقال إب
الشكر هللا فيما زوي عنه مما أبتلي به غريه من الدنيا وقيل لبعضهم ما الزهد عندكم قال إذا وجدنا شكرنا وإذا 

عندكم أنتم قال إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا فقدنا صربنا فقال هذه حالة الكالب عندنا ببلخ فقال وما الزهد 
آثرنا فهذا هو الفهم عن اهللا حيث شكر حني الفقد فقد عد الفقد نعمة والفاقة غين ملا جيد فيها من املواهب 
واألسرار وملا يترقب بعدها من ورود الواردات واألنوار ولو مل يكن إال التفرغ من الشواغل واألغيار وهبذا 

وتعظم األعمال ويتأهل صاحبها للقبول واألقبال وإال فال عربة بصور وجودها مع عدم قبوهلا تزكوا األحوال 
كما نبه على ذلك بقوله رمبا فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول قلت ال عربة بالطاعة إذا مل يصحبها 

ال عربة بالسؤال حيث مل حيصل به مأمول إذ الطاعة إمنا هي وسيلة حمل بة املطاع وأقباله على املطيع قبول كما 
حبيث يفتح يف وجهه الباب ويرفع عن قلبه وجود احلجاب وجيلسه على بساط األحباب فإذا فتح لك باب 

العمل وبلغت يف حتصيله غاية األمل غري أنك مل جتد له مثرة ومل تذق له حالوة من األنس باهللا والوحشة مما سواه 
ألكتفاء بعلمه والقناعة بقسمته فال تغتر بذلك أيها املريد فرمبا فتح لك باب ومن الغىن به واألحنياش إليه وا

طاعته وأهنضك إىل خدمته ومل يفتح لك باب القبول ومنعك هبا من الوصول حيث أعتمدت عليها وركنت إليها 
وة وأنست هبا وأشغلتك حالوهتا عن الترقي إىل حالوة شهود املنعم هبا ولذلك قال بعضهم أحذروا حال

الطاعات فإهنا مسوم قاتلة ألهنا تقبض صاحبها يف مقام اخلدمة وحيرم من مقام احملبة وفرق كبري بني من شغله 
خبدمته وبني من أصطفاه حملبته وأجتباه حلضرته فإجراء الذنب على العبد أحسن من مثل هذه الطاعة اليت تكون 

بباً يف الوصول قلت وذلك أن العبد إذا كان سبب احلجاب كما نبه عليه بقوله وقضي عليك الذنب فكان س
سائراً ملواله قاصداً لوصول حضرة حبيبه ورضاه قد حيصل له كلل أو يصيبه ملل أو يركبه كسل فسلط احلق 
ام من سقطته جد يف سريه وهنض من غفلته ونشط من كسله فال يزال  عليه ذنباً أو تغلبه نفسه فيسقط فإذا ق

عما سواه حىت يدخل حضرته ويشاهد طلعته وهي احلضرة اليت هي جتليات احلق  جاداً يف طلب مواله غائباً
وأسرار ذاته ومثال ذلك رجل مسافر أصابه يف الطريق نوم أو كسل فيسقط فيضربه حجر فإذا قام ذهب 

كسله وجد يف سريه ويف احلديث رب ذنب أدخل صاحبه اجلنة قالوا وكيف ذلك يا رسول اهللا قال ال يزال 
فاراً منه خائفاً من ربه حىت ميوت فيدخل اجلنة أو كما قال عليه السالم ويف حديث آخر عن أيب هريرة  تائباً

رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء 
شأن الطاعة اليت مل تقبل رب صائم ليس له بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم اه قال صلى اهللا عليه وسلم يف 

من صيامه إال اجلوع وقائم ليس له من قيامه إال السهر فمثل هذه الطاعة املعصية اليت يصحبها األنكسار أحسن 
منها بكثري كما أبان ذلك بقوله معصية أورثت ذالً وأفتقاراً خري من طاعة أورثت عزاً وأستكباراً قلت أمنا 

 توجب األنكسار أفضل من الطاعة اليت توجب األستكبار ألن املقصود من الطاعة هو كانت املعصية اليت
اخلضوع واخلشوع واألنقياد والتذلل واألنكسار أنا عند املنكسرة قلوهبم من أجلي فإذا خلت الطاعة من هذه 

إذ ال عربة بصورة  املعاين وأتصفت بأضدادها فاملعصية اليت توجب هذه املعاين وجتلب هذه احملاسن أفضل منها
الطاعة وال بصورة املعصية وإمنا العربة مبا ينتج عنهما أن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أعمالكم وإمنا ينظر إىل 
قلوبكم فثمرة الطاعة هي الذل واألنكسار ومثرة املعصية هي القسوة واألستكبار فإذا أنقلبت الثمرات أنقلبت 

ملعصية طاعة ولذلك قال احملاسيب رضي اهللا عنه إمنا مراد اهللا سبحانه من عباده احلقائق صارت الطاعة معصية وا



قلوهبم فإذا تكرب العامل أو العابد وتواضع اجلاهل والعاصي وذل هيبة هللا عز وجل وخوفاً منه فهو أطوع هللا عز 
اءة أدب تثمر أدباً فليست وجل من العامل والعابد بقلبه اه وقال الشيخ أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه كل أس

بإساءة أدب وكان رضي اهللا عنه كثري الرجاء لعباد اهللا الغالب عليه شهود وسع الرمحة وكان رضي اهللا عنه 
  يكرم الناس على حنو رتبتهم عند اهللا حىت

مله أنه رمبا يدخل عليه مطيع فال يبايل به ورمبا دخل عليه عاص فأكرمه ألن ذلك الطائع أتى وهو متكرب بع
وناظر لفعله وذلك العاصي دخل بكثرة معصيته وذلته وخمالفته قاله املصنف يف لطائفه وقال أبو يزيد رضي اهللا 
عنه نوديت يف سري خزائين مملوءة باخلدمة فإن أردتنا فعليك بالذلة واألفتقار وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عجب كذا يف الصحيحني وقال عليه السالم لوال أن وسلم لو مل تذنبوا خلشيت عليكم ما هو أشد من ذلك ال
الذنب خري من العجب ما خال اهللا بني مؤمن وذنب أبداً وقال الشيخ أبو مدين رضي اهللا عنه أنكسار العاصي 
خري من صولة املطيع وقال شيخ شيوخنا رضي اهللا عنه معصية باهللا خري من ألف طاعة بالنفس اه ومعىن كالم 

ذا أجريت عليه زلة مل يقصدها بقلبه وإمنا جرته القدرة إليها رغماً على أنفه مث ندم وأنكسر الشيخ أن العبد إ
فهي يف حقه خري من ألف طاعة يشهد فيها نفسه ويتبجح هبا على عباد اهللا وهللا در صاحب العينية حيث يقوألنه 

طائع أتى وهو متكرب بعمله وناظر رمبا يدخل عليه مطيع فال يبايل به ورمبا دخل عليه عاص فأكرمه ألن ذلك ال
لفعله وذلك العاصي دخل بكثرة معصيته وذلته وخمالفته قاله املصنف يف لطائفه وقال أبو يزيد رضي اهللا عنه 

نوديت يف سري خزائين مملوءة باخلدمة فإن أردتنا فعليك بالذلة واألفتقار وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
م ما هو أشد من ذلك العجب كذا يف الصحيحني وقال عليه السالم لوال أن الذنب لو مل تذنبوا خلشيت عليك

خري من العجب ما خال اهللا بني مؤمن وذنب أبداً وقال الشيخ أبو مدين رضي اهللا عنه أنكسار العاصي خري من 
كالم الشيخ أن صولة املطيع وقال شيخ شيوخنا رضي اهللا عنه معصية باهللا خري من ألف طاعة بالنفس اه ومعىن 

العبد إذا أجريت عليه زلة مل يقصدها بقلبه وإمنا جرته القدرة إليها رغماً على أنفه مث ندم وأنكسر فهي يف حقه 
  خري من ألف طاعة يشهد فيها نفسه ويتبجح هبا على عباد اهللا وهللا در صاحب العينية حيث يقول

  ب تنازعومايل عن حكم احلبي... وأسلمت نفسي حيث أسلمين اهلوى 
  وإين طوراً يف الكنائس رائع... فطوراً تراين يف املساجد راكعاً 

  أنا قلم واألقتدار أصابع... أراين كاآلالت وهو حمركي 
  فعال مريد ماله من يدافع... ولست حبربي ولكن مشاهد 

  وحيناً مبا عنه هنتنا الشرائع... فآونة يقضي على بطاعة 
  آتى الذي أهناه واجلفن دامعو... لذاك تراين كنت أترك أمره 
  وحق هلا أن ترعويها املسامع... ويل نكتة غراء سوف أقوهلا 

  تنبه هلا فاألمر فيه فظائع... هي الفرق ما بني الويل وفاسق 
  خيرب قليب بالذي هو واقع... وما هو إال أنه قبل وقعه 

  وعيين له قبل الفعال تطالع... فأجين الذي يقضيه يف مرادها 
  أرى الفعل مين واألسري مطاوع... رى منها األرادة قبل ما فكنت أ



  لذلك يف نار حوهتا األضالع... فأتى الذي هتواه نفسي ومهجيت 
  فإين يف علم احلقيقة طائع... إذا كنت يف حكم الشريعة عاصياً 

يفرح هبا وال يصر  فأشار إىل الفرق بني معصية الويل ومعصية الفاسق وذلك من ثالثة أوجه الويل ال يقصدها وال
عليها والفاسق بالعكس يف اجلميع وقيل للجنيد أيزين العارف فقال وكان أمر اهللا قدراً مقدوراً لكن معصية 

الويل حدها الظاهر ولذلك قال ابن عطاء اهللا ليت شعري لو قيل له أتتعلق مهة العارف بغري اهللا لقال ال اه وملا 
كرها هو العمل بطاعة اهللا فيها قال اجلنيد الشكر أال يعصي اهللا بنعمة كانت النعم تقتضي من العبد شكرها وش

ا خرج موجود عنهما وال بد لكل مكون منهما نعمة األجياد  بني الشيخ أصول النعم وفروعها فقال نعمتان م
إىل عامل اخللق  ونعمة األمداد قلت أما نعمة األجياد فهي األظهار من عامل الغيب إىل عامل الشهادة أو من عامل األمر

أو من عامل األرواح إىل عامل األشباح أو من عامل القدرة إىل عامل احلكمة أو من عامل التقدير إىل عامل التكوين وأما 
نعمة األمداد فهي قيامه تعاىل باألشياء بعد وجودها وإمداده إياها مبا تقوم به بنيتها وهاتان النعمتان عامتان 

فيه من الضدين ومها النور والظلمة واللطافة والكثافة فلو بقيت أيها األنسان على وأختص األنسان مبا أجتمع 
ما كنت عليه من العدم يف عامل القدم مل تتمتع بنعمتني نعمة األشباح ونعمة األرواح ولو جتلى فيك بوجهة 

ة يكون الترقي يف واحدة لكنت ناقصاً يف شهود املعرفة ألن مزية اآلدمي يف املعرفة أعظم إذ بقدر اجملاهد
املشاهدة ملا فيه من الكثافة واللطافة فكلما لطف من كثافة ترقي يف مشاهدة ربه وملا فيه من النور والظلمة 

فكلما أنتفت الظلمة قوي النور خبالف غريه من اجلن واملالئكة غري املقربني قال اهللا تعاىل يف حق املالئكة وما 
مي إال كياقوتة سوداء وهي أعظم اليواقيت كلما صقلتها أشرقت وزاد نورها منا األله مقام معلوم فما مثل اآلد

ومجاهلا ومثل املالئكة كالزجاج إذا صقل مرة كفاه وال يزيد نوره على أصله فلو بقيت أيها األنسان على ما 
لي اآلدمي كنت عليه من العدم أو من اللطافة بعد قبضة القدم مل يكن لك مزية على غريك ومما يدلك على أن جت

أعظم أختصاصه باجلنة والنظر قال تعاىل وترى املالئكة حافني من حول العرش والكالم إمنا هو مع اخلواص 
فخواص اآلدمي أعين األنبياء أعظم من خواص املالئكة وخواص املالئكة أعين املقربني أعظم من خواص اآلدمي 

املالئكة أعظم من عوام بين آدم واهللا تعاىل أعلم فأنعم  أعين العارفني والعارفون أعظم من عوام املالئكة وعوام
احلق سبحانه عليك أيها األنسان أوالً بنعمة اإلجياد وأصحبك الرأفة والوداد لتظهر مزيتك وتكمل نعمتك مث 
ا أنعم عليك ثانياً بنعمة األمداد حسية ومعنوية أما املدد احلسي فغذاء البشرية من أول النشأة إىل منتهاها وأم

املدد املعنوي فغذاء الروح من قوت اليقني والعلوم واملعارف واألسرار مث أن هذا املدد املعنوي من حيث هو 
ينقسم على ثالثة أقسام منه ما ال يزيد وال ينقص وهو مدد املالئكة قال تعاىل فيهم وما منا إال له مقام معلوم 

  ومنه ما يزيد وينقص

ا يز يد وال ينقص وهو مدد خواصهم كالرسل واألنبياء وأكابر األولياء ومن تعلق وهو مدد عوام بين آدم ومنه م
هبم ممن دخل حتت حضانتهم ولزم عشهم من الفقراء واملريدين السائرين فمددهم يف الزيادة على الدوام وهذا 

لم أن احلق سبحانه املدد ثابت للروح قبل أتصاهلا بالبشرية فلذلك أقرب بالربوبية يف عامل الذر قال يف التنوير أع
توالك بتدبريه على مجيع أطوارك وقام لك يف كل ذلك بوجود أبرارك فقام لك حبسن التدبري يوم املقادير يوم 

الست بربكم قالوا بلى ومن حسن تدبريه لك أن عرفك به فعرفته وجتلى لك فشهدته وأستنطقك وأهلمك 



 األصالب توالك بتدبريه هنالك حافظاً لك وحافظاً ملا األقرار بربوبيته فوحدته مث أنه جعلك نطفة مستودعة يف
أنت فيه موصالً لك املدد بواسطة ما أنت فيه من األباء إىل أبيك آدم مث قذفك يف رحم األم فتوالك حبسن 

التدبري وجعل الرحم قابلة لك أرضاً يكون نباتك ومستودعاً تعطي فيها حياتك مث مجع بني النطفتني وألف بينهما 
عنهما ملا بنيت عليه احلكمة األهلية من أن الوجود كله مبين على سر األزدواج مث جعلك بعد النطفة  فكنت

ا يريد سبحانه أن ينقلها إليه مث بعد العلقة مضغة مث فتق سبحانه يف املضغة صورتك وأقام فيها  علقة مهيئة مل
فأجري عليك رزقه من قبل أن خيرجك بنيتك مث نفخ فيك الروح بعد ذلك مث غذاك بدم احليض يف رحم األم 

إىل الوجود مث أبقاك يف رحم األم حىت قويت أعضاؤك وأشتدت أركانك ليهيئك إىل الربوز إىل ما قسم لك أو 
ا أنزلت إىل األرض علم سبحانه أنك ال تستطيع أن  عليك وليربزك إىل دار يتعرف فيها بفضله وعدله إليك مث مل

لك أسنان وال أرحى تستعني هبا على ما أنت طاعم فأجري الثديني بالغذاء تتناول خشونات املطاعم وليس 
اللطيف ووكل هبما مستحث الرمحة اليت جعلها يف قلب األم فكلما وقف اللنب على الربوز أستحثته الرمحة اليت 

لرأفة جعلها لك يف األم مستحثاً ال يفتر ومستنهضاً ال يقصر مث أنه شغل األب واألم بتحصيل مصاحلك وا
عليك والرمحة والنظر بعني املودة منهما إليك وما هي إال رأفته ساقها للعباد يف مظاهر اآلباء واألمهات تعريفاً 
  .بالوداد ويف حقيقة األمر ما كفلتك إال ربوبيته وما حضنتك إال الوهيته مث ألزم األب القيام بك إىل حني البلوغ

التكليف عنك إىل أوان تكمل األفهام وذلك عند األحتالم مث إىل وأوجب عليه ذلك رأفة منه بك مث رفع قلم 
أن صرت كهالً مل يقطع عنك نواالً وال فضال مث إذا أنتهيت إىل الشيخوخة مث إذا قدمت عليه مث إذا حشرت 
إليه مث إذا أقامك بني يديه مث إذا سلمك من عقابه مث إذا أدخلك دار ثوابه مث إذا كشف عنك وجود حجابه 

لسك جمالس أوليائه وأحبابه قال سبحانه أن املتقني يف جنات وهنر يف مقعد صدق عند مليك مقتدر فالى وأج
تعلم أنك مل خترج عن : أحسانه تشكر والي أياديه تذكر وأمسع قوله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن اهللا

احلكمة ألشتماله على النعمتني أحسانه ولن يعدوك وجود فضله وأمتنانه اه كالمه يف التنوير وهو شرح هلذه 
إجياداً وأمداداً ومن نعمة األمداد املعنوي نعمة األسالم واألحسان وحفظ ذلك وأدامته علينا يف كل وقت وحني 

وزيادة الترقي يف املعرفة واليقني إىل يوم الدين فاحلمد هللا رب العاملني مث املقصود بالنظر إىل هاتني النعمتني هو 
تا عامتني يف مجيع األكوان إذ هو املطلوب بشكرها والتحدث بذكرها ولذلك خصه باخلطاب األنسان وأن كان

أنعم عليك أوالً باإلجياد وثانياً بتوايل اإلمداد قلت توايل األمداد هو تتابعه وأتصاله سواء كان حسياً أو معنوياً 
اً وقالباً كما أبان ذلك  بقوله فاقتك لك ذاتية وورود األسباب ففي كل ساعة وحلظة أنت مفتقر إىل أمداده قلب

مذكرة لك مبا خفي عليك منها والفاقة الذاتية ال ترفعها العوارض قلت الفاقة الذاتية هي األصلية احلقيقة 
واألسباب احملركة هلا هي العوارض اجلاللية وهي كل ما يقهر النفس ويزعجها عن حظوظها وتصرفاهتا العادية 

ال تفارقنا ساعة واحدة ألن نشأتنا مركبة من حس ومعىن وال يقوم احلس إال باملعىن  وإمنا كانت فاقتناً ذاتية
واملعين هو أسرار الربوبية القائمة باألشياء فأشباحنا مفتقرة يف كل حلظة إىل نعمة األمداد بعد نعمة اإلجياد وال 

قال تعاىل قل الروح من أمر ريب احلكمة إال بالقدرة وال البشرية إال بالروحانية والروح سر من أسرار اهللا 
فالبدن قائم بالروح والروح أمر من أمر اهللا وكل شيء قائم بأمر اهللا فأفتقار البشرية للروحانية حاصل على 

الدوام قال تعاىل يف نعمة األجياد يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو الغين احلميد، فهذا هو األفتقار إىل 



مث قال يف نعمة األمداد أن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد وهذا هو افتقارنا إىل النعمة األمداد وقال نعمة اإلجياد 
تعاىل يف أفتقار بقية العامل أن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال فالكون كله قائم بأمر الربوبية مظهر من 

ام له بدوهنا قال الشيخ أبو مدين رضي اهللا عنه احل ق سبحانه مستبد والوجود مستمد واملادة من مظاهرها ال قي
عني اجلود فإذا أنقطعت املادة أهند الوجود اه واملراد بالوجود ظهور احلس وعني اجلود هو املعاين اللطيفة القدمية 

يعين أن احلق تعاىل مستبد أي قائم بنفسه وظهور جتلياته مستمدة من باطن صفاته ومادة األشياء كلها من عني 
هي نعمة اإلجياد واألمداد فإذا أنقطعت املادة أي مادة املعىن من احلس أضمحل احلس واضمحلت اجلود و

األكوان فلو ظهرت صفاته أضمحلت مكوناته ففاقتك أي أفتقارك أيها األنسان لك ذاتية أي أصلية حقيقية 
لجئك إيل موالك مذكرة لكنها خفية وورود األسباب احملركة لظهور تلك الفاقة وهي الشدة واحلرية وكل ما ي

لك ما خفي عنك منها يعين أن فاقتك ال تفارقك إذ كل حلظة تفتقر إىل من ميدك بالوجود يف الساعة الثانية إال 
أهنا خفية ال تذكرها حىت يتحرك عليك أسباب ظهورها كالفنت واملرض وغريمها والفاقة األصلية الذاتية ال 

ا دام العبد يف العافية ففاقته خفية ال يتفطن هلا إال العارفون ألنه ال ترفعها العوارض وهي الصحة والعافية فم
يزول أضطرارهم فإذا قام عليه جالل أو حمرك ظهر أفتقاره وحتقق أضطراره مع أنه دائم يف الفاقة حسه ومعناه 

ا األنسان واهللا تعاىل أعلم مث أن رجوع الشيء إىل أصله مرغب فيه وخروجه عن أصله ال خري فيه وأصلك أيه
هو الفاقة واألضطرار والذلة واألنكسار فكل ما يردك إىل أصلك فهو لك يف غاية احلسن واألختيار كما أبان 

ذلك بقوله خري أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إىل وجود ذلتك قلت إمنا كان شهود الفاقة هو 
وتعظيم شأن الربوبية ويف ذلك شرف العبد وكماله  خري أوقاتك لوجهني أحدمها ما يف ذلك من حتقيق العبودية

  إذ بقدر حتقيق العبودية يف الظاهر يعظم شهود الربوبية يف الباطن أو تقول بقدر العبودية

يف الظاهر تكون احلرية يف الباطن أو تقول بقدر الذل يف الظاهر يكون العز يف الباطن أو تقول بقدر وضع 
ضع دون قدره رفعه اهللا فوق قدره وأنظر أشرف خلق اهللا وهم األنبياء مباذا الظاهر يكون رفع الباطن من توا

خاطبهم اهللا تعاىل فما خاطبهم إال بالعبودية قال اهللا تعاىل سبحان الذي أسرى بعبده ليالً وأذكر عبادنا إبراهيم 
 الباطن أو تقول ي الظاهر تكون احلرية يف.وأسحق ويعقوب وأذكر عبدنا داوود ذا األيد وأذكر عبدنا أيوب

بقدر الذل يف الظاهر يكون العز يف الباطن أو تقول بقدر وضع الظاهر يكون رفع الباطن من تواضع دون قدره 
رفعه اهللا فوق قدره وأنظر أشرف خلق اهللا وهم األنبياء مباذا خاطبهم اهللا تعاىل فما خاطبهم إال بالعبودية قال اهللا 

 وأذكر عبادنا إبراهيم وأسحق ويعقوب وأذكر عبدنا داوود ذا األيد تعاىل سبحان الذي أسرى بعبده ليالً
  .وأذكر عبدنا أيوب

وقد أختارها نبينا صلى اهللا عليه وسلم حني خري بني أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً فأختار أن يكون نبياً عبداً 
لظاهر يعظم قدره يف الباطن ومهما خرج فدل على أن أشرف حال األنسان هو العبودية فبقدر ما يتحقق هبا يف ا

منها يف الظاهر بإظهار احلرية أدبته القدرة وردته القهرية حىت يرجع إىل أصله ويعرف ماله وعليه الوجه الثاين ما 
يف الفاقة من مزيد املدد وطلب األستمداد إمنا الصدقات للفقراء واملساكني أن أردت بسط املواهب عليك 

لديك كما يأيت أن شاء اهللا وقد جعل اهللا النصر والفتح مقرونني بالفاقة والذلة وحتقيق صحح الفقر والفاقة 
الضعف والقلة قال اهللا تعاىل ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة وقال تعاىل وأذكروا إذ كنتم قليالً فكثركم 



ني إذا أعجبتكم كثرتكم فلم وجعل اخلذالن وعدم النصر واملعونة يف أظهار احلرية والقوة قال تعاىل ويوم حن
تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين وذلك ملا وقع من بعض الصحابة الذين 
ال تصينب الذين  كانوا حديثي عهد بإسالم فأدهبم اهللا بإظهار احلرية لكن عمت الفتنة قال تعاىل وأتقوا فتنة 

ل ذكر القضية واهللا تعاىل أعلم فإذاً خري أوقاتك أيها املريد وقت ظلموا منكم خاصة وهذا وجه ذكر اآلية قب
تشهد فيه وجود فاقتك أي ظهورها وإال فهي كامنة فيك كما تقدم وتسمى عند املتأخرين احليزة وهي الشدة 

فهي خري لك من ألف شهر أن عرفت فيها ربك واملعرفة فيها أن تسكن عن التحرك واألضطراب وتقطع النظر 
تعلق باألسباب وترجع فيها إىل مسبب األسباب وتعلق مهتك برب األرباب وتكتفي بعلم اهللا الكرمي عن ال

الوهاب ولقد مسعت شيخنا اليزيدي رضي اهللا عنه يقول العجب من األنسان يرى اخلري أو الفتح واصالً إليه 
ليه فيبادر إىل األسباب اليت تقطعها وقادماً عليه مث يقوم يبادر بسد الباب يف وجهه وهو أن يرى الفاقة قادمة ع

عنه قبل وصوهلا فقد كان الربح واصالً إليه فقام فرده أو ما هذا معناه وخري أوقاتك أيضاً وقت تشهد فيه 
وجود ذلتك كما تقدم ألنه سبب عزك ونصرك إذ األشياء كامنة يف أضدادها العز يف الذل والغىن يف الفقر 

هل أي يف إظهار اجلهل إىل غري ذلك قال تعاىل ونريد أن منن على الذين والقوة يف الضعف والعلم يف اجل
أستضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني وقال تعاىل يف حق الصحابة رضي اهللا عنهم حني كانوا يف 

األرض كما  حالة األستضعاف واألذاية تسلية هلم وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف
أستخلف الذين من قبلهم اآلية ومما جرت به العادة األهلية أن الفرج علي قدر الضيق فبقدر الفقر يكون الغىن 

وبقدر الذل يكون العز وبقدر العسر يكون اليسر واحلاصل بقدر اجلالل يكون اجلمال عاجالً وآجالً قال تعاىل، 
ب عسر يسرين كما يف احلديث حيث قال عليه السالم ألبن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ولن يغل

  .عباس رضي اهللا عنه وأعلم أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا اه

مث إذا صح فقرك إليه وحتققت ذلتك بني يديه أحتفك بأنسه وزج بك يف حضرة قدسه كما أشار إىل ذلك بقوله 
خلقه فأعلم أن ه يريد أن يفتح لك باب األنس به قلت هذه سنة اهللا تعاىل يف خلقه إذا أراد أن مىت أوحشك من 

يؤنس عبده بذكره ويتحفه مبعرفته أوحشه من خلقه وشغله خبدمته وأهلمه ذكره حىت إذا أمتأل قلبه باألنوار 
أخذون منه ومثاله ومتكن من حالوة الشهود واألستبصار رده إليهم رمحة هلم ألنه حينئذ لقوته يأخذ منهم وال ي

يف احلس كفتيلة شعلتها فما دامت ضعيفة ال بد أن حتفظها من الريح وتقصد هبا املواضع اخلفية فإذا أشتد نورها 
ا يصيبها الريح يعظم أشتعاهلا كذلك الفقري ما دام يف  وأشعلتها يف احلطب صعدت هبا إىل ظهور اجلبال فبقدر م

لق والفرار منهم فإذا متكن يف الشهود فال يليق به حينئذ إال اخللطة معهم البداية ال يليق به إال الوحشة من اخل
ألهنم ال يضرونه فميت أوحشك أيها الفقري من خلقه وعزلك عنهم يف قلبك فأعلم أنه تعاىل أراد أن يؤنسك به 

لو بغار حراء ويغنيك مبعرفته فقد كان عليه السالم حني قرب أوان النبوة والرسالة حبب إليه اخللوة فكان خي
وحكمة ذلك تصفية البواطن من الشواغل والشواغب لتتهيأ لقبول ما تتحمله من األسرار واملواهب فإذا تطهر 
من األكدار ملئ باألنوار فأشرقت فيه مشوس العرفان ومتكن من حضرة الشهود والعيان فهذه سنة اهللا يف أوليائه 

منهم األياس مث يردهم احلق إليهم رغماً على أنفهم ملقام الداللة وأصفيائه يفرون أوالً من الناس حىت حيصل هلم 
  واألرشاد فينتفع هبم العباد وحتيا بوجودهم البالد ويف مثلهم قال الشاعر



  كأنكم يف بقاع األرض أمطار... حتيا بكم كل أرض تنزلون هبا 
  كأنكم يف عيون الناس أزهار... وتشتهي العني فيكم منظراً حسناً 

  كأنكم يف ظالم الليل أقمار... يهتدي الساري برؤيته ونوركم 
  يا من هلم يف احلشا والقلب تذكار... ال أوحش اهللا ربعاً من زيارتكم 

نفعنا اهللا هبم وحققنا مبعرفتهم آمني مث إذا فتح لك باب األنس وتشوقت إىل حضرة القدس مث أطلق لسانك 
شار إىل ذلك بقوله مىت أطلق لسانك بالطلب فأعلم أنه يريد أن بطلبها فأعلم أنه يريد أن يفتح لك باهبا كما أ

يعطيك قلت ألن احلق تعاىل جعل الطلب سبباً من األسباب فإذا أراد أن ينجز للعبد ما سبق له فتح له فيه باب 
الطلب فإذا حصل منه الطلب حصل ذلك الذي قسم له يف األزل أظهاراً حلكمته وأخفاء لقدرته وتغطية لسره 

لدعاء من مجلة األسباب العادية كاحلرث والدواء والزوج يف الولد وغري ذلك وكل ذلك سبقت به املشيئة فا
ونفذ به القضاء والقدر فما بقي الدعاء إال أظهاراً للفاقة وإبقاء لرسم العبودية ال طلباً حلصول ما مل يكن جل 

ريد بالطلب لشيء جتلى يف قلبك أو إحتجت حكم األزل أن يضاف لألسباب والعلل فمىت أطلق لسانك أيها امل
إليه فأعلم أن احلق تعاىل أراد أن يعطيك ما طلبت منه فال حترص وال تستعجل فكل شيء عنده مبقدار فإن أطلق 

لسانك يف الدعاء من غري سبب فخري ما تطلبه منه ما هو طالبه منك كما تقدم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مل حيرم اإلجابة وقال أيضاً عليه السالم من أذن له يف الدعاء منكم فقد فتحت له أبواب وسلم من أعطي الدعاء 

الرمحة وما سئل اهللا شيئاً أحب إليه من العفو والعافية وقال الكتاين رضي اهللا عنه مل يفتح اهللا لسان املؤمن 
ه وهو حيب صوته ولوال ذاك ما منح باملعذرة إال وقد فتح له باملغفرة اه وقال اخلفاف رمحه اهللا وكيف ال جييب

  الدعاء ويف ذلك قيل
  من فيض جودك ما علمتين الطلبا... لو مل ترد نيل ما أرجوا وأطلبه 

مث هذا كله قبل فتح باب املعرفة وإذا فتح لك الباب فال حتتاج إىل طلب لغناك مبسبب األسباب فيكون دعاؤك 
مع كل نفس ويف كل وقت وحال كما أشار إليه بقوله العارف  إمنا هو إظهار للفاقة واألضطرار الالزمتني لك

ال يزول أضطراره فلتحقق قيومية احلق به إذ  ال يزول أضطراره وال يكون مع غري اهللا قراره قلت أما وجه كونه 
تد احلس ال يقوم إال باملعىن فحس العبودية ال يقوم إال مبعىن الربوبية فبقدر حتقق العبد بقيومية الربوبية يش
أضطراره يف ظاهر العبودية وأيضاً العارف ال يزال يف الترقي فهو متعطش للزيادة على الدوام كما قال 

  النقشبندي رمحه اهللا
  فاس والكون كأس ليس يرويه... وذو الصبابة لو يسقي على عدد األن 

  وقال آخر
 كل حلظة ألف حبر ال ترى سقاين احلب كأساً بعد كأسفما نفذ الشراب وال رويت وقال بعضهم لو شربت يف

ذلك إال قليالً وتشهد شفتيك يابسة وكل ذلك كناية عن عدم النهاية وأن املقصود غري منضبط فالعارف ال 
يزال مفتقراً للزيادة على الدوام فال يزول أضطراره على الدوام وقد قال اهللا تعاىل لسيد العارفني وقل رب 

ال ينقطع ولو مجع علوم أهل السموات واألرض قال تعاىل خماطباً للكل  زدين علماً فاألضطرار إىل زيادة العلم
وما أوتيتم من العلم إال قليالً وأما وجه كونه ال يكون مع غري اهللا قراره فألن قلب العارف رحل إىل اهللا من 



حلقوق أو أرض الكون بأسره فلم تبق له حاجة إىل غريه فقراره إمنا هو شهود الذات األقدس فإن نزل إىل مساء ا
احلظوظ فباألذن والتمكن والرسوخ يف اليقني فالعارف ليس له عن نفسه أخبار وال مع غري اهللا قرار وأيضاً 

سابق العناية ال يتركه يركن إىل غري مواله فمهما ركن قلبه إىل شيء شوشته عليه العناية وأكتنفته الرعاية فهو 
نوار إذا كان اهللا حرس السماء من أستراق السمع فكيف ال حمفوظ من األغيار حمفوف من كل جهة مبدد األ

حيرس قلوب أوليائه من األغيار وما توالهم مبحبته حىت حفظهم من شهود غريه فكيف بالركون فكيف 
بالسكون هيهات هيهات هذا ال يكون من كان ظاهره حمفوفاً باألنوار وباطنه حمشواً باألسرار فكيف يركن إىل 

أبان ذلك بقوله أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه قلت أنوار الظواهر  شهود األغيار كما
هي ما ظهر على جتليات األكوان من تأثري قدرته وأبداع حكمته كتزيني السماء بالكواكب والقمر والشمس 

ات وسائر الفواكه وكتزيني وما فيها من أبداع الصنع ومتام األتقان وكتزيني األرض باألزهار والثمار والنب
األنسان بالبصر والسمع والكالم وسائر ما فيه من عجائب الصنعة قال تعاىل لقد خلقنا األنسان يف أحسن تقومي 

وقال تعاىل أنا جعلنا ما على األرض زينة هلا فهذه أنوار الظواهر وأنوار األوصاف هي العلوم واملعارف 
بوبية كالعظمة والعزة واجلالل واجلمال والكربياء والكمال وغري ذلك واألسرار واملراد باألوصاف أوصاف ال

من أوصاف الذات العلية والذات ال تفارق الصفات فإذا أشرقت السرائر بأنوار معرفة الصفات فقد أشرقت 
ار بأنوار معرفة الذات للتالزم الذي بني الصفات والذات مث الناس يف شهود هذه األنوار الباطنة اليت هي أنو

األوصاف على ثالثة أقسام قسم يشهدوهنا على البعد وهم أهل مقام األسالم وقسم يشهدوهنا على القرب وهم 
أهل املراقبة من مقام اإلميان وقسم يشهدوهنا على األتصال وهم أهل املعرفة من مقام األحسان فأهل مقام 

م متوسطة كنور القمر وأهل مقام األحسان األسالم أنوارهم ضعيفة كأنوار النجوم وأهل مقام اإلميان أنواره
أنوارهم ساطعة كأنوار الشمس فتحصل أن أنوار الباطن ثالثة جنوم األسالم وقمر التوحيد ومشس املعرفة وإىل 

  هذا املعىن أشار ابن الفارض بقوله
  هالل وكم يبدو إذا مزجت جنم... هلا البدر كأس وهي مشس يديرها 

يضاً مشس املعرفة فإذا مزجت لتشرب ظهر جنم األسالم وإذا وضعت يف الكأس طلع فالضمري خلمرة احملبة وهي أ
قمر التوحيد وهو اإلميان وإذا شربت أشرقت مشس املعرفة والذي يديرها على الشاريني هالل اهلداية هذا معىن 

قلوب كلها عظيمة حىت قال كالمه يف اجلملة وتشبيه األنوار املعنوية باألنوار احلسية إمنا هو تقريب وإال فأنوار ال
الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه لو كشف عن نور املؤمن العاصي لطبق ما بني السماء واألرض فما ظنك بنور 

املؤمن املطيع وقال الشيخ أبو العباس رضي اهللا عنه لو كشف عن حقيقة الويل لعبد من دون اهللا وقال يف 
أنوار أوليائه ال نطوي نور الشمس والقمر يف مشرقات أنوار لطائف املنن ولو كشف احلق عن مشرقات قلوب 

قلوهبم وأين نور الشمس والقمر من أنوارهم الشمس والقمر يطرأ عليهما الكسوف والغروب وأنوار قلوب 
  أوليائه ال كسوف هلا وال غروب لذلك قال قائلهم

  ولشمس اليقني أهبرنوراً... هذه الشمس قابلتنا بنور 
  هباتيك قد رأينا املنريا... نور لكن فرأينا هبذه ال



فأنار احلق سبحانه ظواهر الكائنات بأنوار الظواهر وهي النجوم والقمر والشمس يف احلسن وتزيني اخللق 
وأبداعه وختصيصه وتقييده عن شكل معلوم يف األنوار اخلفية وهتذيب اجلوارح وتطهريها من األنوار املعنوية 

ئر بأنوار أوصافه وهي عظيمة الربوبية وأوصافها فإذا أشرقت يف مساء القلوب وأنار سبحانه القلوب والسرا
الصحية واألسرار الصافية غاب العبد عن شهود األغيار وغرق يف حبر األنوار فتفين األشكال والرسوم وال 

ار الظواهر ومل يبقي إال احلي القيوم مث ذكر الفرق بني أنوار الظواهر وأنوار السرائر فقال ألجل ذلك أفلت أنو
تأفل أنوار القلوب والسرائر أي ألجل أن أنوار الظواهر إمنا هي أنوار األثر ومن شأن األثر أن يتأثر ويتغري 
بالطلوع والغروب فأفلت أي غريب أنوار الظواهر أما بالغروب املعلوم أو بالعدم احملتوم ومل تأفل أي تغرب 

وأنوار السرائر وهي أنوار األحسان فأنوار األسالم واإلميان هي أنوار أنوار القلوب وهي أنوار األسالم واإلميان 
التوجه وأنوار األحسان هي أنوار املواجهة فالنور عبارة عن اليقني الذي حيصل يف القلب يثمر حالوة العمل 
عمل  فإذا قوي اليقني قوي النور وأشتدت احلالوة حىت يتصل حبالوة الشهود فيغطي حالوة العمل فلذلك يقل

اجلوارح عند العارف إذ حالوة الشهود تغين عن كل شيء ليس اخلرب كالعيان ويف بعض األحاديث سئل رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفضل قل العلم باهللا قالوا يا رسول اهللا سألناك عن العمل قال العلم باهللا مث 

ة النور يف األصل كيفية تنبسط من النريين على سطح قال يف الثالثة عمل قليل كاف مع العلم باهللا وحقيق
ا بينهما من الشبه يف كشف حقيقة  اجلسم فينكشف ما عليه بواسطة البصر مث شبه به العلم واليقني واملعرفة مل

األشياء ومتييزها فالنور احلسي ينقطع بأنقطاع أصله والنور املعنوي الذي هو نور القلوب ال ينقطع أبداً فلذلك 
  الشيخ هذا البيت فقاله ولذلك قيل أنشد

  ومشس القلوب ليست تغيب... أن مشس النهار تغرب بليل 
وليس هو من عند املؤلف بل هو لغريه وسيأيت يف املناجاة بتمامه أن شاء اهللا قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه 

وهي معاين األوصاف الربانية  فشمس القوب ال تغيب أبداً بل هي دائمة ال تنقطع وباقية ال تنصرم لبقاء مددها
ودوام حماهلا وهي األفاق الروحانية فاملتعلق هبا متعلق حبقيقة ال تنصرم ومن هذا الوجه كان غين القوم باهللا ال 

باألسباب وتعلقهم به ال بشيء دونه اه هذا آخر الباب العاشر وحاصلها ذكر كيفية اجلزاء على األعمال 
ه يف عطائه ومنعه واألعتناء بأقباله وقبوله ال خبدمته ودوام األضطرار بني يديه والزجر على طلبه وحتقيق معرفت

واألفتقار إىل نعمته واألستيحاش من خلقه بدوام أنسه مث أشراق أنواره على قلوب أوليائه وأسرار أصفيائه جزاء 
أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا  ألقباهلم عليه وأحنياشهم إليه فإذا أحتفهم بذلك وهيأهم ملا هنالك تلي عليهم قوله

يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اآلية كما نبه عليه يف أول الباب احلادي عشر بقوله وقال رضي اهللا عنه 
ليخفف أمل البالء عنك علمك بأنه سبحانه هو املبلي لك فالذي واجهتك منه األقدار هو الذي عودك حسن 

ن مصيبة أو نزلت بك بلية يف بدن أو أهل أو مال فأذكر من أنزل ذلك األختيار قلت إذا أصابتك أيها األنسا
ا يف طي ذلك من النعم وما  ا هو متصف به من الرمحة والرأفة بك واحملبة والعطف عليك لعلك تفهم م عليك وم
يعقبه من سوابغ الفضل والكرم ولو مل يكن أال تطهريك من الذنوب ومتحيصك من الغيوب وتقريبك من حضرة 

م الغيوب فهل تعودت منه إال األحسان وهل رأيت منه إال غاية املربة واألمتنان فالذي واجهتك منه األقدار عال
هو الذي عودك حسن األختيار فالذي واجهتك منه أحكام قهره هو الذي عودك متام أحسانه وبره فالذي 

من حضرة قهاريته الرزايا هو الذي واجهتك منه ظواهر احملن هو الذي أسبغ عليك بواطن املنن فالذي واجهتك 



  أحتفك بأنواع الكرامات واهلدايا وهللا در صاحب العينية حيث يقول
  وأن متتحين فهي عندي صنائع... تلذ يل اآلالم إذ أنت مسقمي 

  فقري لسلطان احملبة طائع... حتكم مبا هتواه يف فانين 

ين وقال يل يا جنيد رأيت كأين وقفت بني يديه فقال قال اجلنيد رضي اهللا عنه كنت نائماً بني يدي السري فأيقظ
يل يا سري خلقت اخللق فكلهم أدعوا حمبيت فخلقت الدنيا فهرب مين تسعة أعشارهم وبقي معي العشر 

فخلقت اجلنة فهرب مين تسعة أعشار العشر وبقي معي عشر العشر فسلطت عليهم ذرة من البالء فهرب مين 
لباقني معي ال الدنيا أردمت وال اجلنة أخذمت وال من النار هربتم فما تريدن قالوا تسعة أعشار عشر العشر فقلت ل

إنك تعلم ما نريد فقلت أين مسلط عليكم من البالء بعدد أنفاسكم ما ال تقوم له اجلبال الرواسي أتصربون 
عينهم على محل األحكام قالوا أن كنت أنت املبتلي فافعل ما شئت هؤالء عبادي حقاً اه وقال يف التنوير وإمنا ي

فتح باب األفهام وأن شئت قلت وأمنا يقويهم على محل أقداره شهود حسن أختياره وأن شئت قلت وإمنا 
يصربهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه وأن شئت قلت إمنا يصربهم على أفعاله ظهوره عليهم بوجود 

لصرب يورث الرضى وأن شئت قلت إمنا صربهم إمجاله وأن شئت قلت إمنا صربهم على القضاء علمهم بأن ا
على األقدار كشف احلجب واألستار وإن شئت قلت إمنا صربهم على أقداره علمهم مبا أودع فيها من لطفه 

وأبراره اه وإىل هذا األخري أشار بقوله من ظن الفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره قلت من أعظم 
عن قدره فما نزل القدر إال سبقه الطف وصحبه وهبذا حكم النقل والعقل  أحسان اهللا وبره كون لطفه ال ينفك

أما العقل فما من مصيبة تنزل بالعبد إال ويف قدرة اهللا ما هو أعظم منها وقد وجد ذلك فإذا نزلت بك أيها 
ذام األنسان مصيبة فأذكر من هو أعظم منك بالء فكم من أنسان يتقطع باألوجاع وكم من أنسان مبتلي باجل

والربص واجلنون والعمى وكم من أنسان مطروح يف الفنادق ال جيد من يربيه إال من أبتاله وكم من أنسان 
ا ال يتناهي نسأل اهللا عافيته الدائمة يف الدارين وأما من جهة النقل فقد ورد يف  أعمي أو مقعداً أو حمموم إىل م

مدح الصابرين منها قوله تعاىل إمنا يويف الصابرون ثواب األمراض واألوجاع أحاديث كثرية وآيات قرآنية يف 
أجرهم بغري حساب وقوله تعاىل بشر الصابرين اآلية أن اهللا مع الصابرين إىل غري ذلك وقوله صلى اهللا عليه 

وسلم ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال سقم وال حزن حىت الشوكة يشاكها وحتىاهلم يهمه إال كفر 
حلمى أحاديث كثرية وأن محى ساعة تكفر سنة إىل غري ذلك وقد ذكر الشيخ ابن عباد رضي به سيأته وورد يف ا

اهللا عنه منها مجلة شافية فليطالعه من أراد تكثري األجور ورفع الستور والرضى باملقدور وما ذكرناه كاف أن 
مر واضح ملن هو لنفسه شاء اهللا وكان شيخ شيخنا رضي اهللا عنه يقول كالم النية قصري وباهللا التوفيق فاأل

ناصح فال خياف عليك من اجلهل باحلق وإمنا خياف عليك من غلبة اهلوى وجهلة اخللق كما أشار إىل ذلك بقوله 
ال خياف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإمنا خياف عليك من غلبة اهلوى عليك قلت ال شك أن اهللا سبحانه بني 

 عليه وسلم فبني لنا أعالم الشريعة ومنار الطريقة وأنوار احلقيقة لنا طريق الوصول على لسان الرسول صلى اهللا
فقرر لنا شرائع األسالم وقواعد اإلميان ومقام األحسان فما ترك صلى اهللا عليه وسلم شيئاً يقربنا إىل اهللا إال دلنا 

السداد فما رحل إىل اهللا عليه وال شيئاً يبعدنا عنه إال حذرنا منه مل يأل جهداً يف أرشاد العباد وإظهار طريق 
تعاىل حىت ترك الناس على الدين القومي واملنهاج املستقيم على طريق بيضاء ال يضل عنها إال من كان أعمى قال 



ال أكراه يف " وقال تعاىل " اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم األسالم ديناً " تعاىل 
وقال عليه السالم لقد تركتكم على احلنيفية السمحة ويف رواية على امللة " الدين قد تبني الرشد من الغي 

البيضاء هنارها كليلها أو كما قال عليه السالم وقال أمحد بن حضرويه البلخي رضي اهللا عنه الطريق واضح 
ري يقول من والدليل ال ئح والداعي قد أمسع فما التحري بعد هذا إال من العمى ومسعت رابعة العدوية صاحلاً امل

أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له فقالت له الباب مفتوح وأنت تفر منه كيف تصل إىل مقصد أخطأت 
الطريق إليه يف أول قدم اه كالمها رضي اهللا عنها فال خياف عليك أيها املريد أن تلتبس الطرق املوصلة إىل اهللا 

ا توىل تعاىل عليك ألهنا يف غاية الوضوح وإمنا خياف عليك من  غلبة اهلوى عليك فيصمك ويعميك، أن اهلوى م
  يصم أو يصم، فال خياف عليك التباس اهلدى إمنا خياف عليك أتباع اهلوى فال

خياف عليك التباس احلق وإمنا خياف عليك جهلة اخللق وأن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا فال 
عليك قطاع الطريق ال خياف عليك من خفاء أهل احلق إمنا خياف عليك عدم وجود أهل التحقيق وإمنا خياف 

خياف عليك من قلة الصدق فلو صدقوا اهللا لكان خرياً هلم واهللا ما حجبهم عنك إال من عدم صدقك فلو 
حسنت ظنك باهللا وبأولياء اهللا لرفع اهللا احلجاب بينك وبينهم ووجدهتم أقرب إليك من أن ترحل إليهم 

حال ظهورهم وأظهرهم يف حال خفائهم كما نبه عليه الشيخ بقوله سبحان من ستر سر فسبحان من سترهم يف 
اخلصوصية بظهور وصف البشرية وظهر بعظمة الربوبية يف أظهار العبودية قلت اخلصوصية هي نور احلق يشرقه 

يبون به عن اهللا يف قلوب خواص عباده امقربني بعد تطهريها من األكدار وتنزيهها عن املساوي واألغيار بغ
شهود أنفسهم بشهود حمبوهبم وسرها هو ما أحتوى عليه ذلك النور من الكماالت العلية والنعوت القدسية 

والصفات السنية اليت تليق باملتحلى به كالكربياء والعز والقوة والعظمة واألجالل وكاألتصاف بالقدرة التامة 
ه من عظيم حكمته وباهر قدرته أن ستر تلك األوصاف والعلم احمليط وسائر أوصاف الكمال مث أن احلق سبحان

الالزمة لذلك النور بظهور أضدادها اليت هي أوصاف العبودية فستر كربياءه وعظمته بظهور الذل والفقر 
والضعف على العبد وستر قدرته وأراداته بظهور العجز والقهرية عليه وستر علمه احمليط بظهور اجلهل والسهو 

وصاف العبودية املقابلة ألوصاف الربوبية فسبحان من جعل األشياء كامنة يف أضدادها ستر إىل غري ذلك من أ
كماالت الربوبية بنقائص العبودية ولوال ذلك لكان السر غري مصون والكنز غري مدفون وسيأيت قوله ستر أنوار 

األشتهار اه ولذلك قال الشيخ  السرائر بكثائف الظواهر أجالالً هلا أن تبتذل باألظهار وأن ينادي عليها بلسان
أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه لو كشف عن نور الويل لعبد من دون اهللا وثبت عن الشيخ أيب يزيد رضي اهللا 
عنه أنه ملا جتلى له هذا النور قال سبحاين ما أعظم شأين وقال احلالج رضي اهللا عنهاف عليك التباس احلق وإمنا 

ن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا فال خياف عليك عدم وجود أهل خياف عليك جهلة اخللق وأ
التحقيق وإمنا خياف عليك قطاع الطريق ال خياف عليك من خفاء أهل احلق إمنا خياف عليك من قلة الصدق فلو 

اهللا لرفع صدقوا اهللا لكان خرياً هلم واهللا ما حجبهم عنك إال من عدم صدقك فلو حسنت ظنك باهللا وبأولياء 
اهللا احلجاب بينك وبينهم ووجدهتم أقرب إليك من أن ترحل إليهم فسبحان من سترهم يف حال ظهورهم 

وأظهرهم يف حال خفائهم كما نبه عليه الشيخ بقوله سبحان من ستر سر اخلصوصية بظهور وصف البشرية 
ه اهللا يف قلوب خواص عباده وظهر بعظمة الربوبية يف أظهار العبودية قلت اخلصوصية هي نور احلق يشرق



امقربني بعد تطهريها من األكدار وتنزيهها عن املساوي واألغيار بغيبون به عن شهود أنفسهم بشهود حمبوهبم 
ا أحتوى عليه ذلك النور من الكماالت العلية والنعوت القدسية والصفات السنية اليت تليق  وسرها هو م

عظمة واألجالل وكاألتصاف بالقدرة التامة والعلم احمليط وسائر أوصاف باملتحلى به كالكربياء والعز والقوة وال
الكمال مث أن احلق سبحانه من عظيم حكمته وباهر قدرته أن ستر تلك األوصاف الالزمة لذلك النور بظهور 

 أضدادها اليت هي أوصاف العبودية فستر كربياءه وعظمته بظهور الذل والفقر والضعف على العبد وستر قدرته
وأراداته بظهور العجز والقهرية عليه وستر علمه احمليط بظهور اجلهل والسهو إىل غري ذلك من أوصاف 

العبودية املقابلة ألوصاف الربوبية فسبحان من جعل األشياء كامنة يف أضدادها ستر كماالت الربوبية بنقائص 
وله ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر العبودية ولوال ذلك لكان السر غري مصون والكنز غري مدفون وسيأيت ق

أجالالً هلا أن تبتذل باألظهار وأن ينادي عليها بلسان األشتهار اه ولذلك قال الشيخ أبو العباس املرسي رضي 
اهللا عنه لو كشف عن نور الويل لعبد من دون اهللا وثبت عن الشيخ أيب يزيد رضي اهللا عنه أنه ملا جتلى له هذا 

   ما أعظم شأين وقال احلالج رضي اهللا عنهالنور قال سبحاين
  سبحانك سبحاين... أنا أنت بال شك 

  وعصيانك عصياين... توحيدك توحيدي 
  وقال أيضاً

  سر سناء الهوته الثاقب... سبحان من أظهر ناسوته 
  يف صورة اآلكل والشارب... مث بدا يف خلقه ظاهراً 

  كلحظة احلاجب باحلاجب... حىت لقد عاينه خلقه 
وبإظهار هذا وأمثاله قتل رضي اهللا عنه فمن لطف اهللا تعاىل ورمحته أن ستر ذلك السر بظهور نقائصه صوتاً 

لذلك السر أن يظهر لغري أهله ومن أفشاه لغري أهله قتل كما فعل باحلالج وكما ستر سر اخلصوصية بظهور 
ن رضي اهللا عنه العبودية جوهرة أظهر هبا أضدادها ظهر بعظمة الربوبية يف مظاهر العبودية قال الشيخ أبو احلس

الربوبية اه إذ الربوبية تقتضي مربوباً موصوفاً بضد ما أتصف به ربه من الكماالت األهلية والنعوت القدسية فما 
ظهرت أوصاف الربوبية اليت هي الغىن والعز والقدرة وغري ذلك من الكماالت إال يف أضدادها من الفقر والذل 

لك فالفقر احلقيقي شامل لسائر املوجودات والغىن املطلق واجب ملن جتلى يف األرض والضعف وغري ذ
والسموات يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو الغين احلميد فإذا تقرر هذا علمت أن األضافة يف سر 

ر الذي يقذفه اخلصوصية ليست هي للبيان بل هي للتخصيص فسر اخلصوصية غريها إذا اخلصوصية هي النو
اهللا سبحانه يف قلوب أوليائه وسرها هو الكماالت اليت تالزم ذلك النور كما تقدم وأعلم أن سر اخلصوصية 
الذي جعله اهللا يف بواطن أوليائه وستره بظهور وصف بشريتهم قد يظهره عليهم على وجه خرق العادة فقد 

يه العقول وتذهل فيه األذهان لكن ال يدوم ذلك هلم يظهر على وليه من قدرته وعلمه وسائر كماالته ما حتار ف
بل يكون على سبيل الكرامات وخرق العادات يشرق عليهم مشوس أوصافه فيتصفون بصفاته مث يقبض ذلك 
نور اخلصوصية وهي املعرفة ثابت ال يزول ساكن ال حيول وسرها وهو كماالته  عنهم فريدهم إىل حدودهم ف

ريتهم فيستنري بأوصاف الربوبيه وتارة ينقبض عنهم فريدون إىل حدودهم وشهود تعاىل تارة يشرق على أفق بش



عبوديتهم فاملعرفة ثابته والواردات خمتلفة واهللا تعالىأعلم وأعلم أيضاً أن أوصاف البشرية اليت ستر اهللا هبا سر 
األوصاف املذمومة  اخلصوصية إمنا هي األوصاف الذاتية الالزمة للبشر كاألكل والشرب والنوم والنكاح ال

املناقضة للعبودية كالكرب والعجب واحلسد والغضب وغري ذلك فإن تلك أوصاف ذهبت بظهور نور العناية 
وسابق اهلداية إذ ال تثبت اخلصوصية إال بعد حموها خبالف األوصاف الذاتية فإهنا جتامع اخلصوصية كما سيأيت 

الستر واخللفاء ألولياء اهللا تعاىل غرية عليهم أن يعرفهم من  أن شاء اهللا بل هي حجاهبا وصواهنا وبوجودها وقع
ال يعرف قدرهم قال يف لطائف املنن فأولياء اهللا أهل كهف األيواء فقليل من يعرفهم ومسعت الشيخ أبا العباس 

لك رضي اهللا عنه يقول معرفة الويل أصعب من معرفة اهللا فإن اهللا معروف بكماله ومجاله ومىت تعرف خملوق مث
يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب وإذا أراد اهللا أن يعرفك بويل من أوليائه طوى عنك وجود بشريته 

وأشهدك وجود خصوصيته اه تنبيه هذا النور الذي أشرقه اهللا يف قلوب أوليائه كان كامناً يف الروح يف أصل 
وإمنا حجبها عن ذلك سجنها يف هذا  بروزها فأصلها نورانية عاملة بأسرار الغيب دراكة لألشياء على حقيقتها

البدن الطيين وأشتغاهلا حبظوظه وشهواته فمن أدهبا وريضها على يد شيخ كامل رجعت إىل أصلها قال يف 
  املباحث

  عالمة دراكة لألشيا... ومل تزل كل نفوس األحيا 
  واألنفس النزع والشيطان... وإمنا تعوقها األبدان 

  للقاعد خرق العاده أظهر... فكل من أذاقهم جهاده 
فإذا كمل تطهري الروح من األغيار وأشرقت عليها مشوس األنوار كوشفت بأسرار الذات وأنوار الصفات 

فغرقت يف حبر التوحيد الذي تكل عنه العبارة وال تلحقه األشارة وهو التوحيد اخلاص الذي أشار إليه اهلروي 
  بقوله

  جاحدإذ كل من وحده ... ما وحد الواحد من واحد 
  عارية أبطلها الواحد... توحيد من ينطق عن نعته 

  ونعت من ينعته ألحد... توحيده أياه توحيده 

ومضمنه أن احلق سبحانه تويل توحيد نفسه بنفسه فكل من أدعي أنه وحده بنفسه فهو جاحد لوحدانيته حيث 
ىل أعلم فإذا طلبت ربك يف أشرك معه نفسه وكل من ينعته بنفسه فهو ألحد أي مائل عن الصواب واهللا تعا

تطهريك من وصف البشرية ليكشف لك سر اخلصوصية مث تأخر مطلبك فإمنا ذلك من سوء أدبك كما نبه عليه 
بقوله ال تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك قلت هذه قاعدة عامة وأن كانت مناسبتها 

فإمنا ذلك ملا فاتك من حسن األدب ولو مل يكن إال قصد خاصة فإذا طلبت شيئاً مث تأخر ظهور ذلك املطلب 
خصوص ذلك الطلب فال تطالب ربك أن يعجل مطلبك بسبب تأخره عنك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك 
فلو أحسنت األدب يف الطلب لقضيت حاجتك معىن وأن مل تقض حساً وحسن األدب هنا هو أكتفاؤك بعلمه 

ا أخت اره لك دون ما أخترته لنفسك لقلة علمك فقد ضمن لك األجابة فيما ورضاك حبكمه وأعتمادك على م
  يريد ال فيما تريد ويف الوقت الذي يريد ال يف الوقت الذي تريد وهللا در القائل

  فال زلت يل مين أبر وأرمحاً... وكم رمت أمراً خرت يل يف أنصرافه 



اً... عزمت علي إال أحس خباطر    على القلب إال كنت أنت املقدم
  ألنك يف نفسي كبرياً معظماً... وإال تراين عند ما قد هنيتين 

قال وهب بن منبه رضي اهللا عنه قرأت يف بعض الكتب يا أبن آدم أطعين فيما أمرتك وال تعلمين مبا يصلحك 
أين عامل خبلقي إمنا أكرم من أكرمين وأهني من هان عليه أمري ولست بناظر يف حق عبدي حىت ينظر عبدي يف 

وأعظم اآلداب وأكملها أمتثال أمره واألستسالم لقهره كما نبه عليه بقوله مىت جعلك يف الظاهر ممتثالً  حقي
ألمره ويف الباطن مستسلماً لقهره فقد أعظم املنة عليك قلت إمنا كان من أعظم املنة ألنه شاهد املعرفة اليت هي 

دل على كمال الشريعة وحتقيق العبودية واألستسالم منتهي اهلمم وأقصي غاية النعم فأمتثال األمر يف الظاهر ي
للقهر يف الباطن يدل على كمال الطريقة وهناية احلقيقة واجلمع بينهما هو غاية الكمال إذ منتهي الكماالت 

الشرائع فميت جعلك أيها األنسان يف الظاهر ممتثالً ألمره وجمتنباً لنهيه ويف الباطن مستسلماً لقهره فقد أعظم 
عليك حيث أراح ظاهرك من عنت املخالفة وأراح باطنك من تعب املنازعة أو تقول حيث زين ظاهرك  املنة

بالطاعة وزين باطنك باملعرفة فالواجب عليك أن تشكر هذه النعمة وتعرف قدرها حىت تعظم حمبة اهللا يف قلبك 
خلصك من نفسك  وذلك أقصى مرادك وقصدك واهللا ذو الفضل العظيم ومىت أثبت لك هذا األمر فقد

ا فاتك من ختصيص الكرامات احلسية ألهنا أمور ومهية كما أشار إىل  وحررك من رق حظك فال تبال معها م
ذلك ليس كل من ثبت ختصيصه كمل ختليصه قلت املراد هنا بالتخصيص ختصيصه بالكرامات احلسية واملراد 

ت ختصيصه بالكرامات احلسية كمل بالتخليص ختليصه من رق احلظوظ ومن بقية السوى فليس كل من ثب
ختليصه من حظوظه النفسية ليس كل من ثبت ختصيصه بالكرامات كمل ختليصه من العوائد والشهوات بل قد 
يعطي الكرامة احلسية بعض من مل يتخلص من حظوظه النفسية وحكمة ظهورها عليه ثالثة أمور أحدها أهناضه 

ار له هل يقف معها فيحجب أو يأنف عنها فيقرب الثالث زيادة يف يف العمل حلصول فترة أو وقعة الثاين أختب
يقينه أو يقني الغري فيه لينتفع به فهي مقصودة بالتكميل على كل حال قال سهل رضي اهللا عنه لرجل قال له أين 

أتوضأ فأجد املاء يسقط من يدي قضبان ذهب وفضة فأجابه بقوله أما علمت أن الصبيان إذا بكوا أعطوا 
اشة يشتغلون هبا قال بعض العلماء ما رأيت هذه الكرامات إال على أيدي اليله من الصادقني اه قلت خشخ

الكرامة العظمى هي املعرفة واألستقامة ورفع احلجاب وفتح الباب فال كرامة أعظم من هذا وسيأيت الكالم على 
واهلداية فليس كل من ثبت ختصيصه هذا املعىن بعد أن شاء اهللا وحيتمل أن يريد بالتخصيص ختصيص التقريب 

باهلداية وشروق األنوار كمل ختليصه من رؤية األغيار فقد خيصص باجملاهدة واملكابدة وال يتحف باملعرفة 
واملشاهدة قوم أقامهم خلدمته وقوم أختصهم مبحبته كما تقدم فالعباد والزهاد ثبت ختصيصهم فهم من عوام 

د السوى حىت يكونوا من خواص العارفني وباهللا التوفيق هذا آخر الباب املقربني ومل يكمل ختليصهم من شهو
احلادي عشر وحاصلها حتقيق األدب يف التعرفات اجلاللية بدوام معرفته وشهود نعمته يف نعمته وجريان لطفه 

تلتبس عليك سبل اهلدى أو تقف مع ظاهر األشياء اليت  هي وبره يف حال قضائه وقدره حىت ال يغلبك اهلوى ف
حمل اجلالل فتحجب عن البواطن اليت هي مستقر اجلمال فالذات جالل والصفات مجال فمن وقف مع ظواهر 

اجلالل حجب عن شهود اجلمال وحرم من معرفة الرجال وكان حمجوباًعن ذي العظمة واجلالل فيسيء األدب 
ه بوظائف العبودية وباطنه وحيرم حصول املطلب فإذا أستدركته العناية وهبت عليه ريح اهلداية شغل ظاهر



بشهود الربوبية فكان يف الظاهر ممتثالً ألمره ويف الباطن مستسلماً لقهره فتمت عليه نعمة مواله وكمل ختليصه 
من رق حظوظه وهواه فح يعظم ما عظم مواله وال يستحقر شيئاً من أسباب حمبته ورضاه كما أبان ذلك يف 

اهللا عنه ال يستحقر الورد إال جهول الوارد يوجد يف الدار اآلخرة  أول الباب الثاين عشر بقوله وقال رضي
ال خيلف وجوده الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه  والورد ينطوي بأنطواء هذه الدار وأوىل ما يعتين به ما 

املورود ويف منه وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه قلت الورد يف اللغة هو الشرب قال تعاىل بئس الورد 
األصطالح ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من األذكار والعبادات والوارد يف اللغة هو الطارق 

والقادم يقال ورد علينا فالن أي قدم ويف األصطالح ما يتحفه احلق تعاىل قلوب أوليائه من النفحات األهلية 
  فيكسبه قوة

ه وال يكون إال بغتة وال يدوم على صاحبه مث أن الورد ينقسم على ثالثة حمركة ورمبا يدهشه أو يغيبه عن حس
أقسام ورد العباد والزهاد من اجملتهدين وورد أهل السلوك من السائرين وورد أهل الوصول من العارفني فأما 

ذكر يف  ورد اجملتهدين فهو أستغراق األوقات يف أنواع العبادات وعبادهتم بني ذكر ودعاء وصالة وصيام وقد
ا وأما ورد السائرين فهو اخلروج من  األحياء والقوت أوراد النهار وأوراد الليل وعني لكل وقت وردا معلوم

الشواغل والشواغب وترك العالئق والعوائق وتطهري القلوب من املساوي والعيوب وحتليتها بالفضائل بعد 
يخ ال يزيد عليه مع مجع القلب وحضوره مع الرب ختليتها من الرذائل وعبادهتم ذكر واحد وهو ما يعينه له الش

وأما ورد الواصلني فهو أسقاط اهلوى وحمبة املوىل وعبادهتم فكرة أو نظرة مع العكوف يف احلضرة فكل من 
أقامه مواله يف ورد فليلتزمه وال يتعدى طوره وال يستحقر غريه إذ العارف ال يستحقر شيئاً بل يصري مع كل 

رر كل شيء يف حمله فال يستحقر الورد ويطلب الوارد إال جهول أو معاند وكيف يستحقر واحد يف مقامه ويق
الورد وبه يكون الورود على امللك املعبود الورد يوجد ثوابه ومثرته يف الدار اآلخرة والوارد الذي تطلبه ينطوي 

ء يف األثر أن اهللا يقول أدخلوا بأنطواء هذه الدار قال تعاىل وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعلمون وجا
اجلنة برمحيت وتقامسوها بأعمالكم وأيضاً املراد من الواردات مثراهتا ونتائجها وهو ما يعقبها من اليقني والطمأنينة 
والرضى والتسليم وغري ذلك من احملاسن فإذا أعطتك نتائجها وجنيت مثراهتا فلك يف اهللا غين عنها فال يستحقر 

ا سواه بل يلزم ما هو الورد ويطلب ال وارد إال من كان عبد الوارد وأما من كان عبد اهللا فال يلتفت إىل م
مكلف به من وظائف العبودية قياماً حبق عظمة الربوبية فهو الذي يدوم وبه يتوصل إىل رضى احلي القيوم وأوىل 

ا دام يف هذه الدار فليس يف تلك ما يعتين به األنسان ما ينقطع وجوده بأنقطاع موته وهو ورده فيغتنم وجوده م
الدار عمل وإمنا هي دار جزاء وحصول أمل فالدنيا دار عمل ال جزاء فيها واآلخرة دار جزاء ال عمل فيه 

فلغتنم األنسان عمره قبل الفوات فما من زمن خيلو عنه إال وهو فائت منه وقد جاء يف احلديث ال تأيت على 
كانت عليه حسرة يوم القيامة اه والذكر متنوع كل حبسب حاله وقال احلسن  العبد ساعة ال يذكر اهللا فيها إال

رضي اهللا عنه أدركت أقواماً كانوا على ساعاهتم أشفق منكم على دنانريكم ودرامهكم ويف معىن ذلك قيل 
قسام ورمبا يدهشه أو يغيبه عن حسه وال يكون إال بغتة وال يدوم على صاحبه مث أن الورد ينقسم على ثالثة أ

ورد العباد والزهاد من اجملتهدين وورد أهل السلوك من السائرين وورد أهل الوصول من العارفني فأما ورد 
اجملتهدين فهو أستغراق األوقات يف أنواع العبادات وعبادهتم بني ذكر ودعاء وصالة وصيام وقد ذكر يف 



ا وأما ورد السائرين فهو اخلروج من األحياء والقوت أوراد النهار وأوراد الليل وعني لكل وقت وردا م علوم
الشواغل والشواغب وترك العالئق والعوائق وتطهري القلوب من املساوي والعيوب وحتليتها بالفضائل بعد 

ختليتها من الرذائل وعبادهتم ذكر واحد وهو ما يعينه له الشيخ ال يزيد عليه مع مجع القلب وحضوره مع الرب 
قاط اهلوى وحمبة املوىل وعبادهتم فكرة أو نظرة مع العكوف يف احلضرة فكل من وأما ورد الواصلني فهو أس

أقامه مواله يف ورد فليلتزمه وال يتعدى طوره وال يستحقر غريه إذ العارف ال يستحقر شيئاً بل يصري مع كل 
يف يستحقر واحد يف مقامه ويقرر كل شيء يف حمله فال يستحقر الورد ويطلب الوارد إال جهول أو معاند وك

الورد وبه يكون الورود على امللك املعبود الورد يوجد ثوابه ومثرته يف الدار اآلخرة والوارد الذي تطلبه ينطوي 
بأنطواء هذه الدار قال تعاىل وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعلمون وجاء يف األثر أن اهللا يقول أدخلوا 

املراد من الواردات مثراهتا ونتائجها وهو ما يعقبها من اليقني والطمأنينة  اجلنة برمحيت وتقامسوها بأعمالكم وأيضاً
والرضى والتسليم وغري ذلك من احملاسن فإذا أعطتك نتائجها وجنيت مثراهتا فلك يف اهللا غين عنها فال يستحقر 

ا سوا ه بل يلزم ما هو الورد ويطلب الوارد إال من كان عبد الوارد وأما من كان عبد اهللا فال يلتفت إىل م
مكلف به من وظائف العبودية قياماً حبق عظمة الربوبية فهو الذي يدوم وبه يتوصل إىل رضى احلي القيوم وأوىل 
ما يعتين به األنسان ما ينقطع وجوده بأنقطاع موته وهو ورده فيغتنم وجوده ما دام يف هذه الدار فليس يف تلك 

فالدنيا دار عمل ال جزاء فيها واآلخرة دار جزاء ال عمل فيه  الدار عمل وإمنا هي دار جزاء وحصول أمل
فلغتنم األنسان عمره قبل الفوات فما من زمن خيلو عنه إال وهو فائت منه وقد جاء يف احلديث ال تأيت على 

العبد ساعة ال يذكر اهللا فيها إال كانت عليه حسرة يوم القيامة اه والذكر متنوع كل حبسب حاله وقال احلسن 
  رضي اهللا عنه أدركت أقواماً كانوا على ساعاهتم أشفق منكم على دنانريكم ودرامهكم ويف معىن ذلك قيل

  حذر النفس حسرة املسبوق... السباق السباق قوالً وفعالً 
ويف بعض األحاديث عنه عليه السالم من أستوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شراً من أمسه فهو حمروم 

الزيادة فهو يف النقصان ومن كان يف النقصان فاملوت خري له وأوىل ما يعتين به العبد أيضاً ما هو ومن مل يكن يف 
طالبه منه احلق تعاىل وهو الورد دون ما يطلبه هو منه وهو املراد فالورد من وظائف العبودية وهو الذي طلبه 

إليه وأين ما هو طالبه منا مما هو مطلبنا  منا احلق تعاىل والوارد من وظائف احلرية ولذلك تطلبه النفس وتتعشق
منه بينهما فرق كبري قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه بينهما يف القدر ما بينهما يف الوصف قضاء اهللا أحق 
وشرط اهللا أوثق وإمنا الوالء ملن أعتق اه فتحصل أن األعتناء بالورد أفضل وأكمل من األعتناء بالوارد ألن 

ا دام العبد يف هذه الدار كما أن حقوق الربوبية ال تنقطع كذلك الورد من وظائف الع بودية وهي ال تنقطع م
حقوق العبودية ال تنقطع قال النقشبندي رمحه اهللا وهلذا مل يترك العبادة سيد هذا املقام صلى اهللا عليه وسلم 

تأخر فقال أفال أكون عبداً حىت تورمت قدماه فقيل له كيف تفعل هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما 
شكوراً فأفاد صلى اهللا عليه وسلم أن شكر النعمة متام اخلدمة وهو موجب املزيد قال تعاىل لئن شكرمت 

ألزيدنكم وهذا سبيل طائفة اجلنيد رضي اهللا عنه مل يترك أوراده يف حال نزاعه فقيل له يف ذلك فقال ومن أوىل 
اخلدمة رضي اهللا عنه يف مثل هذه احلالة فكيف بسواها قيل له أن  مين بذلك وهذه صحائفي تطوي فلم يترك

مجاعة يزعمون أهنم يصلون إىل حالة يسقط عنهم التكليف قال وصلوا ولكن إىل سقر وقال يف كالم آخر هذا 



 كالم من يقول باألباحة والسرقة والزىن عندنا أهون حاالً ممن يقول هبذه املقالة ولقد صدق رضي اهللا عنه يف
قوله هذا فإن الزاين والسارق عاص بزناه وسرقته وال يصل إىل حد الكفر وأما القائل بسقوط الفرائض املعتقد 

لذلك فقد أنسل من الدين كأنسالل الشعرة من العجني فعض على هذا األصل بالنواجذ يا أخي وال تسمع 
األعمال على حسب فهمه وهواه قال  كالم من أخذ احلقائق من الكتب وصار يتكلم بالزندقة واألحلاد وأسقاط

ا جئت به وقال تعاىل قل أن كنتم حتبون اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تابعاً مل
فأتبعوين حيببكم اهللا فعليك مبتابعته صلى اهللا عليه وسلم ومتابعة السلف الصاحل يف األقوال واألفعال واألحوال 

فاملرء مع من أحب اه كالم النقشبندي وهو حسن ألن من أخذ احلقائق من الكتب حتز مقامهم وتكن معهم 
الذوق عنده وإمنا يترامى على احلقيقة بالعلم فيتبع الرخص ويسقط يف مهاوي اهلوى وأما من كان من أهل 
 األذواق فسره مكتوم وأمره حمزوم عبادته أدب وشكر وهو أحق بدوام الشكر وكيف ينكر الواسطة ولوال
الواسطة لذهب املوسوط قال أبو احلسن الدراج رضي اهللا عنه ذكر اجلنيد أهل املعرفة باهللا وما يراعونه من 

األوراد والعبادات بعدما أحتفهم اهللا به من الكرامات فقال اجلنيد رضي اهللا عنه العبادة على العارفني أحسن من 
هللا عنه ويف يده سبحة فقال له أنت مع شرفك تأخذ التيجان على رؤوس امللوك اه وقد رأى رجل اجلنيد رضي ا

يف يدك سبحة فقال نعم سبب وصلنا إىل ما وصلنا فال نتركه أبداً اه فالشريعة باب واحلقيقة بيت احلضرة قال 
فال دخول للحقيقة إال من باب الشريعة وهللا در سيدي عبد اهللا " مث قال " وأتوا البيوت من أبواهبا " تعاىل 

  زجلي رضي اهللا عنه حيث يقول يف منظومتهاهلبطي ال
  ألهنا إىل اهلدى ذريعه... وثالث الفصول يف الشريعه 

  ومن أتى من غريها مردود... فكل باب دوهنا مسدود 
  بفضله وجوده على امللل... قد أصطفاها ربنا عز وجل 

  حمفوفة بالنور والرضوان... طريقة العدنان للرمحن 
  والويل للذي هبا مل يقض.. .طوىب ملن أتى هبا للعرض 
  وصال من حببه شغفت... يا أيها املريد أن أردت 

  على شريعة النيب األمي... فشد منك الكف يا ويل 
  وكن لكل ما سواه رافضاً... حصل مجيع ماله الشرع أرتضى 

  وعن سوي املويل إىل املويل أرتقى... ترى الفؤاد صافياً وشارقاً 
  مث قال

  كالفوز بالبقاء من بعد الفنا... للمنا فبالشريعة الوصال 
  فإنه واهللا ما دراها... ومن يظن اخلري يف سواها 

قلت وقد رأيت كثرياً من الفقراء قصروا من الشريعة فخرجوا من الطريقة وسلبوا نوراً احلقيقة ورأيت آخرين 
ا ذلك إال لعدم التحفظ على طال أمدهم يف صحبة القوم ومل يظهر عليهم هبجة احملبني وال سيما العارفني وم

مراسم الشريعة وكان شيخنا اليزيدي رضي اهللا عنه يقول كل من ترك الشريعة من غري جذب وال عذر 
ا رحبنا إال منها فاهللا يرزقنا األدب معها إىل يوم الفصل  سلكوط كبري اه قلت واهللا ما رأينا اخلري إال فيها وم



ه وهو املدد األهلي إذ بقدر األستعداد حتصل األمداد وال أستعداد هلا إال والقضاء آمني مث ذكر مثرة الورد ونتيجت
بدوام األوراد وتفرغ الفؤاد فقال ورود األمداد حبسب األستعداد قلت املراد باألمداد أنوار التوجه للسائرين 

اهدة تكون وأنوار املواجهة للواصلني فهي تتواىل على قلوب العباد حبسب التأهب واألستعداد فبقدر اجمل
املشاهدة وبقدر التخلية تكون التحلية وفائدة هذه األمداد تطهري القلوب من األغيار وتقديس األسرار من 
غبش احلس واألكدار والوقوف مع األنوار فال تزال أمطار املدد تنزل على أرض النفوس الطيبة والقلوب 

وار املعاين فح تنشق هلا أسرار الذات وتتعلق هلا أنوار املطهرة واألرواح املنورة واألسرار املقدسة حىت متتأل بأن
الصفات فتغيب بشهود الذات عن أثر الصفات مث ترد إىل شهود الصفات بالذت والذات بالصفات ال حيجبها 

مجعها عن فرقها وال فرقها عن مجعها تعطي كل ذي حق حقه وتويف كل ذي قسط قسطه قال شيخ شيخنا 
نه يف بعض رسائله فإن قلتم أي وقت نكون كاجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر موالي العريب رضي اهللا ع

السحاب قلنا إذا زهدمت يف الدنيا بالكلية وقطعتم األياس من الرجوع إليها بالكلية مث أعتقدمت يف شيوخكم أهنم 
لعظيم لينزل عليكم كمل وأهنم على قدم األنبياء عليهم السالم من ورثة النيب صلى اهللا عليه وسلم فو اهللا ا

املدد الليل والنهار والشهر والعام ويف كل وقت وساعة وحلظة حيت متتلئ قلوبكم مبعرفة اهللا وتطمئن قلوبكم 
بذكر اهللا وتكونوا كاجلبال الراسية هذا معىن كالمه بإختصار رضي اهللا عنه وهو كما قال ألن الزاهد يف الدنيا 

نوار فإذا نزل املدد وجد القلب متسعاً مطهراً منظفاً فمأله من أنواره تفرغ قلبه وجتلى من األكدار وهتيأ لأل
وحاله حبلية أسراره خبالف ما إذا كان القلب معموراً بأغيار الدنيا مل جيد املدد موضعاً ينزل فيه فريجع من حيث 

م أو يذهب جاء وأعتقاد كمال الشيوخ هو عني الصدق وبقدر الصدق ينبغ املدد وال ميكن أن ينقطع الوه
احلس إال بالصدق مع الزهد فبالزهد يتهيأ للمدد وبالصدق يفيض عليه املدد فكلما فاض ماء املدد غسل 

أوساخ الوهم فإذا مل يبق للوهم أثر حصل الغرق يف البحر واهللا تعاىل أعلم مث فسر األمداد وكيفية األستعداد 
ار املعارف يف أفق مساء القلوب يكون على قدر فقال شروق األنوار على حسب صفاء األسرار قلت شروق أنو

  صحوها من سحب اآلثار وغيم األغيار وغني األنوار كما قال الشاعر
  شاهد السر غيبه يف بيان... أن تالشي الكون عن عني قليب 

  نقطة الغنب أن أردت تراين... فأطرح الكون عن عيانك وأمح 
إذا اجنلى عن مساء القلوب سحب اآلثار وغيم األغيار أشرق فبقدر صفائها وحموها يكون متام أشراق نورها ف

فيها نور الفنا فيغيب القلب والروح عن الرسوم ومل يبق إال احلي القيوم وإذا أجنلت عن األسرار غني األنوار 
  أشرق فيها نور البقاء فيفىن من مل يكن ويبقى من مل يزل ولصاحب العينية رضي اهللا عنه

  هوية ليلى لألنية قاطع...  أنية فنيت هبا عيين فما يل
  كما مل يزل فرداً وللكل جامع... وكنت كما أن مل أكن وهو أنه 
  وبدري يف شرق الربوبية طالع... فشمسي يف أفق األلوهة مشرق 
  ولكنين بالوهم كنت أطالع... فأفنيتها حىت فنت وهي مل تكن 

تفاء بنظر الوااحد القهار كما أشار إليه بقوله الغافل إذا فعالمة شروق هذه األنوار ترك التدبري واألختيار واألك
أصبح نظر يف ماذا يفعل والعاقل ينظر ماذا يفعل اهللا به قلت الغافل هو اجلاهل باهللا ولو كثر ذكره باللسان 



دودة والعاقل هو العارف باهللا ولو قل له ذكر اللسان إذ املعترب هو ذكر اجلنان فالغافل نفسه موجودة وآماله مم
إذا أصبح نظر ماذا يفعل بنفسه فيدبر شؤنه ومأربه بعقله وحدسه فهو ناظر لفعله معتمد على حوله وقوته فإذا 

أفسخ القضاء ما أبرمه وهدم له ما أمله غضب وسخط وحزن وقنط فنازع ربه وأساء أدبه فال جرم أنه يستحق 
ه إياب وأذام الوقوف بالباب حىت يرفع عنه من اهللا البعد ويستوجب يف قلبه الوحشة والطرد إال أن حصل ل

احلجاب فحينئذ يلتحق باألحباب وأما العاقل وهو العارف فقد حتققت يف قلبه عظمة ربه وأجنمع إليه بكلية قلبه 
فأشرقت يف قلبه مشوس العرفان وطوى من نظره وجود األكوان فليس له عن نفسه أخبار وال مع غري اهللا قرار 

هللا وإىل اهللا فقد فين عن نفسه وبقي بربه فلم ير هلا تركاً وال فعالً وال قوة وال حوالً فإذا تصرفه باهللا ومن ا
أصبح نظر ماذا يفعل اهللا به فيتلقى كل ما يرد عليه بالفرح والسرور والبهجة واحلبور ملا هجم عليه من حق 

أصبحت وما يل سرور إال مواقع القدر  اليقني والغىن برب العاملني قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه
وقال أبو عثمان رضي اهللا عنه منذ أربعني سنة ما أقامين اهللا يف حال فكرهته وال نقلين إىل غريه فسخطته اه فإذا 
أراد الفقري أن يكون تصرفه باهللا فلينعزل عن حظوظه وهواه فإذا أراد أن يفعل أمراً فليتأن ويصرب ويستمع إىل 

هللا سبحانه يسمعه ما يريد أن يتوجه إليه فعالً أو تركاً وقد جربنا هذا يف سفرنا وأقامتنا فكنا ال اهلاتف فإن ا
نتصرف إال بإذن خاص واحلمد هللا وصاحب األعتناء كله هكذا مع التأين فإن التأين من اهللا والعجلة من 

  م ينشدين هذا البيتالشيطان وكثرياً ما كان الشيخ اجملذوب الويل العارف سيدي أمحد أبو سلها
  وكن رامحاً باخللق تبلى براحم... تأن وال تعجل ألمر تريده 

  فعليك أيها املريد باألعتناء هبذا األمر وافهم عن اهللا يف أمورك كلها وأنشد على نفسك
  وسلم لسلمى وسر حيث سارت... أتبع رياح القضا ودر حيث دارت 

يف هذا املقام كقوله اللهم أين أصبحت ال أملك لنفسي ضراً وال وأستعن على هذا األمر بأدعيته عليه السالم 
ا  نفعاً وال موتاً وال حياة وال نشوراً وال أستطيع أن آخذ إال ما أعطيتين وال أن أتقي إال ما وقيتين فوفقين اللهم مل

للهم إين ترضاه مين من القول والفعل ويف عافية وسترانك على كل شيء قري وكقوله أيضاً عليه السالم ا
أصبحت ال أستطيع دفع ما أكره وال أملك نفع ما أرجو وأصبح األمر بيد غريي وأصبحت مرهتنا بعملي فال 
فقري أفقر مين اللهم ال تشمت يب عدوي وال تسيء يب صديقي وال جتعل مصيبيت يف ديين وال جتعل الدنيا أكرب 

ك من األدعية اليت تكسب الرضى والتسليم مهي وال مبلغ علمي وال تسلط على من ال يرمحين إىل غري ذل
ال األواين واهللا تعاىل أعلم وجيمع هذه  واملقصود من دعائه عليه السالم فهم معانيها ال جمرد ألفاظها فاملراد املعاين 
املعاين وصية شيخ طريقتنا القطب ابن مشيش للرجل الذي قال له وظف على وظائف وأوراد فغضب وقال له 

ب الواجبات الفرائض معلومة واملعاصي مشهورة فكن للفرائض حافظاً وللمعاصي رافضاً أرسول أنا فأوج
وأحفظ قلبك من أرادة الدنيا وحب النساء ومن اجلاه وأيثار الشهوات وأقنع يف ذلك كله مبا قسم اهللا لك إذا 

جالله فكن عليه  خرج لك خمرج الرضى وهو مجاله تعاىل فكن هللا فيه شاكراً وإذا خرج لك خمرج السخط وهو
صابراً وحب اهللا قطب تدور عليه اخلريات واصل جامع جلميع الكرامات وحصن ذلك كله أربعة صدق الورع 
وحسن النية وأخالص العمل وحمبة العلم وال يتم ذلك إال بصحبة أخ صاحل أو شيخ ناصح اه وقال الشيخ أبو 

لعله ينظر إليك فريمحك اه وقال بعضهم من  احلسن رضي اهللا عنه أحرص أن تصبح ومتسي مفوضاً مستسلماً



أهتدى إىل احلق مل يهتد إىل نفسه ومن أهتدى إىل نفسه مل يهتد إىل اهللا أي من رأى احلق غاب عن نفسه ومن 
رأى نفسه حجب عن اهللا مث أن العاقل الذي ينظر ما يفعل اهللا هو العارف كما تقدم ألنه هو الذي يتحقق فيه 

ه ال يستوحش من شيء ملعرفته يف كل شيء وفهمه عن اهللا يف كل شيء خبالف غريه من ذلك ومن عالمته أن
العباد والزهاد وهو الذي أشار إليه بقوله إمنا أستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن اهللا يف كل 

مستغرقون  شيء فلو شهدوه يف كل شيء ما أستوحشوا من شيء قلت العباد هم الذين غلب عليهم الفعل فهم
يف العبادة احلسية يقومون الليل ويصومون النهار شغلهم حالوة العبادة عن حالوة شهود املعبود فحجبوا 

بعبادهتم عن معبودهم والزهاد هم الذين غلب عليهم الترك فهم يفرون من الدنيا وأهلها ذاقوا حالوة الزهد 
ا فوقفوا معه وحجبوا عن اهللا فهم يستوحشون من األشياء لغي بتهم عن اهللا فيها ولو عرفوا اهللا يف كل شيء م

أستوحشوا من شيء وألنسوا بكل شيء وتأدبوا مع كل شيء والعارفون لنفوذ بصريهتم شهدوا اخللق مظاهر 
من مظاهر احلق فحجبوا أوالً باحلق عن اخللق وباملعىن عن احلس وبالقدرة عن احلكمة مث ردوا إىل شهود احلق 

 احلكمة فحني عرفوه يف كل شيء أنسوا بكل شيء وتأدبوا مع كل شيء وعظموا كل يف اخللق والقدرة يف
  شيء ويف هذا املقام قال اجملذوب رضي اهللا عنه

  هم احلجب األكرب واملدخل فيهم... اخللق نوار وأنا رعيت فيهم 
باء يف اهلواء أن وقال سيدي علي رضي اهللا عنه على قول الشيخ أيب احلسن الشاذيل يف شأن اخللق أراهم كاهل

فتشتهم مل جتدهم شيئاً قال بل أن فتشتهم وجدهتم شيئاً وذلك الشيء ليس كمثله شيء يعين وجدهتم مظاهر من 
  مظاهر احلق أنواراً من أنوار امللكوت فائضة من حبر اجلربوت كما قال صاحب العينية رضي اهللا عنه

  يها الرباقعفها هي ميطت عنك ف... جتليت يف األشياء حني خلقتها 
  ومل يك موصول وال فصل قاطع... قطعت الورى من ذات نفسك قطعة 

  وقال شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنه
ا... طلع النهار على قليب حىت نظرت بعينيا    أنت دليلي يا ريب أنت أوىل مين بي

باح ومع احلق باألرواح ماتوا واحلاصل أن العارفني باهللا غابوا عن شهود اخللق بشهود احلق فهم مع اخللق باألش
وبعثوا وقامت قيامتهم وتبدلت يف حقهم األرض غري األرض والسموات وبرزوا هللا الواحد القهار فهم يرون 

األنوار والناس يف ظلمة األغيار كشف هلم يف هذه الدار عن أسرار مكنوناته مسدولة عليها قهارية أستاره 
ه من غري حجاب احلكمة اليت هي أثر صفاته كما أشار إىل ذلك وسيكشف هلم يف تلك الدار عن أسرار ذات

بقوله أمرك يف هذه الدار بالنظر يف مكوناته وسيكشف لك يف تلك الدار عن كمال ذاته قلت إمنا أمرك يف هذه 
الدار أن تنظر إليه بواسطة مكوناته ألنك ال تقدر هنا أن تنظر إىل حقيقة ذاته املقدسة يف عظمة اجلربوت 

صلي بال واسطة لضعف نشأتك وأن كان ذلك جائزاً عقالً ولذلك طلبه سيدنا موسى عليه السالم لكن األ
حكمة احلكيم أقتضت تغطية أسرار الربوبية بأنوار سبحات األلوهية إذ ال بد للحسناء من تقارب وللشمس من 

قي يف أسرار الذات إمنا هو سحاب ولو ظهر من غري رداء الكربياء لوقع األدراك ومل يبق حينئذ ترقي فالتر
ال تقبض إال  بالنظر إىل أنوار الصفات وهو ال ينقطع أبداً يف الدراين فال تنال الذات من غري مظهر أصالً فاملعىن 

باحلس هذا مذهب أهل التحقيق من أهل املعاين فإن قلت كيف فرق الشيخ بني الرؤيتني بأعتبار الدارين 



ملظهر متحد فاجلواب أنه ملا كان مظهر هذه الدار احلس فيه غالب على املعين والتحقيق أهنا رؤية واحدة ألن ا
واحلكمة ظاهرة والقدرة باطنة ومظهر الدار اآلخرة بالعكس املعىن فيه غالب على احلس والقدرة ظاهرة 

لشيخ أبو أنكشف مث عن حقيقة الذات أكثر مما أنكشف هنا فبهذا املعىن وقع التفريق بني الرؤيتني ومثله قول ا
احلسن رضي اهللا عنه يف حزبه الكبري عز الدنيا باألميان واملعرفة وعز اآلخرة باللقاء واملشاهدة اه هذا بإعتبار 

اخلواص وأما العوام فال يرون إال احلس يف هذه الدار ويف تلك الدار وأما الرؤية اليت حتصل هلم يوم املزيد 
يلهمهم املعرفة فيه وهو ظاهر احلديث أو يفنيهم عن حسهم يف فيحتمل أن يظهر هلم نوراً من أنوار قدسه و

ذلك لوقت حىت يشدوا معاين الذات ويتلذذوا برؤيتها مث يردهم إىل حسهم واحلاصل أن جتلي الذات على 
ظلمة وباطنها نور ظاهرها حكمة وباطنها قدرة ظاهرها حس وباطنها  قسمني قسم يكون بوسائط كثيفة ظاهرها 

هذه الدار وقسم يكون بوسائط لطيفة نورانية ظاهرها نور وباطنها نور ظاهرها قدرة وباطنها  معىن وهو جتلي
ا حصل هلم الشهود واملعرفة يف هذه الدار  حكمة ظاهرها معىن وباطنها حس وهو جتلي دار اآلخرة فالعارفون مل

والنضرة واحلبور وذلك أهنم ملا  ويف تلك الدار ال حيجبهم عن اهللا حور وال قصور بل دائماً يف النظرة والسرور
عرفهم به هنا مل حيجبهم هنالك يكوت املرء على ما عاش عليه ويبعث على مامات عليه خبالف العامة فأهنم ملا 

حجبهم هنا بشهود أنفسهم أحنجبوا هنالك عن رؤية معبودهم إال يف وقت خمصوص على وجه خنصوص ولذلك 
لرازي فقال له تعال نعرفك باهللا اليوم قبل أن متوت فإذا جتلى اهللا لعباده كتب ابن العريب احلامتي إىل األمام ا

أنكرته ومل تعرفه وسئل الشيخ أبو حممد عبد القادر اجليالين رضي اهللا عنه عن رجل يدعي أنه يرى اهللا ببصره 
قال هو حمق ملبس فأستدعاه فسأله عن ذلك فقال نعم فأنتهره وهناه عن هذا القول مث قيل له أحمق هوام مبطل ف

عليه وذلك أنه شهد ببصريته نور اجلمال مث خرق من بصريته إىل بصره فنفذ فرأى بصره بصريته وبصريته يتصل 
شعاعها بنور شهوده فظن أن بصره رأي ما شاهدته بصريته وإمنا رأى بصره بصريته فحسب اه واحلاصل أنه 

ره ومعين ذلك أن الروح ما دامت حمجوبة بالبشرية أنعكس بصره يف بصريته فرآه ببصريته وظن أنه رآه ببص
كان النظر إمنا هو للبصر احلسي فال يرى إال احلس فإذا أستولت الروحانية على البشرية أنعكس نظر البصر إىل 

  البصرية فال يرى البصر إال املعاين اليت كانت تراها البصرية وهو معىن قول شيخ شيوخنا اجملذوب
  وأفنيت عن كل فايت. ..غيبت نظري يف نظر 

  وأمسيت يف احلال هاين... حققت ما وجدت غري 

واهللا تعاىل أعلم وإمنا أمرك يف هذه الدار أن تنظر إليه يف مكوناته تسلية لك عن شهود ذاته والنظر إليه إذ ال 
ا علم إنك ال تصرب عنه أشهدك ما برز منه قلت ملا ف صل احلق صرب للمحب عن حمبوبه كما أبان ذلك بقوله مل

سبحانه هذه الروح اليت هي لطيفة نورانية من أصلها وتغربت عن وطنها تعشقت إىل أصلها وتعطشت إىل حمبة 
سيدها فلما علم احلق سبحانه أهنا ال تصرب عنه وال تقدر أن تراه على ما هو عليه من كمال جالله ونور هباء 

احلق تعاىل ما برز منه من جتلياته يف مظاهر مكوناته مجاله ما دامت يف هذا السجن الذي هو قفص البدن أشهدها 
وآثار صفاته لكن ال بد للحسناء من نقاب وللشمس من سحاب فربزت أنوار اجلربوت إىل رياض امللكوت 

فغطتها سحائب احلكمة وآثار القدرة فبقيت الروح تتعشق إىل أصلها من وراء سحاب األثر فإذا أنقشع 
حبيب حبيبه وعرف كل أنسان مثواه ومستقره فقنعت الروح بشهود املعاين  السحاب ورفع احلجاب لقي كل



  خلف رقة األواين وإليه أشار الشيخ الغوث أبو مدين رضي اهللا عنه بقوله
ا... فلوال معانيكم تراها قلوبنا    إذا حنن أيقاظ ويف النوم أن غبن

  ولكن يف املعين معانيكم معنا... ملتنا أسى من بعدكم وصبابة 
فلوال معاين ذاتكم تراها قلوبنا يف مظاهر صفاتكم ملتنا عشقاً أو فلوال معاين ربوبيتكم تراها قلوبنا يف مظاهر  أي

اً إىل  مكوناتكم أو فلوال معاين اجلربوت تراها قلوبنا يف عامل امللكوت ملتنا أسى أي حزناً على فراقكم وشوق
معانيكم اليت تشاهدها قلوبنا يف املعىن معىن عظيم  لقائكم وقوله ولكن يف املعىن معانيكم معنا أي ولكن

اً واهللا تعاىل أعلم ومما تستأنس به الروح عن  فأستأنسنا مبشاهدهتا وأنست أرواحنا هبا فلم متت عشقاً وشوق
صدمات احملبة أشتغاهلا باخلدمة كما أشار إىل ذلك بقوله ملا علم منك وجود امللل لون لك الطاعات قلت من 

ا علم كرمه تعاىل  وحسن أختياره لك أيها العبد أنه ملا علم أنك ال تقدر أن تصرب عنه أشهدك ما برز منه ومل
ا علم منه أنه رمبا ميل من خدمة  احلق سبحانه أن من عباده من ال يقدر أن يشهده فيما برز منه أشغله خبدمته ومل

  حد ويف ذلك يقول الشاعرواحدة لون له طاعته ألن من شأن النفس أن متل من تكرر الشيء الوا
  إال التنقل من حال إىل حال... ال يصلح النفس إذ كانت مدبرة 

فلون لك طاعته فإذا مللت من الصالة مثالً أنتقلت إىل ذكره وإذا مللت من ذكره أنتقلت إىل قراءة كتابه 
عظم من العبادة مع وهكذا وأنواع الذكر كثرية والتنقل من موجبات النشاط فالعبادة مع النشاط ولو قلت أ

الكسل وأن كثرت ليس العربة بكثرة احلس وإمنا العربة بوجود املعىن وقال الشيخ زروق رضي اهللا عنه فلونت 
يه إذ ال عذر له يف الترك  له الطاعة لثالثة أوجه أحدها رمحة به ليستريح من لون إىل لون الثاين إقامة للمحجة عل

جود التخيري يف اجلملة فتكمل الكرامة وتسهل الطاعة فقد قال عمر بن عبد الثالث ليثبت له النسبة يف العمل بو
العزيز رضي اهللا عنه إذا وافق احلق اهلوى فذلك الشهد بالزبد ومن سار إىل اهللا بطبعه كان الوصول أقرب إليه 

عن طبعه من طبعه ومن سار إىل اهللا مبخالفة طبعه كان الوصول إليه بقدر بعده عن طبعه ومىت يصح بعده 
أفهم ومن دواعي امللل وجود الشره  واملقصود إمنا هو موافقة احلق ال خمالفة النفس وشواهد السنة ال ختفي ف

ا  وهو احلرص وموجبه هو األطالق يف العمل فلذلك قيدت الطاعة بأعيان األوقات كما أبان ذلك بقوله وعلم م
فة يف النفس توجب املسارعة للعمل فيك من وجود الشره فحجرها عليك يف بعض األوقات الشره خ

واألسراع فيه وينتج آفات ثالثاً أوهلا الترك عند الدوام لتروي النفس وضيقها الثاين امللل وهو التثاقل أن مل 
يكن ترك الثالث األخالل باحلقوق لوجود العجلة واحلجر بالوقت فيه فوائد ثالث أوهلا منع الشره إذ لو كانت 

ها على وجه الشره الثاين نفي التسويف لوال الوقت لكانت تعده من زمن إىل زمن مرسلة لوقعت النفس في
ال مهل العمل ومل حيافظ عليه لغلبة  فيؤدي إىل التفريط الثالث التمكني من العمل والتمكن فيه إذ لوال الوقت 

ليكون مهك أقامة الصالة اهلوى ومل حيفظه أستعماالً للحظوظ اه مث بني وجه التحجري وهو األتقان واألقامة فقال 
ال وجود الصالة قلت السر يف حتجري الصالة يف بعض األوقات لتشتاق النفس إليها وترتاح هبا فيحصل فيها 

اخلشوع واحلضور وقرة العني خبالف ما إذا كانت دائمة فيها فال تتعشق إليها بل رمبا متل فتوقعها على غري متام 
مك أن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أعمالكم ولكن ينظر إىل واملقصود منك حركه قلبك ال حركة جس

قلوبكم ليس الشأن حركة األشباح إمنا الشأن خضوع األرواح فالسر يف حتجر الصالة عنك يف بعض األوقات 



أن يكون مهك أقامة الصالة وهو أتقاهنا والقيام حبقوقها الظاهرة والباطنة ال وجود الصالة من غري إقامة فهي 
يتة خاوية فهي إىل العقوبة أقرب قال األمام القشريي رضي اهللا عنه إقامة الصالة هو القيام بأركاهنا وسننها مث م

الغيبة عن شهودها برؤية من يصلي له فتحفظ عليه أحكام األمر مبا جيري عليه منه وهو عن مالحظتها حمو 
لوصلة اه وقال املؤلف رضي اهللا عنه إقامة الصالة فنفوسهم منه مستقبلة إىل القبلة وقلوهبم مستقرة يف حقائق ا

حفظ حدودها مع حفظ السر مع اهللا عز وجل ال خيتلج بسرك سواه اه وكتب عمر بن عبد العزيز رضى اهللا 
ا سواها أحفظ ومن ضيعها فهو ملا  عنه إىل عماله أن أهم أموركم عندي الصالة فمن حفظها وحافظ عليها فهو مل

لشيخ زروق مث ذكر وجه كون املطلوب هو األقامة دون الوجود من حيث هو فقال فما سواها أضيع اه من ا
كل مصل مقيم قلت ألن األقامة يف اللغة هو األكمال واألتقان يقال أقام فالن داره داره إذا أكملها وجعل فيها 

فليس كل مصل مقيماً  كل ما حيتاج إليه فأقامة الصالة أتقاهنا كما تقدم وضد األقامة هو األخالل والتفريط
فكم من مصل ليس له من صالته إال التعب ويف بعض األحاديث من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل تزده 

من اهللا إال بعداً ويف حديث آخر عنه صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى العبد فلم يتم ركوعها وال سجودها وال 
ا وجهه أو كما قال عليه السالم فاملصلون كثري واملقيمون خشوعها لفت كما يلف الثوب اخللق مث يضرب هب

قليل فأهل األشباح كثري وأهل القلوب قليل قال أبو بكر بن العريب املعافري رمحه اهللا ولقد رأيت ممن حيافظ 
ا ال أحصيها فأما من حيافظها باخلشوع واألقبال فما أستويف منهم مخسة وقال الشيخ أبو العباس  عليها آالف

رسي رضي اهللا عنه كل موضع ذكر فيه املصلون يف موضع املدح فإمنا جاء ملن أقام الصالة أما بلفظ األقامة أو امل
مبعىن يرجع إليها قال اهللا سبحانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة رب إجعلين مقيم الصالة وأقام الصالة 

  واملقيمي الصالة وملا ذكر املصلني بالفغلة قال

لمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون ومل يقل فويل للمقيمني الصالة اه وأعلم أن اخلشوع يف الصالة فويل ل
على ثالث مراتب املرتبة األوىل خشوع خوف وأنكسار وأذالل وهو للعباد والزهاد املرتبة الثانية خشوع 

وأقبال وهو للواصلني من تعظيم وهيبة وأجالل وهو للمريدين السالكني املرتبة الثالثة خشوع فرح وسرور 
العارفني ويسمى هذا املقام قرة العني كما يأيت أن شاء اهللا مث أعلم أن الصالة اليت ال يصحبها خشوع وال 

حضور هي باطلة عند الصوفية غري مقبولة عند العلماء وقالوا ليس للعبد من صالته إال ما حضر فيها قلبه فقد 
حضر فيها ويعني على اخلشوع الزهد يف الدنيا وهذا هو الدواء الكبري  يكون له ربع صالته أو نصفها بقدر ما

إذ حمال أن تكون عندك بنت إبليس وال يزورها أبوها فال يتأتى اخللوص من اخلواطر ما دامت يف القلب وقليلها 
قلبك  هو كثريها فمن بقيت فيه بقية منها فأنه تأتيه اخلواطر على حسبها فمحال أن تكون شجرة الدنيا يف

وتسلم من اخلواطر ومثال ذلك كشجرة عندك يف بستان جيتمع عليها الطيور ويهولونك بأصواهتم فكلما 
شوشتهم رجعوا فال ينقطعون عنك أبداً حىت تقطع تلك الشجرة فإذا قطعتها أسترحت من أصواهتم فكذلك 

ج عنها وحينئذ يستريح من الدنيا ما دامت يف اليد وهو معمور هبا ال يسلم القلب من خواطرها حيت خير
مساويها واهللا تعاىل أعلم و مما يعني أيضاً على اخلشوع األكثار من ذكر اهللا بالقلب والقالب وأدمان الطهارة 
ألن الظاهرة له تعلق بالباطن إذا طهر هذا طهر هذا وباهللا التوفيق مث ذكر نتائج الصالة ومثراهتا ومرجعها إىل 

عدها وإن إىل ربك املنتهي فأشار إىل األوىل بقوله الصالة مطهرة للقلوب قلت ست كل واحدة توصل إىل ما ب



إمنا كانت الصالة طهرة للقلوب من املساوي والعيوب ملا فيها من اخلضوع واألنكسار والذل واألفتقار والتذلل 
ل العلل واألضطرار فإذا خضع القلب هليبة اجلالل طهر من سائر العلل ألن طلب العلو والرفعة هو أص

وعنصرها ومن شأن النفس وطبيعتها طلب العلو واألستكبار والتعزز واألفتخار ألهنا جاءت من عامل العز فال 
ترضى إال بالعز وإىل هذا أشار شيخ شيوخنا اجملذوب بقوهلفويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون ومل يقل 

لى ثالث مراتب املرتبة األوىل خشوع خوف وأنكسار فويل للمقيمني الصالة اه وأعلم أن اخلشوع يف الصالة ع
وأذالل وهو للعباد والزهاد املرتبة الثانية خشوع تعظيم وهيبة وأجالل وهو للمريدين السالكني املرتبة الثالثة 
خشوع فرح وسرور وأقبال وهو للواصلني من العارفني ويسمى هذا املقام قرة العني كما يأيت أن شاء اهللا مث 

الصالة اليت ال يصحبها خشوع وال حضور هي باطلة عند الصوفية غري مقبولة عند العلماء وقالوا ليس أعلم أن 
للعبد من صالته إال ما حضر فيها قلبه فقد يكون له ربع صالته أو نصفها بقدر ما حضر فيها ويعني على 

بليس وال يزورها أبوها فال يتأتى اخلشوع الزهد يف الدنيا وهذا هو الدواء الكبري إذ حمال أن تكون عندك بنت إ
ا دامت يف القلب وقليلها هو كثريها فمن بقيت فيه بقية منها فأنه تأتيه اخلواطر على  اخللوص من اخلواطر م

حسبها فمحال أن تكون شجرة الدنيا يف قلبك وتسلم من اخلواطر ومثال ذلك كشجرة عندك يف بستان جيتمع 
كلما شوشتهم رجعوا فال ينقطعون عنك أبداً حىت تقطع تلك الشجرة فإذا عليها الطيور ويهولونك بأصواهتم ف

قطعتها أسترحت من أصواهتم فكذلك الدنيا ما دامت يف اليد وهو معمور هبا ال يسلم القلب من خواطرها حيت 
اهللا  خيرج عنها وحينئذ يستريح من مساويها واهللا تعاىل أعلم و مما يعني أيضاً على اخلشوع األكثار من ذكر

بالقلب والقالب وأدمان الطهارة ألن الظاهرة له تعلق بالباطن إذا طهر هذا طهر هذا وباهللا التوفيق مث ذكر 
نتائج الصالة ومثراهتا ومرجعها إىل ست كل واحدة توصل إىل ما بعدها وإن إىل ربك املنتهي فأشار إىل األوىل 

رة للقلوب من املساوي والعيوب ملا فيها من اخلضوع بقوله الصالة مطهرة للقلوب قلت إمنا كانت الصالة طه
واألنكسار والذل واألفتقار والتذلل واألضطرار فإذا خضع القلب هليبة اجلالل طهر من سائر العلل ألن طلب 
العلو والرفعة هو أصل العلل وعنصرها ومن شأن النفس وطبيعتها طلب العلو واألستكبار والتعزز واألفتخار 

  عامل العز فال ترضى إال بالعز وإىل هذا أشار شيخ شيوخنا اجملذوب بقوله ألهنا جاءت من
  اهلاميا روحانيا... من أين جئيت يا ذي الروح 

  أحواهلا ربانيا... مقامها بساط العز 
فلما ركبت يف هذا القالب اجلسماين ردهتا القهرية إىل العبودية وجعلتها هلا باباً للوصول إىل حضرة الربوبية فال 
يطمع هلا يف الرجوع إىل أصلها إال بإنكسارها وذهلا ولذلك قال الشيخ عبد القادر اجليالين رضي اهللا عنه أتيت 
األبواب كلها فوجدت عليها أزدحاماً فأتيت باب الذل واألنكسار فوجدته خالياً فدخلت منه وقلت هلموا إىل 

ا ووصلت وإذا تعززت وأستكربت حجبت ربكم هكذا أمسعته من أشياخنا فإذا أنكسرت وذلت رجعت ألصله
وطردت وإذا طردت بعدت وكلما بعدت عن احلضرة الربانية أستحكمت فيها الشهوات اجلسمانية واألخالق 

الشيطانية فأتصفت حينئذ بكل خلق دين وبعدت من كل خلق سين فإذا أراد اهللا تعاىل أن يرمحها بالقرب من 
ببها إليها حىت إذا تطهرت من الذنوب وحميت عنها املساوي والعيوب جنابه والوقوف ببابه أهلمها الصالة وح

قربت من حضرة احلبيب ومناجاة القريب فقرعت الباب وطلبت رفع احلجاب وهذا معىن قوله وأستفتاح لباب 



 الغيوب وهي النتيجة الثانية من نتائج الصالة قلت املراد بالغيوب أسرار امللكوت وأسرار اجلربوت وإمنا كانت
الصالة أستفتاحاً لباب الغيوب ملا أشتملت عليه من تطهري الظاهر والباطن قال حممد بن علي الترمذي احلكيم 
أ هلم فيها أنواع الضيافة لينال  رضي اهللا عنه دعا اهللا املوحدين إىل هذه الصلوات اخلمس رمحة منه عليهم وهي

ة واألقوال كاألشربة وهي عرش املوحدين هيأها العبد من كل قول وفعل شيئاً من عطاياه فاألفعال كاألطعم
رب العاملني ألهل رمحته يف كل يوم مخس مرات حىت ال يبقى عليهم دنس من األغيار اه فإذا تطهر الظاهر 
بالطهارة احلسية والباطن بالطهارة املعنوية أستحق الدخول إىل احلضرة القدسية فأول ما يتحف به قربه إىل 

حباب من وراء حجاب فيتمتع مبناجاة األحباب ولذيذ اخلطاب وهو معىن قوله الصالة الباب ومساع خطاب األ
حمل املناجاة وهي النتيجة الثالثة قلت املناجاة هي املساررة واملكاملة مع األحباب فمناجاة العبد ربه بالتالوة 

املصلى يناجي ربه وقال أيضاً واألذكار ومناجاة الرب لعبده بالتفهم والفتح ورفع األستار ويف احلديث الصحيح 
عليه السالم يقول اهللا تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد احلمد هللا رب 

العاملني قال تعاىل محدين عبدي وإذا قال الرمحن الرحيم قال اهللا تعاىل جمدين عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال 
فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني قال اهللا تعاىل هذه بيين وبني عبدي فإذا قال أهدنا اهللا تعاىل فوض إىل عبدي 

  .الصراط املستقيم اآلية قال اهللا هذه لعبدي ولعبدي ما سأل احلديث
فال يزال املصلي يناجي ربه ويطلب قربه حىت تتمكن احملبة من القلب واألقبال من الرب فتصفو احملبة من كدر 

ة وهي النتيجة الرابعة قلت املعدن هو اجلفا ويتصل  احملب مع حبيبه يف حمل الصفا وهو معىن قوله ومعدن املصافا
حمل الذهب والفضة أستعري هنا لصفاء القلوب واألرواح لتصفيتها من لوث صلصال األشباح فاملصافاة خلوص 

ابن الفارض رضي اهللا عنه، املناجاة من تشويش احلس وكدر اهلواجس فهي أرق وأصفى من املناجاة كما قال 
ولقد خلوت مع احلبيب وبيننا، سر أرق من النسيم إذا سرا، وهذه مصافاة العبد لربه ومصافاة الرب لعبده 

باألقبال عليه حىت ال يدعه لغريه ويف اخلربان العبد إذا قام إىل الصالة رفع اهللا احلجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه 
يه إىل اهلوى يصلون بصالته اه فإذا متت التصفية وعظمت احملبة وكثر العطش وقامت املالئكة من لدن منكب

وظهر الدهش أستحقت الروح رفع احلجاب وفتح الباب فتدخل إىل حضرة األحباب ويرتفع بينها وبينهم 
احلجاب فتخرج من ضيق األشباح إىل فضاء عامل األرواح أو من ضيق امللك إىل سعة عامل امللكوت وهو معىن 

وله فيها تتسع ميادين األسرار وهي النتيجة اخلامسة قلت امليادين مجع ميدان وهو جمال اخليل أستعري هنا ق
لفضاء عامل امللكوت فإذا تنزهت الروح يف عامل امللكوت وجالت بفكرهتا يف سعة أنوارها أشرقت عليها أنوار 

يجة السادسة قلت أراد باألسرار أسرار سنا اجلربوت وهو معىن قوله وتشرق فيها شوارق األنوار وهي النت
  .الذات وهو ألهل الفناء وباألنوار أنوار الصفات وهو ألهل البقاء واهللا أعلم

وأراد الشيخ هبذه الصالة اليت تنقله من حال إىل حال ومن مقام إىل مقام صالة أهل األعتناء وهم أهل السلوك 
اهدة من العباد والزهاد فليس هلم هذا السري واهللا تعاىل على يد الشيوخ ال صالة أهل الغفلة وصالة أهل اجمل

أعلم قال أبو طالب حدثنا أن املؤمن إذا توضأ للصالة تباعدت عنه الشياطني يف أقطار األرضني خوفاً منه ألنه 
تأهب للدخول على امللك فإذا كرب حجب عنه أبليس وضرب بينه وبينه بسرادق ال ينظر إليه وواجهه اجلبار 

ه فإذا قال اهللا أكرب أطلع امللك يف قلبه فإذا ليس يف قلبه أكرب من اهللا فيقول امللك صدقت اهللا أكرب يف بوجه



قلبك كما تقول فيتشعشع يف قلبه نور يلحق ملكوت العرش فينكشف له بذلك ملكوت السموات واألرض 
أحتوشته الشياطني كما حتتوش  ويكتب له حشو ذلك النور حسنات قال وأن الغافل اجلاهل إذا قام إىل الوضوء

الذباب على نقطة العسل فإذا كرب أطلع امللك يف قلبه فإذا كل شيء يف قلبه أكرب من اهللا عنده فيقول امللك 
كذبت ليس اهللا يف قلبك كما تقول فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجاباً لقلبه عن امللكوت 

قم الشياطني قلبه وال يزال تنفخ فيه وتنفث وتوسوس وتزين له حىت قال فريد ذلك احلجاب صالته وتلت
ينصرف من صالته وال يعقل ما فعل مث ذكر حكمة حصرها يف عدد معلوم وهو مخسة فقال علم وجود الضعف 

منك فقلل أعدادها وهي مخس بعدان كانت مخسني فمن لطفه سبحانه بك أيها األنسان قلل أعدادها مع سعة 
عليك صالة يف أول هناره شكراً ملا أظهره لك من باهر أنوراه وليكون هنوضك إليه يف أول قيامك  الزمان فجعل

ا أظهره يف ذلك  جرباً ملا حصل من غفلتك يف طول منامك وجعل عليك صالة يف وسط هناره أمخاداً عنك مل
طاعتك عند امللك الوقت من وقود ناره وجعل عليك صالة قرب أنصراف النهار ليكون شاهداً لك بوجود 

  .الغفار ولتشهد عليك مالئكة الرمحن بالصالة عند امللك الديان

وأوجب عليك صالة يف أول زمان الليل أستفتاحاً لذلك الزمان بوجود طاعتك كما أستفتحت أول هنارك 
مرك أن وأستحفاظاً ملا يتوقع من عجائب الليل مث ملا أردت أن تنام عن سيدك وتغفل عن ربك وتتمع بفراشك أ

تودعه حبضورك معه وأن يكون آخر عهدك به وجود طاعتك فهذا كله جذب منه لك حلضرته وأستخراج منك 
لشكر منته عجب ربك من قوم يساقون إىل اجلنة بالسالسل وحني قلل أعدادها ملا علم أحتياجك إىل منته كثر 

راد باألمداد اجلزاء الذي رتب عليها فجعل أمدادها وإليه أشار بقوله وعلم أحتياجك إىل فضله فكثر أمدادها امل
كل صالة بعشر فهي مخس وهي مخسون مخس يف احلس ومخسون يف املعىن أي الثواب وإذا فعلت يف اجلماعة 
كانت كل واحدة خبمس وعشرين وكل درجة بعشر فكان عدد صالة اجلماعة مائتني ومخسني يف كل صالة 

ضاً بكثرة اجلماعة وكماهلا وبقدر احلضور واخلشوع والغيبة ورفع واله ذو الفضل العظيم وتتفاوت الدرجة أي
الستور فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون وتتفاوت أيضاً بقدر البقع كبيت اهللا 

لم لكن احلرام واملسجد النبوي وبيت املقدس وبقدر رتبة األمام من صلى خلف مغفور غفر اهللا له واهللا تعاىل أع
ال ينبغي لك أيها الفقري أن تلتفت إىل هذا احلظ فإن فضل اهللا كثري ملن رفع مهته إيل العلي الكبري كما أبان ذلك 

بقوله مىت طلبت عوضاً عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه ويكفي املريب وجدان السالمة قلت مىت صدر 
طلبك احلق تعاىل بوجود الصدق فيه وهو سر منك عمل من أعمال الرب وطلبت احلق سبحانه أن جيازيك علي ه 

األخالص ولبه الذي هو التربي من احلول والقوة وأنعزال النفس عن رؤية العمل هلا بالكلية بعد حتقيق احلضور 
والسالمة من الوساوس واخلواطر واهلواجس حيت تكون صالتك باهللا وهللا غائباً فيها عما سواه قد مأل قلبك 

اهللا باهللا فإن حتققت فيك هذه األمور صح لك أن تطلب ما رتب احلق سبحانه على العمل  عظمة اهللا فغبت يف
من أنواع اجلزاء واألجور وأن مل تتحقق من نفسك هذه األمور فأعلم أن عملك مدخول فأستحي من اهللا أن 

كفيك من تطلب اجلزاء على عمل مدخول فيكفيك من اجلزاء وحصول املطلب السالمة من اهلالك والعطب ي
طلب حسن نواله السالمة من عقابه ونكاله يكفي املريب وهو املتهم وجدان السالمة من العقوبة فيما أهتم فيه 
ا أهتم فيه مث قيل له إن امللك مينحك ويعطيك كذا وكذا  فمن كان عند امللك متهماً وهو حمبوس للعقوبة على م



ته وأنت أيها األنسان طولبت باألعمال واألخالص فيها فيقول هلم يكفيين يف العطاء وجدان السالمة من عقوب
وأتقاهنا وأمتام أقامتها فأتيت بطاعة مشوبة باخلواطر والوساوس وعلى تقدير سالمتها من ذلك فطلبك اجلزاء 

يقتضي رؤية نفسك ووجود الفعل منك وهو شرك تستحق عليه العقوبة فيكفيك من عطائه وجود السالمة من 
ي رضي اهللا عنه العبادة إيل طلب العفو عنها أقرب منها إىل طلب األعواض اه وقال خري عقابه قال الواسط

النساج رضي اهللا عنه مرياث أعمالك ما يليق بأفعالك فأطلب مرياث فضله فإنه أمت وأحسن وقال اهللا تعاىل قل 
ا يليق بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون ومعين كالمه رضي اهللا عنه  أن جزاء أعمالك م

بأفعالك الناقصة وجزاء الناقص ناقص فأطلب منه مثرة فضله فإنه كامل من كل وجه فهو أمت وأكمل واهللا تعاىل 
أعلم وكيف تطلب اجلزاء على عمل لست له فاعالً وال علمت كون القبول له حاصالً كما أشار إليه بقوله ال 

من اجلزاء لك على العمل أن كان له قابالً قلت قد تقرر عند أهل  تطلب عوضاً عن عمل لست له فاعالً يكفي
احلق أن العبد جمبور يف قالب خمتار فليس له فعل وال أختيار وإمنا الفاعل هو الواحد القهار قال تعاىل وربك خيلق 

ب العاملني وقال ما يشاء وخيتار وقال تعاىل واهللا خلقكم وما تعملون وقال تعاىل وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا ر
ا  صلى اهللا عليه وسلم كل شيء بقضاء وقدر حىت العجز والكيس أي النشاط وقال عليه السالم كل ميسر مل

خلق له فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر 
هذا فكيف يطلب العبد األجر على عمل ليس هو لعمل الشقاوة مث قرأ فأما من أعطي وأتقى اآلية فإذا تقرر 

فاعله وعلى تقدير نسبته إليه فاجلزاء متوقف عى القبول فمن أين تدري هل يكون مقبوالً أم ال وإذا تفضل 
عليك بالقبول على ما هو عليه من النقص واخللل فهذا يكفيك يف جزائك على العمل فلوال مجيل ستره مل يكن 

  عمل

 أن اهللا سبحانه تفضل على عباده بالعفو واحللم ما قبل عمالً قط إذ تصفية األعمال كاد أن أهالً للقبول فلوال
ا أمره  تكون من احملال قال اهللا تعاىل وما قدروا اهللا حق قدره أي عظموه حق تعظيمه وقال تعاىل كال ملا يقض م

ىل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما أي مل يقض األنسان ما أمره سيده على الوجه الذي أمر به وأنظر قوله تعا
عملوا مل يقل احلق تعاىل نتقبل منهم أله يقتضي أنه كامل بل عداه بعن املفيدة للتجاوز كأنه قال أولئك الذين 

ا تقبلت منهم ولكن الكرمي ال ينتقد  يتجاوز عنهم يف أحسن ما عملوا فنتقبلها منهم ولو مل بتجاوز عنهم فيها م
اه لعظيم كرمه وغناه فاحلمد دائماً هللا حيث خلق فينا العمل وأعطانا عليه غاية املىن واألمل بل يقبل كل ما يعط

خلق فيك ونسب إليك قلت احلق تعاىل فاعل باملشيئة  كما أشار إىل ذلك بقوله إذا أراد أن يظهر فضله عليك 
ال يسئل عما يفعل حقيقة وهم يسئ لون شريعة مث وأن احلق واألختيار ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون أي 

سبحانه وتعاىل قسم عباده على ثالثة أقسام قسم أعدهم لألنتقام فأظهر فيهم إمسه املنتقم وإمسه القهار أجرى 
عليهم صورة العصيان حبكمته ونسبها إليهم بعدله وقهره ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء اهللا ما أشركوا 

ر احلكمة وما ربك بظالم للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم فقامت احلجة عليهم بإعتبار النسبة وإظها
يظلمون وقسم أعدهم اهللا للحلم ليظهر فيه إمسه احلليم وإمسه الرحيم أجري عليهم العصيان وحالهم باإلميان 

فأستحقوا العقوبة على العصيان مث أن احلق تعاىل حلم عليهم وعفا عنهم وأدخلهم اجلنان وقسم أعدهم اهللا 
للكرم ليظهر فيهم إمسه الكرمي وإمسه الرحيم خلق فيهم الطاعة واألحسان وحالهم باإلسالم واإلميان ورمبا 



زادهم التجلي باألحسان فأدخلهم فسيح اجلنان ومتعهم بالنظر إىل وجه الرمحن فإذا أراد اهللا تعاىل أن يلحقك 
اخلريات مث نسب إليك ذلك الفعل فقال يا  هبؤالء السادات هيأك ألنواع الطاعات وخلق فيك القوة على فعل

عبدي فعلت كذا كذا من اخلري فأنا أجازيك عليه أدخل اجلنة برمحيت وترق إىل مقامك بعملك فمقامك حيث 
أنتهى عملك قال تعاىل كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظوراً أنظر كيف فضلنا 

جات وأكرب تفضيال وقال تعاىل أدخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون مث ينبغي لك بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب در
أيها األنسان أن تتأدب مع امللك الديان فال تنسب إليه النقص والعصيان وإمنا أغوتك نفسك والشيطان قال 

إىل الكبري املتعال  تعاىل فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور أي الشيطان فما كان من الكمال فأنسبه
وما كان من النقصان فأمسحه يف منديل النفس والشيطان قال سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه إذا عمل العبد 

حسنة وقال يا رب بفضلك أستعملت وأنت أعنت وأنت سهلت شكر اهللا ذلك له وقال عبدي بل أنت أطعت 
ت وأنا تقربت أعرض اهللا عنه وقال له يا عبدي أنا وأنت تقربت وإذا نظر إىل نفسه وقال أنا عملت وأنا أطع

وفقت وأنا أعنت وأنا سهلت وإذا عمل سيئة وقال يا رب أنت قدرت وأنت قضيت وأنت حكمت غضب 
املويل جلت قدرته عليه وقال يا عبدي بل أنت أسأت وأنت جهلت وأنت عصيت وإذا قال يا رب أنا ظلمت 

قدرته عليه وقال يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وقد  وأنا أسأت وأنا جهلت أقبل املويل جلت
حلمت وقد سترت اه مث أن هذه النسبة اليت نسب اهللا لعبده مبا خلق فيه هبا يستحق املدح والذم فإذا خلق فيه 

الطاعة ونسبها إليه أستحق املدح بلسان الشرع وإذا أجرى عليه املعصية وقضاها عليه إستحق الذم بلسان 
رع أيضاً كما أشار إليه بقوله ال هناية ملذامك أن أرجعك إليك وال تفرغ مدائحك أن أظهر جوده عليك الش

ا تويل فإذا أستوىل  قلت إذا أراد اهللا أهانة عبد وأذالله رده إىل نفسه وهواه فأحيل عليها ووكل إليها فيوليه م
ر للقبول فلوال أن اهللا سبحانه تفضل على عليه اهلوى أعماه وأصمه ويف مهاوي الردى أسقطه كما قال الشاع

ا قدروا اهللا  عباده بالعفو واحللم ما قبل عمالً قط إذ تصفية األعمال كاد أن تكون من احملال قال اهللا تعاىل وم
حق قدره أي عظموه حق تعظيمه وقال تعاىل كال ملا يقض ما أمره أي مل يقض األنسان ما أمره سيده على الوجه 

أنظر قوله تعاىل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا مل يقل احلق تعاىل نتقبل منهم أله الذي أمر به و
يقتضي أنه كامل بل عداه بعن املفيدة للتجاوز كأنه قال أولئك الذين يتجاوز عنهم يف أحسن ما عملوا فنتقبلها 

ا تقبلت منهم ولكن الكرمي ال ينتقد بل ي قبل كل ما يعطاه لعظيم كرمه وغناه منهم ولو مل بتجاوز عنهم فيها م
فاحلمد دائماً هللا حيث خلق فينا العمل وأعطانا عليه غاية املىن واألمل كما أشار إىل ذلك بقوله إذا أراد أن 
يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك قلت احلق تعاىل فاعل باملشيئة واألختيار ال يسئل عما يفعل وهم 

حقيقة وهم يسئلون شريعة مث وأن احلق سبحانه وتعاىل قسم عباده على ثالثة يسئلون أي ال يسئل عما يفعل 
أقسام قسم أعدهم لألنتقام فأظهر فيهم إمسه املنتقم وإمسه القهار أجرى عليهم صورة العصيان حبكمته ونسبها 

النسبة وإظهار  إليهم بعدله وقهره ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء اهللا ما أشركوا فقامت احلجة عليهم بإعتبار
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقسم أعدهم اهللا للحلم ليظهر فيه  احلكمة وما ربك بظالم للعبيد وما 
إمسه احلليم وإمسه الرحيم أجري عليهم العصيان وحالهم باإلميان فأستحقوا العقوبة على العصيان مث أن احلق 

م أعدهم اهللا للكرم ليظهر فيهم إمسه الكرمي وإمسه الرحيم تعاىل حلم عليهم وعفا عنهم وأدخلهم اجلنان وقس
خلق فيهم الطاعة واألحسان وحالهم باإلسالم واإلميان ورمبا زادهم التجلي باألحسان فأدخلهم فسيح اجلنان 



ومتعهم بالنظر إىل وجه الرمحن فإذا أراد اهللا تعاىل أن يلحقك هبؤالء السادات هيأك ألنواع الطاعات وخلق 
القوة على فعل اخلريات مث نسب إليك ذلك الفعل فقال يا عبدي فعلت كذا كذا من اخلري فأنا أجازيك فيك 

عليه أدخل اجلنة برمحيت وترق إىل مقامك بعملك فمقامك حيث أنتهى عملك قال تعاىل كال مند هؤالء وهؤالء 
ا كان عطاء ربك حمظوراً أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ول آلخرة أكرب درجات وأكرب من عطاء ربك وم

تفضيال وقال تعاىل أدخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون مث ينبغي لك أيها األنسان أن تتأدب مع امللك الديان فال 
تنسب إليه النقص والعصيان وإمنا أغوتك نفسك والشيطان قال تعاىل فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا 

الكمال فأنسبه إىل الكبري املتعال وما كان من النقصان فأمسحه يف منديل الغرور أي الشيطان فما كان من 
النفس والشيطان قال سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه إذا عمل العبد حسنة وقال يا رب بفضلك أستعملت 

وأنت أعنت وأنت سهلت شكر اهللا ذلك له وقال عبدي بل أنت أطعت وأنت تقربت وإذا نظر إىل نفسه وقال 
عملت وأنا أطعت وأنا تقربت أعرض اهللا عنه وقال له يا عبدي أنا وفقت وأنا أعنت وأنا سهلت وإذا عمل أنا 

سيئة وقال يا رب أنت قدرت وأنت قضيت وأنت حكمت غضب املويل جلت قدرته عليه وقال يا عبدي بل 
بل املويل جلت أنت أسأت وأنت جهلت وأنت عصيت وإذا قال يا رب أنا ظلمت وأنا أسأت وأنا جهلت أق

قدرته عليه وقال يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وقد حلمت وقد سترت اه مث أن هذه النسبة اليت 
نسب اهللا لعبده مبا خلق فيه هبا يستحق املدح والذم فإذا خلق فيه الطاعة ونسبها إليه أستحق املدح بلسان 

لذم بلسان الشرع أيضاً كما أشار إليه بقوله ال هناية الشرع وإذا أجرى عليه املعصية وقضاها عليه إستحق ا
ملذامك أن أرجعك إليك وال تفرغ مدائحك أن أظهر جوده عليك قلت إذا أراد اهللا أهانة عبد وأذالله رده إىل 
نفسه وهواه فأحيل عليها ووكل إليها فيوليه ما تويل فإذا أستوىل عليه اهلوى أعماه وأصمه ويف مهاوي الردى 

  كما قال الشاعرأسقطه 

  سعى هلا يف رداها... ترك يوماً نفسك وهواها 
  فاهلوى خمتصر من اهلوان وموجب له كما قال الربعي رمحه اهللا

  أن أتباع اهلوى هوان... ال تتبع النفس يف هواها 
فة عني وإذا أراد اهللا أعزاز عبده وعنايته أظهر عليه جوده وكرمه فتواله وحفظه ومل يتركه مع نفسه وهواه طر

وال أقل من ذلك فال هناية ملذامك أيها األنسان أن ردك إىل نفسك وحكمها فيك وتركك مع هواك ألن ذلك 
من عالمة األمهال وسقوطك من عني الكبري املتعال والعياذ باهللا من كل خسر ووبال وال تفرغ مدائحك أن 

بينك وبني تدبريك وحدسك ومن  أظهر جوده عليك فتوالك حبفظه ورعاك بعنايته وحجزك عن نفسك وحال
دعائه عليه السالم أن تكلين إىل نفسي تكلين إىل ضعف وعورة وذنب وخطيئة وأين ال أثق إال برمحتك 

واحلاصل أنك أن كنت بربك تكمل عزك وال يتناهي مدحك وأن كنت بنفسك تكامل ذلك وال يتناهي ذمك 
  كما قال الشاعر

  رائر والعبيدعلى كل احل... إذ كنا به هتنا دالال 
  فعطل ذلنا ذل اليهود... وإن كنا بنا عدنا إلينا 

ال هناية ملذامه وقبائحه فإن للنفس من النقائص ما هللا من  أو تقول من أمهله اهللا وتركه مع نفسه وهواه 



الكماالت ومن تواله اهللا وأظهر جوده عليه ومل يتركه مع نفسه وأزعجه عن حظه وحال بينه وبني هواه فال 
ال هناية جلالله كذلك ال هناية جلماله واهللا تعاىل هن اية ملدائحه إذ كماالت اهللا ال هناية هلا وما هنا إال مظاهره فكما 

أعلم هذا آخر الباب الثاين عشر وحاصلها تعظيم األوراد والتأهب لورود األمداد وتصفية البواطن من األكدار 
يفين العارف عن التدبري واألختيار فكل يوم ينظر ما يفعل لتشرق عليها مشوس األنوار وهي مشوس العرفان ف

الواحد القهار فتأنس حينئذ بكل شيء ويتأدب مع كل شيء ويعظم كل شيء وال يستوحش من شيء ملعرفته 
يف كل شيء فيستأنس يف هذه الدار بالنظر إىل اهللا يف حجاب صفاته وهي مظاهر مكوناته وسيكشف له يف تلك 

ته من غري حجاب صفاته وذلك أنه ملا علم أنه ال يصربه عنه أشهده ما برز منه وملا علم أن الدار عن كمال ذا
من عباده من ال يقدر أن يشهده يف مكوناته أشغله خبدمته وعلم أيضاً أنه أن دام على عمل واحد رمبا حصل له 

ا يف عبده من الشره فحجرها عليه يف بعض ا ألوقات ليكون مه أقامة الصالة امللل لون له الطاعة والعمل وعلم م
ال وجود الصالة مث ذكر مثراهتا ونتائجها وهناك عن طلب العوض عليها لكونك لست عامالً هلا وإمنا هو فضل 

من اهللا عليك خلق فيك القوة ونسبها إليك فإن ردك إىل نفسك وتركك مع هواك ال تتناهي مذامك وأن 
ال تفرغ مدائحك حيث صرت ولياً من أوليائه وصفياً من أصفيائه  أخذك عن نفسك وتوالك جبوده وفضله 

جعلنا اهللا منهم مبنه وكرمه آمني هذا آخر النصف األول واهللا املستعان على التمام جباه نبيه املصطفى بدر التمام 
 صلى اهللا عليه وعلى آله الكرام وهذا أول النصف الثاين فنقول وباهللا نستعني بسم اهللا الرمحن الرحيم قال

  املؤلف نفعنا اهللا به وبعلومه آمني

فإذا أردت أن يظهر جوده عليك وتبسط مواهبه لديك فتحقق بوصفك وتعلق بوصفه كما أبان ذلك بقوله 
وقال رضي اهللا عنه كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً بأوصاف عبوديتك متحققاً قلت أوصاف الربوبية هي العز 

م وغري ذلك من أوصاف الكماالت اليت ال هناية هلا وأوصاف العبودية والكربياء والعظمة والغىن والقدرة والعل
هي الذل والفقر والعجز والضعف واجلهل وغري ذلك مما يناسب العبودية من النقائص وكيفية التعلق بأوصاف 
ا سواه وال ترى يف الوجود إال إياه  احلق هو أن تلتجيء يف أمورك إليه وتعتمد يف حوائجك عليه وترفض كل م

فإذا نظرت إىل عزه وكربيائه وعظمته تعززت به ومل تعزز بغريه وصغر يف عينك دونه كل شيء وإذا نظرت إىل 
وصفه تعاىل بالغين تعلقت بغناه وأستغنيت عما سواه ومل تفتقر إىل شيء وأستغنيت به عن كل شيء وإذا نظرت 

إىل قدرته وقوته وأستضعفت كل شيء  إىل وصفه تعاىل بالقدرة والقوة مل تلتجئ يف حال عجزك وضعفك إال
طلبه وقلت بلسان احلال علمه يغين عن  وإذا نظرت إىل سعة علمه وأحاطته أكتفيت بعلمه وأستغنيت عن 

سؤايل وهكذا يف مجيع األوصاف واألمساء فكلها تصلح للتعلق والتخلق والتحقق وكيفية التخلق بأوصافه تعاىل 
اً به وبأحكامه وهكذا أن تكون يف باطنك عزيزاً قوياً به  عظيماً كبرياً عنده قوياً يف دينه ويف معرفته عامل

وحاصلها أستعمال احلرية يف الباطن والعبودية يف الظاهر وكيفية التحقق بأمساء اهللا تعاىل أن تكون تلك املعاين 
ريزياً وكيفية فيك راسخة متمكنة متحققاً فيك وجودها فالتخلق جماهدة والتحقق مشاهدة أي يكون وجودها غ

التخلق بأوصاف العبودية هو التحقق بالذل يف الظاهر حىت يصري الذل عندك حرفة وطبيعة ال تأنف منه بل 
تستحليه وتغتبط به وكذلك الفقر والضعف واجلهل وسائر أوصاف العبودية تتحقق بوجودها يف ظاهرك حىت 

نه يقول أهل الظاهر يتنافسون يف العلو يكون ذلك شرفاً عندك وكان شيخ شيوخنا سيدي علي رضي اهللا ع



أيهم يكون أعلى من اآلخر وأهل الباطن يتنافسون يف احلنو أيهم يكون أحىن من اآلخر اه باملعىن وقال الشيخ 
زروق رضي اهللا عنه أوصاف البوبية أربعة تقابلها أربعة هي أوصاف العبودية أوهلا الغىن ويقابله الفقر الثاين العز 

ل الثالث القدرة ويقابلها العجز الرابع القوة ويقابلها الضعف وكل هذه متالزمة أن وجد واحدها ويقابله الذ
وجد مجيعها ووجود املقابل ملزوم بوجود مقابله فمن أستغىن باهللا أفتقر إليه ومن أفتقر إىل اهللا أستغىن به ومن 

ومن رأى عجز نفسه شاهد قدرة مواله  تعزز باهللا ذل له ومن ذل له تعزز به ومن شاهد قدرته رأى عجز نفسه
ومن نظر ضعف نفسه رأى قوة مواله ومن رأى قوته علم ضعف نفسه لكن أن كان البساط النظر ألوصافك 
فأنت الفقري إىل اهللا وأن كان البساط النظر إىل أوصافه فأنت الغين باهللا ومها يتعاقبان على العارف فتارة يغلب 

آثار العناية وتارة يظهر عليه آثار الفقر إىل اهللا فيلتزم الرعاية فحني غلب الغىن باهللا  عليه الغىن باهللا فتظهر عليه
أفهم اه  على حبيب اهللا أطعم الفا من صاع وحني غلب عليه الفقر إىل اهللا شد احلجر على بطنه من اجلوع ف

بأوصاف العبودية يكون يف  قلت والتحقيق ما قدمناه من أن التعلق بأوصاف الربوبية يكون يف الباطن والتحقق
الظاهر فاحلرية يف الباطن على الدوام والعبودية يف الظاهر على الدوام فحرية الباطن هي شهود أوصاف الربوبية 
وهو معىن التعلق هبا لكن أن كان جماهدة فهو تعلق وأن كان طبيعة وغريزة فهو حتقق أو تقول أن كان حاالً فهو 

قق وعبودية الظاهر هي شهود أوصاف العبودية قياماً باحلكمة وسترا للقدرة تعلق وأن كان مقاماً فهو حت
واحلاصل أن عظمة الربوبية ظهرت يف مظاهر العبودية فمن نظر للعظمة صرفاً حتقق بعظمة الربوبية ومن نظر 

يتحقق بأوصاف لظاهر املظهر حتقق بأوصاف العبودية والكامل ينظر هلما معاً فيتحقق بعظمة الربوبية يف الباطن و
العبودية يف الظاهر فيعطي كل ذي حق فاجلمع يف باطنه مشهود والفرق يف ظاهره موجود واهللا تعاىل أعلم فإن 

أظهر أوصاف الربوبية فقد تعدى طوره وجهل قدره فال بد أن تؤدبه القدرة وإىل ذلك أشار بقوله منعك أن 
وصفه وهو رب العاملني قلت احلق تعاىل غيور فال  تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقني أفيبيح لك أن تدعي

حيب لعبده أن يفشي سر خصوصيته وال يرضى لعبده أن يشاركه يف أوصاف ربوبيته فمن غريته تعاىل أن ستر 
  سر اخلصوصية بظهور وصف البشرية ولوال ذلك لكان سر الربوبية

عليم ومن غريته تعاىل أن أختص مبتذالً ظاهراً وذلك مناقض حلكمته وكيف وهو يقول أن ربك حكيم 
بأوصاف الربوبية وهنانا عن أظهاراها والتحلي هبا حاالً أو مقاالً وذلك كأتصاف العبد بالعز والعظمة والكرب 

وطلب الرياسة والعلو أو أدعاء ذلك باملقال فإن فعل شيئاً من ذلك أستحق من اهللا الطرد والنكال ففي احلديث 
اهللا عليه وسلم يقول اهللا تبارك وتعاىل الكربياء ردائي والعظمة أزاري فمن نازعين القدسي عن رسول اهللا صلى 

واحداً منهما قصمته وقال أيضاً صلى اهللا عليه وسلم ال أحد أغري من اهللا فلذلك حرم الفوحش ما ظهر منها 
ها العيون فقام وما بطن ويف البخاوي يف قصة سيدنا موسى عليه السالم أنه خطب على الناس خطبة ذرفت من

إليه رجل فقال له هل تعلم أحداً أعلم منك فقال ال فعتب اهللا عليه إذ مل يرد العلم إليه فقال له بلى عبدنا خضر 
هو أعلم منك فكان من شأهنما ما قص اهللا يف كتابه فأنظر كيف أدبه بطلب غريه حىت صار تلميذاً له يأمره 

نصبه وما ذلك إال ألظهار شيء من احلرية فكل من أظهر احلرية وينهاه بقوة وصوله من عظم قدره وجاللة م
رده إىل العبودية بالقهرية وكل من أظهر العبودية حقق له يف باطنه احلرية وملكه الكون بالكلية فمن تواضع 

دون قدره رفعه اهللا فوق قدره ومن غريته تعاىل أيضاً أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والفواحش كل 



فحش قبحه وعظم جرمه كالزنا والغصب والسرقة والتعدي وأكل أموال اليتامى وغري ذلك من حقوق  ما
العباد فإذا كان منعك أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقني من العرض الفاين فكيف يبيح لك أن تدعي 

ا ليس لك سلبك ما ملكك وإذ ا حتققت بوصفك وصفه من العزة والكربياء وهو رب العاملني فإذا أدعيت م
وسلمت له وصفه منحك ما مل يكن عندك وأتاك ما مل يؤت أحداً من العاملني فكلمانزلت بنفسك أرضاً أرضاً 

مسا قلبك مساء مساء وقد تقدم هذا املعىن يف اخلمول واهللا تعاىل أعلم تنبيه أعلم رمحك اهللا ووفقك للتسليم 
من رشحات تظهر على الظاهر فكل أناء بالذي فيه يرشح ألوليائه أن احلرية إذا حتققت يف الباطن ال بد 

وصاحب الكنز ال بد أن يظهر عليه السرور وصاحب الغىن ال خيلو من هبجة وحبور وكما قال الشاعر ظاهراً 
وذلك مناقض حلكمته وكيف وهو يقول أن ربك حكيم عليم ومن غريته تعاىل أن أختص بأوصاف الربوبية 

حلي هبا حاالً أو مقاالً وذلك كأتصاف العبد بالعز والعظمة والكرب وطلب الرياسة وهنانا عن أظهاراها والت
والعلو أو أدعاء ذلك باملقال فإن فعل شيئاً من ذلك أستحق من اهللا الطرد والنكال ففي احلديث القدسي عن 

من نازعين واحداً منهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تبارك وتعاىل الكربياء ردائي والعظمة أزاري ف
ا بطن ويف  قصمته وقال أيضاً صلى اهللا عليه وسلم ال أحد أغري من اهللا فلذلك حرم الفوحش ما ظهر منها وم

البخاوي يف قصة سيدنا موسى عليه السالم أنه خطب على الناس خطبة ذرفت منها العيون فقام إليه رجل فقال 
اهللا عليه إذ مل يرد العلم إليه فقال له بلى عبدنا خضر هو أعلم منك له هل تعلم أحداً أعلم منك فقال ال فعتب 

ا قص اهللا يف كتابه فأنظر كيف أدبه بطلب غريه حىت صار تلميذاً له يأمره وينهاه بقوة وصوله  فكان من شأهنما م
بودية من عظم قدره وجاللة منصبه وما ذلك إال ألظهار شيء من احلرية فكل من أظهر احلرية رده إىل الع

بالقهرية وكل من أظهر العبودية حقق له يف باطنه احلرية وملكه الكون بالكلية فمن تواضع دون قدره رفعه اهللا 
فوق قدره ومن غريته تعاىل أيضاً أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والفواحش كل ما فحش قبحه وعظم 

وغري ذلك من حقوق العباد فإذا كان منعك أن  جرمه كالزنا والغصب والسرقة والتعدي وأكل أموال اليتامى
تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقني من العرض الفاين فكيف يبيح لك أن تدعي وصفه من العزة والكربياء 

وهو رب العاملني فإذا أدعيت ما ليس لك سلبك ما ملكك وإذا حتققت بوصفك وسلمت له وصفه منحك ما مل 
من العاملني فكلمانزلت بنفسك أرضاً أرضاً مسا قلبك مساء مساء وقد تقدم هذا  يكن عندك وأتاك ما مل يؤت أحداً

املعىن يف اخلمول واهللا تعاىل أعلم تنبيه أعلم رمحك اهللا ووفقك للتسليم ألوليائه أن احلرية إذا حتققت يف الباطن 
ن يظهر عليه السرور ال بد من رشحات تظهر على الظاهر فكل أناء بالذي فيه يرشح وصاحب الكنز ال بد أ

  وصاحب الغىن ال خيلو من هبجة وحبور وكما قال الشاعر

  وأن خاهلا ختفي على الناس تعلم... ومهما تكن عند أمرء من خليقة 
ولذلك جتد أهل الباطن رضي اهللا عنهم جلهم أقوياء يف الظاهر فرمبا تصدر منهم مقاالت تستخرجها القدرة 

ك دعوى وظهور وليس كذلك وإمنا ذلك رشحات من قوة الباطن ال قدرة هلم منهم فيظن اجلاهل حباهلم أن ذل
ا يكون حتدثاً بالنعم ومنها ما يكون نصحاً للعباد ليعرفوا حاهلم فينتفعون هبم يف طريق  على أمساكها منها م

الشريعة أو األرشاد ومن هذا األمر رفضهم كثري من أهل الظاهر املتعمقون يف العبادة أو املتجمدون على ظاهر 
ا وقع للشيخ زروق رضي اهللا عنه مع أيب  من مل تطل صحبته معهم يف الطريقة وأن كان كامالً ومن ذلك م



املواهب التونسي رضي اهللا عنه حني ظهرت عليه آثار القوة الباطنية حىت قال فيه الشيخ زروق دعواه أكرب من 
القدم يف العرفان أخذ عن أيب عثمان املغريب  قدمه وليس كذلك فإن الشيخ أبا املواهب عظيم الشأن راسخ

وكان يقول لبست خرقة التصوف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله شرح حسن على احلكم إال أنه مل 
  يكمل وله كالم رائق نظماً ونثرا ومن نظمه رضي اهللا عنه

  ومن تكن مهه تسمو به اهلمم... من فاته منك وصل حظه الندم 
  يقتص من جفنه بالدمع وهو دم... معناك حق له  وناظر يف سوى

  سوى حديثك أمسى وقره الصمم... والسمع أن جال فيه من حيدثه 
  مين ويف كل عضو بالثناء فم... يف كل جارحة عني أراك هبا 
  وكل قليب مشغوف حببكم... فإن تكلمت مل أنطق بغريكم 
  رفتكمفلست أعرف غرياً مذ ع... أخذمت الروح مين يف مالطفة 

  إال طريقاً تؤديين لربعكم... نسيت كل طريق كنت أعرفها 
  وما الديار وما األطالل واخليم... فما املنازل لوال أن حتل هبا 

  وال مسعت يب إىل حنو احلمى قدم... لوالك ما شاقين ربع وال طلل 

وما محل الشيخ زروقاً على وأطال الشعراين يف ترمجته يف الطبقات مبا يدل على كمال خصوصيته ومتام واليته 
ا صدر منه يف جانب الشيخ  مقالته تلك إال القوة اليت صدرت من أيب املواهب مع كونه مل تطل صحبته معه مع م
ابن عباد رضي اهللا عنهم واهللا تعاىل أعلم وهذا األمر الذي ذكرنا من القوة اليت يف العارفني ال جيهله إال من يبلغ 

مقامهم التسليم وسر هذه القوة اليت ظهرت يف العارفني هو من جهة الروح وذلك مقامهم وحسب من مل يبلغ 
أن الروح جاءت من عامل العز والقوة فلما ركبت يف هذا البدن حجبت وقهرت فأرادت الرجوع إىل أصلها 

خنرقت فطلبته بالعز األصلي والقوة األصلية فمنعت منه وأتت من كوة الذل واألفتقار وخرقت عوائد نفسها فأ
هلا حينئذ احلجب فرجعت إىل أصلها فلما رجعت إىل أصلها أتصفت بالقوة اليت كانت هلا فأمرت أن جتعل ذلك 

يف باطنها ففعلت لكن رمبا رشح شيء من ذلك على الظاهر غلبة ولذلك ذكر الشيخ خرق العوائد بأثر ذكر 
سك العوائد قلت العوائد كل ما تعودته التحقق بالعبودية فقال كيف خترق لك العوائد وأنت مل خترق من نف

ظلمانياً أو نوراناً كتتبع الفضائل وكثرة  النفس وألفته وأستمرت معه حىت صعب خروجها عنه سواء كان 
التوافل وهي على قسمني عوائد ظاهرة حسية وعوائد باطنة معنوية فمثال العوائد احلسية كثرة األكل والشرب 

لدخول يف األسباب وكثرة الكالم واملخاصمة والعتاب واألستغراق يف العبادة والنوم واللباس وخلطة الناس وا
احلسية أو العلوم الرمسية وغري ذلك ومثال العوائد املعنوية حب اجلاه والرياسة وطلب اخلصوصية وحب الدنيا 

قسوة وغري واملدح وكاحلسد والكرب والعجب والرياء والطمع يف اخللق وخوف الفقر وهم الرزق والفظاظة وال
ذلك مما تقدم فمن خرق من نفسه عوائدها احلسية بالرياضات القهرية خرقت له العوائد احلسية كالطريان يف 
اهلواء واملشي على املاء ونفوذ الدعوة وغري ذلك من الكرامات احلسية ومن خرق من نفسه عوائدها املعنوية 

وب وكشف احلجاب وفتح الباب وحتقيق العرفان خرقت له العوائد الباطنة كرفع حجب الغفلة وتطهري القل
والترقي إىل مقام األحسان وهذا هو املعترب عند األكياس وهو املطلوب من سائر الناس وأما خرق العوائد 



احلسية فقد تكون ملن ليست هلم خصوصية كالسحرة وأرباب الشعوذة نعم من مجع بينهما خرقت له فيهما 
ق لك عوائد نفسك حىت تدخل حضرة قدسك وأنت مل خترق عوائد نفسك فما فكيف تطلب أيها املريد أن ختر

حجب النفس عن الشهود إال ما تعودته من رؤية هذا الوجود فلو غابت عن رؤية هذا الوجود لتحقق هلا أمر 
 الشهود وال ميكن أن تغيب عنه إال خبرق عوائد نفسها وقد تقدمت حكاية الرجل الذي كان مع أيب يزيد ثالثني
سنة فلم يذق شيئاً فقال له لو صليت ثالمثائة سنة مل تذق شيئاً ألنك حمجوب بنفسك مث قال له أذهب الساعة 
إىل احلجام وأحلق رأسك وحليتك وأنزع هذا اللباس وأتزر بعباءة وعلق يف عنقك خمالة وأمألها جوزاً وأمجع 

وزة وأدخل السوق وأنت على هذه حولك صبياناً وقل بأعلى صوتك يا صبيان من يصفعين صفعة أعطه ج
احلالة حىت ينظر إليك كل من عرفك مث قال له فال مطمع ألحد فيما حجب عن العامة من أسرار الغيب حىت 

متوت نفسه وخيرق عوائد العامة فحينئذ خترق لك العوائد وتظهر لك الفوائد اه وتقدمت أيضاً يف باب اخلمول 
هم ممن خرقوا العوائد فخرقت هلم العوائد وظهرت هلم الفوائد وأما من قصة الغزايل والشتتري واجملذوب وغري

بقي مع عوائد نفسه فال يطمع أن يتمتع حبضرة قدسه قال الشيخ أبو املواهب رضي اهللا عنه من أدعى شهود 
ذل اجلمال قبل تأدبه باجلالل فأرفضه فإنه دجال وال جالل أعظم على النفس من خرق عوائدها كتبديل العز بال
والغىن بالفقر واجلاه وباخلمول وغري ذلك وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه اللهم أن القوم قد حكمت 

عليهم بالذل حىت عزوا وحكمت عليهم بالفقد حىت وجدوا فال مطمع يف نيل العز باهللا حىت يتحقق بالذل له 
لبغدادي رضي اهللا عنه عالمة الصويف الصادق وال يف نيل الغىن به حىت يتحقق بالفقد مما سواه وقال أبو محزة ا

أن يفتقر بعد الغىن ويذل بعد العز وخيفي بعد الشهرة اه فهذه األخبار كلها تدل على أن خرق عوائد النفس 
شرط يف حتقق نيل اخلصوصية فمن أدعا ما قبل أن خيرقها فهو كذاب كما تقدم عن أيب املواهب وكتب شيخ 

عض األخوان أما بعد فإن أردمت أن تكون أعمالكم زكية وأحوالكم مرضية فقللوا من شيخنا رضي اهللا عنه إىل ب
  العوائد فإهنا متنع

الفوائد اه ومسعته رضي اهللا عنه يقول من مجلة العوائد تتبع الفضائل وكثرة النوافل فإنه يشتت القلب وإمنا يلزم 
كالم هذا معناه فخرق العوائد أبداهلا بضدها كتبديل  املريد ذكراً واحداً وعمالً واحداً كل واحد مما يليق به أو

كثرة األكل والنوم وباجلوع والسهر وكتبديل كثرة اللباس بالتقلل منه أو ما خشن من الثياب كاملرقعات 
وحنوها وكتبديل اخللطة بالعزله واألسباب بالزهد والكالم بالصمت وسوء اخللق حبسن اخللق وكتبديل حب 

لذل واخلمول وسقوط املنزلة عند الناس وحب الدنيا بالزهد فيها والفرار منها وكأتصافه اجلاه والرياسة با
ا يريد حىت يكون  بالتخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل فإذا حتقق املريد هبذه األمور خرقت له العوائد على م

بعزيز وال بد يف خرق العوائد الباطنية بسم اهللا عنده موافقة لكن من اهللا فيكون أمره بأمر اهللا وما ذلك على اهللا 
من شيخ كامل جامع بني حقيقة وشريعة حيملك هبمته فإذا رميت يدك يف نفسك محلتك اهلمة ونصرتك القدرة 

فقتلتها باملرة وأما إذا مل يكن لك شيخ فكلما قتلتها رجعت أكرب مما كانت وال متوت النفس احلية إال مع 
هللا عنه هذا األمر جمرب وباهللا التوفيق وخرق العوائد الباطنية اليت هي رفع األموات كما قال شيخنا رضي ا

احلجب وشهود احملبوب ال يكون مبجرد الطلب دون السعي دون السعي يف السبب مع حتقق األدب كما نبه 
عليه بقوله ليس الشأن وجود الطلب إمنا الشأن أن ترزق حسن األدب قلت قد تقدم يف أول الكتاب أن 



لب كله مدخول عند احملققني أوىل األلباب ملا يقتضيه من وجود النفس والوقوف مع احلس إذ العارف احملقق الط
مل تبق له حاجة يطلبها ألنه قد حصل له الغين األكرب وفاز من مواله باحلظ األوفر وهو معرفة مواله والغيبة عما 

الشأن أن تستغين به عن كل مطلب وترزق  سواه ماذا فقد من وجدك فليس الشأن وجود صورة الطلب وإمنا
معه حسن األدب واألكتفاء بعلم اهللا والوقوف مع مراد اهللا قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه واألدب على ثالثة 

أوجه آداب يف الظاهر وذلك بإقامة احلقوق وآداب يف الباطن باألعراض عن كل خملوق وآداب فيهما وذلك 
يديه على بساط الصدق وذلك هو مجلة األمر وتفصيله وتفريعه وتأصيله اه  باألحنياش للحق والدوام بني

فالطلب عند العارفني ليس هو بلسان املقام وإمنا هو بلسان احلال وهو األضطرار وظهور الذلة واألفتقار كما 
كان طلب نبه عليه بقوله ما طلب لك شيء مثل األضطرار وال أسرع باملواهب مثل الذلة واألفتقار قلت إمنا 

ا حققهم به من وجود معرفته حىت شهدوا منته يف حمنته ونعمته يف نقمته فإذا  العارفني بلسان احلال دون املقال مل
جتلى هلم بالقوة واجلالل تلقوه بالضعف واألذالل فحينئذ يتجلى هلم بإمسه اجلميل فيمنحهم كل مجيل وإذا جتلى 

األفتقار فتتوارد عليهم املواهب الغزار فإذا أردت أيها العارف أن هلم بإمسه العزيز أو القهار تلقوه بالذلة و
تطلب من موالك شيئاً جلباً أو دفعاً فعليك باألضطرار واألضطرار هو أن يكون كالغريق يف البحر أو الضال يف 

ك شيء مثل التيه القفر وال يرى لغياثه إال مواله وال يرجوا لنجاته من هلكته أحداً سواه فما طلب لك من موال
أضطرارك إليه والوقوف بني يديه متحلياً حبلية العبيد هنالك تنال كل ما تريد كما قال الشاعرلفوائد اه ومسعته 

رضي اهللا عنه يقول من مجلة العوائد تتبع الفضائل وكثرة النوافل فإنه يشتت القلب وإمنا يلزم املريد ذكراً 
أو كالم هذا معناه فخرق العوائد أبداهلا بضدها كتبديل كثرة األكل واحداً وعمالً واحداً كل واحد مما يليق به 

والنوم وباجلوع والسهر وكتبديل كثرة اللباس بالتقلل منه أو ما خشن من الثياب كاملرقعات وحنوها وكتبديل 
اخللطة بالعزله واألسباب بالزهد والكالم بالصمت وسوء اخللق حبسن اخللق وكتبديل حب اجلاه والرياسة 

بالذل واخلمول وسقوط املنزلة عند الناس وحب الدنيا بالزهد فيها والفرار منها وكأتصافه بالتخلية من الرذائل 
والتحلية بالفضائل فإذا حتقق املريد هبذه األمور خرقت له العوائد على ما يريد حىت يكون بسم اهللا عنده موافقة 

 بعزيز وال بد يف خرق العوائد الباطنية من شيخ كامل جامع لكن من اهللا فيكون أمره بأمر اهللا وما ذلك على اهللا
بني حقيقة وشريعة حيملك هبمته فإذا رميت يدك يف نفسك محلتك اهلمة ونصرتك القدرة فقتلتها باملرة وأما إذا 

مل يكن لك شيخ فكلما قتلتها رجعت أكرب مما كانت وال متوت النفس احلية إال مع األموات كما قال شيخنا 
اهللا عنه هذا األمر جمرب وباهللا التوفيق وخرق العوائد الباطنية اليت هي رفع احلجب وشهود احملبوب ال  رضي

يكون مبجرد الطلب دون السعي دون السعي يف السبب مع حتقق األدب كما نبه عليه بقوله ليس الشأن وجود 
لطلب كله مدخول عند احملققني الطلب إمنا الشأن أن ترزق حسن األدب قلت قد تقدم يف أول الكتاب أن ا

أوىل األلباب ملا يقتضيه من وجود النفس والوقوف مع احلس إذ العارف احملقق مل تبق له حاجة يطلبها ألنه قد 
حصل له الغين األكرب وفاز من مواله باحلظ األوفر وهو معرفة مواله والغيبة عما سواه ماذا فقد من وجدك 

ا الشأن أن تستغين به عن كل مطلب وترزق معه حسن األدب واألكتفاء فليس الشأن وجود صورة الطلب وإمن
بعلم اهللا والوقوف مع مراد اهللا قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه واألدب على ثالثة أوجه آداب يف الظاهر 

وذلك بإقامة احلقوق وآداب يف الباطن باألعراض عن كل خملوق وآداب فيهما وذلك باألحنياش للحق والدوام 
ني يديه على بساط الصدق وذلك هو مجلة األمر وتفصيله وتفريعه وتأصيله اه فالطلب عند العارفني ليس هو ب



طلب لك شيء  بلسان املقام وإمنا هو بلسان احلال وهو األضطرار وظهور الذلة واألفتقار كما نبه عليه بقوله ما 
ا مثل األضطرار وال أسرع باملواهب مثل الذلة واألفتقار قلت إمن ا كان طلب العارفني بلسان احلال دون املقال مل

حققهم به من وجود معرفته حىت شهدوا منته يف حمنته ونعمته يف نقمته فإذا جتلى هلم بالقوة واجلالل تلقوه 
بالضعف واألذالل فحينئذ يتجلى هلم بإمسه اجلميل فيمنحهم كل مجيل وإذا جتلى هلم بإمسه العزيز أو القهار 

واألفتقار فتتوارد عليهم املواهب الغزار فإذا أردت أيها العارف أن تطلب من موالك شيئاً جلباً أو  تلقوه بالذلة
دفعاً فعليك باألضطرار واألضطرار هو أن يكون كالغريق يف البحر أو الضال يف التيه القفر وال يرى لغياثه إال 

الك شيء مثل أضطرارك إليه والوقوف بني مواله وال يرجوا لنجاته من هلكته أحداً سواه فما طلب لك من مو
  يديه متحلياً حبلية العبيد هنالك تنال كل ما تريد كما قال الشاعر

  والعبد ال يدع األدب... أدب العبيد تذلل 
  نال املودة وأقترب... فإذا تكامل ذله 

  وقال آخر
  حللت حملة العبد الذليل... وما رمت الدخول عليه حىت 

  وصنت النفس عن قال وقيل... ذاها وأغضيت اجلفون على ق
وإذا أردت ورود املواهب عليك وهي العلوم اللدنية واألسرار الربانية فال شيء أسرع لك هبا مثل الذلة 

واألفتقار بني يدي احلليم الغفار يكون قلباً وقالباً فينبغي لك حينئذ أن تستعد لكتب املواهب ونيل املرتب قال 
اء واملساكني وقال تعاىل أمن جييب املضطر إذا دعاه وقال أيضاً ولقد نصركم اهللا ببدر تعاىل إمنا الصدقات للفقر

وأنتم أذلة وقال صلى اهللا عليه وسلم أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وقال 
اقة إىل اهللا يف شيء إال قال اهللا ت عاىل للمالئكة لوال أنه ال سهل بن عبد عبد اهللا رضي اهللا عنه ما أظهر عبد ف

حيتمل كالمي ألجبته لبيك لبيك اه فإذا طلبت الدخول مع األحباب فقف ذليالً حقرياً بالباب حىت يرفع بينك 
وبينهم احلجاب من دون حيلة منك وال أسباب وإمنا هو فضل من الكرمي الوهاب كما أشار إىل ذلك بقوله لو 

دعاويك مل تصل إليه أبداً ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر  كنت ال تصل إليه إال بعد فناء مساويك وحمو 
وصفك بوصفه وغطي نعتك بنعته فوصلك إليه مبا منه إليك ال مبا منك إليه قلت الوصول إىل اهللا هو العلم به 

وبإحاطته حبيث يفين من مل يكن ويبقي من مل يزل وهذا ال يكون إال بعد موت النفوس وحط الرؤوس وبذل 
ألرواح وبيع األشباح لقوله تعاىل أن اهللا أشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة أي جنة املعارف ا

ألهل اجلهاد األكرب وجنة الزخارف ألهل اجلهاد األصغر ولقوله عليه السالم موتوا قبل أن متوتوا ذكره 
ل على اهللا إال من بابني أحدمها املوت األكرب وهو النقشبندي يف شرح اهلائية حديثاً وقال يف لطائف املنن ال يدخ

  املوت احلسي والثاين املوت الذي تعنيه هذه الطائفة يعين موت النفوس وقال الششتري رضي اهللا عنه
  لن ينال الوصال من فيه فضله... أن ترد وصلنا فموتك شرط 

  وقال أيضاً
ا   ليس يدرك وصايل كل من فيه بقي



ضي اهللا عنه ال يصل الويل إىل اهللا تعاىل ومعه شهوة من شهواته أو تدبري من تدبرياته وقال الشيخ أبو احلسن ر
وأختيار من أختياراته اه وهذه التصفية ليست هي من فعل العبد وكسبه وإمنا هي بسابق عناية ربه فلو كان 

ل أبداً لكن احلق تعاىل من العبد ال يصل إىل اهللا تعاىل إال بعد فناء مساويه وحمو دعاويه من حيث هو هو مل يص
كرمه وجوده إذا أراد أن يطوي عنه مسافة البعد أظهر له من أنوار قدسه ونعوت وصفه ما يغيب به العبد عن 

شهود نفسه فحينئذ تفين املساوي ومتتحق الدعاوي فيحصل الوصول ويبلغ املأمول مبا من اهللا إىل العبد من 
اء املساوي هو التطهري من  سابق العناية والوداد ال مبا من العبد إىل اهللا من الكد واألجتهاد وأن شئت قلت فن

أوصاف البشرية وهي األخالق املذمومة من حيث هي وحمو الدعاوى وهو التربي من احلول والقوة حبيث ال 
القهار  يرى لنفسه فعالً وال تركا وال نقصاً وال كماالً وإمنا هي غرض لسهام األقدار جتري عليها أحكام الواحد

فتحقيق هذين األمرين على الكمال مع وجود النفس كاد أن يكون من احملال لكن احلق تعاىل لكرمه وجوده إذا 
رأى منك صدق الطلب وأراد أن يوصلك إليه وصلك إىل ويل من أوليائه وأطلعك على خصوصيته وأصفائه 

يستر احلق تعاىل وصفك الذي هو  فلزمت األدب معه فما زال يسري بك حىت قال لك ها أنت وربك فحينئذ
وصف العبودية بوصفه الذي هو وصف احلرية فتتحنس أوصاف البشرية بظهور أوصاف الروحانية ويعطي 

أيضاً نعتك الذي هو احلدوث بنعته الذي هو القدم أو غطي نعتك الذي هو العدم بنعته الذي هو الوجود وقال 
بقدرته وضعفك بقوته ويصرفك عن شهود ذلك منك  الشيخ زروق ستر فقرك بغناه وذلك بعزه وعجزك

وإليك بشهود ما منه إليه اه قلت وهو الزم ملا فسر به من وصف العبودية ونعت احلرية فوصلك حينئذ مبا منه 
عليك من األحسان واللطف واألمتنان ال مبا منك إليه من اجملاهدة والطاعة واألذعان ومثال النفس كالفحمة 

ابون زاد سوادها فإذا أشتعلت فيها النار ونفخ فيها الريح كستها النار ومل يبق للون الفحمة كلما غسلتها بالص
أثر فكذلك أوصاف البشرية إذا كساها نور الروحانية تغطت ظلمة البشرية ومل يبق هلا أثر فتنقلب البشرية يف 

  صفة روحانية ويف ذلك يقول الششتري يف بعض أزجاله
  لت البشريازا... فمىت ما يبني يل 
  يف صفا روحانيا... وحتولت غريي 

ذكر  والنار اليت حترق البشرية هي خمالفة اهلوي وحتمل النفس ما يثقل عليها كالذل والفقر وحنومها مع دوام 
األسم املفرد فكلما فىن فيه ذابت بشريته وقويت روحانيته حىت تستويل على بشريته فحينئذ يكون احلكم هلا 

ورها وتغرق يف شهود عظمة حمبوهبا فحينئذ حيصل الوصال ويتحقق الفناء يف ذي العظمة فتغيب يف نور مذك
واجلالل وللششتري أيضاً رضي اهللا عنه، فألتفت اخلطاب، ومسعت مين، كلي عن كلي غاب، وأنا عين مغين، 

ريي، وباهللا وأرتفع يل احلجاب، وشهدت أين، ما بقي يل أثر، غبت عن أثرى، مل أجد من حضر، يف احلقيقة غ
التوفيق هذا آخر الباب الثالث عشر وحاصلها أمرك بالتعلق بأوصاف الربوبية والتحقق بإوصاف العبودية 
وعدم مشاركتك له يف وصف احلرية وما تعودت به من ذلك فأخرق هلا تلك العوائد هنالك حىت تتهذب 

من الذلة واألنكسار وظهور الفاقة وتتأدب وتكتفي بعلم احلال عن وجود الطلب فيكون طلبها شاهد حاهلا 
واألضطرار فحينئذ تترادف عليها املواهب وتنال بذلك غاية املطالب ومنتهى الرغائب وهو الوصول إىل حضرة 

القدس وحمل األنس من غري حيلة وال أكتساب وإمنا هو منة من الكرمي الوهاب من عليها بالوصول وتفضل 
أول الباب الرابع عشر فقال وقال رضي اهللا عنه لوال مجيل ستره مل يكن عليها بالقبول كما أشار إىل ذلك يف 



عمل أهالً للقبول قلت ألن العمل الذي يكون أهالً للقبول هو الذي تتوفر فيه شروط القبول وهو سر 
ا األخالص وغاية احلضور والتربي فيه من احلول والقوة وهذا يف غاية الندور فلوال أن اهللا سبحانه تفضل علين

جبميل ستره فغطي مساوينا جبالئل لطفه وبره ما كان عمل أهالً للقبول أصالً ولكن الذي من بوجود األعمال 
  مين بوجود القبول واألقبال

قال بعضهم ما هناك إال فضله وال نعيش إال يف ستره ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم وقال حيىي بن 
معيب وقلب معيب يريد ا، خيرج من معيبني عمالً بال عيب اه قلت معاذ رضي اهللا عنه مسكني ابن آدم جسيم 

وهلذا املعىن قال تعاىل أولئك الذي نتقبل عنهم أحسن ما عملوا فعرب بعن اليت تدل على التجاوز ومل يقل نتقبل 
اهللا صلى منهم فكأنه قال أولئك الذين نتجاوز عنهم يف أعماهلم فنتقبلها منهم واهللا تعاىل أعلم وروى عن رسول 

اهللا عليه وسلم انه قال البالء واهلوى والشهوة معجزة بطني آدم اه قيل وهو معىن قوله تعاىل أنا خلقنا اإلنسان 
من نطفة أمشاج نبتليه أي اخالط فاختالط به البالء واهلوى والشهوة فركب ابن آدم منها فلزمته الثالثة ما 

البشرية حساً أو معىن مل يبق حكم النظفة إال مشاجية وصار  دامت بنيته قائمة وبشريته موجودة فإذا اهندمت
احلكم للروح النورانية وهللا تعاىل أعلم فإذا تقرر أن عملنا مدخول وليس أهالً للقبول لوال مجيل ستره املأول 
قوله علمت أن افتقارنا إىل عمله وعفوه يف حال الطاعة أعظم من افتقارنا إليه يف حال املعصية كما أبان ذلك ب

أنت إيل حلمه إذا أطعته أحوج منك إليه إذا عصيته قلت وذلك ألن الطاعة بساط العز والرفعة وللنفس فيها 
شهوة ومتعة وألن الناس يلحظون صاحب الطاعة الظاهرة وينظرونه بعني التعظيم ويبادرون إليه باخلدمة 

بذلك ويقنع به دون امللك احلق خبالف والتكرمي وكل ما عظم يف عني اخللق سقط من عني احلق أن كان يفرح 
املعصية فإمنا هي بساط الذل واإلنكسار وحمل السقوط واالحتقار وكحل ما سقط من عني اخللق عظم يف عني 

احلق فكان العبد يف حال طاعته لربه أحوج إىل حلمه وعفوه مه يف حال معصيته ألن الطاعة اليت ينشأ عنها العز 
ية اليت تورث الذل واالفتقار بل يف احلقيقة ليست بطاعة ألن الطاعة اليت توجب واالستكبار أقبح من املعص

البعد ليست بطاعة واملعصية اليت توجب القرب ليست مبعصية ويف احلديث يقول اهللا تبارك وتعاىل أنا عند 
ه أوحى اهللا املنكسرة قلوهبم من أجلي ومن كان اهللا عنده فهو أعظم من ألف مطيع توجب له طاعته طرده وبعد

تعاىل إيل بعض األنبياء عليهم السالم قل لعبادي الصديقني ال يغتروا فإين أن أقم عليهم عديل وقسطي أعذهبم 
ال ييئسوا من رمحيت فإنه ال يكرب على ذنب اغفره اه وقال الشيخ أبو يزيد  غري ظامل هلم وقل لعبادي اخلاطئني 

اعة ألف توبة وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى استغفر ثالثاً رضي اهللا عنه توبة املعصية واحدة وتوبة الط
ا كانت  تعليماً لالمة يف شهود التقصري وإال فال استغفار من طاعة وال ذنب على املختار صلى اهللا عليه وسلم ومل

افتقر ت إىل املعصية بساط الذل واالحتقار كما تقدم وهي أقرب ملقام العبودية والطاعة بساط العز والرفعة ف
حلم اهللا أكثر صار الناس يطلبون الستر يف املعصية أو عنها خوفاً مما ينشأ عنها كما أبان ذلك بقوله الستر على 
قسمني ستر عن املعصية وستر فيها فالعامة يطلبون الستر من اهللا فيها خشية سقوط مرتبتهم عند اخللق واخلاصة 

حلق قلت وسقوط املرتبة وهو باعتبار املعصية على قسمني يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر امللك ا
قسم يقع الستر فيها فال يفضح صاحبها وقسم يقع الستر عنها فال يقع العبد فيها ولو طلبها ملا مشاه من حفظ 

اهللا ورعايته فالعامة يطلبون الستر من اهللا فيها مع وقوعها لئال يسقطوا من عني اخللق فهم يستخفون من الناس 



ال يستخفون من اهللا وهو معهم واهللا ورسوله أحق أن يرضوه أن كانوا مؤمنني فمحط نظرهم إمنا هو شهود و
اخللق غائبني عن نظر امللك احلق وذلك لضعف إمياهنم وقلة يقينهم وانطماس بصريهتم ويف بعض األخبار يقول 

 إميانكم وأن كنتم تعتقدون أين أراكم فلم اهللا تبارك وتعاىل يا عبادي أن كنتم تعتقدون أين ال أراكم فاخللل يف
جعلتموين أهون الناظرين إليكم اه وأما اخلاصة فهم يطلبون من اهللا الستر عنها والعصمة مها خشية أن يسقطوا 
من عني احلق لن صدور املعصية من العبد سوء أدب ومن أساء األدب مع األحباب طرد إىل الباب فإذا وقعت 

ىل االعتذار وصحبهم اخلجل واالنكسار مث وجدوا يف سريهم ومل يقفوا مع نفوسهم إذ ال منهم معصية بادروا إ
وجود هلا يف نظرهم وال التفات هلم إىل اخللق إذ مل يبق يف نظرهم إال امللك احلق غابوا بشهود احلق عن رؤية 

خلاصة فال يطلبون شيئاً اخللق أو بشهود املعىن عن رؤية احلس أبو بشهود املوسوط عن الواسطة وأما خاصة ا
  وال خيافون من

شئ صارت األشياء عندهم شيئاً واحداً واستغنوا بشهود واحداً عن كل واحد فهم ينظرون ما يربز من عنصر 
القدرة فيتلقونه بالقبول والرضي فإن كان طاعة شهدوا فيها املنة وأن كان معصية شهدوا فيها القهرية وتأدبوا 

االنكسار قياماً بأدب شريعة النيب املختار صلى اهللا عليه وسلم وقد وردت أحاديث يف مع اهللا فيها بالتوبة و
دعا عليه السالم بالستر على املساوى ومنها وهي العصمة واحلفظ وطلب  املقامات الثالثة تعليماً لالمة فقد 

به مث إذا ستر احلق مقام الرضا والتسليم ألحكام اهللا القهرية كل ذلك منشور يف كتب األحاديث فال نطيل 
تعاىل مساويك وذنوبك مث توجه الناس إليك بالتعظيم واجملد والتكرمي فاعرف منة اهللا عليك وانظر من املمدوح 

يف احلقيقة هل أنت أو من ستر مساويك كما أبان ذلك بقوله من أكرمك فإمنا أكرم فيك مجيل ستره فاحلمد 
ذا كان احلق تعاىل توىل حفظك برعايته وستر مساويك بستر ملنن سترك ليس احلمد ملن أكرمك وشكرك قلت إ

عنايته فغطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته مث توجه الناس إليك بالتعظيم والتمجيد والتكرمي فاعرف منة اهللا 
عليك وانعزل عن شهود نفسك فمن أكرمك فغنما أكرم فيك مجيل ستره فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته وال 

ال قليالً ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من أحداً أبداً فاحلمد يف احلقيقة إمنا هو ملن تبعتم الشيطان إ
ا أسدي إليك من  سترك ال ملن أكرمك إذ لو أظهر للناس ذرة من مساويك ملقتوك وأبغضوك فاشكر اهللا على م

خ زروق رضي اهللا عنه إذ لوال ستره الكرم وغطى عليك من املساوى أنيت توجب أنواع األذاية والنقم قال الشي
اً لوال ستره فيها لكنت مهاناً عند اخللق وخمصوصاً باملقت بينهم ولوال نعمة ريب  عن املعاصي ما كنت مطيع

لكنت من احملضرين فاخللق كلهم إمنا يتعاملون بينهم بستر موالهم ولو خال عبده من ستره ألبغضه أحب الناس 
يه وألهلكمه أرأف اخللق به وهللا در القائلئ صارت األشياء عندهم شيئاً واحداً إليه وألذاه أشفق اخللق لع

واستغنوا بشهود واحداً عن كل واحد فهم ينظرون ما يربز من عنصر القدرة فيتلقونه بالقبول والرضي فإن 
واالنكسار قياماً  كان طاعة شهدوا فيها املنة وأن كان معصية شهدوا فيها القهرية وتأدبوا مع اهللا فيها بالتوبة

بأدب شريعة النيب املختار صلى اهللا عليه وسلم وقد وردت أحاديث يف املقامات الثالثة تعليماً لالمة فقد دعا 
عليه السالم بالستر على املساوى ومنها وهي العصمة واحلفظ وطلب مقام الرضا والتسليم ألحكام اهللا القهرية 

ل به مث إذا ستر احلق تعاىل مساويك وذنوبك مث توجه الناس إليك كل ذلك منشور يف كتب األحاديث فال نطي
بالتعظيم واجملد والتكرمي فاعرف منة اهللا عليك وانظر من املمدوح يف احلقيقة هل أنت أو من ستر مساويك كما 



 أبان ذلك بقوله من أكرمك فإمنا أكرم فيك مجيل ستره فاحلمد ملنن سترك ليس احلمد ملن أكرمك وشكرك قلت
إذا كان احلق تعاىل توىل حفظك برعايته وستر مساويك بستر عنايته فغطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته مث توجه 

الناس إليك بالتعظيم والتمجيد والتكرمي فاعرف منة اهللا عليك وانعزل عن شهود نفسك فمن أكرمك فغنما 
إال قليالً ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته  أكرم فيك مجيل ستره فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته وال تبعتم الشيطان

ال ملن أكرمك إذ لو أظهر للناس ذرة من  ما زكى منكم من أحداً أبداً فاحلمد يف احلقيقة إمنا هو ملن سترك 
ا أسدي إليك من الكرم وغطى عليك من املساوى أنيت توجب  مساويك ملقتوك وأبغضوك فاشكر اهللا على م

شيخ زروق رضي اهللا عنه إذ لوال ستره عن املعاصي ما كنت مطيعاً لوال ستره فيها أنواع األذاية والنقم قال ال
لكنت مهاناً عند اخللق وخمصوصاً باملقت بينهم ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين فاخللق كلهم إمنا يتعاملون 

لعيه وألهلكمه أرأف بينهم بستر موالهم ولو خال عبده من ستره ألبغضه أحب الناس إليه وألذاه أشفق اخللق 
  اخللق به وهللا در القائل

ا يب من خري  ظلوم كما تدري... يظنون يب خرياً وم   ولكنين عبد 
  وألبستين ثوباً مجيالً من الستر... سترت عيويب كلها عن عيوهنم 

  حيب ولكن شبهوين بالغري... فصاروا حببوين وما أنا بالذي 
  يا موالي يف موقف احلشروكن يل ... فال تفضحين يف القيامة بينهم 

وملا بلغت األذية كل مبلغ من حبيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما زاد على أن قال ال غىن يل عن عافيتك 
عافيتك أوسع يل احلديث اه وسيأيت التقسيم يف شهود اخللق يف حالة النعم وأن الناس على ثالثة أقسام قوم 

هدون إال اخلالق وقوم خواص اخلواص يشهدون اخلالق يف اخللق عوام ال يشهدون إال اخللق وقوم خواص ال يش
حق حقه كما يأيت مبيناً أن شاء اهللا وإذا حتققت أن الذي أكرمك هو  واملوسوط يف الوسطة فيعطون كل ذي 

الذي ستر عيوبك وغطى مساويك بعد اطالعه على خفاياها وعلمه خبباياها فاختذه صاحباً وكن له مراقباً ودع 
انباً كما نبه عليه بقوله ما صحبك من صحبك وه بعينك عليم وليس ذلك االموالك الكرمي قلت وإذا الناس ج

علمت أنه ليس لك صاحب األموالك فارعف حقيقة صحبته والزم األدب يف ظاهرك وباطنك واستحى منه أن 
ابه ساتيحوا من اهللا يراك حيث هناك أو يفقدك حيث أمرك ويف احلديث عه صلى اهللا عليه وسلم انه قال ألصح

حق احلياء قالوا أنا نستحي واحلمد هللا قال هلم احلياء من اهللا حق احليا، أن حتفظ الرأس وما حوى والبطن وما 
اء اه فالصاحب الذي يدوم لك هو الذي  وعى وتذكر القرب واللبلى فمن فعل ذلك فقد استحي من اهللا حق احلي

مة من التكلف الرياء والتصنع وليس ذلك األموالك العامل خبفاياك يصحبك وهو عامل بعينك ألن ذلك داع للسال
املطلع على سرك وعالنيتك أن عصيته سترك وأن اعتذرت إليه قبل عذرك وقد قيل من احلكمة يف قوله تعاىل 

ب ألن أن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم مع أن الكل ملكه ثالثة أشياء أحدها البشارة بعدم الرد بالعي
املشتري عامل به الثاين ليسلم العبد نفسه إليه فيتوىل تدبريه إذ ال يتم بيع بالتسليم وال كفاية إال بعد اقباض 

الثالث اظهاراً لتمام الفضل يف ظهور النسبة هللا سبحانه وذكر الصحبة يف جانب احلق وقعت يف حديث أنت 
والظاهر أن الشيخ يرى ذلك يف حمل إشارة األدب  الصاحب يف السفر واختلف يف اطالقه يف غري ذلك احملل

واالحنياش وعليه مر أبو حامد الغزايل يف بعض كتبه قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه واعلم أن األمر الذي 



يرغب يف الصحبة ويعقد احملبة واملودة أمران أحدمها ما تقدم من كون الصاحب يغطي شينك حبلمه ويستر 
ه حيبك ويطلبك إىل حضرته من غري غرض وال منفعة له يف صحبتك وإىل الثاين أشار وصفك بوصفه والثاين كون

بقوله خري من تصحب من يطلب ال لشئ يعود منك إليه قلت وال يوجد هذا الوصف اجمليد إال للغين احلميد 
يشاء بال الفعال ملا يريد حيب من يشاء بال علة وال سبب وميقت من يشاء بال ضرر يلحقه وال تعب يقرب من 

عمل ويبعد من يشاء بال زلل ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء اهللا هلدى الناس 
مجيعاً وكالمنا إمنا هو مع أهل التحقيق وأما باعتبار احلكمة وأهل التشريع فال يظلم ربك أحداً ولكن فاعل 

  ن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه وللجيلي رمحه اهللالسبب هو فاعل املسبب من وجد خرياً فليحمد اهللا وم
  فإين يف حكم احلقيقة طائع... إذا كنت يف حكم الشريعة عاصياً 

فخري من تصحبه أيها اإلنسان موالك الذي يطلبك حلضرته وجيتبك حملبته من غري نفع منك إليه وإمنا هو برور 
رره وأقرب من نفعه قال بعضهم جرب الناس جتدهم واحسان منه إليك فكيف تتركه وتطلب اإلنس بغريه وض

عقارب فإذا طلبت الصحبة فاصحب العارفني الذين ينهضك حاهلم ويدلك على اهللا مقاهلم وهللا در صاحب 
  .العينية حيث يقول يف عينيته

  هلم من كتاب احلق تلك الوقائع... فشمر ولذ باألولياء فإهنم 
  ومنهم ينال الصب ما هو طامع... هم الذخر للملهوف والكنز والرجا 
  هبم جيذب العشاق والربع شاسع... هبم يهتدي للعني من ضل يف العمى 

افع... هم الناس فالزم أن عرفت مجاهبم    ففيهم لضر العاملني من
  وقال يف التحذير من صحبة غريهم من الغافلني والعوام

  فما واصل العذال إال مقاطع... وقاطع ملن واصلت أيام غفلة 
  لقرب انتساب يف املنام مضاجع... جانب جناب األجنيب لو انه و

  ومن خلة للقلب تلك الطبائع... فللنفس من جالسها كل نسبة 

واحلاصل أن صحبة من يوصل إىل اهللا فما هي إال صحبة اهللا إذ ما مث سواه والنظر إىل العارف باهللا فإمنا هو نظر 
هللا فصار نوراً حمضاً من نور اهللا وفيهم قال عليه السالم أن اهللا رجاالً من إىل اهللا إذ مل تبق فيه بقية عليه لغري ا

وجودون ال ينقطعون أبداً ظاهرون ظهور الشمس ال خيفون . نظر إليهم سعد سعادة ال يشقى بعدها أبداً اه وهم
اء وشواتة األعداء إال على من أراد اهللا منه طرداً وبعداً والعياذ باهللا من السلب بعد العطاء ومن سوء القض

وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة آمني مث فائدة صحبه العارفني هو حصول اليقني كما 
أشار بقوله لو أشرق لرأيت اآلخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ولرأيت حماسن الدنيا قد ظهرت كسفه الفناء 

وهم ال خيالطه ريب وال يصحبه اضطراب مشتق من يقن املاء إذا عليها قلت اليقني هو العلم الذي ال يزامحه 
حبس ومل جير شبه به العلم إذا صحبته الطمأنينة ومل يبق للقلب فيه حترك وال اضطراب وإشراق نوره هو ظهور 

ىل أثره على اجلوارح فيظهر فيا الزهد يف الدنيا والرغبة يف اآلخرة ويظهر منه االحنياش إىل اهللا واالشتياق إ
حضرة مجاله والسكون واخلضوع حتت قهر جالله واملسارعة إىل ابتغاء مرضاته واملبادرة إىل مكان حمابة وهلج 

اللسان بذكره وشغل القلب بالفكرة يف عظمته وهيمان الروح يف حضرة قربه وسكرها من شارب حبه 



أيضاً أن يصري اآلجل عاجالً والبعيد واغتمارها بشهود قربه فهذه عالمة إشراق نور اليقني يف القلب ون عالمته 
  حاصالً والغيب شهادة فإن ما توعدون ألت وما أنتم مبعجزين ولنا يف هذا املعىن

  وكن أبداً بعشق واشتياق... فال ترضى بغري اهللا حباً 
  وحتظى بالوصال وبالتالق... ترى األمر املغيب ذاعياً 

  كنت ذيلت هبما قول القائل
  وال عطش وساقي القوم باق...  فال دهش وحام احلي حي

  وما حي على الدنيا بباق... فما الدنيا بباقية حلي 

فلو أشرق نور اليقني يف قلبك لرأيت اآلخرة واآلتية حاضرة ليك أقرب إليك من أن ترحل إليها إذ هي الراحلة 
ي قد انكسف نور إليك واملدركة ل ولرأيت حماسن الدنيا الومهية الفاين قد ظهرت كسفه الفناء عليها أ

وجودها بظهور ظلمة فنائها فصار ما كان ظاهراً باطناً صار ظاهراً وما كان كثيفاً صار لطيفاً وما كان لطيفاً 
صار كثيفاً وما كان صار شهادة وما كان شهادة صار غيباً وإمنا بعد ذلك عن اخللق ضعف إمياهنم وقلة نور 

الدنيا مكسوفة أنوارها بادية عوارها كما رآها حارثة رضي اهللا عنه إيقاهنم ولو أشرق نور اليقني يف قلوهبم أو 
حني أخرب عن حقيقة إميانه فقد روى عن أنس رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبشي إذا 

باهللا استقبله شاب من األنصار فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمناً 
حقاً فقال له انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة إميانك فقال يا رسول اهللا عزفت نفسي عن الدنيا 
أي أدبرت وهربت فأسهرت ليلى وأظمأت هناري فكاين بعرش ريب بارزاً وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون 

فالزم عبد نور اهللا اإلميان يف قلبه قال رسول ادع اهللا  فيها وكأين أنظر إىل أهل النار يتعاون فيها فقال له أبصرت
يل بالشهادة فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقتل يوم بدر شهيداً فجاءت أمه إىل رسول اهللا صلى اهللا 
ا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا قد علمت منزلة حارثة مىن فإن يكن يف اجلنة أصرب وأن مل يكن يف اجلنة ترى م

أصنع فقال أوهبلت أجنة هي أهنا جنان وأن ابنك أصاب الفردوس األعلى فرجعت ويف تضحك وتقول بخ بخ 
يا حارثة اه كما رآها معاذ بن جبل رضي اهللا عنه حني دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يبكي فقال له 

حق حقيقة فما مصداق ما تقول  كيف أصبحت يا معاذ قال أصبحت مؤمناً فقال أن لكل قول مصداقاً ولكل
فقال يا رسول اهللا ما أصبحت صباحاً قط إال ظننت ال أمسي وما أمسيت قط إال ظننت ال أصبح وال خطوت 

خطوة قط إال ظننت أين ال أتبعها بأخرى وكأين أنظر إىل كل أمة جاثية كل أمة تدعى إىل كتاهبا معها نبيها 
وكأين أنظر إىل عقوبة أهل النار وثواب أهل اجلنة فقال صلى اهللا عليه وأوثاهنا اليت كانت تعيد من دون اهللا 

وسلم عرفت فالزم فهذان الرجالن األنضاريان أشرق نور اإليقان يف قلوهبما وشرح اهللا به صدورمها فرأوا ما 
النور إذا  كان آجالً عاجالً وما كان آتياً واصالً ويف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أن

دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح قيل يا رسول اهللا هل لذلك من عالمة يعرف هبا قال نعم التجايف عن 
دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود واالستعداد للموت قبل نزوله أو كما قال عليه السالم وقال أمحد بن عاصم 

العبد حىت يشاهد به أمور آخرته وخيرق به كل حجاب بينه األنطاكي رمحه اهللا اليقني نور جيعله اهللا يف قلب 
وبينها حىت يطالع اآلخرة كاملشاهدة هلا اه قلت فإذا تكامل إشراق اإليقان غطى وجود األكوان ووقع العيان 



على فقد األعيان ومل يبق األنوار امللك الديان كما أشار إىل ذلك بقوله ما حجبك عن اهللا وجوده وجود معه إذ 
شئ معه ولكن حجبك عنه توهم موجود معه قلت احلق تعاىل ظاهر ونوره للبصائر باهر إمنا حجبه مقتضى ال 

امسه احلكيم وامسه القاهر فما حجبك عن شهود احلق وجود شئ معه إله مع اهللا تعاىل اهللا عما يشركون ولكن 
 شئ هو األول واآلخر حجبك عن شهودة توهم وجود موجود معه ال شئ معه وكما كان وال شيء بقى وال

والظاهر والباطن واحد يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله فالفعل ال يصدر من غري صفة والصفة ال تفارق املوصوف 
فالفعل متحد والفاعل واحد والصفة متحدة واملتصف هبا واحد وللششتري رضي اهللا عنه، صفايت ال ختفي ملن 

حساس ترى عرب، وسبب توهم الغريية عدم الفكرة وسبب عدم نظر وذايت معلومة تلك الصور، فافن عن اال
الفكرة حب العاجلة فهي الشاغلة للقلوب عن السري إىل حضرة عالم الغيوب وحكمة حب الدنيا ظهور 

القهرية فمن قهاريته تعاىل أن احتجب بال حجاب وغطي نور مشسه باألسحار وأيضاً قوالب العبودية حجبت 
وجود احلكمة ستر ظهور القدرة وقال بعض العارفني احلق تعاىل منزه عن األين واجلهة مظاهر أنوار الربوبية و

والكيف واملادة والصورة ومع ذلك ال خيلو منه أين وال مكان وال كم وال كيف وال جسم وال جوهر وال 
  عرض ألنه للطفه سار يف كل شئ ولنوريته ظاهر يف كل شيء وال طالقه واحاطته متكيف

 متقيد بذلك ومن مل يذق هذا ومل يشهده فهو أعمى البصرية حمروم عن مشاهدة احلق اه ومن بكل كيف غري
كالم ابن وفا رضي اهللا عنهكل كيف غري متقيد بذلك ومن مل يذق هذا ومل يشهده فهو أعمى البصرية حمروم 

ا رضي اهللا عنه   عن مشاهدة احلق اه ومن كالم ابن وف
  لرمحن ذو العرش اجمليدهو ا... هو احلق احمليط بكل شئ 
  هو الرب احملجب يف العبيد... هو النور املبني بغري شك 

  فيخفيه الشهود عن الشهيد... هو املشهود يف اإلشهاد يبدو 
  هو العني العيان لكل غيب هو املقصود من بيت القصيد

  سجود يف القريب ويف العبيد... مجيع العاملني له ظالل 
  فكف النفس عن طلب املزيد...  وهذا القدر يف التحقيق كاف

وقال الشيخ القطب موالي عبد السالم بن مشيش خماطباً لوارثه الشيخ أب ياحلسن الشاذيل رضي اهللا عنهما 
يف وصية له وقد تقدمت حدد بصر اإلميان جتد اهللا تعاىل يف كل شيء وعند كل شئ وقبل كل شئ وبعد كل 

شئ وحميطاً بكل شئ بقرب هو وصفه وحبيطة هي نعته وعد شئ وفوق كل شئ وحتت كل شيء وريباً من كل 
عن الظرفية واحلدود وعن األماكن واجلهات وعن الصحبة والقرب يف املسافات وعن الدور باملخلوقات واحمق 
الكل بوصفه األول واآلخر والظاهر والباطن وهو هو كان اهللا وال شئ معه وهو اآلن على ما عليه كان اه قال 

بقوله وعد اخل على أن ما جرى يف كالمه من الظروف ليست بزمانية وال مكانية ألهنا من ملة بعضهم ونبه 
اعتقد كما ال تنزيه وبطالن التشبيه ومتسك بقوله عز وجل ليس كمثله شئ وهو  األكوان وإمنا هي أمور ذوقية ف

جدوه بل هو من حمض اإلميان السميع البصري وسلم ذلك ألهله فإهنم على بصرية فيما رمزوا إليه مما ذاقوه وو
وخالص العرفان وهو حقيقة التوحيد وصفو اإلميان وأما قوله وهو اآلن على ما عليه كان وإن مل يرد يف احلديث 

الصحيح فهو يف نفسه صحيح إذ ال وجود يف احلقيقة لألشياء معه تعاىل وإمنا هي كاخليال ووجود الظالل فال 



باجلملة فمن غلب عليه شهود األحدية وكوشف بسر الوحانية واستغرق يف تنسخ أحديته وال ترفع فردانيته و
احلقيقة العيانية انقطع عن الشهور بنفسه وغاب عن السوى بالكلية وأن رد إىل الشعور به رآه قائماً به وظارهاً 

ني البصرية فيه وبه حكماً من أحكامه أه وقال يف لطائف املنن وأشبه شئ بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بع
وجود الظالل والظل ال موجود باعتبار مجيع مراتب الوجود وال وعدوم باعتبار مجيع مراتب العدم وإذا اثبتت 

ظلية لآلثار مل تنسخ أحدية املؤثر ألن الشئ إمنا يشفع مبثله ويضم إىل شكله كذلك أيضاً من شهد ظلية اآلثار مل 
ال تعوق السفن عن التسيار ومن ها هنا تبني لك أن احلجاب ليس تعقه عن اهللا فإن ظالل األشجار يف األهنار 

أمراً وجودياً بينك وبني اهللا تعاىل ولو كان بينك وبينه حجاب وجودي للزم أن يكون أقرب إليك منه وال شئ 
أقرب من اهللا فرجعت حقيقة احلجاب إىل توهم احلجاب اه وملا قرر أم راوحلدة ونفي وجود الغريية استشعر 

الً يقول له وهذه املكونات الظاهرة فما تقول فيها مع ثبوت الوحدة فأجاب بأهنا قائمة به ولوال ظهور نوره سائ
فيها ما ظهرت كما بني ذلك بقوله لوال ظهوره يف املكونات ما وقع عليها وجود أبصار لو ظهرت صفاته 

مية لطيفة خفية نورانية روحانية وليس اضمحلت مكوناته قلت كان اهللا وال شئ معه فكانت اخلمرة األزلية القد
هناك شكل وال رسم متصفة بصفات املعاين واملعنوية متسمية بأمسائها القدمية منعوتة بنعوت اجلالل واجلمال 

فاقتضت اخلمرة ظهور حسنها ومجاهلا واقتضت الصفات ظهور آثارها واألمساء ظهور مطالبها فقبضت الصفات 
ة ملقتضى امسه الظاهر وامسه القادر فطلبها أيضاً أمسه الباطن وامسه احلكيم فابطنها من النور اللطيف قبضة نوراني

يف حال ظهورها وغطاها يف حال بروزها فكانت ظاهرة باطنة مث تفرغت تلك القبضة على تفاريع كثرية بعدد 
  .صاحب العينية الصفات وتنوعت على أجناس كثرية بتنوع األمساء فاملاء واحد والزهر ألوان ويف ذلك يقول

  مراء هبا من حسن وجهي المع... وكل الورى طرا مظاهر طلعيت 
  أجل يل ذوات الكل نوري ساطع... ظهرت بأوصاف الربية كلها 

فبحر اجلربوت فياض إىل عامل املكوت مث احتجب باحلكمة فصار ظاهره ظلمة وبانه نوراً ظاهره حكمة وباطنه 
يع جربوت فإذا تقرر هذا علمت أن األكوان ال وجود هلا من ذاهتا قدرة ظاهره ملك وباطنه ملكوت واجلم

  فلوال ظهور احلق هبا ما ظهرت وال وقع عليها أبصار اخللق كما قال القائل
  فوجوده لواله عني حمال... من ال وجود لذاته من ذاته 

  وقال آخر
  فما مث موصول وما مث بائن... فلم يبق إال احلق مل يبق كائن 

  بعيين شيئاً غريه إذ أعاين... رهان العيان فما رأى بذا جاء ب
وظهور تعاىل بواسطة جتليات األكوان فيه لطف كبري إذ ال ميكن شهوده ومعرفته إال بواسطة هذه التجليات ولو 

ظهر باألوصاف اليت كان عليها يف األزل بال واسطة لتالشت الكائنات واضمحلت ويف احلديث حجابه النور 
 حرقت سبحات وجهه كل شئ أدركه بصره اه وهذا معىن قوله لو ظهرت صفاته اضمحلت لو كشف عنه ال

مكوناته أي لو ظهرت نعوته األصلية األزلية ال ضمحلت املكونات احلديثة إذ الكائنات كلها تكثيف لألسرار 
  اللطيفة اليت هي نعت اخلمرة األزلية اليت أشار إليها ابن الفارض يف مخر يته بقوله

  ونور وال نار وروح وال جسم... وال ماء ولطف وال هوى صفاء 



  قدمي وال شكل هناك وال رسم... تقدم كل الكائنات حديثها 
فلو ظهرت األسرار اللطيفة لتالشت الكائنات الكثيفة إذ ال ظهور للكثيف إذا رجع لطيفاً وما مثال الكون إال 

رجعت إىل أصلها ماء ومليبق للثلجة أثر فكذلك كالثلجة ظاهرها جامد وباطنها مائع فإذا ذوبت الصلجة 
املكونات احلسية إذا ظهرت أسرارها اللطيفة اليت قامت هبا ذابت ذواهتا الكثيفة وال تالشت ورجعت ألصلها 

  وإىل هذا املعىن أشار صاحب العينية بقوله
  وأنت هلا ال ماء الذي هو نابع... وما الكون يف التمثال إال كثلجة 

  وغري أ، يف حكم دعته الشرائع...  حتقيقنا غري مائة فما الثلج يف
  ويوضع حكم املاء واألمر واقع... ولكن بذوب املاء يرفع حكمه 

فمن وقف مع ظاهر الثلجة أنكر املاء الذي يف باطنها وكان جاهالً حبقيقتها ومن نفذ إىل باطنها عرف أصلها 
ها وباطنها عربة ملن نفذ إىل أصلها وقد مثلوا أيضاً وفرعها وكذلك األكوان ظاهرها غرة ملن وقف مع كثافت

الكون بصورة جربيل حني كان يتصور يف صورة دحية فمن رآه كثيفاً قال دحية وأنكر أن يكون ملكاً ومن 
عرف أصله مل ينكره ومل يقف مع ظاهره فإذا تلطف ورجع إىل أصله ذهبت تلك الصورة واضمحلت فكذلك 

ام موجوداً يف احلس رأى وظهر فإذا رجع إىل أصله بظهور أسراره اليت قام هبا الكون إمنا هو خيال فما د
  اضمحل ومل يبق له أثر وقد أشار إىل هذا صاحب العينية أيضاً بقوله

  ففي كل شئ من مجايل لوامع... جتليت بالتحقيق يف كل صورة 
  تصور روحي فيه شكل خمادع... فما الكون يف التمثال إال كدحية 

ال ويسمون  هذه األسرار اليت قامت هبا األكوان معاين ويسمون األكوان أواين حاملة للمعاين فلو ظهرت املعاين 
  ضمحلت األواين ومن وقف مع حس األواين حجب عن أسرار املعاين ويف ذلك بقول الششترى رضي اهللا عنه

  وخض حبر ال معاين... ال تنظر إىل األواين 
  تراين... لعلك 

  ض رضي اهللا عنهوقال ابن الفار
  للطف املعاين واملعاين هبا تسموا... ولطف األواين يف احلقيقة تابع 

فاألواين كلها لطيفة يف احلقيقية تابعة للطف املعاين ألهنا منها وإمنا تكثف يف حق أهل احلجاب الذين وقفوا مع 
اً وقالباً فعظم عليهم احلس وقويت د ائرة حسهم وغلظ احلجاب يف ظواهر األشياء واشتغلوا خبدمة احلس قلب

حقهم فعبادهتم حسية وفكرهتم حسية وذلك لصحبتهم أهل احلس ولو صحبوا أهل املعاين الشتغلوا خبدمة املعاين 
حىت تتلطف هلم األواين قال شيخ شوخنا سيدي على اجلمل رضي اهللا عنه سألت الشيخ يعين سيدي العريب ابن 

يشفن غليل اإلنسان إال احلس يعين العبادة احلسية وال ظننت قط أن  عبد اهللا فقلت يا سيدي كنت أظن أنه ال
فعل املعاين يشفي الغليل أبداً واآلن وجدت نفسي بالعكس ال يشفي غليلها إال املعاين فأجابين بأن قال يا ولدي 

ا رافقت ملا كانت مهتك مشورة للحسيات أمدك اهللا فيها فصرت ال تقنع إال باحلسيات واآلن انعكس األمر مل
أهل املعاين أثرت معرفتهم فيك بتشوير مهتك لبالد املعاين وملا انقلبت مهتك عن بالد احلس وشورت لبالد 
املعاين أمدك اهللا فيها فصت تقطع باملعاين كما كنت تقطع باحلسيات اه خمتصراً فكل من صحب أهل املعاين 



ية تلطفت يف حقه األواين ومل ير إال املعاين قلت ومما وانقلبت مهته لبالد املعاين حىت صارت بعادته باطنية معنو
من اهللا على بصحبه أهل املعاين إين إذا نظرت إىل الكون بعني بصرييت من عرشه إىل فرشه ذاب وتالشى ومل يبق 
له أثر واهللا ذو الفضل العظيم تنبيه سئل سيدي أمحد بن يوسف امللياين عن ذات احلق تعاىل هل معنوية أو حسية 

قال هي حسية ال تدرك قال سيدي عبد اهللا اهلبطي وهذا مما يدل على حتقيق معرفته قلت ذات احلق تعاىل ف
موجودة لطيفة ال تدركها األبصار وال تكيفها العقول متصفة بصفات املعاين واملعنوية ولو كانت صفة أو معىن 

واملعىن ال يقوم بنفسه وال بد ا، يقوم بغريه  كما يزعمه النصارى مل تتصف بصفات املعاين وال املعنوية ألن الصفة
ال يقبض إال باحلس وقوهلم أيضاً ال تنظر إىل  والصفة ال تتصف بصفة أخرى وأما قول بعض املتأخرين املعىن 

األواين وخض حبر املعاين وقوهلم األكوان أواين حاملة للمعاين فاعلم انه قد تقدم أهنم يطلقوهنم على أسرار الذات 
مرة األزلية معاين خلفائها ولطافتها فأشبهت املعاين من هذا الوجه فتحصل أن احلس ال قيام له إال باملعىن وهي اخل

  وهي معاين أسرار الذات فصار قيام األشياء كلها باهللا وال وجود هلا معه وهو الذي أشار إليه بن الفارض بقوله
ال... وقامت هبا األشياء مث حلكمه    له فهم هبا احتجبت عن ك ملن 

أي قامت األشياء كلها بالذات العلية أي بأسرارها اللطيفة األزلية وقوهلم أيضاً الذات عني الصفات والصفات 
ا كان ال ظهور للذات إال من أنوار الصفات وال قيام للصفات إال بالذات والصفات ال  عني الذات فاعلم أنه مل

لعبارة حتويشاً للجمع وفراراً من الفرق وهو اصطالح تفارق املوصوف صار كان هذا عني هذا فنطقوا بتلك ا
منهم مسوا ما تكثف وظهر للحس صفات وما بطن من سر الربوبية ذاتاً ومعين والصفات ال تفارق املوصوف 

كما تقول يف الثلجة ظاهرها ثلج وباطنها ماء فالثلج صفات واملاء ذات الثلج حس واملاء معىن للطافته وخفائه 
قال بن عباس رضي اهللا عنه يف تفسري قوله تعاىل وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض صار كأن معىن 

مجيعاً منه قال يف كل شئ اسن من أمسائه واسم كل شئ من امسه فإمنا أنت بني أمسائه وصفاته وأفعاله باطناً 
األفعال وكشف بقدرته ظارهاً حبكمته ظهر بصفاته وبطن بذاته حجب الذات بالصفات وحجبت الصفات ب

العلم باإلرادة وأظهر اإلرادة باحلركات وأخفى الصنع يف الصنعة وأظهر الصنعة بالذوات فهو باطن يف غيبة 
وكظاهر حبكمته وقدرته ليس كمثله شئ وهو السميع البصري اه نقله شارح بداية السلوك هكذا عن ابن عباس 

الذات بأنوار الصفات وهي أثرها وقوله وحجب رضي اهللا عنه فقوله حجب الذات بالصفات أي حجب أسرار 
الصفات باألفعال ألن األفعال ظروف للصفات ألهنا أثر من آثارها ومظهرة هلا وقوله وكشف العلم باإلرادة أي 

أظهر ما سبق يف علمه بإرادته املخصصة لوقت إظهاره وقوله وأظهر اإلرادة باحلركات أي أظهر ما سبق من 
الدالة على ما أراد وقوله وأخفي الصنع يف الصنعة أي أخفى الصانع يف صنعته وقوله  إرادته بظهور احلركات

وأظهر الصنعة بالذوات أي أظهر قدرته يف اإلجرام وسائر الذات واهللا تعاىل أعلم وقوله شيخ شيوخنا سيدي 
ا  هو مجال فهو على رضي اهللا عنه يف كتابه يف تفسري الذات والصفات أن كل ما هو جالل فهو ذات وكل م

صفات فإمنا ذلك على وجه التشبيه فإن جتلى الصفات كله مجال ألنه حمل نزهة أرواح العارفني وبه يرتقى أهل 
الدليل إىل معرفة رب العاملني وهو الذي شبهه الشيخ ابن مشيش بالرياض يف قوله فرياض امللكوت اخل وأيضاً 

ى الذات فإنه حالل حمض إذ لو ظهر ذرة من نوره األصلي  هو الذي متكن رؤيته وحتصل املعرفة به خبالف جتل
لال واسطة الحتراق الكون من أصله ويف احلديث حجابه النار ويف رواية النور لو كشف عنها ال حرقت 



سبحات وجهه كل شئ أدركه بصره فصار جتلى الذات كله جالل فأطلق وجهه التشبيه انك ملا يشق على 
لى الذات وكي ملا خيف على النفس فهو صفات ألنه مجال كتجلي الصفات النفس فهو ذات ألنه جالل كتج

واهللا تعاىل أعلم وإمنا أطلت الكالم يف هذه املسئلة ألين مل أر من تكلم عليها وال من شفي فيها الغليل وكنت 
علم وباهللا كثري البحث عنها فلم أجد من يشفعين فيها وهذا ما ظهر يل فيها وما أنتجبته فكريت واهللا تعاىل أ

التوفيق صم استدل على ظهوره يف املكونات بقوله تعاىل هو األول واآلخر والظاهر الباطن فشار إىل تفسري 
الظاهر والباطن بقوله أظهر كل شئ أبانه الباطن وطوى وجود كل شئ أبانه الظاهر قلت مضمنه أن امسه تعاىل 

لظاهر ليتحقق انفراده بالظهور فيها واحلاصل أن الباطن ليتحقق بطونه هبا وطوى وجود كل شئ بسبب أنه ا
احلصر يف قوله تعاىل هو الظاهر يدل على أنه ال ظاهر معه فانطوي وجود األشياء واضمحل هلا وقوله هو الباطن 

يدل على أنه ال باطن سواه فبطنت األشياء كلها بعد ظهورها فدل كالمه سبحانه أن ما ظهر به هو الذي بطن 
به هو الذي ظهر فيه واألمل مل يصح احلصر فإن قلت املتقابالن ال جيتمعان كالضدين وكيف  فيه والذي بطن

مجعتهما يف ذات واحدة قلت مل يتواردا على حمل واحد بل ذلك باعتبارين فامسه الظاهر باعتبار احلس يف عامل 
اطنة أو تقول ظاهر باعتبار مظاهر احلكمة وامسه الباطن باعتبار املعين يف عامل القدرة فاحلكمة ظاهرة والقدرة ب

الربوبية باطن باعتبار قوالب العبودية أو تقول ظاهر باعتبار التعريف باطن باعتبار التكييف فالذات واحدة 
واالعتبارات خمتلفة وذلك كثري فتحصل أن احلق سبحانه ظاهر يف بطونه باطن يف ظهوره ما ظهر به هو الذي 

ا ظهر فيه حبكمته هو الذي بطن فيه بقدرته وما بطن فيد بقدرته بطن فيه وما بطن به هو الذي ظ هر فيه أي م
  هو الذي ظهر فيه حبكمته هو الذي قصده الشاعر بقوله

  إال على أكمه ال يبصر القمرا... لقد ظهرت فال ختفى على أحد 
  وكيف يعرف من بالعزة استترا... لكن بطنت مبا أظهرت حمتجباً 

ه قد كنت سألت الشيخني أعين شيخنا وشيخه عن اخلمرة األزلية قبل جتليها هل تسمى واهللا تعاىل أعلم تنبي
ا  ظاهرة باطنة وإمنا تسمي باطنة فقط للطافتها حينئذ فأجابتين بان ما كان هو الذي ظهر وليس الذي ظهر غري م

كما كانت متصفة كان يف األزل كان اهللا وال شئ معه وهو اآلن على ما عليه كان يعين أن الذات العلية 
بصفاهتا وأمسائها يف األزل بقيت كذلك فيما ال يزال فكان يف األزل ظاهراً باطناً وبقي بعد التجلي كذلك 

ظاهراً لنفسه باطناً عن خلقه ما جتلى به ظاهرا هو فيه أيضاً باطن وقال القاشاين يف شرح تائبه ابن الفارض ما 
وصفاته يف مظاهر أفعاله وما كان خلفائه عليه قبل ذلك كما حكاه  نصه بعد كالمه وأظهر احلق تعاىل سرد ذاته

  عن احملبوبة بلسان اجلمع يف قوله
  على خباف قبل موطن برزة... مظاهر يل فيها بدوت ومل أكن 

ولكنن ليتجلى بامسه الظاهر آخر كما كان متجلياً بامسه الباطن أوالً والعجب كل العجب أنه تعاىل ما ظهر 
  ر أفعاله إال وقد احتجب به كما قالبشئ من مظاه

  على صيغ األكوان يف كل برزة... بدت باحتجاب واختفت مبظاهر 
اه كالمه رضي اهللا عنه والتحقيق أن يقال احلق تعاىل مل يزل متصفاً بأمسائه وصفاته يف األزل وفيما ال يزال لكن 

يما ال يزال فكان متصفاً بامسه الظاهر والبا طن يف األزل وظهر بعد ذلك آثارمها فيما ال يزال ظهور آثارها وقع ف



واهللا تعاىل اعلم مث بني كيفية النظر واالعتبار يف املكونات لتعرف ظهوره تعاىل فيها فقال أباح لك أن تنظر يف 
ذوات املكونات قل انظروا ماذا يف السموات واألرض فبقوله انظروا ماذا  املكونات وما أذن لك أن تقف مع 

ت فتح لك باب اإلفهام ومل يقل انظروا السوات لئال يدلك على وجود اإلجرام قلت إمنا أبرز اهللا يف السموا
ا خلقنا السوات واألرض وما " هذه املكونات وأظهر هذه العوامل ليعرف هبا ويظهر نوره فيها قال تعاىل  وم

قال يف لظائف املنن فما نصبت " م عبثا أفحسبتم إمنا خلقناك" وقال تعاىل " بينهما العبني ما خلقنامها إال باحلق 
الكائنات لتراها ولكن لترى فيها موالها فمراد احلق منك أن تراها بعني من ال يراها تراها من حيث ظهوره 

  فيها وال تراها من حيث كونيتها قال ولنا يف هذا املعين
  لتراها بعني من ال يراها... ما أثبت لك العوامل إال 

  حالة دون أن يرى موالها... ليس يرضى فارق عنها رقي من 

فأباح لك أيها اإلنسان أن تنظر ماذا يف السموات واألرض من النور الذي قامت به األشياء وما أباح لك أن 
تقف مع ذوات املكونات تقف مع القشر وحتجب عن اللب وقد تقدم قوله األكوان ظاهرها غرة وباطنها عربة 

قل " ومن نفذ إىل باطنها كان عارفاً حمبوباً وألجل هذا السر قال تعاىل  فمن وقف مع ظاهرها كان حمجوباً
أي ما فيها من عظمته ومعاين أسرار ذاته وكمال قدرته وإرادته وسائر صفاته فقد " انظروا ماذا يف السموات 

 تعرفه يف فتح لك باب اإلفهام مجع فهم أي قتح لك باب الفهم لتدخل هبا من ظاهر القشر إىل باطن اللب حىت
لدلك على اإلجرام وسد لك " قال انظروا السموات " كل شئ وتفهم عنه يف كل شئ ولو قال احلق تعاىل 

باب اإلفهام وكيف يدلك على اإلجرام وهي أغيار واألغيار مانعة من الدخول إىل شهود األنوار ومثال ذلك يف 
مها ولو قال لك انظر ما يف هذه الثلجة لفتح التقريب لو قال لك قائل انظر هذه الثلجة لدلك على ظاهر جر

لك باب الفهم إىل نظر ما يف باطنها من املاء ون الوقوف مع ظاهر جرمها واعلم أن احلق سبحانه ندب عباده 
إيل معرفة ذاته ودرجهم إليها شيئاً فشيئاً فمنهم من قصر ومنهم من وصل فدرجهم أوالً إىل توحيد األفعال وأنه 

ا يشاء وخيتار أن ربك فعال ملا يريد واهللا خلقكم وما تعلمون ولو شاء " فقال تعاىل ال فاعل سواه  وربك خيلق م
ا من دابة إال هو آخذ بناصيتها " وقال يف فعل غري اآلدمي " اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا يفعل ما يريد  ويف شأن " م

" األرض وال ظائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم وما من دابة يف " وقال تعاىل " ما ميسكهن إال الرمحن " الطري 
أي يف قهر قبضتنا مقدرة آجاهلا مقسومة أرزاقها مغدودة أنفاسها حمفوظة أجسامها معلومة أماكنها ظاهرة 
أشباحها باطنة أنوارها وقال يف توحيد الصفات وأنه ال مسيع وال بصري وال قدير وال متكلم إال اهللا أنه هو 

ا السميع البصري  أي دونت غريه فال مسع وال بصر إال به سبحانه وقال تعاىل أنه هو احلكيم العليم وقال تعاىل وم
تشاؤن إال أن يشاء اهللا إىل غري ذلك من اآليات وقال تعاىل يف توحيد الذات وهو اهللا يف السوات ويف األرض 

فأينما تولوا قسم وجه اهللا وإذ قلنا اهللا نور السموات واألرض على تفسري أهل اإلشارة وهم أهل الباطن وقال 
لك أن ربك أحاط بالناس أن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا وقال يف حمو الواسطة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أنا 

صببنا املاء صباً مث شققنا األرض أي باحلرث شقاً وحيتل أن تكون منها أو من توحيد األفعال وما رميت إذ 
ى ولكن اهللا ألف بينهم وقد جيمع احلق تعاىل يف آية واحدة توحيد الصفات ويرقى إىل رميت ولكن اهللا رم

وحيد الذات كقوله تعاىل سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق مث رقاهم إىل الشهود ت



بقوله أو مل يكف بربك أنه على كل شئ شهيد إال أهنم يف مرية من لقاء رهبم إال أنه بكل شيء حميط وقال تعاىل 
م من الغيب إىل الشهادة بقوله وأسروا قولكم أو أن الذين خيشون رهبم بالغيب مل مغفرة وأجر كبري مث رقاه

أجهروا به أنه عليم بذات الصدور أال يعمل من خلق وهو اللطيف اخلبري فتحصل أن األشياء كلها قائمة باهللا 
أثبتها ليعرف هبا مث حماها بوحدانيته كما أشار إىل ذلك بقوله األكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته قلت 

ي ما ظهر يف عامل الشهادة أو تقول ما دخل عامل التكوين وهي موجودة بوجود احلق قائمة به ثابتة األكوان ه
بإثباته ليعرف هبا ممحوة باحدية ذاته النفراد وجوده فمن أثبتها لنفسها فقد جهله فيها وحجب هبا عن شهود 

ان أمر عرضي واحلق الالزم هو موجدها ومن أثبتها باهللا فقد عرف فيها وشهد فيها موالها فالثبوت لألكو
وجود أحدية احلق تعاىل واألحدية مبالغة يف الوحدة وال تتحقق إال إذا كانت الوحدة حبيث ال يتمكن أن يكون 
ال توجد إذ لو وجدت مل تكن أحدية ولكان  أشد وأكمل منها فمن مقتضى حقيقتها حمو األكوان وبطالهنا حبيث 

ل   يف ذلك متعدداً وأثنينية كما قي
  قلت له ليس ذاك عندي... أرب وعبد ونفى ضد 
  وجود فقد وفقد وجد... فقال ما عندكم فقلنا 
  وليس حق سواى وحد... توحيد حق بترك حق 

ومعىن كالم الشاعر اإلنكار على من أثبت الفرق بان جعل للعبودية حمالً مستقالً منفصالً عن أسرار معاين 
ودية تضاد أوصاف الربوبية على هذا الفرق وأنت تقول يف توحيد احلق ال الربوبية قائماً بنفسه وال شك أن العب

ضد له فقد نقضت كالمك ولذلك قال ونفى ضد فالواو مبعىن مع وهو داخل يف اإلنكار أي أيوجد رب وعبد 
ستقل مع نفي الضد للربوبية والعبودية تضاد أوصاف الروبوبية واحلق أن احلق تعاىل جتلى مبظاهر جلمع يف 

والب الفرق ظهر بعظمة الربوبية يف إظهار قوالب العبودية فال شئ معه وقوله يف اجلواب وجود فقد أي عندنا ق
وجود فقد السوى وفقد وجود النفس وقوله توحيد حق بترك حق أي توحيد حق احلق بترك حق الغري وال غري 

   تعاىل أعلم وقال آخرولذلك قال وليس حق موجود سوى وجودي وحدى تكلم على لسان الفناء واهللا
  لكن بذاك الفنا عين قد أحياين... سرسرى من جناب القدس أفناين 

  مجال حضرته لكل هيمان... وردين للبقاء حىت أعرب عن 
  مل ألف غري وجود ماله ثاين... وصرت يف ملكوت من عجائبه 

  وأنشد املؤلف لنفسه يف لظائف املنن يوصى رجالً من إخوانه امسه حسن
  حسن فال يشغلك عنه شاغل... ن تدع الوجود بأسره حسن بأ

  ال ترك إال للذي هو حاصل... ولئن فهمت لتعلمن بانه 
  من ومهك األدىن وقلبك ذاهل... ومىت شهدت سواه فاعلم أنه 
  واهللا يعلم ما يقول القائل... حسب اإلله شهوده لوجوده 

  الئلدلت عليه أن فهمت د... ولقد أشرت إىل الصريح من اهلدى 
  يقضي به اآلن اللبيب العاقل... وحديث كان وليس شيء دونه 

  ليذم ذو ترك وحيمد فاعل... ال غرو إال نسبة مثبوتة 



هذا آخر الباب الرابع عشر وحاصلها حتويش العباد إىل اهللا وحتبيبه إليهم بذكر ما اشتمل عليه احلق سبحانه من 
ن وذلك أن سبحانه من علينا أوال بالطاعة والعمل وتفضل علينا الكرم واإلحسان وغاية اللطف واملربة واالمتنا

ثانياً بالقبول مع ما اشتمل لعيه علمنا من النقص واخللل مث إذا وقعت منا معصية أو زلل عطانا بستره ومبغفرته 
دع جانباً لنا تفضالً وإذا توجهنا إليه بقلوبنا سترنا منها وعصمنا ليعظم قدرنا ويظهر شكرنا فنتخذه صاحباً ون

فحينئذ تشرق يف قلوبنا أنوار اليقني ونرحل إىل اآلخرة يف أقرب حني مث تشرق علينا أنوار اإلحسان، فتنطوى 
لنا رؤية األكوان بشهود نور امللك الديان فحينئذ ينشر حماسننا للعباد فيقبلون علينا بالثناء واحملبة والواداد، كما 

عشر وقال رضي اهللا نه الناس ميدحونك مبا يظنون فيك فكن أنت ذاماً أبان هذا بقوله يف أول الباب اخلامس 
لنفسك مبا تعلمه منها قلت إذا مدحك الناس بشئ ليس هو موجود فيك فاعلم أن ذلك هواتف من احلق 

يهتفون بك وحيوشونك إىل الزيادة ويقولون لك اخلري أمامك فال تقنع بذلك وال تركن إىل ما هنالك بل ارجع 
ك بالولوم وال يغرنك ثناء القوم فإهنم ال يعلمون منك إال الصوان الظاهر وأنت تعلم من نفسك اللب إىل نفس

الباطن قال بعضهم من فرح مبدح الناس فقد مكن الشيطان أن يدخل بطنه وكان بعضهم يقول اللهم اجعلين 
ا مدائح الناس هواتف احلق إذ ليس يف خرياً مما يظنون وال تؤاخذين مبا يقولون واغفر لنا ما ال يعلمون وإمنا قلن

الوجود إال احلق ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فأهل الفهم عن اهللا يستمعون إىل اخلطاب فإذا مسعوه 
مدخهم بشئ نظروا فإذا كان فيهم علموا أنه تنبيه هلم على مقام الشكر وأن مل جيدوه فيهم علموا أنه تنبيه هلم 

اً ميدحونه بقيام الليل كله وكان ال يقوم إال نصفه جعل يقوم على حتصيل ذلك املقام و هلذا ملا مسع أبو حنيفة قوم
اً أحبوا أن ميدحوا مبا مل يفعلوا فقال وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فال حتسبنهم مبفازة  ذم اهللا قوم الليل كله وقد 

اطل كمن يقال له العذرة اليت خترج من من العذاب وقال احملاسيب رضي اهللا عنه مثل الذي يفرح مبدح الب
جوفك هلا رائحة املسك وهو يفرح بذلك ويرضى بالسخرية به اه مث أن ذمك لنفسك إذا توجه اخللق إليك 

باملدح إمنا هو حياء من ربك حيث ستر عيوبك وأظهر حماسنك وهو الذي نبه عليه بقوله املؤمن إذا مدح 
يشهد من نفسه قلت قد تقرر أن التحقيق ما مث إال سابقة التوفيق ومن استحى من اهللا أن يثىن عليه بوصف ال 

متام نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك فإذا أطلق الثناء عليك بشئ ال نسبة لك فيه وإمنا أنت حمل لظهوره 
 فاستحي منه تعاىل أن يثين عليك بشئ تعلمه أنه من فعل غريك أو مل يظهر عليك شئ منه أصالً فإن مدحت

ا يريد وال يضرك مدحك مبا تفعل أن  بشئ زائد على ما ظهر فيك فاطلب منه القوة على الزيد فإن ربك فعال مل
مل تقصد التعريض للمدح ففي احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أتدرون من املؤمن قالوا اهللا ورسوله 

مل بطاعة اهللا يف جوف بيت إىل سبعني بيتاً أعلم قال الذي ال ميوت حىت ميأل مسامعه مما حيب ولو أن رجل ع
على كل بيت باب من حديد أللبسه اهللا رداء عمله حىت يتحدث الناس بذلك ويزيدون قيل يا رسول اهللا كيف 
يزيدون قال املؤمن حيب ما زاد يف عمله احلديث ويف حديث آخر قيل يا رسول اهللا الرجل يعمل العملي خفية 

فقال عليه السالم له األجر مرتني أجر العمل وأجر الفرح فإن مدح مبا ليس فيه  مث يتحدث الناس به فيفرح
واغتر بذلك فهو جاهل بربه كما أشار إليه بقوله أجهل الناس من ترك يقني ما عنده لظن ما عند الناس قلت 

ري وظن ما عند اليقني الذي عنده هو عمله مبساويه وخفايا عيوبه وما انظوت عليه سرائره من النقائص والتقص
الناس هو ما يرون على ظاهره من الكمالت وأنوار الظاعات اليت تصحبها العلل الباطنية واحلظوظ النفسانية 
فيتوجهون إليه باملدح والثناء فإذا قنع بذلك وفرح مبا هنالك فهو أجهل الناس وأمحق الناس إذ قد قنع بعلم 



عكس هذا وهو أن ينقبض عند املدح وينبسط عند الذم  اخللق ومل خيف من مقت احلق واملطلوب من الفقري
حىت يستويا عنده هذا أن كان املادح من أهل الدين واخلري وأما أن كان جاهالً أو فاسقاً فال غباوة أعظم من 

الرضي مبدحهم والفرح به فقد روى عن بعض احلكماء أنه مدحه بعض العوام فبكى فقال له تلميذه أتبكي وقد 
  ه أنه مل ميدحين حىتمدحك فقال ل

وافق بعض خلقي خلقه فلذلك بكيت وقال حيىي بن معاذ رضي اهللا عنه تركية األشرار هجنة لك وحبهم لك 
عيب عليك وقيل لبعض احلكماء أن العامة يثبتون عليك فأظهر الوحشة من ذلك وقال لعلهم رأوا مىن شيئاً 

ري أن خيفي حماسنه وأعماله اليت ميدح عليها ويظهر ما أعجبهم وال خري يف شئ يعجبهم ويسؤين اه فينبغي للفق
يسقط به من أعينهم مما هو مباح كما تقدم يف اخلمول وكان شيخ شيخنا موالي العريب رضي اهللا عنه يقول 
دعواه اه فيكون  فينبغي للفقري أال يكون صيته أكرب من قدمه بل يكون قدمه أكرب من صيته وقدره أكرب من 

ا جاليل الظاهر مج ايل الباطن فكل ما تظهر على ظاهرك من اجلالل يدخل يف باطنك قدره من اجلمال وكل م
تظهره من اجلمال يدخل قدره يف باطنك من اجلالل فنزيني الظواهر خيرب البواطن فبقدر ما خترب يف الظاهر 

جملذوب رضي اهللا عنه يكون عمارة يف لباطن وبقدر ما تعمر يف الظاهر يكون خراباً يف الباطن وهللا در شبح ا
خلقه فلذلك بكيت وقال حيىي بن معاذ رضي اهللا عنه تركية األشرار  حيث قال يف شأن اجلهالق بعض خلقي 

هجنة لك وحبهم لك عيب عليك وقيل لبعض احلكماء أن العامة يثبتون عليك فأظهر الوحشة من ذلك وقال 
ؤين اه فينبغي للفقري أن خيفي حماسنه وأعماله اليت لعلهم رأوا مىن شيئاً أعجبهم وال خري يف شئ يعجبهم ويس

ميدح عليها ويظهر ما يسقط به من أعينهم مما هو مباح كما تقدم يف اخلمول وكان شيخ شيخنا موالي العريب 
رضي اهللا عنه يقول فينبغي للفقري أال يكون صيته أكرب من قدمه بل يكون قدمه أكرب من صيته وقدره أكرب من 

كون جاليل الظاهر مجايل الباطن فكل ما تظهر على ظاهرك من اجلالل يدخل يف باطنك قدره من دعواه اه في
اجلمال وكل ما تظهره من اجلمال يدخل قدره يف باطنك من اجلالل فنزيني الظواهر خيرب البواطن فبقدر ما 

باطن وهللا در شبح اجملذوب خترب يف الظاهر يكون عمارة يف لباطن وبقدر ما تعمر يف الظاهر يكون خراباً يف ال
ل   رضي اهللا عنه حيث قال يف شأن اجلها

  تعاندوا يف املال الكساوى... اتفقوا على الدين تركوه 
  وخلوا القلب خاوي... الثوب من فوق غسلوه 

ه فإذا أظهرت اجلالل وأخفيت اجلمال مث أطلق الثناء عليك الكبري املتعال مبا لست له أهالً فأثن عليه مبا هو أهل
كما أبان ذلك بقوله إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن لعيه مبا هو أهله قلت إذا أطلقي اهللا تعاىل الثناء 
عليك على ألسنة خلقه مبا ال تعلمه من نفسك ولست بأهل له فأثن على اهللا مبا هو أهله أي مبا يستحقه من 

ليك وأيضاً فإنه هو الذي ستر عنهم مساويك واظهر التعظيم ليكون ذلك شكراً لنعمة إطالق األلسنة بالثناء ع
هلم حماسنك ولو أظهر هلم ذرة من مساويك ملقتوك وأبغضوك فإن العبد حمل النقائض واحلق تعاىل حمل 

الكماالت فكل ما ظهر عليك من الكماالت فإمنا هي رشحة من كماالته تعاىل فالثناء يف احلقيقة إمنا هو هللا فإذا 
ا وقع إال ي أصله ولكن ملا اختلف القصد اختلف احلكم اثىن على وقع عليك فرده أ نت إىل أصله ويف احلقيقة م

بعض السادات وهو ساكت فقيل له يف ذلك فقال وما على من ذلك فقال وما على من ذلك ولست أغلط يف 



لسادات يستعمل نفسي بل لست يف البني واجملرى واملنشي هو اهللا تعاىل اه هذه حالة أهل اجلمع وكان بعض ا
الفرق إذا مسع الثناء عليه ألقى على رأسه التراب يف خلوته فالناس يف حالة املدح والذم على ثالثة أقسام 
يفرحون باملدح ويكرهون الذم ألن نفوسهم غالبة عليهم وال شك أهنا تفرح بالعز والرفعة وتنقبض بالذم 

ون الذم ألهنم يف جماهدة نفوسهم فكل ما يؤملها ويقتلها والضعة وهم العوام الغافلون وقسم يكوهون املدح وحيب
ا حيييها ويقويها فروا منه وهم العباد والزهاد والسائرون من املريدين وقسم يفرحون باملدح  أقبلوا عليه وكل م

لشهوده من موالهم وينقبضون من الذم لشهودهم جالل من به توالهم وهم العارفون وقد أشار إىل القسم 
الثالث بقوله الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من اخللق والعارفون إذا مدحوا انبسطوا الثاين و

لشهودهم ذلك من امللك احلق قلت أما العباد والزهاد فألهنم حمجبون برؤية اخللق عن شهود احلق فإذا مدحوا 
م أن تغتر بذلك أو تقف شهدوا ذلك من اخللق وحجبوا عن اجلمع بالفرق فانقبضوا وخافوا على نفسوه

هنالك وهم عاملون على ما متوت به نفوسهم وحتيي به قلوهبم وال شك أن املدح هلا فيه حظ وافر فرمبا متيل إىل 
ذلك فتعتقد املزية على الغري فيوجب هلا التكرب والرضى ومها أصل كل معصية واما الذم فالحظ هلا فيه إمنا فيه 

ك إذا مدحوا انقبضوا وإذا ذموا انبسطوا وسكت عنه الشيخ وكأنه يؤخذ موهتا ويف موته أن حياهتا فلذل
باملفهوم وأما العارفون الواصلون فألهنم فانون عن أنفسهم باقون برهبم غائبون عن اخللق بشهود امللك احلق 

بسطوا عند فإذا أثىن عليهم رأوا ألسنة اخللق أقالم احلق وشهدوا اجلمع يف عني الفرق ففرحوا مبدح موالهم وان
اً ويف مثل هؤالء ورد احلديث إذا مدح املؤمن ريب  اً وعشق من توالهم فيزدادون له حباً وشوقاً ويفنون فيه شفع
اإلميان يف قلبه ربوة وإذا ذموا انقبضوا سكوناً حتت قهرية احلق وأدباً مع جالله وليس يف هذا االنقباض دليل 

يرون اخللق مصرفني بقدرة احلق وعالمة ذلك أهنم يسمحون ملن على كراهية الذم من حيث نسبته للخلق ألهنم 
  أجرى ذلك عليه بل يتعطفون لعيه ويتوددون باحملبة إليه كما قال الشاعر

  مل أجد بداً من العطف عليه... رب رام يل بأحجار األذى 
  فرح القوم فيدنيين إليه... فعسى يطلع اهللا على 

عل أربعة أقسام عوام جهال وعباد زهاد ومريدون ساكلون وعارفون  ويف تعبري آخر الناس يف املدح والذم
واصلون فأما العوام فنفوسهم غالبة عليهم ودائرة احلس حميطة هبم حمط نظرهم اخللق غافلون عن طلب احلق 

إذا مدحوا وأقبل عليهم اخللق فرحوا وبطروا لنيل مرادهم وحتصيل أغراضهم والنفس األمارة جمبولة على حب 
مارة وإذا ذموا وأدبر عنهم اخللق انقبضوا وحزنوا لفوات ما أملوا فهؤالء خربة من النور وأما العباد والزهاد األ

فهم جمتهدون يف العبادة فارون من اخللق طالبون رضى احلق مستوحشون من الناس حتققوا منهم اإلياس فإذا 
هم فيه وإذا ذموا وادبر عنهم اخللق فرحوا أقبلوا عليهم باملدح والثناء انقبضوا وخافوا أن يشغلوا عما 

ا هم عليه من اجملاهدة وما املريدون السالكون فهم عاملون على  وانبسطوا لتفرغهم حينئذ للعباد وإقباهلم على م
ا يف ذلك من موت نفوسهم وحياة قلوهبم ولذا  قتل نفوسهم وحياة قلوهبم فإذا ذموا وأدبر اخللق عنهم فرحوا مل

خوفاً على قوة نفوسهم وضعف قلوهبم إذ يف موت النفس حياة القلوب ويف حياة القلوب موت  مدحوا انقبضوا
النفوس وأما العارفون فقد ظفروا بنفوسهم ووصلوا إىل شهود معبودهم فهم يستأنسون لكل شئ ملعرفتهم يف 

لشهودهم املدح  كل شئ يأخذون النصيب من كل شيء ويفهمون عن اهللا يف كل شئ فإذا مدحوا انبسطوا باهللا



من اهللا وإىل اهللا وال شئ يف ألكون سواه وليس أحد أحب إليه املدح من اهللا كما يف احلديث وإذا ذموا انقبضوا 
تأدباً مع جالل اهللا أو شفقة على عباد اهللا من عادى إىل ولياً فقد آذنته باحلرب فصار بسطهم باهللا وقبضهم باهللا 

ىن وهو الفناء على النفوس صح مدحهم ألنفسهم حتدثاً مبا أنعم اهللا عليهم واستغنوا به عما سواه وهبذا املع
كالشيخ عبد القادر اجليالين رضي اهللا عنه والشاذيل واملرسي والشيخ زروق وأشبامههم رضي اهللا عنهم وذلك 

لف رمحه مشهور عنهم نظماً ونثراً ومن أجل ذلك أيضاً أقروا من مدحهم وأظهروا االنبساط عند مدحهم وللمؤ
اهللا قصائد يف مدح شيخه أيب العباس وكان يقول له أيدك اهللا بروح القدس كما كان يقول عليه السالم حلسان 
بن ثابت رضي اهللا عنه حني ميدحه عليه السالم ومدح الشيوخ من أعظم القربات وأقرب الوسائل إيل الوصول 

 احلضرة فمن مدحهم فقد مدح اهللا أن الذين يبايعونك إذ هم باب اهللا األعظم ويد اهللا اآلخذه بيد الداخلني إىل
ذم اهللا وكذلك مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو باب عظيم يف الوصول  إمنا يباعيون اهللا ومن ذمهم فقد 

إىل حضرة الكرمي فإن قلت قوله عليه السالم أحثوا التراب يف أوجه املادحني يقتضي العموم فيصدق مبدح 
م قلت هو حممول على املدح بالكذب على وجه الطمع كما يقع للموك وأرباب األموال طمعاً العارفني وغريه

فيما عندهم أو حيمل على من كان باقياً مع نفسه خائفاً عليها كالعباد والزهاد فإذا مدحهم أحد فينبغي أن 
زجر وأما العارفون يزجروه وحيثوا يف وجهه التراب قيل حقيقة وقيل كناية عن اخليبة والرد والنهي وال

ا اهللا بذكرهم وخرطنا يف  املتحققون فقد عرفوا املمدوح وغابوا عن شهود الواسطة يف املادح واملمدوح مفعن
سلكهم آمني مث من عالمة الكمال حتقيق االعتدال واستواء األحوال يف مثانية خصال املدح والذم العو والذل 

ها وأشاري إىل األخريتني بقوله ومهما كنت إذا أعطيت بسطك والقبض والبسط واملنع والعطاء وقد تقدم بعض
العطاء وإذا منعت قبضك املنع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك يف عبوديتك قلت الطفولية 

والتطفل هو الدخول يف قوله ليس منهم ومل يستأذهنم والطفيلي هو الذي يأيت للوليمة من غري دعوة وهو 
أهل الكوفة من بين عبد اهللا بن غطفان كان يقول له طفيل األعراس كان يأيت إىل الوالئم منسوب إىل رجل من

من غري أن يدعي إليها فشبه املؤلف به من دخل مع القوم ومل يتحقق مبا حتققوا به من استواء األحوايل فإذا 
واجلاه والبسط كنت أيها الفقري إذا أعطيت حظوظك ومناك واتصلت بعوائدك وهواك من الغىن والعز 

والصحو والعافية وغري ذلك من احلظوظ والشهوات انبسطت وفرحت وإذا منعت من حظوظك وشهواتك 
وأبدلك الغين بالفقر والعز بالذل واجلاه باخلمول والبسط بالقبض والصحة باملرض والعافية بالبلية انقبضت 

مقامهم وإمنا أنت طفيلي األعراس وجزعت فاستدل بذلك على ثبوت تطفلك على كالهنم وال نسبة لك من 
مازلت يف غفلة النعاس واستدل بذلك أيضاً على عدم صدقك يف عبوديتك إذا الصدق يف العبودية يقتضي 

  استواء

  النعمة والبلية كما قال الشاعرة والبلية كما قال الشاعر
  فكونوا كما شئتم أنا ذلك اخلل... أحباي أنتهم أحسن الدهر أم أسا 

ثمان احلريي رضي اهللا عنه ال يكمل الرجل حىت يستوي قلبه يف أربع أشياء يف املنع والعطاء والعز قايل أبو ع
والذل اه فإذا كان الفقري يتضعضع عند اجلالل وينهزم عند محلة األبطال فاعلم انه ضعيف احلال متطفل على 

اء الذين ليسوا بصادقني بإظهار ما مقامات الرجال قال يف التنوير وقد ابتلى اهللا حبكمته ووجود منته الفقر



كتموا من الرغبة وأسروا من الشهوة فابتذلوا أنفسهم ألبناء الدنيا مباسطني هلم مالميني هلم موافقني هلم على 
ملذوذاهتم مدفوعني على أبواهبم فترى الواحد منهم يتزين كما تتزين العروس معتنون بإصالح ظواهرهم 

ومسهم احلق بسمة كشف هبا عوارهم واظهر أخبارهم فبعد أن كانت نسبته  غافلون عن إصالح سرائرهم ولقد
أن لو صدق مع اهللا أن يقال فيه عبد الكبري فخرج من هذه النسبة لعدم صدقه فصار يقال له شيخ األمري 
ل أولئك الكاذبون على اهللا الصادون العباد عن صحبة أولياء اهللا ألن ما يشهده العموم منهم يسحبونه على ك

منتسب هلم صادق وغري صادق فهم حجب أهل التحقيق وسحب مشوس أهل التوفيق ضربوا طبوهلم ونشورا 
أعالمهم ولبسوا دروعهم فإذا وقعت احلملة ولوا على أعقاهبم ناكصني ألسنتهم منطلقة بالدعوى وقلوهبم 

ل الصادقني عن صدقهم خاوية من التقوى أمل يسمعوا قوله تعاىل ليسئل الصادقني عن صدقهم أترى إذا سأ
أيترك املدعني من غري سؤال أمل يسمعوا قوله سبحانه وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون 
وستردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون فهم يف إظهار زي الصادقني وعملهم عمل 

  املعرضني كما قال القائل
  وارى نساء احلي غري نسائها... أما ال خيال فإهنا كخيامهم 

  مستقبلني الركن من بطحائها... ال والذي حجت قريش بيته 
  أال بكيت أحبيت بفنائها... ما أبصرت عيين خيام قبيلة 

هذا آخر الباب اخلامس عشر وحاصلها آداب املريد يف املدح والذم ومرجعها إىل مخسة األول ذم النفس عند 
استحياؤه من اهللا أن ميدح بوصف ال يشهده من نفسه الثالث أن يرجع إىل يقني ما  مدحها مبا ليس فيها الثاين

عنده وهداه اخلامس أن يكون معتدل احلال سليم القلب فال حيزن عند الذم وال يفرح عند املدح قال بعض 
بئس العارفني إذا قيل لك نعم الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت فأنت واهللا 

الرجل اه وجاء رجل إىل شيخ شخنا موالي العريب رضي اهللا عنه فجعل ميدحه يف وجهه فقال له يا هذا ال تغرين 
بقولك أنا أعرف نفسي حني أكون أفضل الوجود أو أقل الوجود فالوقت الذي نكون فيه ذاكراً لريب أنا أفضل 

كالم هذا معناه لكن هذا اآلدب اخلامس خيتلف الوجود والوقت الذي ال نذكر اهللا فيهن أنا أقل الوجود أو 
باختالف األحوال فالعباد يغلبون حب الذم على املدح والعارفون يغلبون حب املدح على الذم أو يعتدلون كما 

يعتدولن يف حال املنع والعطاء والقبض والبسط والذل والعز وال فقر وال غىن وغري ذلك من اختالف اآلثار 
ن مجلة ذلك اخلوف والرجاء حبيث إذا صدرت منهم طاعة ال يزيد رجاؤهم وإذا وقعت وتنقالت األطوار وم

منهم زلة ال يعظم خوفهم وال تنقص استقامتهم كما أشار إىل ذلك يف أول الباب السادس عشر بقوله وقال 
خر رضي اهللا عنه إذا وقع منك ذنب فال يكن سبباً يؤنسك من حصول االستقامة مه ربك فقد يكون ذلك آ

ذنب قدر عليك قلت السائر الصديق أو الواصل إىل التحقيق كالراكب املغري جاداً يف املسري كاد من السرعة 
أن يطري فإذا وقعت منه كبوة أو سقطه أو صدرت مه عثرة أو هفوة استوي على جواده واستمر على إغارته يف 

ترته وعدم حتصيل طلبته فإذا وقع منك طلب مراده فإذا سقط وجعل يتمرغ يف سقطته كان ذلك دليالً على ف
أيها الفقري ذنب فال يكن سبباً يف قطعك عن اهللا أو يؤنسك من االستقامة مع اهللا فيتضاعف عليك وبال املعصية 

وتعظيم يف حقك املصيبة والبلية فقد يكون ذلك رمحة بك وتنبيهاً لك من سنتك كحصول ملل وفترة فإذا 
  سقطت هنضت وإذا قمت جددت



تكون ذلك آخر ذنب قدره اهللا عليك وتأمل ما وقع لكثري من األكابر كانوا لصوصاً فصاروا خصوصاً  وقد
ممن ال حيصى فليكن لك هبم أسوة يف حسن الظن باهللا قال تعاىل  كإبراهيم بن أدهم والفضيل وأيب يعزى وغريهم 

ه وسلم كل ابن آدم خطأ وخري اخلطائني ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون وقال رسول اهللا صلى اهللا علي
التوابني وقال عليه السالم أن اهللا حيب كل مفنت تواب يعين كثري الذنب كثري التوبة قال تعاىل أن اهللا حيب 
التوابني وحيب املتطهرين فهذه اآليات تقوى رجاء العباد وتوجب االعتال والسداد وقد بني أصل الرجاء 

أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك ولذا أردت أن ينفتح لك باب واخلوف ومنشأمها فقال إذا 
اخلوف فاشهد ما منك إليه قلت إذا أردت أيها اإلنسان أن يتقوى رجاؤك يف الكرمي أملنان فاشهد ما منه إليك 

سط منته ولك من اإلحسان واللطف واملربة واالمتنان فهل عودك إال حسناً وهل أسدي إليك إال مننا عليك ب
هيأ جنته أنعم عليك يف هذه الدار بغاية اإلنعام وما قنع لك بذلك حىت أعدلك دار السالم باقية مستمرة على 

  الدوام مث أحتفك بالنظر إىل وجهه الكرمي متاماً على سابق إحسانه القدمي

 يف العبادة أو من موافقة وإذا أردت أن ينفتح لك باب احلزن واخلوف فاشهد ما منك إليه من االساءة والتقصري
الشهوة واالسترسال مع الغفلة فإنك أن شهدت ذلك دام حزنك وقوي خوفك ورمبا كان سبباً يف سوء ظنك 

بربك فتزل قدم بعد ثبوهتا ويف احلديث لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر 
أن شهود الكرم أفضل عند اهللا من شهود االنتقام وخصلتان ليس هلم وهو الغفور الرحيم فدل احلديث على 

فوقهما شئ من اخلري حسن الظن باهللا وحسن الظن بعباد اهللا وخصلتان ليس فوقهما شئ من الشر سوء الظن 
ا من اهللا إىل  باهللا وسوء الظن بعباد اهللا كما يف الديث وبقيت مرتبة ثالثة وهي الغيبة عن الرجاء واخلفو بشهود م

اهللا وهو مقام أهل الشهود فلذلك اعتال أمرهم يف مجيع األحوال نفعنا اهللا بذكرهم آمني مث أن مثرة الرجاء 
ونتيجته البسط ومثرة اخلوف ونتيجته القبض فلذلك ذكره بعدمها فقال رمبا أفادك يف ليل القبض ما مل تستفده 

لقبض والبسط حالتان يتعاقبان على اإلنسان يف إشراق هنار البسط ال تدرون أيهم اقرب لكم نفعاً قلت ا
كتعاقب الليل والنهار فالليل حمل السكون والقرار والنهار حمل التحرك واالنتشار القبض الحظ فيه للنفس 

والبسط تأخذ النفس حظها منه وما الحظ فيه للنفس أقرب للسالمة وأعظم لإلفادة فالقبض كالليل والليل حمل 
القاة األحباب ورفع احلجاب فرمبا أفادك يف ليل القبض م اخنناس النفس وذهاب احلس املناجاة واملصافاة وم

ومواالة األنس ما ال تستفيده يف هنار البسط من حتصيل العلوم وحتقيق الفنون وجمالسة األخيار وخمالطة األبرار 
ا يواجهه من جهة فالقبض له فوائد والبسط له فوائد والعبد ال يدري أيهما أقرب له نفعاً فتعني ال وقوف مع م

ال يتركك مع القبض اخل  ه بالقبول واألدب وقد تقدم آداب كل واحد منهما عند قوله بسطك كي  احلق فيتلقا
فال تطلب البسط أن واجهك بالقبض وال تطلب القبض أن واجهك بالبسط فقد تستفيد من أحدمها ماال 

ضر ولذلك استدل باآلية اليت نزلت يف مرياث األب من تستفيده من اآلخر فال تدري أيهما أنفع وال أيهما أ
االبن فالبسط كاألب ألنه ناشيء من شهود ما منه إليك وهو فعل احلقي الذي صدر مه كل موجود وهو 

األصل والقبض كاالبن ألنه ناشئ من شهود ما منك إليه وهو الفرع إذ الفعل كله من القدرة وأما احلكمة فإمنا 
العبد جاهالً مبنتفعتهما كجهله باألنفع من اآلباء واألبناء تعني متابعة احلق باتباع مراده  هي تغطية وإذا كان

وانتهاجه حاله من غري حتول وال انتقال وال تشوف إىل غري ما هو فيه من ذلك احلال بذلك يتنور قلبه ويتطهر 



بان ذلك بقوله مطالع األنوار سره ولبه فتكشف عنه احلجب واالستار ويتهيأ حلمل األنوار واألسرار كما أ
القلوب واألسرار قلت املطالع مجع مطلع وهو حمل طلوع الشمس وغريها والنوار هنا الواردات والكشوفات 

اليت تكشف احلجب وترفع رداء الصون عن مظاهر الكون وقد تقدم أن النفس والعقل والقلب والروح والسر 
روح تتطور حبسب التصفية والترقية فما دامت مشغولة حبظوظها عند كثري من الصوفية شئ واحد وما هي إال ال

وشهواهتا فهي نفس ونورها مكسوف فإذا انزجرت وعقلت بعقال الشرع إال أهنا متيل إىل املعاصي والذنوب 
فتارة تعصى وتتوب وتارة حتن وتؤوب مسيت عقالً ونروها قليل ألهنا حمبوسة يف سجن األكوان معقولة بالدليل 

ن فإذا سكنت عن املعاصي إال اهنا تنقلب بني الغفلة واليقظة وبني االهتمام بالطاعة واملعصية مسيت قلباً والربها
  وهو أول مطالع األنوار فتشرق عليه أنوار التوجه فال تزال تترادف عليه الواردات وهي أنوار التوجه

لع أنوار املواجهة فبهذه األنوار حىت يسكن إىل اهللا ويطمئن بذكر اهللا فحينئذ تسمى روحاً وهو أول مطا
ينكشف احلجاب وينفتح الباب وتدخل يف حضرة األحباب فإذا اتصفت من غبش احلس وتطهرت من كدر 

األغيار مسيت سراً وهو أول مطالع أنوار املعاينة واملكاملة مث ال حال وال مقام يا أهل يثرب ال مقام لكمن 
فال هناية له على األبد فالقلوب مطالع ومشارق أنوار التوجه واألسرار  فارجعوا وأما الترقي يف العلوم واملعارف

مطالع ومشارق أنوار املواجهة واملشاهدة واملعاينة والروح والسر قريب بعضها من بعض يف املرتبة فلذلك 
اكهما سكت الشيخ عن األرواح الندراجها يف األسرار واحلاصل أن النفوس والعقول الظلمة غالبة عليهما ألهنم

يف احلس وفنائهما يف الغلس واخلنس فليستا مطلعاً لشئ من النور لعدم توجههما إىل الكرمي الغفور وأما القلب 
والروح والسر فهي مطالع األنوار أي حمل طلوعها وإشراقها إال أن القلب مطلع ألنوار التوجه والروح والسر 

هتدى الراحلون اخل وقد سوى الشيخ بينهما ومراده ما  مطلعان ألنوار املواجهة وقد تقدم تفسريمها عند قوله
ذكرناه واهللا تعاىل أعلم مث بني ابتداء مطلع هذا النور وهو القلب مث يشرق على الروح مث على السر فقال نور 

مستودع يف القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب قلت النور املستودع يف القلوب هو نور اليقني ويكن 
ضعيفاً كنور النجوم وهو نور اإلسالم مث ال يزال يتقوي ويستمد من النور الوارد من خزائن الغيوب حىت  أوالً

ال يزال ينمو بالطاعة والذكر والصحبة حىت يكون كنور الشمس وهو  يكون كنوز القمر وهو نور اإلميان مث 
د أنوار اإلسالم وأنوار اإلميان مث نور اإلحسان وخزائن الغيوب هي أنوار الصفات وأسرار الذات فمنها تستم

تشرق أنوار اإلحسان فيتغطى وجود األكوان قال يف التنوير ولو اهنتك حجاب الوهم لوقعي العيان على فقد 
األعيان وال شرق نور اإليقان فغطى وجود األكوان اه واعلم أن وجه اصطالح الصوفية رضي اهللا عنهم يف 

 اإلحسام أن العبد ما دام مشغوالً بالعبادة الظاهرة احلسية مسى ذلك املقام مقام ترتيب اإلسالم أوالً مث اإلميان مث
اإلسالم فإذا انتقل العمل للقلب وهو اشتغاله بتصفية القلب بالتخلية والتحلية وحتقيق االخالص مسى ذلك مقام 

ف الفقهاء فإهنم يقدمونن اإلميان فإذا انتقل العمل للروح وللسر وهو الفكرة والنظرة مسى مقام اإلحسان خبال
اإلميان على اإلسالم فيقولون ال يصح شئ دون اإلميان وال مشاحة يف االصطالح قد علم كل أناس مشرهبم 

قال بعض احملققني اعلم ا، لعامل امللك وهو عامل الشهادة أنوار ظاهرة ولعامل امللكوت وهو عامل الغيب أنوار باطنة 
أنوار نور الشمس ونور القمر ونور النجوم ويقابلها من عامل امللكوت نور املعرفة وأشهر ما يف عامل امللك ثالثة 

ونور الفهم ونور العلم فبطلوع جنم العلم يف ليل اجلهل تبدوا اآلخرة واألمور الغيبية وبطلوع قمر الفهم يف أفق 



جه املشاهدة وأول نور يلج التوحيد يشهد قرب احلق وبطوله مشس املعرفة يف أفق التفريد يقوي اليقني ويلوح و
يف الصدر نور اإلسالم فإذا انشرح القلب به انقذف فيه نور اإلميان فإذا اتقوى فيه صار شهوداً اه املراد منه 

قلت وهبذا النور وسع القلب معرفة احلق وهو الذي أشار إليه يف احلديث القدسي أن يسعين أرضي وال مسائي 
ا القلب الذي وسع الرب سبحانه ما أعظمه وأجله فتحبب يا أخي إىل ووسعين قلب عبدي املؤمن فانظر هذ

أرباب هذه القلوب اليت وسعت عالم الغيوب حىت يوصلوك إىل وصلوا إليه من علم الغيوب وباهللا التوفيق مث 
ذكر مثرة النور وهي الكشف عن حقائق األشياء فقال نور يكشف لك له عن آثاره ونور يكشف لك به عن 

لت أصل النور من حيث هو الكشف فالنور احلسي يكشف عن احملسوسات والنور املعنوي يكشف أوصافه ق
عن املفهومات أو تقول نور احلس يكشف عن األواين والنور املعنوي يكشف عن املعاين وال عربة برؤية األواين 

لضعف فنور اإلسالم الذي هو خاوية عن املعاين مث أن النور املعنوي ينقسم على ثالثة أقسام باعتباره القوة وا
كالنجوم يكشف لك احلق تعاىل به عن وجود آثاره فتستدل هبا على صانعها ونور اإلميان الذي هو كالقمر 

يكشف لك به عن ثبوت أوصافه فال يترحك شئ أو يسكن إال تراه بقدرة اهللا وإرادته وعلمه وحياته إىل آخر 
اته فال ترى شيئاً إال رأيت صانعه فيه بواسطة جتلياته، اهللا نور صفاته ونور اإلحسان يكشف لك به عن حقيقة ذ

  السموات واألرض فنهاية كشف النور ألول

الفناء يف األفعال وهناية كشف النور الثاين الفناء يف الصفات وهناية كشف النور الثالث التمكني يف الفناء يف 
ألن الفناء يف الصفات قريب من الفناء يف الذات ألن الذات واستغىن الشيخ عن النور الثالث بذكر النور لثاين 

الصفات ال تفارق املوصوف فمن كان يرى مسعه باهللا وبصره باهللا وحركته باهللا يري وجوده باهللا ولذلك استغىن 
بعضهم بالفناء يف الذات عن الفناء يف الصفات لتقارهبما فمهما حتقق أحدمها حتقق اآلخر واهللا تعاىل أعلم 

أن يريد بقوله نور يكشف لك به عن آثاره النور احلسي املدرك بالبصر احلسي ونور البصر احلسي ال وحيتمل 
يستقل بادراك املؤثر يف األثر ما مل متده األنوار الباطنية العقلية فاملدار إمنا هو على األنوار الباطنية وأما احلسية 

وفيق مث املطلوب من العبد هو الترقي من نور شهود فمدركه لكل أحد حىت البهائم فال خصوصية هلا وباهللا الت
األثر إىل نور الصفات مث إىل نور شهود الذات وقد تقف بعض القلوب مع النور األول فتحجب عن الثاين ومع 

النثاين فتحجب عن الثالث كما إبان ذلك بقوله رمبا وقفت القلوب مع األنوار كما حجبت النفوس بكثائف 
بعض القلوب مع أنوار املقامات دون الوصول إىل الغايات فتحجب عن الوصول كما  األغيار قلت قد تقف

حجبت النفوس بكثائف الغيار قلت قد تقف بعض القلوب مع أنوار املقامات دون الوصول إل الغايات 
فتحجبت عن الوصول كما حجبت النفوس بكثائف احملسوسات عن إدراك لظائف املعاين واملفهومات وذلك 

دم شيخ التربية أو لضعف اهلم عن الترية فقد ينكشف لبعض القلوب عن سر توحيد األفعال فتفىن يف أما لع
العمل وتذوق حالوته فتقف مع وهواتف احلقيقة تناديها الذي تطلبه أمامك وقد سنكشف هلا عن سر توحيد 

تسليم وحالوة احملبة الصفات وتلوح هلا أنوار املقامات كتحقيق الزهد والروع وصحة التوكل والرضى وال
واالشتياق إىل غري ذلك فتقنع بذلك وتقف هنالك واملطلوب هو الكشف عن سر توحيد الذات وأنوار 

الصفات، وأن إىل ربك املنتهي، فالنور عبارة عن احلالوة والقوة اليت جيدها املريد يف باطنه من مزيد إميان وقوة 
وحالوة الذكر احلسي اللساين أو القليب ألهل الفناء يف الصفات إيقان فحالوة اخلدمة ألهل الفناء يف األفعال 



مع احلجاب وحالوة الفكرة والنظرة ألهل الفناء يف الذات وأن شئت قلت رمبا وقفت القلوب مع أنوار 
األحوال فتحجبت عن مقامات الرجال أو مع أنوار املقامات الفناء يف الذات وإن شئت قلت رمبا وقفت 

احلوال فتحجبت عن مقامات الرجال أو مع أنوار املقامات فتحجب عن معرفة الذات ولذلك  القلوب مع أنوار
قال ال شيخ ابن مشيش لتلميذه أيب احلسن أشكو إىل اهللا من برد الرضى والتسليم كما تشكو أنت من حر 

م أن الوقوف التدبري واالختيار خاف رضي اهللا عنه أن حيجب حبالوة الرضى والتسليم عن شهود الذات واعل
مع األحوال أو املقامات إمنا هو من عدم الوصول إىل الشيخ وأما من صحب الشيخ وأكثر الوصول إليه فال بد 

أن يرحله إىل املقصود إال أن يرى مهته ضعينة ال تطيق أنوار الشهود فيتركه على ما هو عليه حىت تنهض مهته 
لقلوب باألنوار حبجب النفوس باألغيار الشتراكهما يف إىل شهود املعبود وشبه الشيخ رضي اهللا عنه حجب ا

احلجب عن اهللا لكن حجب النفس باألغيار أشد ألهنا ظلمة والظلمة أشد حجاباً من النور فالقلوب نورانية 
حجبت بالنور والنفوس ظلمانية حجبت بالظلمة وكثائف األغيار هي ما ظهر من هبجة الدنيا وزخرفها 

ليت أشار إليها احلق تعاىل بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري وغرورها وزهرهتا وهي ا
املقنطرة اخل اآلية ويدخل فها ما يالميها من حب اجلاه والرياسة وحب املدح والتعظيم وغري ذلك من شهواهتا 

ة مبنة وكرمه ويدخل يف وعوائدها وهي اليت حجبت حل الناس وساقتهم إىل اخليبة واإلفالس نسئل اهللا العصم
األغيار العلوم العقلية واللسانية فاالشتغال هبا والوقوف مع حالوهتا من أشد احلجب عن معرفة اهللا أعين املعرفة 

اخلاصة ويدخل فيها أيضاً الكرامات احلسية كالطريان يف اهلواء واملشي على املاء فالوقوف مع ذلك من أشد 
د حجاباً عن اهللا العلماء مث العباد مث الزهاد فسبحان من حجب العلماء احلجب أيضاً ولذلك قال بعضهم أش

بعلمهم عن معلومهم والعباد بعبادهتم معبودهم والصاحلني بصالحهم عن مصلحهم واهللا من وراء ذلك كله ويف 
وهناية ذلك كله ويف ذلك يقول الششتري رمحه اهللاء يف األفعال وهناية كشف النور الثاين الفناء يف الصفات 

كشف النور الثالث التمكني يف الفناء يف الذات واستغىن الشيخ عن النور الثالث بذكر النور لثاين ألن الفناء يف 
الصفات قريب من الفناء يف الذات ألن الصفات ال تفارق املوصوف فمن كان يرى مسعه باهللا وبصره باهللا 

لفناء يف الذات عن الفناء يف الصفات لتقارهبما فمهما وحركته باهللا يري وجوده باهللا ولذلك استغىن بعضهم با
حتقق أحدمها حتقق اآلخر واهللا تعاىل أعلم وحيتمل أن يريد بقوله نور يكشف لك به عن آثاره النور احلسي 
املدرك بالبصر احلسي ونور البصر احلسي ال يستقل بادراك املؤثر يف األثر ما مل متده األنوار الباطنية العقلية 

دار إمنا هو على األنوار الباطنية وأما احلسية فمدركه لكل أحد حىت البهائم فال خصوصية هلا وباهللا التوفيق فامل
مث املطلوب من العبد هو الترقي من نور شهود األثر إىل نور الصفات مث إىل نور شهود الذات وقد تقف بعض 

عن الثالث كما إبان ذلك بقوله رمبا وقفت القلوب مع النور األول فتحجب عن الثاين ومع النثاين فتحجب 
القلوب مع األنوار كما حجبت النفوس بكثائف األغيار قلت قد تقف بعض القلوب مع أنوار املقامات دون 

الوصول إىل الغايات فتحجب عن الوصول كما حجبت النفوس بكثائف الغيار قلت قد تقف بعض القلوب مع 
ات فتحجبت عن الوصول كما حجبت النفوس بكثائف احملسوسات عن أنوار املقامات دون الوصول إل الغاي

إدراك لظائف املعاين واملفهومات وذلك أما لعدم شيخ التربية أو لضعف اهلم عن الترية فقد ينكشف لبعض 
القلوب عن سر توحيد األفعال فتفىن يف العمل وتذوق حالوته فتقف مع وهواتف احلقيقة تناديها الذي تطلبه 

د سنكشف هلا عن سر توحيد الصفات وتلوح هلا أنوار املقامات كتحقيق الزهد والروع وصحة أمامك وق



التوكل والرضى والتسليم وحالوة احملبة واالشتياق إىل غري ذلك فتقنع بذلك وتقف هنالك واملطلوب هو 
ة والقوة اليت الكشف عن سر توحيد الذات وأنوار الصفات، وأن إىل ربك املنتهي، فالنور عبارة عن احلالو

جيدها املريد يف باطنه من مزيد إميان وقوة إيقان فحالوة اخلدمة ألهل الفناء يف األفعال وحالوة الذكر احلسي 
اللساين أو القليب ألهل الفناء يف الصفات مع احلجاب وحالوة الفكرة والنظرة ألهل الفناء يف الذات وأن شئت 

فتحجبت عن مقامات الرجال أو مع أنوار املقامات الفناء يف الذات قلت رمبا وقفت القلوب مع أنوار األحوال 
وإن شئت قلت رمبا وقفت القلوب مع أنوار احلوال فتحجبت عن مقامات الرجال أو مع أنوار املقامات 

فتحجب عن معرفة الذات ولذلك قال ال شيخ ابن مشيش لتلميذه أيب احلسن أشكو إىل اهللا من برد الرضى 
تشكو أنت من حر التدبري واالختيار خاف رضي اهللا عنه أن حيجب حبالوة الرضى والتسليم عن والتسليم كما 

شهود الذات واعلم أن الوقوف مع األحوال أو املقامات إمنا هو من عدم الوصول إىل الشيخ وأما من صحب 
يق أنوار الشهود فيتركه الشيخ وأكثر الوصول إليه فال بد أن يرحله إىل املقصود إال أن يرى مهته ضعينة ال تط

على ما هو عليه حىت تنهض مهته إىل شهود املعبود وشبه الشيخ رضي اهللا عنه حجب القلوب باألنوار حبجب 
النفوس باألغيار الشتراكهما يف احلجب عن اهللا لكن حجب النفس باألغيار أشد ألهنا ظلمة والظلمة أشد 

ا ظهر حجاباً من النور فالقلوب نورانية حجبت بالنور  والنفوس ظلمانية حجبت بالظلمة وكثائف األغيار هي م
من هبجة الدنيا وزخرفها وغرورها وزهرهتا وهي اليت أشار إليها احلق تعاىل بقوله زين للناس حب الشهوات من 

يم النساء والبنني والقناطري املقنطرة اخل اآلية ويدخل فها ما يالميها من حب اجلاه والرياسة وحب املدح والتعظ
وغري ذلك من شهواهتا وعوائدها وهي اليت حجبت حل الناس وساقتهم إىل اخليبة واإلفالس نسئل اهللا العصمة 

مبنة وكرمه ويدخل يف األغيار العلوم العقلية واللسانية فاالشتغال هبا والوقوف مع حالوهتا من أشد احلجب عن 
اء معرفة اهللا أعين املعرفة اخلاصة ويدخل فيها أيضاً الكرام ات احلسية كالطريان يف اهلواء واملشي على امل

فالوقوف مع ذلك من أشد احلجب أيضاً ولذلك قال بعضهم أشد حجاباً عن اهللا العلماء مث العباد مث الزهاد 
فسبحان من حجب العلماء بعلمهم عن معلومهم والعباد بعبادهتم معبودهم والصاحلني بصالحهم عن مصلحهم 

  ه ويف ذلك كله ويف ذلك يقول الششتري رمحه اهللاواهللا من وراء ذلك كل

  عليك ونور العقل أورثك السجنا... تقيدت باألوهام ملا تداخلت 
ا... ومهت بأنوار فهمنا أصوهلا    ومنبعهما من أين كان فما مهن

  ما تبعد من الظالم نفس حوت ضعنا... وقد حتجب األنوار للعبد مثل 
ألغيار ولظلمانية تغطية وستر ألنوار السرائر الباطنية كما أبان ذلك بقوله وحكمة وجود هذه األنوار احلسية وا

ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجالالً هلا أن تبتذل بوجود اإلظهار أن ينادي عليها بلسان االشتهار قلت 
ه عن غري اهله ومن أنوار السرائر هي العلوم اللدنية واملعارف الربانية وجيمعها علم الربوبية الذي جيب كتم

أباحه أبيح دمه وهو الذي قتل بسببه احلالج وكثائف الظواهر هي البشرية الظاهرة أو تقول أنوار السارئر هي 
احلرية الباطنية وكثائف الظواهر هي العبودية الظاهرية أو تقول أنوار السرائر هي علم القدرة الباطنية وكثائف 

ار السرائر معان لطيفة رقيقة سترها اهللا تعاىل بالكثائف الظاهرة ولذلك الظواهر هي علم احلكمة الظاهرة فأنو
وقع اإلنكار على أهلها قدمياً وحديثاً حىت قال الكفار ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق وقالوا ما 



ا أن تبتذل وتظهر ذا إال بشر مثلكم ووقوع اإلنكار على أولياء اهللا سنة ماضية وحكمة ذلك إجالل وتعظيم هل
بوجود اإلظهار وأن ينادي عليها بلسان االشتهار فال يبقى هلا سر وال عز وهلذا طلب األولياء باخلمول 

  واستعمال اخلراب والتلبيس قال الششتري رضي اهللا عنه
  قد الح يف ذاتك... إذا رأيت الوجود 

  ذاتك صفاتك... هودس والزم اجلحود 
  لق عصاتكعقود وأ... واضرب بترسك ال 

والتهودس التحمق والترس ما يستر به اإلنسان مواقع النبل واملراد بالعقود العالئق والشواغل أي اضرب 
ا يستند إليه أو يعتمد عليه من أصحاب  بسيف عزمك عالئقك وعوائقك والقاء العصى كناية عن طرح كل م

ه وحيتمل أن يريد بأنوار السرائر معاين أو أحباب أو أسباب أو حول أو قوة أو غري ذلك مما يقع الركون إلي
الصفات السارية يف الذات وبكثائف الظواهر احملسوسات الظاهرة فال ظهور للصفات إال بالذوات احلسية وال 
قيام للذوات إال بالصفات فستر اهللا سبحانه صفاته األزلية اللطيفة بظهور الذوات البشرية الكثيفة صونا لسر 

إلظهار أو ينادي عليه بلسان االشتهار واحلاصل أن األشياء كلها قائمة بني ذات وصفات الربوبية أن يبتذل با
بني حس ومعىن بني قدرة وحكمة فستر احلق سبحانه معاين أسرار الذات اللطيفة بظهور الذوات الكثيفة وستر 

د سواه وهذه الكثائف املعىن اللطيف باحلس الكثيف وستر القدرة باحلكمة والكل من اهللا وإىل اهللا وال موجو
الظاهرة هي أردية وقمص للمعاين اللطيفة أو تقول هي رداء الصون الذي نشر على الكون فإذا اهنتك الرداء 
أو قطع بقي املعىن ساملاً فالتصرفات القهرية إمنا جتر األردية ولستور دون املعاين والنور فاحلق منزه ومقدس أن 

ثلوا أيضاً كمون يلحقه ما يلحق العبد فلتكف عن طلب  املزيد والعجز عن االدراك من وصف العبيد وقد م
املعاين اللطيفة يف األشباح الكثيفة باحلبوب اليابسة يف األغصان الرطبة فهي كامنة مستترة فإذا نزل املطر 
لية اخضرت األشجار وأخرجت الثمار اليت كانت كامنة فيها وإىل هذا املعين أشار ابن البناء يف مباحثه األص

  حيث قال
  كما يكون احلب يف الغصون... وهي من النفوس يف كمون 

  وانسكب املاء وألن العود... حىت إذا أرعدت الرعود 
  فعندها يرتقب اللقاح... وجال يف أغصاهنا الرياح 

هذا آخر الباب السادس عشر وحاصلها آداب السائر يف حال سريه حبيث ال يقف مع معصية وال يركن إىل 
 يغلب عليه خوف وال رجاء وال قبض وال بسط بل يربز من الغيب فينلقاه باملعرفة والرحب فإذا فعل طاعة وال

ذلك أشرقت لعيه األنوار فتخرجه من رق اآلثار حىت تفضى بع إىل شهود امللك القهار لكن ال بد للحسناء من 
إجالالً هلا أن تبتذل بوجود نقاب وللشمس من سحاب ولليواقيت من صوان فخفيت األنوار بكثائف األغيار 

اإلظهار وأن ينادي عليها بلسان االشتهار فمن أحل ذلك أخفى أوليائه يف خلقه فال يطلع عليهم إال من أراد أن 
خصه مبا خصهم به من سره كما بان ذلك يف أول الباب السابع عشر بقوله وقال رضي اهللا عنه سبحان من مل 

يث الدليل عليه ول يوصل إليهم إال من أراد أن يوصله إليه قلت الدليل هو جيعل الدليل على أوليائه إال من ح
املوصل للمطلوب فلذا صار احلق تعاىل بك إىل وىل عارف به ودلك عليه فقد سار بك إىل معرفته ودلك عليه 



 فمنهما دلك على وليه وأطلعك على سره فقد دلك عليه ووصلك إىل حضرته شريعاً فلم جيعل احلق سبحانه
الداللة على أوليائه والوصول إليهم إال من جهة الداللة عليه ومل يوصل أحداً إليهم إال من أراد أن يوصله إليه 

فألجل هذه املالزمة وعدم اإلنفكاك تعجب الشيخ من ذلك وقال شخنا رضي اهللا عنه يف قوله املؤلف رضي اهللا 
وصولك إىل عارف به يعين مهما وصلك إىل عارف  عنه وصولك إىل اهللا وصولك إىل العلم به قال وصولك إليه

به وأطلعك عليه فقد وصلك إليه ومهما حجبك عن العارفني به فقد حجبك عنه فال طريق إىل معرفة اهللا إال من 
طريق معرفتهم وال دليل على اهللا أعين على معرفته اخلاصة العيانية إال من حيث الدليل عليهم وكما حجب 

ملقدسة بعزته وقهريته كذلك حجب أولياءه مبا أظهر عليهم من أوصاف البشرية فال يعرفهم احلق سبحانه ذاته ا
إال من سبقت له العناية الربانية إذ ال يعرف اخلواص إال اخلواص قال يف لظائف املنن أهل اهللا من خاصة عباده 

يعرفهم وقال الشيخ أبو  هم عرائس الوجود والعرائس حمجبون عن اجملرمني فهم أهل كهف األيواء فقليل من
العباس املرسي رضي اهللا عنه معرفة الوىل أصعب من معرفة اهللا فإن اهللا معروف بكماله ومجاله ومىت تعرف 
اً مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب مث قال وإذا أراد أن يعرفك بوىل من أوليائه طوى عنك  خملوق

لوىل ال يعرف بالصورة الظاهرة وإمنا يعرف باملعاين الباطنة شهود بشريته وأشهدكن وجود خصوصيته أيضاً فإن ا
ألن اهللا ال يعبأ بالصور رب أشعث اغرب ذي طمرين لو أقسم على اهللا ال بره يف قسمه فمن أراد معرفته 

بالصورة فال يعرفه ألنه ال يري إال بشراً يأكل الطعام وميشي يف األسواق فالعني ال ترى إال األجسام الكثيفة 
يت يطرأ عليها ما يطرأ على أهل احلجاب ومل يدرك ما انطوت عليه الصورة من املعاين اللطيفة واألسرار املنيفة ال

فمن أراد اهللا سعادته رزقه االعتقاد والتصديق أوالً مث اهلداية والتوفيق ثانياً فالتصديق بأسرار الوالية أول املعرفة 
نا هذه والية وقال بعضهم هللا رجال ال يعرفهم إال اخلاصة وهللا وهلذا قال الشيخ أبو احلسن التصديق بطريقت

رحال يعرفهم اخلاصة والعامة وهللا رجال ال يعرفهم ال اخلاصة وال العامة وهللا رجال أظهرهم يف البداية وسترهم 
ا بينه يف النهاية وهللا رجال سترهم يف البداية وأظهر يف النهاية وهللا رجال ال يعرفهم سواه وال يطلع على م

وبينهم إال احلفظة الكرام الذين وكلوا حبفظ السرائر وهللا رحال اختص اهللا مبعرفتهم ال يظهر حقيقة ما بينه 
وبينهم إىل احلفظة فمن سواهم حىت يلقونه فهم شهداء امللكوت األعلى وهم املقربون وهم الذين يتوىل اهللا 

احهم فال يعدو عليها الثرى حىت يبعثون مشرقني قبض أرواحهم بيده وهم الذين طابت أجسامهم من طيب أرو
بانو أر البقاء اجملعول فيهم ببقاء األبد مع الباقي األحد وهم املخففون حتت حجاب األنس املغموسون يف حبار 

والقدس فليس هلم مع غريه قرار وال عن أنفسهم أخبار توىل اهللا شأهنم ومن يتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن 
 م الغالبون اه قال الشطيب وهذه السرار اليت انطوت عليها أسرار األولياء واحتجبت عن العامة هي حزب اهللا

أسرار امللكوت الغيبية اليت أشار إليها بقوله رمبا أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك االستشراف على 
ر اصطالح الصوفية فالعوامل ثالثة ملك أسرار العباد قلت امللكوت مبالغة يف امللك هذا باعتبار اللغة وأما باعتبا

  وملكوت وجربوت فامللك ما يدرك باحلس

والوهم وامللكوت ما يدرك بالعلم والفهم واجلربوت ما يدرك بالبصرية واملعرفة وهذه املعرفة وهذه العوامل حملها 
اختالف الترقي يف واحد وهو لوجود األصلى والفرعي وإمنا ختتلف التسمية باختالف النظرة وختتلف النظرة ب

املعرفة فالوجود عند احملققني من العارفني واحد قسم لطيف غيب مل يدخل عامل التكوين وقسم كثيف دخل عامل 



التكوين فاألول يسمى عامل الغيب والثاين عالم الشهادة وما كان خفياً يف عامل الغيب ظهر يف عامل الشهادة فمن 
ويسمى أيضاً عامل احلكمة وعامل األشباح ومن نظر إىل أسرار املعاين  نظر إىل حس األشياء الظاهر مساه ملكاً

القائمة باألواين وهي أسرار الذات القائمة بانوار الصفات مساه ملكوتاً ومن نظر إىل السرار األزلية اليت كانت 
التكوين ورآه  حال الكنزية اليت مل تدخل عالم التكوين مساه جربوتاً أو تقول ومن نظر إىل الكثيف الذي دخل

مشتغالً بنفسه قائماً بقدرة اله مسى يف حقه ملكاً وهو ألهل احلجاب من أهل الفرق ومب رآه نوراً فائضاً من 
النور اللطيف متصالً به إال انه تكثف بالقدرة وتستر باحلكمة مساه ملكوتاً ومسى اللطيف الباقي على أصله الذي 

ئ وآخر كل شئ وحميطاً بكل شئ جربوتاً فإن ضم الفرع إىل أصله مل يدخل عامل التكوين الذي هو اول كل ش
ال يفهمها إال أهل األذزاق بصحبة أهل األذواق وحسب  والكثيف إىل اللطيف مسى اجلميع جربوتاً وهذه املعاين 

كالم الشيخ من مل يبلغ هلذا املقام التسليم وإال وقع يف اإلنكار على أولياء اهللا مبا مل حيط به علماً ولنرجع إىل 
رضي اهللا عنه فنقول رمبا كشف اهللا عنك احلجاب وترقيت إىل الدخول مع األحباب فأخرجك من سجن رؤية 
األكوان إىل شهود املكون ومن علم األشباح إىل عامل األرواح فأطلعك عل غيب ملكوته فأبصرت الكون كله 

لك الذي هو عامل الفرق بشهود امللكوت الذي نوراً فاشضاً من حبر اجلربوت فاحلقته بأصله وفنيت عن شهود امل
هو عامل اجلمع الذي قال فيه ابن البناءوالوهم وامللكوت ما يدرك بالعلم والفهم واجلربوت ما يدرك بالبصرية 
واملعرفة وهذه املعرفة وهذه العوامل حملها واحد وهو لوجود األصلى والفرعي وإمنا ختتلف التسمية باختالف 

النظرة باختالف الترقي يف املعرفة فالوجود عند احملققني من العارفني واحد قسم لطيف غيب مل النظرة وختتلف 
يدخل عامل التكوين وقسم كثيف دخل عامل التكوين فاألول يسمى عامل الغيب والثاين عالم الشهادة وما كان 

اه ملكاً ويسمى أيضاً عامل احلكمة خفياً يف عامل الغيب ظهر يف عامل الشهادة فمن نظر إىل حس األشياء الظاهر مس
وعامل األشباح ومن نظر إىل أسرار املعاين القائمة باألواين وهي أسرار الذات القائمة بانوار الصفات مساه ملكوتاً 
ومن نظر إىل السرار األزلية اليت كانت حال الكنزية اليت مل تدخل عالم التكوين مساه جربوتاً أو تقول ومن نظر 

الذي دخل التكوين ورآه مشتغالً بنفسه قائماً بقدرة اله مسى يف حقه ملكاً وهو ألهل احلجاب من إىل الكثيف 
أهل الفرق ومب رآه نوراً فائضاً من النور اللطيف متصالً به إال انه تكثف بالقدرة وتستر باحلكمة مساه ملكوتاً 

اول كل شئ وآخر كل شئ وحميطاً بكل ومسى اللطيف الباقي على أصله الذي مل يدخل عامل التكوين الذي هو 
ال يفهمها إال أهل  شئ جربوتاً فإن ضم الفرع إىل أصله والكثيف إىل اللطيف مسى اجلميع جربوتاً وهذه املعاين 
األذزاق بصحبة أهل األذواق وحسب من مل يبلغ هلذا املقام التسليم وإال وقع يف اإلنكار على أولياء اهللا مبا مل 

رجع إىل كالم الشيخ رضي اهللا عنه فنقول رمبا كشف اهللا عنك احلجاب وترقيت إىل الدخول حيط به علماً ولن
مع األحباب فأخرجك من سجن رؤية األكوان إىل شهود املكون ومن علم األشباح إىل عامل األرواح فأطلعك 

شهود امللك  عل غيب ملكوته فأبصرت الكون كله نوراً فاشضاً من حبر اجلربوت فاحلقته بأصله وفنيت عن
  الذي هو عامل الفرق بشهود امللكوت الذي هو عامل اجلمع الذي قال فيه ابن البناء

  أبصرت احلق ذا ابتسام... مهما تعديت عن األجسام 

وحجب عنك االستشراق على أسرار العباد رمحة بك ألنك قد حتجب بذلك عن شهود امللكوت فال عربة عند 
فقد تون عقوبة يف حق صاحبها كما يأيت وقد يكون ذلك ملن ال استقامة له أصال احملققني مبكاشفة أسرار العباد 



كالكهان والسحرة وغريهم والغالب أن أهل شهود امللكون حيجبون عن مكاشفة أسرار العباد الشتغاهلم مبا هو 
دات وال تنكر أعظم وأحظى عند اهللا وإمنا تكون هذه املكاشفات عند العباد والزهاد وأهل الرياضيات واجملاه

أن تكون عند العارفني فقد جتتمع هلم املكاشفة والكشف أي مكاشفة أسرار العباد وكشف احلجاب عن الفؤاد 
إال أن الغالب هو استغراق الروح يف شهود نور امللكوت دون االستشراف إىل أسرار العباد اليت هي من عامل 

ى سرائر الناس ويفضهم فكتيب إليه شيخه أبو شعيب امللك وقد كان الشيخ أبو يعزي رضي اهللا عنه يطلع عل
أيوب املعروف بالسارية من أزمور حيذره من ذلك وينهاه عن هتك أستار املسلمني فكتب له الشيخ أبو يعزي 

جييبه ليس هذا من دقرة البشر أن يسع أحد معرفة أسرار العباد وإخراج عيوهبم من عامل الغيب إىل عامل الشهادة 
يلقي إىل ويقال يل قل وامسع اخلطاب أنت أية من آيات اهللا واملراد منك أن يتوب اخللق على  وإمنا هو شئ

يديك فتأخذين غلبة وتستوىل على ملكه ال أقدر معها عن الكف عن القول اه وكان الشيخ أبو عبد اهللا التاوى 
 يشم لطريقتنا هذه غباراً واهللا يقول ما قطعه الشيخ أبو يعزي يف ستة عشر سنة قطعته أنا يف أربعني يوماً ومل

تعاىل أعلم وكلهم أولياء اهللا نفعنا اهللا بذكرهم وليس قصدنا تنقيص أحد منهم وإمنا مرادنا أن طريق املكاشفة 
ليس هي النهاية بل قال بعضهم هي البداية وباهللا التوفيق وقد تكون وباال يف حق املريد كما أبان ذلك بقوله من 

عباد ومل يتخلق بالرمحة اإلهلية كان إطالعه فتنة لعيه وسبباً حبر الوبال إليه قلت االظالع على أطلع على أسرار ال
أسرار العباد قبل التمكن يف الشهود والتخلق بأخالق امللك املعبود فتنة عظيمة وبلية ومصيبة وذلك ألنه قبل 

ن الشهود ويفتنه عن الرسوخ يف معرفة التمكني يف املعرفة قد يشتغل بذلك قلبه وينشوش خاطره ولبه فيفتره ع
امللك الودود وأيضاً ما دامت النفس ومل يقع الفناء عنها قد يعتقد بذلك املزية على الناس فيدخله الكرب 

والعجب ومها أصل املعاصي فكان اظالعه حينئذ على أسرار العباد سبباً يف جر هذا الوبال أي العقوبة إليه وهو 
قاد املزية عليهم وهو سبب البعد عن اهللا خبالف ما إذا متكن يف معرفة احلق وختلق التكرب على الناس واعت

بأخالقه وحتقق مبعاين صفاته وأمسائه فإنه يكون على خلق الرمحن فإذا اطلع على معاصي العباد ومساويهم رمحهم 
  وسترهم وحلم عليهم

بعياله وقال صلى اهللا عليه وسلم الرامحون يرمحهم  وقد قال عليه السالم اخللق عيال اهللا وأقربكم إىل اهللا أرمحكم
الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمحكم من يف السماء ويف اإلشارات عن اهللا سبحانه عبدي أن أستخلفك شققت 

لك من الرمحانية شقاً فكنت أرحم من املرء بنفسه وروى أن إبراهيم عليه السالم حدث نفسه أنه أرحم اخللق 
رف على أهل األرض فأبصر أعماهلم وما يفعلون فقال يا رب دمر عليهم فقال له اهللا تعاىل أنا فرفعه اهللا حىت أش

أرحم اخللق فرفعه اهللا حىت أشرف على أهل األرض فأبصر أعماهلم وما يفعلون فقال يا رب دمر عليهم فقال له 
التفاسري أنه كان يعرج كل ليلة  اهللا تعاىل أنا أرحم بعبادي منك يا إبراهيم فلعلهم يتوبون ويرجعون ويف بعض

إىل السماء وهو قوله تعاىل وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات واألرض فعرج به ذات ليلة فاطلع على 
أهلكه اهللا تعاىل فاطلع  مذنب على فاحشة فقال اللهم أهلكه يأكل رزقك وميشي على أرضك وخيالف أمرك ف

دي رويداً رويداً فأين طاملا رأيتهم عاصني ويف رواية أخرى على آخر فقال اللهم أهلكه فنودي كف عن عبا
فأوحى اهللا إليه يا إبراهيم أين رمحتك للخلق أنا أرحم بعبادي منك أما يتوبون فأتوب عليهم وأما أن أخرج من 

أصالهبم من يسبحين ويقدسين وأما أن يبعثوا يف مشيئيت فأعفوا العاقل يا إبراهيم كفر ذنبك يف دعوتك بدم 



قربان فنحرا بالفنودي يف الليلة الثانية كفر ذنبك بدم فذبح بقراً فقيل له يف الثالثة فذبح غنماً فقيل له يف الرابعة 
كذلك فقرب من األنعام إل اهللا ما بقي عنده فقيل له يف اخلامسة فقال يا رب مل يبق يل شئ فقيل له إمنا تكفر 

فمال مشر لذلك وأخذ السكني بيده قال اللهم هذا ولدي  ذنبك بذبح ولدك ألنك دعوت على العصاة فهلكوا
ومثرة فؤادي وأحب الناس إىل فسمع هاتفاً يقول أما تذكر الليلة اليت سأتل اهالك عبادي أو ما تعلم أين رحيم 
بعبادي كما أنت شفيق بولدي فإذا سألتين أهالك عبادي سألتك ذبح ولدك واحداً بواحد والبادي اظلم اه وملا 

االطالع على أسرار العباد قد يدرك بكثرة الطاعات واالجتهاد فقد تقصد النفس بالطاعة هذا احلظ الدنئ كان 
وهو مرض خفي نبه عليه الشيخ بقوله حظ النفس يف املعصية ظاهر جلى وحظها يف الطاعة باطن خفي ومداواة 

ذة األكل والشرب والنكاح ما خفي صعب عالجه قلت حظ النفس يف ملعصية هي متعة البشرية الظاهرة كل
  .ومساع اللهو وغري ذلك مما هو أذواق احلس اليت هي حمرمة

وحظها يف الطاعة هي طلب الكرامات وخوارق العادات واالطالع على املغيبات وكحب اخلصوصية واملنزلة 
لي فكذلك عند الناي ومداواة هذا املرض األول اجللي ألن مداواة املرض احلسي اخلفي أصعب من مداواة اجل

اً بالنفس أصعب مما خفياً متعلقاً بالروح فاألول ميكن دواؤه بالعزلة والفرار  جلياً متعلق املعنوي الباطين ما كان 
من مواطن األشرار وبصحبة األخيار وبكثرة الطاعة واإلذكار خبالف الثاين فال تزيده الطاعة إال كثرة وقوة إذ 

ا إ خوف مزعج أو شوق مقلق أو وىل عارف حمقق يصحبه باحملبة هبا صارت تطلب حظها فال يداويها من هذ
والتصديق قال بعضهم من عسرت عليه نفسه فليسلمها إىل شيخ التربية قال تعاىل وأن تعاسر مث فسترضع له 
أخرى وأن عسرت عليكم أنفسكم فسترضع له نفسه نفس أخرى حىت يكمل أوان فطامها فإن مل يكن واحد 

سليم فالواجب على العبد اهتام نفسه ومراقبة قلبه فلذا استحلت من هذه مات وهو سق يم ومل يلق اهللا بقلب 
النفس شيئاً من الطاعات وألفته إخراجها إىل غريها ولو كانت مفضولة يف ظاهر أمرها وسيأيت للشيخ إذا التبس 

و حممد املرتعش حججت كذا عليك أمران أنظر أثقلهما على النفس فإنه ال يثقل عليها إال ما كان حقاً قال أب
وكذا حجة عن التجريد فبان يل أن مجيع ذلك كان مشوباً وذلك أن والديت سألتين يوماً أن أسقي هلا جرة ماء 

فثقل ذلك على فعلمت أن مطاوعة نفسي يف احلج كانت حلظ وشوب إذ لو كانت نفسي فانية مل يصعب عليها 
م رضي اهللا عنه حدثين نفسي باخلروج إىل الغزو فقلت سبحان ما هو حق يف الشرع وقال الشيخ أمحد ابن أرق

اهللا أن اهللا تعاىل يقول أن النفس ألمارة بالسوء وهذه تأمرين باخلري ال يكون هذا أبداً ولكنها استوحشت تريد 
على  لقاء الناس فتستروح إليهم ويتسامع الناس هبا فيستقبلوهنا بالتعظيم فقلت هلا ال أسلك العمران وال أنزل

معرفة فأجابت فأسأت ظين وقلت اهللا أصدق قوالً فقلت هلا أقتل العدو حاسراً بالرأي من غري وقاية فتكوين 
أول قتيل فأجابت مث عد أشياء كلها أجابت هلا فقلت يا رب نبهين هبا فإين هلا متهم ولو قولك مصدق فأهلمت 

تلة كأهنا تقول أنك تقتلين كل يوم مرات مبخالفتك أياي ومنع ش هوايت وال يشعر يب أحد فإن قاتلت كانت ق
واحدة فنجوت منك ويتسامع الناس فيقولوا استشهد أمحد فيكون شرفاً وذكراً يف الناس فقعدت ومل أخرج 

ذلك العام اه وقال اجلنيد رضي اهللا عنه ضاقت على نفسي ليلة حىت مل أطق الصرب فخرجت ذاهباً على وجهي 
املقابر مغطى الرأس فلما أحس يب قال أبو القاسم قلت نعم قال مىت يصري داء فانتهيت إىل رجل مطروح يف 

النفس دواؤها فقلت إذا خالفت خواها صار دواؤها دواؤها فقال لنفسه امسعي فقد أجبتك هبذا مرارا وأنت 



كون خفياً تقويل حىت أمسع ذلك من اجلنيد قال اجلنيد فانصرفت وما عرفته اه مث فسر الشيخ ذلك الداء الذي ي
يف الطاعة ببعض جزئياته وهو أعظمها فقال رمبا دخل الرياء عليك حيث ال ينظر اخللق إليك قلت الرياء هو 

طلب املنزلة عند الناس وقصد ذلك بعمل صاحل سواء كان ذلك العمل ظاهراً للناس وهو الغالب أو خفياً عنهم 
ث ال ينظر أحد إليك وهذا أصعب من األول ألنه فقد يكون الرياء يف العمل اخلفي فيدخل الرياء عليك حي

أخفي من دبيب النمل كما يف احلديث وكان بعض العارفني يقول اجتهدت يف إزالة الرياء من قليب بكل حيلة 
فما أزلته من جهة حىت نبت من أخرى من حيث ال أظنه وقال بعضهم من أعظم الرياء من رأى العطاء واملنع 

وقال بعضهم أقسام الرياء ثالثة كلها علة يف الدين األول وهو أعظمها أن يقصد  والضرر والنفع من اخللق
بعمله اخللق ولوالهم مل يعمل الثاين أ، يعمل للمدحة والثناء ولو مل يعلمه الناس الثالث أن يعمل هللا ويرجو على 

وعند عامة املسليمن  عمله الثواب ورفع العقاب وهذا النوع جيد من وجه معلول من وجه عند العارفني رياء
إخالص وقد قيل يف قوله تعاىل والعمل الصاحل يرفعه هو السامل من الرياء ظاهراً وباطناً حبيث ال يريد عامله حظاً 
دنيوياً وال أخروياً والعرائي عالمات ال ختفى منها نشاطه يف اجللوة وكسله يف اخللوة أو إتقان العمل حيث يراه 

ه إال اهللا ومنها التماسه بقلبه توقري الناس له وتعظيمه ومسارعتهم إىل قضاء حوائجه الناس وتساهله حيث ال يرا
وإذا قصر أحد يف حقه الذي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك واستنكر وجيد تفرقة بني إكرامه وأكرام غريه 

  أهانته وإهانة غريه من إقرانه حىت رمبا يظهر بعض سخفاء العقول ذلك على

ون من قصر يف حقهم مبعاجلة اهللا اهللا هلم بالعقوبة وأن اهللا تعاىل ال يدعهم حىت ينتصر هلم ألسنتهم فيتوعد
ويأخذ ثأرهم فإن وجد الفقري هذه األمارت يف نفسه فليعلم انه مارءي بعمله وأن أخفاه عن أعني الناس وقد 

نوا ترخص عليكم األسعار أمل تكونوا روى عن على كرم اهللا وجهه أن اهللا تعاىل يقول للفقراء يوم القيامة أمل تكو
تبادرون بالسالم أمل تكونوا تقضي لكم احلوائج ويف احلديث اآلخر لكم قد استوفيتم أجوركم وقال عبد اهللا بن 

املبارك روى عن وهب بن منبه رضي اهللا عنه أن رجالً من العباد قال ألصحابه أنا إمنا فارقنا األموال واألوالد 
اف أن يكون قد دخل علينا يف أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما دخل على أهل األموال يف خمافة الطغيان فنخ

أمواهلم أن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم ملكانه دينه وإن سأل حاجة أحب أن تعطي له املكان دينه وإن اشترى 
لسهل واجلبل قد شيئاً أحب أن يرخص عليه ملكان دينه فبلغ ذلك ملكهم فركب يف موكب من الناس فإذا ا

امتأل من الناس فقال السائح ما هذا قيل له امللك قد أظللك فقال للغالم اتين بطعام فأتاه ببقل وزيت وقلوب 
اً فقال امللك أين صاحبكم قالوا هذا قالوا له كيف أنت قا كالناس  الشجرة فأقبل حيشو شدقه ويأكل أكالً عنيف

من خري فانصرف عنه فقال السائح احلمد هللا الذي صرفك عين  ويف حديث آخر خبري فقال امللك ما عند هذا
وأنت يل ذام ومن هذا النوع من الرياء خاف الكبار وعدوا أنفسهم من األشرار كما روى عن الفضيل رضي 

اهللا عنه أنه قال من أراد أن ينظر إىل مراءي فلينظر إىل هذا ومسع مالك بن دينار امرأة تقول له يامراءي فقال يه 
ذه وجدت إمسي الذي أضله أهل البصرة إىل غري هذا مما روى عنهم يف هذا املعىن وال يسلم من الرياء اجللي ه

واخلفي إال العارفون املوحدون ألن اهللا تعاىل طهرهم من دقائق الشرك وغيب عن نظرهم رؤية اخللق مبا أشرق 
ة ومل خيافوا منهم وجود مضرة فأعمال هؤالء على قلوهبم من أنوار اليقني واملعرفة فلم يرجو منهم حصول منفع

خالصة وإن عملوها بني اظهر الناس ومن مل حيظ هبذا وشاهد اخللق هبذا وشاهد اخللق وتوقع منهم حصول 



املنافع ودفع املضار فهو مراء بعمله وإن عبد اهللا تعاىل يف قنة جبل بالنون أي أعاله قاله الشيخ ابن عباد رضي 
منها أي ومن عالمة الرياء اخلفية أيضاً إستشراف العبد وتطلعه أن يعلم الناس خبصوصيته كما اهللا عنه اه اخل و

أشار إليه بقوله إستشرافك أن يعلم اخللق خبصوصيتك دليل على عدم صدقك يف عبوديتك قلت إذا خصك 
م أو حمبة أو احلق تعاىل أيها الفقري خبصوصية من خصوصية خواصه كزهد أو ورع أو توكل أو رضي أو تسلي

يقني يف القلب أو معرفة أو اظهر على ييك كرامة حسية أو معنوية أو استخرجت فرتك حكماً أو مواهب 
كسبية أو لدنية مث استشرفت أي تطلعت ومتنيت أن يعلم اخللق خبصوصيتك بأن يطلعوا على تلك اخلصوصية 

ودليل على عدم صدقك يف عبوديتك بل أنت اليت خصك اهللا هبا فذلك دليل علة وجود الرياء اخلفي يف باطنك 
اً يف عبوديتك ال كتفيت بعلم اهللا وقنعت مبراقبته إياك واستغنيت به عن رؤية غريه  كاذب فيها إذ لو كنت صادق
فالواجب على الفقري إذا خصه اهللا خبصوصية كتمها وجحدها وسترها إال عن شيخه فإن أظهرها فهو على خطر 

ا سئل فقد يكون حتدثاً وقد يك ون جنحاً ويف الكتمان السالمة وقد تقدم قول الشيخ من رأيته جميباً عن كل م
ا شهد وذاكراً كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله ويف هذه املعىن قال شيخ شيوخنا  ومعرباً عن كل م

اهللا تعاىل ال يدعهم هتم فيتوعدون من قصر يف حقهم مبعاجلة اهللا اهللا هلم بالعقوبة وأن :اجملذوب رضي اهللا عنه
حىت ينتصر هلم ويأخذ ثأرهم فإن وجد الفقري هذه األمارت يف نفسه فليعلم انه مارءي بعمله وأن أخفاه عن 

أعني الناس وقد روى عن على كرم اهللا وجهه أن اهللا تعاىل يقول للفقراء يوم القيامة أمل تكونوا ترخص عليكم 
تكونوا تقضي لكم احلوائج ويف احلديث اآلخر لكم قد استوفيتم  األسعار أمل تكونوا تبادرون بالسالم أمل

أجوركم وقال عبد اهللا بن املبارك روى عن وهب بن منبه رضي اهللا عنه أن رجالً من العباد قال ألصحابه أنا إمنا 
مما دخل فارقنا األموال واألوالد خمافة الطغيان فنخاف أن يكون قد دخل علينا يف أمرنا هذا من الطغيان أكثر 

على أهل األموال يف أمواهلم أن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم ملكانه دينه وإن سأل حاجة أحب أن تعطي له 
املكان دينه وإن اشترى شيئاً أحب أن يرخص عليه ملكان دينه فبلغ ذلك ملكهم فركب يف موكب من الناس 

له امللك قد أظللك فقال للغالم اتين بطعام فأتاه فإذا السهل واجلبل قد امتأل من الناس فقال السائح ما هذا قيل 
ببقل وزيت وقلوب الشجرة فأقبل حيشو شدقه ويأكل أكالً عنيفاً فقال امللك أين صاحبكم قالوا هذا قالوا له 
كيف أنت قا كالناس ويف حديث آخر خبري فقال امللك ما عند هذا من خري فانصرف عنه فقال السائح احلمد 

 وأنت يل ذام ومن هذا النوع من الرياء خاف الكبار وعدوا أنفسهم من األشرار كما هللا الذي صرفك عين
روى عن الفضيل رضي اهللا عنه أنه قال من أراد أن ينظر إىل مراءي فلينظر إىل هذا ومسع مالك بن دينار امرأة 

عنهم يف هذا املعىن  تقول له يامراءي فقال يه هذه وجدت إمسي الذي أضله أهل البصرة إىل غري هذا مما روى
وال يسلم من الرياء اجللي واخلفي إال العارفون املوحدون ألن اهللا تعاىل طهرهم من دقائق الشرك وغيب عن 

نظرهم رؤية اخللق مبا أشرق على قلوهبم من أنوار اليقني واملعرفة فلم يرجو منهم حصول منفعة ومل خيافوا منهم 
لوها بني اظهر الناس ومن مل حيظ هبذا وشاهد اخللق هبذا وشاهد وجود مضرة فأعمال هؤالء خالصة وإن عم

اخللق وتوقع منهم حصول املنافع ودفع املضار فهو مراء بعمله وإن عبد اهللا تعاىل يف قنة جبل بالنون أي أعاله 
تطلعه أن قاله الشيخ ابن عباد رضي اهللا عنه اه اخل ومنها أي ومن عالمة الرياء اخلفية أيضاً إستشراف العبد و

يعلم الناس خبصوصيته كما أشار إليه بقوله إستشرافك أن يعلم اخللق خبصوصيتك دليل على عدم صدقك يف 
عبوديتك قلت إذا خصك احلق تعاىل أيها الفقري خبصوصية من خصوصية خواصه كزهد أو ورع أو توكل أو 



رامة حسية أو معنوية أو استخرجت رضي أو تسليم أو حمبة أو يقني يف القلب أو معرفة أو اظهر على ييك ك
فرتك حكماً أو مواهب كسبية أو لدنية مث استشرفت أي تطلعت ومتنيت أن يعلم اخللق خبصوصيتك بأن 

يطلعوا على تلك اخلصوصية اليت خصك اهللا هبا فذلك دليل علة وجود الرياء اخلفي يف باطنك ودليل على عدم 
كنت صادقاً يف عبوديتك ال كتفيت بعلم اهللا وقنعت مبراقبته صدقك يف عبوديتك بل أنت كاذب فيها إذ لو 

إياك واستغنيت به عن رؤية غريه فالواجب على الفقري إذا خصه اهللا خبصوصية كتمها وجحدها وسترها إال عن 
شيخه فإن أظهرها فهو على خطر فقد يكون حتدثاً وقد يكون جنحاً ويف الكتمان السالمة وقد تقدم قول الشيخ 

ا علم فاستدل بذلك على وجود جهله من رأ يته جميباً عن كل ما سئل ومعرباً عن كل ما شهد وذاكراً كل م
  :ويف هذه املعىن قال شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنه

  يف األرض سبعني قاما... احفر لسرك ودك 
  إىل يوم القياما... وخل اخلالئق يشكوا 

ذقتم يف هذا الطريق يقول الربد واجلوع فكان شيخ شيخنا يعجبه وكان بعض إخواننا إذا سئل ما أدركتم وما 
ذلك ويستحسنه لداللته على صدق اإلخالص وما زالت أشياخنا وأشياخهم يستعملون اخلراب يف ظواهرهم 
صوناً ملا يف إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن حليته وميسح شفتيه فإذا خرج إىل الناس رأوا أنه مل يصم وإذا 

فليعط ميينه وخيفيها عن مشاله وإذا صلى أحدكم فليسدل عليه ستر بابه فإن اهللا يقسم الثناء كما  أعطى أحد
يقسم الرزق وقال الشيخ أبو عبد اهللا القريشي رضي اهللا عنه كل من مل يقنع يف أفعاله وأقواله بسمع اهللا ونظره 

يكون يف حب ال يعرف وهلذا كان  دخل عليه الرياء ال حمالة وقال بعضهم ما اخلص عبد قط إال أحب أن
اسقاط املنزلة شرط يف هذا الطريق فإن حتقق العبد باملعرفة ومشاهدة الوحدانية جاز له األخيار بالوحدانية 

بأعماله واإلظهار حملاسن أحواله بناء منه على نفي الغري وأداء الواجب من الشكر كان بعض السلف يصبح 
كذا وكذا سورة فيقال له أما ختشى من الرياء فيقول وحيكم وهل رأيتم فيقول صليت كذا وكذا ركعة وتلوت 

من يراءى بفعل غريه واحلاصل من فىن عن نفسه وحتقق بشهود ربه فال كالم عليه وقد قالوا من أحب اخلفا 
ا ومن أحب الظهور فهو عبد الظهور فهو عبد الظهور ومن مل يرد غري ما أراد اهللا به فهو عبد اهللا  فهو عبد اخلف

حقاً مث علمك الشيخ الدواء يف ترك االستشراف إىل اخللق وهو االكتفاء بنظر احلق فقال غيب نظر اخللق إليك 
بنظر اهللا وغب عن إقباهلم عليك بشهود إقباله عليك قلت اخللق يف التحقيق عدم والوجود إمنا هو هللا الواحد 

اص أن فتشته مل جتده شيئاً فغيب عنك أيها الفقري نظر األحد فوجود السوى كاهلباء يف اهلواء أو كظالل األشخ
اخللق إليك اكتفاء بنظر احلق إليك إذ ال نظر لسواه وغب عن إقباهلم عليك بالتعظيم والتكرمي بشهود إقبال 

امللك الكرمي فغب عن الوهم بثبوت العلم فإقبالك على اخللق أدبارك عن احلق وأدبارك عن اخللق إقبالك على 
 جيتمعان ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشئ مل ينفعوك إال احلق وال

بشئ كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك جفت األقالم 
مع نفع غريي هلا  وطويت الصحف وقال الشيخ أبو احلسن أيست من نفع نفسي لنفسي فكيف ال ايئس

ورجوت اهللا لغريي فكيف ال أرجوه لنفسي وقال يف لظائف املنن أعلم أن مبين الوى على األكتفاء باهللا 
والقناعة بعلمه واالعتناء بشهود قال اهللا سبحانه ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه وقال سبحانه أليس اهللا بكاف 



يكف بربك أنه على كل شئ شهيد فسبيل أمرهم يف بدايتهم الفرار عبده وقال امل يعلم بأن اهللا يرى وقال أو مل 
ومن اخللق والنفراد بامللك احلق واخفاء األعمال وكتم األحوال حتقيقاً لفنائهم وتثبيتاً لزهدهم وعمالً على 

بقاء سالمة قلوهبم حىت إذا متكن اليقني وأيدوا بالرسوخ والتمكني وحتققوا بتحقيق الفناء وردوا إىل وجود ال
فهناك أن شاء احلق اظهرهم هادين إليه عباده وأن شاء سترهم فاقتطعهم عن كل شئ إليه اخل كالنه وقال سهل 
بن عبد اهللا ال ينال العبد حقيقة من هذا األمر حىت يكون بأحد وصفني حىت يسقط الناس من عينه فال يرى يف 

فعه وتسقط نفسه عن قلبه فال يبايل بأي حال يرونه الدارين إال هو وخالقه فإن أحداً ال يقدر أن يضره وال ين
  أهواله در القائل

  وليتك ترضى واألنام غضاب... فليتك حتلو واحلياة مريرة 
  وبيين وبني العاملني خراب... وليت الذي بيين وبينك عامر 
  وشريب من ماء العني سراب... وليت شرايب من ودادك صافياً 
  وكل الذي فوق التراب تراب ...إذا صح منك الود فالكل هني 

واعلم أن رضي اخللق غاية ال تدرك وانظر قضية لقمان مع ابنه وهي مشهورة يتبني لك أن رضي اخللق حمال 
ومتعذر وأجهل الناس من طلب ماال يدرك وقال وقال بعضهم مايل وللناس كنت يف بطن أمي وحدي وخرجت 

سئل وحدي ونبعث من قربي وحدي وحناسب وحدي إىل الدنيا وحدي ومنوت وحدي وندخل قربي وحدي ون
ال ينفعين أحد فمايل وللناس  فإن دخلت اجلنة دخلت وحدي وأن دخلت النار دخلت وحدي ففي هذه املواطن 
اه باملعىن وقيل أن الويل الصادق ال قدر له عند اخللق وال قدر للخلق عنده فكلما عظم أمره عند اهللا خفى أمره 

تتحقق الغيبة عن نظر اخللق بنظر احلق إال مبعرفة احلق عند كل شئ وشهوده يف كل شئ عند االس مث أنه ال 
كما أبان ذلك بقوله من عرف احلق شهده يف كل شئ ومن فين به غاب عن كل شئ ومن أحبه مل يؤثر عليه 

د األحدية أو شيئاً قلت معرفة احلق هي شهود ربوبيته يف مظاهر عبوديته أو تقول هي الغيبة عن الغريية بشهو
تقول هي الترقي من شهود عامل األشباح إىل شهود عامل األرواح فيكون جسمك مع األشباح وروحك مع 

  األرواح قال يف املباحث
  يدعونه بالعامل الروحاين... واستشعروا شيئاً سوي األبدان 

  معارف تلعز باملنقول... مث أقام العامل املعقول 
ة فتنسيك كل شئ وتغيبك عن كل شئ سوى الواحد الذي كمثله شئ وليس والفناء هو أن تبدوا لك العظم

معه شئ أو تقول هو شهود حق بال خلق كما أن البقاء هو شهود خلق حبق احملبة أخذ احلق قلب من أحب من 
عباده فال يكون له عن نفسه أخبار وال مع غري حمبوبه قرار وقيل غري ذلك فمن عرف احلق شهده يف كل شئ 

معه شيئاً لنفوذ بصريته من شهود عامل األشباح إىل شهود عامل األرواح ومن شهود عامل امللك إىل شهود  ومل ير
فضاء امللكوت ومن فين به واجنذاب إىل حضرته غاب يف شهود نروه عن كل شيء ومل يثبت مع اهللا شيئاً 

بت شيئاً سوال اهللا العارف يقرر القدرة والفرق بني الفاين والعارف أن العارف يثبت األشياء باهللا والفاين ال يث
ا رأيت شيئاً إال رأيت اهللا فيه  واحلكمة والفاين ال يرى إال القدرة العارف يرى احلق يف اخللق كقول بعضهم م
والفاين ال يرى إال احلق يقول ما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا قبله العارف يف مقام البقاء والفاين جمذوب يف مقام 



اين سائر والعارف متمكن واصل ومن أحب اهللا مل يؤثر عليه شيئاً من حظوظه وهوى نفسه ولو كن فيه الفناء الف
  حتف أنفه كما قال القائل

  باهللا صفه وال تنقص وال تزد... قالت وقد سألت عن حال عاشقها 
ظمأ    وقلت قف عن ورود املاء مل يرد... فقلت لو كان رهن املوت من 

ل ذكر الشيخفي لظائف املنن منه مجلة صاحلة وكالن الشيخ رضي اهللا عنه من باب التديل والكالم يف احملبة طوي
ا يقذف اهللا يف قلب عبده الذي يريد أن  فاملعرفة أعلى املقامات وقبلها الفناء وقيل للفناء احملبة أي أوهلا فأول م

مته ويتعطش إىل معرفته فلم يزل يصطفيه حلضرته ويعرفه به حمبته فال يزال يلهج بذكره ويتعب جوارحه يف خد
يتقرب إليه بالنوافل حىت حيبه احلق فإذا أحبه أفناه عن نفسه وغيبه عن حسه فكان مسعه وبصره ويده ومجلته مث 

رده إليه وأبقاءه به فعرفه يف كل شيء ورآه قائماً بكل شيء ظاهراً يف كل شئ واهللا تعاىل أعلم وهلذا الذي 
ى حتقيق تلك املقامات فمن وجدها يف نفسه كانت دعواه لتلك املقامات أو ذكره الشيخ عالماى تدل عل

دعواه هلا كاذبة وفضيحة فليعرف قدره وال يتعد طوره وباهللا  بعضها صحيحة ومن مل جيدها يف نفسه كانت 
ائه التوفيق وملا كانت املعرفة تقتضي ظهور احلق يف كل شئ حىت تراه ظاهراً يف كل شئ بني وجه احتجابه وخف

تعاىل مع شدة ظهوره ثالث حكم احلكمة األوىل شدة القرب وال شك أن شدة القرب توجب اخلفاء كسواد 
العني من اإلنسان فإن اإلنسان ال يدرك سواد عينه لشدة قربه منه واهللا تعاىل أقرب إليك من كل شئ قال تعاىل 

الوريد فشدة قربه منك موجب  ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس نفسه وحنن أقرب إليه من حبل
الضمحاللك قال يف لطائف املنن فعظيم القرب هو الذي غيب عنك شهود القرب قال الشيخ أبو احلسن 

حقيقة القرب أن تغيب يف القرب عن القرب لعظيم القرب كمن يشم رائحة املسك فال يزال يدنو وكلما دنا 
  انقطعت رائحته عنه وأنشد بعض العارفنيمنها تزايد رحيها فلما دخل البيت الذي فيه املسك 

  واألمر أوضح من نار على علم... كم ذا متوه بالشعبني والعلم 

  وعن هتامة هذا فعل متهم... أراك تسئل عن جند وأنت هبا 
احلكمة الثانية يف خفائه تعاىل شدة ظهوره وال شك أن شدة الظهور موجب للخفاء كما قال صاحب اهلمزية، 

ر اخلفاء، وقد مثلوا ذلك بقرص الشمس حني يعظم شعاعه ويتقوى أشراقه فإن األبصار ومن شدة الظهو
  الضعيفة ال تقوى على مشاهدته مع شدة ظهوره فصار شدة الظهور موجباً للخفاء كما قال الشاعر

  ومن عجب أن الظهور تستر... وما احتجبت إال برفع حجاهبا 
ة الثالثة شدة نوره وال شك أن شدة النور موجب لعدم فاحتجب عن األبصار الضعيفة بال حجاب احلكم

اإلدراك فإن البصر ال يقاوم النور الباهر ويف حديث مسلم يف قصة اإلسراء قلنا يا رسول اهللا هل رأيت ربك 
قال نوراين أراه يلفظ االستهام أي غلبين النور كيف أراه ويف رواية رأيت نوراً فيحمل على انه أول مرة رأى 

 مل يطق مشاهدته بالبصر مع حتقق شهوده بالبصرية وانظر أيضاً الربق اخلاطف فإن البصر ال يطيق رؤيته نوراً مث
  وأنشدوا

  وبه وجود الكائنات بال امترا... بالنور يظهر ما ترى من صور 
  حساً ويدركه البصري من الورى... لكنه خيفى لفرط ظهوره 



  على الذوات مصورا شيئاً سواه... فإذا نظرت بعني عقلك مل جتد 
  فبذيل جهلك ال تزال معثرا... وإذا طلبت حقيقة من غريه 

ظلمة  وهذا النور الذي نتكلم فيه ليس هو حسياً وإمنا هو ما يبدو من معاين الصفات واألمساء اليت خترج من 
وت إال أنه اجلهل إىل معرفة أمسائه وصفاته قال الشيخ زروق قلت هو النور األصلي الذي فاض من حبر اجلرب

  تستر باحلكمة والعزة والقهرية سئل أبو القاسم النصر باذى عن قوهلم
يلزمين له ذل العبيد... ويظهر يف اهلوى عز املوىل    ف

فقال عز املوىل الستر ألنه لو اهنتك احلجاب لتفطر األلباب هذا آخر الباب السابع عشر وحاصلها ثالثة أمور 
اهللا للداللة على اهللا حبيث ال ينفك أحدمها عن اآلخر يف الغالب الثاين تفسري األول تالزم الداللة على أولياء 

أسرار الوالية وهي االطالع على أسرار غيب امللكوت دون اشتراط االطالع على أسرار العباد ألن ذلك قد 
ا فيه من حظ النفس فرمبا تق صده بطاعتها يكون فتنة يف حقه وسبباً يف عقوبته إذا مل يتمكن من معرفته مع م

فيكون رياء يف حقها وهو من األمراض الباطنية اليت يصعب عالجها كاالستشراف إىل اطالع الناس على 
خصوصيته ودواؤه الغيبة عنهم واالكتفاء بنظر اهللا عن نظر غريه األمر الثالث عالمة وجود هذه األسرار يف 

بته على كل شئ فإن قلت كيف يشهد وهو العارف وهي شهود احلق يف كل شئ وفناؤه عن كل شئ وإيثار حم
غيب قلت بل هو ظاهر يف كل شئ وإمنا حجبه شدة قربه وشدة ظهوره وعظيم نوره وإذا علمت أنه قريب 

وأنه أقرب إليك من روحك وقلبك اكتفيت بنظره واستغنيت بعلمه عن طلبه فإن كان وال بد من الدعاء 
اً ال سبباً للعط اء كما أبان ذلك يف أول الباب الثامن عشر بقوله وقال رضي اهللا فليكن عبودية ومناجاة ومتلق

طلبك سبباً إىل العطاء منه فيقل فهمك عنه وليكن طلبك الظهار العبودية وقياماً ما حبقوق الربوبية  عنه ال يكن 
قلت قد تقدم يف أول الكتاب أن الطب كله معلول عند ذوي األلباب فإن كان وال بد من الطلب فليكن 

هار للعبودية وقياماً حبقوق الربوبية فال يكن طلبك من احلق سبباً إىل العطاء منه فيقل فهمك عنه ألن الفهم إظ
عن اهللا يقتضي االكتفاء بعمله واالستغناء مبعرفته فال حيتاج إىل شئ وال يتقوف على شئ ماذا فقد من وجدك 

إال ما يقتضيه عليه مواله قيل لبعضهم ماذا تشتهي فال يكن حمط نظره إال ما يربزه من عنصر القدرة وال يشتهي 
قال ما يقضي اهللا قال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه ال يكن حظك من الدعاء الفرح بقضاء حاجاتك ومن 

مناجاة حمبوبك فتكون من احملجوبني وقال بعضهم فائدة الدعاء إظهار الفاقة بني يديه وإال فالرب يفعل ما يشاء 
موسى عليه السالم قال يا رب أطعمين فأين جائع فأوحى اهللا إليه قد علمت ذلك قال يا رب  قيل أن سيدنا

أطعمين قال له حىت أريد وهذا مقام أهل النهايات وأما أهل البدايات فريخص هلم يف طلب احلاجات ويف كثرة 
واإلحلاح فيه قال تعاىل الدعاء والتضرعات فالدعاء يف حقهم واجب أو مندوب وفيهم ورد الترغيب يف الدعاء 

أدعوين أستجب لكم وقال أمن جييب املضطر إذا دعاه وورد يف بعض األخبار ا، اهللا تعاىل قال لسيدنا موسى 
حق ملح عجيبك تشريعاً للضعفاء ألن األنبياء عليهم السالم بعثوا معلمني للضعفاء واألقوياء  عليه السالم سلين 

و مبمنوع شرعاً وال ممتنع عقالً ويكون بتلطف وانكسار وظهور فاقة وينبغي أ، يتأدب يف الدعاء فال يدع
واضطرار ال بانبساط وادالل فإن ذلك مقام الرجال أهل املكانة والكمال ومن ذلك قول الشيخ أيب احلسن 

رضي اهللا عنه يف حجونه الكبري وليس من الكرم إال حتسن إال ملن أحسن إليك اخل وذكر يف قوت القلوب أن 



إسرائيل قحطوا سبع سنني فخرج سيدنا موسى عليه السالم بسبعني ألفاً من بين إسرائيل ليستسقي هلم بين 
فأوحى اهللا إليه كيف استجيب هلم وقد أظلمت عليهم ذنوهبم استجيب له فسأهلم عنه موسى فال يعرفه أحد 

ه تراب من السجود وقد عقد مشله فبينما موسى عليه السالم مبشى يف طريق فإذا بعبد أسود قد استقبله بني عيني
على عاتقه فعرفه موسى عليه السالم بنور اهللا فسلم عليه وقال ما امسك قال برزخ فقال له منذ حني وأنا 

ا هو من حكمك  أطلبك أخرج فاستسق لنا فخرج فكان من خطابه لربه يف دعائه ومناجاته ما هذا من فعالك وم
ندت الرياح عن طاعتك أم نفذ ما عندك أم اشتد غضبك على وما بذلك عرفت أنقصت عليك مائك أم عا

املذنبني ألست كنت غفاراً قبل خطأ اخلاطئني خلقت الرمحة وأمرت بالعطية فتكون ملا تأمر من املخالفني أم ترينا 
 أنك ممتنع أم ختشى الفوت فتعجل بالعقوبة قال فما زال حىت اخضلت بنو إسرائيل بالقطر وأنبت اهللا العشب يف

ا هذا اخلطاب الذي  نصف يوم حىت بلغ الراطب قال فخرج برخ فاستقبله موسى عليه السالم وقال له م
خاطبت به احلق فأوحى اهللا إليه دعه فإن دعائه يضحكين فانظر هذه احلكاية كيف وقعت هذه على بساط 

جال األدب واهليبة مع رب املباسطة اليت ال يفهمها إال أهل املكانة والتمكني وحسب من مل يبلغ مقامات الر
  العاملني مث

بني وجه ما ذكره من كون الدعاء إمنا يكون عبودية ال سبباً يف العطاء فقال كيف يكون طلبك الالحق سبباً يف 
ا تعلق به علمه القدمي قبل أن  عطائه السابق جل حكم األزل أن يضاف إىل العلل قلت العطاء السابق هو م

شك أن اهللا سبحانه قدر يف األزل ما كان وما يكون إىل أبد األبد فقد قسم األزراق تظهر جتليات األكوان وال 
احلسية واملعنوية وقدر اآلجال قال تعاىل أنا كل شئ خلقناه بقدر وقال تعاىل وكل شئ عنده مبقدار وقال تعاىل 

قضاء والقدر قد سبق برزقك وما كان لنفس أن متوت إال بأذن اهللا كتاباً مؤجالً فإذا علمت أيها اإلنسان أن ال
وأجلك وأنه قد سبقت قسمتك وجودك فماذا تطلب وإذا طلبت فكيف يكون طلبك الالحق سبباً يف عطائه 

السابق إذ قد سبق منه العطاء قبل أن يكون منك الطلب جل أي عظيم وتعاىل حكم األزل القدمي أن يضاف إىل 
ث على التقدمي ال وجوداً وال حكماً قال ذو النون املصري العلل واألسباب احلادثة إذ حمال أن يتقدم اجلاد

رضي اهللا عند التوحيد أن يعلم أن قدرة اهللا يف األشياء بال عالج وصنعه هلا بال مزاج وعلة كل شئ صنعه وال 
علة لصنعه وليس يف السموات العلى وال يف األرضني السفلي مدبر غري اهللا وكل ما خيطر ببالك فاهللا خمالف 

ك اه قوله وعلة كل شئ الضمري يف صنعه يعود على احلق تعاىل أي علة كل شئ صنع احلق له يعين أن لذل
سبب وجود األشياء وظهورها هو صنع احلق هلا وصنع احلق ال علة له وقال بعضهم ليس يف اإلمكان أبدع مما 

القضاء السابق فما كونته القدرة كان أي باعتبار العلم واملشيئة ال باعتبار القدرة فاملراد مبا كان القدر و
وأظهرته ال ميكن أن يكون أبدع منه من حيث تعلق العلم القدمي فال ميكن ختلفه وأن كان العقل جيوز أن خيلق 
اهللا تعاىل أبدع منه والقدرة صاحلة ولكن ملا سبق بع العلم ونفذ به القضاء مل يكن أبدع منه أو تقول ليس يف 

ان فيما ظهر يف عامل اإلمكان وهو عامل الشهادة إال ما كان يف عامل الغيب من املعاين عامل اإلمكان أبدع مما ك
القدمية ومل يظهر أبدع منه ولن يظهر أبداً فافهم فالكالم صحيح على هذا الوجه واهللا تعاىل أعلم ومما يدلك 

طلبك ليس سبباً يف عطائته بك قبل ظهورك الذي أشار غليه بقوله عنايته ف يك ال لشئ منك وأين كنت على أن 
حني واجهتك عنايته وقابلتك رعايته مل يكن يف أزله إخالص أعمال وال وجود أحوال بل مل يكن هناك إال حمض 



ا شاء اهللا يكون وما مل  اإلفضال ووجود النوال قلت مما تواترت بع األخبار والنقول ووافق املنقول املعقول أن م
ا يربز يف عامل الشهادة فإمنا هو يشاء رمبا مل يكن ومشيئة تعاىل ق دمية ألهنا عني إرادته على وفق علمه قدمي فكل م

ا أصاب من مصيبة يف األرض وال يف  ما دقره احلق يف عامل الغيب جفت األقالم وطويت الصحف قال تعاىل م
در والقضاء أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها أي نظهرها فال سعادة وال شقاء إال وقد سبق هبما الق

ا من نفس تبديه إال وله قدر فيك ميضيه فإذا  السعيد من سعد يف بطن أمه والشقي يف بطن أمه وقد تقدم قوله م
طلبك الالحق وبقي طلبك عبودية وأدباً مع الربوبية وإال  علمت ذلك أيها اإلنسان اكتفيت بعلمه السابق عن 

ه عنايته ومنته وأين كنت حني واجهتك عنايته يف فعنايتك فيك سابقة على وجودك ال لشيء منك تستحق ب
أزله حني سبقت لك منه العناية وكتبك يف مجلة أهل الرعاية واهلداية مث ملا استنطقك يوم امليثاق أقررت بربوبيته 
وأين كنت حني قابلتك رعايته وحفظه وأنت يف ظلمة األحشاء حني أجرى عليك رزقه من عرق الدم وحفظك 

ا يسر لك من رزقه مل يكن يف يف ذلك املستود ع حىت اشتدت أعضاؤك وقويت أركانك فأخرجك إىل رفقه وم
أزله حني واجهتك عنايتك وال يف الوقت إال حمض األفضال وعظيم النوال قال الواسطي رضي اهللا عنه أقسام 

ن قسمت ونعوت أجريت كيف تستجلب حبركات أو تنال مبعامالت وقال الشاعرين وجه ما ذكره من كو
الدعاء إمنا يكون عبودية ال سبباً يف العطاء فقال كيف يكون طلبك الالحق سبباً يف عطائه السابق جل حكم 
األزل أن يضاف إىل العلل قلت العطاء السابق هو ما تعلق به علمه القدمي قبل أن تظهر جتليات األكوان وال 

بد فقد قسم األزراق احلسية واملعنوية وقدر شك أن اهللا سبحانه قدر يف األزل ما كان وما يكون إىل أبد األ
ا كان لنفس أن  اآلجال قال تعاىل أنا كل شئ خلقناه بقدر وقال تعاىل وكل شئ عنده مبقدار وقال تعاىل وم

متوت إال بأذن اهللا كتاباً مؤجالً فإذا علمت أيها اإلنسان أن القضاء والقدر قد سبق برزقك وأجلك وأنه قد 
ماذا تطلب وإذا طلبت فكيف يكون طلبك الالحق سبباً يف عطائه السابق إذ قد سبق سبقت قسمتك وجودك ف

منه العطاء قبل أن يكون منك الطلب جل أي عظيم وتعاىل حكم األزل القدمي أن يضاف إىل العلل واألسباب 
اهللا عند  احلادثة إذ حمال أن يتقدم اجلادث على التقدمي ال وجوداً وال حكماً قال ذو النون املصري رضي

التوحيد أن يعلم أن قدرة اهللا يف األشياء بال عالج وصنعه هلا بال مزاج وعلة كل شئ صنعه وال علة لصنعه 
وليس يف السموات العلى وال يف األرضني السفلي مدبر غري اهللا وكل ما خيطر ببالك فاهللا خمالف لذلك اه قوله 

ي علة كل شئ صنع احلق له يعين أن سبب وجود وعلة كل شئ الضمري يف صنعه يعود على احلق تعاىل أ
األشياء وظهورها هو صنع احلق هلا وصنع احلق ال علة له وقال بعضهم ليس يف اإلمكان أبدع مما كان أي 
باعتبار العلم واملشيئة ال باعتبار القدرة فاملراد مبا كان القدر والقضاء السابق فما كونته القدرة وأظهرته ال 

دع منه من حيث تعلق العلم القدمي فال ميكن ختلفه وأن كان العقل جيوز أن خيلق اهللا تعاىل ميكن أن يكون أب
أبدع منه والقدرة صاحلة ولكن ملا سبق بع العلم ونفذ به القضاء مل يكن أبدع منه أو تقول ليس يف عامل اإلمكان 

 عامل الغيب من املعاين القدمية ومل يظهر أبدع مما كان فيما ظهر يف عامل اإلمكان وهو عامل الشهادة إال ما كان يف
أبدع منه ولن يظهر أبداً فافهم فالكالم صحيح على هذا الوجه واهللا تعاىل أعلم ومما يدلك على أن طلبك ليس 

سبباً يف عطائته بك قبل ظهورك الذي أشار غليه بقوله عنايته فيك ال لشئ منك وأين كنت حني واجهتك 
 يكن يف أزله إخالص أعمال وال وجود أحوال بل مل يكن هناك إال حمض اإلفضال عنايته وقابلتك رعايته مل

ووجود النوال قلت مما تواترت بع األخبار والنقول ووافق املنقول املعقول أن ما شاء اهللا يكون وما مل يشاء رمبا 



دقره مل يكن ومشيئة تعاىل قدمية ألهنا عني إرادته على وفق علمه قدمي فكل ما يربز يف عا مل الشهادة فإمنا هو ما 
ا أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم  احلق يف عامل الغيب جفت األقالم وطويت الصحف قال تعاىل م
إال يف كتاب من قبل أن نربأها أي نظهرها فال سعادة وال شقاء إال وقد سبق هبما القدر والقضاء السعيد من 

تقدم قوله ما من نفس تبديه إال وله قدر فيك ميضيه فإذا علمت ذلك  سعد يف بطن أمه والشقي يف بطن أمه وقد
أيها اإلنسان اكتفيت بعلمه السابق عن طلبك الالحق وبقي طلبك عبودية وأدباً مع الربوبية وإال فعنايتك فيك 
ت سابقة على وجودك ال لشيء منك تستحق به عنايته ومنته وأين كنت حني واجهتك عنايته يف أزله حني سبق

لك منه العناية وكتبك يف مجلة أهل الرعاية واهلداية مث ملا استنطقك يوم امليثاق أقررت بربوبيته وأين كنت حني 
قابلتك رعايته وحفظه وأنت يف ظلمة األحشاء حني أجرى عليك رزقه من عرق الدم وحفظك يف ذلك 

ك من رزقه مل يكن يف أزله حني املستودع حىت اشتدت أعضاؤك وقويت أركانك فأخرجك إىل رفقه وما يسر ل
واجهتك عنايتك وال يف الوقت إال حمض األفضال وعظيم النوال قال الواسطي رضي اهللا عنه أقسام قسمت 

  ونعوت أجريت كيف تستجلب حبركات أو تنال مبعامالت وقال الشاعر

  سوى حمض فضل ال بشيء يعلل... فال عمل مين إليه اكتسبته 
  وقال آخر

  فلما أتاين العلم وارتقع اجلهل... طلب الوصل منهم وكنت قدمياً أ
  فإن قربوا فضل وان بعدوا عدل... عملت بأن العبد ال طلب له 

  وأن ستروا فالستر من أجلهم حيلو... وأن اظهروا مل يظهروا وغري وصفهم 
  وقال آخر

  بنفائس األموال واألرباح... قد كنت أحسب أن وصلك يشترى 
  تفىن عليه كرائم األرواح... ني وظننت جهالً أن حبك ه

  ختتاره بلطائف االمناح... حىت رأيتك جتتنيب وختص من 
  فلويت رأسي حتت طي جناحي... فعلمت أنك ال تنال حيلية 

  وجعلت يف عش الغرام إقاميت فيه غدوي دائماً ورواحي
جة فتحصل أن الوالية وهي وهلذا مل يلتفت قلب العارف خلوف وال رجاء ومل يبق له يف نفس غري وجه اهللا حا

سر العناية ال تنال حبيلة وال تدرك بطلب لكن من سبقت له العناية يسر ملا أريد منه قيل لذي النون مب عرفت 
ا عرفت ريب اه وقيل لعلى كرم اهللا وجهه هل عرفين بنفسه فعرفت حممداً  ربك قال عرفت ريب بريب ولوال ريب م

تهت معرفة العارفني أعين حني حتققوا بسابق القدر غابوا عن أنفسهم يف وجود صلى اهللا عليه وسلم باهللا وهنا ان
معرفهم فاسترحوا واستظلوا يف ظل الرضى والتسليم وهب عليهم من جناب املعارف نسيم لكن اختلفت 
ادت أحواهلم يف حال هنايتهم املاء واحد والزهر ألوان فمنهم من يغلب عليه اهليبة واحلياء قال بعضهم من ازد

معرفته ازدادت هبيته له ومن كان باهللا أعرف كان له أخوف وفيهم قال اهللا تعاىل إمنا خيشى اهللا من عباده 
العلماء ومنهم من يغلب عليه الشوق واالشتياق قال بعضهم من عرف اهللا اتسم بالبقاء واشتاق إىل اللقاء 

شوق يقول اهللا تبارك وتعاىل أن يل عباداً من وضاقت عليه الدنيا حبذافريها وقال السرى أجل مقام العارف ال



عبادي أحبهم وحيبوين وأشتاق إليهم ويشتاقون إيل وأذكرهم ويذكروين وأنظر إليهم وينظرون إىل من سلك 
طريقهم أحببته من عدل عنهم مقتد قيل يا ربنا وما عالمتهم قال يراعون الظالل بالنهار كما يراعى الراعي 

 غروب الشمي كما حتن الطري إىل أوكارها عند الغروب فإذا جنهم الليل واختلط الشفيق غنمه وحينون إىل
الظالم وفرشت الفرش ونصبت األسرة وخال كل حبيب حببيبه نصبوا إىل أقدامهم وافترشوا إىل وجوههم 

  وناجوين بكالمي ومتلقوا إىل بانعامى فمن

ساجد، بعيين ما يتحملون من أجلي، وبسمعي صارخ ورباك، ومن منأوه وشاك، ومن قائم وقاعد، ومن راكع و
ما يشكون من حيب أول ما أعطيهم ثالثاً أقذف يف قلوهبم من نوري فيخربون عين كما أخرب عنهم والثانية لو 
كانت السموات واألرض وما فيهن من موازينهم ال ستقللتها هلم والثالثة أقبل عليهم بوجهي أترى من أقبلت 

أريد أن أعطيه اه وقال إبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه غيبين الشوق يوما فقلت يا  عليه بوجهي يعلم أحد ما
رب أن أعطيت أحداً من احملبني ما تسكن به قلوهبم قبل لقائك فاعطين ذلك فقد أضرين القلق فرأيت يف النوم 

قلبك قبل لقائي وهل كأنه أوقفين بني يديه وقال يا إبراهيم أما استحييت مين أن تسئلين أن أعطيك ما يسكن 
ا أقول فقال قل اللهم  يسكن املشتاق قبل لقاء حبيبه فقلت يا رب هتت فلم أدر ما أقول فاغفر يل وعلمين م

رضي بقضائك وصربين على بالئك وأوزعين شكر نعمائك ومنهم من تغلب عليه السكينة يف القلب ألن العلم 
فته ازدادت سكينته قال تعاىل أال بذكر اهللا تطمئن واليقني يوجبان السكون والطمأنينة فمن ازدادت معر

القلوب ومنهم من يغلب عليه الدهشة واحلرية قال بعضهم أعرف الناس باهللا أشدهم حترياً فيه ويف احلديث 
اللهم زدين فيك حترياً ومنهم من يغلب عليه التواضع واخلضوع والذل واالنكسار قال اجلنيد العاف كاالرض 

اجر وكالسحاب يظل األمحر واالبيض وكاملطر يسقى املاشي والراشي ومنهم من تتسع معرفته يطأها الرب والف
وخيوض حبار التوحيد فال يكدره شىء وال يسلط عليه شيء بل يأخذ النصيب من كل شيء وال يسلط عليه 

ماال يفتح له  شيء بل أخذ النصيب من كل شيء اه وقال أبو سليمان الداراين أن اهللا يفتح للعارف على فراشه
وهو قائم يصلي وقال بعضهم العارف ن أنس بذكر اهللا حىت استوحش من خلقه وافتقر إىل اهللا تبارك وتعاىل 

فأعزه اهللا يف خلقه ويف زبور داوود بلغ أهل رضائي أين حبيب ملن أحبين وجليس ملن جالسين وأنيس ملن أنس 
ملن أطاعيت بعزيت جلفت ما أحبين عبد أعلم ذلك يقيناً بذكرى وصاحب ملن صاحبىن وخمتار ملن اختارين ومطيع 

طلب غريي مل جيدين فارفضوا يا أهل  بلته لنفسي وأحببته أشد مما أحبين ومن طلبين وجدين ومن  من قلبه إال ق
األرض ا أنتم عليه من غرورها وهلموا إىل كراميت ومصاحبيت وجمالسيت وأنسوا بذكري أؤنسكم ىب أسرعوا إىل 

خلقت طينة أحبىت من طينة إبراهيم خليلى وموسى كليمي وعيسى روحى وحممد حمبيت أس رع إىل حمبتكم فإين 
ا كان االعتماد على السابقة يقتضي ترك  صفىي وخلقت قلوب املشتاقني من نورى ونعمتها جباليل ومجايل اه ومل

تص برمحته من يشاء وعلم أنه لو العمل بني سر ذلك بقوله علم أن العباد يتشوفون إىل ظهور سر العناية فقال خي
خالهم وذلك لتركوا العمل اعتماداً على األزل فقال أن رمحة اهللا قريب من احملسنني قلت ملا أخرب اهللا سبحانه 

يف كتبه على ألسنة رسله أن املدار إمنا هو على السابقة فمن سبقت له العناية ال تضره اجلناية تشوق اخللق 
اية فكل واحد يظن أنه من أهلها فأخربهم احلق تعاىل أن ذلك السر إمنا هو للبعض كلهم إىل ظهور هذه العن

دون  دون البعض فقال خيتص برمحته من يشاء فأسندها إىل مشيئته دون مشيئتهم فعلموا أن ذلك إمنا هو للبعض 



أخربهم احلق الكل ألن كل واحد يطمع أنه من ذلك البعض فرمبا يتركون العمل ويعتمدون على سابق األزل ف
تعاىل أن ذلك السر له عالمات تدل على من هو من أهله وخمتص به فقال أن رمحة اهللا قريب من احملسنني 
فالرمحة هنا هي العناية السابقة وهي قريبة من احملسنني الذين أحسنوا عبادة رهبم وأحسنوا إىل عباد رهبم 

العماهلم املخلصني يف عبودية رهبم فمن استند إىل احلكم فتحصل أن سر العناية إمنا تظهر على احملسنني املتقني 
السابق وترك العمل فهو مغرور أو مطرود إلبطاله احلكمة ومن استند إىل العمل دون النظر للقدرة واملشيئة 

السابقة فهو جاهل بعيد احلضرة غافل ومن مجيع بينهما فهو حمقق كامل وسر العناية إليه إن شاء اهللا وأصل قال 
عثمان املغريب رضي اهللا عنه قلوب العارفني فارغة ملفاجأة املقدور وقال بعضهم ليس كل من طلب نال وال  أبو

كل من نال وصل وال كل من وصل أدرك وجد وال كل من وجد سعد وكم من واحد حرم من املىن مبىن وكم 
ني القبول كما حكى عن بعض من واحد أدرك من القربات غرفات ومن أيد بالتوفيق وصل يف حلظة العني إىل ع

  الصاحلني أنه رأى يف منامه إبليس اللعني ضج بالصياح والعويل فاجتمع عليه جنوده وقالوا مالك

فقال هلم كنت أطمع يف فالن منذ سنني فإذا به قد استوى ظاهره وباطنه وسره وعالنيته فلم أجد إليه سبيال 
ا تقدم من حكم املشيئة فقال إىل املشيئة حتلى بالصدق فامتنع مين يف مقعده صدق عند مليك  مقتدر اه مث بني م

يستند كل شيء وليست تستند هي إىل شئ قلت املشيئة وإرادة شئ واحد واليهما تستند األشياء كلها قال 
تعاىل وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا ولو شاء ربك ما فعلوه إىل غريه ذلك من اآليات الدالة على سبق املشيئة 

ء وأما هي فال تستند إىل شيء وال تتوقف على شيء فال تتوقف على سؤال وال على طلب فما شاء لكل شي
اهللا كان من غري سبب وال سؤال وما مل يشاء ربنا مل يكن قرب من شاء بال عمل وبعد من شاء بال سبب ال 

الواسطي رضي اهللا عنه أن يسئل عما يفعل وهم يسئلون فقاعدة التحقيق ما مث إال سابقة التوفيق قال أبو بكر 
اهللا ال يقرب فقرياً ألجل فقره وال يبعد غنياً ألجل غناه وليس لألعراض عنده خطر حىت هبا يوصل وهبا يقطع 
ا قطعك هبا قرب من شاء بغري علة وقطع من  ولو بذلت الدنيا واآلخرة ما أوصلك إليه هبا ولو أخذهتا كلها م

 جيعل اهللا نوراً فما له نور فالنظر إىل املشيئة حقيقة والنظر إىل السبب شاء من غري علة كما قال تعاىل ومن مل
شريعة أو تقول النظر إىل املشيئة قدرة والنظر إىل األسباب حكمه وال بد من اجلمع بينهما فاحلقيقة معينة 

ة حاكمة على والشريعة مبينة الشريعة حكمة واحلقيقة قدرة واحلقيقة حاكمة على الشريعة يف الباطن والشريع
احلقيقة يف الظاهر وليس حكم القدرة بأوىل من وصف احلكمة يف حمله وال بالعكس قال الشطيىب واعلم أن 
الناس أربعة ناظر يف السوابق لعلمه بأن احلكم األزيل ال يتغري باكتساب العبد وناظر يف العواقب لعلمه بأن 

بالعواقب غري أداء ما كلف به من حكم الوقت عامل بأن  األعمال خبوامتها وناظر للوقت ال يشتغل السوابق وال
العارف ابن وقته ال يهتم مباض وال مستقبل وال يرى غري الوقت الذي هو فيه وناظر هللا وحده لعلمه بأن املاضي 

واملستقبل واحلال متقلبون يف قبضته متصرفون يف حكمه واألوقات كلها قابلة للتغري وتبديل احلال فال يراها 
ا يراقب من كل شيء بيده وقد أراد بعضهم اخلروج من بني يدي بعض املشايخ فقال له الشيخ أين تريد وإمن

فقال يا سيدي لئال أشغلك عن وقتك فقال له ليس عند اهللا وقت و مقت إمنا ترى رب الوقت ال الوقت ومن 
كي أن رجالً قال أليب يزيد أين متكنت فيه حالة الشهود غاب باملوحد عن الوجود وحتسبهم أيقاظاً وهم رقود ح

أبو يزيد فقال له ليس هنا أبو يزيد وقال رجل للشبلي أين الشبلي قال مات ال رمحة اهللا إمنا عين الشبلي الرده 



هللا ال حساسه عن مشاهدته لربه ورأى أبو يزيد رجالً يف املسجد يسئل عنه فقال له وأنا أطلبه منذ سنني فظن 
ه هو قال له يا سيدي عليك أسئل ولك أطلب فقال له أبو يزيد الذي تطلب قد ذهب يف أنه جمنون فلما أعلم أن

الذاهبني يف اهللا باهللا هللا فال رده اهللا هذا آخر الباب الثامن عشر وحاصلها آداب السؤال والطلب وأنه ينبغي أن 
لب فعنايته سابقة خيتص يكون عبودية ال سبباً يف العطاء إذ قد سبقت قسمتك يف األزل قبل أن يكون منك ط

برمحته من يشاء لكل رمحة تقتضي وجود العمل فوجود العمل أمارة على خصوصية األزل مع توقف ذلك على 
املشيئة ألهنا يستند إليها كل شيء وال تستند هي لشيء فلزم السكون واألدب حىت ترك الطلب كما بني ذلك 

ه رمبا دهلم األدب على ترك الطلب قلت الظاهران رب هنا يف أول الباب التاسع عشر بقوله وقال رضي اهللا عن
للتكثري ألن الغالب على العارفني وأهل الفناء السكوت حتت جماري األقدار فصدور الطلب منهم قليل ألن 

العارف فإن عن نفسه غائب عن حسه ليس له عن نفسه أخبال وال مع غري اهللا قرار فال يتصور منه سؤال وال 
شغله ذكرى عن مسئليت اعطيته أفضل ما أعطى السائلني األشياء تشتاق إليه وهو غىن عنها  فوات مأمول من

اشتاقت اجلنة إىل عمار وصهيب وبالل كما يف احلديث واحلاصل أن العبد ما دام غائباً عن نفسه فإن يف شهود 
طلب أصالً إذ الطلب يقتضي وجود االثنينية وال فرض أنه غريق يف حبر ربه منقطعاً عن حسه ال يتصور منه 

الوحدة فطلبه حينئذ سوء أدب يف حقه فإن رد إىل الشعور بنفسه وهو مقام البقاء قد يتصور منه السؤال على 
وجه العبودية ال على وجه االقتضاء والطلب كما تقدم مث بني مستندهم يف ترك الطلب فقال اعتماداً على 

  عتماد على القسمة األزليةقسمته واشتغاالً بذكره عن مسئلته قلت أما اال

فقد تقدم الكالم عليها يف احلكمة قبل هذه وأما االشتغال بالذكر عن املسئلة فقد تقدم قريباً يف احلديث من 
شغله ذكرى عن مسئليت وقال الواسطى رضي اهللا عنه ما جرى لك يف األزل خري من معارضة الوقت يعين 

إشارة إىل الدعاء دعاء كما إذا وجد نشاطاً أو انبساطاً للدعاء  بالطلب للحظ وقال القشريي إذا وجد يف قلبه
فالدعاء أوىل وإذا وجد يف قلبه قبضاً فالسكوت أوىل وقال بعضهم ما سألت اهللا تعاىل بلسانس شيئاً منذ مخسني 

يات سنه وال أريد أن أدعو وال أن يدعي يل اه وذلك ألن اهللا سبحانه ليس بغافل حىت يذكر بل هو عليم خبف
يه اإلغفال وقد قال تعاىل وما اهللا  أمورك فيأتيك منها ما قسم لك كما بني ذلك بقوله إمنا يذكر من جيوز عل

بغافل عما تعملون أليس اهللا بكاف عبده وال حيتاج إىل تنبيه ألنه ال يهملك فيما هو من قسمتك كما بينه بقوله 
وز عليه االمهال لكمال قدرته وإحاطة علمه ولكن حكمته وإمنا ينبه من جيوز عليه االمهال واحلق تعاىل ال جي

اقتضت ارتباط األسباب والعلل وتقدمي األشياء وتأخريها قال تعاىل وكل شيء عنده مبقدار فمن كمل يقينه 
يما يفعل فيكون إبراهيمياً  اكتفى بتدبري احلق عن تدبريه واستغىن بعلم اهللا عن استعجاله وضي بتصريف احلق ف

وال شك أن من كان على ملة إبراهيم عليه السالم اقتدى به وقد كان بني السماء واألرض حني رمى به حنيفياً 
فاستغين بعلم اهللا عن سؤال فكانت حالة إبراهيم عليه السالم يف ذلك الوقت االستغراق يف احلقيقة فلما رد 

ين بالصاحلني وكذلك األنبياء للشرائع دعا فقال رب اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني رب هب يل حكماً وأحلق
عليهم السالم أكثروا من الدعاء للتشريع والتعليم وإظهار الفاقات اليت هي مواسم وأعياد كما أبان ذلك بقوله 

ا يعود على الناس باألفراح واملسرة فالعوام فرحهم  ورود الفاقات أياد املريدين قلت األعياد مجع عيد وهو م
جلسمانية واخلواص فرحهم بإقبال امللك عليهم ووجود قلوهبم وصفاء وقتهم من ومسرهتم باحلظوظ والعوائد ا



كدرات األغيار والغالب أن هذه املعاين إمنا توجد عند الفاقة واحلرية واالضطرار حيث ينقطع حظ النفس فيها 
ا ألن النفس كما ضيقت عليها رحلت إىل عامل امللكوت ويف ذلك العامل أراحتها وفرحها ومسرهتا ق ال تعاىل وأم

من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوي ومها جنتان معجلة ومؤجلة فألجل هذا آثرت 
الصوفية الفقر على الغناء والشدة على الرخاء والذل على العز واملرض على الصحة ملا حيصل هلم بذلك من 

ووالء وكان بعضهم يطوف حول الكعبة ويقولقدم الكالم الرقة واحلالوة وكلما ازدادوا فاقة زادهم اهللا قرباً 
عليها يف احلكمة قبل هذه وأما االشتغال بالذكر عن املسئلة فقد تقدم قريباً يف احلديث من شغله ذكرى عن 

مسئليت وقال الواسطى رضي اهللا عنه ما جرى لك يف األزل خري من معارضة الوقت يعين بالطلب للحظ وقال 
يف قلبه إشارة إىل الدعاء دعاء كما إذا وجد نشاطاً أو انبساطاً للدعاء فالدعاء أوىل وإذا  القشريي إذا وجد

وجد يف قلبه قبضاً فالسكوت أوىل وقال بعضهم ما سألت اهللا تعاىل بلسانس شيئاً منذ مخسني سنه وال أريد أن 
عليم خبفيات أمورك فيأتيك منها أدعو وال أن يدعي يل اه وذلك ألن اهللا سبحانه ليس بغافل حىت يذكر بل هو 

ا اهللا بغافل عما تعملون  ما قسم لك كما بني ذلك بقوله إمنا يذكر من جيوز عليه اإلغفال وقد قال تعاىل وم
يما هو من قسمتك كما بينه بقوله وإمنا ينبه من جيوز  أليس اهللا بكاف عبده وال حيتاج إىل تنبيه ألنه ال يهملك ف

ال جيوز عليه االمهال لكمال قدرته وإحاطة علمه ولكن حكمته اقتضت ارتباط عليه االمهال واحلق تعا ىل 
األسباب والعلل وتقدمي األشياء وتأخريها قال تعاىل وكل شيء عنده مبقدار فمن كمل يقينه اكتفى بتدبري احلق 

يما يفعل فيكون إبراهيمياً  حنيفياً وال شك أن عن تدبريه واستغىن بعلم اهللا عن استعجاله وضي بتصريف احلق ف
من كان على ملة إبراهيم عليه السالم اقتدى به وقد كان بني السماء واألرض حني رمى به فاستغين بعلم اهللا 
عن سؤال فكانت حالة إبراهيم عليه السالم يف ذلك الوقت االستغراق يف احلقيقة فلما رد للشرائع دعا فقال 

اً وأحلقين بالصاحلني وكذلك األنبياء عليهم السالم أكثروا رب اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني رب هب يل حكم
من الدعاء للتشريع والتعليم وإظهار الفاقات اليت هي مواسم وأعياد كما أبان ذلك بقوله ورود الفاقات أياد 
املريدين قلت األعياد مجع عيد وهو ما يعود على الناس باألفراح واملسرة فالعوام فرحهم ومسرهتم باحلظوظ 

لعوائد اجلسمانية واخلواص فرحهم بإقبال امللك عليهم ووجود قلوهبم وصفاء وقتهم من كدرات األغيار وا
والغالب أن هذه املعاين إمنا توجد عند الفاقة واحلرية واالضطرار حيث ينقطع حظ النفس فيها ألن النفس كما 

مسرهتا قال تعاىل وأما من خاف مقام ضيقت عليها رحلت إىل عامل امللكوت ويف ذلك العامل أراحتها وفرحها و
ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوي ومها جنتان معجلة ومؤجلة فألجل هذا آثرت الصوفية الفقر 
على الغناء والشدة على الرخاء والذل على العز واملرض على الصحة ملا حيصل هلم بذلك من الرقة واحلالوة 

   قرباً ووالء وكان بعضهم يطوف حول الكعبة ويقولوكلما ازدادوا فاقة زادهم اهللا

  وصبية باكية كما ترى... مؤتزر بشمليت كما تري 
  يا من يرى الذي بنا وال يرى... وامرأيت عريانة كما تري 
  أما ترى ما حل أما ترى

ا أمكنين أن أقول  هذا القول فسمعه بعضهم فجمع له كسرا ودفعها إليه فقال له إليك عين لو كان معي شيء مل
وقال أبو اسحق اهلروي رضي اهللا عنه من أراد أن يبلغ الشرف كل الشرف فليختر سبعاً على سبع فإن 



الصاحلني اختاروها حىت بلغوا سنام اخلري اختاروا الفقراء على الغىن واجلوع على الشبع والدون على املرتفع 
وت على احلياة اه وقال بعضهم أن الفقري الصادق والذل على العز والتواضع على الكرب واحلزن على الفرح وامل

ليتحرز من الغىن حذرا أن يدخله فيفسد عليه فقره كما يتحرز الغىن من الفقر حذرا أن يفسد عليه غناه 
  وأنشدوا يف أعياد العارفني

خلعة ساق حبه جرعا... قالوا عدا العيد ماذا أنت البسه    فقلت 
  رى ألفه األعياد واجلمعاقلب ي... فقر صربمها ثوباي حتتهما 

  يوم التزاور يف الثوب الذي خلعا... أحرى املالبس أن تلقى احلبيب به 
  والعبد ما كنت امرء يل ومستعماً... الدهر يل مأمث أن غبت يا أملي 

  وقال آخر
  العيد والبشر عندي يوم لقياك... قالت هنا العيد بالبشرى فقلت هلا 

  فيه وما فرحيت إال برؤياك.. .اهللا يعلم أن الناس قد فرحوا 
مث بني وجه كون الفاقة عيدا فقال رمبا وجدت من املزيد يف الفاقات ماال جتد يف الصوم والصالة الفاقات بسط 
اإلنسان إن أردت بسط املواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك إمنا الصدقات للفقراء واملساكني قلت إمنا 

ال جيده يف الصوم والصالة ألن الفاقة من أعمال القلوب والصوم كان اإلنسان جيد يف الفاقة من امل زيد ما 
والصالة من أعمال اجلوارح والذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال اجلبال من أعمال اجلوارح الفالقت 

قوت الروح والصوم والصالة من أعمال اجلوارح والذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال اجلبال من أعمال 
اجلوارح الفاقات قوت الروح والصوم والصالة قوت القلب والروح حمل املشاهدة والقلب حمل املراقبة وما 

بينهما معلوم قال بعضهم أعلم أن املدد الذي هو الفتح الرباين إمنا يقع يف القلوب الفارغة من العوائق 
غاله بأمور دنياه وهم األكثر من الناس والشواغل وقد يوجد العبد كثري الصالة والصيام وباب قلبه مسدود الشت

وقد يوجد العبد قليل الصوم والصالة وباب قلبه مفتوح للعلوم اللدنية والتنزالت الفهمية وهم األقلون من 
الناس وكل العبادات يدخله الرياء إال اخلمول لكونه الحظ للنفس هيه اه ويف بعض األخبار يقول اهللا تبارك 

فاقة لتكون ذهباً احلديث قال يف التنوير اعلم أن يف الباليا والفاقات من أسرار األلطاف وتعاىل لعبده سبكتك بال
ما ال يفهمه إال ألوا البصائر ومل يكن إال تذلل النفس وحتقريها وقطعها عن حظوظها لكان يف ذلك غاية املطلوب 

صركم اهللا ببدر وأنتم أذلة اه فإن منها وقد قيل حيثما وقعت الذلة وقعت معها النصرة قال اهللا العظيم ولقد ن
أردت أيها الفقري بسط املواهب وورودها عليك فصحح الفقر والفاقة لديك فإذا صححت الفاقة والفقر عندك 

  فاستعد لكتب املواهب فإهنا ترد عليك كالسحاب وقد قلت يف هذا قصيدة سيأيت ذكرها قريباً إن شاء اهللا
  ي الفاقة ريح املواهب ينشرفف... وإن ردن بسط املواهب عاجالً 

واملراد باملواهب معارف وكشوفات وطمأنينة وحكم وعلوم وأسرار ترد على القلوب من خزائن الغيوب حال 
صفائها وتصفيتها من الغريية واصفى ما يكون القلب حني تذهب النفس وذهاب النفس إمنا يكون بترك 

والفقر ولذلك كانوا يفرحون بالفقر وحيزنون بالفقر  حظوظها وال يتحقق ذلك يف الغالب إال يف حال الفاقة
وحيزنزن من الغىن فتح على بعضهم بشيء من الدنيا فقال هذه عقوبة مل أدر ما سببها وقال اهلروي الفقر صفة 



مهجور وهو ألذ ما يناله العارف لكوهنا تدخله على اهللا وجتلسه بني يديه وهم أعم املقامات حكماً لقطع العوائق 
جرد من العالئق واشتغال القلب باهللا قيل الصادق ال ميلك وال ميلك وقيل لسهل رضي اهللا عنه مىت والت

يستريح الفقري قال إذ مل ير يف كل وقت غري ربه وقال الشبلي الفقري ال يستغين بشيء دون اهللا وقال 
صرف وجود التصرف السهروردي يف عوارف املعارف الفقر أساس التصويف وبه قوامه ويلزم من وجود الت

وجود الفقر ألن التصرف اسم جامع ملعاين الفقر والزهد مع زيادة أحوال ال بد منها للصويف وإن كان فقرياً 
زاهداً وقال بعضهم هناية الفقر بداية التصرف ألن التصرف اسم جامع لكل خلق سين واخلروج عن كل خلق 

الفقر ومن مل يتحقق بالفقر مل يتحقق بشيء مما أشار إليه دىن لكنهم اتفقوا أن ال دخول على اهللا إال من باب 
القوم والتحقق بالفقر هو االستئناس به واالعتباط حبصوله واالستقرار معه حىت يكون عنده أحلى من العسل 

ويكون املال عنده أمر من احلنظل فحينئذ تترادف عليه املواهب وتتسع له املعارف حىت يكون أغىن األغنياء قال 
الصاحلني كان يل بعض مال فرأيت فقرياً يف احلرم جالساً منذ أيام وال يأكل وال يشرب وعليه أطمار رئة  بعض

فقلت أغنيه هبذا املال فألقيته يف حجره وقلت استعن هبذا على دنياك فنفض هبا يف احلصباء وقال يل اشتريت 
لقطها فو اهللا ما رأيت أعز منه ملا بددها هذه اجللسة مع ريب مبا ملكت وأنت تفسدها على مث انصرف وتركين أ

ا كنت التقطها وهذا هو تصحيح الفقر والفاقة ظاهراً وباطناً وكان بعضهم إذا أصبح عنده شيء  وال أذل مين مل
أصبح حزيناً وإذا مل يصبح عنده شئ أصبح فرحاً مسروراً فقيل له إمنا الناس بعكس هذا فقال إين إذا مل يصبح 

سول اهللا أسوة حسنة وإذا أصبح عندي شيء مل يكن يل برسول اهللا أسوة حسنة قلت وهذه عندي شيء فلى بر
حالة أشياخنا رضي اهللا عنهم حسيما استقريناه من حاهلم وقد بلغين أن شيخ شيخنا موالي العريب رضي اهللا عنه 

الفاقة هكذا كان حاله  كان يشتغل الفتيلة وينظر يف نواحي البيت إذا وجد شيئاً أخرجه يتصدق به ويبيت على
يف حال جتريده رضي اهللا عنه هذا واستشهد املؤلف رضي اهللا عنه باآلية الكرمية إمنا الصدقات للفقراء 
واملساكني إشارة إىل أن ما يهبه اهللا تعاىل من املواهب واملعارف إمنا هي صدقة ومنه جلزاء على األعمال 

وإن اهللا لغين عن العاملني مث التحقق بالفقر جمموعة التحقق  واألحوال ألن الصدقة ال تكون يف مقابلة عمل
بأوصاف العبودية وهي الذل والعجز والضعف كما بني ذلك بقوله حتقق بأوصافك ميدك يقابلها من أوصاف 
ز ومن الربوبية أربعة أوهلا من العبد الفقر ومن اهللا الغين الثاين من العبد الذل ومن اهللا العز الثالث من العبد العج
اهللا القدرة الرابع من العبد الضعف ومن اهللا القوة والتحقق بالوصف هو التحلي واالتصاف به قلباً وقالباً 

ويكون ذلك بادياً بني خلقه فال يتحقق الذل هللا حىت يظهر ذلك بني عباده فمن أراد أن ميده اهللا بالغىن به عما 
احلسن يف حربه الكبري نسئلك الفقر مما سواك والغىن بك  سواه فليتحقق بالفقر مما سواه كما قال الشيخ أبو

حىت ال نشهد إال إياك ومن أراد أن ميده اهللا بالعز الذي ال يفىن فليتحققي بالذل هللا والتواضع بني خلقه فمن 
من  تواضع دون قدره رفعه اهللا فوق قدره ومن أراد أن ميده اهللا بالقدرة اخلارقة للعوائد فليتحقق بعجزه ويتربأ

حوله وقوته ومن أراد أن ميده اهللا بالقوة على طاعة مواله وجماهدة نفسه وهواه فليتحقق بضعفه ويسند أمره إىل 
سيده فبقدر ما تعطى تأخذو بقدر نا تتخلق تتحقق وبقدر ما تتحقق بوصفك ميدك بوصفه وقد كنت قلت يف 

  ذلك أبياتاً وهي هذه
  رع الغىن إذا صحح الفقرفما أس... حتقق بوصف الفقر يف كل حلظة 
  ففي الفاقة ريح املواهب ينشر... وإن تردن بسط املواهب عاجالً 



  ففي الذل خيفي العزبل مث يظهر... وإن تردن عزا منيعاً مؤيداً 
  وعن كل مطلوب سوي احلق تظفر... وإن تردن العرفان فافن عن الورى 
   ظاهرففي كل موجود حبييب... تري احلق يف األشياء حني تلطفت 

قال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه وتصحيح العبودية مبالزمة الفقر والضعف والذل هللا تعاىل وأضدادها 
أوصاف الربوبية فما لك وهلا فالزم أوصافك وتعلق بأوصافه وقل من بساط الفقر احلقيقي يا غىن من للفقري 

ساط العجز احلقيقي يا قادر من للعاجز سواك، ومن بساط الضعف احلقيقي يا قوي من للضعيف سواك، ومن ب
سواك، ومن بساط الذل احلقيقي يا عزيز من للذليل سواك، جتد اإلجابة كأهنا طوع يدك واستعينوا باهللا 

واصربوا إن اهللا مع الصابرين وال يصح التحقق بالوصف حىت يتعلق بأضدادها من مواله فال يلتجيء يف فقره 
ا يكون لك من حاجة فارفعها وال عجزه وال ضعفه إىل أحد سوا ه روى أن بعض امللكوك قال لبعض الفقراء م

إىل فقال له الفقري قد رفعت حوائجي ملن هو أقدر منك فما أعطاين منها رضيت به ومت منعين منها رضيت عنه 
  فقال له وال لك حاجة عندي قال بلى قال وما هي قال ال تراين وال نراك

  ال رقي وطاب عيشىفز... ملكت نفسي وكنت عبداً 
  أن مل أكن راضياً فأيشى... أصبحت أرضى حبكم ريب 

فهذا هو التعلق بوصف الربوبية والتعزيز باهللا ال يفىن عزه قال اهللا تعاىل وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ومن تعزز 
سبع فأخذ سفيان  باهللا ذل له كل شيء وقد حج شيبان الراعي مع سفيان الثوري فلما كانا يف الربية عرض هلما

خارج الطريق ومضى إليه شيبان مث عرك أذنه فلم يزد أن حرك ذنبه وبصبص وانصرف فقال له سفيان ما هذا 
يا شيبان فقال له لو شئت أن أركبه إيل مكة لفعلت وكانت عجوز تأيت كل يوم لبيت السرى السقطيي فتكنس 

ا اهللا يل ملا زهدت فيها ويف هذا املعىن ورد بيته وتسوق له بعض القوت فسئل من هي فقال الدينا سخره
طلب  احلديث يوقل اهللا تعاىل للدنيا يا دنيا اخدمي من خدمين واتعيب من خدمك وقال إبراهيم بن أدهم من 

الفقر استقبله الغىن استقبله الفقر والغىن هو الغىن باهللا وقال سهل رضي اهللا عنه مل يشم رائحة اليقني من ركن 
ال أبو تراب رأيت شاباً يف البادية ميشي بال زاد فقلت يف هذا املوضع بال زاد قال لست أرى غري لغري اهللا وق

اهللا فقلت اذهب اآلن حيث شئت وقال إبراهيم اخلواص لقيت فقرياً يف البادية فقلت له إىل أين فقال إىل مكة 
يعجزه قويت بال سبب وال عالقة قلت بال زاد وال راحلة فقال الذي ميسك السموات واألراضني وحيفظها ال 

  فقلت صدقت مث رأيته بعد ذلك يف مكة وهو يطوف ويقول
  يا نفس موتى كمدا... يا عني سحي أبداً 

  إال اإلله الصمدا... وال حتيب أحداً 

ا زلت على ضعف يقينك فقلت ال بل اعلم أن اهللا على كل شىء قدير اه هذا آخر الباب  فلما رآين قال يل م
ر وحاصلها أن العارفني رمبا دهلم األدب على ترك الطلب اكتفاء بعلم اهللا إذ ال يذكر إال الغافل وال التاسع عش

ينبه إال الساهي وتعاىل اهللا عن األمرين علوا كبريا فإذا نزلت هبم فاقة أو شدة مل يسئلوا رفعها بل فرحوا هبا 
ى قلوهبم من نسيم التوحيد والتغريد وهي وجعلوها مواسم وأعياد ملا جيدون فيها من املزيد وما يهب عل

املواهب الربانية والعلوم اللدنية فتحققوا بأوصافهم وأمدهم بأوصافه فصاروا يف الظاهر عبيداً ويف الباطن 



أحراراً يف الظاهر فقراء ضعفاء أذالء ويف الباطن أغنياء أقوياء أعزاء وهذه هي الكرامة العظمى دون الكارمة 
إىل ذلك يف أول الباب املوىف عشرين فقال رضي اهللا عنه رمبا رزق الكارمة من ملتكمل له احلسية كما أشار 

اإلستقامة قلت الكرامة احلسية هي خرق احلس اعادى كاملشى على املاء والطريان يف اهلواء وطي األرض ونبع 
ملعنوية هي استقامة العبد املاء وجلب الطعام واإلطالع على املغنيات وغري ذلك من خوارق العادات والكرامة ا

مع ربه يف الظاهر والباطن وكشف احلجاب عن قلبه حىت عرف مواله والظفر بنفسه وخمالفة هواه وقوة يقينه 
وسكونه وطمأنينته باهللا واملعترب عند احملققني هي هذه الكارمة وأما الكرامة احلسية فال يطلبوهنا وال يلتفتون إليها 

تكمل استقامته بل قد تظهر على يد من ال استقامة له أصالً كالسحرة والكهان وقد إذ قد تظهر على يد من مل 
تظهر على أيدي الرهبان وليست بكرامة إمنا هي استدراج قال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه إمنا مها كرامتان 

اء واملتابعة وجمانية جامعتان حميطتان كرامة اإلميان مبزيد اإليقان وشهود العيان وكرامة العمل على اإلقتد
الدعاوي واملخادعة فمن أعطيتها مث جعل يشتاق إىل عريها فهو عبد مغتر كذاب أو ذو خطأ يف العلم والعمل 

بالصواب كمن اكرم بشهود امللك على نعت الرضى فجعل بشتاق إىل سياسة الداوب وخلع املرضي قال وكل 
ستدرج مغروراً وناقص أو هالك مثربواً اه وقال الشيخ كرامة ال يصحبها الرضى عن اهللا ومن اله فصاحبها م

أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه ليس الشأن من تطوى له األرض فإذا هو مبكة أو غريها من البلدان إمنا الشأن 
من تطوى له صفات نفسه فإذا هو عند ربه قلت والكرامة احلقيقة هي االستقامة على الدين وحصول كمال 

خوارق العادات احلسية فإن صحبتها االستقامة ظاهراً وباطناً وجب تعظيم صاحبها ألنه شاهدة له اليقني وأما 
بالكمال مما هو فيه وإن مل تصحبها استقامة فال عربة هبا والغلب أن أهل الباطن كرامتهم باطنية ككشف 

ال يتفطنون هلا كقساوة  احلجب ومزيد اإلميان ومعرفة الشهود والعيام وكذلك عقوبة من آذاهم جلها باطية
القلب واإلهنماك يف الذنوب والغفلة عن اهللا والبعد عن حضرته ولكن ال يشعرون وهي أعظم من العقوبة يف 
احلس واحلاصل أن أهل االستقامة الظاهرية كرامتهم ظاهرية حسية وأهل االستقامة الباطنية كرامتهم باطنية 

هر وأهل الباطن من آذاهم عوقب يف الباطن وقد ال يعاقب ألهنم معنوية أهل الظاهر من آذاهم عوقب يف الظا
رحة كل من قرب منهم مشلته الرمحة كان قربه تسليماً أو انكاراً هم قوم ال يشقى جليسهم على قدم النيب صلى 

يده ال اهللا عليه وسلم حيث قال اهلم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون وكل ويل أراد اهللا تعاىل أن ينتفع الناس على 
يعاجل بالعقوبة من إذاه اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث خريه ملك اجلبال فحلم صلى اهللا عليه 
وسلم وعفا وقال لعل اهللا أن خيرج من أصالهبم من يقول ال إله إال اهللا واهللا تعاىل أعلم وأعظم الكارمة الفهم 

ار مع اهللا وإقامة العبد حيث إقامه اهللا كما أبان ذلك بقوله من عن اهللا والرضى بقضاء اهللا وترك التدبري واالختي
عالقة إقامة احلق لك يف الشيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج قلت إذا أقام احلق تعاىل عبده يف حالة ال 

أدخله يستقبحها الشرع وال يذمها سليم الطبع فال ينبغي له االنتقال عنها بنفسه حىت يكون احلق تعاىل الذي 
فيها هو الذي يتوىل إخراجه منها وقل رب أدخلين خمرج صدق فاملدخل الصدق أن تدخل يف الشيء باهللا ال 

بنفسك واملخرج الصدق أن خترج منه باهللا ال بنفسك فإذا أقامك احلق تعاىل يف األسباب فال خترج منها بنفسك 
من هاتف من عند ربك وقد تقدم هذا يف  فتتعب فامكث حىت خيرجك احلق تعاىل بإشارة صرحية من شيخك أو

  أول الكتاب ومن عالمة إقامة



اهللا تعاىل لك يف ذلك أنت يف إدامة احلق إياك يف ذلك الشيء مع حصول النتائج وسالمة الدين واملراد بالنتائج 
اهللا فان ما يترتب عليه من إعطاء حقه الواجب واملستحب كإداء الزكاة وإطعام اجلائع وستر العريان وإغاثة 

وغري ذلك من أنواع اإلحسام وإذا أقامه احلق تعاىل يف نشر العلم الظاهر فعالمة إقامة احلق فيه تعليمه هللا ونفع 
عباد اهللا الزهد يف الدنيا والرغبة فيما عند اهللا والتواضع والصرب على جفاء املتعلمني هكذا سائر احلرف إذا كان 

نها بنفسه وإذا أقامك احلق تعاىل يف التجريد فالزم الباب وحتل واآلدب فيها على املنهج الشرعي فال ينتقل ع
حىت يفتح لك الباب فعالنة إقامته إياك فيه حصول نتائجه وهي الترقي يف األحوال واملقامات حىت تبلغ النهايات 

إلخالص واملقامات هي التوبة والتقوى واالستقامة والزهد والورع واخلوف والرجاء والرضى والتسليم وا
والصدق والطمأنينة واملراقبة واملشاهدة واملعرفة وكل مقام له علم وعمل وحال فأوله علم وثانية عمل وثالثة 

حال مث مقام فإذا بلغ إىل مقام املعرفة ومتكن فيها انقطعت املقامات قال بعضهم يف حبر التوحيد غاصت األحوال 
غمس يف حبر اإلحسام فإذا عرب من بساط إحسام اهللا له مل وانطمست املقامات وإن إىل ربك املنتهى فحينئذ ي

يصمت إذا أساء كما أبان ذلك بقوله من عرب من بساط إحسانه أصمتته االساءة ومن عرب من بساط أحتسان اهللا 
إليه مل يصمت إذا أساء قلت أهل التعبري وهم أهل التذكري الذين يذكرون عباد اهللا ويعربون عما منحهم اهللا به 

العلوم واملواهب والفتوحات والكرامات على قسمني علماء وعارفون أو تقول أهل احلجاب وأهل الفتح  من
فأهل احلجاب يعربون من بساط إحسان أنفسهم فيقولون فعلنا كذا ورأينا كذا وفتح علينا يف كذا وافعلوا أيها 

 وخوفاً أن يأمروا مبا مل يفعلوا ألهنم الناس كذا واتركوا كذا فإذا وقعوا يف زلة أو هفوة سكتوا حياء من اهللا
باقون مع نفوسهم حمجوبون عن رهبم فإذا فعلوا طاعة فرحوا هبا واعتمدوا عليها وإذا فعلوا زلة حزنوا وجزعوا 
وسقط يف أيديهم فلما عربوا من بساط إحسان نفوسهم أصمتتهم اإلساءة وأهل الفتح من العارفني يعربون من 

ني عن شهود اخللق فانون عن أنفسهم باقون برهبم فهؤالء إذا عربوا عما منحهم اهللا من بساط إحسان احلق غائب
املعارف واألسرار والعلوم واألنوار والكرامات والفتوحات واملواهب وذكروا فأمروا وهنوا دام تعبريهم ونفع 

إليهم وإحسانه ال يكدره تذكريهم فإذا أساءوا مل تصمتهم إساءهتم من أنفسهم وتعبريهم من بساط إحسان اهللا 
شيء وقولنا من أنفسهم أعين أدباً فقط إذ هم ال يشهدون إال تصريف احلق فيهم فلذلك مل تصمتهم إساءهتم 

ألهنم مغموسون يف حبر املنة ال يشهدون يف الكون سواه وأيضاً من عرب من بساط نفسه نادته مساوية أسكت أما 
جالً ومن عرب من بساط إحسان اهللا غابت عنه مساوية لغيبته يف تذكر فعلك القبيح ووصفك الذميم فيسكت خ

حمان مواله فال يشهد إال أياه فإذا أراد أن يعرب سبق نور معرفته إىل قلوب عباده فيسري فيهم التعبري ويأخذ 
 بقلوهبم التذكري كما أبان ذلك بقوله تسبق أنوار احلكماء أقواهلم فحيثما صار التنوير وصل التعبري قلت

احلكماء هم العارفون باهللا الذين يتكلمون باهللا ويصمتون باهللا غائبون عن أنفسهم يشهدون ما من اهللا إىل اهللا 
فإذا أرادوا أن يعربوا عما منحهم موالهم من العلوم واملعارف سبق نور شهودهم إىل القلوب املستمعة فتسري 

منهم من يقف النور على ظاهر قلبه ومنهم من فيهم على قدر صدقهم فمنهم من يدخل النور سويداء قلبه و
يشرق النور على طرف قلبه فإذا عرب العارف عن املقامات واألحوال وصل التعبري على قدر سريان النور فمن 

وصل النور إىل سويداء قلبه هنض ساعته إىل ربه ومن وصل إىل ظاهر قلبه خشع وخضع وعزم على الرب 
عرف احلق وصدق فحيثما صار التنوير وصل التعبري وقولنا يف تفسري والتقوى ومن وصل إىل طرف قلبه 

احلكماء هم العارفون مأخذنا فيه وقوله عليه السالم رأس احلكمة خمافة اهللا اه وأعرف الناس باهللا أشدهم له 



واتقى إال خسية وفيهم قال اهللا تعاىل إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء وسئل مالك عن احلكمة فقال ما زهد عبد 
أنطقه اهللا باحلكمة مث قال من أراد أن يفتح اهللا عني قلبه فليكن عمله يف السر أكثر من عمله يف العالنية ألن 

عمل السر منبع اإلخالص واإلخالص منبع احلكمة وسئل مرة أخرى عن احلكمة أيضاً فقال نور يقذفه اهللا يف 
  قلب العبد املؤمن من فسحة

هم احلكماء وهم العارفون باهللا وهللا در القائل يف وصفهم حيث قامللك اه فأهل التنوير هم  امللك اه فأهل التنوير
  احلكماء وهم العارفون باهللا وهللا در القائل يف وصفهم حيث قال

  سواس مكرمة أبناء ايسار... هينون لينون ايسار بنو تسر 
  وال ميارون أن ماروا باكثار... ال ينطقون بغري احلق أن نطقوا 

  مثل النجوم اليت يسري هبا الساري... من تلق منهم تقل ال قيت سيدهم 
وقولنا يف وصفهم يشهدون ما من اهللا إىل اهللا يعين أهنم غائبون أال تصريف احلقي يف مظاهر أنواره قال الشيخ 

اهللا إليه وعبد أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه الناس على ثالثة عبد يشهد ما منه إىل اهللا وعبد يشهد ما من 
يشهد ما من اهللا إىل اهللا األول ذو حزن وأشجان والثاين ذو فرح وامتنان والثالث مل يشغله عن اهللا خوف نار 
وال مثوى جنان األول ذو كد وتكليف والثاين ذو عناية وتعريف والثالث مشاهد للموىل اللطي مث قال وقليل 

تقصري من النفس اه خمتصراً مث ذكر عالمة التعبري الذي يسبقه العمل مع شهود املنة خري من كثريه مع رؤية ال
التنوير والذي يسبقه التكدير فقال كل كالم يربز وعليه كسوة القلب الذي منه برز قلت عالمة الكالم الذي 

اصي يسبقه التنوير هو تأثري يف القلوب وهتييجه األرواح وتشويقه األسرار فإذا مسعه الغافل تنبه وإذا مسعه الع
انزجر وإذا مسعه الطائع زاد نشاطه وعظم شوقه وإذا مسعه السائر طوى عنه تعب سريه وإذا مسعه الواصل متكن 
من حاله فالكالم صفة املتكلم فإذا كان املتكلم ذا تنوير وقع يف قلوب السامعني وإذا كان ذا تكدير حد كالمه 

منه برز ولذلك قال سيدنا على كرم اهللا وجهه من آذان املستمعني فكل كالم يربز وعليه كسوة القلب الذي 
تكلم عرفناه من ساعته ومن مل يتكلم عرفناه من يومه وقيل الناس حوانيت مغلقة فإذا تكلموا فقد فتحوا هناك 

يتنني البيطار من العطار وقالوا أيضاً الكالم إذا خرج من القلب وقع يف القلب وإذا خرج من اللسان حده 
احلال أكثر من املقال وإذا اجتمع احلال واملقال فهو البحر الطام والنجم الثاقب التام وقال بعض األذان وإهناض 

العارفني من كان قبله روحانياً كان كالمه معنوياً ينزل من القلوب يف أوسع ساحاهتا ومن كان قلبه نفيساً كان 
إذن قلبه حجب الدنيا فال يسمع وال  كالمه حسياً يعين ال يتكلم إال يف احلس وال خيوض إال فيه ومن طمس

يسمع وقد يكون من الناس من هو عامل اللسان جاهل القلب وعالمته ترجيح حديث الدنيا على حديث اآلخرة 
أو حديث احلس على حديث املعىن ومن مثل هذا احلذر احلذر ألن قلبه ميت فكالمه كله على امليتة وامليتة هي 

الدينا جيفة وطالهبا كالب فمن تكلم على الدنيا فمثله كالكلب وال خري يف  اجليفة قال صلى اهللا عليه وسلم
كلب ولو كان عاملاً قاله الشطيب مث أن هذه الكسوة اليت تربز على الكالم إمنا هي من نتائج األذن من اهللا فيه 

يف مسامع اخللق  وأما إذا مل يكن إذن فيه فال كسوة عليه كما أيان ذلك بقوله من أذن له يف التعبري حسنت
عبارته وجلبت إليهم إشارته قلت األذن يف التعبري إمنا يكون على يد الشيخ الكامل العارف الذي أهله اهللا 
للتربية ونصبه للتوصيل والترقية فإذا رأى على تلمذه أهلية التذكري أذن له يف التعبري فإذا عرب أخذ مبجامع 



تحسن يف مسامع اخللق عبارته وجتلى إليهم إشارته أي تظهر القلوب وفاض من لسانه أسرار علم الغيوب ف
وتفهم وال عربة عند احملققني بلحن الكالم وإعرابه وال خطأ يف رفعه ونصه من صوابه وإمنا العربة باملعاين دون 

القوالب واألواين حيكى أن بعض النحويني دخل جملس احلسن بن مسعون ليسمع كالمه فوجده يلحن فانصرف 
له فبلغ ذلك احلسن فكتب له إنك من كثرة اإلعجاب رضيت بالوقوف دون الباب فاعتمدت على ضبط ذا ما 

ال رفعت إىل  أقوالك مع حلن أفعالك وإنك قد هتت بني خفض ورفع ونصب وجزم فانقطعت عن املقصود هل 
يا أخي ما  اهللا مجيع احلاجات وخفضت كل املنكرات وجزمت عن الشهوات ونصبت بني عينيك املمات واهللا

يقال للعبد مل مل تكن معرباً وإمنا يقال له مل كنت مذنباً ليس املراد فصاحة املقال وإمنا املارد فصاحة الفعال ولو 
كان الفضل يف فصاحة اللسان لكان سيدنا هارون أوىل بالرسالة من سيدنا موسى حيث يقول وأخي هارون هو 

  اهللا أو لسيبويهأفصح مين لساناً اه ومما يتسب للخليل رمحة 

ا ليته من وقفة العرض يسلم... لسام فصيح معرب يف كالمه    في
  وما ضر ذا لسان معجم... وال خري يف عبد إذا مل يكن تقي 

  وقال آخر
  وإن تكلم يف جداله وزنه... منحرف بالفعال وذو زلل 

  تيهاً وعجباً أخطأ ما حلنه... قال وقد كتبت لفظته 
  وال يرى يف كتابه حسنه.. .وإمنا أخطأ من قام غدا 

وكان شيخ شيخنا رضي اهللا عنه إذا ذكر من تقدم له يف العربية يقول له أنت اترك شيئاً من عربيتك وأنا أترك 
شيئاً من جبلييت يعين من اللغة اجلبلية ونلتفت للطريق واحلاصل أن من اجتمع فيه احلال وفصاحة املقال فهو 

المه بعدموته كالغزايل والشترى والشاذيل واملرسي والشيخ رضي اهللا عنهم كمال الكمال وذلك ألنه ينتفع بك
فقد عظم النفع بكالمهم وأعظمهم املؤلف رضي اهللا عنه فقد حاز قصب السبق يف التعبري ونسخت كتبه كتب 

قال له واهللا القوم وقد شهد له شيخه هبذا املعىن فقال واهللا ال ميوت هذا الشاب حىت يكون داعياً يدعو إىل اهللا و
ليكونن لك شأن عظيم واهللا ليكونن لك شأن عظيم وقال فيه أيضاً حني نسخ له كتاب التهذيب األعلى يديه 
فقد قرب املدارك وبني املسالك يف أحسن عبارة وأوجز لفظ وإشارة جزاه اهللا عن املسلمني خريا مث بني رضي 

فقال رمبا برزت احلقائق مكسوفة األنوار إذا مل يؤذن لك  اهللا عنه الكالم الذي مل يؤذن لصاحبه يف التعبري عنه
فيها بإظهار قلت قد يتكلم اإلنسان حبكم وحقائق مع فصاحة وبالغة وشقاشق لكنها مسكوفة األنوار مطموسة 

األسرار ليس فيها حالوة وال عليها طالوة سبب ذلك عدم األذن فيها إذ لو أذن له يف التعبري لظهر عليها 
وير قال يف الطائف املنن من أجل مواهب اهللا ألوليائه وجود العبارة قال ومسعت شيخنا أبا العباس كسوة التن

يقول الوىل يكون مشحوناً باملعارف والعلوم واحلقائق لديه مشهورة حىت إذا أعطى العبارة قال مسعت شيخنا أبا 
شهورة حىت إذا أعطى العبارة كان ذلك العباس يقول الوىل يكون مشحوناً باملعارف والعلوم واحلقائق لديه م

كاألذن من اهللا يف الكالم وقال ومسعت أبا العباس يقول كالم املأذون له خيرج وعليه كسوة وطالوة وكالم 
الذي مل يؤذن له خيرج مكسوف األنوار حىت إن ليتكلمان باحلقيقة الواحدة فتقبل من أحدمها وترد على اآلخر 

 أن خياطبوا الناس بقدر ما يفهمون فليس التعبري ألهل البداية كأهل النهاية ويف اه قلت وينبغي ألهل التعبري



احلديث خاطبوا الناس بقدر ما يفهمون نعم أن ضاق الوقت على التفريق مجع الكل وذكر يف البداية والوسط 
جلنيد رضي والنهاية وكل واحد يأخذ نصيبه ويشرب من منهله قد علم كل أناس مشرهبم وهذه كانت طريقة ا

ا هذا  ا حمفوظ أن يأخذ غري أهله أو م اهللا عنه يلقى احلقائق على رؤوس األشهاد فقيل له يف ذلك فقال علمن
معناه مث عبارهتم بعد األذن ال تكون إال حلكمه بينها الشيخ بقوله عبارهتم أما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد 

ا اشتملت عليه قلوب العارفني من املعارف وأسرار التوحيد وغوامض العلوم اليت ال تطيقها جل الفهم  قلت م
هو سر من أسرار اهللا وهم أمناء اهللا عليها فال يطلعون عليها إال من رأوه أهال هلا إال من كان مغلوباً على حاله 

ال يقدر على إمساكها وهو من مل يتمكن من حاله فيها فعبارهتم إذاً ما لفيضان وجد غلبة فلم يقدر على 
إمساكها أو ألجل هداية مريد وإرشاده وترقيته إىل مقام استحق إطالع عليه وإال فال يظهرون من تلك األسرار 

  قليالً وال أقل من القليل وقد تقدم قول بعضهم
  قبور األسرار... قلوب األحرار 

  وقال آخر
  فالسر عند خيار الناس مكتوم... ال يكتم السر األكل ذي ثقة 

قني ومقام الرجلني فقال األول حال السالكني وهم املستشرفون من السائرين حققوا ومل مث بني حال الفري
يتمكنوا فهم مملوكون يف يد األحوال إذا غلب عليهم الوجد فاضوا ومل يشعروا وإذا رجعوا إىل أنفسهم ندكوا 

خون املتمكنون فال يعربون واستغفروا مث بني حال الثاين فقال والثاين حال أرباب املكنة واملتحققني وهم الراس
عن تلك األسرار إال ألجل هداية املريدين وتربية السالكني وترقية السائرين وأما لغري هؤالء فال فإن عرب عنها 

السالك ال عن غلبة وجد كان يف ذلك نوع من الدعوى وإن عرب عنها املتمكن من غري قصد هداية كان يف 
أعز من الكربيت األمحر وقد كان الرجل خيدمهم سنني فال يظهرون له  ذلك افشاء ألسرار الربوبية وهي عندهم

منها قليالً وال كثرياً حىت إذا رأوا أعطى نفسه وفلسه وبذل روحه بالكلية أشاروا إليه إشارة خفية فقد ذكر 
ا أردنا أن شيخ شيوخنا سيدي على يف كتابه إن طائفة من املريدين خدموا شيخاً ثالثني سنة مث قالوا له يا سيدن

تعرفنا بربنا فقال هلم نعم غدا ائتوين لداري فلما أتوه أخرج هلم صبياً صغرياً فوجهه إليهم مث دخل فانظر هذه 
اإلشارة ما ألطفها وأخفاها مث من اهللا على أهل هذا الزمان برجال كرام من صحبهم بالصدق منحوه من 

 األزمنة الطويلة جزاهم اهللا مت األمة احملمدية خرياً وقد األسرار يف يسري من الزمان ما مل يدركه املتقدمون يف
تلكم الشيخ أبو احلسن على حال السالكني والواصلني بكالم طويل ذكره يف الطائف املنن ونقله الشطيي فقال 

ا يعجز عن مساعه عامة اخللق  فهم أن اهللا عباداً حمق أفعاله وأوصافهم بأوصافه وذاهتم بذاته ومحلهم من أوصافه م
مغرقون يف حبر الذات وتيار الصفات فنوا عن أفعاهلم مث فنوا عن صفاهتم مث فنوا عن ذاهتم وبقوا بذات اهللا تعاىل 

ومل يبق هلم منهم شئ ومن كان يف اهللا نتلفه كان على اهللا خلفه ومن صح بقاؤه مث قال واعلم أن الفنا يوجب 
قاء يوجب إجياد كل شيء مع اهللا يعين باهللا فصاحب الفناء الغيبة عما سوى اهللا قلت وهو مقام السالكني والب

يقوم اهللا عنه وصاحب البقاء يقوم باهللا عن اهللا ومها واليتان فوىل يتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا ووىل يتواله 
رار إىل اهللا وهو يتوىل الصاحلني قال الشيخ أبو احلسن وعالمة الوالية الرضى بالقضاء والصرب على البالء والف

اهللا عند الشدائد والرجوع إليه عند النوائب فمن أعطى هذه األربعة من خزائن األعمال واجملاهدة فقد صحت 



واليته هللا ورسوله وللمؤمنني ومن أعطيتها من خزائن املنن واملواددة فقد متت والية اهللا له فالوالية األوىل والية 
يف يتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا قال يتوىل اهللا باجملاهد لقوله صغرى والوالية الثانية والية كربى قيل له ك

تعاىل والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا ويتوىل الرسول باملتابعة قل أن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا من 
ة وأما الذين توالهم يطع الرسول فقد أطاع اهللا ويتوىل املؤمنني باالقتداء هبم وهي عالمات من خاض حبر الوالي

اهللا فهم الذين صلحوا حلضرته وغابوا عن خليقته فال يرون يف الوجود إال اهللا، األويل تسمى والية إميان وهذه 
والية إيقان فقيل له وما الفرق بني اإلميان واإليقان قال كل يقني إميان وليس كل إميان إيقاناً فاإلميان رمبا تدخله 

دون كل شئ واملوقن يتجلى له احلق يف كل شيء املؤمن الغفلة واإليقان ال تدخ له الغفلة املؤمن يتجلى له احلق 
فإن عن كل شيء فلم يشهد مع اهللا شيئاً واملوقن باق يف كل شئ فهو يشهد اهللا يف كل شئ اه مث بني املؤلف 

 وليس لك منها إال ما أنت له رضي اهللا عنه فائدة التعبري ومثرة العبارة فقال العبارة قوت لعائلة قلوب املستمعني
آكل قلت العائل هو الفقري والعائلة مجع له فعبارة العارفني قوت لقلوب الفقراء الطالبني لزيادة إيقان قلوهبم 
ومشاهدة حمبوهبم فال يزالون يف حضانة الشيوخ وعياهلم حىت يكمل إيقاهنم وترشد أحواهلم فحينئذ يستقلون 

يأخذون النصيب من طل شيء وال ينقص من حاهلم شئ يفهمون عن اهللا يف كل بأنفسهم وعالمة رشدهم أهنم 
شيء ويعرفون يف كل شئ ويشربون من كل شئ فإذا كانوا كذلك فقد استقلوا بأنفسهم وتأهلوا الرشاد 

غريهم قال بعض احلكماء من مل يفهم صرير الباب وال طنني الذباب وال نبيح الكالب فليس من ذوي األلباب 
من مل يبلغ هذا املقام فال بد أن يلزم العش يف حضانة من يرزقه ويطعمه فإذا طار من العش قبل تربية وأما 

  اجلناح اصطادته الكالب والبيزان ولعبت به النساء والصبيان

تله فليس طعام  فإذا كان يف عش الشيخ وكان يطعمه مع غريه فليس له من القوت إال ما يقدر أن يأكله وإال ق
صغري كطعام الرجل الكبري وكذلك عبارة الشيوخ للمريدين كل واحد يأخذ ما يليق حباله فالشيوخ الصيب ال

يذكرون يف اجلملة فيذكرون أحوال البدايات والنهايات والوسط وكل واحد يأخذ ما يليق بع قد علم كل 
عام الكبري يقف يف حلقه أناس مشرهبم فال يتعلق املبتدئ مبذاكرة املنتهي فيفسد كما إذا كل الطفل الصغري ط

وإذا أكل الكبري طعام الصغري ال يشبعه هذا معىن قول الشيخ وليس لك منها إال ما أنت له آكل أي ليس لك 
من قوت العبارة إال ما أنت قادر على أكله وإال غصصت به واهللا تعاىل أعلم وقد سألين بعض األخوان عن 

علوم وقوت الروحانية على وزان قوت البشرية فالصيب ال يطيق قوت الروحانية والبشرية فقلت قوت البشرية م
الطعام اخلشن حىت يكرب كذلك الروح ترىب شيئاً فشيئاً فتطعم أوال ذكر اللسان فقط مث ذكر اللسان فقط مث 

ذكر القلب مع اللسان مث ذكر القلب فقط مث ذكر الروح وهو الفكرة مث ذكر السر وهو النظرة مث تأكل كل 
رب من كل شيء حىت تسرط الكون بأسره فلو أعطيتها الفكرة أو النظرة الذي هو طعام الرجال شيء وتش

أول مرة وهي يف مقام األطفال للفظته وطرحته فإذا بلغت الروح أن تأكل كل شيء وتشرب من كل شيء فقد 
احدة الختالف صح هلا أ، تطري يف امللكوت األعلى وتذهب حيث تشاء وقد خيتلف الشرب جلماعة من آنية و

مقامهم كقضية الرجال الذين مسعوا قائالً يقول يا سعتر يرى وذلك أن رجالً يف الصفا مبكة صاح يا سعترا برى 
لرجل آخر كان امسه ذلك فسمعه الثالثة فكل واحد تعلق بذهنه ما يليق حباله فسمع أحدهم الساعة ترى برى 

فاألول كان مستشرفاً والثاين مبتدياً والثالث كان  ومسع اآلخر اسع تري برى ومسع الثالث ما أوسع بري



واصالً وكذلك قضية ابن اجلوزى كان يقرأ ببغداد اثين عشر علماً فخرج يوماً لبعض شؤنه فسمع قائالً يقوال 
كان يف عش الشيخ وكان يطعمه مع غريه فليس له من القوت إال ما يقدر أن يأكله وإال قتله فليس طعام 

عام الرجل الكبري وكذلك عبارة الشيوخ للمريدين كل واحد يأخذ ما يليق حباله فالشيوخ الصيب الصغري كط
يذكرون يف اجلملة فيذكرون أحوال البدايات والنهايات والوسط وكل واحد يأخذ ما يليق بع قد علم كل 

بري يقف يف حلقه أناس مشرهبم فال يتعلق املبتدئ مبذاكرة املنتهي فيفسد كما إذا كل الطفل الصغري طعام الك
وإذا أكل الكبري طعام الصغري ال يشبعه هذا معىن قول الشيخ وليس لك منها إال ما أنت له آكل أي ليس لك 

من قوت العبارة إال ما أنت قادر على أكله وإال غصصت به واهللا تعاىل أعلم وقد سألين بعض األخوان عن 
وت الروحانية على وزان قوت البشرية فالصيب ال يطيق قوت الروحانية والبشرية فقلت قوت البشرية معلوم وق

الطعام اخلشن حىت يكرب كذلك الروح ترىب شيئاً فشيئاً فتطعم أوال ذكر اللسان فقط مث ذكر اللسان فقط مث 
ذكر القلب مع اللسان مث ذكر القلب فقط مث ذكر الروح وهو الفكرة مث ذكر السر وهو النظرة مث تأكل كل 

ل شيء حىت تسرط الكون بأسره فلو أعطيتها الفكرة أو النظرة الذي هو طعام الرجال شيء وتشرب من ك
أول مرة وهي يف مقام األطفال للفظته وطرحته فإذا بلغت الروح أن تأكل كل شيء وتشرب من كل شيء فقد 

ختالف صح هلا أ، تطري يف امللكوت األعلى وتذهب حيث تشاء وقد خيتلف الشرب جلماعة من آنية واحدة ال
مقامهم كقضية الرجال الذين مسعوا قائالً يقول يا سعتر يرى وذلك أن رجالً يف الصفا مبكة صاح يا سعترا برى 
لرجل آخر كان امسه ذلك فسمعه الثالثة فكل واحد تعلق بذهنه ما يليق حباله فسمع أحدهم الساعة ترى برى 

كان مستشرفاً والثاين مبتدياً والثالث كان  ومسع اآلخر اسع تري برى ومسع الثالث ما أوسع بري فاألول
  واصالً وكذلك قضية ابن اجلوزى كان يقرأ ببغداد اثين عشر علماً فخرج يوماً لبعض شؤنه فسمع قائالً يقول

  فواصل شرب ليلك بالنهار... إذ العشورن من شعبان ولت 
  فقد ضاق الزمان على الصغار... وال تشرب بأقداح صغار 

ى وجهه إىل مكة فلم يزل يعبد اهللا هبا حىت مات رمحه اهللا ففهم من الشاعر انصراف العمر فخرج هائماً عل
وضيق زمان الدنيا كله قال يف لطائف املنن واعلم أن هذه املفهومات املعنوية اخلارجة عن الفهم الظاهر ليست 

ائفة من أرباب القلوب وهو من بإحالة اللفظ عن مفهومه بل هو فهم زائد على الفهم العام يهبه اهللا هلذه الط
باطن احلكم املندرج يف ظاهره اندراج النبات يف احلبة وذلك أن املدد النوراين والفتح الرباين يتصل بعضه ببعض 

إىل الطرف الظاهر فحيث انتهت القوة انتهى اإلدراك فرمبا فهموام ما يوافق ظاهر املعىن الباطنية ورومبا خالفه 
ا رمبا كان ا لفهم بعكس ظاهره وقد كان الشيخ مكني الدين بن األمسر رضي اهللا عنه ممن يشهد له من جهة م

  الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه بالوالية الكربى واملكاشفة العظمى فانشد إنسان يف جملسه
  ملا انتظرت لشرب الراح افطاراً... لو كان يل مسعد بالراح يسعدين 

  ولو محلتك الراح أوزارا فاشرب... الراح شيء شريف أنت شاربه 
  خذ اجلنان ودعين أسكن النارا... يا من يلوم على صهباء صافية 

فقال بعض فقهاء الظاهر ال جيوز قراءة هذه األبيات فقال الشيخ مكني الدين قل دعه فإنه رجل حمجوب يعين 
بارة ال تدل على حال املعرب أنه ال يفهم إال الشراب احلسى دون املعنوي وهو مجود واهللا تعاىل أعلم مث إن الع



دومنا يقول كما أشار إىل بيان ذلك بقوله رمبا عرب عن املقام من استشرف  ا يقول وقد يكون  فقد يكون فوق م
عليه ورمبا عرب عنه من وصل إليه وذلك ملتبس إال على صاحب بصرية قلت العبارة ال تدل على هناية املعرب وال 

عن املقام من مل يصل إليه ولكن استشرف عليه وقد يعرب عنه من وصل إليه وصوله إىل ما عرب عنه فقد يعرب 
ا عرب عنه وذلك ملتبس إذ ال يعرف املستشرف من الواصل إال ذو بصرية  ورمبا عرب عن املقام وقدمه فوق م

ل من نافذة يعين من فتح عليه يف املعرفة فكل من فتح عليه يف معرفة اهللا ورفع عنه احلجاب عرف كالم الواص
املستشرف فليس من خالط البلد ووصفها مث نعتها كمن استشرف عليها ومل يدخلها مث جعل ينعتها قال بعضهم 
وقد يعرف املستشرف بطول التعبري والواصل باختصاره فاملستشرف يطول العبارة ويكررها والواصل من أول 

فاصل ال يكثر احلىن قلت وهذه القاعدة مرة يدركها وقد قالوا العارف بالضرب ال يكثر اهلىن والعارف بامل
ليست كلية إذ كثري من العارفني الواصلني تطول عبارهتم ملعرفتهم مبفاصل اخلطاب ومن املستشرف من تقصري 

عبارهتم قال املؤلف رضي اهللا عنه االستشراف والوصل ليس إال مراتب التوجه للتحقق بالعجز فمن وصل 
صل لكن العجز ال يكون إال بعد االتصاف به حقيقة ال جمازا وذلك أن ملعرفة العجز عن الوصول فهو الوا

اجلاهل عجزه حايل قهري والعارف عجزه جالل يرمحاين قلت املراد بالعجز يف حقه احلرية والدهش أوال مث 
إال العجز عن اإلحاطة والكنة ثانياً مث قال يشهد لذلك أن اجلاهل مىت حترك وقع يف احلظوظ والعارف ال يتحرك 

باحلقوق واجلاهل نصيبه الوهم والعارف نصيبه الفهم اجلاهل طالب للعلم والعارف طالب للمعلوم اجلاهل تابع 
بنظره للصور احلسية والعارف غائض ببصريته مع األرواح املعنوية ومجيع املراتب واملقامات مراحل بني احلس 

من العوامل القلبية إىل احلقائق الروحانية مث من احلقائق واملعىن وانتقال من اهلياكل اجلسيمة للعوامل القلبية مث 
الروحانية إىل األسرار الربانية إىل املعارف التوحيدية أه مث ال ينبغي للسالك أن يعرب عن هذه األسرار إذا واجهته 

ا يف قبه ال ينبغي للسالك أن يعرب عن وارداته فإن ذلك مما يقلل عمله" يف طريق السلوك كما أبان ذلك بقوله 
ومينعه وجود الصدق فيها مع ربه قلت املريد يف حال سريه مأمور بالكتمان لعلمه وعمله وحال وارداته 

فافشاؤه لعمله من قلة اخالصه وإفشاؤه ألحواله من قلة صدقة مع ربه وأيضاً األحوال تأيت من حضرة قهار 
هلا وإطفاء لنورها كمن غلت قدرته فصب فيها  فتنزعج القلوب خوفاً وتقلقها شوقاً فإذا أفشى ذلك كان تربيداً

املاء البارد فيطول عليه غلياهنا ثانياً ولو قلل نارها وكركها الستفاد وأدامها كذلك الواردات اإلهلية تفطأ 
القلوب لتحركها إىل النهوض إىل موالها فإذا أفشاها وذكرها للناس قل علمها يف قلبه ودل على عدم صدقه 

ت ومن ذلك استعمال األحوال اليت متيت النفوس ال ينبغي إفشاؤها فللنفس حظ يف ذلك ألهنا فيها مع ربه قل
جمبولة على حب املدح والذكر احلسن ولو من األخوان كثرياً ما رتى بعض الفقراء يذكروهنا ويتبجحون هبا 

ع نية حسنة وكثرياً وهو غري صواب نعم أن كان يقتدي به فيذكرها لإلقتداء وال هناض الفقراء فذلك حسن م
ما تستعمل هذه األحوال يف حال السؤال فلذلك ذكره بأثره أو تقول ملا كان التعبري عن الواردات اإلهلية مما 

يوجب اإلقبال والتعظيم فيؤدي ذلك إىل العطاء فيحتاج إىل آدب القبض بني ذلك بقوله المتدن يدك إىل األخذ 
موالك فإن كنت كذلك فخذ م وافقك العلم قلت مد اليد إىل األخذ من اخلالئق إال أن ترى أن املعطي فيهم 

من اخلالئق على قسمني أما أن يكون من غري سؤال أو بعد السؤال ولكل واحد منها أحكام أما األخذ من غري 
سؤال فشرطه أمر أن أحدمها علمي آخر واآلخر صويف أما العلمي فال يأخذ ممن كبه حرام وال خملط وال حمجور 

يه كالصيب واجملنون والعبد وأما الصويف فال يقبض حىت يعرف ممن يقبض علما وحاال فإن اسعت معرفته عل



اً ألنه يقبض من اهللا ويدفع باهللا ولكن  وحتقق فناؤه حبيث مل يبق له نظر للواسطة أصالً فرمبا يسلم له القبض مطلق
  الكمال هو اجلمع بني احلقيقة والشريعة وقد كان كثري من

فية احلقيقيني يقبضون جوائز السلطان مث يدفعوهنا على أيديهم وأما القبض بعد السؤال فالكالم عليه من الصو
وجهني األول يف جواز السؤال ومنعه والثاين فيما يقبضه بعد أخذه أما حكم السؤال فأصله اجلواز قال اهللا تعاىل 

ا هنى اهللا عن هنره  مث تعتريه األقسام اخلمسة يكون واجباً ومندوباً ومباحاً وأما السائل فال تنهر فلو كان ممنوعا م
ا يكون لسد الرمق حبيث إذا ترك السؤال مات فهذا واجب عليه فلو  ومكروهاً وحراما فأما الواجب فهو م

تركه حىت مات عاصياً فأجبه الشارع خوفاً على فوات حياة البشرية احلسية وأوجبته الصوفية أيضاً على من 
ة الروحانية حبيث منعته الرياسة من حظ رأسه وذبح نفسه فقد نقل القسطالين يف شرح خاف فوات حيا

البخاري عن ابن العريب املعافري أنه قال هو واجب على املريد يف البداية فتحصل أنه واجب حيث خياف فوات 
ز السلطان مث يدفعوهنا على حياة البشرية أو الروحانية وإليه أشار ابن البناء بقوهللصوفية احلقيقيني يقبضون جوائ

أيديهم وأما القبض بعد السؤال فالكالم عليه من وجهني األول يف جواز السؤال ومنعه والثاين فيما يقبضه بعد 
أخذه أما حكم السؤال فأصله اجلواز قال اهللا تعاىل وأما السائل فال تنهر فلو كان ممنوعا ما هنى اهللا عن هنره مث 

ا الواجب فهو ما يكون لسد الرمق تعتريه األقسام اخلمسة  يكون واجباً ومندوباً ومباحاً ومكروهاً وحراما فأم
حبيث إذا ترك السؤال مات فهذا واجب عليه فلو تركه حىت مات عاصياً فأجبه الشارع خوفاً على فوات حياة 

رياسة من حظ رأسه البشرية احلسية وأوجبته الصوفية أيضاً على من خاف فوات حياة الروحانية حبيث منعته ال
وذبح نفسه فقد نقل القسطالين يف شرح البخاري عن ابن العريب املعافري أنه قال هو واجب على املريد يف 

  البداية فتحصل أنه واجب حيث خياف فوات حياة البشرية أو الروحانية وإليه أشار ابن البناء بقوله
  ألجل قهر النفس والتذليل... وما على السائل من تأويل 

  من كان راض النفس بالسؤال... فمن أوىل األذواق واألحوال 
  ما مل يكن قد ذاق طعم الرد... وال خري يف العبد : قالوا

وباجلملة فهو لرياضة النفس واجب أو مندوب وكان إبراهيم اخلواص تعرض عليه األلوف فال يقبلها ورمبا 
وأما املندوب فهو أن يسأل لغريه فهو من  سأل من يعرف من الناس الدرهم والدرمهني ال يزيد على ذلك

التعاون على الرب فيسأل الطعام ليطعمه من يستحى أو يسأل اللباس أو غري ذلك وقد سأل النيب صلى اهللا عليه 
وسلم ألصحابه حني قدموا عليه عراة ويدخل يف املندوب ما كان لرياضة النفوس حيث مل خيف عليه كما تقدم 

سأل لقوت البشرية مع القدرة على االستغناء عنه بسبب من األسباب وهذا ما مل ينقطع وأما املكروه فهو أن ي
للبادة ويتجرد إىل الذكر وأما املنقطع إىل اهللا فال بأس به وقد فعله كثري من العارفني احملققني فقد كان أبو جعفر 

سبب من األسباب وهذا ما مل احلداد وهو شيخ اجلنيد يسأل لقوت البشرية مع القدرة على االستغناء عنه ب
ينقطع للعبادة ويتجرد إىل الذكر وأما املنقطع إىل اهللا فال بأس به وقد فعله كثري من العارفني احملققني فقد كان 
أبو جعفر احلداد وهو شيخ اجلنيد يسأل بابا أو ما بني أو ثالثاً بني العشاءين فكانت العامة تتعجب منه أوال مث 

عييبه عليه العامة وال اخلاصة مع جاللة قدره وعلو معرفته بربه وكان الشيخ أبو سعيد عرف بذلك فكان ال ي
اخلراز إذا اشتدت به الفاقة ميد يده ويقول من عنده شيء هللا وكان إبراهيم بن أدهم معتكفاً جبامع البصرة وال 



ب فطره وكان سفيان الثمري يفطر إال م ثالثة أيام إىل ثالثة أيام خيرج بعد صالة املغرب يطلب على األبوا
رضي اهللا عنه يسأل الطعام هللا فإن فتح بكثري أخذ كفايته وترك آخر وأكثر الرجال على هذه احلال قطعوا 

الدنيا الفانية لتأثريهم اآلخرى الباقية وكل ذلك ال يقدح بشريعة وال حقيقة وال يطفئ نور املعرفة وقد أشار ابن 
لالبناء إىل هذين القسمني أعىن    املندوب واملكروه فقا

  مث أباحوا ألجل جنسه... وكرهوا سؤال لنفسه 
  لكن من العون على األعمال... ومل يعدوه من السؤال 

  يسأل أحياناً إىل أصحابه... إذ كان خري اخللق يف أترابه 

سد رمقه أو وأما املباح فهو أن يسأل حلاجته الغري ضرورية كسؤاله لقضاء دينه أو ما يزيد على ستر عورته و
غري ذلك مما ليس بضرورة لكنه حاجي أي حمتاج إليه وأما احملرم فهو أن يسأل تكثروا أو زيادة على ما يكفيه 
ويف احلديث من له أربعون درمهاً فالسؤال عليه حرام وفيه ورد احلديث أنه يبعث يوم القيامة وليس يف وجهه 

ا يفعله مزعة حلم ومن احملرم أيضاً ما فيه احلاح وإضرار  باملسؤل قال تعاىل ال يسئلون الناس احلافا قلت وأما م
بعض أصحابنا من صورة االحلاح بنا فإمنا قصدهم بذلك قتل نفوسهم مبا يسمعون من املسؤل يف جانبهم وال 
يفعلونه االمع من يعرف عندهم باالنكار فيستخرجون نه اجلالل اختبارا ألنفسهم وقد يقصدون بذلك حتقيق 

وسترا للحال فيظهرون الرغبة وهم من أزهد الناس حتقيقاً لالكتفاء بعلم اهللا وما كان ذلك إال يف  االخالص
حال قوهتم وجذهبم فالسكر غالب عليهم هذا ما حققته منهم وقد انقطع ذلك كله اليوم فما بقي إال أهل 

لى اجلمل العمراين رضي الصفاء وأهل الوفاء وسبب دخول السؤال يف هذه الظائفة أن شيخ شيوخنا سيدي ع
اهللا عنه كان له جاه ووزارة ورياسة يف فاس فلما دخل يف يد الشيخ وأى صدقة وجده قال له أري لك مخرة مل 

ا هي يا سيدي فقال  يقدر عليها أحد قبلك ولوال ما رأيت فيك من الصدق واجلد ما دللتك عليها قال وم
رأيته يف كتابه أنه قال له يا ولدي أراك تطلب هذا العلم  السوق للسؤال هكذا مسعته من بعض األخوان والذي

ا فيه من األسرار وما يقطع به  وال تنال منه ما تريد إال بالذل فدخل فيه وسكن إىل مماته فلما ذاق سره وأي م
 املريد يف سريه من املفاوز والقفاز سري أصحابه عليه ودهلم على استعماله فكان أصل مشرعيته قتل النفوس ال

قبض الفلوس فمن استعمله لتقل النفوس وجل حضرة القدوس إذ ما حجبنا عنها االحياء النفوس ومن استعمله 
لقبض الفلوس نال الشقاء والبؤس وينبغي أن يكون يف حال السؤال يده مشرية إىل اخللق وقلبه معلق باحلق قال 

  يف املباحث
  ئلهأن يدخل السوق إليه يس... وآدب الصويف عند املسئلة 

  وقلبه معلق باحلق... لسانه يشري حنو اخللق 

وقد ذكر ابن ليون التجييب السؤال وبني أصله وذكر مسئلة الزنبيل وكيفيته أن يتوضأ الرجل ويصلي ركعتني 
ويأخذ الزنبيل يعين وعاء بيده اليمىن وخيرج إىل السوق ومعه رجل آخر يذكر اهللا ويذكر الناس والناس يعطونه 

يل حىت جيمع ما تيسر من الطعام ويصبه بني الفقراء فيأكلون طعاماً حالال بال تكلف وال كلفة هذا يف ذلك الزنب
ما تيسر لنا يف حكم السؤال والذي يظهر لنا ن تركه اليوم أحسن من استعماله إذ زالت هيبته وصار حرفة من 

ظ عندها واهللا تعاىل أعلم وأما ما احلرف فصارت نفس كثري من الفقراء تبطش إله وما ذلك إال ملا فيه من احل



يأخذه من السؤال فإن كان فقرياً إليه أخذه وأن كان غنياً عنه تصدق به خفية بالليل مثال وكان شيخ شيخنا 
رضي اهللا عنه يقول كان قصدنا من السؤال قوت األرواح فلما خرج منه قوت األشباح تبارك اهللا يعين فيأخذ 

وهذه احلكمة اليت ذكرها الشيخ هي من أعظم املهمات اليت حيتاج إليها أهل  من اضطر إليه وباهللا التوفيق
التجريد وليس مقصوده الكالم على السؤال إمنا مقصوده الداللة على تربية اليقني وعدم التشوف إىل املخلوقني 

ه وال ميد يده إلال األخذ  منه حىت يرى أن فال يعلق قلبه باملخلوق فإن تشوف إليه فينبغي أال يقبض ما يعطا
اً وحاال قلت وهذا الشرط إمنا هو فيما يأخذ بغري سؤال وأما يف حال السؤال  املعطي هو اهللا ويكون ذلك ذوق

ا يأخذ بغري سؤال فال بد من هذه املعرفة وقال  فال يشترط بل يكون علماً وجماهدة حىت يصري حاال وذوقاً وأما م
العلم فيها وهو األصح ما مل تتشوف نفسه إىل اخللق فإن تشوفت  شيخ شيخنا ال تشترط هذه املعرفة بل يكفيه

نفسه فلكيف عن القبض من اخللق وليكتف بضمان امللك احلق قال تعاىل وما من دابة يف األرض إال على اهللا 
رزقها قيل لبعضهم كيف خرجت من الدنيا بعد أن كانت يف يدك قال نظرت منصفا لنفسي يف معىن قوله تعاىل 

ن دابة يف األرض إال على اهللا رزقها فرأيت مجيع اخللق من البعوضة إىل الفيل تكفل اهللا هلم بالرزق وما م
ففوضت أمري إليه واشغلت بالعبادة وقال عيسى عليه السالم ال هتتموا بالرزق فإن الذرة على صغرها تؤتى 

للدنيا و هو يرزق فيها بال عمل وال يعلم كل يوم برزقها احلديث وقال أيضاً عليه السالم عجبت ملن يعمل 
لآلخرة وهو ال يرزق فيها إال بالعمل وقال صلى اهللا عليه وسلم من كان مهه اآلخرة جعل اهللا غناه يف قلبه 

وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كان مهه الدنيا جعل اهللا فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا إال ما قدر له وأن الرزق 
اً فيه ثالث خصال ليطلب العبد كما يط لبه العبد كما يطلبه وكان حييي بن معاذ يقسم أنه ال تسكن احلكمة قلب

هم الرزق وحسد اخللق وحب اجلاه وكان حبيب العجمي خيدم احلسن البصري فصنع حبيب طعاماً إلفطارمها 
النصف ونتقوت وإذا بسائل فأعطاه مجيعه فقال احلسن يا حبيب إنك كثري اليقني قليل العلم فهال أعطيته 

بالنصف فقال يا سيدي ثوابه لك وأنا أستغفر اهللا فلما جن الليل وإذا بقارع على الباب فخرج حبيب فوجد 
بله منك احلسن  عبدا معه طعام كثري والشتاء ينزل والغالم يبكي فقال له ما هذا قال طعام قال يل سيدي أن ق

بيب ال إله إال اهللا عتق رقبة واطعام جائع مث دخل به البصري فأنت حر لوجه اهللا وقد طال علي الرق فقال ح
على احلسن وقال يا سيدي إنك كثري العلم قليل اليقني فقال يا حبيب تقدمناك وسبقتنا اه قلت ولشيخ شيخنا 
مثل هذه احلكاية ذكرها يل بعض أصحابه مث سألته عنها فقال هي صحيحة وذلك أن أهله صنعوا طعاما جيداً 

ني أيديهم وإذا بإنسان قد وقف على يف عامل النوم وزجرين وقال يل أجب امللهوف فانتبهت وأنا فلما وصعوه ب
مذعور ومل أدر ما أصنع فأوقع اهللا يف قليب ا، أخذت صرة فيها مائة دينار وركبت دابة وأطلقت زمامها 

يتضرع إىل  فخرجت يب من العمران إىل مسجد خرب ووقفت فنزلت ودخلت املسجد فوجدت مسكيناً وهو
اهللا ويسئله من فضله فسألته عن حاله فقال أنا صاحب عيال ويل بنيات منذ ثالث ما طعموا فأنا اسئل اهللا من 

ال واللهي ما اسئل غري اهللا مث  فضله فدفعت له املائة وقلت له إذا نفذت فاسئل عين فأنا فالن وائتين فقال 
اية جنود من جنود اهللا تعاىل تقوى اليقني وتوجب الثقة برب انصرفت وأنا متعجب من ثقته باهللا تعاىل فهذه حك

العاملني فيستحي العبد من اهللا أن يرفع حاجتة إليه فأوىل أن يرفعها إىل كما بني ذلك بقوله رمبا استحي العارف 
ال   أن يرفع حاجته إىل مواله اكتفاه مبشيئته فكيف 



لغ من التقرب والقرب حي امتحق عن نفسه بالكلية يستحيي أن يرفعها إىل خليقته قلت العارف هو الذي ب
وزالت عنه األينية والغريية حبيث مل يبق له عن نفسه إخبار وال مع غري موالة قرار فإذا أراد أن يسأل عبودية 

استحي من مواله أن يثبت معه سواه اكتفاء مبشيئته وحتقيقاً ألحديته فإذا كان يستحي من مواله أن يرفع 
فكيف ال يستحي منه أن يرفعها إىل غريه فال جرم أن احلق سبحانه بعطيه أفضل ما يعطي السائلني حوائجه إليه 

ويبوؤه يف مقعد صدق مع النبيني والصديقني وقد تقدم احلديث من شغله ذكري اخل وقال سهل بن عبد اهللا ما 
سواه سلط عليه الشيطان  من وقت إال واهللا تعاىل مطلع فيه على قلوب عباده فأي قلب رأى فيه حاجة إىل

وحجبه عنه اه وقيل للواسطي مل ال يسئل اهللا شيئاً فقال أخشى أن يقال يل أن سألتنا الذي لك عننا فقد أهتمتنا 
وأن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت األدب معنا وان سلمت األمر لنا ونظرت بنظرنا أجرينا لك األمور 

اب املويف عشرين وحاصلها الكالم علي الكرامات يف الوىل فاض باحلكم على مقتضى املوافقة اه هذا آخر الب
وأذن له يف التعبري فحينئذ رمبا يقبل عليه اخللق بالعطاء فإذا عرف فيهم مواله حل له األخذ من أيديهم وإال فال 

ئته هذا مقام وأما السؤال منهم لقوت البشرية فال يتصور من العارفني استحياء من اهللا واكتفاء بعلمه ومشي
الواصلني وأما السائرون فهم عاملون على جماهدة نفوسهم فإن ثقل عليها السؤال قدموها إليه وأن ثقل عليها 

الفاقة والصرب واالكتفاء باملشيئة والعلم قدموه كما بني ذلك الشيخ رضي اهللا عنه يف أول الباب احلادي 
أمر أن فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه ال يثقل عليها  والعشرين بقوله وقال رضي اهللا عنه إذا التبس عليك

إال ما كان حقاً قلت هذا ميزان صحيح يف حق السائرين املشتغلني باجلهاد األكرب قال تعاىل وجاهدوا يف اهللا 
ه فهو حق جهاده وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فكل ما يثقل على نفسه املريد وتنفر املريد وتنفر من

حق فالواجب على املريد اتباعه وكل ما خيف عليها فهو باطل وفيه حظها فالواجب عليه اجتنابه وهذا األمر 
خيتلف اختالفاً كثرياً قرب نفس يثقل عليها غري ما يثقل على األخرى فبعضها يثقل عليها الصمت وبعضها يثقل 

العزلة وبعضها يثقل عليها اخللطة وبعضها يثقل عليها الكالم كما إذا ترىب يف الصمت وبعضها يثقل عليها 
عليها الصيام وبعضها الفطر ويعضها يثقل عليها السؤال ومتوت منه يف ساعة واحدة وبعضها خيف عليها كما 
إذا تعودته قبل األمر به وقس على ذلك فليكن العبد على نفسه بصرية ويصري معها على عكس مرادها هكذا 

ا تأمره ويتهمها فيما تستحسنه فإذا تزكت وتطهرت من احلس ومل يبق فيها بقية فحينئذ يستمر معها خيالفها فيم
جيب عليه موافقتها إذ ال يتجلى فيها حينئذ إال احلق فقد جاء احلق وزهق الباطل فيصري أمر العارف معكوساً مع 

لعارف تنفعه السائر يضره السائر فالسائر بضره التدبري واالختيار والعارف ينفعه والسائر تضره اخللطة وا
الكالم والعارف ينفعه السائر تضره الدنيا ويهرب منها والعارف غائب عنها ال تضره ورمبا تنفعه واحلاصل أن 

الواصل معكوس مع السائر يف أموره كلها وباهللا التوفيق وجيب على من أراد جهاد نفسه أن يلقيها إىل شيخ 
فرض علمه مبا يثقل عليها ال قدرة له على جماهدهتا إال هبمة الشيخ هذه  التربية إذ قد يلتبس عليه أمرها وعلى

سنة اهللا يف عباده فغن النفس ال تريد أن خترج عن رأيها ومرادها أبدا فالواجب إسالمها إىل من جماهدهتا إال هبمة 
اجب إسالمها إىل من الشيخ هذه سنة اهللا يف عباده فإن النفس ال تريد أن خترج عن رأيها وماردها أبداً فالو

ا كفر  يعينه عليها وانظر التكاليف الشرعية جتدها خمالفة هلوى النفس ومن ال يلقى قيادة للشرع فهو كافر وم
من كفر إال بتتبع األهواء واهللا تعاىل أعلم وهاهنا ميزان آخر تعرف به العمل الذي فيه حظ النفس وهواها وما 

وأنت يف ذلك العمل فإن رضيت باملوت وهي يف ذلك العمل فالعمل  الحظ هلا فيه هو أن تعرض عليها املوت



صحيح وإن مل ترض باملوت وهي يف ذلك العمل فالعمل باطل فكل عمل ال هتزمه املوت فهو صحيح وكل عمل 
هتزمه املوت فهو باطن يعين فيه اهلوى والظ وكذلك اإلنسان يزن نفسه هبذا امليزان ليعرف هل رحل من هذا 

و هو باق فيعرض املوت على نفسه يف حال عافية ومجال فإذا قبلت املوت ومل تفز منه فليعلم أنه رحل من العامل أ
  هذا العامل وإن مل تقبل

نفسه املوت وطلبت البقاء ففيه بقية بقدر ما تفر منها وباهللا التوفيق مث ذكر الشيخ ميزاناً آخر يعرف بع ابتاع 
اهلوى املسارعة إىل نوافل اخلريات والتكاسل عن القيام بالواجبات قلت  اهلوى من احلق فقال من عالمة اتباع

هذا ميزان آخر وإن شئت قلت هو داخل يف امليزان األول إذ من شأن النفس أن يثقل عليها الواجب ملشاركة 
ف النوافل الناس هلا فيه إذ جل الناس يفعلونته فال يظهر هلا فيه مزية على غريها وهي أبدا حتب اخلصوصية خبال

فإهنا تبطش إليها وحتب أن تنفرد هبا إما لطلب املدح والثناء وأما لطلب األجور من القصور واحلور وهذا كله 
عند احملققني من احلظوظ اجللية أو اخلفية فاملسارعة إىل نوافل اخلريات وفضائل الطابعات مع التكاسل عن 

أن يقدم الفرض الواجب وال يقدم عليه إال ما هو من  الفروض الواجبات من عالمة اهلوى فيجب على اإلنسان
كماله كالنوافل قبله وبعده إعانة على احلضور فيه فأن حصل احلضور استغىن عن الوسيلة والنافلة الكربى 

ذكر ومن  عندنا هو االستغراق يف مشاهدة مواله بني فكرة ونظرة أو ما يوصل إىل هذا املقام من مذاكرة أو 
افريها وغاب عن نفسه وجنسه فقد مجع الفرائض والنوافل كلها ولو بات نائماً وظل مفطراً ويف رفض الدنيا حبذ

بعض أخبار سيدنا داوود عليه السالم قال يا رب أين أجدك فقال له اترك نفسك وتعاىل أي غب عنها جتدين 
هلوى وحمبة امللى وباهللا أقرب إليك منها وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه عليك بورد واحد وهو إسقاط ا

التوفيق وملا كان من شأن النفس األمارة التكاسل عن الطابعات قيدها احلق تعاىل بأعيان األوقات كما أبان ذلك 
بقوله قيد الطابعات بأعيان األوقات لئال مينعك عنها وجود التسويف ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة 

ا  االختيار قلت من شأن النفس تسويف العمل وتطويل األمل فلو تركت مع اختيارها ما توجهت قط إىل رهبا ومل
علم احلق سبحانه أن من عباده من ال تنهضه احملبة وال يسوقه إليه جمرد الرغبة وإمنا تسوقه إليه سالسل 

اإلمتحان بتخويف النريان أو شبكة الطمع بنعيم اجلنان أوعد من حاد عن طاعته بالعذاب األليم ووعد من 
ا تظهر فيه طاعته من األحكام والفرائض وعني هلا أوقاتاً أطا عه وتقرب إليه بالنعيم املقيم مث فرض عليهم م

خمصوصة إذ لو ترك ذلك الختيار عباده ما أقبل عليه هبا إال القليل من أهل حمبته ووداده ومن رمحته تعاىل أن 
فوسع الظهر مثال إىل العصر والعصر إىل وسع عليهم يف تلك األوقات فبقي هلم يف ذلك ضرب من االختيار 

االصفرار واملغرب إىل العشاء والعشاء إىل نصف الليل والصبح إىل قول الطلوع فقد قيد لك أيها العبد 
الطابعات اليت أوجبها عليك بأعيان األوقات لئال مبنعك التسويف من فعلها فيؤدي ذلك بك إىل تركها ووسع 

ربا ونصيباً من االختيار إذ لو ضيق عليك الوقت لكان ذلك يف غاية عليك الوقت ليبقى لك حصة أي ض
احلرج واالضطرار فاحلمد هللا على منته وسعة رمحته وقد قيل إن سبحانه يقول لعبده أم أخرجك من العدم إىل 
الوجود وأمدك الفضل واجلود جعلت لك نوراً يف بصرك لتدرك به أدلة قدريت وعظيم آيايت وجعلت لك نورا 

بصريتك لفتهم به خطايب وتتقي بالطاعة عقايب وترجو ثوايب فوعدتك الثواب على الطاعة وأوعدتك العقاب  يف
ا تطبق ووسعت عليك يف األوقات كل ضيق فلو أنك قضيت ما أوجبت  على املخالفة مث كلفتك من العمل م



ن بك عذر غري الغواية عليك يف أول عمرك يف آخره لقبلته منك فمن ذا الذي منعك من االمتثال ومل يك
طلب جاب ومن هاب خاب وانظر قرن اهللا اهلداية باجملاهدة وأوجب سبحانه  والضالل اه وقد قيل يف املثل من 

ا مل جيي عليه فقال سبحانه وهو أصدق القائلني والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وأن اهللا ملع  على نفسه م
لبقاء ففيه بقية بقدر ما تفر منها وباهللا التوفيق مث ذكر الشيخ ميزاناً احملسنني وانشدوا يف هذا املعىن وطلبت ا

آخر يعرف بع ابتاع اهلوى من احلق فقال من عالمة اتباع اهلوى املسارعة إىل نوافل اخلريات والتكاسل عن 
يثقل  القيام بالواجبات قلت هذا ميزان آخر وإن شئت قلت هو داخل يف امليزان األول إذ من شأن النفس أن

عليها الواجب ملشاركة الناس هلا فيه إذ جل الناس يفعلونته فال يظهر هلا فيه مزية على غريها وهي أبدا حتب 
اخلصوصية خبالف النوافل فإهنا تبطش إليها وحتب أن تنفرد هبا إما لطلب املدح والثناء وأما لطلب األجور من 

لية أو اخلفية فاملسارعة إىل نوافل اخلريات وفضائل القصور واحلور وهذا كله عند احملققني من احلظوظ اجل
الطابعات مع التكاسل عن الفروض الواجبات من عالمة اهلوى فيجب على اإلنسان أن يقدم الفرض الواجب 
وال يقدم عليه إال ما هو من كماله كالنوافل قبله وبعده إعانة على احلضور فيه فأن حصل احلضور استغىن عن 

ة الكربى عندنا هو االستغراق يف مشاهدة مواله بني فكرة ونظرة أو ما يوصل إىل هذا املقام من الوسيلة والنافل
مذاكرة أو ذكر ومن رفض الدنيا حبذافريها وغاب عن نفسه وجنسه فقد مجع الفرائض والنوافل كلها ولو بات 

دك فقال له اترك نفسك وتعاىل نائماً وظل مفطراً ويف بعض أخبار سيدنا داوود عليه السالم قال يا رب أين أج
أي غب عنها جتدين أقرب إليك منها وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه عليك بورد واحد وهو إسقاط 

ا كان من شأن النفس األمارة التكاسل عن الطابعات قيدها احلق تعاىل بأعيان  اهلوى وحمبة امللى وباهللا التوفيق ومل
الطابعات بأعيان األوقات لئال مينعك عنها وجود التسويف ووسع عليك  األوقات كما أبان ذلك بقوله قيد

الوقت ليبقى لك حصة االختيار قلت من شأن النفس تسويف العمل وتطويل األمل فلو تركت مع اختيارها ما 
إمنا توجهت قط إىل رهبا وملا علم احلق سبحانه أن من عباده من ال تنهضه احملبة وال يسوقه إليه جمرد الرغبة و

تسوقه إليه سالسل اإلمتحان بتخويف النريان أو شبكة الطمع بنعيم اجلنان أوعد من حاد عن طاعته بالعذاب 
األليم ووعد من أطاعه وتقرب إليه بالنعيم املقيم مث فرض عليهم ما تظهر فيه طاعته من األحكام والفرائض 

قبل عليه هبا إال القليل من أهل حمبته ووداده ومن وعني هلا أوقاتاً خمصوصة إذ لو ترك ذلك الختيار عباده ما أ
رمحته تعاىل أن وسع عليهم يف تلك األوقات فبقي هلم يف ذلك ضرب من االختيار فوسع الظهر مثال إىل العصر 
والعصر إىل االصفرار واملغرب إىل العشاء والعشاء إىل نصف الليل والصبح إىل قول الطلوع فقد قيد لك أيها 

عات اليت أوجبها عليك بأعيان األوقات لئال مبنعك التسويف من فعلها فيؤدي ذلك بك إىل تركها العبد الطاب
ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة أي ضربا ونصيباً من االختيار إذ لو ضيق عليك الوقت لكان ذلك يف 

ه أم أخرجك من العدم غاية احلرج واالضطرار فاحلمد هللا على منته وسعة رمحته وقد قيل إن سبحانه يقول لعبد
إىل الوجود وأمدك الفضل واجلود جعلت لك نوراً يف بصرك لتدرك به أدلة قدريت وعظيم آيايت وجعلت لك 
نورا يف بصريتك لفتهم به خطايب وتتقي بالطاعة عقايب وترجو ثوايب فوعدتك الثواب على الطاعة وأوعدتك 

ا العقاب على املخالفة مث كلفتك من العمل ما تطبق وو سعت عليك يف األوقات كل ضيق فلو أنك قضيت م
أوجبت عليك يف أول عمرك يف آخره لقبلته منك فمن ذا الذي منعك من االمتثال ومل يكن بك عذر غري 

الغواية والضالل اه وقد قيل يف املثل من طلب جاب ومن هاب خاب وانظر قرن اهللا اهلداية باجملاهدة وأوجب 



عليه فقال سبحانه وهو أصدق القائلني والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وأن اهللا  سبحانه على نفسه ما مل جيي
  ملع احملسنني وانشدوا يف هذا املعىن

  والصدق سيف ينيل غاية األمل... لو صح منك اهلوى أرشدت للجبل 
  وال تكن بالتواين حمبط العمل... فكن أخا مهة تسمو بصاحبها 
ه اآلية ويبكي قوله تعاىل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين وكان الربيع بن خيثم يردد هذ

آمنوا وعملوا الصاحلات اآلية وكان يصيح ليت شعري من أي الفريقني أنت يا نفسي وهذه اآلية تسمى مبكية 
دتر وأهل العابدين وقال سهل رضي اهللا عنه يف معىن هذه اآلية ليس أهل املوافقة يف مقعد صدق عند مليك مق

املخالفة يف عذاب السعري اه وملا ذكر حكمة توقيت الطاعة ذكر حكمة إجياهبا على عباده فقال علم هنوض 
العباد أوجب عليك وجود طاعته وما أوجب عليك إال دخول جنته قلت هذه حكمة التشريع لكنه ما ذكر إال 

ته وأوعدهم على تركها بالعقوبة فساقهم حكمة أهل وقال أيضاً وقليل ما هم فلما علم ذلك أوجب عليهم طاع
إليه بسالسل اإلجياب مث ذكر الشيخ حديثاً ورد يف شأن االساري إشارة إىل أن العبد ال اختيار له فهو أسري يف 
يد قدرة القدير واحلديث مشهور وهو قوله عليه السالم عجب ربك من قوم يساقون إىل اجلنة بالسالسل ألنه 

إىل اهللا وإىل دخول حضرته فمن وافقه جنا ومن خالفه جعل له السلسة يف عنقه وساقه  عليه السالم كان يدعو
إىل حضرة ربه ولفظ احلديث عجب اهللا من قوم يساقون إىل اجلنة بالسالسل قال بعض العلماء جيوز أن يكون 

ة اليت أخرب اهللا مبا معىن التعجب املنسوب إىل اهللا إظهار عجب هذا األمر حللقه ألنه بديع الشأن وهو أن اجلن
فيها من النعيم املقيم واخللود يف العيش الرغد الدائم ومن حكم من مسع هبا من ذوي العقل أن يسارع إليها 

ويبذل جهده فيها وحيتمل املكاره واملشقات ليناً هلا هؤالء يفرون منها ويرغبون عنها حىت يقادوا إليها 
ليت تنفر منها الطباع اه مث أن احلق سبحانه غين عن االنتفاع باملنافع بالسالسل كما يقاد إىل املكاره العظيمة ا

ا أوجب  فما أمرك هبذا وهناك عن هذا إال املالك فيه من جلب املنافع ودفع املضار أوجب عليك وجود طاعته وم
ودركات عليك إال دخول جنته قال بعض احلكماء واعلم أن يف الطابعات تفاوتاً ودرجات ويف املخالفة كبائر 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أهل اجلنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما يرى أهل األرض الكوكب 
الدري يف أفق السماء قيل يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا 

راً وامتثاالً وقياماً حبق اخلدمة فزاده الوجوب شرفاً املرسلني وقال آخر الناس ثالثة عبد أطاع اهللا عبودية وشك
وعلو درجة وعبد أطاع اهللا تعظيماً للموجب فالوجوب يف حقه تنبيه وإظهار للحكمة وعبد أطاع اهللا خوفاً من 

عذابه ورجاء يف ثوابه ولوال ذلك ما عبده فالوجوب يف حقه تنبيه وإظهار للحكمة وعبد أطاع اهللا خوفاً من 
رجاء يف ثوابه ولوال ذلك ما عبده فالوجوب يف حقه لطيف به ويف الكل خري وشتان ما بينهما اه قلت عذابه و

والتحقيق إمنا مها قسمان قسم أطاع على التكليف وهم أهل التكثيف وقسم أطاع على التعظيم وهم أهل 
كراً وهو مقام األنبياء وخواص التعليم والترعيف أهل احلجاب أطاعوا خوفاً وطمعاً وأهل العيان أطاعوا حباً وش

األولياء قال عليه السالم أفال أكون عبداً شكوراً فاحلكمة عند أهل الباطن يف وجوب اخلدمة إمنا هي إظهار 
لستر الربوبية اليت هي مظاهر العبودية فالربوبية بال عبودية نقص يلزم عليه أبطال حكمته والعبودية بال ربوبية 



  حمال ال يتصور وجوده
  فوجوده لواله عني حمال... ال وجود لذاته من ذاته  من

وألجل هذا املعىن كان العارفون إذا حتققوا هذا السر وهو أن العبودية ال وجود هلا من ذاهتا وإمنا حكمة 
وجودها صور سر الربوبية بإظهار أحكام العبودية وعرفوا ذلك حاالً وذوقاً كانت عبادهتم شكراً وكانوا 

يلة يف احلس وال تقل أبداً حممولني غري حا ملني عملهم باهللا هللا فعبادة هؤالء كثرية عظيمة يف املعىن وإن كانت قل
إذ تصرفتهم كلها عبادة نومهم عبادة وأكلهم عبادة ومشيهم عبادة ويف مثل هؤالء ورد احلديث نوم العامل 

سول اهللا قال الذاكرون اهللا كثراً أو عبادة وقال أيضاً رجال يدخلون اجلنة على الفرش املمهدة قيل من هم يا ر
ا ال يدركه يف صالته وال  كما قال عليه السالم ذكره املنذري وقال أبو سليمان قد يرد العارف على فراشه م

يستغرب العبد من نفسه بلوغ هذا املقام فإن فضل اهللا ال ينال بسبب وقدرة اهللا صاحلة لدرك كل مطلب كما 
أن ينقذ اهللا من شهوته وأن، خيرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة اإلهلية أبان ذلك بقوله من استرغب 

وكان اهللا على كل شيء مقتدرا قلت ال شك أن احلق تعاىل ال يعجزه شيء هو الغالب على أمره وقلوب عباده 
 يستغرب أن بيده يصرفها كيف شاء ويقبلها حيث شاء فمن كان منهمكاً يف الغفلة مستغرقاً يف حبار الشوة فال

ينقذه اهللا من غفلته وأن خيرجه من وجود شهوته فإن ذلك قدح يف إميانه وكيف يستغرب ذلك وربنا تعاىل 
يقول وكان اهللا على كل شيء مقتدرا وأنت من ذلك الشيء وقال تعاىل يف حق العصاة يا عبادي الذين أسرفوا 

جيمعاً وقال تعاىل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن  على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا أن اهللا يغفر الذنوب
اهللا يتوب عليه إىل غري ذلك من اآليات وقال عليه السالم لو أذنتم حىت تبلغ خطاياكم عنان السماء مث تبتم 

لتاب اهللا عليكم وليتذكر من تقدم قبله من أهل الغفلة والعصيان مث صار من أهل املشاهدة والعيان كانوا 
روا خصوصاً كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأيب يعزى وكثري ممن يتعذر حصره وقد ذكر لصوصاً فصا

القشريي يف أول رسالته منهم رجاالً قدمهم أوال تقوية لرجاء املذنبني وليذكر الرجل الذي قتل تسعاً وتسعني 
املاً فدله على التوبة وأمره بالذهاب نفساً مث سأل راهباً عن التوبة فقال له ال توبة لك فكمل به املائة مث سأل ع

إىل قرية فيها قوم يعبدون اهللا فصدقهم فمات بالطريق فأخذته مالئكة الرمحة واحلديث يف البخاري مطوال 
وكذلك الرجل الذي كان لصاً فسأل عابداً هل له من توبة فاستهزأ به وأخذ ترجونا يابساً وقال له خذ هذا 

وبتك فأخذه بالنية وجعل يعبد اهللا وينظر إليه فأصبح ذات يوم معسلجاً العرجون فإذا أخضر فقد صحت ت
أخضر قلت وقد أدركت أقواماً كانوا مغروقني يف الغفلة وترك الصالة ال يعرفون من الدين املشهور قليال وال 

كثرياً فضال عن طريق اخلصوص فانقلبوا وصاروا خصوصا عافني وقد أدركت أقواماً كانوا منهمكني يف 
الذنوب مغروقني يف املعاصي وظلم العباد فصاروا من اعظم الصاحلني وقد رأيت نصارى بثغر سبته حضروا 

خلف حلقه الذكر فاجنذبوا وتبعونا حىت خرجنا احلد الذي بيننا وبينهم ولو وجدوا سبيالً ال سلموا سريعاً وقد 
مدفع النخاس املدبر من عنده شيء  كان بعض إخواننا يقول يف شأن نفسه تعجباً من خروجه من غفلته هذا

فليخرجه فلقد رأينه جمذوباً عارياً رأسه حافيا رجله فهو اليوم من خواص األولياء والغالب إمنا يتفق هذا ملن 
سيقط على صحبة العارفني الذين عندهم االكسريوهم موجودون يف كل أوان وهذا أمر شهري ال حيتاج إىل 

ممن ينكر ضوء الشمس بعد طلوعها ونور القمر بعد ظهوره ولكن كما قال دليل ومن شك فليشاهد فيا عجبا 



  صاحب الربدة
  وينكر الفم طعم املاء من سقم... قد تنكر اهلني ضوء الشمس من رمد 

ون يضلل اهللا فلن جتد له سبيال وأعجب منه من ينكر وجود شيخ التربية ويقر بانقطاع أهل اخلصوصية فإهنا ال 
تعمى القلوب اليت يف الصدور أعين تعمى عن طريق أهل اخلصوص وتبصر طريق أهل  تعمى األبصار ولكن

العموم كحال اخلفاش يبصر يف الظلمة وال يبصر يف النور فهو عند الناس معذور لعقده ما عند األقوياء من 
توبة والتيقظ من النور وقد يسلط اهللا على عباده االهنماك يف الشهوات وحيبسه يف سجن الغفالت مث مين عليه بال

الغفلة ويدخله مع أجبائه مداخل احلضرة ليعرف قدر ما أظهر اهللا عليه من املنة كما أبان ذلك بقوفله رمبا 
ا من به عليك قلت ال شك أن نيل الشيء بعد الطلب ألذ واعز من املساق  وردت الظلم عليك ليعرفك قدر م

قطيعة والصفاء بعد اجلفاء أصفى من الصفاء بال جفاء وفطام بغري تعب واحملبة بعد القطيعة أحلى من احملبة بال 
النفس عن مألوفاهتا وعوائدها أشد معاجلة من النفس السلسة املنقادة من غري تعب فيكون األجر أو القدر على 
 قدر التعب فهذه حكمة تقدمي ورود الغفلة والشهورة على العبد مث ينقذه منها ليعلم قدر هذه النعمة اليت أنعم

اهللا هبا عليه فرمبا أورد عليك أيها اإلنسان احلق تعاىل الظلم مجع ظلمة وهي االغيار واالكدار وحب الشهوات 
والعوائد فتغرق يف حبارها وتسجن يف سجون ظلماهتا مث ينقذك منها يف ساعة واحدة وذلك لتعرف بعد الفتح 

حمال وقدرا لنعمة اليت من اهللا هبا عليهم وكذلك  قدر ما من اهللا به عليك فتزداد حمبة وسكراً وبعظم السر عندك
جنة العارف حمفوفة باملكاره ليعرف العارف قدر السر الذي كشف بع اخلري الذي منحه اهللا إياه والعم أن هذه 
الظلم اليت ترد على القلوب فتحجبه عن عالم الغيوب هي ناشئة حبكمه اهللا من الدنيا والنفس والشيطان فمن 

يا وغاب عن نفسه وأطلق يده منها ذكر اهللا حىت حترق الشيطان وذاب دخل مع األحباب وفتح له زهد يف الدن
عن علم الغيوب الباب قال بعض احلكماء واعلم أن الصانع البديع سبحانه ملا خلق القلب جعله جزانة أسراره 

لى باب القلب أخس األشياء ومعدن أنواره وموضع نظره من عبده ومل خيلق اهللا يف الوجود أشرف منه مث رمي ع
وأقذرها لتقضي حكمته اجتماع األضداد اليت ال قدرة لغريه على ذلك فطرح على باب القلب جيفة وكلبا 
ينهش فيها ومها الدنيا والشيطان فمن أراد اخلول خلزانة سر اهللا ال بد له من تغميض عينه عن هذه القذرة 

عرض عنه وعن جيفته وكل من التفت غليها سلب النور الذي وإعراضه عن الكلب ألنه ال سبيل له على من أ
أراد اهللا به الدخول لبيت قلبه وكان له ذلك كالظلسم على الكنز منعه منه ال حمالة اه وقيل أن الدنيا بنت 
الشيطان وطالب الدينا صهر إبليس واألب ال ينفك عن بنته أبدا ما دامت البنت يف عصمة الصهر وقال يا 

صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد اهللا بعبده خريا زهدة يف الدنيا ورغبة يف األخرى وبصره بعويب نفسه رسول اهللا 
قيل يا رسول اهللا أى الناس شر قال األغنياء يعين البخالء مث قال عليه السالم ومن عظم غنياً ألجل غناه كان 

سنة اه وأوحى اهللا غلى موسى عليه  عند اهللا كعابد وثن ومن أسف على دنيا فاتته اقترب من النار مسرية
السالم ما أحبين من أحل املال وما أحبين من أحب املال وما أحبين من أحب الدنيا فإنه ال يسع يف قلب واحد 
ا  ا توكل على من خاف فوات الرزق وعزيت وجاليل م حىب وحبها أبدا يا موسى ما خافين من خاف اخللق وم

اتح امللك وامللكوت وما اعتصم يب عبد إال أدخلته اجلنة وكفيته كل مهمة توكل على عبد إال كفيته وبيدي مف
ومن اعتصم بغريي قطع عنه األسباب من فوقه واسخت األرض من حتته وال أبايل كيف أهلكته يا موسى مخس 



ى كلمات ختمت لك هبا التوارة أن عملت هبن نفعك العلم كله واألمل ينفعك شيء منه األوىل كن واثقاً برزق
سلطاين  املضمون لك ما دامت خزانيت مملوءة وخزائين مملوءة ال تنفد أبداً الثانية ال ختافن ذا سلطان ما دام 

وسلطاين دائم ال يزول أبداً الثالثة ال ترى عيب غريك ما دام فيك عيب والعبد ال خيلو من عيب أبداً الرابعة ال 
يدع حماربتك أبداً اخلامسة ال تأمن مكري حىت ترى تدع حماربة الشيطان ما دام روحك يف جسدك فإنه ال 

نفسك يف اجلنة ويف اجلنة أصاب آدم ما أصاب فال تأمن مكري أبداً اه قلت وهذا كله تشريع لغريه واألنبياء 
ا ورد فيهم من التعليم والتربية فاملراد به غريهم وباهللا التوفيق مث من من اهللا  كلهم مطهرون معصومون وكل م

  رجه من أسر نفسه وأطلقه من سجن غفلته فلم يعرف هذهعليه فأخ

النعمة سلبها من ساعته كما أشار إىل ذلك بقوله من مل يعرف قدر النعم بوجداهنا عرفها بوجود فقداهنا قلت 
هذا الذي ذكره الشيخ جمرب صحيح وذلك أن العبد قد تترادف عليه النعم والعوايف فال يعرف قدرها وال 

تعظيم فإذا سلبها وضرب بالبالء واألوجاع واملصائب فحينئذ يعرف قدر العافية وكذلك تعظم عنده كل ال
الفقري يكون مصحوباً باحلضور والفكرة والنظرة فال يعظم عنده قدرها فإذا أصابته الغفلة ورجع إىل احلس 

عاىل يقول جلربيل يا وفقد قلبه عرف ما كان عنده فإذا التجأ واضطر إىل اهللا رد غليه ما سلبه قيل أن اهللا ت
جربيل انسخ حالوة حمبيت من قلب عبدي اختربه فينسخ جربيل حالوة احملبة من قلب ذلك العبد فإذا هو 

اضطرب وتضرع مل يرد إليه شيئا وسلبه تلك احلالوة والعياذ باهللا من السلب بعد العطاء ويستعني العبد على 
ل مرضه وينظر إذا كان طائعاً يف حال عصيانه وينظر إذا كان معرفة قدر النعم بالتفكري فيها وبالتفكري يف حا

ذاكرا إىل وقت غفلته وينظر إذا كان عاملاً إىل وقت جهله وبنظر إذا كان مصاحباً لشيخ عارف إىل وقت 
ضاللته وينظر إذا كان عارفاً إىل وقت جالته وهكذا كل نعمة ينظر إىل وجود ضدها الذي كان موجوداً فيه 

 شك أنه يعرف قدرها فيشكرها فتدوم عليه وأما من مل يتفكر يف حال النعم فال يعرف قدرها قبل ذلك فال
فيغفل عن شكرها فيسلب منها وهو ال يشعر قال بعضهم شكر اهللا تعاىل باللسان هو االعتراف بالنعمة على 

ب هو مشاهدة املنة وجه اخلضوع وشكر اهللا باليد هو االتصاف باخلدمة على وجه االخالص وشكر اهللا بالقل
وحفظ احلرمة وقافل اجلنيد رضي اهللا عنه أال ترى نفسك أهال للنعمة واال تعصى اهللا بنعمة اه فإن قلت كيف 
بشكر النعم وهي ال حتصي قلت القيام هبا هو االعتراف هبا للمنعم وحده وإىل هذا املعين أشار الشيخ بقوله ال 

رك فإن ذلك مما حيط من وجود قدرك قلت قد يتفكر اإلنسان يف تدهشك واردات النعم عن القيام حبقوق شك
نفسه وما به من النعم فيجد نفسه مغموساً يف النعم حسية ومعنوية فينظر يف نعمة البصر يف نعمة السمع يف نعمة 

افية ويف الشم يف نعمة الذوق يف نعمة الكالم يف نعمة العقل يف نعمة اليدين يف نعمة الرجلني يف نعمة الصحة والع
نعمة الكفاية يف نعمة األهل يف نعمة األوالد مث يف نعمة اهلداية إىل اإلسالم مث يف نعمة األميان مث يف نعمة الطاعة 

مث يف نعمة العلم مث يف نعمة من يستعني به من األخوان مث يف النعمة الكربى نعمة الشيخ فيما أعد اهللا له بعد 
نفسه مغمورا يف النعم فال يدهش منها ويتحقر يف نفسه عن القيام بشكرها املوت الذي ال هناية له فإذا وجد 

فإن االعتراف هبا ومعرفتها واإلقرار هبا أهنا من اهللا بال واسطة هو شكرها وقوله احلمد هللا رب العاملني كاف يف 
لعاملني قال تعاىل شكر اللسان أال ترى أن اجلنة هي من أعظم النعم فكان شكر أهل اجلنة فيها احلمد هللا رب ا

وآخر دعواهم أن احلمد ببه رب العاملني وقد جاء يف بعض األخبار أن داوود عليه السالم قال يا رب كيف 



أشكرك وأنا ال أستطيع أن أشكرك إال بنعمة من نعمك ونعمتك توجب على الشكر نعمة يوجب الشكر أيضاً 
كما أشار إىل ذلك بقوله من مل يعرف قدر النعم وهكذا وأنشد بعضهم يف هذا املعنىنعمة سلبها من ساعته 

بوجداهنا عرفها بوجود فقداهنا قلت هذا الذي ذكره الشيخ جمرب صحيح وذلك أن العبد قد تترادف عليه 
النعم والعوايف فال يعرف قدرها وال تعظم عنده كل التعظيم فإذا سلبها وضرب بالبالء واألوجاع واملصائب 

وكذلك الفقري يكون مصحوباً باحلضور والفكرة والنظرة فال يعظم عنده قدرها فإذا  فحينئذ يعرف قدر العافية
ا سلبه قيل أن  أصابته الغفلة ورجع إىل احلس وفقد قلبه عرف ما كان عنده فإذا التجأ واضطر إىل اهللا رد غليه م

يل حالوة احملبة من قلب اهللا تعاىل يقول جلربيل يا جربيل انسخ حالوة حمبيت من قلب عبدي اختربه فينسخ جرب
ذلك العبد فإذا هو اضطرب وتضرع مل يرد إليه شيئا وسلبه تلك احلالوة والعياذ باهللا من السلب بعد العطاء 

ويستعني العبد على معرفة قدر النعم بالتفكري فيها وبالتفكري يف حال مرضه وينظر إذا كان طائعاً يف حال 
فلته وينظر إذا كان عاملاً إىل وقت جهله وبنظر إذا كان مصاحباً لشيخ عصيانه وينظر إذا كان ذاكرا إىل وقت غ

عارف إىل وقت ضاللته وينظر إذا كان عارفاً إىل وقت جالته وهكذا كل نعمة ينظر إىل وجود ضدها الذي 
 كان موجوداً فيه قبل ذلك فال شك أنه يعرف قدرها فيشكرها فتدوم عليه وأما من مل يتفكر يف حال النعم فال
يعرف قدرها فيغفل عن شكرها فيسلب منها وهو ال يشعر قال بعضهم شكر اهللا تعاىل باللسان هو االعتراف 
بالنعمة على وجه اخلضوع وشكر اهللا باليد هو االتصاف باخلدمة على وجه االخالص وشكر اهللا بالقلب هو 

ال للنعمة واال تعصى اهللا بنعمة اه فإن مشاهدة املنة وحفظ احلرمة وقافل اجلنيد رضي اهللا عنه أال ترى نفسك أه
قلت كيف بشكر النعم وهي ال حتصي قلت القيام هبا هو االعتراف هبا للمنعم وحده وإىل هذا املعين أشار 

الشيخ بقوله ال تدهشك واردات النعم عن القيام حبقوق شكرك فإن ذلك مما حيط من وجود قدرك قلت قد 
النعم فيجد نفسه مغموساً يف النعم حسية ومعنوية فينظر يف نعمة البصر يف يتفكر اإلنسان يف نفسه وما به من 

نعمة السمع يف نعمة الشم يف نعمة الذوق يف نعمة الكالم يف نعمة العقل يف نعمة اليدين يف نعمة الرجلني يف 
إىل اإلسالم مث يف نعمة نعمة الصحة والعافية ويف نعمة الكفاية يف نعمة األهل يف نعمة األوالد مث يف نعمة اهلداية 

األميان مث يف نعمة الطاعة مث يف نعمة العلم مث يف نعمة من يستعني به من األخوان مث يف النعمة الكربى نعمة 
الشيخ فيما أعد اهللا له بعد املوت الذي ال هناية له فإذا وجد نفسه مغمورا يف النعم فال يدهش منها ويتحقر يف 

االعتراف هبا ومعرفتها واإلقرار هبا أهنا من اهللا بال واسطة هو شكرها وقوله احلمد نفسه عن القيام بشكرها فإن 
هللا رب العاملني كاف يف شكر اللسان أال ترى أن اجلنة هي من أعظم النعم فكان شكر أهل اجلنة فيها احلمد هللا 

دعواهم أن احلمد ببه رب العاملني وقد جاء يف بعض ا ألخبار أن داوود عليه السالم رب العاملني قال تعاىل وآخر 
قال يا رب كيف أشكرك وأنا ال أستطيع أن أشكرك إال بنعمة من نعمك ونعمتك توجب على الشكر نعمة 

  يوجب الشكر أيضاً وهكذا وأنشد بعضهم يف هذا املعىن

  عليها من اهللا له جيب الشكر... إذا كان شكر اهللا للعبد نعمة 
  ولو والت االحقاب واتصل العمر... فكيف له بالشكر والشكر نعمة 

  وقال آخر



  ومن مجلة النعماء قوىل لك احلمد... لك احلمد موالنا على كل نعمة 
  فسبحانك ال يقوى على محدك العبد... فال محد إال أن متن بنعمة 

 فأوحى اهللا إليه إذا عرفت أن النعم كلها مين فقد شكرتين وقد رضيت منك بذلك ويف رواية أخرى قال داود
عليه السالم إهلي إن ابن أدم ليس فيه شعرة إال وحتتها نعمة وفوقها نعمة فمن أين يكافئها فأوحى اله تعاىل إليه 
يا داود أين أعطي الكثري وأرضي باليسري وأن شكر ذلك أن تعلم أن ما بك من نعمة فمين وكتب بعض عمال 

فيها النعم ولقد أشفقت على قليب ضعيف الشكر عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه إليه أين بأرض ولقد كثرت 
فكتب إليه عمراين كنت أراك أعلم باهللا مما أراك أن اهللا تعاىل مل ينعم على عبد نعمة فحمد اهللا عليها إال كان 

ال تعرف ذلك إال يف كتاب اهللا املنزل قال تعاىل ولقد آتينا داود وسليمان علما  محده أفضل من نعمته لو كنت 
مد هللا الذي فضلنا على كثري من عباده املؤمنني وقال تعاىل وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمراً مث قال وقاال احل

ا كان أعظم النعم وأشرفها هو دواء  وقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأي نعمة أعظم من دخول اجلنة اه ومل
ه لغضب املوىل نبه الشيخ على ذلك ليعرف القلب وشفاؤه من مرض اهلوى الذي قيده يف سجن الغفلة وعرض

العبد قدر هذه النعمة إذا كان شفاه اهللا أو يطلب من اهللا إخراجه من تلك النعمة إذا مل يكن شفاه اهللا فقال 
متكن حالة اهلوى من القلب هو الداء العضال قلت حالوة اهلوى على قسمني هوى النفس وهوى القلب فهوى 

سمانية كحالوة املآكل واملشارب واملاليب واملراكب واملناكح واملساكن وهوى القلب النفس يرجع لشهواهتا اجل
هو شهواته املعنوية كحب اجلاه والرياسة والعز واملدح واخلصوصية والكرامات وحالوة الطابعات احلسية 

ا عالج هوى النفس فأمره قريب ميكن عال جه بالفرار كمقام العباد والزهاد وحالوة علم احلروف والرسوم فأم
من أوطان ذلك والزهد وصحبة األخيار وأما عالج هوى القلب إذا متكن فهو صعب وهو الداء العضال الذي 

أعضل األطباء أي أعجزهم وحبسهم عن عالجه فال يزيد الدواء إال متكنا وإمنا خيرجه وارد إهلي بعناية سابقة 
الشهوة من القلب االخوف مزعج أو شوق مقلق  بواسطة أو بغري واسطة كما أشار إىل ذلك بقوله ال خيرج

قلت الشهوة إذا متكنت من القلب صعب عالجها فال ميكن خروجها يف العادة إال بوارد قهري جاليل أو مجايل 
فالوارد اجلاليل هو خوف مزعج فيزعجك عن شهوتك وخيرج عن وطنك وأهلك والوارد اجلمايل هو شوق 

ينسيك نفسك ويؤنسك بربك وألجل صعوبة هذا املرض كان أشد مقلق فيقلقك عن مراداتك وحظوظك ف
حجابا عن اهللا العلماء مث العباد مث الزهاد ألن هذه الشهوة خفية ألن صاحبها أضله اهللا على علم اآلية فهم 

حيسبون أهنم حيسنون صنعاً أي أضلهم عن طريق اخلصوص وبقوا يف طريق العموم أما العمالء الظاهريون فهم 
ن انه ال فضيلة فوق علمهم حىت أين مسعت من بعضهم يقول أن مقام اإلحسان هو مقامهم الذي هم فيه يعتقدو

من العمل بظاهر الكتاب والسنة وال مقام فوق ذلك فكيف ميكن إخراج هذا إال بعناية سابقة وأما العباد 
من الكرامات احلسية فيزدادون والزهاد فهم يقولون أيضاً هذه غاية احملبة والطاعة ويزيدهم بعدا ما يرونه 

حجابا ومتكنا يف حاهلم وأما العوام وأخل الغفلة فهم أقرب الناس إىل االنقياد والنفوذ إىل رهبم ويف احلديث عنه 
صلى اهللا عليه وسلم قال أكثر أهل اجلنة البله أي املغفلون ومما يلك على أن الشهوة القلبية اصعب من الشهوة 

يطان فإن آدم عليه السالم كانت شهوته يف بطنه فتداركه اهللا بعناية والشيطان كان النفسية قصة آدم والش
شهوته يف قلبه قال أما خري منه فجرد إىل يوم القيامة مث اعلم أن اخلوف على قسمني خوف العوام وخوف 



سمني اخلواص خوف العوام من العقاب والعذاب وخوف اخلواص من القطيعة واحلجاب والشوق أيضاً على ق
شوق العوام للحور والقصور وشوق اخلواص للشهود واحلضر شوق العوام لنعيم األشباح وشوق اخلواص 
لنعيم األرواح شوق العوام ناشئ عن قوله تعاىل أعد اهللا للمؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار 

ىل ورضوان من اهللا أكرب ذلك هو خالدين فيها ومساكن طيبة يف جنات عدن وشوق اخلواص ناشئ عن قوله تعا
الفوز العظيم جعلنا اهللا من أعظمهم قدرا وأكملهم حمال وفضال آمني مبنه وكرمه فإذا دخل اخلوف أو الشوق 

إىل القلب أخرج كل ما فيه من األغيار وملئ باملعارف واألنوار فحينئذ ختلص األعمال وتزكوا األحوال ويقبل 
  أبان ذلك بقوله كم ال حيب العمل املشترك ال حيب القلب املشترك العملعليه ذوو العظمة واجلالل كما 

املشترك ال يقبله والقلب املشترك ال يقبل عليه قلت العمل املشترك هو الذي تصحبه احلظوظ النفسانية دنيوية 
 أو أخروية والقلب املشترك هو الذي يكون فيه حب السوى فالعمل الذي تصحبه احلظوظ مدخول املدخول
غري مقبول يقول اهللا تعاىل أنا أغىن الشكاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشريكه 

ال يليق حلضرة املوىل قال تعاىل وطهر بييت للطائفني يا  والقلب الذي فيه حب شيء من السوى ملطخ باهلوى 
قلب املشترك ال يقبل عليه قلت العمل ك ال يقبله وال:داود طهر يل بيتاً أسكنه وهللا در الششترى حيق يقول

املشترك هو الذي تصحبه احلظوظ النفسانية دنيوية أو أخروية والقلب املشترك هو الذي يكون فيه حب 
السوى فالعمل الذي تصحبه احلظوظ مدخول املدخول غري مقبول يقول اهللا تعاىل أنا أغىن الشكاء عن الشرك 

ته وشريكه والقلب الذي فيه حب شيء من السوى ملطخ باهلوى ال من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي ترك
  :يليق حلضرة املوىل قال تعاىل وطهر بييت للطائفني يا داود طهر يل بيتاً أسكنه وهللا در الششترى حيق يقول

  يظل يف القلب كطري حذور... يل حبيب إمنا هو غيور 
  إذا رأى شيئاً امتنع أن يزور

استحق القبول وكان من اخلواص ومن خصن قلبه من االغيار امتأل بالعلوم  فمن حصن أعماله باإلخالص
واألنوار ونبعت منه املعارف واألسرار واعلم أن العلم املشترك هو الذي يدخله ثالث علل أما رياء أو عجب 
ه أو طلب عوض أما الرياء فهو الشرك األصغر وقدي تقدم احلديث من عمل عمالً أشكر فيه معي غريي تركت
وشريكه ويف حديث مسلم ثالثة أول من تسعر هبم جهنم يوم القيامة فذكر القاري لغري اهللا والشجاع الذي 
يقاتل لغري اهللا الغين الذي يتصدق لغري اهللا وأما العجب فهو رؤية النفس وإسناد العمل إليها ورؤية املزية هلا 

قيل معناه إذا عملت عمالً فال تقل عملت وال تظهر على الناس قال تعاىل فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى 
عند من يعظمك ألجل علمه بذلك ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ثالث مهلكات شح مطاع وهوى 

متبع وإعجاب املرء بنفسه وقال زيد بن أسلم معىن ال تزكوا أنفسكم ال تعتقدوا أهنا بارة قال رسول اهللا صلى 
ا هو أكرب من الذنوب العجب قال بعض السلف ألن أبيت نائماً  اهللا عليه وسلم لو مل تذنبوا خلشيت عليكم م

وأصبح نادما أحب إيل من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً وقيل لعائشة رضي اهللا عنها مىت يكون الرجل مسيئاً 
ضاع وإمنا يتفقد عمله قالت إذا ظن أنه حمسن قيل واملعجب أعمى عن آفات نفسه وعمله والعمل إذا مل ينفقد 

من غلب عليه خوف اهللا وخوف ذنوبه وال يريد الثناء على نفسه ومحدها وتزكيتها ورمبا أعجب برأيه وعقله 
فيستنكف عن سؤال غريه وال يسمع نصح ناصح لنظره من سواه بنظر االستحقار نسئل اهللا السالمة والعافية 



عنه وإنك إن طالبته باجلزاء طالبك بسر اإلخالص ويكي وأما طلب العوض واجلزاء فقد تقدم مرارا الزجر 
املريب وجدان السالمة فكل عمل فيه بعض هذه اآلفات فإن اهللا ال يقبله قبول اخلواص وأما القلب املشترك 
فهو الذي يدخله ثالث أيضاً حب الدنيا أو حب اخلصوصية أو النعم األخروية وكلها قادحة ف ياألخالص 

وحيد اخلاص وباهللا التوفيق هذا آخر الباب اجلاري والعشرين وحاصلها ذكر ميزان خمرجة عن درجة الت
األعمال واألخوال الصحيحة والسقيمة حاصل هذا امليزان كل ما يثقل على النفس فهو صحيح وكل ما خيف 

ا يثقل عليها القيام بالفرض الواجب دون النوافل فإهنا ختف فيها فلما علم احلق  عليها فهو سقيم ومن مجلة م
ال مينعها التسويف ألن جل النفوس يقل هنوضها عليها إىل  سبحانه ذلك منها قيد الفرائض بأوقات معلومة كي 
حضرة القدوس وليس للحق سبحانه غرض فيما فرض وإمنا ساقهم إىل جنته بسالسل امتحانه فمن غلبته نفسه 

 يستغرب أن ينقذه اهللا منها فإن قدرة القادر على النهوض إىل الطاعة وأسرته شهوته عن اللحوق بالسباق فال
حني  كلمح البصر أو أقرب ورمبا تكون تلك الشهوة أو الغفلة يف حقك نعمة وذلك لتعرف منه اهللا عليك 
ينقذك منها فإن كثرياً ممن أنعم اهللا عليهم مل يعرفوا قدرها فسلبوا منها فإذا أنعم عليك بإنقاذك من نفسك 

اقرارك باملنعم قيام بشكرها فإذا رأيت من واحلاقك خبواص جنسك  فانغمست يف النعم فال تندهش عن شكرها ف
حبسته نفسه ومتكن داء اهلوى من قلبه فالعم أن ذاك هو الداء العضال فال خيرجه منه إال خوف مزعج أو شوق 

مأله باألنوار فمنها  مقلق فإذا أزعجه اخلوف أو الشوق تفرغ قلبه وخلص عمله فيقبل اهللا عليه فإذا أقبل عليه
ما يصل إىل سويداء قلبه ومنها ما يقف على ظاهر قلبه كما أبان ذلك بقوله يف أول الباب الثاين والعشرين 

وقال رضي اهللا عنه أنوار أذن هلا يف الوصول وأنوار أذن هلا يف الدخول قلت أما األنوار اليت أذن هلا يف الوصول 
يل والربهان ألن قلوهبم مل تتفرغ من األغيار ومل متح منها صور اآلثار فلما فهي أنوار اإلميان وهي ألهل الدل

جاءت وجدت داخل القلب مملوءاً بصور اآلثار فوقفت يف ظاهر القلب وأما األنوار اليت أذن هلا يف الدخول 
نوار فوجدت فهي أنوار اإلحسان من الشهود والعيان وذلك ألهنم ملا فرغوا قلوهبم مما سوى رهبم دخلتها األ

متسعاً فسكنت سويداء قلوهبم وعالمة النور الواصل والداخل أن صاحب النور الواصل للظاهر فقط تراه تارة 
مع الدنيا وتارة مع اآلخرة تارة مع حظ نفسه وتارة يف حق ربه تارة مع الغفلة وتارة مع اليقظة وصاحب النور 

له عنه حظوظ الدنيا وال حظوظ اآلخرة غائباً عن نفسه الداخل لسويداء القلوب ال تراه إال مع ربه ال يشغ
  حاضراً مع ربه قال بعض احلكماء أن اإلميان إذا كان يف ظاهر القلب كان العبد حمباً آلخرته ودنياه

فيكون صاحبه تارة مع ربه وتارة مع نفسه وبقدر متكن النور يف القلب ودخوله إليه يكون بغض العبد للدنيا 
ويف هذا املعىن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النور إذا دخل القلب انفسخ وانشرح قيل وتركه هلواه اه 

فهل له من عالمة يا رسول اهللا قال نعم التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود والتزويد لسكىن القبور 
امة جلميع املؤمنني وقد تقدم قول أيب والتأهب ليوم النشور اه مث اعلم أن األنوار اليت أذن هلا يف الوصول ع

احلسن لو كشف عن نور املؤمن العاصي لطبق ما بني السماء واألرض وأما األنوار اليت أذن هلا يف الدخول فهي 
خاصة باخلواص أهل التفرغ من األغيار ولوث األنوار فأما من كان قلبه حمشوا بصور أثارها فال يطمع يف نيل 

بقوله رمبا وردت عليك األنوار فوجدت القلب حمشوا بصور اآلثار فارحتلت من حيث أسرارها كما أبان ذلك 
ا ترد عليك أنوار عامل الغيب لتغيبك عن عامل الشهادة فتجد قلبك  جاءت قلت رب هنا للتكثري أي كثرياً م



ا ترد عليك أن وار املعاين حمشواً بصور عامل الشهادة فترحل عنك وتتركك حنبوساً يف يدك أو تقول كثرياً م
ا ترد عليك  لتخرجك من سجن األواين فتجد قلبك مملؤاً هبا فتتركك يف وسطها حمجوباً هبا أو تقول كثرياً م

أنوار امللكوت فتجد قلبك حمشواً بظلمة امللك فتتركك يف ظلمة الكون أو تقول قد ترد عليك أنوار اجلربوت 
ببهجتها فتتركك واقفاً معها وتنادي عليك القناعة من اهللا  فتجد قلبك حمشواً بأنوار امللكوت فرحاً هبا قانعاً

حنرمان الذي تطلب أمامك ولو كان العلم ينتهي إىل حد حمدود مل يقل اهللا تعاىل لسيد العارفني وقل رب زدين 
علما قال عليه الصالة والسالم كل يوم ال ازداد فيه علما ال بورك يل يف طلوع مشس ذلك اليوم أو كما قال 

يه السالم فاملانع للقلب من دخول األنوار هو وجود األغيار كما أشار إىل ذلك بقوله فرغ قلبك من األغيار عل
متأله باملعارف واألسرار قلت التفرغ هو اخللو من الشيء والتنظيف منه واألغيار مجع غري بكسر الغني وفتح 

به حينئذ السوى وإمنا مجعه لتعدد أنواعه كما  الياء ويصح أن يكون بفتح الغني وسكون الياء وهو اليق واملراد
قالوا يف مجع العاملني يقول رضي اهللا عنه فرغ قلبك أيها الفقري من األغيار وهو ما سوي اهللا حبيث ال يتعلق 

قلبك بشيء من الكون علوياً أو سفلياً دنيوياً أو أخروياً حسياً أو معنوياً كحب اخلصوصية وغريها من احلظوظ 
قلبك من هذا العامل بالكلية ومل يبق فيه أال حمبة مواله فإنه ميأله باملعارف حبيث يكشف عنك حجاب  فإذا رحل

الوهم ويذهب عنك ظلمة احلس فتشاهد األشياء كلها أنوار ملكوتية مشاهدة ذوقية متكينية وميأله أيضاً 
هود امللكوت وتكاشف باألسرار وهي أسرار اجلربوت فتغيب باجلمع عن الفرق وبشهور اجلربوت عن ش

بأسرار القدر فيهي عليك نسيم برد الرضي والتسليم وأنت يف حضرة النعيم املقيم عند امللك الكرمي فاألسرار 
املعارف أنوار امللكوت واألسرار أنوار اجلربوت ألن السائر قد يكشف له عن نور  على هذا ابلغ من املعارف ف

تر إىل تلك األنوار ليترقى هبا إىل التمكني يف شهود الذات كافتقار امللكوت فيشهد الكون كله نوراً لكنه مفق
القارئ إيل النظر يف الرسوم فإذا حفظ القارئ املعىن ومتكن منه حمي الرسوم ومل يفتقر إليها كذلك السالك 
ا إىل يكشف له أوال عن نور امللكوت فيشهد الكون كله نورا لكنه مفتقر إىل تلك األنوار امللكوت ليترقى هب

التمكني يف شهود الذات كافتقار القارئ إيل النظر يف الرسوم فإذا حفظ القارئ املعىن ومتكن منه حمى الرسوم 
ومل يفتقر إليها كذلك السالك يكشف له أوالً عن نور الكون فيغيب يف النور عن ظلمة احلس مث ال يزال يف 

ة فيستغين عن نور امللكوت بنور اجلربوت وقد تقدم السري حىت يقبض املعىن ويتمكن منه فال حيتاج إىل مشاهد
هذا املعىن عند قول املؤلف اهتدى الراحلون اخل احلكمة فيمتحى السوي عن عني قلبه بالكلية ويغيب عن نفسه 

وحسه بشهود األحدية وهللا در قول الشاعركون صاحبه تارة مع ربه وتارة مع نفسه وبقدر متكن النور يف 
يكون بغض العبد للدنيا وتركه هلواه اه ويف هذا املعىن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  القلب ودخوله إليه

النور إذا دخل القلب انفسخ وانشرح قيل فهل له من عالمة يا رسول اهللا قال نعم التجايف عن دار الغرور 
لم أن األنوار اليت أذن هلا يف واإلنابة إىل دار اخللود والتزويد لسكىن القبور والتأهب ليوم النشور اه مث اع

الوصول عامة جلميع املؤمنني وقد تقدم قول أيب احلسن لو كشف عن نور املؤمن العاصي لطبق ما بني السماء 
واألرض وأما األنوار اليت أذن هلا يف الدخول فهي خاصة باخلواص أهل التفرغ من األغيار ولوث األنوار فأما 

فال يطمع يف نيل أسرارها كما أبان ذلك بقوله رمبا وردت عليك األنوار  من كان قلبه حمشوا بصور أثارها
فوجدت القلب حمشوا بصور اآلثار فارحتلت من حيث جاءت قلت رب هنا للتكثري أي كثرياً ما ترد عليك 

 أنوار عامل الغيب لتغيبك عن عامل الشهادة فتجد قلبك حمشواً بصور عامل الشهادة فترحل عنك وتتركك حنبوساً



يف يدك أو تقول كثرياً ما ترد عليك أنوار املعاين لتخرجك من سجن األواين فتجد قلبك مملؤاً هبا فتتركك يف 
وسطها حمجوباً هبا أو تقول كثرياً ما ترد عليك أنوار امللكوت فتجد قلبك حمشواً بظلمة امللك فتتركك يف ظلمة 

حمشواً بأنوار امللكوت فرحاً هبا قانعاً ببهجتها فتتركك الكون أو تقول قد ترد عليك أنوار اجلربوت فتجد قلبك 
واقفاً معها وتنادي عليك القناعة من اهللا حنرمان الذي تطلب أمامك ولو كان العلم ينتهي إىل حد حمدود مل يقل 

يل يف اهللا تعاىل لسيد العارفني وقل رب زدين علما قال عليه الصالة والسالم كل يوم ال ازداد فيه علما ال بورك 
طلوع مشس ذلك اليوم أو كما قال عليه السالم فاملانع للقلب من دخول األنوار هو وجود األغيار كما أشار 
إىل ذلك بقوله فرغ قلبك من األغيار متأله باملعارف واألسرار قلت التفرغ هو اخللو من الشيء والتنظيف منه 

فتح الغني وسكون الياء وهو اليق واملراد به حينئذ واألغيار مجع غري بكسر الغني وفتح الياء ويصح أن يكون ب
السوى وإمنا مجعه لتعدد أنواعه كما قالوا يف مجع العاملني يقول رضي اهللا عنه فرغ قلبك أيها الفقري من األغيار 

وهو ما سوي اهللا حبيث ال يتعلق قلبك بشيء من الكون علوياً أو سفلياً دنيوياً أو أخروياً حسياً أو معنوياً 
كحب اخلصوصية وغريها من احلظوظ فإذا رحل قلبك من هذا العامل بالكلية ومل يبق فيه أال حمبة مواله فإنه ميأله 

باملعارف حبيث يكشف عنك حجاب الوهم ويذهب عنك ظلمة احلس فتشاهد األشياء كلها أنوار ملكوتية 
يب باجلمع عن الفرق وبشهور اجلربوت مشاهدة ذوقية متكينية وميأله أيضاً باألسرار وهي أسرار اجلربوت فتغ

عن شهود امللكوت وتكاشف بأسرار القدر فيهي عليك نسيم برد الرضي والتسليم وأنت يف حضرة النعيم 
املعارف أنوار امللكوت واألسرار أنوار اجلربوت  املقيم عند امللك الكرمي فاألسرار على هذا ابلغ من املعارف ف

امللكوت فيشهد الكون كله نوراً لكنه مفقتر إىل تلك األنوار ليترقى هبا إىل ألن السائر قد يكشف له عن نور 
التمكني يف شهود الذات كافتقار القارئ إيل النظر يف الرسوم فإذا حفظ القارئ املعىن ومتكن منه حمي الرسوم 

فتقر إىل تلك ومل يفتقر إليها كذلك السالك يكشف له أوال عن نور امللكوت فيشهد الكون كله نورا لكنه م
األنوار امللكوت ليترقى هبا إىل التمكني يف شهود الذات كافتقار القارئ إيل النظر يف الرسوم فإذا حفظ القارئ 
املعىن ومتكن منه حمى الرسوم ومل يفتقر إليها كذلك السالك يكشف له أوالً عن نور الكون فيغيب يف النور عن 

املعىن ويتمكن منه فال حيتاج إىل مشاهدة فيستغين عن نور امللكوت  ظلمة احلس مث ال يزال يف السري حىت يقبض
بنور اجلربوت وقد تقدم هذا املعىن عند قول املؤلف اهتدى الراحلون اخل احلكمة فيمتحى السوي عن عني قلبه 

  بالكلية ويغيب عن نفسه وحسه بشهود األحدية وهللا در قول الشاعر

  د السر غيبه يف بيانشاه... أن تالشى الكون عن عني قليب 
  نقطة الغني أن أردت تراين... فاطرح الكون عن عيانك وامح 

وحيتمل أن يريد باملعارف علوم العرفان باألسرار األذواق الوجدان فتكون املعارف هي علوم املعرفة حبيث 
آخر ذوقاً وحيتمل يعرف يف كل شيء وال ينكر شيئاً واألسرار أذواق تلك العلوم فإن املعرفة تكون أولً علما و

أن يكون من عطف التفسري فتكون األسرار هي املعارف واهللا تعاىل أعلم ومن أراد سرعة السري إىل هذا املقام 
فليفرغ قلبه وينظفه على التمام فبقدر التخلية تكون التحلية وبقدر التصفية تكون الترقية وألجل هذا هنوا 

ال خيلو من علقة فإذا متكن من املعىن مل يبق له مراد إال مراد السائر عن التزوج وعن التعلق باألسباب إذ 
ه بالقبول فإن طال باملريد السفر وتأخر عنه الفتح والظفر فلم يدرك  ا يربز من عند مواله تلقا معروفة صار كل م



نه هذه األسرار ومل يكشف له عن تلك األنوار فال يستبطي من ربه النوال فإنه جواد كرمي ولكن يستبطيء م
وجود اإلقبال وإىل ذلك أشار بقوله ال تبطئ النوال ولكن استبطيء من نفسك وجود اإلقبال قلت احلق 

سبحانه جواد كرمي حليم رحيم من تقرب إليه شرباً تقرب منه ذراعاً ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعا ومن 
قبله فال تسبطيء منه النوال أي العطاء  أتاه مرولة كما يف احلديث فإن توجهت إليه بقلبك مث تأخر الفتح من

وهو كشف احلجاب ولكن استبطيء من نفسك وجود اإلقبال فلعل إقبالك فلعل إقبالك عليه مل يكن بكليتك 
فإن اهللا سبحانه يقول بلسان احلال وليس يدرحك وصايل كل من فيه بقية أو كان حبرف أو خط وأما لو زالت 

ت من جنابة الغفلة ال ستحققت الدخول إىل مسجده احلضرة وقد يكمل أغيارك ال شرقت أنوارك ولو تطهر
إقبالك ويفوتك األدب مع سيدك وهو استبطاؤك النوال ولو صح منك اإلقبال قال بعضهم هب أن السيد 

الكرمي أهل لك فضل وكرم افترى العبد يقبل األدب بني يدي سيده ويكشف جلبات احلياء عن وجهه فإن فعل 
قوبة أوىل من الكرم وقد قال أرباب املعرفة ألن تكون صاحب استقامة خري من أن تكون صاحب ذلك فهو بالع

كرامة اه ومن باع نفسه هللا وكان عبد مملوكاً ملواله فأي شيء يستحق على مواله حكي عن ذي النون املصري 
ون يا أخي إن قبلت وصييت رضي اهللا عنه أنه رأى رجالً قد اشترى داراً وأراد أن يكتب عقدها فقال له ذو الن

أوصيتك فقال نعم قل يا سيدي فقال له ال تشتر داراً تفىن وتدع داراً تبقى فقال له من يل هبا فقال هال 
اشتريت من اهللا دار السالم وجماورة الكرام لتنال فيها األمان وتتنعم بتعيم ال يدرك باألمثان دار هلا أربع حدود 

منازل العارفني والثالث منازل املشتاقني الرابع رياض احملبني دار سقفها عرش الرمحن األول منازل اخلائفني الثاين 
  وباهبا باب الرضوان مكتوب على باهبا باخلط األزيل

  أسست ونعم دار املتقني... دار تقى ورضى عليهما 
  ادخلوها بسالم آمنني... مث نادى احلق م ارجائها 

من الشياطني الرجيم أن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم فإن أردت عقد شرائها قلت أعوذ باهللا 
اجلنة هذا ما اشترى العبد الثواب من امللك الوهاب بثمن قيمته اخلروج من ذل املعاصي إىل عن الطاعة ومن 
 تعب احلرص والطمع إىل راحة الزهد والورع شهد بذلك عدول القلب واللسان وصحيح ما نزل من القرآن

وبتاريخ حل عقدة األصرار من وقت األنابة ومن أوىف بعهده من اهللا قال له نعم مث تصدق مبا له وخرج معه إىل 
اهللا اه مث من صح إقباله على اهللا مل يضيع شيئاً من األقوات يف غري طاعة مواله كما نبه على ذلك بقوله حقوق 

ا احلقوق اليت يف األوقات فهي الطاعة اليت  يف األوقات ميكن قضاؤها وحقوق األوقات ال ميكن قضاؤها قلت أم
عني اهللا تعاىل هلا وقتاً أمكن قضاؤها وإن كان يسمى مفرطاً لكن بعض الشر أهون من بعض وأما حقوق 

األوقات بأنفسها فهي مراقبة احلق أو مشاهدته كل واحد على قدر وسعه ال يكلف اهللا نفساً إال ما آتاها وهذه 
وقتها ال ميكن قضاؤها إذ الوقت الثاين له حق خمصوص ال يسع غريه فما من حلظة إال وجيب احلقوق إذا فات 

عليك فيها أن تكون عامالً هللا مشتغالً فيها مبا يوصلك إىل قربه ورضاه وهذا معىن قوله إذ ما من وقت يرد إال 
حق غريه وأنت مل تقض حق ا هللا فيه قلت ما من وقت أو وهللا عليك فيه حق جديد وأمرأ أكيد فكيف تقضي فيه 

حلظة ترد عليك أيها العبد إال وهللا عليك فيها حق جديد من ذكري أو فكرة أو نظرة أو من مراقبة أو مشاهدة 
أو من خدمة حسية أو معنوية قد علم كل أناس مشرهبم وأمر أكيد من التحقق بالعبودية والقيام بوظائف 



ا ودخل الوقت الثاين فقد فاتك القضاء وندمت الربوبية فإن غفلت عن احلق اجلديد أو األ مر األكيد يف وقت م
على ما مضى ال فكيف ميكن أن تقضي يف الوقت الثاين حق غريه وهو أيضاً له حق جيب عليك أن تؤديه فيه فال 
 ميكنك أن تقضي حق الوقت األول يف الوقت الثاين وأنت مل تقض حق اهللا فيه أي يف الوقت الثاين واحلاصل أن

حق فإن فات فال قضاء له ولذلك قالوا يف اآلدب التصوف هو ضبط األنفاس وحفظ احلواس  كل وقت له 
واألنفاس هي دقائق الساعات وضبطها هي عمارهتا بأنواع الطابعات فإذا ضيع حقوق الساعات خرج عن أدب 

ة ال خامس هلا نعمة أو بلية التصوف واهللا تعاىل أعلم قال الشيخ أبو العباس رضي اهللا عنه أوقات العبد أربع
حق ففي النعمة الشكر ويف البلية الصرب ويف الطاعة شهود املنة  طاعة أو معصية وله على عبده يف كل وقتا منها 

ويف املعصية اللجاء واألنابة وطلب اإلقالة باملعىن ويف هذا املعىن قال عليه الصالة والسالم من أعطى فشكر 
ب فاستغفر مث سكت عليه السالم فقالوا ما له يا رسول اهللا قال أولئك هلم األمن وابتلى فصرب وظلم فغفر وأذن

وهم مهتدون أي هلم إال من يوم القيامة وهم مهتدون يف الدنيا وقبل هلم اإلال من يف الدارين وهم مهتدون إىل 
 حق البشر قال على حضرته يف الكونني واعلم أن القيام حبقوق األوقات على التمام يكاد أن يكون متعذرا يف

حق معرفته فلهذا كانت حقوق الوقات ال ميكن  وما قدروا اهللا حق قدره أي ما عبدوه حق عبادته وما عرفوه 
قضاؤها ألهنا راجعة حلفظ األنفاس واخلطرات وقد أعيي الرجال حفظها يف حال الصالة فكيف يف كل وقت 

ا خطر على قليب شيء سوى اهللا تعاىل وقال لكن قد خيتص برمحته من يشاء قال بعضهم منذ عشرين سن ة م
الشيخ أبو احلسن من أحب اهللا مل يستعمل جوارحه إال فيما يوافق حمبوبه وأنفاسه كلها حمفوظة بالطاعة ولو 

حيل بينه وبني اخلدمة لفارق الدنيا من ساعته ألن الطاعة قد صارت غذاء أرواحهم فإن فارقوها ماتوا نفعنا اهللا 
يف تضييع حقوق األوقات تضييع العمر الذي هو أعز من الكربين األمحر وهو الذي تبهه عليه بقوله  هبم آمني مث

يمة له قلت عمر املؤمن هو رأس ماله فيه رحبه وخسرانه  ا حصل لك منه ال ق ما فات من عمرك ال عوض له وم
سرين فما فات منه يف غري طاعة فمن شديده عليه كان من الفائزين ومن ضيعه يف البطالة والتقصري كان من اخلا

به ال عوض له إذا ما ذهب ال يرجع أبداً وما حصل لك منه ال قيمة له تفي بقدره إذ لو اشترى ساعة منه مبلء 
األرض ذهبا لكان نزرا يف حتقه ألن شاعة منه تذكر اهللا فيها تنال بذلك ملكاً كبرياً وتنعيماً مقيماً لو بيعت 

ت منه عشر العشر وألجل هذا املعىن اشتدى حمافظة السلف الصاحل على األقوات وبذلوا الدنيا حبذافريها ما بلغ
  جمهودهم يف اغتنام الساعات ومل يقنعوا من أنفسهم إال

باحلد والتشمري ومل يسمحوا هلا يف الراحة والبطالة بقليل وال كثري ويف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
عة ال يذكر اهللا فيها إال كانت عليه حسرة يوم القيمة وقال على كرم اهللا وجهه بقية وسلم ال تأيت على العبد سا

ا مات وقال اجلنيد رضي اهللا عنه الوقت إذا فات ال يستدرك  عمر العبد ما هلا مثن يدرك هبا ما فات وحيىي هبا م
بطالة بقليل وال كثري ويف وليس شيء أعز من الوقت ويف معناه قيلد والتشمري ومل يسمحوا هلا يف الراحة وال

احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تأيت على العبد ساعة ال يذكر اهللا فيها إال كانت عليه حسرة 
يوم القيمة وقال على كرم اهللا وجهه بقية عمر العبد ما هلا مثن يدرك هبا ما فات وحيىي هبا ما مات وقال اجلنيد 

  ال يستدرك وليس شيء أعز من الوقت ويف معناه قيلرضي اهللا عنه الوقت إذا فات 
  حذر النفس حسرة املسبوق... السباق السباق قوال وفعال 



وقال احلسن البصري رضي اهللا عنه أدركت أقواماً كانوا على أنفاسهم وأوقاهتم أشد حفظاً وأحرص شفقة 
يف ورود منفة واستجالب فائدة  منكم على دنانريكم ودرامهكم كما ال خيرج أحدكم درمهه وال ديناره إال

كذلك كانوا ال يضيعون نفساً من أنفاسهم يف غري طاعة أبداً كان سيدنا علي رضي اهللا عنه يقول لفاطمة بنت 
اً فإن بني املائع واليابس مخسني  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صنعت طعاماً فميعيه أي اجعليه مائعاً خفيف

رجاين ما مضغت اخلبز منذ أربعني سنة وإمنا أسف السويق وأعود لذكر اهللا تعاىل قال تسبيحة وقال أبو علي اجل
وقد كنت عددت ما بني املضغ والبلع ستني تسبيحة وقبل أن ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ساعة 

 رآها خزائن تبعث يوم القيامة خزائن مصفوفة أربعاً وعشرين خزانة فمن كان عمرها يف الدنيا بطاعة اهللا
معمورة بالنعيم ومن كان ضيعها رآها خزائن فارغة خاوية فيتحسر عليها وينعدم وجاء يف اخلرب أن أهل اجلنة 

بينما هم يف نعيمهم إذ سطع هلم نور من فوق أضاءت منه منازهلم كما تضئ الشمس ألهل الدنيا فينظرون إىل 
لدرى يف أفق السماء وقد فضلوا عليهم يف األنوار رجال من فوقهم أهل عليني بروهنم كما يرى الكوكب ا

واجلمال والنعيم كما فضل القمر على سائر النجوم فينظرون إليهم يسريون على جنب تسرح هبم يف اهلواء 
يزورون ذا اجلالل واإلكرام فينادي هؤالء يا أخواننا ما أنصفتمونا كنا نصلي كما نصلون ونصوم كما 

م به علينا فإذا النداء من قبل اهللا عز وجل اهنم كانوا جياعون حني تشيعون تصومون فما هذا الذي فضلت
ويعطشون حني تروون ويعرون حني تكسون ويذكرون حني تنسون نفس ما أخفى هلم من قرة أعني جزاء مبا 

ب كانوا يعلمون اه ومما يعني على حفظ األوقات واتصال الطابعات الزهد يف السوى وحمبة املوىل فإن من أح
شيئاً أكثر من ذكره وخدمه وخضع له وكان عبدا حقيقة له كما أشار إىل ذلك بقوله ما أحببت شيئاً إال كنت 

له عبداً وهو ال حيب أن تكون لغريه عبدا قلت القلب إذا أحب شيئاً أقبل إليه خضع له وأطاعه يف كل ما يأمره 
عة وليس للقلب إال وجهة واحدة وليس لإلنسان أن احملب ملن حيب مطيع وهذه حقيقة العبودية اخلضوع والطا

إال قلب واحد قال تعاىل ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه وإذا كان للقلب وجهة واحدة فمهما أقبل هبا 
على مواله أعرض عما سواه وكان عبدا له حقيقة وغذا أقبل على هواه أعرض قطعاً عن مواله وكان عبداً 

رضى لعبده أن يكون عبداً لغريه قال تعاىل يف ذم من كان عبداً هلواه أفرأيت من اختذ لسواه واحلق سبحانه ال ي
إهله هوه وأضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من عبد اهللا فاآلية 

تفسري معىن ويف نص يف ذم من أحب هواه واختذ ربا من دون مواله وأما تفسري أهل الباطل فهو إشارة ال 
اً فقد ورد عن شيخ شيوخنا سيدي حممد بن عبد اهللا يف إشارة  احلديث أن للقرآن ظاهراً وباطناً وحدا ومطلع

هذه اآلية أنه ميكن ا، يكون مدحاً ومعناه حينئذ أفرأيت من اختذ اهللا الذي خلقه هواه ال حيب سواه وأضله يف 
وقلبه مبحبته وجعل على بصره غشاوة منعه من النظر ملا سواه حمبته على علم وبينة من ربه وختم على مسعه 

فمن يهديه هذه اهلادية العظمى من بعد اهللا ال هادي له سواه وهذا يف ظاهر العبارة خارج عن سياق ظاهر اآلية 
عليه لكنه باطنها وال يصح تفسري اآلية به واعلم أن تفسري هذه الطائفة لكالم اهللا وكالم رسول اهللا صلى اهللا 

وسلم على غري املعىن املعهود ليس هو عندهم عني املعىن املراد ولكنهم يقررون اآلية واحلديث على ما يعطيه 
اللفظ مث يفهمون إشارات ودقائق وأسرار خارجة عن مقتضى الظاهر خصهم اهللا هبا لصفاء أسرارهم هكذا 

هللا واحلرية مما سواه قال صلى اهللا عليه وسلم  ذكر املؤلف يف لظائفة مث نرجع إىل ما كنا فيه من طلب العبودية
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة زاد يف رواية والزوجة تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش وقيل للجنيد 



من العبد قال من بقي يف قلبه أدىن عالقة غري اهللا ألن املكاتب عبد ما بقي عليه درهم قيل له ومن احلر قال من 
طبعه واستنقذ قلبه من شهوات نفسه وكان للشبلي تلميذ فكساره رجل يوماً جبة وكان على ختلص من رق 

رأس الشبلي قلنسوة فخرط على قلب التلميذ حمبة القلنسوة ليجمعها مع اجلبة فكاشفه الشيخ فأزال له اجلبة 
   وأنكرومجعها مع القلنسوة ورمى هبما يف النار وقال له ال تبق يف قلبك التفاتاً لغري اهللا

عليه بعض أهل الظاهر املتجمدين على ظاهر الشريعة جهالً باملقصود ألن أعمال الصوفية مبنية عل العبادة 
القلبية ألن األعمال الظاهرة إن مل يوافقها القلب كانت أشباحاً خاوية وباهللا التوفيق واعلم أن من ختلص من رق 

هلا بداية ووسط وهناية فأول احملبة وبدايتها مالزمة امتثال  واستنقذ من أسر نفسه فقد حتقق مبحبة ربه واحملبة
األمر واجتناب النهي قال تعاىل قل أن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ووسطها هلج اللسان بالذكر وتعلق 

الظاهر  القلب بشهود احملجبوب وهنايتها ال تدرك بالعبارة وال تلحقها االشارة ويف هذا املعىن قيليه بعض أهل
املتجمدين على ظاهر الشريعة جهالً باملقصود ألن أعمال الصوفية مبنية عل العبادة القلبية ألن األعمال الظاهرة 
إن مل يوافقها القلب كانت أشباحاً خاوية وباهللا التوفيق واعلم أن من ختلص من رق واستنقذ من أسر نفسه فقد 

ية فأول احملبة وبدايتها مالزمة امتثال األمر واجتناب النهي قال تعاىل حتقق مبحبة ربه واحملبة هلا بداية ووسط وهنا
قل أن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ووسطها هلج اللسان بالذكر وتعلق القلب بشهود احملجبوب وهنايتها 

  ال تدرك بالعبارة وال تلحقها االشارة ويف هذا املعىن قيل
  حبيب لقلب غاب عن كل مقصد.. .فلم يبق إال اهللا ال رب غريه 
  وخاص بترك الغري اكرم مورد... هنيئاً ملن قد نال حب حبيبه 

  على عدد األنفاس يف كل مشهد... نعيم بال حد لديه جمدد 
روى أن أبا يزيد رضي اهللا عنه كان حيذاء املنرب فقرأ اخلطيب وما قدروا اهللا حق قدره فصرب نفسه حىت طار 

ال تدركها العامة وال اخلاصة وإمنا يذوقها خاصة اخلاصة وأنشدواالدم من عينه فهذه ا   ملعاين 
  لكنت على ذا حبيباً إىل قليب... وحقك لو أفنيت قليب صبابة 

  ووجدا على وجد وحباً إىل حب... أزيد على عذل العذول تشوقاً 
  حبيباً ولو دارت عليه يد الكرب... أيب القلب إال أنت يف كل حالة 

  تلذذ أنفاس احملبني بالقرب... بالبعاد فإمنا  فال تبتليه

ومعىن حمبة اهللا لعبده حني يقبل عليه هو تقريبه حلضرته وهدايته حملبته من غري نفع له يف ذلك إذ ال تنفعه طاعة 
من أقبل عليه وال تضره معصية من أدبر عنه إذ هو غىن عن الكل كما أشار إىل ذلك بقوله ال تنفعه طاعتك وال 

معصيتك وإمنا أمرك هبذا وهناك عن هذا ملا يعود إليك ال يزيد عن عزه إقبال من اقبل عليه وال ينقص من تضره 
ال تنفعه طاعة الطائعني وال  قدره أدبار من أدبر عنه قلت احلق سبحانه غىن عن كل شيء مفتقر إليه كل شيء 

منك فكيف تكون له علة مين أنت الغين  تضره معصية العاصني وسيأيت يف املناجاة إهلي رضاك أن تكون له علة
بذاتك أن يصل إليك النفع منك فكيف ال تكون غنيا هين اه فال تنفعه أيها العبد طاعتك فيكون حمتاجاً إهليا 

تعاىل اهللا عن ذلك وال تضره معصيتك فيكون مقهراً هبا وهو القاهر فوق عباده فإمنا أمرك بالطاعة ليقربك إليه 
من احملسنني وإمنا هناك عن املعاصي ملا جعل فيها من عالمة البعد عن حضرته فما أمرك اهللا  أن رمحة اهللا قريب



ا فيه من سوء  بشيء إال وفيه تقريب وآداب للحضرة وما هنى اهللا عن شيء األوفية ضرر وأبعاد عن احلضرة مل
ال يزيد عن عزه إقبال من أق بل عليه ألن عزته أزلية قدمية األدب والتحقيق انه ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون 

وال ينقص من عمره أدبار من أدبر عنه ألنه غىن عن العاملني ويف احلديث القدسي لو أن أولكم وآخركم أنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً ولو أن أولكم وآخركم أنسكم وجنكم 

ك من ملكي شيئاً احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ومن أمسائه كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذل
تعاىل القدوس قال بعضهم معناه أنه منزه عن كل كمال ال يليق بذاته وال يقال انه منزه عن النقائص إذ ال تصح 

ون نسبتها إليه حىت ينزه عنها إذ ال ينفي عن الشيء إال ما يصح إثباته له فإن نفيت ماال يصح إثباته فرمبا يك
نقصاً كما يقال السلطان ليس جبزار ومن أجاز ذلك فإمنا مراده التعميم وكمال التقديس والتنزيه قال بعضهم 

لو أراد اخللق تنزيه اخلالق إال بلسان العجزة ما استطاعوا ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم ال أحصي ثناء 
ارئ وأمساءه كلها كليات واملخلوق جزء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اه قال ذلك البعض أن صفات الب

واجلزء ال حييط بالكل وال يدرك حقيقته فليتحرز من التأويالت املخرجة عن املعىن الالئق جبناب احلق مسلماً أن 
  ال يعرف اهللا إال اهللا وأنشدوا

  والدين دينان إميان واشراك... ال يعلم اهللا إال اهللا فاتئدوا 
  والعجز دراك اإلدراك إدراك. ..وللعقول حدود ال جتاوزها 

فهذا أوائل املعرفة وأما وسطها فهو اغتراف من حبر احلقيقة واستشراف على غوامض الطريقة وال تسعه كل 
عقول العامة وإمنا خيوض فيه اخلاصة فإمنا تقدم كان فيه استالل باإلسم على املسمى وهذه مرتبة تسقط التفرقة 

ملوصوف مث قال وهلذا قالوا جلمع سقوط التفرقة وليس بعد هذا إال مجع بني اإلسم واملسمى وبني الصفة وا
اجلمع وهو غاية املعرفة فأول املعرفة داللة الصنعة على الصانع ووسطها داللة الصانع على الصنعة وغايتها 
ذا تالشي كل ما دون احلق كل من عليها فإن ويبقى وجه بك ذو اجلالل واإلكرام اه قاله الشطي خمتصراً ه

آخر الباب الثاين والعشرين وحاصلها الترغيب يف حتصيل األنوار بالتفرغ من األكدار فإذا فرغت قلبك وتأخر 
الفتح عليك فال تسبطئ منه وجود النوال ولكن ايتبطئ من نفسك وجود اإلقبال وال يكمل إقبال العبد على 

ن له وال ميكنه التفرغ حلفظ األوقات حىت ربه حتىت يستغرق األوقات كلها يف طلبه فكل وقت من العمر ال مث
يتحرر من رق الكائنات فإذا حترر مما سواه كان عبداً حقيقة ملواله فحينئذ اجتباه وحلضرته اصطفاه من غري 

منفعة له فيه فيه وال ضرر وإمنا يعود نفعه له وضرره عليه إذ ال يزيد يف عزه إقبال من أقبل وال أدبار من أدبر 
وصل مبحض فضله وأبعد من أبعد مبحض عدله ومعىن وصول العبد إىل مواله علمه بنور عظمة وإمنا وصل من 

ربه وسناه كما أبان ذلك يف أول الباب الثالث والعشرين بقوله وقال رضي اهللا عنه وصولك إليه وصولك إىل 
ا الفن يف هذا املقام العلم به واال فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء قلت قد ذكر أهل الفن يف هذ

اصطالحات وألفاظ تداولوها بينهم تقريباً لفهم املعاين فمنها السري والرحيل وذكر املنازل واملناهل واملقامات 
ومنها الرجوع والوقوف وكل ذلك كناية عن جماهدة النفوس وحماربتها وقطع العوائق عنها أو الوقوس مع شيء 

وس ما حتقق سري السائرين ومنها الوصول التمكني والسكون والطمأنينة منها وسأيت للمؤلف لوال ميادين النف
ومنها املشاهدة واملكاملة واجملالسة واملسارة وغري ذلك وكل ذلك كناية عما أدركته أورواحهم وذاقته أسرارهم 



لعلم من عظمة احلق وجالله وسيأيت تفسري شيء من ذلك يف حمله أن شاء اهللا ومعىن الوصول عندهم حتقيق ا
بوجوده وحده فوصولك إليه هو شعورك بعدمك حىت يكون عدمك عندك ضروروياً وعلمك يوجوده كذلك 

  وهذا املر كان حاصالً لك يف نفس األمر لكن مل تشعر ويف هذا املعين قال بعضهم وبعضه للششتري
  ختبلت الغزول... بني طلوع ونزول 

  يبق من مل يزول... أفن من مل يكن 
  أوامش نزع الفحول... جول تزول 

فالزوال هو املعرفة وهو معىن الوصول وسببها جوالن الفكرة ولذلك أمره هبا وقال شيخ شيوخنا سيدي على 
الناس كلهم يشاهدون وال يعرفون ومسعت شيخنا يقول الناس كلهم يف البحر أي يف حبر الوحدة ولكن ال 

لغيبة عن نفسه وعن كل ما سواه وإال تكن كذلك يشعرون فوصول العبد إىل اهللا عن حتقيق العلم بوجوده وا
بأن تعتقد أن الوصول يكون حسياً فجل ربنا أي تعاىل وترفع أن يتصل به شيء للزوم حتيزه أو يتصل هو بشيء 

اعلم أن هذا العلم باهللا يكون كسيباً ثن ال يزال يغيب عن  للزوم افتقاره وحصره تعاىل عن ذلك علواً كبرياً و
ة بعد سكرة وحرية بعد حرية حىت يصحو وينجلي عن ضباب احلس وسحاب اجلهل وظلمة نفسه وحسه سكر

ل   النفس فتشرق عليه مشس النهار وتنجلي عنه ظلمة األغيار ويف ذلك قي
  وظالمة يف الناس سار... ليلى بوجهك مشرق 

  وحنن يف ضوء النهار... الناس يف سدف الظالم 
شهود ذاتك وظالم ليل القطيعة سار يف جل الناس الناس يف جوف أي ليل وجودى صار مشرقاً مضيئاً بسبب 

ال يزال يف تربية الشيخ وحتت حضانته ومدده سار إليه بقدر  ظلمة األكوان وحنن يف ضوء مشوس العرفان مث 
صدقه حىت يسلم له خصيم الظلماين وينفرد النوارين وحيس ذلك من نفسه فحينئذ يقول بلسان احلال أقر 

ع النزاع فإذا انفرد اخلصم النوراين استمد من كل شيء وشرب من كل شيء وأخذ النصيب من اخلصم فارتق
  كل شيء فيبقى وصوله إىل الواسطة شكراً وإحسانا أن اشكر يل والوالديك وينشد حينئذ بلسان حاله ومقاله

  واحلمد هللا يف اآلصال والبكر... احلمد هللا ال تفىن حمامده 
اً من يهده اهللا أضحى عامل   باهللا يف كل ما يبدو من الصور... اً فطن

  عنها إىل منزال األشياء بالقدر... يا طالب الوصل جد بالنفس ملتفتاً 
  منعوت باحلسن واحلسىن لذى نظر... فإن ظفرت فأنت الفرد والعلم ال 

منه أن  ومنها أي من اصطالحاهتم ذكر القرب واالستشراف واملراقبة وفسر الشيخ معىن القرب فقال قربك
تكون مشاهداً لقربه وإال فمن أين أنت ووجود قربه قلت إذا حققت أن األمزان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته 
علمت علم يقني أن األكوان واملكان والزمان ال وجود هلا وأن احلق كما كان وجود وحده وال أين وال مكان 

وجود األكوان فانتفى بوجوده الزمان واملكان ومل يبق  بقي كذلك ال أين وال مكان وال زمان نور أحديته حمى
إال الواحد املنان ويف البخاري عنه صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تعاىل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي 

الليل والنهار فالوجود احلقيقي إمنا هو لذاته وأثر صفاته جتلى واستتر واختفي فيما ظهر فإذا علمت هذا علمت 
انه تعاىل قريب من كل شيء حميط بكل شئ وال شئ إال الذي ليس كمثله شئ لكن حكمة احلكيم أثبتت 



طمس  احلادث والقدمي فمن فتح اهللا عني بصريته شهد عدمه لوجوده فأبصر احلق حميطاً به وماحياً لوجوده ومن 
يقربه إليه فتح شعاع بصريته فيبصر احلق اهللا عني بصريته مل ير إال الفرق ومل يدرك إال البعد فإذا أراد اهللا أن 

قريباً منه حميطاً به روى أن الشيخ أبا احلسن رضي اهللا عنه قال يوماً بني يدي أستاذه اللهم اغفر يل يوم لقائك 
فقال له شيخه هو أقرب إليك من ليلك وهنارك ولكن الظلم أوجب الظالل وسيق القضاء حكم بالزوال عن 

وصال وللظامل يوم ال يرتاب فيه وال حيتال والسابق قد وصل يف احلال أمسع هبم وأبصر درجات األنس ومنازل ال
يوم يأتوننا لكن الظاملون اليوم يف ضالل مبني اه كالمه رضي اهللا عنه فمعىن قربك من احلق أن تكون مشاهداً 

حقق قربك منه لقربه منك قرب وجود وإحاطة وذلك بعد أن تلطفت عواملك وفنيت دائرة حسك وحينئذ يت
قال تعاىل وإذا قلنا لك أ، ربك أحاط بالناس وقال تعاىل أو مل يكف بربك أنه على كل شئ شهيد اآلية وأن ال 

تعتقد هذا واعتقدت وجود نفسك وثبوت حسك الومهي فال تشاهد إال العبد فمن أين أنت ووجود قربك 
دمت يف عامل األشباح فأنت بعيد من عامل األرواح يف حال  احلسى من نوره اللطيف حىت تراه بعني احلس فما 

  قربك منه كما قال القائل
  واسئل شوقاً عنهم وهم معي... ومن عجب أىن أحن إليهم 

  ويشكو النوى قليب وهم بني أضلعي... وتبكيهم عيين وهم بسوادها 

اً من غري بعدهم وراجع ما تقدم لنا يف ال اً يف حال قرهبم وقرب قوم شرح عند قوله شعاع سبحان من بعد قوم
البصرية تفهم املسئلة على أصلها وحق هذه احلكمة أن تتقدم على اليت قبلها ألن القرب سابق على الوصول 
ذكر الوصول من ذكر الواردات واألمر قريب واهللا تعاىل أعلم وقال الشيخ زروق رضي اهللا  وملا ترتب على 

أوجه أحدها قرب الكرامة وهو تقريب احلق عبده حىت  عنه يف شرح هذه احلكمة القرب يف اجلملة على ثالثة
ا سواه الثاين قرب اإلحاطة إحاطة العلم والقدرة واإلرادة وعموم  يكون مشاهداً لقربه منه فيتواله دون م

التصرف وهذا احلق من عبده الثالث قرب املناسبة والسافة وال يصح يف جناب الربوبية الستحالة املسافة عليه 
العبد للرب فتقدير الكالم قربك منه على وجه الكرامة أن تكون مشاهداً لقربه منك على وجه  ونفى مناسبة

اإلحاطة وإال فمن أين أنت ووجود قربه على وجه التناسب واملسافة اه وإمنا نقلته لعلمي أن الكتاب يطالعه من 
ال حيسن العوم ومن ال حيسنه فإذا خاف من البحر وجد جزيرة يأوى إليها وباهللا التوفيق ومن  حيسن العوم ومن 

حصل على مقام القرب والوصول ترد عليه احلقائق العرفانية واألسرار الربانية والعلوم اللدينة تارة ترد جمملة مث 
يقع التفصيل وتارة مفصلة وهو غالب واردات أهل التمكني والغالب أن هذه الواردات إمنا ترد بعد الفتح 

ن لو قدم الشيخ مقام القرب مث يذكر مقام الوصول ليتصل هبذه احلكمة اليت والوصول ولذلك قلنا األحس
تكلم فيها على الواردات حتيث قال احلقائق ترد يف حال التجلي جمملة وبعد الوعي يكون البيان فإذا قرأناه 

ا بينه قلت احلقائق هي ما يرد على قلب العارف من جتليات العلوم واحلك م واملعارف فابتع قرآنه مث أن علين
اً وتارة تكون حكماً ومعارفاً وتارة تكون كشفاً بغيب كان أو سيكون وحكمة ذلك الروح  فتارة تكون علوم
إذا ختلصت وتصفت من غبش احلس كان غالب ما يتجلى فيها حقاً مث أن هذه احلقائق قد رد يف حال التجلي 

ها فبعد الوعي وهو احلفظ يكون البيان مث استدل جمملة فيقيدها اإلنسان كما جتلب مث يتفكر فيها فيتبني معنا
بآية الوحي ألن الوحي على أربعة أقسام وحي وإهلام ووحي إعالم ووحي أحكام فشاركت األولياء هلم وحي 



اإلهلام ويكون أولً جممالً يف القلب فإذا قرأه وأظهره تتبعه وبينه قال تعاىل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كما قرأناه 
أن عليما بيانه حىت تفهمه وتبينه للناس كان عليه السالم يعاجل من التنزيل شدة خمافة أن ينساه فلما عليك مث 

نزلت اآلية كان يستمع جلربيل فإذا فرغ قرأه كما أنزل فالوحي الذي هو وحي أحكام مصون فال ينسى خبالف 
كمة يف حال التجلي تكون كاجلبل فإذا وحي اإلهلام فلذلك ينبغي للويل ا، يقيد تلك الواردات قريباً فإن احل

غفل عنها ترجع كاجلمل فإذا غفل عنها بعد رجعت كالثور مث كالكبش مث كالبيضة مث تغيب ولذلك كان شيخ 
شيوخنا سيدي علي رضي اهللا عنه ال تفارقه الدواة والقلم والقرطاس ليقيد املواهب وكذلك كان أشياخنا 

شرح الذي نقيده إمنا هو مواهب ألين أكتب احلكمة وال أدري ما وكانوا يأمورن بذلك قلت وجل هذا ال
ا عند اهللا فإذا ورد شيء من عند اهللا كتبته أوالً مث أنظر فيك تب القوم إن وجدت  اكتب فأقف مفتقراً إىل م

م مث نطالعه نقالً غريباً موافقاً ملا أفاض اهللا على كتبته وإال تركته واكتفيت مبا أتى اهللا وكثرياً ما نكتب الكال
ونستغرب أين كتبته أو صدر مين وذلك كله بربكة صحبة أشياخنا فجزاهم اهللا عنا أحسن جزائه ولقد كنت يف 

حال الرياضة واجملاهدة إذا أردت أن نتكلم يف التفسري أو غريه نشرع يف الكالم مث نغيب فكنت حنس بالكالم 
وحكم فإذا سكت مل يبق منها إال القليل ولقد حضر  خيرج مىن من غري اختيار كأنه السحاب فتصدر مين علوم

معنا ذات يوم رجل صاحل كبري السن فسمع ذلك فقال واهللا لقد حضرت جمالس العلماء والصاحلني واهللا ما 
رأيت مثل هذه اجلواهر واليواقيت اليت خترج من سيدي فالن فبقيت كذلك مدة غري أين مل نكن نقيد شيئاً مث 

التقييد فصار القل عندي أفصح من عبارة اللسان وكان بعض العارفني يقول ألصحابه إذا  انتقل ذلك إىل حال
كنت اتكلم عليكم أكون أستفيد من نفسي ما جيزيه اهللا على لساين كما تستفيدون أنتم مىن ويف ذلك يقول 

  ابن الفارض رضي اهللا عنه
  حبيث استخفت عقله واستفزت... وال تك ممن طيشته طروسه 

  مدارك غايات العقول السليمة... راء النقل علم يدق عن فثم و

  ونفسي كانت من عطائي ممديت... تلقيته مين وعين اخذته 
وكان الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه إذا استغرق يف الكالم وفاضت عليه العلوم يقول هال رجل يقيد عنا هذه 

حنوه وكان حبضر جملسه أكابر وقته كعز الدين عبد األسرار هلموا إىل رجل صريه اهللا حبر العلوم أو كالماً 
السالم وابن احلاجب أبت عصفور وابن دقيق العيد وعبد العظيم املنذري وكان عز الدين بن عبد السالم إذا 
مسع كالمه يقول هذا كالم قريب عهد باهللا وكان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يقول واهللا ما رأيت أعرف 

سن الشاذيل رضي اهللا عنه وكان يف كل سنة يطلع إىل القاهرة وجيتمع عليه مشايخ القارهة ابلله من أيب احل
ومصر من بتلك الناحية فيفيض عليهم بالعلوم واملواهب الربانية واألسرار للدنية فلما مات رضي اله عنه 

مجاعة من أكابر مصر  واستخلفه أبو العباس املرسي جعل يطلع إىل القاهرة كما كان يفعل شيخه فاجتمع إليه
ا نسمع  وعلمائها وقالوا يا شيخ كان الشيخ أبو احلسن إذا جاء إىل هذا املوضع جبيء عندنا ونتربك بقدومه وم

منه من مواهب اهللا تعاىل وأنت قد أقامك اهللا مقامه فنحب أن نتربك بكالمك فقال هلم إذا كان صبحة غد جتيء 
أمر أصحابه باملسري إىل مصر وأمر حبمل رسالة القشريي رضي اهللا عنه إليكم إن شار اهللا فلما كان صبيحة غد 

قال ابن الصباغ فحملتها ووصلنا إىل جامع عمرو بن العاصي فوجدناه قد امتأل بأكابر أهل مصر وعلمائها 



فقال يل منتقد ومعتقد قال فجلسنا بشرقي اجلامع فقال أخرج رسالة القشريي فأخرجتها فقال اقرأ فقلت وما 
أقرأ قال الذي يظهر لك ففتحنا الكتاب فوجدنا باب الفراسة فقرأت أول الباب فلما الباب فلما فرغت من 

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل أغلق الكتاب مث قال الفراسة تنقسم إىل أربعة أقسام فراسة 
سة املؤمنني فحاهلا كذا ومددها من كذا مث املؤمنني وفراسة املوقنني وفراسة األولياء وفراسة الصديقني فأما فرا

تكلم بكالم عظيم مث انتقل إىل فراسة املوقنني فتكلم بطبقة أعلى مث قال وأما فراسة األولياء فمددها من كذا 
وحاهلا من كذا وتكلم يف ذلك بكالم موهوب غري مكسوب أذهل عقول احلاضرين واستغرق بذلك إىل أذان 

العرق ينحدر من جبينه حىت ينحدر على حليته وكانت حليته كبرية اه وقال يف  الظهر والناس يبكون ورأيت
لطائف املنن وكنت أنا ألمره من املنكرين وعليه من املعترضني ال لشئ مسعته منه وال لشئ صح نقله عنه حىت 

الظاهر جرت مقاولة بيين وبني بعض أصحابه وذلك قبل صحبيت إياه وقلت لذلك الرجل ليس إال أهل العلم 
وهؤالء القوم يدعون أموراً عظاماً وظاهر الشرع يأباها فقال يل ذلك الرجل بعد أن صحبت الشيخ تدري ما 

ا أخطأك منه خري مما  قال يل الشيخ يوماً ختاصمنا قلت ال قال دخلت عليه فأول ما قال يل هؤالء كاحلجر م
أثىن عشر عاماً فما مسعت منه شيئاً أصابك فعلمت أن الشيخ كوشف بنا قال ولعمري لقد صحبت الشيخ 

ينكره ظاهر العلم من الذي كان ينقله عنه من يقصد األذى وكان سبب اجتماعي به أن قلت يف نفسي بعد أن 
جرت املخاصمة بيين وبني ذلك الرجل دعين أذهب فأرى هذا الرجل فصاحب احلق له أمارة ال خيفي شأهنا 

نفاس اليت أمر الشارع هبا فقال األول إسالم والثاين إميان والثالث إحسان فأتيت إىل جملسه فوجدته يتكلم يف األ
وإن شئت قلت األول عبادة والثاين عبودة وإن شئت قلت األول شريعة والثاين حقيقة الثالث حتقق أو حنو هذا 

ر فما زال يقول وإن شئت قلت وإن شئت قلت إىل أن أهبر عقلي وعلمت أن الرجل إمنا يغرف من فيض حب
إهلي ومدد رباين فأذهب اهللا ما كان عندي إىل آخر كالمه فهذه احلقائق اليت يفيضها احلق تعاىل على قلوب 

ا تدركه العقول ويطابق املنقول  أوليائه فينطقون هبا تكون أوالً جمملة فإذا حفظت وتقديت تبني معناها فمنها م
دها عليهم مبجرد مساعها وانظر قول ابن الفارض رضي اهللا ومنها ما ال تفهمها العقول فتكلها إىل أباهبا وال تنتق

  عنه
  مدارك غايات العقول السليمة... فثم وراء النقل علم يدق عن 

ومع هذا كان الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه يقول إذا عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة فاعمل 
العصمة يف الكتاب والسنة ومل يضمنها يل يف  بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك أن اهللا تعاىل ضمن يل

جانب الكشف واإلهلان ومثل هذا أيضاً قول اجلنيد أن النكتة لتقع يف قليب من جهة الكشف فال أقبلها إال 
بشاهدى عدل الكتاب والسنة وال يلزم من عدم العمل هبا انتقادها على أهلها فإن العلم واسع له ظاهر وباطن 

ارة ترد على حسب العلم الظاهر وتارة ترد على حسب العلم الباطن فإن مل تفهم فسلم ومسائل اإلهلامات ت
ودع ما تعرف ملا ال تعرف وكان الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عن يقول من آدب جمالسة الصديقني أن 

فاسقط عنهم امليزان  تفارق ما تعلم لتظفر بالسر املكنون اه يعين أن أردت أن تظفر مبا عندهم من السر املكنون
يف أقواهلم وأفعاهلم وأحزاهلم وأما ما دمت تزن عليهم مبيزان علمك فال تشم رائحة من سرهم وكان شيخ 

شيوخنا سيدي على رضي اهللا عنه يقول طريقتنا ال ينال منها شيئاً إال من يصدق باحملال فإن أردت يا أخي أن 



ا تعرف إىل ما ال تعرف واغتسل من عملك وعملك حىت يهب عليك نسيم أسرارهم ونفخات مواهبهم فدع م
يبقى فقرياً إىل ما عندهم كما فعل شيخ طريقتنا الشاذيل رضي اهللا عنه ولقد حدثين من أثق به أن الشيخ أبا 

احلسن رضي اهللا عنه طلع إىل ال شيخ ابن مشيش رضي اهللا عنه بامليزان فلم يشم رائحة الوالية فرجع مث طلع 
ك فرجع كما طلع فلما أسقط امليزان واغتسل من عمله وعمله وطلع فقرياً أغناه اهللا قال له الشيخ ثانياً كذل

ابن مشيش يا أبا احلسن طلعت إلينا فقرياً من علمك وعملك فأخذت من أغىن الدارين اه نفعنا اهللا بذكرهم 
ن هذه الواردات اليت تتجلى باحلقائق ونفح علينا ما نفح عليهم حىت نستغين هبم غىن ال فقر معه أبداً آمني مث أ

والعلوم إمنا هي واردات أهل النهاية وأما واردات أهل البداية فإهنا تأيت قوية قهارية أما خبوف مزعج أو شوق 
مقلق لترحله عن شهواته وعوائده وهي اليت ذكرها الشيخ بقوله مىت وردت الواردات اإلهلية إليك هدمت 

ا دخلوا قرية أفسدوها قلت الوارد اإلهلي هو قوة شوق أو اشتياق أو حمبة خيلقها اهللا العوائد عليك أن امللوك إذ
يف قلب العبد وقد تنشأ عن قوة خوف أو هيبة أو جالل فتزعجه تلك القوة إىل النهوض إىل مواله فيخرج عن 

والشوق فتغيبه عن عوائده وشهواته وهواه ويرحل إىل معرفة ربه ورضاه وقد تترادف عليه أنوار تلك احملبة 
حسه بالكلية وهو اجلذب وإمنا مجع الواردات باعتبار تلك احملبة والشوق فإهنا ال هتدم عوائدها إال أن كثرت 
وتزايدت وتسمى أيضاً هذه الواردات نفحات قال عليه السالم أن هللا نفحات فتعرضوا لنفحاته فمن مل ترد 

لعارفني أهل األكسري الذي يقلب األعيان فإن صحبهم ومل ترد عليه هذه الواردات اختيار فليتعرض هلا حببة ا
إهنا تدخل منه إىل الباطن فمىت وردت عليك حينئذ تلك الواردات  عليه فلبخرق عوائد نفسه من الظاهر ف

اإلهلية هدمت العوائد عليك وأفسدهتا لديك فترد عزك ذالً وغناك فقراً وجاهك مخوالً ورياستك تواضعاً وحنواً 
ك صمتاً ولذيذ طعامك حشينا وشبعك جوعاً وكثرة كالمك صمتاً وقرارك يف وكنك سياحة وسفراً وكالم

هكذا شأن الوارد اإلهلي خبرب العوائد ويهدمها فهو كملك جبار ذي جيش طغاة دخل قرية أو مدينة فأفسد 
ها وجعلوا أعزة أهلها أذلة بنائها وغري عوائدها قال تعاىل أن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أي نزعوها وخربو

أي رؤساء اتباعاً مرؤوسني وكذلك بفعلون أي هذا شأهنم واالستشهاد باآلية يف غاية احلسن واملناسبة مث ذكر 
الشيخ علة هدم الوارد عوائد اإلنسان فقال الوارد يأين من حضرة قهار ألجل ذلك ال يصادمه شيء إال دمغة 

إذا هو زاهق قلت إمنا كان الوارد الذي يرد على قلوب السائرين أو بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه ف
الطالبني قوياً شديداً ألنه يايت من حضرة امسه تعاىل ليدمغ بقهريته كل ما وجد يف النفس أو القلب من األغيار 

ة رمحته وإمنا قلنا من حضرة امسه القهار ألن احلق تعاىل له حضران بعدد أمسائه فامسه رحيم يتجلى من حضر
وامسه يتجلى من حضرة حلمه وامسه الكرمي يتجلى من حضرة كرمه وهكذا فكل اسم خيرج جتليه على وفق 
حضرته قال تعاىل وإن من شيء إال عندنا خزائنة ولو كان هذا الوارد الذي يرد على قلوب أهل البداية من 

  صادمه من الباطل وشبهحضرة الرحيم أو احلليم أو اجلميل ما أمكن أن يدفع حبكمه اهللا ما 

الشيخ الباطل وهو كل ما سوى اهللا حبيوان له دماغ فإذا ضرب دماغه وتشتت مات كذلك الباطل إذا صادمه 
احلق أهلكه وتشتت دماغه فالوارد اإلهلي حمض حق فإذا صادم الباطل دمغه وقتله ولذلك أتى باآلية اليت نزلت 

محل حني نزل القرآن كذلك السوى إذا جتلى احلق بقهرية يف شأن القرآن مع الكفر فإن الكفر تشتت واض
نوره تشتت واضمحل وكان الشيخ أبو العاباس رضي اهللا عنه كثرياً ما ينشد هذه األبيات يف هذا املعنىخ 



الباطل وهو كل ما سوى اهللا حبيوان له دماغ فإذا ضرب دماغه وتشتت مات كذلك الباطل إذا صادمه احلق 
تله ولذلك أتى باآلية اليت نزلت يف  أهلكه وتشتت دماغه فالوارد اإلهلي حمض حق فإذا صادم الباطل دمغه وق

شأن القرآن مع الكفر فإن الكفر تشتت واضمحل حني نزل القرآن كذلك السوى إذا جتلى احلق بقهرية نوره 
  املعىن تشتت واضمحل وكان الشيخ أبو العاباس رضي اهللا عنه كثرياً ما ينشد هذه األبيات يف هذا

  أرض النفوس ودكت األجبال... فلو عاينت عيناك يوم تزلزلت 
  عند التزلزل والرجال رجال... لرأيت مشس احلق يسطع نورها 

قال واألرض أرض النفوس واجلبال جبال العقل يعين أن الوارد اإلهلي إذا ورد قوياً من حضرة قهاريته تعاىل دك 
فيكشف له حينئذ عن أسرار خارجة عن مدارك العقول عري وجود النفوس وتدكدكت منه جبال العقول 

مدركو بعابرة النقول فيصري صاحب هذا الوارد كله حقاً ال يصادم شيئاً إال دمغة وهذا املعىن قصد شيخ 
شيوخنا القطب ابن مشيش بقوله واقذف يب على الباطل فأدمغه طلب أن يكون حقاً حمضاً يقذف به على 

السوى واضمحل بقي احلق الذي ال يفين ظاهراً ال خيفى كما أبان ذلك الشيخ فلله  السوى فيدمغه فإذا ذهب
دره ما أدق نظره يف مناسبة الكالم وحسن التخليص لكل مقام حيث قال كيف حيتجب احلق بشيء والذي 

مع حيتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر قلت قد كرر الشيخ هذا املعىن يف كتابه مراراً حتريضاً على اجل
وحتذيراً من الفرق فقد تقرر أن احلق تعاىل ليس حمجوباً بشيء وال يصح أن حيتجب بشيء إذ لو احتجب بشيء 

وجودي لكان ذلك من أثر قدرته وقدرته ال تفارق ذاته فالصفة ال تفارق املوصوف فما ظهر شئ من حبر 
  العينةاجلربوت إال كان نوراً من أنواره وأثراً من أثر صفاته وقد قال صاحب 

  هو الكون عني الذات واهللا جامع... فأوصافه واإلسم واألثر الذي 
فلذلك تعجب الشيخ م تصور احلجاب يف حقه تعاىل مع أن كل ما يربز من عنصر القدرة كله نور من نور 
ملكوته فائضاً متدفقاً من حبر جربوته فتحققت الوحدة وانتفى احلجاب بالكلية فكل موجود نور احلق فيه 

ضر موجود مث أن الواردات هي األحوال واألحوال نتائج األعمال يف الغالب فلذلك ذكر الشيخ العمل حا
وأمرك أال تتركه حيث مل تذق حالوته والعمل منه ما جيد العامل مثرته وهو احلال واحلالوة ومنه ماال جيد مثرته 

ذلك بقوله ال تيأس من قبول عمل ال يتجد فيه عاجالً فال ينبغي تركه وال ييأس من مثرته وال من قبوله كما أبان 
وجود احلضور فرمبا قبل من العمل ما مل تدرك مثرته عاجالً قلت قد تقدم قوله من وجد مثرة عمله عاجالً فهو 
دليل على وجود القبول وال يقتضى املفهوم انه أن مل جيد مثرته فليس مبقبول بل هو مسكوت عنه فإن توفرت 

ن جهة الشريعة أن صحبه اإلخالص والتقوى واإلتقان الشرعي فهو مقبول عند اهللا أن شاء فيه شروط القبول م
اهللا سواء وجد مثرته أم ال قال اهللا تعاىل إمنا يتقبل اهللا من املتقن وقال صلى اهللا عليه وسلم ال يقبل اهللا من 

لصاً هللا يف أعمالك مث مل جتد مسمع وال مراء فإن كنت متقياً هللا يف ظاهرك وباطنك على قدر استطاعتك وخم
حالوة العلم وال حضور قلبك فيخ ومل جتد مثرته من أحوال الواجدين وأذواق العارفني فال تيأس من قبوله عند 
اهللا فليس وجود احلال وال احلالوة شرطاً يف العمل إمنا هي عالمة والعالمة ال يلزم طردها فرمبا قبل من العمل 

فيعطيك ثوابه آجالً فال ينبغي لك أن تستحقر عملك فتتركه لعدم حضورك فيه أو لعدم  ما مل تدرك مثرته عاجالً
  وجدان حالوته بل جيب عليك أن تدوم عليه حىت مثرته فمن قرع الباب يوشك أن يفتح له وامسع قول الشاعر



  فآفة الطالب أن يضجرا... اطلب وال تضجرن من مطلب 
  ماء قد أثراأما ترى احلبل بتكراره يف الصخرة الص

واذكر قضية العابد الذي بقي يف مكة أربعني سنة وهو يقول لبيك اللهم لبيك واهلاتف يقول ال لبيك وال 
سعديك وحجك مردود عليك وهو مالزم مل يربح من موضعه ومل يرجع عن عمله فجاء إليه رجل يزوره فلما 

نصرفاً عنه وقال يف نفسه هذا رجل مطرود فناداه قال الرجل العابد لبيك فقال له اهلاتف ال لبيك فقام الزائر م
العابد مالك فقال يا سيدي أنت قلت لبيك والقائل قال لك ال لبيك فقال له يا هذا يل أربعون سنة هذا 

اخلطاب وهل مث أبواب أخرى نأتيه منها أنا واقف ببابه ولو طردين ألف مرة ما برحت عن بابه فقبله احلق تعاىل 
ال احلق تعاىل لبيك وسعديك أو كما قال فانظر من الزم الباب كيف التحق باألحباب وفتح يف فلما قال لبيك ق

وجهه الباب ولذلك قال عليه السالم أحب العلم إىل اهللا أدومه وإن قل وقال أن اهللا ال ميل حىت متلوا فاملراد من 
لب األحوال واملقامات فإن ذلك قدح يف العمل القيام برسم العبودية وتعظيم جانب الربوبية وليس املراد منها ط

اإلخالص عند أهل التوحيد اخلاص وقد يكون احلال سبباً يف احلجاب ملن وقف معه واستحاله ولذلك قال 
بعضهم اتقوا حالوة الطاعة فإهنا مسوم قاتلة أي ملن وقف معها وكم ينفذ يل شهود املعبود هبا فال تكن عبد احلال 

لى ذلك املؤلف بقوله ال تزكني واردا ال تعلم مثرته فليس املراد من السحابة األمطار وكن عبد احملول ما نبه ع
وإمنا املراد منها وجود األمثار قلت مثرة الوارد هو هدم العوائد واكتساب الفوائد والتخلية من الرذائل والتحلية 

كسار واخلشوع والسكينة والوقار بالفضائل وإن شئت قلت مثرة الوارد الصادق هو ما ينشأ عنه من الذلة واإلن
واحللم والزهد والسخاء واإليثار والتخلص من رق الشهوات اجلسمانية والعوائد النفسانية واخلروج من سجن 
األكوان والترقي إىل فضاء الشهود والعيان والتحرر من يد األغيار والتمحض إىل حتقيق املعارف واألسرار وكل 

يف أول الكتاب أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً أو ورد عليك الوارد  هذا قد تقدم للمرف مفرقاً قال
ليتسلمك من يد األغيار وليحررك من رق اآلثار أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إىل فضاء 

يايت شهودك وقال فيما تقدم قريباً مىت وردت الواردات اإلهلية إليك هدمت العوائد عليك وقال أيضاً الوارد 
من حضرة قهار ألجل ذلك ال يصادمه شئ إال دمغة فإذا ورد عليك وارد ومل يترك فيك هذه اخلصال فال تزكه 

واهتم نفسك فيه لئال يكون شطانياً فإن الوارد اإلهلي تعقبة برودة وسكون وزهد وطمأنينة وفترة والوارد 
راد من احلال فرحه وخفته وشطحته إمنا الشياطني تعقبه حرارة وقساوة وتكرب وصولة ورؤية نفس فليس امل

املراد منه مثرته فهو كسحابة األمطار فليس املراد منها وجود األمطار وإمنا املراد ما ينشأ عنها من وجود األمثار 
فال تطلب بقاء احلال فقد يكون بقاؤه ضررا لك فإن دوام األمطار يعود نفعها ضررا وإىل ذلك أشار بقوله ال 

واردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها فلك يف اهللا غين عن كل شئ وليس بغنيك عنه تطلنب بقاء ال
ال حيب أن تكون عبداً لغريه فال تطلب  طلب الشئ يدل على حمبته وحمبة الشئ عبودية له واحلق تعاىل  شئ قلت 

اً فإن وردت عليك األحوال وهي الواردات اإلهلية مث انقشعت و انصرفت فال تطلب بقاءها معه حاالً وال مقام
بعد أن بسطت يف قلبك أنوارا فأخرجت منه ظلمة األغيار وصور اآلثار وأودعت أسرارها من مزيد األيقان 

وشهود العيان أو تقول ال تطلب بقاء الواردات بعد أن بسطت أنواره أن من هدم عوائد نفسك عليك 
ختليت من الرذائل وحتليت بالفضائل فهذه آثار أنوار فتحررت من رق الشهوات اجلسمانية والعوائد النفسانية و



الواردات وبعد أن أودعت أسرارها يف قلبك من اليقني والطمأنينة واملعرفة أو من الزهد والرضى والتسليم أو 
من اخلشوع والتواضع والذلة واإلنكسار فهذه عالمة صدق الوارد وحصول نتيجته فإذا حصلت النتيجة فال 

فلك يف اهللا غين عن كل شئ فال تفتقر إىل شئ وليس يغنيك عنه شئ وسيأيت للشيخ ماذا  حاجة للشيخ لشئ
  فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك وقال الشاعر

  وليس هللا أن فارقت من عوض... لكل شيء إذا فارقته عوض 

إىل العلم تتبعناه عليك ويف اإلشارة عن اهللا تعاىل ال تركنن إيل شئ دوين فإنه وبال عليك وقاتل لك فإن ركنت 
وإن آويت إىل العمل رددناه إليك وإن وثقت باحلال وقفناك معه وإن آنست بالوجد استدرجناك فيه وإن 

حلظت اخللق وكلناك إليهم وأن اغتررت باملعرفة نكرناها عليك فأي حيلة لك وأي قوة معك فارضنا لك ربا 
 عن أفضل ما يتقرب به إىل اهللا فقال أقرب ما يتقرب به إىل حىت نرضاك لنا عبداً اه وسئل أبو سليمان الداراين

  اهللا أن يطلع على قلبك وهو ال يريد من الدنيا واألخرة سواه ويف ذلك قيل
  معرفة اهللا فذاك الشقي... من عرف اهللا فلم تغنه 

  والعز كل العز للمتقي... ما يصنع العبد بعز الغىن 
ا سواه فال تتطلع إىل بقاء حال وال وارد وال مقام سوي شهود  فإذا حصل لك الغين باهللا استغنيت عن كل م

امللك العالم فتطلعك إىب بقاء حتال أو وارد دليل على عدم غناك به كما أبان ذلك بقوله تطلعك إىل بقاء غريه 
طلبت شيئاً وال افتقرت إىل شيء أصالً فكل من يفرح با لوارد دليل على عدم وجدانك له قلت إذ لو وجدته ما 

واحلال فهو غريه متحقق بالوصال وكل من يفتقر لغري اهللا فليس بعارف باهللا وكل من حيتاج إىل شيء أو يركن 
ا كنت تقول للفقراء كل من تروه يزور غري الشيخ  إىل شيء فليس من اهللا يف شيء وليس على شئ وكثرياً م

قلة صدقة ولو دخل بالد اخلصوص الجتمعت بعد أن قبض الورد فهو باق من العوام ومل يدخل بالد اخلصوص ل
مهته وان مجع قلبه واستغىن عن ماء غريه فتعطشه إىل غري شيخه دليل على انه مل يشرب من مائه وهللا در القائل 

  ويقال أنه الغزايل حيث قال
  فاستمعجت مذ رأتك العني أهوائي... كانت لقليب أهواء مفرقة 

  موىل الورى مذ صرت موالئيوصرت ... فصار حيسدين من كنت أحسده 
  شغالً بذكرك يا ديين ودنيائي... تركت للناس دينهم ودنياهم 

ومن عالمة الغين به أيضاً اإلنس به والوحشة من غريه فاهللا يغين عن كل شيء وال يغين عنه شئ فإذا فقد حاالً 
له استحاشك بفقدان ما أو مقاماً سوى شهود ربه مث استوحش منه فهو بعيد من احلضرة كما أبان ذلك بقو

سواه دليل على عدم وصلتك به قلت استحاشك بفقدان األحوال والواردات دليل على عدم وصلتك إذ لو 
وصلت غليه مل تستوحش ممن فقدان شئ ويف احلقيقة ما فقدت شيئاً وهذه عالمة الغين باهللا أنه إذا فقد شيئاً مما 

باً أو فاتته عبادة حسية مثالً أو غري ذلك فإنه يرجع للمعرفة فاهللا يغين هو يف العادة يؤمل فقده كالولد مثالً أو قري
عن كل شئ وهو املقصود من العبيد قال اهللا تعاىل لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم قال يف 

مل هدية التعريف من التنوير اهلم أن اهللا سبحانه إمنا يدخلك يف احلال لتنال منها ال لينال منك وإمنا جاءت لتح
اهللا إليك فيها فتوجه إليها بامسه املبدى فأبداها وأبقاها حىت إذا وصلت إليك ما كان لك فيها فلما أدت األمانة 



توجه إهليا بامسه املعيد فأجرعها وتوفاها فال تطلنب بقاء رسول بعد أن بلغ رسالته وال بقاء أمني بعد أن بلغ أمانته 
زوال األحوال بعزهلم عن مراتب األنزال هنالك يبدو العوار وتنتهك االستار فكم من وإمنا بفتضح املدعون ب

مدع الغين باهللا وإمنا غناه بطاعته أو بنوره أو قتحه ولكم من مدع العز باهللا وإمنا إعزازه مبنزلته وصولته على 
ان لك رباً وال علة فكن عبداً اخللق معتمداً على ما ثبت عندهم من معرفته فكن عبد اهللا ال عبد العلل وكما ك

له وال علة لتكون له كما كان لك اه هذا آخر الباب الثالث والعشرين وحاصلها الكالم على القرب والوصال 
وما ينشأ عن ذلك من مقامات األنزال ونتائج األحوال والغىن باهللا عنها يف كل حال فهذا هو النعيم على 

الرابع والعشرين فقال رضي اهللا عنه النعيم وأن تنوعت مظاهره غنما هو الدوام واإلتصال الذي فتح به الباب 
بشهود واقترابه والعذاب وأن تنوعت مظاهره إمنا هو بوجود حجابه فسبب العذاب وجود احلجاب وامتام 
 النعيم بانظر إىل وجهه الكرمي قلت نعيم الروح وعذاهبا إمنا هو بشهود وهبا واحتجاهبا وذلك بعد ختلصها من

عامل األشباح وترقيها إىل عامل األرواح فيكون حينئذ نعيمها روح الوصال ورحيان اجلمال وعذاهبا احتجاهبا عن 
شهود ذلك اجلمال وبعدها عن الكبري املتعال وهذا األمر حاصل يف دار الدوام جليمع األنام ألنه متيز احلق من 

بالرضى والرضوان فهم عاملون بقرب احلق منهم  الباطل وعرف كل واحد مثواه ومستقره فأهل اجلنان أحسوا
ورضاه عنهم لكنهم متفاوتون يف العلم فمنهم من يعلم من وراء الرداء ومنهم من يعرف داخل الرداء إال أهل 
األذواق وأما أهل النار فأحسوا بالبعد من الواحد رهبم اإلرداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن وال يفهم هذا 

ل األذواق وأما أهل النار فأحسوا بالبعد من الواحد القهار فتضاعف عذاهبم يف دار البوار ولو أن الرداء إال أه
احلق تعاىل جتلى هلم بصفة مجاله ألنساهم ذلك اليوم عذابه ولو أنه تعاىل احتجب عن أهل اجلنة لضاق عليهم 

عارفاً فال حيتجب احلق تعاىل عنه كما فسيح اجلنان وال نقلب نعيمهم نقمة وعذاباً أما من كان يف دار الدنيا 
شهده هنا بوسائط أنواره يشهده مث بلطائف أسراره بل مث أوىل لغلبة املعىن على احلس والقدرة على احلكمة 

وأما من كان هنا حمجوباً فهو أيضاً حمجوب قال تعاىل ومن كان يف هذه أعمة فهو يف اآلخرة أعمة ولآلية 
دار البقاء يرق احلجاب لرقة اإلبدان ولطافتها فلذلك صار نعيمهم ال يكمل إال تفسريان ظاهر وباطن لكن يف 

بشهود القرب فإذا فقدوه تنغص ألن يف تلك الدار صار احلكم لألرواح ويف هذه لدار احلكم لألشباح إال من 
مال فنعيمه ترقى هنا إىل أمل األرواح فهو من أهل اجلنة فنعميه نعيم األرواح وهو روح الوصال وشهود الك

بشهود اقترابه ورضوانه فلون زال عنهم شهود القرب أو انقطع عنهم مدد الرضوان لضاق عليهم فسيح 
ا  اجلنان وأما نعيم األشباح وعذاهبا أعين من كان حمجوباً هبا فإمنا هو ملوافقة ما يالم طبعه أو خمالفته فإذا جاء م

وإذا جاء ما خيالف طبعه من وجع أو فقد أو منع أو فتنة  يالميه من صحة وعافية ومجال حسي فهو يف حقه نعيم
فهو عذاب يف حقه إذ الحظ له يف لذة القرب ومرارة البعد فإمنا حظه من التعيم نعيم البهائم نعم لو قدرنا أن 

  العادة خترق له ويتجلى احلق تعاىل له يف حال عذابه احلسي بصفة مجاله لنسى ذلك العذاب واحلاصل أن

يخ إمنا هو يف حق أهل القرب أو الشهود حبيث جيد لذة القرب وحالوة الشهود وحيس مبرارة البعد كالم الش
وضيق احلجاب يف هذه الدار ويف تلك الدار هذا ما ظهر يل وهذا الذي ذكره الشيخ مذوق عند أرباب العشق 

املعىن استلذ  فكم من عاشق ضرب من أجله غبت عن امل الضرب فلما غاب عين وجدت أمله قلت وهلذا
العارفون الفاقات وأنواع التعرفات وضروب البليات ملا ذاوقا يف ذلك من إقبال حمبوهبم ورضي مشهودهم كان 



بعض الصحابة رضي اهللا عنهم يقول أال حبذا املكروهات الثالث الفقر واملرض واملوت أي ما أحبهم يل 
و واطرباه غداً ألقى األحبة حممداً وحزبه وملا وأعزهم وكانت زوجة بالل تصيح عند موته واكرباه فيقول ه

ضرب عامر بن فهرية بالرمح ونفذ من ظهره إىل صدره قال فزت ورب الكعبة وكان بعض األولياء جمذوماً 
دعوت اهللا خيفف عنك فقال رأيت رب العزة يف النوم وهو  وهو يدعو للمرضى فيبئرون من حينهم فقيل له لو 

ببلية أرفع لك هبا أعلى الدرجات قلت نعم فأصبح جمذوماً فانظر هؤالء السادات ملا يقول يل أتريد أن أبتليك 
عرجوا من عامل األشباح إىل عامل األرواح مل يبق هلم نعيم وال عذاب إال نعيم األرواح وعذاهبا وأما عذاب 

رابه حىت صار هلم األشباح فقد غابوا عنه فكان نعيم هؤالء وقوت أوراحهم هو ذكر رهبم وشهود نروه أو اقت
غذاء ال بقاء هلم إال به وال غىن هلم عنه ولو فقدوه لفارقت أرواحهم وأشباحهم ويف ذلك قيالم الشيخ إمنا هو 

يف حق أهل القرب أو الشهود حبيث جيد لذة القرب وحالوة الشهود وحيس مبرارة البعد وضيق احلجاب يف 
ذي ذكره الشيخ مذوق عند أرباب العشق فكم من عاشق هذه الدار ويف تلك الدار هذا ما ظهر يل وهذا ال

ضرب من أجله غبت عن امل الضرب فلما غاب عين وجدت أمله قلت وهلذا املعىن استلذ العارفون الفاقات 
وأنواع التعرفات وضروب البليات ملا ذاوقا يف ذلك من إقبال حمبوهبم ورضي مشهودهم كان بعض الصحابة 

بذا املكروهات الثالث الفقر واملرض واملوت أي ما أحبهم يل وأعزهم وكانت رضي اهللا عنهم يقول أال ح
زوجة بالل تصيح عند موته واكرباه فيقول هو واطرباه غداً ألقى األحبة حممداً وحزبه وملا ضرب عامر بن 
مرضى فهرية بالرمح ونفذ من ظهره إىل صدره قال فزت ورب الكعبة وكان بعض األولياء جمذوماً وهو يدعو لل

فيبئرون من حينهم فقيل له لو دعوت اهللا خيفف عنك فقال رأيت رب العزة يف النوم وهو يقول يل أتريد أن 
أبتليك ببلية أرفع لك هبا أعلى الدرجات قلت نعم فأصبح جمذوماً فانظر هؤالء السادات ملا عرجوا من عامل 

م األرواح وعذاهبا وأما عذاب األشباح فقد غابوا األشباح إىل عامل األرواح مل يبق هلم نعيم وال عذاب إال نعي
ال بقاء هلم إال  عنه فكان نعيم هؤالء وقوت أوراحهم هو ذكر رهبم وشهود نروه أو اقترابه حىت صار هلم غذاء 

  به وال غىن هلم عنه ولو فقدوه لفارقت أرواحهم وأشباحهم ويف ذلك قيل
  واألرواح حتيا به األلباب... بالقوت إحياء اجلسوم وذكره 
  حقاً وروح نفوسهم والراح... خز هيشهم ووجودهم حياهتم 
  وقد قلت يف قصيدة يل عينية

  وروحي ورحياين وخريه واسع... ويل لوعة بالراح اذفيه راحيت 
  فغبنا عن اإلحساس والنور ساطع... سكرنا فهمنا يف هباء مجاله 

  مس طالعفلم يبق ضوء النجم والش... بدت لنا مشس النهار وأشرقت 
واحلاصل أن نعيم األرواح اليت تشاهد حنبوهبا ال ينقطع عنها فنعيم العارفني ال ينقطع ألن قرب احلق ال ينقطع 

فمن بعدت نفسه أخس بالعذاب ولزمه اهلموم واألحزان والنصب كما أبان ذلك بقوله ما جتده القلوب من 
لوب من اهلموم واألحزان فألجل ما منعته من وجود اهلموم واألحزان والنصب كما أبان ذلك بقوله ما جتده الق

العيان قلت إمنا كان سبب اهلموم هو فقد الشهود ألن احلق تعاىل قريب على الدوام رقيب على الوام فمن كان 
قريباً من احلبيب فكيف حيس بفراق شئ أو فواته نظر احلبيب يغيب وقريب وأيضاً كل ما ينزل من عند احلبيب 

يلحقه شيء مكروه عنده حىت يهتم به وال يفوته حمبوب سوى حمبوبه حىت حيزن عليه ففي حمبوبه فهو حبيب فال 



  اجتمعت احملاسن كما قال القائل
  ففي وجه من هتوي الفرائض والنفل... تذلل له حتظى برؤيا مجاله 

  ويف هذا املعىن أيضاً قال صاحب العينية
  و عندي صنائعوأن ختربين فه... تذللي اآلالم إذ كنت مسقمي 

وباجلملة من كان نظره إىل حمبوبه ومشاهداً لنوره ومجاله مل يبق له هم وال غم كما قال ابن الفارض يف شهود 
  اخلمرة

  نكذلك مل يسكن مع النغم الغم... فما سكنت واهلم يوماً مبوضع 
  وقال أيضاً

  أقامت به األفراح وارحتل اهلم... ولو خطرت يوماً على خاطر امريء 
ا أوحى اهللا تعاىل إىل داود عليه السالم يا داود ال متزج هم غريي بقلبك فتنقص منه حالوة الروحانيني يا ومم

داود أنا مصباح قلوب الروحانيني ومن كنت مصباح قلبه مل يغتم أبداً يا داود إمنا مرادي من خلقي أن يكونوا 
 يبق له شئ من اهلم ألنه قد حصلت له املعية اليت توجي روحانيني اه وباجلملة من كان عبداً هللا غائباً عما سواه مل

النصر والظفر بكل ما يريج أال ترى قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر ال حتزن أن اهللا معنا حني 
أحدق به املشركون فكان لعيه الصالة والسالم يف حمل العيان فلم يهمه شئ ومل تقرب من ساحته األحزان 

بكر يف ذلك الوقت موقناً غري مشاهد فدله عليه السالم على مقام الكمال ألن الشهود فوق اإليقان وكان أبو 
  وأنشدوا

  صار اليقني من العيان تومها... كرب العيان على حىت أنه 
ومن مجلة ما وقع من االهتمام به ملن مل يكمل يقينه أمر الرزق وخوف اخللق حىت قال الشيخ أبو احلسن رضي 

نه من ضمنهما يل ضمنت له الوالية أشار الشيخ إىل األول بقوله من متام النعمة عليك أن يرزقك ما اهللا ع
يكفيك ومينعك ما يطغيك قلت من متام نعمة اهللا على عبده أن يوجه مهته إليه ويفرغ قلبه م التعلق بغريه كائناً 

ا يكفيه عن التعلق بغريه وهو الغىن باهللا إذ ال  نعمة أعظم من الغين باهللا والغيبة عما سواه ما كان فريزقه م
ويكفيه كل ما يطغيه حىت يشتغل به عن ربه فإذا رزقك احلق تعاىل ما يكفيك لقيام بشريتك أكال ولباسا 

ومسكنا ولقيام روحاًنيتك علماً وعمالً وذوقاً ومعرفة ومنعك ما يطغيك ويشغلك عن حضورك مع ربك فقد 
ا أسدى إليك وتوجه إليه وحده فيما تعذر عليك وادفع ما يشغل قلبك من أمت نعمته عليك فاشكره على م

النهوض إليه أن اهللا يدافع عن الذين آمنوا أن اهللا مع الذمي اتقوا والذين هم حمسنون وقد استعاذ عليه السالم مما 
لهم اجعل رزق آل يشغل القلب وينسى الرب فقراً أو غىن فكان يتعوذ من الفقر املنسي والغين املطغي وقال ال

حممد قوتاً وقال عليه السالم خري الذكر اخلفي أي يف القلب وهو الفكرة وخري الرزق ما يكفي وقال عليه 
السالم ما طلعت مشس أال وييجناحيها ملكان يسمعان اخلالئق غري الثقلني أيها الناس هلموا إىل ربكم ما قل 

  لغىن بكثرة العرض إمنا الغىن غىن النفس ويف ذلك قيلوكفى خري مما كثر وإهلي وقال عليه السالم ليس ا
ا... غىن النفس ما يكفيك عن سد خلة    فإن زدت شيئا عاد ذاك الغىن فقر

وقال عبد لواحد بن زيد رضي اهللا عنه مسعت أن جارية جمنونة يف خراب األيلة تنطق باحلكم فكنت أطلبها 



تين قالت مرحباً بك يا عبد الواحد فعجبت من معرفتها وجدهتا وهي حملوقة الرأس وعليها جبة صوف فلما رأ
يل ومل ترين فقلت هلا رحب اهللا حبك مث قالت ما جاء بك قلت تعظيين قالت واعجبا لواعظ يوعظ يا عبد الواحد 

اعلم أن العبد إذا كان يف كفاية ومال إىل شيء من الدنيا سلبه اهللا حالوة الزهد وظل حريان وهلا فإن كان له 
اهللا نصيب عاقبه وحيا يف سره فيقول به عبدي أردت رفع قدرك عند مالئكيت وأجعلك دليالً ال وليائي عند 

ومرشداً ألهل طاعيت فملت إىل عرض الدينا وتركتين فأورثك ذلك الوحشة بعد األنس والذل بعد العز والفقر 
صرفت عين وتركتين وبقيت بعد الغىن ارجع إىل ما كنت عليه أرجع إليك ما كنت تعرفه من نفسك مث ان

حسرهتا يف قليب ويف بعض الكتب املنزلة أن أهون ما أصنع بالعامل إذا مال إىل الدنيا أن أسلبه حالوة مناجايت اه 
وإمنا كانت الكافية نعمة والزيادة عليها نقمة كما قال الشيخ ألن النفوس جمبولة على حب العطاء وكراهية 

زال عنها حزنت فمن أراد أن يدوم سرورك فال متلك شيئاً حتزن على فقده ألن الفقد فإذا أعطاها فرحت وإذا أ
حزنك على فقده دليل حمبتك له فإذا اقتصرت على الضرورة واحلاجة من مال أو جاه أو عز أو غري ذلك فال 

ا يغمين ويف ذلك قيل ال أقتين م   جتد ما تفقده حىت حتزن عليه قيل لبعضهم مل ال تغنم قال ألين 
ال يرى ما يسؤه  ومن ا... سره أن    فال يتخذ شيئاً خياف له فقد

  فسادا إذا اإلنسان جاز به احلدا... فإن صالح املرء يرجع كله 
حيكى أنه رفع لبعض امللوك قدح من فريوز مرصعاً باجلوهر مل ير له نظري ففرح به امللك فرحاً شديداً فقال 

بة وفقرا فقال كيف ذلك فقال أن انكسر كان مصيبة ال لبعض احلكماء عنده كيف ترى هذا فقال أراه مصي
صرب هلا وإن سرق صرت فقرياً إليه ومل جتد مثله وقد كنت قبل أن حيمل إليك يف أمن من املصيبة والفقر فاتفق 
انكسار القدح فعظمت مصيبة امللك به فقال صدق احلكيم لبته مل حيمل إلينت اه وهنا ميزان آخر أحسن من 

إذا اطلقت من نفسك وجعلتها غرضاً لسهام أقدار ربك ال تعارضه فيما يفعل بك ال شك إنك  هذا وهو أنك
ه بالرضا والترحيب وهذه حالوة برد  تستريح ويدوم فرحك ألنك حينئذ منتظر ما يربز من عند احلبيب فنتلقا

الكربى من تقلدها ال  الرضا والتسليم فإن صحبها شهود الفاعل املختار فهو النعيم املقيم وهذه هي الوالية
يعزل عنها أبداً كما أشار إىل ذلك بقوله أن أردت أن ال تعزل فال تتول والية وال تدوم لك قلت الوالية اليت ال 

تدوم هي الوالية اليت تأىب من جهة الفرق وهي والية اخللق كخطة السلطة والقضاء والقيادة وغري ذلك من 
دخل فيها أيضاً والية املال إذا كان يعظم من أجله أو النسب إذا كان اخلطط اليت قلدها اهللا بعض عباده وي

خالياً عن التقوى أو العلم إذا كان خالياً عن العمل وغري ذلك من رياسة الدنيا فإهنا تفىن وتنقطع ويعقبها ذل 
عرفة له والغيبة عما وفقر والوالية اليت تدوم هي الوالية اليت تأىب من جهة اجلمع وهي العز باهللا والغىن به وامل

سواه فال شك أن هذه والية ال تنقطع وشرف ال ينفذ وعز ال يبيد حيكي أن سيدي عبد اله بن املبارك وكان 
من تابع التابعني ومن العلماء العاملني الزاهدين قدم على هارون الرشيد فلما دخل العسكر انكب عليه العسكر 

تقطعت النعال وارتفعت الغرية فأشرفت أم ولد هارون من قصر لزيارته فوقع من االزدحام ضجة كبرية حىت 
اخلشب فلما رأت كثرة الناس وازدحامهم قالت ما هذا قالوا هلا هذا عامل خراسان فقالت هذا واهللا هو امللك 

والعز ال ملك هارون الذي جيمع الناس بالوسط والعصى وأيضاً الوالية اليت تدوم تنسحب عليه وعلى ذريته مث 
م فيهم على قدر جاهه عند اهللا وعظيم واليته فكل من عظمت واليته دامت على أوالده وأتباعه بقدر تلك تدو



خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم  الوالية وهو معىن قوله تعاىل على بعض التفاسري وليخش الذين لو تركوا من 
يف قوله تعاىل وكان أبومها صاحلاً انه كان  اآلية أي وليخش الذين خافوا على أوالدهم فإن اهللا حيفظه فيهم وقيل

جدهم السابع فحفظ اهللا كنز اليتامى بربكة صالح اجلد واهللا تعاىل أعلم وأما أن توليت الوالية اليت ال تدوم 
كعز مبال أو جاه أو عشرية أو غري ذلك من عز الدنيا أوهلا حلو ملتعة النفس ووجود حظها فيها وآخرها مر 

ة ولو باملوت وملا يعقبه من الذل واهلوان ولذلك قال عليه السالم نعمت املرضعة وبئست لفقد تلك الوالي
الفاطمة فإن رغبتك يف هذه الوالية اليت تفىن حالوة بدايتها زهدتك فيها مرارة مهايتها فإن غرتك بظاهر هبجتها 

رغبتك فهيا حالوة إقباهلا زهدتك فيها مرارة أدباره ا قال الشيخ أبو على الثقفي رضي فاعترب بباطن حسرهتا أن 
اهللا عنه أف ألشغال الدنيا إذا أقبلت وأف من حسرهتا إذا أدبرت والعاقل ال يركن إىل شيء إذا أقبل كان فتنة 

  وإذا أدبر كان حسرة وأنشدوا يف ذلك
  فسوف لعمري عن قريب يلومها... ومن حيمد الدينا لشيء يسره 

  وإن أقبلت كانت كثرياً مهومها ...إذا أدبرت كانت على املرء حسرة 

وكتب على كرم اهللا وجهه إىل سليمان الفارسي رضي اهللا عنه مثل الدنيا كمثل احلية لني ملسها قاتل مسها 
ا  ا يصحبك منها ودع عنك مهومها ملا تيقنت من فواقها وكن أسر م ا يعجبك فيها لقلة م فاعرض عن كل م

لدنيا كلما اطمأن إىل سرورها أشخص إىل مكروهها وقيل الدنيا تكون فيها احزن ما تكون منها فإن صاحب ا
أحالم منام وسرورها ظل غمام إحداثها سهام وفتنتها طوام أي أمواج ومسها اهللا بالوحشة وقرهنا بالفجائع 

والدهشة مث أوحى هلا يا دنياي تشددي على أوليائي وتوسعي على أعدائي فمن نظر الدنيا بعني األنصاف كفاه 
أقل األوصاف إذ ليس فيها شئ حممود إال وقابله شئ مذموم كاملال باالنصراف والذهاب والشباب باهلرم  منها

والصحة بالسقم والفرح واحلزن والعز بالذل واحلياة باملوت قلت حكى عن الوىل الصاحل سيدي قاسم بن 
ترغة فجلس عند رحيه مشتكياً صبيح من قبيلة بين سعيد أنه قصد إذابته بعض احلكام ففر إىل سيدي الغزال ب

  بلسان حاله فمد له من القرب بعون الرحيان كاغدا مكتوباً مل جيف مداده فيه هذان البيتان
  فهيء له صرباً ووسع له صدراً... إذا ما رماك الدهر يوماً بنكبة 

  فيوماً ترى عسراً ومياً ترى يسراً... ألن تصاريف الزمان كثرية 

دعاك إليها ظاهر هناك  فمن وقف مع ظاهر الدنيا نادته هواتف باطنها إمنا حنن غرة فال تعتر وهذا معىن قوله أن 
عنها باطن قلت ظاهرها خضرة حلوة وباطنها خبيئة مرة قال عليه السالم الدنيا خضرة حلوة وإن مما ينبت 

ا سم قاتل وقد شبه الربيع يقتل أو بلم حبطا احلديث فأخرب عليه السالم ا، ظاهر الدنيا خضرة حلوة وباطنه
بعض احلكماء الدنيا بسبعة أشياء شبهها باملاء املاحل يغرق وال يروى ويضر وال ينفع قلت وكذلك الدنيا تغرق 

صاحبها يف حبها وميوت عطشاناً منها وشبهها بظل الغمام يغر وخيذل قلت وهو الذي يغطي بعض املواضع فإذا 
ف يعين يف سرعة الذهاب واالضطراب وبسحاب الصيف أشرقت الشمس تقشع عنه وشبهها بالربق اخلاط

يضر وال ينفع وبزهر الربيع يغر بزهوته مث يصفر فتراه هشيماً وبأحالم النائم يرى السرور يف منامه فإذا استيقظ 
مل جيد يف يده شيئاً إال احلسرة وبالعسل املشوب بالسم الزعاف يعر ويقتل اه قال حفيده فتأملت هذه احلروف 

سبعني سنة مث زدت فيها حرفاً واحداً فشبهتها بالغول اليت هتلك من أجاهبا وتترك من أعرض عنها اه  السبعة



نقلها ابن عباد رضي اهللا عنه فانظره مث علل كون الدنيا هبذه األوصاف من كوهنا حمال لألغيار ومعدناً لوجود 
من كوهنا حمال لألغيار واألحزان ومعدناً  األكدار تزهيداً لك فيها قلت إمنا وسم اهللا الدنيا هبذه األوصاف

لوجود األكدار والفنت تزهيداً لك فيها فتقبل بكليتيك عليه وتتوجه هبمتك إليه ولتعرض عن الدنيا وتقبل على 
اآلخرة قال بعضهم إمنا مثل الدنيا كالربح اهلائل احمليط واآلخرة من وراء ذلك البحر وال ينكشف احلجاب عن 

ر إىل الدار اآلخرة إال بعد اجلواز على ذلك البحر يف سفن الصرب والرضى ألنه حير جلي يغشاه عني القلب بالنظ
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض يغشاه موج الشهوات من فوقه موج الغفالت من فوقه 

عوايف والنعم سحاب الكائنات وأيضاً لو بسطت لك الدنيا لكرهت لقاء اهللا فيكره اهللا لقاءك ولو بسطت لك ال
لركنت الروح إىل هذا العامل فتبقى دائماً يف عامل األشباح واملقصود منك هو الرحيل إىل عامل األرواح فضيق 

احلق تعاىل عليك هذا العامل السفلي لترحل منه هبمتك إىل العامل العلوي فهو منه سبحانه إنعام وإحسان لكنها يف 
بصائر احلسان فهذا ما أشار إليه بقوله علم أنك ال تقبل النصح اجملرد قالب االمتحان فال يذوقها إال أولوا ال

ا سهل عليك فراقها قلت قد علم احلق سبحانه أن من عباده من ال يقبل النصح مبجرد  فذوقك من ذواقها م
القول فال يزهد يف الدنيا مبجرد مساع الوعظ إذ كثري من أهل العلم والفهم يسمعون القرآن يقرعهم عليها 

وحيذرهم من غرورها وهم غائبون عن ذلك التذكري مشغولون مبا يوجب لقلوهبم التذكري فلما أراد سبحانه أن 
يصطفى حلضرته من شاء من عباده نغصها عليهم وشدد عليهم البالء واحملن وأجرى على ظاهرهم واهتموا 

ها غرة وباطنها عربة فكل ما ينزل بآجاهلا حني اهتم الناس بعاجلها احلديث وقد تقدم عند قوله األكوان ظاهر
بالوىل من هذه التعرفات اجلاللية اليت تغري النفس وتقهرها فهو خري كثري يف حقه فقد قالوا االمتحان بقدر 

اإلمكان وكل حمنة تزيد مكنة واختبار الباقي يقطع التباقي فقد تبقى يف القلب بقية من حب شئ من هذا العامل 
يسلط عليه من بشوشه عليه وينغصه لديه كل ذلك عناية به لريحل من هذا العامل إىل أو ركون لشئ من الدنيا ف

عامل امللكوت فإذا حتقق رحيله استوى عنده احللو واملر والعز والذل والغىن والفقر ألنه حتقق أن كال من عند اهللا 
بقوله العلم النافع هو الذي  وما يف الوجود سواه وهذا هو العلم احلقيقي الذي هو العلم النافع وإليه أشارة

ينبسط يف الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه قلت العلم النافع هو علم القلوب ومرجعه إىل تصفية 
القلوب من الرذائل وحتليتها بالفضائل أو تقول مرجعه إىل التخلية والتحلية فيبحث أوال عن عيوب النفس 

هر كل واحد من عيوبه فإذا تطهر من اجلميع حتلى بصفات وعيوب القلب وعيوب الروح وعيوب السر فيط
الكمال كاإلميان واإليقان والطمأنينة واملراقبة واملشاهدة وحتلى أيضاً باحللم والرأفة والسخاء والكرم واإليثار 
وسائر األخالق احلسنة فشعاع العلم الذي ينبسط يف الصدر هو ثلج اليقني وبرد الرضى والتسليم وحالوة 

ان ومواجيد العرفان وينشأ عن ذلك خمافو اهللا وهيبته واحلياء منه والسكون والطمأنينة وغري ذلك مما تقدم اإلمي
  من األخالق احلسنة والقناع الذي ينكشف به عن

القلب هو الغفلة وسبب الغفلة هو الرضى عن النفس وسبب الرضى عن النفس هو حب الدنيا الذي هو أصل 
ا ينشأ احلسد والكرب واحلقد والغضب والشح والبخل وحب الرياسة والقساوة كلك خطيئة فمن حب الدني

والفظاظة والقلق وغري ذلك من العيوب فإذا انكشف هذه األمور عن القلب انبسط فيه شعاع العلم الذي هو 
اع العلم ثلج اليقني وبرد الرضى وما تقدم ذكره ألن العلم باهللا نور يف القلب وينبعث منه شعاع تنبسط فيه شع



الذي هو ثلج اليقني وبرد الرضى وما تقدم ذكره ألن العلم باهللا نور يف القلب وينبعث منه شعاع تنبسط يف 
الصدر فتكسبه الزهد يف الدنيا فإذا زهد يف الدنيا اتسع صدره باليقني والرضى والتسليم وغري ذلك من احملاسن 

وىل ألن التخلية مقدمة على التحلية فلوتن قال عن فكشف القناع مقدم على بسط الشعاع فلو قدمه لكان أ
الذي ينكشف به عن القلب قناعه وينبسط يف الصدر شعاعه وحيتمل أن يريد بانبساط الشعاع يف الصدر نور 

اإلسالم واإلميان وهي أنوار التوجه وبكشف القناع عن القلب كشف حجاب احلس وظلمة الكون فتبدو أنوار 
حسام وأسرار العرفان وعلى هذا يكون ترتيب كالم الشيخ حسن واهللا تعاىل أعلم املواجهة وهي أنوار اإل

واحلاصل أن العلم الذي يوجب اخلشية هو العلم النافع ويغره ليس بنافع وإليه أشار بقوله خري علم ما كانت 
قارنته اخلشية فلك اخلشية معه فإن مل تكم خشية فال خري فيه ألنه حجة على صاحبه وإليه أشار بقوله العلم أن 

وإال فعليك قلت ألن العلم الذي تصحبه اخلشية مينع صاحبه من الغفلة وأسباهبا ويزهده يف كل ما يشغل عن 
العمل به ويرغبه يف كل ما يقربه إىل ربه فيكون عوناً له على الوصول إىل معرفة اهللا والقريب من ساحة رضاه 

حينئذ حجة عليه ألن املعصية مع العلم أقبح من املعصية مع اجلهل ويف  فإن مل تقارنه اخلشية كان وباال عليه ألنه
احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم قال ويل للجاهل مرة وويل للعامل إذا مل يعمل عشر مرات ذكره الغزايل ومثله 

أقر بروحانيتك  قول الشيخ أيب احلسن رضي اهللا عنه يف حزبه الكبري فالويل ملن مل يعرفك بل الويل مث الويل ملن
ومل يرض بأحكامك فإن قلت فد ورد يف بعض احلاديث أن يغفر للعامل أربعني ذنباً قبل أن يغفر للجاهل ذنباً قبل 

أن يغفر للجاهل ذنباً واحداً قلت قد جياب بأن احلديث األول ورد يف من مات مصراً من العامل واجلاهل فإن 
بة يف النار ويدور يف رحي جبهنم خبالف اجلاهل ملريد فيه هذا واحلديث عذاب العامل أكثر ألنه قد ورد أنه جير قص

الثاين فيمن حتققت توبته منهما فإن العامل بيده مصباح العلم يستدرك به ما فات أكثر من اجلاهل إذا ماتا مصرين 
دنانري والدراهم إن شاء والثاين فيهما إذا تابا وأصلحا واهللا تعاىل أعلم وقال الشيخ أبو احلسن الشاذيل العلم كال

اهللا نفعك هبا وأن شاء ضرك هبا وقال يف لطائف املنن فشاهد العلم الذي هو مطلوب اهللا تعاىل من عباده اخلشية 
هللا وشاهد اخلشية موافقة األمر أما علم تكون معه الرغبة يف الدنيا والتملق ال رباهبا وصرف اهلمة الكتساهبا 

االستكبار وطول األمل ونسيان اآلخرة فما أبعد من هذا علمه من أن يكون من واجلمع واالدخار واملباهاة و
ورئة األنبياء عليهم السالم وهل ينتقل الشيء املوروث إىل الوارث إال بالصفة اليت كان هبا عند املوروث ومثل 

العلم الذي  من هذه األوصاف أوصافه من العلماء كمثل الشمعة تضيء على غريها وهي حترق نفسها جعل اهللا
علمه من هذا وصفة حجة عليه وسبباً فيك تكثري العقوبة لديه اه قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه وفيه أشعار 

بأن العامل غري املتقى ليس بوارث وفيه نظر ألن إفساد املوروث والعمل به يف غري حق ال خيرج عن كون الوارث 
ال خيشاه وما نفاه عن من مل وارثاً والعقوق ال ينفي النسب لكن يقال فيه وار ث سوء وقد أثبت اهللا العلم ملن 

خيشه اه قلت وقد يقال املوروث عن األنبياء هو غاية العلم ومثرته وهي اخلشية واملعرفة به ال جمرد الرسوم ألن 
ات ذلك واسطة فإذا مل حيصل املوسوط فال عربة بالواسطة فإذا ال وراثة لعامل الرسوم إذ ليست مقصودة بالذ

وقد كان الشيخ الوىل الكبري ابن أيب مجرة يقول يف علماء وقته إمنا هم معلمون يعين أهنم حمترفون حبرفة العلم 
فهم صناع وليسوا بعلماء واهللا تعاىل أعلم وقد أشبع الشيخ ابن عباد الكالم يف هذا املوضع فليطالعه من أراد 

  عالمة العلم النافع القناعة بعلم اهللا واالكتفاء بتظره ختليص نفسه من حجة العلم باهللا تعاىل التوفيق ومن



ومثرة القناعة عدم املباالة بذم الناس ومدحهم وإقباهلم وأدبارهم اكتفاء بعلم اهللا ونظره كما أبان ذلك بقوله مىت 
ك آملك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إىل علم اهللا فيك فإن كان ال يقنعك علمه في

فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود األذى منهم قلت إذا سلط اهللا عليك خلقه ليختربك 
هل أنت غىن به أو خبلقه فأدبروا عنك أو اشتغلوا بذمك وشتمك مث توجعت من ذلك فارجع إىل علم اهللا فيك 

ت بذكره أو شهودهن استوى وإطالعه عليك إذ ال خيفى عليه شئ من أمرك فإن كفاك ذلك وقنعت به وأنس
عندك ذمهم ومدحهم وإقباهلم وأدبارهم بل رمبا آثرت أدبارهم إذ فيه راحتك وتفريغ قلبك مع ربك فإن مل 
تقنع بعلم اهللا ومل تكتف بنظره وتأسفت على أدبارهم أو تأملت من أذاهم فمصيبتك بضعف إميانك وذهاب 

هذا موجب لسخط اهللا وغضبه وسقوطك من عني حمبته  يقينك أشد من مصيبة ذم الناس وأدبارهم عنك ألن
وأما إذاية اخللق وبعدهم عنك فرمحة بك وأيضاً إذا اشتغل الناس بذمك واضرارك فانظر أنت مقامك مع ربك 

فإن كنت مع ربك صافياً فال يكيدك شئ وال يضرك شئ كما قال شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنهناعة 
ومدحهم وإقباهلم وأدبارهم اكتفاء بعلم اهللا ونظره كما أبان ذلك بقوله مىت آملك عدم عدم املباالة بذم الناس 

إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إىل علم اهللا فيك فإن كان ال يقنعك علمه فيك فمصيبتك 
ك هل أنت غىن بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود األذى منهم قلت إذا سلط اهللا عليك خلقه ليخترب

به أو خبلقه فأدبروا عنك أو اشتغلوا بذمك وشتمك مث توجعت من ذلك فارجع إىل علم اهللا فيك وإطالعه 
عليك إذ ال خيفى عليه شئ من أمرك فإن كفاك ذلك وقنعت به وأنست بذكره أو شهودهن استوى عندك 

ك وتفريغ قلبك مع ربك فإن مل تقنع بعلم ذمهم ومدحهم وإقباهلم وأدبارهم بل رمبا آثرت أدبارهم إذ فيه راحت
اهللا ومل تكتف بنظره وتأسفت على أدبارهم أو تأملت من أذاهم فمصيبتك بضعف إميانك وذهاب يقينك أشد 

ذم الناس وأدبارهم عنك ألن هذا موجب لسخط اهللا وغضبه وسقوطك من عني حمبته وأما إذاية  من مصيبة 
ذا اشتغل الناس بذمك واضرارك فانظر أنت مقامك مع ربك فإن كنت اخللق وبعدهم عنك فرمحة بك وأيضاً إ

  مع ربك صافياً فال يكيدك شئ وال يضرك شئ كما قال شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنه
  وأنا طريقي منجورا... الناس قالوا يل بدعى 

  العبد ما منه ضرورا... إذا صفيت مع ريب 

أصحابه ما يقول الناس يف قال يقولون أنك مراءى قال اآلن طاب  وقال إبراهيم التيمي رضي اهللا عنه لبعض
العيش قال بشر احلايف حني بلغه كالم التيمي اكتفى واهللا بعلم اهللا فلم حيب أن يدخل مع علم اهللا علم غريه 
بن أيب احلزاري رضي اهللا ع نه من وقال أيضاً سكون القلب إىل قبول املدح هلا أشد فيها من املعاصي وقال أمحد 

أحب أن يعرف بشيء من اخلري أو يذكر به فقد أشرك مع اهللا يف عبادته ألن من عمل على احملبة ال حيب أن 
يرى علمه غري حمبوبه وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه ال تنتشر علمك ليصدقك الناس وانشر علمك 

فألجل ذلك مل يعملوا بالثواب إذ ال خياف  ليصدقك اهللا وإن كان الم العلة موجوداً فعله تكون بينك وبني اهللا
وال يرجى إال من قبل اهللا وكفى باهللا صادقاً ومصدقاً وكفى باهللا عاملاً ومعلماً وكف باهللا هادياً ونصريا وولياً 

هادياً يهديك ويهدي بك ويهدي إليك نصريا ينصرك وينصر بك وال ينصر عليك وولياً يواليك ويوايل بك وال 
ه مث ذكر حكمة وجود األذى من اخللق ألولياء اهللا فقال إمنا أجرى األذى عليهم كي ال تكون يوايل عليك ا



ال يشغلك عنه شيء قلت الروح إذار كنت إىل هذا العامل  ساكناً إليهم أراد أن يزعجك عن كل شيء حىت 
ين ملا ألفته م حب األهل الشفلي وسكنت فيه وأحبت ما فيه تعذر نقلها إىل عامل امللكوت الذي هو العامل الروحا

واألوالد واألصحاب والعشائر فمن حكمة اهللا تعاىل ولطفه وابراره بوليه أن حيرك عليه ماركنت إليه نفسه 
وألفته روحه األحب فاألحب فأول من ينكره أهله وأوالده مث جريانه وأحبابه مث ينكره العامل بأسره فإذا رأت 

يها رحلت إىل موالها ومل يبق هلا تشوف إىل هذا العامل أصالً فحينئذ يكمل الروح أن هذا العامل انكرها وضاق عل
وصلها ويتحة فناؤها وبقاؤها فة بقيت النفس على ما هي عليه من السكون حتت ظل اجلاه والعز ما رحلت من 

سبحانه  هذا العامل أصالً وكلما قوى على األولياء األذى دل على علو مقامهم عند املوىل فإمنا أجرى احلق
األذى على أيدي اخللق إليك إذ هو اجملرى واملنشئ فال فاعل غريه مس ال تكون ساكناً بقلبك وروحك إليهم 

فيعوقك ذلك عن العروج إىل امللكوت أراد احلق تعاىل أن يزعجك عن كل شئ من هذا العامل حىت ال تركن إىل 
ه أو حتبه وحتب معه سواه أبت احملبة أن شئ وال يشغلك عن شهود شئ إذ حمال أن تشهده وتشهد معه سوا

تشهد غري حمبوهبا فإذا متكنت احملبة وكمل الشهود ردهم أن شاء إىل عباده مرشدين إليهم باهللا قال يف لطائف 
املنن العم أن أولياء اهللا تعاىل حكمهم يف بدايتهم أن يسلط اخللق عليهم ليتطروا من البقايا وتكمل فيهم املزايا 

كنوا هذا اخللق باعتماد أو مييلوا إليهم باستناد ومت آذاك فقد أعتقك من رق إحسانه ومن أحسن وكي ال يسا
إليك فقد استرقك بوجود امتنانه ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن مل 

ق مث قال وقال الشيخ أبو تقدروا فادعوا له كل ذلك ليتخلص القلب من رق أحتسان اخللق ويتعلق بامللك احل
احلسن اهرب من خري الناس أكثر من أن هبرب من شرهم فإن خريهم يصيبك يف قلبك وشرهم يصيبك يف 

بدنك وال تصاب يف بدنك خري من أن تصاب يف قلبك ولعدو تصل به إىل اهللا خري من حبيب يقطعك عن اهللا 
هم إذا أقبلوا فتنوا قال وتسليط اخللق على أولياء اهللا يف وعداً قباهلم عليك ليالً وأدبارهم عنك هناراً أال ترا

مبدء طريقهم سنة اهللا يف أحبائه وأصفيائه قال الشيخ أبو احلسن يف حزبه اللهم أن القوم قد حكمت عليهم 
بالذل حىت عزوا وحكمت عليهم بالفقد حىت وجدوا مث قال ومما يدلك على أن هذه سنة اهللا يف أحبائه 

ه تعاىل وزلزلوا حىت يقول الرسول اآلية وغري ذلك من اآليات الدالة على هذا املعىن اه وقال بعض وأصفيائه قول
العارفني وجيب أن تعلم أن النفوس شأهنا استحالء اإلقامة يف موطن العز والرفعة فلو تركها احلق سبحانه هللكت 

لفأزعجها عن ذلك مبا سلط عليها من أذى املؤذيني ومعارضة اجلاحدين    ويف هذا املعىن قي
  فال أبعد الرمحن عىن األعاديا... عدايت هلم فضل على ومنة 

  وهم نافسوين فارتكبنت املعاليا... فهم حبثوا عن زليت فاجتنبتها 

وقال بعضهم النصيحة من العدة سوط من اهللا يرد هبا القلوب إذا سكنت إىل غريه وإال رقد القلب يف ظل العز 
هللا تعاىل عظيم وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه آذاين إنسان مرة فضقت ذرعاً واجلاه وهو حجاب عن ا

بذلك فنمت فرأيت يقال يل من عالمة الصديقة كثرة أعدائها مث ال يبايل هبم اه إذا تقرر هذا علمت إن إذابه 
أحوال نبينا عليه الصالة اخللق للوىل سنة ماضية يعين سنة أنبياء اهللا ورسله فلن جتد لسنة اهللا تبديال وانظر 

والسالم ما رأى مع قريش وبين وائل مكث معهم بعد النبوة اليت هي حمل األذى من اخللق ثالثة عشرة سنة 
كلها جالل وشدة وبالء وحني انتقل إىل اجملينة مل تكن له راحو بني جهاد تعليم ومعاناة أحبار يهود باألذية 



وسلم وشرف وكرم وجمد وعظم وكذلك أصحابه معه بعده مل تكن هلم والتشغيب حىت لقى اهللا صلى اهللا عليه 
راحة وجلهم ماتوا مقتولني فقد مات الصديق مسموماً ومات الفاروق مقتالً ال وعثمان مذبوحاً وسيدنا علي 
مضروباً بالسهم مسموماً حىت مات واحلسن مسموماً واحلسني مقتوالً حىت لعبوا برأسه بالشام مث دفن مبصر 

بعض امللوك ودفنه مبصر وهو مزاره احلسني املشهور عندهم مث ماال حيصى وقد سعى باجلنيد وأصحابه  فداه
للسلطان وأتى هبم للسيف مث لطف اهللا هبم وقصتهم أن فقهاء بغداد قالوا للمتوطل أن اجلنيد قد تزندق هو 

ال أن تفنوا أولياء اهللا من األرض واحداً وأصحابه فقال هلم امللك وكان مييل إىل اجلنيد يا أعداء اهللا ما أردمت إ
بعد واحد قتلتم احلالج وأنتم ترون له كل يوم عبارة وال تزدجرون وهذا اجلنيد ال سبيل لكم إليه حىت تغلبوه 

باحلجة فامجعوا له الفقهاء واعملوا له جملساً فإن أنتم غلبتموه وشهد الناس بأنكم غالبون عليه قتلته وأن هو 
لألمشني عليكم بالسيف حىت ال نبقى منكم أحدا على األرض قالوا نعم فجمعوا له الفقهاء من غلبكم واهللا 

الشام واليمن والعراق واألمصار فلما اجتمع الفقاء يف ذلك حىت مل يبق يف اجلوانب األربع من يعرف مسئلة يف 
إىل باب القصر فدخل اجلنيد  دينه االحضر فلما اجتمع الفقهاء يف اجمللس بعث امللك إليه فأتى هو وأصحابه

وترك أصحابه وأدى حق اخلليفة يعين من التعظيم وقعد فقام إليه أحد الفقهاء يسئله يف مسئلة فسمعه القاضي 
على بن أيب ثور فقال هلم تسألون اجلنيد فقالوا نعم فقال هلم أفيكم من هو أفقه منه فقالوا ال فقال يا عجبا هو 

ه يف علم تنكرونه عليه يعين وال تعرفونه فكيف تسئلون رجالً ال تدرون ما يقول أفقه منكم يف علمكم وقد تق
فبهت القوم وسكتوا زماناً مث قالوا ما العلم يا قاضي املسليمن فأشر مبا شئت فنصنع فأمرك مطاع قال فرد 

ربيعة ينادي القاضي وجهه إىل األمري وقال له اترك اجلنيد واخرج إىل أصحابه صاحب سيفك وهو الوليد بن 
فيهم من يقوم إىل السيف فأول من يقوم إليه نسأله فقال امللك يرمحك اهللا مل ذلك تروع القوم ومل تظهر لكم 
حجة ال حيل لنا ذلك فقال القاضي يا أمري املؤمنني أن الصوفية حيبون اإليثار على أنفسهم حىت بأنفسهم فأذن 

ادرا إىل السيف هو أكثر الناس جهال وأكثرهم صدقا هللا عن من ينادي أيكم يقوم للسف فالرجل الذي يقوم مب
وجل فيقوم يؤثر أصحابه بالعيش بعده فإذا قد نزلت مصيبة عظيمة ال ندري ملن يقع النجاة منها فإنه أن قتل 

 اجلنيد نولت داهية يف اإلسالم فإنه قطب اإلميان يف عصرنا وأن قتل العلماء والفقهاء فهي مصيبة عظيمة فقال له
األمري هللا درك لقد أصبت مث عطف على الوليد وقال افعل ما يقول لك القاضي فخرج الوليد وهو مقلد سيفه 
فوقف على املريدين وهم مائتان وسبعون رجالً فعوداً ناكسني رؤوسهم وهم يذكرون اهللا فنادي فيهم أفيكم 

لوليد ما رأيت طائراً أسرع منه فوثب من يقوم إىل السيف فقام إليه رجل يقال له أبو احلسن النوري فقال ا
قائماً بني يدي فعجبت من سرعة قيامه فقلت با هذا أعلمت ملا قمت فقال نعم أمل تقل أفيكم من يقوم للسيف 

فقلت له نعم فقال ومل قمت قال علمت أن الدنيا سجن املؤمن فأحببت أن أخرج إىل دار الفوز وأن أؤثر 
ى أقتل فيطفي الشربيي فيسلم مجيعهم وال يقتل أحد غريي قال الصاحب أصحايب على بالعيش ولو ساعة ولع

فعجبت من فصاحته فقلت أجب القاضي فتغري لونه وسالت عربته على خده فقال أو دعاين القاضي قلت نعم 
دعاك قال فحقاً على إجابته فدخلت وهو معي فأخربت امللك والقاضي بقصته فتعجبا منه وسأله القاضي عن 

ا أراد اهللا خبلقكمسئلة غ   ميضة فقال من أنت ومل خلقت وم



وأين هو ربك منك فقال ومن أنت الذي تسئلين فقال أنا قاضي القضاة فقال له إذا ال رب غريك وال معبود 
سواك أنت قاضي القضاة وهذا يوم الفصل والقضاء والناس قد حشروا ضحي فأين النفخة يف الصور اليت قال 

ور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا أنا ممن صعق أم أنا ممن شاء اهللا اهللا فيها ونفخ يف الص
الذي مل أشهد النفخ فبهت القاضي زماناً وقال يا هذا جعلت مىن إهلاً قال معاذ اهللا بل أنت تأهلت حيث تسميت 

عليك األمساء أما كفاك بقاضي القضاة وليس قاضي القضاة إال القاضي الذي يقضي وال يقضي عليه أضافت 
قاضي املسلمني أو أحد الفقهاء أم أحد من عباد اهللا حىت تسميت بقاضي القضاة إذا استكربت أن تقول أنا 

على ابن أيب ثور فما زال يقرعه حىت بكي القاضي وهم أن تزهق نفسه وبكى امللك لبكائه وبكى اجلنيد فقال 
ل سبيله فلما أفاق القاضي قال يا أبا احلسن اجبين عن مسئلين لتلميذه اقصر من عتابك للقاضي فقد قتلته فخ

وأنا أتوب إىل اهللا بني يديك فقال اذكر مسئلتك فإين نسيتها فأعاد مسئلته فنظر عن ميينه وقال أجتاوبه مث قال 
لقاضي وقال حسيب اهللا مث فعل عن يسارة مثل ذلك مث نظر أمامه وقال أجتاوبه مث قال احلمد هللا مث رفع رأسه إىل ا

له أما قولك يرمحك اهللا من أنت فأنا عبد اهللا لقوله تعاىل أن كل من يف السموات واألرض إال آتى الرمحن عبداً 
وأما قولك ملا ذا خلقت فكان اهللا كنز إال يعرف فخلقتين ملعرفته قال تعاىل وما خلفت اجلن واألنس إال ليعبدون 

ا قولك ما أراد اهللا خبلقي فما أراد يب إال كراميت قال تعاىل ولقد أي ليعرفون كذا قال ابن عباس وغريه وأم
كرمنا بين آدم وأما قولك أين ربك منك فهو مين حيث أما منه لقوله تعاىل وهو معكم أينما كنتم فقال اخربين 

كان كيف هو معك ومعنا يف قوله وهو معكم أينما كنتم قال هو معنا كيف ما كنا معه فإن كما معه بالطاعة 
معنا بالعون واهلدى إليه وإن كنا معه بالغفلة كان معنا باملشيئة وأن كنا باملعصية كان معنا باملهلة وأن كنا بالتوبة 
كان معنا بالقبول وإن كما بالترك كان معنا بالعقاب قال صدقت فأخربين أين هو مين فقال أخربين أين أنت من 

قلت ولكن أخربين مبسئلة ثانية قال وما هي قال مل ملت عن ع أعلمك أين هو منك قال صدقت با علي فيما 
ميينك حني سألتك قال أعو اهللا الفقيه أن املسئلة اليت سألتين عنها مل يكن عندي فيها جواب ألنين ما سئلت فيها 

 قط وال مسعتها فلما سأتلين عنها مل يكن عندي ما أخربك به فيها فسألت امللك الكرمي الذي يكتب يف اليمني
فقلت له أجناوبه أنت فقال يل ال علم يل فقلت حسيب اهللا وفوضت أمري إىل اهللا فقال وعن مشالك فقال كذلك 
فقال وأمامك فقال سألت قليب فقال عن سره عن ربه ما أجبتك به فقلت احلمد هللا شاكراً على اهلداية ومقراً له 

محقك وثبت عندي كفرك وزندقتك فما تريد أن  بالعجز عن إدراك النهاية فقال له يا هذا اآلن قد صح عندي
ا الذي تريدان تفعل يب وأنت قاضي القضاة أن كنت تقضي وال  أفعل بك وبأي قتلة تريد أن أقتلك فقال له وم

يقضي عليك فاقض مبا شئت وأي فعل لك فقال له أن القاضي املقتضى مبا يقضي به أو نقضي مبا يقضي به 
قاضي الذي يقضي وال يقضي عليه قال له وما هو قال قوله تعاىل فاليوم ال فقال له أو فهمت خطاب عن ال

ا كنتم تعلمون فقال له وما تريد أنت اقض مبا شئت اآلن طبت وطابت نفسي  تظلم نقفس شيئاً وال جتزون إال م
ان هؤالء فإن على لقاء ريب فعند ذلك رد القاضي رأسه إىل املتوكل وقال له يا أمري املؤمنني اترك هؤالء فأن ك

اً  كان هؤالء زنادقة فليس على وجه األرض مسلم هؤالء مصابيح الدين ودعائهم اإلسالم وهؤالء املؤمنون حق
عباد اهللا املخلصون فعند ذلك عطف امللك على اجلنيد وقال يا أبا القاسم هؤالء الفقهاء ما مجعوا لك هذا 

لبوك واآلن أنت الغالب عليهم وأنا آليت على نفسي أن اجمللس العظيم واستعدوا ملناظرتك إال ليقتلوك لو غ
ا أن ميوت فقال العياذ باهللا يا سيدي أن ميوت أحد  أنت غلبتهم أن أمشي عليهم السيف فأما أن تعفو عنهم وأم



منهم بسبيب عفا اهللا عنا وعنهم وال أخذ عليهم يف إنكارهم علينا ألهنم ما ساقهم لذلك إال اجلهل وقلة العلم مبا 
طلبوا عفا اهللا عنا وعنهم فاحنل اجمللس على سالم ومل ميت فيه أحد واحلمد هللا مث عطف القاضي على النوري 
وقال له يا علي أعجبين حالك واهللا شهيد أين أحبك ولكن أسئلك سؤال رجل مسترشد فارشدين يرمحك اهللا 

  فقال سل عما بدا لك فإن

وال يعظم ذلك على مث سأله عن مسائل عديدة قد تقدم  كان عندي جواب أخرتك وإال قلت لك ال علم يل
بعضها عند قوله با عجبا كيف يظهر الوجود يف العدم فراجعها أن شئت وتركت الباقي لكثرة التصحيف يف 

النسخة اليت وقعت بأيدينا واهللا تعاىل أعلم فهذه حمنة الصوفية اليت وقعت يف زمن اجلنيد وهذه سنة اهللا يف 
ائه هم أشد الناس بالء وانظر أيضاً قضية القطب الشهري شيخ أشياخنا الشيخ ابن مشيش فقد مات أوليائه وأنبي

مقتوالً كما هو معلوم وكذلك قضية تلميذه مع القاضي ابن الرباء حيث أخرجه من تونس وكتب به إىل عامل 
ه من انتصاره ألوليائه مصر وعمل به بينة أنه مشوش وأنه يطلب امللك فانتصر اهللا له كما هو شأنه سبحان

وكذلك قضية الغزواين فإنه ملا كلمت تربيته وظهر رشده أرسله شيخه الشيخ التباع يعمر بلده فسكن بىن زار 
جوار ضريح الشيخ أين مشيش فلما عمر سوقه وانكبت عليه املخلوقات سعي به إىل السلطان املريين فأرسل 

سلطان كان مث نازالً مث أرسل به إىل فارس فسجن أربعة أشهر أو إليه احلرس وأطلعوه مكبالً إل الرايش ألن ال
سنة حىت قدم السلطان إىل فاس فأطلقه وشرط عليه السكين معه بفاس فسكن معه فلما قرب انقراض مدة 

املرينيني خرج إىل مراكش وقال ذهبت دولة بين مرين وبقي مبراكش حىت توىف رضي اهللا عنه وذكر التجيىب أن 
ع إىل السلطان وأرهج أبو يزيد من مدينة بسطام مراراً وهذا أمر شهري قال بعض احلكماء إذا اراد اهللا الشليب رف

ظهور احلق جعل من خلقه من يعانده ويريد إمخاده فيكون ذلك سبباً لظهوره وايضاحه ولذلك سلط اهللا على 
إال قلت لك ال علم يل وال يعظم كل نيب عدواً من اجملرمني وعلى األولياء كذلك وأنشدوادي جواب أخرتك و

ذلك على مث سأله عن مسائل عديدة قد تقدم بعضها عند قوله با عجبا كيف يظهر الوجود يف العدم فراجعها 
أن شئت وتركت الباقي لكثرة التصحيف يف النسخة اليت وقعت بأيدينا واهللا تعاىل أعلم فهذه حمنة الصوفية اليت 

هللا يف أوليائه وأنبيائه هم أشد الناس بالء وانظر أيضاً قضية القطب الشهري وقعت يف زمن اجلنيد وهذه سنة ا
شيخ أشياخنا الشيخ ابن مشيش فقد مات مقتوالً كما هو معلوم وكذلك قضية تلميذه مع القاضي ابن الرباء 

له كما حيث أخرجه من تونس وكتب به إىل عامل مصر وعمل به بينة أنه مشوش وأنه يطلب امللك فانتصر اهللا 
هو شأنه سبحانه من انتصاره ألوليائه وكذلك قضية الغزواين فإنه ملا كلمت تربيته وظهر رشده أرسله شيخه 

الشيخ التباع يعمر بلده فسكن بىن زار جوار ضريح الشيخ أين مشيش فلما عمر سوقه وانكبت عليه 
الً إل الرايش ألن السلطان كان مث نازالً املخلوقات سعي به إىل السلطان املريين فأرسل إليه احلرس وأطلعوه مكب

مث أرسل به إىل فارس فسجن أربعة أشهر أو سنة حىت قدم السلطان إىل فاس فأطلقه وشرط عليه السكين معه 
بفاس فسكن معه فلما قرب انقراض مدة املرينيني خرج إىل مراكش وقال ذهبت دولة بين مرين وبقي مبراكش 

التجيىب أن الشليب رفع إىل السلطان وأرهج أبو يزيد من مدينة بسطام مراراً حىت توىف رضي اهللا عنه وذكر 
وهذا أمر شهري قال بعض احلكماء إذا اراد اهللا ظهور احلق جعل من خلقه من يعانده ويريد إمخاده فيكون ذلك 

  نشدواسبباً لظهوره وايضاحه ولذلك سلط اهللا على كل نيب عدواً من اجملرمني وعلى األولياء كذلك وأ



  طويت أتاح هلا لسان حسود... وإذا أراد اهللا نشر فضيلة 
  ما كان يعرف طيب عرف العود... لولال اشتعال النار فيما جاورت 

وإمنا أطلنا هذا النفس ألن احلال اقتضي هنا ذلك ألن وقت التأليف صادف عنفوان اجلالل واهللا يرزقنا التأييد 
ه املص طفى وآله وعالمة التأييد هو حفظ التوحيد فيس أوقات الشدة حبيث يكون حنن وأحيائنا ومن تعلق بنا جبا

إبراهيمياً فإذا رمى يف نار اجلالل وتعرض له الكون يقول له ألك حاجة يقول له العارف أما إليك فال وأما إىل 
اً وسالماً قال سيدنا اهللا فبلى فحينئذ يقول اهللا لنار اجلالل يا نار كوين برداً وسالماً على ويل فينقلب حرها برد

إبراهيم اخلليل ما رأيت نعيماً قط مثل تلك األيام اليت كنت فيها يف النار قلت وكذلك نار اجلالل ليس يشبهها 
نعيم حني تنقلب برداً وسالماً برد الرضي وسالم التسليم فيكمل النعيم واعلم أن أذاي اخللق هي إحدى 

يصرب عليها إال الصديقون فذكر الشيخ حكمة ذلك وسره ومن القواطع اليت قطعت الناس عن الوالية ال 
القواطع أيضاً الشيطان والنفس فأشار الشيخ إىل كيفية دفع إذاية الشيطان بقوله إذا علمت أن الشيطان ال 

بغفل عنك فال تغفل أنت عمن ناصيتك بيده قلت اعلم أن احلق تعاىل جعل حبكمته الشيطان والنفس والناس 
فال يدخل احلضرة حىت خيرق فيهم وجيوز عنهم ألهنم واقفون بالباب وكلهم اهللا بباب حضرته  حراس احلضرة

ا بالباب فإذا جاء من يريد الدخول تعرض له اخللق  وقال هلم ال تتركوا أحداً يدخل إال من يغلبكم فوقفو
لفتح وخيوفه من الفقر فيعيبون له الطريق وينكرون من يعرفهان فإذا غلبهم جاءه الشيطان يطول عليه مدة ا

ويقول له مىت يفتح اهللا عليك قيل يكون وقيل ال يكون فإذا غلبه وزاد تعرضت له النفس تقول له كيف تترك 
دنياك وجاهك وعزك إىل شئ يكون أو ال يكون فإذا غلبها قال له احلق تعاىل مرحباً بك وأهالً ولكن القواطع 

ذلك قالوا واهللا ما رجع من رجع إال من الطريق وأما من وصل ال يزول طمعها عنه حىت يسكن يف احلضرة ول
واهللا ما نشكر خليع، وأن مثل وأن صحى، حىت يقطع يف القطيع، ويدور دور الرحى، . فال يرجع وقال آخر

وإن ثبت يسر سريع، وأن شرب حىت امتحى فإذا علمت أيها الفقري أو اإلنسان أن الشيطان ال يغفل عنك 
اً يف صدرك من جهة مشالك فإذا غفلت عن ذكر اهللا وسوس وإذا ذكرت اهللا اخننس فإذا غفلت ساعة ألن له بيت

عن ذكر اهللا وسوس وإذا ذكرت اهللا اخننس فإذا علمت ذلك فال تغفل أنت عمن ناصيتك وناصيته بيده وهو 
اً وقد حذر اهللا تعاىل احلق تعاىل فإذا اشتغلت باهللا رده عنك وكفاك أمره قال تعاىل أن كيد الشيطان كان ضعيف

منه يف كتابه قال تعاىل أن الشيطان لكم عدو فاختذه عدوا ففهم قوم أن الشيطان هلم عدو فاشتغلوا مبحاربته 
ففاقهم حمبة احلبيب وفهم قوم أن الشيطان لكم عدو وأنا لكم حبيب فاشتغلوا مبحبة احلبيب فكفاهم عداوة 

خ شيوخنا سيدي على رضي اهللا عنه عداوة العدو حقاً هي اشتغالك العدو كما قال الشيخ أبو العباس وقال شي
مبحبة احلبيب حقاً فإذا اشتغلت بعداوة العدو فاتتك حمبة احلبيب ونال عدوك مراده منك وكتب الشعراين إىل 
شيخ له باملغرب يشكو له إذاية اخللق فكتب له الشيخ ال تشتغل مبن يؤذيك قط واشتغل باهللا يرده عنك وقد 

لط يف هذا األمر خلق كثري واشتغلوا مبن آذاهم فطال األذى مع األمث ولو أهنم رجعوا إىل اهللا لكفاهم أمرهم غ
ولردهم عنهم والسالم هكذا مسعت هذه احلكاية من الشيخ وقال الشيخ زروق رضي اهللا عنه وإمنا يندفع 

منوا وعلى رهبم يتوكلون وقيل الشيطان الشيطان بالتوكل واإلميان قال تعاىل أنه ليس له سلطان على الذين آ
كلب أن اشتغلت مبقاومته مزق األهاب وقطع الثياب وأن رجعت إىل ربك صرفه عنك برفق وقال ذو النون 



املصري رضي اهللا عنه أن كان هو يرانا من حيث ال نراه فاهللا يراه من حيث ال يرى اهللا فاستعن باهللا عليه اه 
ال نعرف قلت ومن عرف اهللا ذات الشيطا ن من نوره فلم يبق يعرف إال اهللا ولذلك قال بعضهم حنن قوم 

الشيطان قيل له أو ليس قد ذكره اهللا يف كتابه قال أجل ولكن اشتغلنا باهللا فكفانا أمره حىت نسيناه وباهللا 
تعاىل ربنا  التوفيق مث ذكر حكمة وجوده فقال جعله لك عدوا ليحوشك به إليه قلت مل خيلق اهللا شيئاً عبثاً قال

ما خلقت هذا باطالً سبحانك فإجياد الشيطان له حكم أوهلا احنياش عباده إليه ألن العبد الشعيف إذا رأى عدوا 
يطلبه هرب إىل سيده والتجأ إىل حصنه فيكفيه أمره الثانية قيام احلجة على عباده فإذا خالفوا أمره قال هلم 

  ه احلجة البالغة الثالث كونهأتبعتهم عدوى وعصيتم أمرى قال تعاىل قل فلل

منديالً للعار متسح فيه أوساخ األقذار وكذلك النفس والدنيا الرابعة ظهور مزية املؤمن مبجاهدته وحماربته فهذه 
حكم يف تسليط الشيطان على اإلنسان واهللا غالب على أمره وهو العليم احلكيم حكاية روى أن الشيطان 

هو يضحك فقال له سهل مما ضحكك يا لعني وقد أبلست ويئست من تعرض لسهل بن عبد اهللا التستري و
رمحة اهللا فقال يا سهل أنا شئ واهللا تعاىل يقول ورمحيت وسعت كل شئ فقال سهل أنه يقول فسأكتبها للذين 

ستقون فأين أنت من التقوى فقال التقوي صفة العبد والرمحة صفة الرب وأين الفاين من الباقي فلم جيد سهل 
قلت وقد جياب بأن هذه الشبهة مبنية على النظر للفرق وأما على اجلمع فالرمحة وصفة والتقوى فعله  جواباً

وفعله يقيد وصفه والكل منه إليه ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون مث ذكر حكمة ظهور النفس فقال وحرك 
قبالك وتوجهك إليه ألن النفس عليك النفس ليدمي إقبالك عليه قلت إمنا حرك احلق تعاىل عليك النفس ليدوم إ

ملا غلبت عليها البشرية جرهتا إليها فهي دائماً هتوي بك إىل أرض الشهوات وأنت دائماً تريد أن تعرج إىل مساء 
احلقوق والواجبات هي تريد أن تركن إىل أصلها من عامل الصلصال والطني وأنت تريد أ، تردها إىل أصل 

السكون يف عامل األشباح وأنت تريد أن ترقفيها إىل عاملي األرواح فهي دائماً  روحانيتها يف أعلى عليني هي تريد
تريد التسفل وأنت دائماً تريد الترقي فهذا معىن دوام إقبالك عليه وسيأيت لوال ميادين النفوس ما حتقق سري 

إليه ولذلك كان شيخ السائرين فالنفس والشيطان نعمتان يف الباطن إذ لوالمها ما حتركت إليه وال حتقق سريك 
شيخنا موالي العريب رضي اهللا عنه إذا اشتكى إليه أحد بالنفس يقول أما أنا فجزا اهللا عين خرياً ما على األفضل 
اهللا وفضلها واهللا ما ننسى مجيلها يشري هلذا املعىن الذي ذكرناه ومها نقمتان يف الظاهر ملن وقف معهما وحجب 

ن والدنيا والناس قواطع ملن قطعوا به الطريق موصالت للحضرة ملن وقف هبما واحلاصل أن النفس والشيطا
للتحقيق وسبق له من اهللا التوفيق والنفس أصعب من الشيطان ألنه عدو متصل وأنت به شفيق فهي أقبح من 

ا الدنيا سبعني شيطاناً يف قطع الطريق وذكر أين القسطالين عن أمحد بن سهل رمحه اهللا انه قال أعداؤك أربعة أوهل
وسالحها لقاء اخللق وسجنها اخللوة الثاين اهلوى وسالحه الكالم وسجنه الصمت الثالث الشيطان وسالحه 

الشبع وسجنه اجلوع الرابع النفس وسالحها النوم وسجنها السهر وقد نظم بعضهم هذه القواطع فقالالً للعار 
مزية املؤمن مبجاهدته وحماربته فهذه حكم يف  متسح فيه أوساخ األقذار وكذلك النفس والدنيا الرابعة ظهور

تسليط الشيطان على اإلنسان واهللا غالب على أمره وهو العليم احلكيم حكاية روى أن الشيطان تعرض لسهل 
بن عبد اهللا التستري وهو يضحك فقال له سهل مما ضحكك يا لعني وقد أبلست ويئست من رمحة اهللا فقال يا 

يقول ورمحيت وسعت كل شئ فقال سهل أنه يقول فسأكتبها للذين ستقون فأين أنت سهل أنا شئ واهللا تعاىل 



من التقوى فقال التقوي صفة العبد والرمحة صفة الرب وأين الفاين من الباقي فلم جيد سهل جواباً قلت وقد 
ه يقيد وصفه جياب بأن هذه الشبهة مبنية على النظر للفرق وأما على اجلمع فالرمحة وصفة والتقوى فعله وفعل

ذكر حكمة ظهور النفس فقال وحرك عليك النفس ليدمي  والكل منه إليه ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون مث 
إقبالك عليه قلت إمنا حرك احلق تعاىل عليك النفس ليدوم إقبالك وتوجهك إليه ألن النفس ملا غلبت عليها 

وأنت دائماً تريد أن تعرج إىل مساء احلقوق  البشرية جرهتا إليها فهي دائماً هتوي بك إىل أرض الشهوات
والواجبات هي تريد أن تركن إىل أصلها من عامل الصلصال والطني وأنت تريد أ، تردها إىل أصل روحانيتها يف 

أعلى عليني هي تريد السكون يف عامل األشباح وأنت تريد أن ترقفيها إىل عاملي األرواح فهي دائماً تريد التسفل 
تريد الترقي فهذا معىن دوام إقبالك عليه وسيأيت لوال ميادين النفوس ما حتقق سري السائرين فالنفس  وأنت دائماً

والشيطان نعمتان يف الباطن إذ لوالمها ما حتركت إليه وال حتقق سريك إليه ولذلك كان شيخ شيخنا موالي 
 عين خرياً ما على األفضل اهللا وفضلها العريب رضي اهللا عنه إذا اشتكى إليه أحد بالنفس يقول أما أنا فجزا اهللا

واهللا ما ننسى مجيلها يشري هلذا املعىن الذي ذكرناه ومها نقمتان يف الظاهر ملن وقف معهما وحجب هبما 
واحلاصل أن النفس والشيطان والدنيا والناس قواطع ملن قطعوا به الطريق موصالت للحضرة ملن وقف للتحقيق 

والنفس أصعب من الشيطان ألنه عدو متصل وأنت به شفيق فهي أقبح من سبعني وسبق له من اهللا التوفيق 
شيطاناً يف قطع الطريق وذكر أين القسطالين عن أمحد بن سهل رمحه اهللا انه قال أعداؤك أربعة أوهلا الدنيا 

سالحه وسالحها لقاء اخللق وسجنها اخللوة الثاين اهلوى وسالحه الكالم وسجنه الصمت الثالث الشيطان و
  الشبع وسجنه اجلوع الرابع النفس وسالحها النوم وسجنها السهر وقد نظم بعضهم هذه القواطع فقال

  بالنبل عن قوس له توتري... أين بليت بأربع يرميين 
  يا رب أنت على اخلالص قدير... إبليس والدنيا ونفسي اهلوى 

الشيطان مث النفس لكن ذكرها على وجه توحيدي وقد ذكر هذه القواطع الشيخ فذكر أوالً الدنيا مث الناس مث 
مل يذكرها على أهنا سوى أو قواطع وإمنا ذكر أسرارها وحكمة وجود فلله دره ما أشد معرفته بالتوحيد وأسرار 

التفريد نفعنا اهللا بذكره وخرطنا يف سلكه آمني هذا آخر الباب الرابع والعشرين وحاصلها ذكر غاية النعمي 
هه الكرمي فمن حتقق به فال تعتريه أحزان وال مهوم مث ذكر القواطع اليت تقطع اليت تقطع عنه وهو شهود نور وج

وهي الدنيا وما يتعلق هبا من رياسة علم غري نافع وجاه وغريه واخللق وما يتعلق بأذيتهم والشيطان والنفس بكن 
احلس أفضى إىل شهود نور  ذكرهم على وجه التحقيق ال عل وجه التشريع فإذا خلص من هذه القواطع يف

عظمة ربه يف جتلياته فيتواضع من األشياء كلها ملعرفته فيها كما أشار إىل ذلك يف الباب اخلامس والعشرين 
بقوله وقال رضي اهللا عنه من أثبت لنفسه تواضعاً فهو املتكرب حقاً إذ ليس التواضع إال عن رفعة فمىت أثبت 

تواضع هو جماهدة النفس يف وضعها وسقوطها فهي تريد الرفعة وأنت تريد لنفسك تواضعاً فأنت املتكرب قلت ال
السقوط فإذا حققت ونظرت بعني فكرتك وجدت األشياء كلها ستوية معك يف اخللقة والتجلي من النملة إىل 

يف  الفيل فاملتجلى يف النملة هو املتجديل يف الفيلة فأنت والكلب يف حقيقة اخللقة سواء وإمنا وقع التفضيل
التشريع واحلكمة عند أهل الفرق فأهل الفرق يرون املزية ألنفسهم عما سواهم فإذا تساووا بأنفسهم مع 

األشياء رأوا أهنم قد تواضعوا ويف احلقيقة إمنا تكربوا ألهنم أثبتوا املزية ألنفسهم ورفعوها مث أثبتوا هلا التواضع 



مل يثبتوا ألنفسهم مزية قط رأوا األشياء كلها سواء خلقاً  فهم املتكربون على خلق اهللا حقاً والعارفون باهللا
واحداً فلم يثبتوا ألنفسهم رفعاً وال وضعاً فهم متواضعون من أول مرة فتواضعهم حقيقي أصلي فمن أثبت 

لنفسه تواضعاً ورأى أهنا تواضعت دون قدرها فهو املتكرب حقاً حيث جعل هلا قدراً زائداً على خلق اهللا إذ ليس 
تواضع واثباته للنفس إال عن رفعة هلا أوالً فمىت أثبت لنفسك أيها الفقري تواضعاً فأنت املتكرب حقاً وال تكون ال

متواضعاً حىت ترى األشياء كلها مثلك أو أحسن منك أن عصيت ربك قال أبو يزيد ما دام العبد يرى يف اخللق 
يمة  أشر منه فهو متكرب وال يكون متواضعاً حىت مل يثبت لنفسه حاالً وال مقاالً وقال بعضهم من رأى لنفسه ق

على الكلب فهو متكرب ممقوت عند اهللا وإمنا يتضع العبد بقدر حتققه بعلو قدر سيده والنفس إن مل تتصف بالذل 
واهلوان حقيقة فهي غري مشاهدة لعظمة اهللا ألن أصل نشأة النفس الضعف والذل واهلوان وال صالح إال يف 

وتربيها من رؤية العز واجلاه ومن تربيها من ذلك وقال اجلنيد رضي اهللا عنه من رأى نفسه قد  الرجوع ألصلها
تواضعت فهو حيتاج إىل تواضع ولو تربأ منها ومن تواضعها لكان متواضعاً اه ويف احلديث عن رسول اهللا صلى 

واملتواضعون يف الدنيا هم أصحاب  اهللا عليه وسلم إمنا الكرم التقوى وإمنا الشرف التواضع وإمنا الغىن اليقني
املنابر يوم القيامة إذا تواضع العبد رفعه اهللا إىل السماء السابعة وال يزيد التواضع للعبد إال رفعة فتواضعوا 

لريفعكم اهللا وإذا رأيتم املتواضعني من أميت فتواضعوا هلم وإذا رأيتم املتكربين من أميت فتكربوا عليهم فإن ذلك 
ار هبم اه أوحى اهللا إىل موسى عليه السالم إمنا أقبل عمل من تواضع لعظميت ومل يتكرب على خلقي مذلة هلم وض

وألزم قلبه خويف وقطع النهار بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلي اه مث فسر التواضع الكامل فقال 
ع رأى أنه دون ما صنع ليس املتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ولكن املتواضع الذي إذا تواض

قلت التواضع احلقيقي هو الذي ينشأ ممن يشاهد األشياء كلها منه فإذا تواضع معها رأى أهنا تستحق أكثر من 
ذلك التعظيم وأن نفسه يف الدناءة والذل دون أي أسفل مما صنع من التواضع وليس املتواضع الذي يرى لنفسه 

ن نفسه فوق وأفضل مما صنع من التواضع فهذا هو املتكرب ألنه أثبت مزية على األشياء فإذا تواضع معها رأى أ
بلها حيكي عن أيب احلسن بن الكرنيب أستاذ  لنفسه تواضعاً مما تستحقه وهذه احلكمة كأنه أن بيان وتتميم ملا ق

داره يف  اجلنيد رضي اهللا عنهما أن رجالً دعاه ثالث مرات إىل طعامه مث يرده فريجع إليه بعد ذلك حىت أدخله
املرة الرابعة فسأله عن ذلك فقال قد رضيت نفسي على الذل عشرين سنة حىت صارت مبنزلة الكلب يطرد 

  فينطرد مث

يدعى فيعود ويرمي له عظم فيجيب ولو رددتين مخسني مرة مث دعوتين بعد ذلك الجبتك قال أبو طالب رضي 
يده وقال أن كان مث شيء هللا تعاىل فقال  اهللا عنه وحدث عن بعض الصوفية أنه وقف على رجل يأكل فمد

اجلس فكل فقال اعطين يف كفي فأعطاه يف كفه فقعد يف مكانه يأكل فسأله عن امتناعه من اجللوس معه فقال 
أن حايل مع اهللا تعاىل الذل فكرهت أن أفارق حايل وقال السهر وردى رأيت شخنا ضياء الدين أبا النجيب 

وقد بعث له بعض أبناء الدنيا طعاماً على رؤوس األسارى من األفرنج وهم يف  وكنت معه يف سفره إىل الشام
قيودهم فمدت السفرة وقال للخادم حضر األساري مع الفقراء فجاء هبم وأقعدهم على السفرة صفاً واحداً 

وقام الشيخ من سجاته ومشى إليهم وقعد معهم كالواحد منهم وأكل وأكاوا وظهر لنا على وجهه ما نزل 
باطنه من التواضع هللا واإلنكسار يف نفسه وانسالخه عن التكرب عليهم وكان الشيخ الفقيه عبد الرمحن بن سعيد 



اً ميشي يف يوم شات كثري الطني فاستقبله كلب ميشي على الطريق  من الفقهاء والعلماء العاملني بينهما هو يوم
مل للكلب طريقاً وقف ينتظره ليجوز فلما قرب اليت كان عليها قال من رآه رأيت الشيخ قد لصق باحلائط وع

منه الكلب ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل وترك الكلب ميشي فوقه فلما جاوزه الكلب وصلت إليه 
فوجدته وعليه كآبة فقلت له يا سيدس رأيتك اآلن صنعت شيئاً استغربته كيف رميت بنفسك يف الكني 

قال يل بعد أن عملت له طريقاً تفكرت وقلت ترفعت على الكلب وتركت الكلب ميشي يف املوضع النقي ف
وجعلت نفسي أرفع بل هو واهللا أرفع مين وأوىل بالكرامة ألين عصيت اهللا تعاىل وأنا كثري الذنوب والكلب ال 
ذنب له فنزلت له عن موضعي وتركته ميشي عليه وأنا اآلن أخاف من اهللا أال يعفو عين ألين رفعت نفسي على 

هو خريي مين اه نقله الشيخ ابن عباد رضي اهللا عنه قم أن التواضع منه ما يكون جماهدة وتصنعاً وهو من 
جماهدة أهل اليمني من السائرين ومنه ما يكون اختيارياً حقيقاً وهو تواضع العارفني ألأنه ناشئ عن شهود عظمة 

بقوهلن التواضع احلقيقي هو ما كان ناشئاً عن املعبود فال يتخلف إال يف وقت الغفلة وهو قليل وهو الذي أبانه 
شهود عظمته وجتلى صفته قلت التواضع احلقيقي هو تواضع العارفني ألنه ناشئ عن شهود عظمة احلق وجتلى 

ذاته وصفاته وهو من عطف التفسري ألن جتلى الصفات هو عني عظمة الذات وذلك أن احلق تعاىل كان يف أزله 
تسمياً بأمسائه يف خفاء ولطف مل يعرفه أحد فلما أراد أن يعرف أظهر بقدرته واراداته القدمي متصفاً بصفاته وم

عظمة ذاته املقدسة متصفاً بصفاته األزلية فتجلت القدرة لعظيمة الذات فشهود عظمة الذات هو شهود جتلى 
دعوتين بعد الصفات وإليه أشار صاحب العينية بقوهلى فيعود ويرمي له عظم فيجيب ولو رددتين مخسني  مرة مث 

ذلك الجبتك قال أبو طالب رضي اهللا عنه وحدث عن بعض الصوفية أنه وقف على رجل يأكل فمد يده وقال 
أن كان مث شيء هللا تعاىل فقال اجلس فكل فقال اعطين يف كفي فأعطاه يف كفه فقعد يف مكانه يأكل فسأله عن 

الذل فكرهت أن أفارق حايل وقال السهر وردى رأيت امتناعه من اجللوس معه فقال أن حايل مع اهللا تعاىل 
شخنا ضياء الدين أبا النجيب وكنت معه يف سفره إىل الشام وقد بعث له بعض أبناء الدنيا طعاماً على رؤوس 

األسارى من األفرنج وهم يف قيودهم فمدت السفرة وقال للخادم حضر األساري مع الفقراء فجاء هبم 
واحداً وقام الشيخ من سجاته ومشى إليهم وقعد معهم كالواحد منهم وأكل وأكاوا  وأقعدهم على السفرة صفاً

وظهر لنا على وجهه ما نزل باطنه من التواضع هللا واإلنكسار يف نفسه وانسالخه عن التكرب عليهم وكان 
شات كثري الطني  الشيخ الفقيه عبد الرمحن بن سعيد من الفقهاء والعلماء العاملني بينهما هو يوماً ميشي يف يوم

فاستقبله كلب ميشي على الطريق اليت كان عليها قال من رآه رأيت الشيخ قد لصق باحلائط وعمل للكلب 
طريقاً وقف ينتظره ليجوز فلما قرب منه الكلب ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل وترك الكلب ميشي 

ه يا سيدس رأيتك اآلن صنعت شيئاً استغربته فوقه فلما جاوزه الكلب وصلت إليه فوجدته وعليه كآبة فقلت ل
كيف رميت بنفسك يف الكني وتركت الكلب ميشي يف املوضع النقي فقال يل بعد أن عملت له طريقاً تفكرت 

وقلت ترفعت على الكلب وجعلت نفسي أرفع بل هو واهللا أرفع مين وأوىل بالكرامة ألين عصيت اهللا تعاىل وأنا 
يه وأنا اآلن أخاف من اهللا أال يعفو كثري الذنوب والكلب ال ذ نب له فنزلت له عن موضعي وتركته ميشي عل

عين ألين رفعت نفسي على من هو خريي مين اه نقله الشيخ ابن عباد رضي اهللا عنه قم أن التواضع منه ما 
تواضع العارفني يكون جماهدة وتصنعاً وهو جماهدة أهل اليمني من السائرين ومنه ما يكون اختيارياً حقيقاً وهو 

ألأنه ناشئ عن شهود عظمة املعبود فال يتخلف إال يف وقت الغفلة وهو قليل وهو الذي أبانه بقوهلن التواضع 



احلقيقي هو ما كان ناشئاً عن شهود عظمته وجتلى صفته قلت التواضع احلقيقي هو تواضع العارفني ألنه ناشئ 
طف التفسري ألن جتلى الصفات هو عني عظمة الذات عن شهود عظمة احلق وجتلى ذاته وصفاته وهو من ع

وذلك أن احلق تعاىل كان يف أزله القدمي متصفاً بصفاته ومتسمياً بأمسائه يف خفاء ولطف مل يعرفه أحد فلما أراد 
أن يعرف أظهر بقدرته واراداته عظمة ذاته املقدسة متصفاً بصفاته األزلية فتجلت القدرة لعظيمة الذات فشهود 

  الذات هو شهود جتلى الصفات وإليه أشار صاحب العينية بقولهعظمة 

  هو الكون عني الذات واهللا جامع... فأوصافه واألسم واألثر الذي 
فالتواضع احلقيقي هو الذي ينشأ عن شهود عظمة الذات ونور الصفات فلذلك ترى العارفني يتواضعون مع 

نون املصري رضي اهللا عنه من أراد التواضع فليوجه احلجر واملدر وكل شئ ملعرفتهم يف كل شئ قال ذو ال
سلطان نفسه ألن النفوس كلها  نفسه إىل عظمة اهللا فإهنا تذوب وتصغر ومن نظر إىل سطان اهللا تعاىل ذهب عنه 

حمقورة عند هيبته ومن أشرف التواضع أال ينظر إىل نفسه دون اهللا تعاىل اه واحلاصل أن التواضع احلقيقي إمنا 
فني ألهنم حني شهدوا عظمة احلق خرجت عنهم أوصاف نفوسهم إذ ال خيرج عن الوصف إال شهود هو للعار

الوصف كما ذكره بقوله ال خيرجك عن الوصف إال شهود الوصف فال خيرجك عن أوصاف نفسك الذميمة 
إال شهود أوصاف ربك العظيمة فال خيرجك عن دناءة نفسك إال شهود كرم ربك فال خيرجك عن شهود 

صافك احلادثة إال شهود أوصاف ربك القدمية فيخرجك عن شهود فعلك بشهود فعله وعن شهود صفاتك أو
بشهود صفاته وعن شهود ذاتك بشهود ذاته وقد سئل شيخ أشياخنا القطب ابن مشيش عن حقيقة احملبة سأله 

ل وقدس اجلالل تلميذه أبو احلسن رضي اهللا عنهما فقال احملبة أخذ القلب وخطفه عند كشف نور اجلما
والشرب مزج األوصاف باألوصاف واألخالق باألخالق واألنوار باألنوار واألمساء باألمساء والنعوت بالنعوت 
واألفعال باألفعال اخل فما دام العبد مل يشاهد أوصاف ربه العظيمة ال ميكنه أن خيرج عن أوصاف نفسه اللئيمة 

وتارة عليه بني طلوع ونزول خبالف ما إذا شاهد أوصاف ربه فإنه  خروجاً كلياً وإمنا يكون ذلك جماهدة تارة له
يغيب عن نفسه قد تواله حمبوبه فكان مسعه وبصره ويده ورجله ومؤيداً له فال يتصرف إال باهللا ومن يعتصم باهللا 

  فقد هدى إىل صراط مستقيم وانشدوا
  بنقص يف اجلبلة أو كمال... إذا حزنت الفخار فال تبال 

  وال التذكري فخر للهالل... يث اسم الشمس نقص فما التأن
يشري إىل أنه إذا حتقق الفناء يف الذات والبقاء باهللا فال نقص للنفس وال كمال وإمنا الكمال للكبري املتعال فله 
احلمد والثناء على كل حال كما قال الشيخ رضي اهللا عنه املؤمن يشغله الثناء على اهللا عن أن يكون لنفسه 

وتشغله حقوق اهللا عن أن يكون حلظوظه ذاكراً قلت النفس عند حتقق الفناء ال وجود هلا حىت تذكر وال شاكراً 
فعل هلا حىت تشكر فليس للعارف عن نفسه أخبار حىت خيرب عنها بفعل شيء فضالً عن أن يشكر هلا وصفاً قد 

ذات احلق عن شهود ذاته  استغرقه شهود فعل احلق عن فعله وشهود وصف احلق عن شهود وصفه وشهود نور
فيشغله الثناء على اهللا عن اإللتفات إىل ما سواه إذ ال يشهد يف الكون إال إياه وتشغله حقوق احلق عن اإللتفات 
اً ألهنم  إىل حظوظ النفس إذ ال نفس مع الفناء فال يبقى إال حقوق العامل إال سىن فتنقلب احلظوظ يف حقه حقوق

أرض احلظوظ أرواحهم من طلب احلظوظ معجلة أو مؤجلة نفسانية أو روحانية  إذا نزلوا من عش احلضرة إىل



أن صدر منهم عمل رأوه منة من اهللا فيستحيون أن يطلبوا عليه عوضاً أو غرضاً كما أبان ذلك بقوله ليس 
ظوظ احملب الذي يرجو من حمبوبه عوضاً ويطلب منه غرضاً قلت ال شك أن احملبة اليت تكون على الرحوف واحل
ليست مبحبة وإمنا هي مصانعة لقضاء احلاجة فمن أحب أحداً ليعطيه أو ليدفع عنه فإمنا احب نفسه إذ لوال 
ا أحبه قال أبو حمد رومي رضي اهللا عنه من أحب العوض نغص العوض إليه حمبوبه وأيضاً  غرض نفسه فيه م

بة سيده ال يعرج على سواء مرضاته ويف فطالب العوض إمنا هو بائع يريد أن يعطي لينال واحملب مقتول يف حم
ل   معىن ذلك قي

  انصف احملبوب فيه لسمح... بىن احلي على اجلور فلو 
  عاشق يطلب تأليف اجلمح... ليس يستحسن يف حكم اهلوى 

ومما ال يستحسن أيضاً يف حكم احملبة واهلوى إظهار احلزن أو الكآبة من أجل اجلفاء من احملبوب أو الشكوى 
لبذلك بل ا   لواجب هو التجلد والتصرب على جفاء احملبوب حىت يظفر باملطلوب ويف ذلك قي

ا    امحل الصد واجلفا با معنا... أن شكوى اهلوى فما أنت من
  أي دعواك يف اهلوى ال قل يل أينا... تدعى مذهب اهلوى مث تشكو 

  ألعطيناك كل ما تتمنا... لو وجدناك صابراً هلوانا 
  حيث اقتضى لتركها قبوال... الً فادرك املعلوم واجملهو

قلت فإذا دخل الفقري اخللوة فينبغي أن يستعمل معها العزلة وهي عزلة القلب فاخللوة لألشباح والعزلة للقولب 
فال بد فيها من التفرغ الكلي واألمل ينتفع هبا ويف احلكم ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل هبا ميدان فكرة 

دواء القلب وال يشفى القلب إال إذا تفرغ من اإلخالط الردية فإن القلب كاملعدة فاملقصود من اخللوة هو 
كلما كثر عليه األخالط مرض وهي اخلواطر والشواغب فإذا تفرغ القلب نفعه الذكر وإال فال مث ال يزال 

ذكره اللسان مستعمالً للذكر هلجابه حىت يصمت اللسام ويبقى اجلنان ذاكراً وينبغي أن يستثيبت اجلنان ما ي
فإن ذكر اللسام بال جنان قليل النهوض إىل حضرة العيان مث ال يزال يذكر بلسانه ويستثبته جبنانه حىت جيري 

معناه يف فؤاده ويتمكن نوره يف قلبه مث جيري ذلك يف مجيع أعضائه كما جيري الدم يف سائر حسده وكما جيري 
بذكر اهللا ولقد مسعت شيخ شيخنا موالى العريب رضي اهللا  املاء يف األغصان الرطبة فيكون البدن كله يتحرك

عنه يقول بقيت أربع سنني نذكر األمس املفرد حىت كان البدن كله يتحرك بالذكر فكنت إذا وضعت يدي 
على فخذي لسكنه حترك الفخذ اآلخر وإذا وضعت يدي على الفخذ اآلخر حنرك الفخذ اآلخر اه فإذا صفت 

ند ذلك حياذيها لوائح الغيوب وهي أنوار املواجهة تقدمه ألنوار املشاهدة ألن مرآت القلب وجتوهرت فع
املشاهدة تكون لوائح مث طوالع مث تشرق مشس العرفان فما هلا غروب عن العيان فعند ذلك يكاشف حبقائق 

ا األشياء فيدرك سر كل موجود ويعلم حقيقة كل معلوم وكل جمهول يعين ما كان جمهوالً صار عنده معل وماً وم
ا يطلع على سر املتشاهبات وحقائق املشكالت فتتسع عليه دائرة العلوم  كان معلوماً أردك سره وحكمته وهن

  وخترق له خمازن الفهوم وخيرجم إىل فضاء الشهود وقال آخر
  واحلسن ملك مطاع جار أم عدال... احلب ديين فال أبغي به بدال 

  رم ولكن يف رضاك حالوالذل م... والنفس عزت ولكن فيك أبذهلا 



  ال أشتكي منك الصدا وال ملال... يا من عذايب عذب يف حمبته 
وأن شئت قلت احملبة هي أخذ الرب بقلب العبد حبيث ال يلتفت إىل غريه أو أخذ مجال احملبوب مبحبة القلب 

الناس ال مرأة  حىت ال جيد مساغا لآللتفات لسوى احملبوب فمىت وقع اإللتفات نقص احلب على قدره قال بعض
أين أحبك فقالت وكيف وخلفك من هو خري مين فالتفت فقالت قبحك اهللا من حمب تدعى احملبة وتلتفت للغري 

وكذلك العبد إذا ادعى حمبة سيده مث أحب شيئاً أو استحسن شيئاً من السوى أو اشتكى شيئاً أو خاف شيئاً 
ليس فيخ فضحته شواهد اإلمتحان مث علل الشيخ كون  سواء حمبوبه فهو ناقص احملبة أو مدعيها ومن ادعى ما

احملبة على العوض مدخولة فقال فإن احملب من يبذل لك ليس احملب من تبذل هلقلت احملب يف الشئ هو الذي 
يبذل نفسه فيه وفليه ويزهد يف جنسه من أجله وال يصح ذلك على التمام إال يف جانب الذي أسبغ عليك 

يك أوال باإلجياد وثانياً باألمداد وأعطاك كل ما تريد وملكك الكون كله تتصرف فيه سوابغ األنعام أنعم عل
خلق لكم ما يف األرض مجيعاً فهذا سبب حمبة العوام وأما  كما تريد قال تعاىل وآتاكم من كل ما سألتموه وقال 

  ة هبائه وأنشدواحمبة اخلواص فهي ناشئة عن شهود مجاله وهبائه فغابوا يف شهود مجاله وتاهوا يف حضر
  الكل ملا سقيت تاهوا... يا ساقي القوم من شذاه القوم من شذاه 

  وصرحوا باهلوي وفاهوا... غابوا وبالسكر فيك طابوا 

فهؤالء باعوا أرواحهم يف طلب موالهم مث استقلوا ما باعوا واستحيوا مما بذلوا لقلة أعطوام يف جانب ما طلبوا 
ى الوجود فال تقله أرض وال تظله مساء قد فتحت له ميادين الغيوب وتطهر ويف ذلك وبصري حاكماً بسره عل

ا أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون فقوله فيصمت  من مجيع املساوي والعيوب فال تعلم نفس م
اللسان اللسام وهو جيري يعين أنه ينطبع الذكر يف القلب انطباعاً كلياً حىت جيري الذكر على القلب ولو سكت 

وهذا هو املقصود من الذكر وقوله وقدر ما جتوهر اخل حيتمل أن يكون إنشاء ومعناه األمر باستثبات القلب عند 
ذكر اللسان أي ويستثيب اجلنان ما ذكره اللسان فيكون بقدر ما جتوهر اللسان يستثنيه وحيتمل أن يكون 

ذكر اللسان إخباراً ومعناه وبقدر ما يتجوهر اللسان بالذكر يدخل يف ا لقلب فيستثيبه فيكون فيه احلض على 
ذكر اللسان وهو أوىل ألن ذكر اللسان إذا مل  لعله يدخل اجلنان واالحتمال األول فيه احلض على احلضور عند 

تصحبه جماهدة ال يفضي إىل القلب لو كثر وقوله مث جري معناه يف الفؤاد يعين انه ينصبغ القلب مبعىن الذكر 
ا حاذى مرآة القليب أي فعند انصباغ بالذكر وطمأنينته حىت ال ينفك ع نه وهي الطمأنينة بذكر اهللا وقوله فعند م

به حياذى مرآة قلبه الصافية اجمللوة أنوار الغيوب وهو الذي أراد بقوله لوح الغيوب وتسمى اللوائح وإمنا قصره 
ن أنوار الشهود فانطوى عند ذلك وجود للوزن فإذا اطلعت له لوائح الغيوب ظهر ما كان خمتبئاً أي خفياً م

  كل موجود ويف ذلك يقول الششترى
طويت جطي... لقفد جتلى ما كان خمىب    والكون كل 

  مين على دارت كؤسي من بعد موتى تراين حي
ويف بعض النسخ فعند ما حاذى أمري القلب أي وهو من إضافة الصفة إىل املوصوف أي فعند جرى الذكر يف 

قلب هو سطالن اجلسد لوائح الغيوب ويف بعض النسخ بلفظ ما املصدرية بعد عند والعامل يف الفؤاد حاذى ال
  الكرة يقول سلطان العشاقي ابن الفارض رضي اهللا عنه



  ملبشري بقدومكم مل أنصف... لو أن روحي يف يدي ووهبتها 
  مايل سوى روحي وباذل روحه يف حب من يهواه ليس مبسرف

  يا خيبة املسعى إذا مل تسعف... تين فلئن رضيت هبا فقد أسعف
قال الشيخ أبو عبد اهللا القرشي رضي اهللا عنه حقيقة احملبة أن هتب كلك مل أحببته حىت ال يبقى لك منهن شيء 

وقال أبو يعقوب السوسي حقيقة احملبة أن ينسى حظه من اهللا وينسى حوائجه إليه وقال الشيخ أبو احلسن رضي 
قيقة من ال سلطان على قلبه لغري حمبوبه وال مشيئة له مع مشيئته وقيل أول ما يقول اهللا اهللا عنه احملب على احل

للعبد اطلب العافية واجلنة واألعمال وغري ذلك فأن قال ال ما أريد إال أنت قال له من دخل يف هذا معي فإمنا 
  ذلك قيل يدخل بإسقاط احلظوظ ورفع احلدوث واثبات القدم وذلك يوجب له العدم ويف معىن

  وعن الغنا واألنس باألحباب... من مل يكن بك فانياً عن حظه 
  ملنال حظ أو حلسن مآب... فألنه بني املناظل واقف 

وباجلملة فأمر احملبة كبري وحبرها خطري ويف ذلك قالوا ما خاضوا حبر الرباح حىت خاضوا حبر اخلسارة ال تنال إال 
  بذبح النفوس وترك الفلوس

  ال ينال الوصال من فيه فضله... فموتك شرط  أن ترد وصلنا
فما حتقق سري السائرين ورحيلهم إىل احملبوب إال مبحاربة النفوس وجماهدهتا وقتلها كما أبان ذلك بقوله لوال 

ميادين النفوس ما حتقق سري السائرين قلت امليادين مجع ميدان بكسر امليم وبفتحها وبه صدر يف القاموس وهو 
 استعري هنا حملاربة النفوس وجماهدهتا فهي تارة تكر عليه فتظفر به وتارة يكر عليها فيظفر هبا ويف جمال اخليل مث

  هذا املعىن قال شيخ شوخنا اجملذوب رضي اهللا عنه
  وصبح ومس عليها... سايس من النفس جهدك 

  فتعود تصطاد هبا... لعلها تدخل بيدك 

اجليلة يف أخذها وذلك أن تدخل معها شيئاً فشيئاً فتعلمها  فقد بني رضي اهللا عنه كيفية جماهدهتا وعملك
الصمت وحده مث العزلة مث تقدمها للخراب شيئاً فشيئاً تقدمها لقليل فإذا استأنست به زدهتا شيئاً آخر وهكذا 
 فأحب األعمال إىل اله أدومها وأن قل وال يعملها البطالة فورده من العمل الذي متوت به ال يتركه وقد كنت
يف حالة اجملاهدة إذا مهمت بترك وردي نادتين هواتف األكوان حىت كنت يف بعض األيام ختاطبين الصبيان يا 

هذا اليهودي حني هنتم بترك وردي نسمع يا عساس حني يسرقين شئ من احلس وهكذا وكانت جماهديت لنفسي 
نزيدها حىت كنت نفعل هبا ما نشاء قال  كلها سياسة مل أمحلها من املرة الويل إال ما تطيقه حىت تستأنس به مث

ا ذكرته من السياسة للنفس  بعض العارفني انتهى سري اجلالبني إىل الظفر بنفوسهم فإن ظفروا هبا وصلوا وم
  واالحتيال عليها هو الصواب قال يف املباحث

  انفع يف النصر من قبيله... واحتل على النفس قرب حيلة 
 تطيقه فإهنا تسقط ومتل ورمبا ترجع بالكلية قال صلى اهللا عليه وسلم اكفلوا وأما أن محلها من أول مرة ما ال

ال أرضا قطع وال ظهرا أبقي  من العمل ما تطيقونه فإن اهللا ال مبل حىت متلوا وقال ال يكن أحدكم كاملنبت 
ال سري هلم إذ ال توجه  واملنبت هو املنقطع وحاصل ما ذكره الشيخ يف هذه احلكمة أن النس على قسمني قسم 



هلم إيل فهم واقفون مع ظاهر الشريعة كلما أباحته الشريعة أخذه كان ثقيالً على النفس أو خفيفاً بل ال 
يأخذون إال اخلفيف ألهنم يقصدون رخص الشريعة وتسهيلها مما يوافق هواهم فلم يغريوا من عوائدهم 

هؤالء عوام املسلمني وقسم شاقت نفوسهم إىل وشهواهتم شيئاً فعزهم وافر وجاههم باق ودنياهم يف الزيادة و
حضرة امللك وغلبهم الشوق فتوجهوا إىل حضرته واشتغلوا مبجاهدة نفوسهم وحماسبتها فكل ما يثقل عليها 
ا خيف عليها جنبوها منه وهي تبكي هكذا يدومون عليها حىت ترتاض وتلني  أدخلوها فيه وهي متوت وكل م

ا جياهد املريد يف ترك الدنيا أو التخفيف حىت ال يبقى ما يشغله عن ربه مث وحينئذ تطاوعهم فيما يريدون فأ ول م
يف ترك الناس والفرار منهم يتنكر ملن يعرف وال يتعرف مث يف إسقاط املنزلة واجلاه حىت يسقط من عني الناس 

وغري ذلك فإذا حتققت  ويسقط الناس من عينه مث يف الذل واالنكسار قلباً وقالباً باملشي باحلفا وتعرية الرأس
  بالذل والتواضع واخلمول والفقر وسكنت يف ذلك واستحلته فقد متكن منها وملكها بل ملك الكون كله

  أشرت جبد القول ما أنا خادع... ونفسك حتوي باحلقيقة كلها 
ق سري فكل من ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسره فلوال جماهدة النفوس وحماربتها يف هذه امليادين ما حتق

السائرين إذ ال يتحقق السائر من القاعد إال مبخالفة اهلوي وخرق العوائد فمن خرق عوائد نفسه حىت استوى 
عنده العو والذل والفقر والغىن وغري ذلك من مكروهات النفوس فقد حتقق سريه ووصوله ومن مل يقدر على 

ي ال يكمل الرجل حىت يستوي قلبه يف أربعة تغيري شعرة من نفسه فال سري له وال وصول قال أبو عثمان احلري
أشياء يف املنع والعطاء والعز والذل يعين أنه يكون عنده الذل كالعز واملنع كالعطاء ال ينقص منها وقال حممد 

بن خفيف رضي اهللا عنه قدم علينا بعض أصحابنا فاعتل وكان به علة البطن فكنت أخدمه وآخذ منه الطست 
مرة فقال يل منت لعنك اهللا فقيل له كيف وجدت نفسك عند قوله لعنك اهللا قال كقوله طول الليل قال فغفوت 

رمحك اهللا وحكي عن إبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه أنه قال ما سررت يف اإلسالم إال ثالث مرات معدودات 
اً وكان به رجل حيكي احلكايات فيضحك منه الناس وكان يقول رأيت وقتاً يف معركة  كنت يف مركب يوم

الترك عالً ويقول هكذا وكان يأخذ بلحييت وميد يده على حلقي والناس يضحكون منه ومل يكن يف ذلك 
املركب عنده أحد أصغر مين وال أحقر فسررت بذلك ويوماً آخر كنت جالساً فجاء إنسان فصافعين ويوماً 

القلب حب لقاء اهللا يف كل نفس آخر كنت جالساً فجاء إنسان وبال على وقال بعضهم حقيقة زوال اهلوى من 
من غري اختيار حالة يكون عليها فإذا وجد املريد هذه العالمات يف نفسه فقد خرج من عامل جنسه ووصل إىل 

  حضرة قدسه وكان كما قال الشاعر
  فعش كل يوم من أيامك عيد... لك الدهر طوعاً واألنام عبيد 

  عنه يف هذا املعىنوكما قال سيدي أبو العباس بن العريف رضي اهللا 

  والح صباح كنت أنت ظالمه... بدا لك سر طال عنك اكتتامه 
  ولوالك مل يطبع عليه ختامه... فأنت حجاب القلب عن سر غيبه 

  على مركب الكشف املصون خيامه... فإن غبت عنه حل فيه وطنبت 
  شهى إلينا نئره ونظامه... وجاء حديث ال ميل مساعه 
  وزال عن القلب املعىن غرامه... عيمها إذا مسعته النفس طاب ن



ا ترك وهذا  فإن مل جيد املريد هذه العالمات فليستمر على سريه وال ميل وال يفتر فمن عرف ما قصدها عليه م
الكالم إمنا هو مع من أسعده اهللا فوصله إىل شيخ التربية وأما من مل يصل إليه فال يطمع يف السري أبداً ولو مجع 

ال أقلد فيه أحداً فقد صلينا كثرياً وصمنا كثرياً واعتزلنا العلوم كلها وص حب الطوائف كلها وهذا أمر ذوقي 
كثرياً وذكرنا كثرياً وقرأنا القرآن كثرياً واهللا ما عرفنا قلوبنا وال ذقنا حالوة املعاين حىت صبحنا الرجال أهل 

ن اإلنكار إىل املعرفة فإن قلت قد قال املعاين فأخرجونا من التعب إىل الراحة ومن التخليط إىل الصفا وم
احلضرمي قد انقطعت التربية وما بقي إال اهلمة واحلال فعليكم بالكتاب والسنة قلت مل يقصد احلضرمي 

انقطاعها على األبد وحاشا احلضرمي أن يتحكم على اهللا ويعجز قدرة اهللا وإمنا أراد أن يف زمانه مدعني كثريين 
رفة احلضرمي وزروق رضي اهللا عنهما تناىف هذا القصد وعلى تقدير صدورها منهما فحذر أهل زمانه منهم ومع

فليسا مبعصومني فكل كالم يرد ويقبل إال الكالم صاحب الرسالة صلى اهللا عليه وسلم قد وجد بعد احلضرمي 
نا هذا مشهورون رجال كانوا من أهل التربية النبوة باحلال واملقال واهلمة ال ميكن عدهم وهم موجودون يف زمان

كنار على علم قد هدى اهللا على أيديهم خلقاً كثرياً وخرج على أيديهم من األولياء ما ال يعلمهم إال من من 
عليهم مبعرفتهم قال يف لطائف املنن إمنا يكون االقتداء يوىل ذلك اهللا عليه وأطلعك على ما أودعه من 

خصوصيته فألقيت إليه القياد فسلك بك سبيل اخلصوصية لديه فطوى عنك شهود بشريته وعرفك وجود 
الرشاد يعرفك برعونات نقسك ودفائنها وكمائنها ودقائقها ويدلك على اجلمع على اهللا ويعلمك الفرار مما 

سوى اهللا ويسايرك يف طريقك حىت تصل إىل اهللا يوفقك على إساءة نفسك ويعرفك بإحسام اهللا إليك فتفيدك 
ها وعدم الركون إليها ويفيدك العلم بإحسام اهللا إليك اإلقبال عليه والقيام الشكر معرفة إساءة نفسك اهلرب من

إليه والدوام على ممر الساعات بني يديه قال فإن قلت فأين من هذا وصفه لقد دللتين على أغرب من عنقاء 
د مرشداً وجتد مغرب فاعلم أنه ال يعوزك وجدان الدالني وإمنا يعوزك وجدان الصدق يف طلبهم جد صدقاً جت

ذلك يف كتاب اهللا قال تعاىل أمن جييب املضطر إذا دعاءه وقال فلو صدقوا اهللا لكان خرياً هلم فلوم اضطررت 
إىل من يوصلك إىل اهللا اضطرار الطمآن إىل املاء واخلائف إىل إال من لوجذت ذلك أقرب إليك من وجود 

قدته لوجدت احلق منه قريباً ولك جميباً ولوجدت طلبك ولو اضطررت إىل اهللا اضطرار االم لولدهم إذا ف
الوصول غري متعذر عليك ولتوجه احلق بتيسري ذلك عليك اه قال الشيخ ابن عباد رضي اهللا عنه ويف كالمه 
تنبيه على أن الشيخ من منح اهللا وهداياه للعبد املريد إذا صدق يف إرادته وبذل جهده يف منا صحة مواله ال 

ال يشترط مث قال وعند ذلك يوفقه اهللا تعاىل الستعمال األدب معه ملا على ما يزعمه من  ال علم عنده من كونه 
أشهده من على مرتبته ورفيع درجته اه وقال أيضاً يف لطائف املنن وليس شيخك من سعمت منه إمنا شيخك من 

ن دعاك إىل أخذت عنه وليس شيخك من واجهتك عبارته إمنا شيخك من سرت فيك إشارته وليس شيخك م
الباب إمنا شيخك من رفع بينك وبينه احلجاب وليس شيخك هو الذي ما زال جيلو مرآة قلبك حىت جتلت فيه 
أنوار ربك هنض بك إىل اهللا فنهضت إليهي وسار بك حىت وصلت إليه وال زال حماذياً لك حىت ألقاك بني يديه 

 اهللا تعاىل جمازى عبارة عن قطع العالئق والعوائق فزج بك يف نور احلضرة وقل ها أنت وربك اه والسري هنا إىل
وإال فاألمر كما قال الشيخ ال مسافة بينك وبينه حىت تطويها رحلتك وال قطعة بينك وبينه حىت متحوها 

وصلتك قلت هذا سؤال عن حبث مقدر كأن قائالً قال له هل بيننا وبينه مسافة حىت يتحقق سري السائرين إليه 
ينك وبينه إال حجاب النفس الكثيفة وعالئق القلب الكونية فخرق عوائدها وقطع شهواهتا فقال ال مسافة ب



وقطع العالئق والعوائق هو السري إىل اهللا فمن خرق عوائد نفسه زالت عنه احلجب الظلمانية ومن قطع عالئق 
 مسافة بينك وبينه القلب فاضت عليه العلوم الربانية وأشرفت عليه الشموس العرفانية وهذا هو الوصول فال

حسية حىت تطويها رحلنك وال قطعة بينك وبينه أي ال حاجز بينك وبينه حىت متحوها وصلتك قال تعاىل ولقد 
  خلقنا اإلنسان ونعلم ما نوسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد فما حال بيننا وبينه إال

ضرة وال ميكن الغيبة عنها إال مبوهتا وموهتا يف خمالفة توهم وجود نفوسنا فلو غبنا عنها لوجدنا أنفسنا يف احل
عوائدها قال الشيخ أبو مدين من مل ميت مل ير احلق وقال الشيخ أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه ال دخول على 

ال اهللا إال من بابني إما بالفناء األكرب الذي هو املوت الطبيعي أو بافناء األصغر الذي تعنيه هذه الطائفة وق
بعضهم ال يدخل على اهللا حىت ميوت أربع موتان املوت األمحر وهو خمالفة النفس واملوت األسود وهو احتمال 
األذى من اخللق واملوت األبيض وهو اجلوع واملوت األخضر وهو لبس املرقعات قال الشطيب رضي اهللا عنه 

وأحوال قد جعل اهللا جلميعها أعواناً  واعلم أن طريق احلق تعاىل ليس فيها مفازة وال متاهة بل هي منازل
وأنصاراً وهو سبحانه يصدق وعده وينصر عبده ويهزم األحزاب وحده وإمنا املفاوز واملسافات يف الركون إىل 
املألوفات واتباع العادات ويف مساحمة النفس والوقوف مع احلس واحلدس وعند كشف الغطاء يتبني ذلك كما 

وجود نفوسنا فلو غبنا عنها لوجدنا أنفسنا يف احلضرة وال ميكن الغيبة عنها  قال صاحب املباحث األصليةوهم
إال مبوهتا وموهتا يف خمالفة عوائدها قال الشيخ أبو مدين من مل ميت مل ير احلق وقال الشيخ أبو العباس املرسي 

بيعي أو بافناء األصغر الذي رضي اهللا عنه ال دخول على اهللا إال من بابني إما بالفناء األكرب الذي هو املوت الط
تعنيه هذه الطائفة وقال بعضهم ال يدخل على اهللا حىت ميوت أربع موتان املوت األمحر وهو خمالفة النفس 

واملوت األسود وهو احتمال األذى من اخللق واملوت األبيض وهو اجلوع واملوت األخضر وهو لبس املرقعات 
احلق تعاىل ليس فيها مفازة وال متاهة بل هي منازل وأحوال قد جعل قال الشطيب رضي اهللا عنه واعلم أن طريق 

اهللا جلميعها أعواناً وأنصاراً وهو سبحانه يصدق وعده وينصر عبده ويهزم األحزاب وحده وإمنا املفاوز 
واملسافات يف الركون إىل املألوفات واتباع العادات ويف مساحمة النفس والوقوف مع احلس واحلدس وعند 

  لغطاء يتبني ذلك كما قال صاحب املباحث األصليةكشف ا
  حلضرة احلق وظاعنون... وإمنا القوم مسافرون 

  ذي بصر بالسري واملقيل... فافتقروا فيها إىل دليل 
  ليخرب القوم مبا استفاد... قد سلك الطريق مث عاد 

طوا عليه األحوال فتحول بينه إىل آخر كالمه اه وقال أيضاً ومن الناس من حتجبه اجملاهدة عن املشاهدة فتس
وبني الغاية القصوى ومناهج اخللق متفاوتة ال جتري على منهاج واحد قال اهللا العظيم لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات وكل شخص إمنا يعرب عن وجهته اليت وجهته اليت خصه اهللا 

ف املسالك لتشعبها وكثرهتا عند اختالف اهلمم ال سيما من جبلت طبيعته هبا ولذلك كان النظر يف الكتب يضع
على علم الظاهر فإنه أبعد الناس عن الطريق ما مل يداركه اهللا بفتح منه ألن التشريع كل حكمة حتتها حكم من 

أيدي علماء مل يفهمها فبستانه مزهر غري مثمر ومن هنا وقع اإلنكار حىت امتحن اهللا كثرياً من الصوفية على 
الظاهر هند ما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضالل وسر اخلصوصية يقتضي ذلك ال حمالة سنة اهللا اليت قد 



ا يلبسون وما هلكت  خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال ولو جعلناه ملكاً جلعلناه رجالً وللبسنا عليهم م
ى أمة وأنا على آثارهم مقتدون فتحصل أن اإلنسان إذا حال مع األمم السابقة إال بقوهلم أنا وجدنا آباءنا عل

النفس يف ميداهنا فجاهدها حىت هذهبا وطهرها من األوصاف احلاجبة هلا رجعت نفسه حينئذ إىل أوصلها وهي 
احلضرة اليت كانت فيها إذ مل تكن بينها وبني احلضرة إال احلجب الظلمانية فلما ختلصت منها رجعت إىل أصلها 

راً مشرقاً يف قالب ظلماً فصارت عنده ياقوتة بني خملوقاته وأنك جوهرة تطوى عليها أصداف مكوناته قلت نو
قد عظم اهللا سبحانه هذا اإلنسان وجعله خنبة األكوان اجتمع فيه ما مل جيتمع يف غريه فيه ملك وملكوت ونور 

جعلك اهللا أيها اإلنسان ناشئاً يف  وظلمة وغيب وشهادة وعامل علوى وسفلى وقدرة وحكمة وحس ومعىن فقد
العامل املتوسط بني ملكه وهو بشريتك وملكوته وهو روحانيتك أو تقول بني ملكه وهو عامل األشباح وملكوته 

وهو عامل األرواح فلست أيها اإلنسان ملكاً فقط فتكون كالبهائم واجلمادات وال ملكوتيا فقط فتكون 
ك وملكوت لتظهر مزيتك باجملاهدة واملشاهدة ولذلك خصصت باخلالقة كاملالئكة ولكن جعلك مركباً من مل

وتقدمت حلمل األمانة مث متعت بالنعيم والنظر إىل وجهه الكرمي مث انقسمت الناس على قسمني فمنهم من 
ظلمة األكوان ومنعوا من  غلبت بشريتهم على روحانيتهم وملكهم على ملكوهتم وظلمتهم على نور فبقوا يف 

والعيان وهم عوام املسلمني ومنهم من غلبت روحانيتهم على بشريتهم ونورهم على ظلمتهم وملكوهتم الشهود 
على ملكهم وهم اخلواص العارفون السائرون إليه مبجاهدة نفوسهم يف ميدان احلرب وهو جمال الفرسان فمنهم 

اهر كالم الشيخ أن اإلنسان السابق املقرب ومنهم الالحق احملبب كل واحد على قدر صدقة يف حمبة سيده وظ
شئ زائد على البشرية والروحانية ألنه قال جعلك اهللا يف العامل املتوسط بني امللك وهو البشرية وامللكوت وهو 

الروحانية فيقضي أنه شئ ثابت بينهما والتحقيق أن اإلنسان هو اجملموع من اجلسد والروح فهو بنفسه عالم 
اً متوسطاً بني ملكه وملكوته ال فهم املراد بسهولة متوسط أي مركب من ملك وملكوت فل و قال جعلك عامل

أي ليست ملكاً فقط أي لست ملكاً فقط وال ملكوتاً فقط بل جعلك متوسطاً بينهما أي مركباً منهما كقوله 
اء والطني أي مركباً منهما دون روح ولكن عبارة الشيخ فيها ألغاز  وتدقيق عليه السالم كنت نبياً وآدم بني امل

إشارة وعلمنا كله إشارة وإمنا جعلك بني ملك وملكوت ليعلمك حاللة عدرك وفخامة أمرك قال تعاىل ولقد 
ا اإلنسان يف احسن تقومي وليعملك أيضاً أنك جوهرة نفيسة مصونة يف صدف  كرمنا نيب آدم وقال لقد خلقن

ه فأنا أيها اإلنسان كالياً قوته يف نفيس وهو الكون بأسره فتطوي عليك أصداف مكوناته من عرشه إىل فرش
صدف األرض تقلك والسماء تظلك واجلهات تكتنفك واحليوانات ختدمك وتنفعك واجلمادات تدفع عنك 

وأنت يف وسط اجلميع فاألفالك دائرة بك والشمس والقمر منريان ملا أنت فيه فأنت جوهرة الصدف ولباب 
رسي رضي اهللا عنه األكوان كلها عبيد مسخرة وأنت عبد السكون ومداره عليك قال الشيخ أبو العباس امل

احلضرة وقد ورد يف بعض الكتب يا ابن آدم أنا بدك الالزم بدك ويف بعض اآلثار املروية عن اهللا عز وجل يا 
ابن آدم خلقت األشياء من أجلك وخلقتك م أحلب فال تشتغل مبا هو لك عمن أنت له وقد قالوا يف عجائب 

  وجود كله منطو فيه فهو نسخة من العامل األكرب ومما ينسب أليب العباس املرسي رضي اهللا عنهاإلنسان أن ال

  انظر جتد فيك الوجود بأسره... يا تائهاً يف مهمه عن سره 
  يا جامعاً سر اإلله بأسره... أنت الكمال طريقة وحقيقة 



  وقال يف املباحث
  الختراعوالحقاً يف جيش ا... يا سابقاً يف موكب اإلبداع 
  هللا ما أالك من موجود... اعقل فأنت مسخة الوجود 

  أليس فيك العرش والكرسي والعامل العلوي والسفلي
  وأنت كون مثله صغري... ما الكون إال رجل كبري 

ا مل تغلب روحانيه على بشريته ومعناه على حسه  قلت إمنا يكون اإلنسان نسخة من العامل أو كونا صغرياً م
ته وأما أن غلبت روحانيته على بشريته ومعناه على حسه فقد صار حينئذ ملكوتياً جربوتيا قد ونوره على ظلم

  استوىل على الكون بأسره وصار هو العامل األكرب والكون نسخة منه ويف ذلك يقول ابن الفارض رضي اهللا عنه
  فلى معىن شاهد بابويت... وإين وإن كنت ابن آدم صورة 

وال مساء كما بني ذلك بقوله وسعك الكون من حيث جثمانيتك ومل يسعك من حيث إذ الروح مل يسعها أرض 
ثبوت روحانيتكم قلت الروح إذا تصفت وتطهرت من كدرات احلسن عرجت إىل عامل اجلربوت فلم حيجبها 

عن اهللا أرض وال مساء وال فلك وال عرش وال كرسي بل يصري ذلك يف جوفها كشئ تافه وهذا أمر مذوق عند 
ارفني إذ نظروا إىل الكون بأسره ذاب ورجع ماء فإذا شربوه صار يف قلوهبم كقطة وهم متفاوتون يف الع

احاطتهمم بالكون فمنهم من يصري عنده كالبيض ومنهم من يصري عنده كاخلردلة وذلك حبسب اتساع النظرة 
حىت ال حتس به ولذل ك قال بعضهم لو كان وضيفها فكلما جالت الروح يف حبر اجلربوت صغر الكون عندها 

  .العرش يف زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به وقال آخر العرش والكرسي منطبعان يف ترسى
وقال شيخ أشياخنا موالى عبد القادر اجليالين رضي اهللا عنه والعرش والكرسي يف طي قبضيت مث يتالشى الكون 

للحي الذي ال ميوت وهذا ال يفهمه إال العارفون ويضمحل ويتصل عامل امللكوت بعامل اجلربوت فال بقاء إال 
الذين غلبت روحانيتهم على بشريتهم فصاروا روحانيني ملكوتيني أشباحهم مع اخللق وأرواحهم مع احلق فقد 

وسعك أيها اإلنسان الكون وحصرك من حيث جثمانيتك وبشريتك وهيكلك احملصور ومل يسعك من حيث 
عامل اجلبورت احمليط فلما تكثف واحنصرت يف هذا اهليكل لزمتها القهرية ثبوت روحانيتك ألن روحك متصلة ب

فاحنجبت باحلكمة وتقيدت بالقدرة فما دامت البشرية كثيفة حبب الشهوات والعوائد فهي حمجوبة فإذا تلطفت 
ا بذكر اهللا واخنرق عنها حجاب احلس رجعت إىل أصلها فاتصلت ببحرها فصار امللكوت وامللك يف طي قبضته

فلم يسعك حينئذ أرض وال مساء وال حيصرها عرش وال فرش ولذلك قيل الصويف ال تقله األرض وال تظله 
السماء ويف احلديث القدسي يقول اهللا تعاىل مل تسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب عبدي املؤمن أي الكامل 

ليت مل تدخل عامل التكوين باعتبار مجعه وحلوقه وهو العارف واهللا تعاىل أعلم فاجلربوت هو املعاين اللطيفة القدمية ا
بأصله وامللك ما دخل التكوين واعتقد فيه الفرق وأهل اجلمع ال ملك عندهم وإمنا عندهم امللكوت واجلربوت 
فما داموا يفرقون بني النور اللطيف والنور الكثيف فعندهم امللكوت واجلربوت واجلربوت فإذا ضموا كل شئ 

  .إال اجلربوت وأهل الفرق أثبتوا امللك بومههم وحجبوا به عن اهللا واهللا غالب على أمرهإيل أصله مل يبق 

فما دام العبد مسجوناً بالكون حمصوراً يف بشريته فهو يف سجن األكوان فإن نفذت بصريته وعرجت روحه إىل 
ميادين الغيوب  امللكوت خرج من السجن إىل الفضاء كما بني ذلك بقوله الكائن يف الكون ومل تفتح له



ا أدركته الروح حني خرجت من ضيق  مسجون مبحيطاته حمصور يف هيكل ذاته قلت ميادين الغيوب هي م
األشباح إىل عامل األرواح ومن فضاء الشهود إىل معرفة امللك املعبود فما دام اإلنسان يف الكون حبيث ال يشهد 

وب أي مل خيرج إىل فضاء الشهود فهو مسجون مبحيطاته إال الكون وال يدرك إال احلس ومل تفتح له ميادين الغي
أي باألكوان احمليطة به كالسوات واألفالك الدائرة به فهو يف سجن األكوان حمصور أيضاً يف هيكل ذاته أي يف 

شكل بشريته وكثائف جسمه فإذا غلبت روحانيته على بشريته فقد خرجت من حصر اهليكل وإذا نفذت 
كوت أو حبار اجلربوت فقد خرجت من سجن األكوان إىل شهود املكون فحينئذ تتحرر من بصريته إىل فضاء املل

رق األكوان وحتظى بنعيم الشهود والعيان وأما ما دام حمصوراً يف اهليكل مسجوناً يف األكوان فهو حمجوب عن 
اً بالعلوم الرمسية متبحراً فيها إذ ال يزيده التغلغل فيها إال حج اباً عن اهللا وقد قال الشيخ أبو اهللا ولو كان عامل

احلسن التغلغل يف أعلم الظاهر يضر بصاحبه يف علم اخلصوص أو ما هذا معناه وقال يف قوت القلوب كل من 
مل يفتح له يف هذا العلم علم الباطن فهو من أهل اليمني وكل من فتح له يف علم الباطن فهو من املقرنني 

  .السابقني اه

سوم ال خيرجه من سجن األكوان فهو مع األكوان على الدوام وإذا كان مع األكوان وهو ظاهر ألن علم الر
فاته شهود املكون كما قال الشيخ رضي اهللا عنه أنت مع األكوان ما مل تشهد املكون فإذا شهدته كانت 
يه فهو األكوان معك قلت ما دام العبد مقيداً يف سجن األكوان وحمصوراً يف هيكل جسمه فاألكوان حاكمة ع ل

حيبها ويعشقها وهي تبغضه وتبعده عن ربه وهو يفتقر إليها وهو غنية عنه وهو مييل إليها وحيرص عليها وهي 
تفر منه وهو خياف منها ويهاهبا وهي ختوفه وترعبه فإذا شهد مكوهنا وغاب عنها وحترر من رقها كانت حينئذ 

حبي خالقها وهي تفتقر إليه وهو غين عنها وهي هي خادمته وهو حالكم عليها وهي حتبه وتعشقه وهو مشغوف 
حترص عليه وهو زاهد فيها وهي ختاف منه وهتابه وهو يف أمن منها فاجلنة تشتاق إليه وهو غين عنها ويف 

احلديث اشتاقت اجلنة إىل علي وصهيب وبالل كانوا من أهل الصفة والنار هتابه وهو يف غيبة عنها وقد ورد يف 
وم القيامة جزياً مؤمن فقد أطفأ نورك هلبة أو كما قال عليه السالم فأنت أيها اإلنسان احلديث أهنا تقول ي

حمبوس مع األكوان يف عامل األشباح مقيد يف قيودها فهي حينئذ تتصرف فيك كيف شاءت حني تكون حتبها 
ذا شهدت املكون وحترص عليها وتشتاق إليها كائنة ما كانت شهادية أو غيبية ما مل تشهد املكون وتعرفه فإ

وعرفته كانت األكوان معك ألنك تكون حراً عنها وهي مملوكة لك ال حتي منها شيئاً من حيث كونيتها وال 
ختاف منها شيئاً كذلك ألنك قد رحلت عنها إىل عامل األرواح فحينئذ تكون يف قبضتك تتصرف فيها كيف 

ضتك وعند مهتك ألنك علقت مهتك باهللا فصري شئت ألنك حينئذ تصري خليفة اهللا يف أرضه الكون كله يف قب
األشياء عند مهتك يف بعض اآلثار املروية عن اهللا عز وجل يقول عبدي اجعلين مكان مهك أكفك كل مهك ما 
كنت بك فأنت يف حمل البعد وما كنت يب فأنت يف حمل القرب فاختر لنفسك وقال بعض األشياخ إين ال دخل 

ىل وأنا غين عنها وقال ابن اجلال رمحه اهللا من علت مهته عن األكوان وصل إىل السوق واألشياء كلها تشتاق إ
مكوهنا ومن وقف هبمته على شئ دون احلق فقد حجب به عند ألنه أعز من أن يرضى معه بشريك اه فمن رفع 

رفع اهلمى مهته عن األكوان ومتع بشهود املكون فقد ثبتت له اخلصوصية الكربى والوالية العظمى وال يلزم من 
عن األكوان استغناؤه عما حتتاج إليه البشرية مما يقوم به وصفها الالزم هلا وإليه أشار بقوله ال يلزم من ثبوت 



اخلصوصية عدم وصف البشرية املراد بالوصف البشري ما جعله اهللا حمتجاً إليه حبكمته يف قوام بدن اإلنسان من 
وة مباحة كنكاح وشهوة غري حمرمة فهذه األوصاف ال ينايف أكل وشرب ولباس ومسكن وما فطره عليه من شه

وجودها وجود اخلصوصية فقد قال تعاىل يف الرسل وأما أرسلنا قبلك من املرسلني إال أهنم ليأكلون الطعام 
ا هلم أزواجاً وذرية نعم وصف البشرية يف  وميشون يف األسواق وقال تعاىل ولقد أرسلنا رسالً من قبلك وجعلن

اخلصوصية ليس هو كغريهم ألن أهل اخلصوصية أمرهم كله باهللا انقلبت حظوظهم حقوقاً خبالف حق أهل 
تقلباهتم كلها يف حظوظ أنفسهم فإذا تقرر هذا علمت أنه ال يلزم من ثبوت  غريهم أنفسهم غالبة عليهم ف

حملها البواطن اخلصوصية وهي الوالية واملعرفة أو احلرية ومعناها واحد عدم وصف البشرية فاخلصوصية 
ووصف البشرية حملها الظواهر ولذلك اختفت األولياء واألنبياء والرسل عن الناس لظهور أوصاف البشرية 
عليهم فكيف تعرف رجالً يأكل كما تأكل ويشرب وينام ويتزوج النساء فال يعرفهم إال من أراد اهللا سعادته 

م أن أوصاف البشرية تنايف ثبوت اخلصوصية فقد قال وما وقع اإلنكار على األنبياء واألولياء إال العتقاده
الكفار يف حقه عليه السالم وقالوا ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق فرد اهللا تعاىل عليهم بعدم 

تنافيهما فقال وما أرسلنا قبلك من املرسلني اآلية فهذه األوصاف اليت ذكرنا ال ينفك الطبع البشري عنها وهي 
دة مع خصوصية النبوة والوالية وأما األوصاف اليت هي مذمومة كاحلسد والكرب والبغض والعجب موجو

والرياء والغضب والقلق وخوف الفقر وهم الرزق والتدبري واالختيار وغري ذلك فهذه ال يد من من التطهري 
مناقض لعبوديتك  منها يف خصوصية النبوة والوالية وقد تقطم قوله اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف

لكتون لنداء احلث جميباً ومن حضرته قريباً أما يف حق النيب فتطهريه منها واجب ألنه معصوم من مجيع النقائض 
  وأما يف حق الويل فليس بواجب

لكنه حمفوظ فقد يصدر منه شئ من هذه األوصاف املذمومة على سبيل اهلفوة والزلة وال تنايف وجود خصوصيته 
ليها وال يدوم فيها فقد يصدر من الويل الغضب مثالً والقلق والتدبري واخلتيار وغري ذلك لكنه لكنه ال يصر ع

كالريح يضرب ويسرح قال يف النصيحة الكافية وقد تكون للوىل هفوة وهفوات وزلة وزالت ولكن ال يصر 
عطاء اهللا ليت شعري لو عليها وقيل للجنيد أيزىن العارف فسكت مث قال وكان أمر اهللا قدرا مقدورا قال ابن 

قيل له أتكون مهة العارف مع غري اهللا لقال ال اه صم ضرب مثالً لنور اخلصوصية مع ظلمة البشرية احلسية 
فقال إمنا مثل اخلصوصية كإشراق مشس النهار ظهرت يف األفق وليست منه تارى تشرق مشوس أوصافه على 

النهار ليس منك إليك ولكنه وارد عليك قلت مثل ليل وجودك وتارة يقبض ذلك عنك فريدك إىل حدودك ف
نور الربوبية الذي أشرقه اهللا يف قلوب أوليائه وستره بظهور البشرية كمثل نور الشمس إذا أشرق على اآلفاق 

وهو الفضاء الذي بني املساء واألرض فإن الفضاء قبل ظهور الشمس مظلم ليس فيه نور فإذا أشرقت عليه 
ياً فنور أنيته ليست من ذاته وإمنا هي من الشمس كذلك نور الربوبية هو مستودع يف الشمس رجع نوراً صاف

باطن البشرية فإذا أراد اهللا تعاىل أن يظهر خصوصية عبده أشرق ذلك النور على ظاهر بشريته فتستوىل 
ا ولكنه وارد عليها روحانيته على بشريته فال يبقى للبشرية أثر فتصري البشرية لكها نوراً فنور البشرية ليس منه

فتارة تشرق مشوس أوصافه وهي الوجود والقدم والبقاء وسائر أوصافه السلبية والوجودية واملعاين واملعنوية 
على ليل وجودك الظلماين الكثيف فتذهب أوصافك احلادثة العدمية بظهور أوصافه القدمية األزلية فيتحقق 



ويغيبه عنك ويرده إىل باطنك فترجع إىل شهود عبودينك الوصال ويذهب االنفصال وتارة يقبض ذلك النور 
ويردك إىل حدودك وهذا حال الوارد اإلهلي إذا فاض على اإلنسان فيبه عن نفسه واقتطعه عن حسه فال يرى 

إال أوصاف ربه وينكر وجود نفسه من أصله فإذا سكن الوارد رجع إىل شهود نفسه بربه ورجع ذلك النور إىل 
الدوام وظاهره تارة يغلب عليه ذلك النور وتارة تغلب عليه الظلمة أي العبودية فنور الوارد  باطنه نوراً على

ليس من اإلنسان من حيث بشريته ولكنه وارد عليه من حيث روحانيته كما أن نور األفق ليس هو من ذات 
ا مثال آخر وهو احلديد والف حمة إذا جعلتهما يف النار األفق لكنه وارد عليه من شراق مشس النهار عليه وها هن

ونفخت عليهما فإهنما يرجعان من جنس النار وتكسو النار احلديد كله والفحمة كلها فإذا بردا رجع احلديد 
حديدا والفحمة فحمة كذلك البشرية إذا استولت عليها الروحانية صارت كلها روحانية معنوية فال ترى إال 

اس يف هذا النور على ثالثة أقسام قسم نوره حده الباطن ومل يصعد من املعاين وال حتس إال إياها واعلم أن الن
شعاعه شئ لظاهره وهم العوام وقسم استوىل نورهم على ظاهرهم وباطنهم وهم اجملذوبون يف حضرة اهللا وقسم 

امتال باطنهم نورا وصعد شعاعه على ظاهرهم فاستوىل على الظاهر على الدوام وهم السالكون بعد اجلذب 
اسخون يف املعرىف واهللا تعاىل أعلم مث ذكر الطريقة املوصلة إىل اخلصوصية فقال دل بوجود آثاره على وجود الر

أمسائه وبوجود أمسائه على ثبوت أوصافه وبوجود أوصافه على وجود ذاته إذ حمال أن يقوم الوصف بنفسه قلت 
عليم واحلق مثالً فالقادر يدل على قيام القدرة هذه طريقة الترقي فوجود األثر يدل على وجود القادر واملريد وال

به حبيث ال تفارقه إذ حمال أن يقوم الوصف بنفسه فلزم من وجود األثر وجود املؤثري وهنا افتراق أهل الظاهر 
من أهل الباطن فأهل الظاهر أثبتوا من وجود األثر وجود األمساء والصفات ومل يقدروا على شهود الذات 

ود املعىن والوهم عن ثبوت العلم وشهود احلكمة عن شهود القدرة وأهل الباطن ملا فرغوا غلبهم احلس عن شه
أفردوا احلق  قلوهبم من األغيار وباعوا نفوسهم للواحد القهار فتح اهللا عني بصريهتم وأطلعهم على مكنون سره ف

و تقوم بنفسها فلزم من بالوجود وانتفى عن بصريهتم نظرهم كل موجود إذ حمال أن يفارق الصفى موصوفها أ
وجود الصفات وجود الذات وهذا هو سر اخلصوصية كل موجود إذ حمال أن يفارق الصفة موصوفها أو تقوم 
ينفسها فلزم من وجود الصفات وجود الذات وهذا هو سر اخلصوصية الذي خص اهللا هبا أولياءه ومل يشاركهم 

ديل من أهل الترقي فقال فأهل اجلذب يكشف هلم عن فيه غريهم مث بني أهل اجلذب ن أهل السلوك وأهل الت
  كمال ذاته مث

يردهم إىل شهود صفاته مث يردهم إىل التعلق بأمسائه مث يردهم إىل شهود آثاره والسالكون على عكس هذا 
ت عباد فنهاية السالكني بداية اجملذوبني لكن ال مبعىن واحد فرمبا التفيا ق يالطريق هذا يف ترقيه وهذا يف تدليه قل

اهللا املخصوصون بسر اخلصوصية هم يف سريهم على قسمني منهم من يبدأ باجلذب مث يرد إىل السلوك ومنهم 
من يبدأ بالسلوك مث يدرك اجلذب مث يصحو فأرباب اجلذب يكشف هلم أوالً من غري جماهدة عن شهود الذات 

غلوب مث يرد من شهود الذات الصفات فال فيكسر بشهود نورها فينكر الواسطة أصالً وينكر الشرائع إال أنه م
يرى إال صفات احلق تكثفت وظهرت وينكر األثر مث إذا شهد الصفات تعلق باألمساء الالزمة هلا مث يرجع إىل 

شهود آثاره فيقوم بأحكام عبوديته والساطلون على عكس هذا فيستدلون بوجود آثاره على وجود أمسائه 
بوجود صفاته على وجود ذاته كما تقدم فنهاية السالكني وهي شهود وبوجود أمسائه على وجود صفاته و



الذات بداية اجملذوبني وهناية اجملذوبني وهي شهود األثر بداية السالكني ولكن ليس مبعىن واحد بل أحدمها نازل 
لتعلق يشهد األشياء باهللا واآلخر صاعد يشهد األشياء بنفسه هللا فرمبا التقيا يف الطريق كشهود الصفات وا

باألمساء مثالً الذات ويكون رجوعه باهللا فيجتمعان معاً يف مقام البقاء واملترقي أكمل من املتدىل يف التربية ألنه 
قاسى شدائد الطريق وأهواهلا خبالف اجملذوب فإنه كان حمموالً وهو نادر إذ الغالب على الناس السولك مث 

 اجلذب والسلوك من أول قدم ومعىن اجلذب هو اختطاف اجلذب والطريق الشاذلية الغالب عليها اجلمع بني
الروح من شهود الكون إىل شهود املكون واعلم أن الناس يف اجلملة على أربعة أقسام سالكون فقط جمذوبون 
فقط سالكون مث جمذوبون وجمذوبون مث سالكون فاألوالن ال يصلحان للتربية واإلرشاد أما السالك فقط فالنه 

نور له يف باطنه جيذب به وأما اجملذوب فقط فال سلوك عنده يسري به واآلخران يصلحان  ظاهري حمض فال
للتربية مع أفضلية األول واعلم أيضاً أن حقيقة السلوك األول عن شهود خلق بال حق وحقيقة اجلذب هو 

خلق حبق واهللا تعاىل أعلم مث ما يدركه ا لواصل من أنار شهود حق بال خلق وحقيقة السلوك الثاين هو شهود 
السهود والعيان ليست هي حسية يدركها كل إنسان وإمنا هي معاين قلبية وأسرار باطنية ملكوتية كما أبان 

ذلك بقوله ال يعلم قدر أنوار القلوب واألسرار إال يف غيب امللكوت كما ال تظهر أنوار السماء إال يف شهادة 
لوهبم بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم كل مولود يولد على امللك قلت أعلم أن الناس كلهم عندهم النور يف ق

الفطرة أي على أصل النشأة األولية وهي القبضة النوارنية وقال تعاىل اهللا نور السموات واألرض قال أهل 
تفسري الظاهر أي نور أهل السموان واألرض وهو عام يف كل موجود فيهما فقد حتقق أن النور سار يف اجلميع 

س من حجي عن هذا النور وعمي عنه وهو من وقف مع ظاهر امللك وهو قشر الكون وحسه الظاهر فمن النا
ويسمي عامل األشباح ومل ينفذ إىل باطن وهو املكلوت ويسمي عامل األرواح فهذا حمجوب عن نوره الباطين ال 

الناس من نفذت يرى إال النور احلسي ألنه مسجون يف سجن األكوان حمصور يف ظلمة احلس والوهم ومن 
بصريته إىل شهود النور الباطين فيه ومل يقف مع القشر بل بل نفذ إىل شهود اللب وهو نور امللزن وأسرار 

اجلربوت وهو الذي أشار إليه يف املباحث بقوهلإىل شهود صفاته مث يردهم إىل التعلق بأمسائه مث يردهم إىل شهود 
ني بداية اجملذوبني لكن ال مبعىن واحد فرمبا التفيا ق يالطريق آثاره والسالكون على عكس هذا فنهاية السالك

هذا يف ترقيه وهذا يف تدليه قلت عباد اهللا املخصوصون بسر اخلصوصية هم يف سريهم على قسمني منهم من 
يبدأ باجلذب مث يرد إىل السلوك ومنهم من يبدأ بالسلوك مث يدرك اجلذب مث يصحو فأرباب اجلذب يكشف هلم 

من غري جماهدة عن شهود الذات فيكسر بشهود نورها فينكر الواسطة أصالً وينكر الشرائع إال أنه مغلوب أوالً 
مث يرد من شهود الذات الصفات فال يرى إال صفات احلق تكثفت وظهرت وينكر األثر مث إذا شهد الصفات 

والساطلون على عكس هذا فيستدلون تعلق باألمساء الالزمة هلا مث يرجع إىل شهود آثاره فيقوم بأحكام عبوديته 
بوجود آثاره على وجود أمسائه وبوجود أمسائه على وجود صفاته وبوجود صفاته على وجود ذاته كما تقدم 

فنهاية السالكني وهي شهود الذات بداية اجملذوبني وهناية اجملذوبني وهي شهود األثر بداية السالكني ولكن ليس 
د األشياء باهللا واآلخر صاعد يشهد األشياء بنفسه هللا فرمبا التقيا يف الطريق مبعىن واحد بل أحدمها نازل يشه

كشهود الصفات والتعلق باألمساء مثالً الذات ويكون رجوعه باهللا فيجتمعان معاً يف مقام البقاء واملترقي أكمل 
موالً وهو نادر إذ الغالب من املتدىل يف التربية ألنه قاسى شدائد الطريق وأهواهلا خبالف اجملذوب فإنه كان حم

على الناس السولك مث اجلذب والطريق الشاذلية الغالب عليها اجلمع بني اجلذب والسلوك من أول قدم ومعىن 



اجلذب هو اختطاف الروح من شهود الكون إىل شهود املكون واعلم أن الناس يف اجلملة على أربعة أقسام 
وجمذوبون مث سالكون فاألوالن ال يصلحان للتربية واإلرشاد سالكون فقط جمذوبون فقط سالكون مث جمذوبون 

أما السالك فقط فالنه ظاهري حمض فال نور له يف باطنه جيذب به وأما اجملذوب فقط فال سلوك عنده يسري به 
واآلخران يصلحان للتربية مع أفضلية األول واعلم أيضاً أن حقيقة السلوك األول عن شهود خلق بال حق 

حق بال خلق وحقيقة السلوك الثاين هو شهود خلق حبق واهللا تعاىل أعلم مث ما يدركه وحقيقة اجل ذب هو شهود 
الواصل من أنار السهود والعيان ليست هي حسية يدركها كل إنسان وإمنا هي معاين قلبية وأسرار باطنية 

ال تظهر أنوار ملكوتية كما أبان ذلك بقوله ال يعلم قدر أنوار القلوب واألسرار إال يف غيب امل لكوت كما 
أعلم أن الناس كلهم عندهم النور يف قلوهبم بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم  السماء إال يف شهادة امللك قلت 
كل مولود يولد على الفطرة أي على أصل النشأة األولية وهي القبضة النوارنية وقال تعاىل اهللا نور السموات 

نور أهل السموان واألرض وهو عام يف كل موجود فيهما فقد حتقق أن واألرض قال أهل تفسري الظاهر أي 
النور سار يف اجلميع فمن الناس من حجي عن هذا النور وعمي عنه وهو من وقف مع ظاهر امللك وهو قشر 

الكون وحسه الظاهر ويسمي عامل األشباح ومل ينفذ إىل باطن وهو املكلوت ويسمي عامل األرواح فهذا حمجوب 
ه الباطين ال يرى إال النور احلسي ألنه مسجون يف سجن األكوان حمصور يف ظلمة احلس والوهم ومن عن نور

الناس من نفذت بصريته إىل شهود النور الباطين فيه ومل يقف مع القشر بل بل نفذ إىل شهود اللب وهو نور 
  امللزن وأسرار اجلربوت وهو الذي أشار إليه يف املباحث بقوله

  أبصرت نور احلق ذا ابتسام... ن األجسام مهما تعديت ع
  وهذا النور ايضاً هونه الذي تراه قلوهبم العارفني دون الغافلني كما أشار إليه احلالج بقوله

  ترى ماال يرى للناظرين... قلوب العارفني هلا عيون 

ية وشرفها وأنوار السرار فإذا حتقت هذا علمت انه ال يعلم بالنباء للمفعول أي ال يظهر قدر أنوار القلوب الغيب
القدسية وكماهلا إال يف غيب امللزت اجلربوت فأنوار القلوب ال يعلم قدرها إال يف غيب امللكوت وهي األنوار 

املتدفقة من حبار اجلربوت فمن مل ينفذ إىل شهود امللكون مل يعلم قدرها بل مل يعرفها أصالً وأنوار األسرار ال 
وت وهي األنوار األصلية األزلية وهو ما مل يدخل عامل التكوين فمن كان حمجوباً يعلم قدرها إال يف عيب اجلرب

يف عامل امللك ال يعلم قدر أنوار امللكوت وال حيس هبا بل ينكرها كما شهدناه ممن يدعي اخلصوصية وهو بعيد 
ال منها ومن كان وأقفاص مع أنوار امللكوت ال يعلم قدراً أنوار اجلبورت ومن نفذ منهما ش هد اجلميع وكما 

تظهر األنوار الغيبية إال يف غيب امللكوت أو اجلبورت كذلك ال تظهر أنوار امللك وهي األنوار احلسية إال يف 
عامل الشهادة وهو عامل احلس ويسمى عامل امللك واحلاصل أن أنوار القلوب هي أنوار امللزت وأنوار األسرار هي 

رها إال من ترقى إىل عامل امللكوت أو اجلربوت فحينئذ يدركها ويعلم أنوار اجلربوت وهي غيبية ال يعلم قد
قدرها علماً وحجاالً واهللا تعاىل أعلم تنبيه قد رأيت كثرياً ممن شرح هذا الكتاب غلط يف تفسري امللك وامللكوت 

د وهذا غلط إذ واجلربوت فزعموا أن امللك هو عامل الدنيا وامللكوت هو عامل اآلخرة واجلربوت ما ال يعمله أج
لو كان كما زعموا ما صح الترقي من ملك إىل ملكوت وإىل جربوت إذ يلزم على تفسريهم أن امللك ال يرجع 
ملكوتاً وامللكوت ال يصري جربوتاً وهو غري سديد إذ قد مص كثري من احملققني أن أهل امللكوت ال يرون امللك 



 سديد إذ قد نص كثري من احملققني أن أهل امللكوت ال ال يرجع ملكوتاً واملكوت ال يصري جربوتاً وهو غري
يرون امللك أصالً وأهل اجلربوت حيجبون عن امللكوت هكذا ذكره النقشدبندي يف شرح اهلائبة والصواب أن 

احملل واحد وهو الوجود األصلي والفرعي فما مل يدخل عالم التكوين من عظمة الباري تعاىل فهو عامل اجلربوت 
تكوين فمن أحلقه بأصله ومجع فيه فهو يف حقه ملكوت ومن فوقه وحجب به فهو يف حقه ملك وما دخل ال

فتحصل أن احملل واحد واألمر إمنا هو اعتباري ختتلف التسمية باختالف ملكوت وختتلف النظرة باختالف 
ن اجلربوت إال أنه الترقي يف املعرفة فمن وقف مع الكون كان يف حقه ملكاً ومن نفذ إيل شهود النور الفائض م

رآه كثيفاً نورانياً ومل يضمه إىل أصله يف اللطافة مسي يف حقه ملكوتاً ومن ضمه إىل أصله ومل يفرق بني النور 
الكثيف مسى جربوتاً وقد حققت ذلك يف قصيديت التائبة وتقدم بعضها وكذلك يف شرح التصلية املشيشية واهللا 

ه األنوار ويردك هذه املقامات من وجود أعمال ومقاسات أحوال فإذا تعاىل أعلم وال بد أراد أن تكشف له هذ
عمل عمالً وذاق حالوته فليستبشر بالفتح الذي هو جزاء السائرين وهو الذي أشار إليه بقوله وجد أن مثرات 

بشر الطاعة عاجالً وبشائر العاملني بوجود اجلزاء عليها آجالً قلت من وجد يف باديته حالوة وجماهدته فليست
بوجود مشاهدته ومن مل جيدها فال ييأس من روح اهللا فإن هللا نفجات هتب على القلوب فتصبح عند عالم 

الغيوب أو تقول من وجد مثرة عمله يف الدنيا فليستبشر بوجود اجلزاء آجالً يف اآلخرة وقد تقدم هذا للشيخ 
يكون ذلك قدحاً يف اإلخالص كما أبان ذلك  مراراً وهذا اجلزاء الذي يستبشر به ال ينبغي قصده وال طلبه لئال

بقوله كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك أم كيف تطلب اجلدزاء على صدق هو مهديه إليك 
قلت العبد إمنا هو آلة مسخرة فإذا سخره ربه حترك وإال فال وإذا كان كذلك فال نسبة لك يف العمل إال ظهور 

ى عمل هو متصدق به عليك وإذا من عليك بصدق العبودية وهو سر عليك حكمة فكيف تطلب العوض عل
اإلخالص فكيف تطلب اجلزاء على صدق هو مهديه إليك وعرب يف جهة العمل بالصدقة اليت تكون للمحتاجني 

ويف جهة الصدق باهلدية اليت تكون للمحبوبني ألن العمل الناس مشتركون فيه إذ جل الناس يف العمل 
أهله أقل من القليل وهم اخلواص أو خواص اخلواص قال الشيخ أبو العباس رضي اهللا عنه واإلخالص قليل و

يف قوله عليه الصالة والسالم إمنا أنا نعمة مهداة األنبياء ألممهم عطية ونبينا لنا هدية والعطية للمحتاجني واهلدية 
سيان الفضل وقال أبو العباس بن للمحبوبني وقال الواسطي رضي اهللا عنه مطالبة األعواض على الطاعة من ن

  عطاء أقرب األشياء إىل مقت اهللا رؤية النفس وأفعاهلا وأشد

من ذلك مطالبة األعواض على أفعاهلا اه واظم األعمال اليت توجد مثرهتا عاجالً وآجالً هو ذكر اهللا ومثرته هو 
قسمني قسم سكن النور قلوهبم النور الذي يشرق يف القلب فيضمحل به كل باطل والناس يف هذا النور على 

فهم ذاكرون على الدوام وقسم يطلبون وجوده بأذكارهم وإىل هذا أشار بقوله قوم تسبق أنوارهم أذكارهم 
وقوم تسبق أذكارهم فهمن الواصلون وأما الذين تسبق أذكارهم أنوارهم فهم السائرون األولون هلم أنوار 

م فإذا أرادوا أن يذكورا باللسان سبقت إىل قلوهبم األنوار فكانت املواجهة ال تفارقهم فهم ذاكرون على الدوا
هي احلاملة هلم على وجود األذكار وأما اآلخرون فلهم أنوار التوجه وهم طالبون هلا حمتاجون إليها فهم 

 جياهدون أنفسهم يف طلب تلك األنوار مث بني حال الفريقني فقال ذاكر ذكر ليستنري قلبه وذاكر استنار قلبه
فكان ذاكراً قلت فالذي ذكر ليستنري قلبه هو الذي يسبق ذكره نوره فهو من القوم الذين تسبق أذكارهم 



أنوارهم والذي استنار قلبه فكان ذاكراً هو الذي يسبق نوره ذكره هو من القوم الذين تسبق أنوارهم أذكارهم 
ذكر يف الظاهر عنوان وجود الشهود يف وهم العارفون باهللا ال جتدهم إال يف حضرة األسرار مث أن وجود ال

الباطن إذ لوال وارد ما كان ورد وهو الذي أبانه بقوله ما كان ظاهر ذكر إال عن باطن شهوداً أو فكر قلت إذا 
كان الظاهر مشتغالً بذكر اهللا فهو عالمة وجود حمبة اهللا يف الباطن إذ من أحب شيئاً أكثر من ذكره وال تكون 

ومعرفة فال يكون ظاهر ذكر إال عن باطن شهود أي شهود كان وأن كان ال يشعر بشهوده  احملبة إال عن ذوق
فما ذكرت الروح حىت فنيت وال فنيت حىت شهدت فكل من فىن يف ذكر اهللا فإن روحه شهدت مجال احلضرة 

عن شهود  أو تفكرت يف مجال املذكور وهبائه أو يف حسن ثوابه فتحصل أن وجود الذكر يف الظاهر ناشيء إما
يف الباطن وهو حال املريدين أو العارفني أو ناشيء عن فكرة وهو حال الطالبني للجزاء فإن الناس يف الذكر 

على ثالثة أقسام قسم يطلبون األجور وقسم يطلبون احلضور وقسم وصلوا ورفعوا الستور مث بني وجه كون 
هدك فنطقت بالوهيته الظواهر وحتققت بأحديته ذكر الظاهر ناشئاً شهود الباطن فقال أشهدك من قبل أن استش

القلوب والسارائر قلت الروح يف أصل ظهورها يف غاية الطهارة والصفاء فحني أبرزها اهللا تعاىل يف عامل الذر 
كانت عاملة دراكة فأشهدها اهللا تعاىل عظمته وجالله وهباءه وكمال وحدانيته فقال هلا حينئذ ألست بربكم قالوا 

أقرت بالربوبية فلما ركبها يف هذا القالب فمنها من أقرب بذلك العهد ومنها ومن جهلت وأنكرت بلى فكلها 
فقد أشهدك احلق تعاىل حني كنت يف عامل األرواح ربوبيته ووحانيته فعلمتها وحققتها من قبل أن يستشدك أي 

عرفتها يف عامل الذر ألينة يطلب منك تلك الشهادة فحني طلبها منك وجد روحك عاملة فنطقت باألهيته اليت 
الظاهر وحتققت بأحديته اليت شهدهتا قبل التركيب القلوب والسرائر فكل ما ظهر من األقرار بالربوبية يف عامل 

ا ظهر من التحقق باإلحدية للقلوب فهو فرع العلم  الشهادة فهو فرع اإلشهاد املتقدم يف عامل الغيب وكل م
ى العبد أن يكون جامعاً يب إقرار الظاهر وتوحيد الباطن فاألول فرق والثاين السابق يف علم الغيوب فالواجب عل

ذلك مطالبة األعواض على أفعاهلا اه واظم األعمال اليت : مجع وإىل هذا املعين أشار اجلنيد رضي اهللا عنه بقوله
به كل باطل والناس يف توجد مثرهتا عاجالً وآجالً هو ذكر اهللا ومثرته هو النور الذي يشرق يف القلب فيضمحل 

هذا النور على قسمني قسم سكن النور قلوهبم فهم ذاكرون على الدوام وقسم يطلبون وجوده بأذكارهم وإىل 
هذا أشار بقوله قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم فهمن الواصلون وأما الذين تسبق أذكارهم 

جهة ال تفارقهم فهم ذاكرون على الدوام فإذا أرادوا أن يذكورا أنوارهم فهم السائرون األولون هلم أنوار املوا
باللسان سبقت إىل قلوهبم األنوار فكانت هي احلاملة هلم على وجود األذكار وأما اآلخرون فلهم أنوار التوجه 

ذكر  وهم طالبون هلا حمتاجون إليها فهم جياهدون أنفسهم يف طلب تلك األنوار مث بني حال الفريقني فقال ذاكر
ليستنري قلبه وذاكر استنار قلبه فكان ذاكراً قلت فالذي ذكر ليستنري قلبه هو الذي يسبق ذكره نوره فهو من 
القوم الذين تسبق أذكارهم أنوارهم والذي استنار قلبه فكان ذاكراً هو الذي يسبق نوره ذكره هو من القوم 

م إال يف حضرة األسرار مث أن وجود الذكر يف الظاهر الذين تسبق أنوارهم أذكارهم وهم العارفون باهللا ال جتده
عنوان وجود الشهود يف الباطن إذ لوال وارد ما كان ورد وهو الذي أبانه بقوله ما كان ظاهر ذكر إال عن 

باطن شهوداً أو فكر قلت إذا كان الظاهر مشتغالً بذكر اهللا فهو عالمة وجود حمبة اهللا يف الباطن إذ من أحب 
ذوق ومعرفة فال يكون ظاهر ذكر إال عن باطن شهود أي شهود  شيئاً أكثر من ذكره وال تكون احملبة إال عن 

كان وأن كان ال يشعر بشهوده فما ذكرت الروح حىت فنيت وال فنيت حىت شهدت فكل من فىن يف ذكر اهللا 



ل أن وجود الذكر فإن روحه شهدت مجال احلضرة أو تفكرت يف مجال املذكور وهبائه أو يف حسن ثوابه فتحص
يف الظاهر ناشيء إما عن شهود يف الباطن وهو حال املريدين أو العارفني أو ناشيء عن فكرة وهو حال الطالبني 
للجزاء فإن الناس يف الذكر على ثالثة أقسام قسم يطلبون األجور وقسم يطلبون احلضور وقسم وصلوا ورفعوا 

ذكر الظاهر ناشئاً شه ود الباطن فقال أشهدك من قبل أن استشهدك فنطقت بالوهيته الستور مث بني وجه كون 
الظواهر وحتققت بأحديته القلوب والسارائر قلت الروح يف أصل ظهورها يف غاية الطهارة والصفاء فحني 

أبرزها اهللا تعاىل يف عامل الذر كانت عاملة دراكة فأشهدها اهللا تعاىل عظمته وجالله وهباءه وكمال وحدانيته فقال 
ا حينئذ ألست بربكم قالوا بلى فكلها أقرت بالربوبية فلما ركبها يف هذا القالب فمنها من أقرب بذلك العهد هل

ومنها ومن جهلت وأنكرت فقد أشهدك احلق تعاىل حني كنت يف عامل األرواح ربوبيته ووحانيته فعلمتها 
وجد روحك عاملة فنطقت وحققتها من قبل أن يستشدك أي يطلب منك تلك الشهادة فحني طلبها منك 

باألهيته اليت عرفتها يف عامل الذر ألينة الظاهر وحتققت بأحديته اليت شهدهتا قبل التركيب القلوب والسرائر فكل 
ما ظهر من األقرار بالربوبية يف عامل الشهادة فهو فرع اإلشهاد املتقدم يف عامل الغيب وكل ما ظهر من التحقق 

علم السابق يف علم الغيوب فالواجب على العبد أن يكون جامعاً يب إقرار الظاهر باإلحدية للقلوب فهو فرع ال
  :وتوحيد الباطن فاألول فرق والثاين مجع وإىل هذا املعين أشار اجلنيد رضي اهللا عنه بقوله

  حني ناجاك لساين... قد حتققت بسري 
  وافترقنا ملعان... فاجتمعنا ملعان 

  ظ عياىنمي عن حل... أن يكن غيبك التعظ 
  د من األحشاء داين... فلقد صريك الوج 

مث بني كرامات الذكر املتقدم فقال أكرمك كرامات ثالثاً جعلك ذاكراً له ولوال فضله مل تكن أهالً جلريان 
ذكره عليك وجعلك مذكوراً به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكوراً عنده فتمم نعمته عليك قلت لقد 

إلنسان كرامات كثرية وأنعم عليك نعماً غزيرة قال تعاىل وأن تعدوا نعمة اهللا ال أكرمك احلق تعاىل أيها ا
حتصوها وأجل الكرامات وأعظمها كرامات الذكر ويف احلديث ما من يوم إال وهللا فيه نعم ينعم اهللا هبا على 

ذكره كما قال السالم ذكره املنذر ومرجع هذه الكرامات إىل  عباده وما أنعم اهللا على عبد أفضل من أن يلهمه 
ثالثة أمور الكرامة األوىل جعلك ذاكر إله ومن أين لعبد ذليل أن يذكر سيداً جليالً ولوال فضله عليك مل تكم 

أهالً جلريان ذكره على لسانك الكرامة الثانية جعلك مذكوراً به حيث ذكرك بنفسه حني ذكرته قال تعاىل 
ره بك فقد ثبتت خصوصيتك عنده فأي كرامة أعظم من فاذكورين أذكروكم وإذا كنت مذكوراً بسبب ذك

هذه فقد حقق نسبته لديك حيث أثبت لك اخلصوصية وقال لك يا وليي ويا صفي فمن أين أنت وهذه النسبة 
لوال أن اهللا تفضل عليك قال بعضهم يف تفسري قوله تعاىل ولذكر اهللا أكرب أي ولذكر أي ولذكر اهللا لعبده أكرب 

 الكرامة الثالثة حيث جعلك مذكوراً عنده يف املالئكة املقربني ففي حديث أيب هريرة رضي اهللا من ذكر العبد هللا
ظن عبدي يب وأنا معه حني يذكرين فإن ذكرين يف نفسه  عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أنا عند 

اً تقربت منه ذراعاً وأن ذكرت يف نفسي وأن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري من ملئه وأن تقرب مىن شرب
تقرب مين ذراعاً تقربت منه باعاً وأن أتاين ميشي أتيته هرولة اه ويف حديث آخر ما جلس قوم جملساً يذكرون 



اهللا فيه إال غشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده وكان حيىي بن معاذ رضي اهللا عنه 
ير القلم حني جيري يف اللوح احملفوظ بذكرك ملت طرباً اه فإذا عمرت يقول يا غفول يا جهول لو مسعت صر

أوقاتك بذكر اهللا فعمرك طويل وأن قلت أيامه كما أبان ذلك بقوله رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده 
ورب عمر قليلة آماده كثرية أمداده قلت رب هنا للتكثري يف املوضعني فكثري من األعمار اتسعت آماده مجع 

وهو الزمان أي كثري من الناس طالت أعمارهم واتسعت أزمنتهم وقلت امدادهم أي فوائدهم فلم حيصلوا  أمد
على شيء حيث اشتغلوا بالبطالة والتقصري حىت مضت تلك األيام كطيف املنام وأضغاث أحالم وكثري من 

فأدركوا من فوائد  األعمار قلت آمادهم أي أزمنتهم وكثرت امدادهم أي فوائدهم فأدركوا من فوائدهم
فأدركوا من فوائد العلم واألعمال واملعارف واألسرار يف زمن قليل ما مل يدركه غريهم يف الزمن الكثري ومثال 
ذلك أهل اجلذب مع السلوك وأهل السلوك وحده فإن أهل اجلذب املوافقني للسالكني يف األعمال يطوون يف 

السوك يف سنني وذلك أهل الفكرة مع أهل اخلدمة فكرة ساعة ساعة واحدة من مسافة القرب ما مل يدركه أهل 
  خري من عبادة سبعني سنة ويف ذلك قال الشاعر

  قدره كألف حجه... كل وقت من حبييب 
وقال الشيخ أبو العباس املرسى رضي اهللا عنه أوقاتنا كلها ليلة القدر أي كل وقت عندنا أفضل من ألف شهر 

بن العريب املعافري تلميذ الغزايل ملت الشيخ أبا حامد على انقطاعه واعتزاله عن  عند غرينا قال القاضي أبو بكر
  اخللق وقطع انتفاعهم مبا وهبه اهللا له من العلم الظاهر والباطن فقال متمثالً

  وأنا اآلن قد ظفرت باملاء... قد تيممت بالصعيد زمانا 
  فاحتاً ال يردها للعماء... من سرى مطبق احلفون وأضحى 

ي من كان ميشي مسدود العينني وأضحى أي صار فاحتاً لعينيه ال يرجع للعماء قلت يا سيدي االشتغال بالعلم أ
نفع عام وهو من أفضل العبادات وقد قال صلى اهللا عليه وسلم ألن يهدي اهللا بك ال يرجع واحداً خري لك مما 

ا طلع قمر السعادة يف أفق اإلرادة وأ   شرقت مشس الوصول يف أرض األصولطلعت عليه الشمس فقايل مل
  وصرت إيل علياء أول منزل... تركت هوي سعدي وليلى مبعزل 

  أال أيها الساعي رويدك فامهل... فنادتين األكوان من كل جانب 

  لغزيل نساجاً فكسرت مغزيل... غزلت هلم غزالً رقيقاً فلم أجد 

اختار اآلكد فاآلكد واألويل فاألوىل ليدرك ما تلمحه فانظر من أطلعه اهللا على بركة عمره وأراه مثرة وقته كيف 
يمان الداراين  من الفوائد وحيظي باخلصائص والزوائد اه قال الشطيب رمحه اهللا قال أمحد بن أيب احلواري أليب سل

رضي اهللا عنهما قد غبطت بين إسرائيل قال بأي شئ قلت بثمامنائة عام حىت يصري كالشنان البالية وكاخلنايا 
ا وما يريد منا إال واأل وتار فقال ما ظننت إال وقد جئت بشيء واهللا ما يريد اهللا منا أ، تبيس جلودنا على عظامن

صدق النية فيما عنده هذا إذا صدق يف عشرة أيام نال ما ناله اآلخر يف أعماره الطويلة اه وقال يف القوت فإن 
غريك يف عمره الطويل بغفلته فريتفع لك يف السنة  الربكة يف العمر أن تدرك يف عمرك القصري بيقظنك ما فات

ما يرتقع يف عشرين سنة وللخصوص من املقربني يف مقامات القرب عند التجلي بصفات الرب احلاق برفع 
الدرجات وتدارك ملا فات عند أذكارهم وأعمال قلوهبم اليسرية يف هذه األوقات فكل ذرة من ذكر تسبيح أو 



وتبصرة أو تفكر وتذكرة ملشاهدة قرب ووجد برب ونزظرة إىل حبيب ودنو من قريب هتليل أو أمحد أو تدبر 
أفضل من أمثال اجلبال من أعمال الغافلني الذين هم لنفوسهم واجدون وللخلق مشاهدون ومثال العارفني فيما 

ليلة القدر ذكرناه من فنائهم بشهادهتم ورعايتهم ألمانتهم وعهدهم يف وقت قرهبم وحضورهم مثل العامل يف 
العمل فيها ملن وافقها خري من ألف شهر وقد قال بعض العلماء كل ليلة للعارف مبنزلة ليلة القدر اه منه فالربكو 

يف العمر هي إدراك األمداد العظيمة يف اآلماد القليلة كما تقدم وكما بينه بقوله من بورك له يف عمره أدرك يف 
ال يدخل حتت دوائر العبارة وال تلحقه اإلشارة قلت ليست الربكو يف يسري من الزمان من منن اهللا تعاىل ما 

العمر بكثرة أيامه وطول أزمانه وغنما الربكة يف العمر أن تصحبه العناية وهتب عليه ريح اهلداية فيدرك يف يسري 
ما أدركه أوسع  من الزمان من منن اهللا تعاىل أي من علومه ومعارفه وأسراره ما ال بدخل حتت دوائر العبارة ألن

من ضيق العبارة إذ قال تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
فقد يدرك العارف من دقائق األسرار ما تعجز عنه عبارة اللسان كل ذلك يف أقل زمان وغالب هذا حيصل من 

اعة واحدة معهم ال حيصل يف ازمنة طويلة مع غريهم مالقاة الرجال وصحبتهم فإن املدد حيصل لإلنسان يف س
ولو كثرت صالهتم وصيامهم إذ ليس قلوبكم وأعملكم ذكره يف اجلامع والذرة من أعمال القلوب أفضل من 
أمثال اجلبال من أعمال اجلوارح والعمل مع املعرفة ليس كالعمل مع اجلهل وذلك معلوم قال الشيخ احلضرمي 

ال يكون طويل طويل طويل يف بعض وصاياه من كان ا يكون وما  قصري . يستمد من حمربة اجلمع فهو يكتب م
ا شئ ما شئ. شيء شيء شيء. قصري قصري وجود وجود وجود اه فاملعىن طويل . عدم عدم عدم. ما شيئ م

طويل واحلس قصري قصري واملوجود القدمي شئ ثابت وما سواه ليس بشئ والسوى عدم والواحد القهار وجود 
ذي يكتب من حمربة اجلمع أي يستمد من حضرة اجلمع يكتب األشياء كلها ويستمد من األشياء كلها فال

ويستمد من األشياء كلها ملعرفته يف األشياء كلها كلها كانت قصرية او طويلة وجودية او عدمية وباهللا التوفيق 
وشواغبه ال بركة له يف عمره  وسبب الربكو يف العمر هو التفرغ من الشواغل والشواغب فمن كثرت شواغله

ألنه منع من تصريفه يف طاعة مواله مبتابعة شهواته وحتصيل مناه ومن تفرغ من الشواغل ومل يقبل على مواله 
فهو خمذول مصروف عن طريق استقامته وهذان كما أبان ذلك بقوله اخلذالن كل اخلذالن أن تتفرغ من 

ال ترحل إليه قلت إذا قلت شواغلك يف الظاهر وعوائقك يف الباكن الشواغل مث ال تتوجه إليه وتقل عوائقك مث 
مث مل تتوجه إليه يف ظاهرك ومل ترحل إليه يف باطنك فهو عالمة غاية اخلذالن الكبري ألن جل الناس ما حبسهم 

ور واألعوام عن التوجه إىل اهللا إال كثرة أشغاهلم احلسية فاشتغلت جوارحهم خبدمة الدنيا يف الليايل واليام والشه
حىت انقرض العمر كله يف البطالة والتقصري فهذا هو اخلذالن الكبري ومن الناس من قلت شواغلهم الظاهرة 

ام هلم هبا لكن كثرت عالئقهم يف الباطن لكثرة ما تعلق هبم من الشواغب فهم مغرقون يف التدبري  لوجود من ق
 سيما من كان له جاه ورياسة وخطة أو سياسة فهذا باعتبار واالختيار واالهتمام بامور من تعلق هبم من األنام ال

  العادة بعيد من اإلقبال على مواله إال أن سبقت له سابقة

عناية فتجره إىل رمحة ربه ورضاه واحلاصل أن اخلري كله يف التخفيف من الشواغل والعالئق واملخاطف فمهما 
هو الذي اشار إليه بقوله الكفرة سري القلب يف ميادين هم بالسري جذبته املخاطف إليها وبقي مرهوناً معها و

ال سسري له ال وصول له فالفكرة هي سري  األغيار فمن ال تفرغ له ال فكرة له ومن ال فكرة له ال سري له ومن 



القلب إىل حضرة الرب وذلك السري يف ميادين األغيار أي يف جمال شهود األغيار ليستدل هبا على وجود 
فكرة أهل احلجاب وفكرة أهل الشهود سري الروح يف ميادين األنوار أو سري فهذه فكرة أهل  األنوار فهذه

احلجاب وفكرة أهل الشهود سري الروح يف ميادين األنوار أو سري السر يف ميادين األسرار فتكلم الشيخ على 
يما يأيت حيث قال الفكرة بداية الفكرة ومل يتكلم على هنايتها ولو تلكم عليهما معاً لكان أحسن كما فعل ف

فكرتان اخل وقال الشيخ زروق رضي اهللا عنه الفكرة انبعاث القوة اإلدراكية يف عامل الغيب والشهادة ليدرك 
ا هي عليه ومن وجد ذلك فهو عارف اه وقيل إمنا عرب الشيخ باألغيار وهي املخلوقات  حقيقة األشياء على م

ون فقال هلم تفكروا يف اخللق وال تتفكروا يف اخلالق فإنكم ال تقدرون لقوله عليه السالم وقد رأى قوماً يتفكر
اهللا حق قدره اه قلت إمنا هنى عليه السالم عن التفكر يف كنه الذات وإدراك احلقيقة وأما التفكر يف عظمة 

فة مع العجز الذات وقدمها وبقائها ووحدانيتها وجتلياهتا يف ظهورها وبطوهنا فهذا ال ينهي عنه ألنه سبب املعر
عن إدراك الكنه والتحقيق أن أهل احلجاب ال حيل هلم التفكر إال يف املصنوعات وأما أهل العرفان فال يتفكرون 

إال يف عطمة الذات أي يف عطمة الصانع وتوحيده وقدمه وبقائه وطهوره واحتجابه ويف الغيبة عن احلس 
يف الغيبة عن الظملة بشهود النور وهو سراج القلب  وشهود املعىن أو يف الغيبة عن الكون بشهود املكون أو

الذي أشار إليه بقوله الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت ىف ال اضاءة له قلت الفكرة يف عظمة الباري وتوحيده 
نور فإذا كان القلب مشغوالً بالفكرة يف عظمة احلق فهو منور بنور احلق وإذا خال من الفكرة يف احلق دخلته 

األغيار وهي ظلمة وال جتتمع الظلمة والنور أبداً فالكفرة سراج القلب فإذا ذهبت الفكرة يف احلق الفكرة يف 
انطفأ نوره بدخول ظلمة الكون فال إضاءة له ولذلك قال اجلنيد رضي اهللا عنه أشرف اجملالس وأعالها اجللوس 

شاذيل رضي اهللا عنه أربعة من حازهن مع اهللا يف ميدان الفكرة على بساط التوحيد اه قال الشيخ أبو احلسن ال
فهو من الصديقني املقربني ومن حاز منهن ثالثة فهو من أولياء اهللا املقربني ومن حاز منهن اثنني فهو من الشهداء 
املؤمنني ومن حاز منهن واحدة فهو من عباد اهللا الصاحلني أوهلا الذكر وبساطه العمل الصاحل ومثرته النور الثاين 

اطة الصرب ومثرته العلم الثالث الفقر وبساطه الشكر ومثرته املزيد منه الرابع احلب وبساكه بغض الفكرة وبس
الدنيا وأهال ومثرته الوصول إىل احملبوب مث بني فكرة البداية والنهاية فقال الفكرة فكرتان فكرة تصديق إميان 

ميادين األغيار فهم يتفكرون يف  وفكرة شهود وعيان قلت فكرة أهل التصديق واإلميان هي سري القلب يف
املصنوعات ليتوصوال إىل معرفة الصانع وقدرته وعلمه وحياته وغري ذلك من سائر صفاته وهم الذين وهم 

الذين قال اهللا فيهم يؤمنون بالغيب وفكرة أهل الشهود والعيان هي سري الروح يف ميادين األنوار قد انقلبت 
دلوالت والغيب شهادة وهم الذين أطلعهم اهللا على سر قوله تعاىل قل انظروا األغيار يف حقهم أنوار والدالئل م

ماذا يف السموات واألرض مث بني حال الفريقني فقال فاألوىل ال رباب االعتبار قلت الفكرة األوىل وهي فكرة 
إىل اهللا تصديق وإميان ألصحاب االعتبار وهم أهل االستدال يستدلون بالصنعة على الصانع وهم السائرون 

بأنوار التوجه والثانية ال رباب الشهود واالستبصار قلت الفكرة الثانية وهي فكرة شهود وعيان هي ال رباب 
الشهود واالستبصار ألهنم ترقوا من شهود الدليل إىل املدلول ومن األثر إىل املؤثر ومن األغيار إىل شهود األنوار 

فما يشدون إال أنوار امللزت تدفقت وانصبت من حبار اجلربوت  ومن الفرق إىل اجلمع ومن امللك إىل امللكوت
فهم غرقي يف حبار األنوار مطوس عنهم وجود اآلثار فإن ردوا إليه رأوا قائماً باهللا ومن اهللا وإىل اهللا فما أعظم 

من  قدرهم عند اهللا ويف مثلهم قال القائل فتجره إىل رمحة ربه ورضاه واحلاصل أن اخلري كله يف التخفيف



الشواغل والعالئق واملخاطف فمهما هم بالسري جذبته املخاطف إليها وبقي مرهوناً معها وهو الذي اشار إليه 
ال تفرغ له ال فكرة له ومن ال فكرة له ال سري له ومن ال  بقوله الكفرة سري القلب يف ميادين األغيار فمن 

وذلك السري يف ميادين األغيار أي يف جمال سسري له ال وصول له فالفكرة هي سري القلب إىل حضرة الرب 
شهود األغيار ليستدل هبا على وجود األنوار فهذه فكرة أهل احلجاب وفكرة أهل الشهود سري الروح يف 

ميادين األنوار أو سري فهذه فكرة أهل احلجاب وفكرة أهل الشهود سري الروح يف ميادين األنوار أو سري السر 
الشيخ على بداية الفكرة ومل يتكلم على هنايتها ولو تلكم عليهما معاً لكان أحسن يف ميادين األسرار فتكلم 

كما فعل فيما يأيت حيث قال الفكرة فكرتان اخل وقال الشيخ زروق رضي اهللا عنه الفكرة انبعاث القوة 
ف اه وقيل اإلدراكية يف عامل الغيب والشهادة ليدرك حقيقة األشياء على ما هي عليه ومن وجد ذلك فهو عار

إمنا عرب الشيخ باألغيار وهي املخلوقات لقوله عليه السالم وقد رأى قوماً يتفكرون فقال هلم تفكروا يف اخللق 
وال تتفكروا يف اخلالق فإنكم ال تقدرون اهللا حق قدره اه قلت إمنا هنى عليه السالم عن التفكر يف كنه الذات 

وقدمها وبقائها ووحدانيتها وجتلياهتا يف ظهورها وبطوهنا فهذا ال وإدراك احلقيقة وأما التفكر يف عظمة الذات 
ينهي عنه ألنه سبب املعرفة مع العجز عن إدراك الكنه والتحقيق أن أهل احلجاب ال حيل هلم التفكر إال يف 

املصنوعات وأما أهل العرفان فال يتفكرون إال يف عطمة الذات أي يف عطمة الصانع وتوحيده وقدمه وبقائه 
وطهوره واحتجابه ويف الغيبة عن احلس وشهود املعىن أو يف الغيبة عن الكون بشهود املكون أو يف الغيبة عن 

الظملة بشهود النور وهو سراج القلب الذي أشار إليه بقوله الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت ىف ال اضاءة له 
بالفكرة يف عظمة احلق فهو منور بنور احلق  قلت الفكرة يف عظمة الباري وتوحيده نور فإذا كان القلب مشغوالً

وإذا خال من الفكرة يف احلق دخلته الفكرة يف األغيار وهي ظلمة وال جتتمع الظلمة والنور أبداً فالكفرة سراج 
القلب فإذا ذهبت الفكرة يف احلق انطفأ نوره بدخول ظلمة الكون فال إضاءة له ولذلك قال اجلنيد رضي اهللا 

الس وأعالها اجللوس مع اهللا يف ميدان الفكرة على بساط التوحيد اه قال الشيخ أبو احلسن عنه أشرف اجمل
الشاذيل رضي اهللا عنه أربعة من حازهن فهو من الصديقني املقربني ومن حاز منهن ثالثة فهو من أولياء اهللا 

من عباد اهللا الصاحلني أوهلا  املقربني ومن حاز منهن اثنني فهو من الشهداء املؤمنني ومن حاز منهن واحدة فهو
الذكر وبساطه العمل الصاحل ومثرته النور الثاين الفكرة وبساطة الصرب ومثرته العلم الثالث الفقر وبساطه 

الشكر ومثرته املزيد منه الرابع احلب وبساكه بغض الدنيا وأهال ومثرته الوصول إىل احملبوب مث بني فكرة البداية 
كرتان فكرة تصديق إميان وفكرة شهود وعيان قلت فكرة أهل التصديق واإلميان هي والنهاية فقال الفكرة ف

سري القلب يف ميادين األغيار فهم يتفكرون يف املصنوعات ليتوصوال إىل معرفة الصانع وقدرته وعلمه وحياته 
هود والعيان هي وغري ذلك من سائر صفاته وهم الذين وهم الذين قال اهللا فيهم يؤمنون بالغيب وفكرة أهل الش

سري الروح يف ميادين األنوار قد انقلبت األغيار يف حقهم أنوار والدالئل مدلوالت والغيب شهادة وهم الذين 
أطلعهم اهللا على سر قوله تعاىل قل انظروا ماذا يف السموات واألرض مث بني حال الفريقني فقال فاألوىل ال 

صديق وإميان ألصحاب االعتبار وهم أهل االستدال يستدلون رباب االعتبار قلت الفكرة األوىل وهي فكرة ت
بالصنعة على الصانع وهم السائرون إىل اهللا بأنوار التوجه والثانية ال رباب الشهود واالستبصار قلت الفكرة 

الثانية وهي فكرة شهود وعيان هي ال رباب الشهود واالستبصار ألهنم ترقوا من شهود الدليل إىل املدلول ومن 
ثر إىل املؤثر ومن األغيار إىل شهود األنوار ومن الفرق إىل اجلمع ومن امللك إىل امللكوت فما يشدون إال األ



أنوار امللزت تدفقت وانصبت من حبار اجلربوت فهم غرقي يف حبار األنوار مطوس عنهم وجود اآلثار فإن ردوا 
  ند اهللا ويف مثلهم قال القائلإليه رأوا قائماً باهللا ومن اهللا وإىل اهللا فما أعظم قدرهم ع

  مل يتصف مبعاين وصفهم رجل... هم الرجال وغنب أن يقال ملن 
حققنا اهللا ميا حققهم به آمني هذا آخر الباب اخلامس والعشرين وهبا ختمت األبوايب وما بقي إال املالسالت 

 حضرة ملك امللوك واملناجات وحاصل املراسالت ثالثة كتب وجواب فأول الكتب رسالة يف السولك إىل
بدايتها وهنايتها ونصها وقال رضي اهللا عنه مما كتب به لبعض أخوانه أما بعد فإن البدايات جمالة النهايات قلت 
البدايات ما يظهر على املريد يف أول دخوله من جماهدة ومكابدة وصدق وتصديق وهو مظهر وجمالة للنهايات 

أشرقت بدايته أشرقت هنايته فمت رأيناه جاداً يف طلب احلقي باذالً أي يتجلى فيها ما يكون يف النهايات فمن 
نفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إىل التحقق بالعوبدية والقيام بوظائف الربوبية علمنا إشراق 

  نعايته بالوصول إىل حمبوبه وإذا رأيناه مقصراً يف ذلك علمنا قصوره عما هنالك وأنشدوا
  ومن طلب العلى سهر الليايل... تسب املعايل بقدر الكد تك

  يغوص البحر من طلب اللئايل... تريد العز مث تنام ليالً 
سلوكه معتمداً على اهللا  وباجلملة من رأيته صادق العزم يف البداية فاعلم أنه من أهل العناية ومن كان يف 

عليه بقوله ومن كانت باهللا بدايته كانت إليه  ومفوضاً أمره إىل اهللا كانت غاية سلوكه الوصول إىل اهللا كما نبه
هنايته قلت البداية باهللا هي أن ال يرى لنفسه حوالً وال قوة ال يف عمل وال يف حال وال يف جماهدة وال مكابدة بل 
ما يربز منها من األعمال أو من األحوال رآه منة من اهللا وهدية إليه فإن كان هكذا فقد صحت باهللا بدايته وإليه 

تكون هنايته ومما يتأكد النظر إليه يف البداية تصحيح ما يفتقر إليه يف سلوكه من علم الشريعة وعلم الطريقة 
  فالعمل بال علم جناية والعلم عمل وسيلة بال غاية ويف ذلك قيل

اً    فأننت كذى رجل وليس له نعل... إذا كنت ذا عمل ومل تك عامل
  ت كذى نعل وليس به رجلفأن... وإن كنت ذا علم ومل تك عامالً 

  وهل ذو جوادرئ يسبقه البغل... جوادك مسبوق إىل كل غاية 
  وقد ذيلتها ببيت تكميالً لألقسام فقلت

  جوادك سابق يصح له الوصل... وإن كنت ذا علم وحال ومهة 
رض عما فإذا حصل املريد ما حيتاج إليه يف بدايته من إتقان طهارته وصالته وصومه فليشتغل بطاعة ربه ويع

يشغله عنه كما أبان ذلك بقوله واملشتغل به هو الذي أحببته وسارعت إليه واملشهل عنه هو املؤثر عليه قلت 
أيل موصولة يف املوضعني أي الذي تشتغل به يف مجيع أوقاتك وتصرف إليه كليتك هو احلبيب الذي تسارع إليه 

قصدوا واحداً تبلغ مرادك إن شاء اهللا والذي وأفضل أشغالك ذكره وليكن ذكراً واحداً وقصدوا واحداً و
تشتغل به وتقصده هو الذي أحببته وسارعت إليه والذي نغيب عنه هو الذي تركته وآثرت حب اهللا عليه فال 

  جرم أن اهللا يبلغك ما تريد أن اهللا يرزق العبد على قدر مهته وأنشدوا
  جانباً وأعرض عن كل الشواغل... إذا العبد ألقى بني عينيه عزمه 

  عليه قضاء اهللا ما كان جالباً... فقد زال عنه العار بالعزم جالباً 



وقيل أن عالمة الصادق أن ال يرضى بدون الغاية أبداً مع أن الغاية ال تدرك أبداً وقال الفضيل من رأيتموه 
أبداً يف زيادة وكالمه حكمة وصمته فكرة ونظره عربة فال هتتموا منه فإنه قد قطع عمره يف عبادة وسكلوكه 

ومن رأيتموه يطيل األمل ويسئ العمل فاعلموا أن داءه عضال اه وأعظم ما يشتغل عنه املريد ويغيب عنه حب 
الدنيا فاته سم قاطع وال ميكن السري إىل اهللا بصفاء القلوب مع بقاء شئ منها وقليلها ككثريها روى أن بعض 

إذا أصبحت شكوت هذه الوسوسة للشيخ فوقف الشيطان على  املريدين قام ليالً لعبادته فلم جيد قلبه فقال
الشيخ وقال أن فالناً يريد أن يشكوين وأنا ما ظلمته أن الدنيا بستاين وأنا أحرسها فمن أخذ مين شيئاً ال أتركه 

حىت يترك ما أخذ فلما أصبح جاء الشيخ فقال له الشيخ جاء إبليس يشتكي بك ما الذي أخذت له فقال يا 
لق ثويب فطلبت إبرة ال رقعة فقال له أخرجها له وقل لنفسك املوت أقرب من ذلك فطرحها فوجد سيدي خ

  قلبه وأنشدوا
  أن البعوضة تدمى مقلة األسد... ال حتقرن ضعيفاً عند رؤيته 

  ورمبا أضرمت ناراً على بلد... وللشرارة حقري حني تنظرها 

ك ويسارع إليك وأن تقربت إليه شرباً تقرب إليك ذراعاً مث هذا الذي تشتغل به وتسارع إليه هو أيضاً يطلب
كما أبان ذلك بقوله ومن أيقن أن اهللا يطلبه الطلب إليه قلت اليقني هو سكون القلب وطمأنينته حبيث مل يبق 

فيه اضطراب وال ريب يف مجيع األمور وطلب اهللا لعبده من وجود منها أنه يطلبه بالقيام حبقوق العبودية 
لربوبية ومنها أنه يطلبه بالتوجه إليه والفرار مما سواه ويطلبه بالعطوف يف حضرته على بساط األدب ووظائف ا

واحملبة فمن أيقن أن اهللا يطلبه هبذه الوجوه صدق الطلب إليه وصدق الطلب هو أفراد القلب والقالب جلهة 
ليه كما أشار إىل ذلك بقوله ومن علم أن املطلوب حبيث مل يبق له التفات لغريه فلم يثق إال به وال يعتمد إال ع

اعبده وتوكل عليه وقال قل أن املر  األمر كله بيده اجنمع بالتوكل عليه قلت قال تعاىل إليه يرجع األمر كله ف
كله هللا فمن علم أن األمور كلها بيد اهللا أمر الدنيا وأمر اآلخرة والنفوس والقلوب مل يبق له نظر إىل سواه 

عليه قال تعاىل ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه أي كافيه ومن كان اهللا كافيه ماذا يفوته حكى واجنمع بكليته 
عن بعض املشايخ أنه دخل برية احلجاز مع أصحابه بغري زاد فلما طالت عليهم املدة وأجهدهم اجلوع احنرف 

الشيخ مل مل تأكل قال أين نويت الشيخ عن الطريق وهز شجرة فأسقطت رطباً جنياً فأكلوا منها إال شاباً فقال له 
ا  التوكل على اهللا ورفضت األسباب مجلة فكيف أجعلك عندي مينزلة السبب حىت تكون النفس متشوقة مل

علمت منك مث مل يصحبهم تصيحاً ليقينه وامتام لعقده ومما يعني على حتقيق اليقني وصدق التوكل رفض الدنيا 
ء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه قلت قد حكم اهللا على وأهال وإليه أشار بقوله وأنه ال بد لنا

هذا الوجود الظاهر أن يصري باطناً فال بد أن تنهدم دعائمه وهي ما يستقيل به وجوده يف العادة وهي هنا 
 استعارة عن هدم وجوده وتبديله يف خلق آخر قال تعاىل يوم تبدل األرض غري األرض والسموات وقال تعاىل
كل شيء هالك إال وجهه على تأويل أهل الظاهر وال بد أيضاً أن تسلب كرائمه واملراد زوال هبجته ومجاله 

وهي زينة الدنيا اليت ذكرها اهللا بقوله زين للناس حب الشهوات فمن تيقن بفناء هذا الوجود وزوال هذا 
 على شدهتا وألوائها حىت تتقضى عنه أيام العرض الفاين جعل الدنيا حمال للعبور يعرب هنا إىل دار البقاء فيصري

الدنيا فهذا هو العاقل الذي ذكره بقوله فالعاقل من كان مبا هو أبقى أفرح منه ملا هو يفين قلت ألن من عالمات 



العقل التجايف عن دار الغرور واألنابة إىل دار اخللود والتزود لسكين القبور والتأهب ليوم النشور كما قال 
فالعاقل هو الذي مييز بني احلق والباطل والنافع والضار واحلسن والقبيح وكل ما يفىن وأن طال  عليه السالم

ا يبقى وأن غاب فهو مليح قال بعضهم يا عجباً للمطمئن للدنيا والراطن إليها واحلريص عليها  فهو قبيح وكل م
  وهو يرى سرعة زاهلا وكثرة تقلبها ومفاجأة نوائبها وأنشدوا

  كانوا إذا الناس قاوموا هيبة جلسوا... وأبناؤ امللوك ومن أين امللوك 
ا كانوا وال خلقوا    ومات ذكرهم بني الوري ونسوا... كأهنمن قط ما كانوا قط م

  من التراب على أجسادهم وكسوا... حطوا املالبس ملا ألبسوا حلال 

وهو عريان إال ما يستر العورة فأتيت  قال مالك بن دينار مررت مبقربة فوجدت هبلول اجملنون قاعداً بني القبور
حنوه الستفيد من طرائفه فوجدته تارة ينظر إىل لسماء فيستهل وتارة يتظهر إىل األرض فيعترب وتارة ينظر عن 
ميينه فيضحك وتارة ينطر عن مشاله فيبكي فسلمت عليه فرد على السالم فسألته عما رأيت من حاله فقال يا 

ء فأذكر قوله تعاىل ويف السماء فأذكر قوله تعاىل ويف املساء رزقكم وما توعدون مالك أرفع رأسي إىل السما
فأستهل وانظر إىل األرض فأذكر قوله تعاىل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى فأعترب 

ذكر قوله وأنظر عن مييين فأذكر قوله تعاىل وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني فأضحك وأنظر عن مشايل فأ
تعاىل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فأبكى فقلت يا هبلول أنك حلكيم أتأذن يل أن أشتري لك قميص 
قطن قال افعل فسارعت للسوق وأتيته بقميص قطن فنظر إليها وقلبه مييناً ومشاالً ورمى به إيل وقال ليس مثل 

ظاً من الدنس واالنتقاض غرس قطنه باحلقائق هذا أريد قلت وكيف تريده قال أريد قميصاً من اإلخالص حمفو
وحرس من مجيع البوائق سقاه جربيل مباء السلسبيل فأينع حسناً وأمثر قطناً فلقطته أيدي الكرام الربرة التالني 
سورة احلمد والبقرة مث حلجته أكف الوفاء بعز وصفاء من غري جفاء مث خنلته األوتار املتصلة باألنوار وغزلته 

مد والثناء باحملبة واالعتناء جعلت اجلنة لنا سجة ثواباً وكان هو لألبسة من النار حجاباً فهل تقدر يا مغازل احل
ملك على مثل هذا فقلت إمنا يقدر عليه من خصك بوصفه وأهلمك ملعاينته وكشفه مث قلت يا هبلول صف يل 

ديوان أبراره وأحياه بالسابقة وقواه  أللبس هذا القميص فقال نعم إمنا يلبسه من خصه اهللا بأنواره وكتبه يف
بالعزمية الصادقة فجسمه بني اخللق يسعس وقلبه يف امللكوت يرعي فال يتكلم بغري ذكر اهللا لفظة وال ينظر لغري 

اله حلظة مث صاح صيحة عظيمة وقام وهو يقول إليك فر اهلاربون وحنوك قصد الطالبون وببابك أناخ التائبون اه 
نا ببابك فال تطردنا وحنن انتسبنا جلنابك فال حترمنا يا أرحم الرامحني مث من فرح بالباقي اللهم أنا قد وقف

وأعرض عن الفاين تشرق عليه األنوار وتلوح له األسرار كما أبان ذلك بقوله قد أشرق نوره وظهرت تباشريه 
ظلمة فإذا خرج من القلب  قلت قد أشرق نوره حبالوة الزهد يف الدنيا واإلقبال على املوىل ألن حب الدنيا

دخله النور وهو حالوة الزهد وراحة القناعة ويرد الرضي ونسيم التسليم وظهرت تباشريه أي مبشرات تبشره 
  باإلقبال وروح الوصال وجنة املعارف واجلمال وأنشدوا

  نسيمات تذكرنا الوصاال... إذا هبت علينا من محاكم 
  طويالًوعز دائم دهراً ... مبشرة بإقبال وسعد 

  مذكرة رباها والطلوال... مبلغة شذا تلك املعاين 



ا تعاطي السلسبيال... فذلك خري وقت باملعين    وأحسن م
فحني أشرق نوره وظهرت تباشريه أعرض عن الدنيا بالكلية كما أبان ذلك بقوله قصدف عن هذه الدار مغضياً 

هذا السائر إىل اهللا عن الدنيا حبذافريها  وأعرض عنها مولياً قلت الصدوف هو األعراض والتويل أي فأعرض
مغضياً بصره أي مغمضاً عيين بصريته عن النظر إىل زهرة هذا الدار وهبجتها ممتثالً يف ذلك قول املويل لرسوله 

ملصطفى وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجاً أي أصنافاً من الكفار زهرة احلياة الدنيا لتفتنهم فيه وأعرض عن 
لباً وقالباً مولياً ظهره عنها مقبالً بوجهه إىل املوىل قال الشطيب واعلمم أن األعراض عن الدنيا إمنا هو هذا ق

بالقلب ومىت كان القلب معلقاً هبا مل ينفع زواهلا من اليد وال قطع أسباهبا بل املطلوب زواهلا من القلب سواء 
ض حبذافريها سليمان عليه السالم هذا عطاؤنا فامنن أو كانت يف اليد أو مل تكن قال تعاىل ملن أعطاه ملك األر

امسك بغري حساب وقال فيه أيضاً نعم العبد أنه أواب وقال تعاىل ملن نزعها منه حبذافريها سيدنا أيوب عليه 
السالم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم مث قال أنا وجدناه صابراً نعم العبد أنه أواب لكن من عالمة حب اآلخرة 

ا فاته منها وال ميكن ذلك إال بترك ترك  الدنيا وعالمة تركها أن ال يفرح باملوجود منها وال يتأسف على م
  اإلنتصار للنفس وخمالفتها وأنشدوا

  فتجرعى ذل اهلوى هبوان... يا نفس يف التقريب كل مذلة 
  فلهم عليك تعزز األوطان... وإذا حللت بدار قوم دارهم 

لقادر اجليالين رضي اهللا عنه عن الدنيا فقال أخرجها من قلبك واجعلها يف يدك وسئل الشيخ أبو حممد عبد ا
فإهنا ال تضرك وقال احلضرمي رضي اهللا عنه ليس الرجل الذي يعرف كيفية تفريق الدنيا فيفرقها إمنا الرجل 

 قتل احلية إمنا الذي يعرف كيفية أمساكها فيمسكها قال الشيخ زورق رضي اهللا عنه ألهنا كاحلية وليس الشأن يف
الشأن يف اساكها حية اه وقد يقصد بترك الدنيا ما هو أعظم من الدنيا كحب اجلاه والرياسة وغري ذلك من 

احلظوظ ولذلك قيل من أراد أن يكون منه شئ فال يأيت منه شئ ألنه عبد الرادته وعامل حلظ نفسه فإذا 
ه إىل اهللا وانفراد قلبه بالتوجه ملواله قلت وال يب انقطعت عنه احلظوظ النفسية والشهوات الدنيوية صح قصد

  األنوار التطواين قصيدة يف هذا املعىن قال يف بعضها
  يريد فما قام باحلجة... ومن كان قصده يف نيل ما 

  مع الصرب وارفع للهمة... واصل طريقنا وارفض العلل 
  يقيناً مل يبدو من حضرة... وحسب احملب مشاهدة 

  يعوضك املنع باملنحة... بأن وفهمك عنه جدير 

وأبو األنوار هذا تلميذ أيب احملاسن سيدي يوسف الفاسي وقربه بتطوان باملصلى القدمية لناحية القصبة نفعنا اهللا 
بذكره مث أن من أعرض عن الدنيا ال وطن له فيها وإمنا وطنه عند مواله كما بني ذلك بقوله فلم يتخذها وطنا 

من توطن الشئ فقد قام فيه والسائر ال مقام له إال عند مواله وكان سيدنا عيسى  وال جعلها سكنا قلت ألن
عليه السالم يقول يف شأن الدنيا أعربوها وال تعمروها وقال عليه السالم مايل وللدنيا إمنا مثلي ومثل الدنيا 

مة وال سكنا وإمنا كراكب سافر يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة مث راح عنها وتركها فليست الدنيا دار إقا
هي قنطرة من هنا إىل هنا فالعارف ال يكون مع غري اهللا قراره ألن مهته كلها عند اهللا كما قال بل أهنض اهلمة 



فيها إىل اهللا وصار فيها مستعيناً به يف القدوم عليه قلت النهوض هو القيام كأن السائر إىل اهللا أهنض مهته 
ول عامل امللكون وأهنا اهلمة يكون بانتثال أمره واالستسالم لقهره واالستعانة به وأقامها من هذا العامل يريد هبا دخ

على سفره وهو معين قوله وسار فيها مستعيناً به يف القدوم عليه والقدوم على اهللا هو الوصول إىل معرفته 
ظن أن اجتهاده يوصله مل رغوبه فقد جهل وحتقيق العلم به وال يصح ذلك إال بالتربي من احلول والقوة ومن 

ال يقر قرارها قلت املطية يف اللغة هي  ومن صح اعتماده على اهللا وصل مث بني السر فقال فما زالت مطية عزمه 
املركوب واستعريت هنا للعوم القوي أي فما زال عزمه قوياً وروحه شائقة ال يقر قرارها أي ال يسكن قرارها 

فوات اللحوق أزعجها فهي يف السري على الدوام كما قال يف موطن دونت سيدها ألن الشوق أقلقها وخوف 
أعرضت عن الدنيا مولية عنها قلت عوائقها ألن الدنيا  دائماً تسيارها قلت إمنا دام سريها لقلة عوائقها ألهنا ملا 

به ذهبت عنه العالئق كالشيطان الذي هو أبوها فلما  شبكو العوائق وأصل العالئق وكل من قطع عروقها من قل
لق له بنته تركه وكالنفس ألن قوامها الدنيا فلما ذهبت ماتت وكالناس ألن الدنيا جفة والناس كالهبا فلما ط

تركت هلم جيفتهم سلمت منهم فدام سريها إىل أن وصلت إىل أصل وطنها وهي احلضرة كما بينه بقوله إىل أن 
ملا وصلت الروح إىل مشاهدة مت حبضرة القدس وبساط األنس قلت اإلناخة هي النزول وحط احلمول و

األحباب وفتح هلا الباب أزالت ما كان عليها من األثقال وجلست على بساط النزاهة والكمال وهي حضرة 
القدس أي التنزيه اليت هي دائرة الوالية املقتضية للعبد حتققه بتقديس مواله عن كل وصف ال يليق بذاته حىت 

ا سواه يف عني عرف أنه أحل من أن يعرف وأعظم من أو ي وصف فيقول ال أحصى ثناء مبواله فيأنس به دون م
اجالله واهليبة منه تعظيماً ال فرقاً أو تذلال يف عني اإلذالل فافهم قاله الشيخ زروق رضي اهللا عنه وبساط األنس 

رة هو حمل الفرح بقرب احلبيب ومناجاة القريب ليغيب عن كل شئ ويتأنس به يف كل شئ مث بني أسرار احلض
وهي ست فقال يف حمل املفاحتة واملواجهة واجملالسة واحملادثة واملشاهدة واملطالعة قلت أما املفاحتة فهي مفاحتة علم 

الغيوب فأنت تفاحته بطلب العطاء وهو يفاحتك بكشف الغطاء أنت تفاحته بطلب الزيادة وهوي فاحتك بتوايل 
ك بأسرار العلوم واملكاشفات وأما املواجهة فهي مواجهة أنوار اإلفادة أنت تفاحته بالترقي يف املقامات وهو يفاحت

امللكوت وأسرار اجلربوت فأنت تواجهه بأنوار التوجه وهو يواجهك بانوار املواجهة وهي كشف احلجاب وفتح 
الباب أنت تواجه بالطاعة وهو يواجهك باحملبة وأنت تواجهه باإلقبال وهو يواجهك وبالوصال أنت تواجهه 

اف أنوار امللكوت وهو يواجهك بكشف أسرار اجلربوت وأما اجملالسة فهي جمالسة األدب واهليبة فأنت باستكش
جتالسه باألدب واحلياء وهو جيالسك بالتقريب واالجتباء أنت جتالسه مبراقبته وهو جيالسك حبفظه ورعايته أنت 

ا احملادثة فهي املكاملة القلبية وهي جتالسه بذكره وهو جيالسك بربه أنا جليس من ذكرين كما يف احلديث وأم
الفكرة واجلوالن يف عظمة اجلربوت فأنت حتادثه يف سرك مبناجاته وسؤاله وهو حيادثه مبزيد إحسانه ونواله أنت 

حتادثه بدوام حضوره قي سرك ولبك وهو حيادثك بالقاء العلوم األسرار احلكم يف قلبك أنت حتادثه يف عامل 
عامل الغيب ويف التحقيق ما مث إال عامل الغيب ظهر يف عامل الشهادة ويف هذا املعىن قال  الشهادة وهو حيادثه يف

  اجلنيد يف عامل الشهادة وهو حيادثه يف عامل الغييب ويف التحقيق ما مث إال عامل الغيب ظهر يف عامل الشهادة ويف هذا

اخللق وقالت رابعة العدوية رضي اهللا  املعىن قال اجلنيد يل أربعون سنة وأنا حتدث والناس يرون أين حتدث
عنهاعىن قال اجلنيد يل أربعون سنة وأنا حتدث والناس يرون أين حتدث اخللق وقالت رابعة العدوية رضي اهللا 



  عنها
  وأحبت حسمي من أراد جلوسي... ولقد جعلتك يف الفؤاد حمدثي 
  وحبيب قليب يف الفؤاد أنيسي... فاجلسم مين للجليس مؤانس 

املاشهدة فهي كشف حجاب احلس عن نور القدوي أو تقول أو تقول كشف رداء الصون عن الكون وأما 
فأنت تشاهد ذاته يف عامل ملكوته وهو يشاهدك يف عامل ملكه أنت تشاهد ربوبيته وهو يشاهد عبوديتك 

للعبد هي  واحلاصل أنا املشاهدة من العبد هي شهود العظمة كما قال شيخنا رضي اهللا عنه ومشاهدة الرب
إحاطة علمه بأحواله وأساراه وأما املطالعة فهي مطالعة أسرار امللك وامللكوت واجلربوت وأسرار القدر فأنت 

تطالعه بالتوجه إليه وهو يطالعك بالترقي إليه أنت تطالع موقع قضائه وقدره فتتلقاها بالقبول والرضي وهو 
الفضاء أنت تطالعه بالتقريب واإلقبال وهو  يطالع أحوالك وسرائرك فيكشف عنك احلجب ويوسع عليك

يطالعك باحملبة والوصال فيتلقاك بإقبال والوصال وهذه السرار ال يذوقها إال أهل األذواق فكل واحد يذوق 
منها على قدر شربه ووجده واهللا تعاىل أعلم فإن سكنت الروح يف هذه املراتب صارت احلضرة مأواها ومثواها 

صارت احلضرة معشش قلوهبم إليها يأوون وفيها يسكنون قلت عش الطري وكره الذي كما بني ذلك بقوله ف
يأوي إليه فكأنه أوراح العارفني طيور احلضرة تطري يف امللكوت وتسرح يف اجلربوت مث تأوى إىل عش العبودية 

يأوون أي  يف الظاهر وعش الشهود يف الباطن فاحلضرة اليت هي معشش قلوب العارفني هي حضرة الذا إليها
يرجعون بعد الطريان إىل فضاء امللكوت وأسرار اجلربوت وفيها يسكنون ال خيرجون منها أبداً كما قال تعاىل ال 

ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني وحملها يف أعلى عليني وهو عرش قلوب العارفني فإن نزلوا إىل مساء 
 اليقن قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه التوحيد عرش احلقوق أو أرض احلظوظ فبإالذن والتمكني والرسوخ يف

والشريعة املطهرة كرسي ذلك العرش واحلقوق املفضلة فيها مساؤها واحلظوظ النفسانية أرضها فكل حقيقة ال 
تصحبها شريعة ال عربة بصاحبها وكل شريعة ال تعضدها حقيقة ال كمال هلا اه قلت النزول هنا جماز كانه 

بودية مساء أو أرض أو تقول احلقيقة عرش والشريعة أرض فما دامت الروح يف حبر الوحدة احلجرية عرش والع
كأهنا يف عرش الرمحن فإن نزلت إىل العبودية كاهنا نزلت إىل السماء أو األرض وظاهر كالم الشيخ ومن تبعه 

من كان عمله  من الشراح أن النزول إىل مساء احلقوق أر أرض احلظوظ خروج عن احلضرة وليس كذلك إذ
باهللا وتصرفاته كلها باهللا ال خروج له عن احلضرة وإمنا النزول يف حقه بالقالب فقط دون القلب ال خيرج من 

عشه أبداً بعد أن متكن منه فكل من بلغ أن يكون علمه باهللا ومن اله وإىل اهللا ال يكون تتنزله للشريعة خروجاً 
ملصفاة فبها تتسع مسادين األسرار وتشرق فيها شوارق األنوار عن احلضرة ال سيما الصالة اليت هي معدن ا

اللهم إال أن حيمل النزول يف كالمه على أنه بالقلب دون القلب كما تقدم ويدل على هذا قوله فيما يأيت بل 
 دخوال يف ذلك اهللا اخل قا ال لشعراين يف بعض أجوبته سألت شخنا سيدي علياً اخلواص أي احلالتني افضل للعبد

يف حال الصالة هل يكون يعبد اهللا كانه يراه أو كأن اهللا يراه قال فأجابين يأن يكون العبد يعبد اهللا كأن اهللا يراه 
ا  أفضل من كونه كأنه يراه مث أطال الكالم يف توجيه ذلك قلت وذد كنت اعتراضت هذا الكرم وكتبت عليه م

صالة مع املراقبة وما ألزمه اخلواص غري الزم مث عرضته مضمنه أن العارفني اتفقوا أن العمل باهللا أفضل من ال
على شيخ شخنا موالي العريب ففرح به غاية وأعجبه يعين أعتارضي على كالم اخلواص وال يستغرب هذا من 



اخلواص والشعراين قال يف التسهيل وإذا كانت العلوم منحا األهية ومواهب اختصاصية فغري مستبعد أن يدخر 
خرين ما عسر على كثري من املتقدمني ونزوهلم إىل مساء احلقوق أو أرض احلظوظ إمنا يكون بإلذن لكثري من املتأ

والتمكني أما اإلذن يف نزوهلم إىل احلقوق بإذن شرعي إذ حقوق الشريعة كلها موقتة والتمكني فيها هو سهولتها 
ا األذن يف  نزووهلم إىل أرض احلظوظ فباإلهلام والتمكني منها حبيث ال يعارضه عارض مينع شرعاً أو طبعاً وأم

واإلعالم حبيث يتأين يف األمر حىت يفهم أنه مراد احلق تعاىل وقد كان شيخ املشايخ اجلياين رضي اهللا عنه يف حال 
سياحته ال يأكل حىت يتأىن يف األمر حىت يفهم أنه مراد احلق تعاىل وقد كان شيخ املشايخ اجلياين رضي اهللا عنه 

ته ال يأكل حىت يقال له حبقي عليك إال ما أكلن قلت وكل من كان عنده الفهم عن اهللا ال يف حال سياح
  يتصرف إال بألذن من اهللا وبعض من طبع اهللا على قلبه من جالودة الفقهاء ينكر هذا

ه وهو معذور يف بالد الضعف إذ من جهل شيئاً عاداه واملراد بالتمكني هو صحة الفهم عن اهللا حىت ال يبقى ل
تزلزل أنه مراد احلق حبيث مل ير له معارض شرعي وال عادي وكذلك الرسوخ يف اليقني هو الثبوت فياملعرفة يف 

حال ارادة الفعل وقد ضربت هلذا مثالً وهو أن رجالً محل ولده وأنزله يف بستان أو دار مث تركه فجاء قوم 
شك أنه أن أقسم باهللا أنه ما نزل من أبيه كان باراً يف ينازعونه يف إذن أبيه له ويقولن له نزلت هنا بغري إذن فال 

قسمه فإذن أبيه حني أنزله هناك صريح ولو مل ينطق له بلسانه وال جيحدها هذا إال عيب أو مكابر فاهللا تعاىل مبن 
بسوء علينا بالفهم عنه يف أمورنا كهال آمني مث ذكر مفهوم قوله باإلذن والتمكني فقال فلم ينزلوا إىل احلقوق 

األدب والغفلة وال إىل احلظوظ بالشهوة واملتعة قلت أما النزول بسوء األدب فهو أن يكون نزوهلم يف طلب 
األجور أو احلروف وهو اجلزاء وأما الغفلة فهي رؤية النفس يف حال العمل وهو عندهم ذنب يستغفرون منه 

قيل معذور يف بالد الضعف إذ من جهل  فاستغفارهم بعد الصالة إمنا هو من حضور نفوسهم يف عملهم ولذلك
شيئاً عاداه واملراد بالتمكني هو صحة الفهم عن اهللا حىت ال يبقى له تزلزل أنه مراد احلق حبيث مل ير له معارض 

شرعي وال عادي وكذلك الرسوخ يف اليقني هو الثبوت فياملعرفة يف حال ارادة الفعل وقد ضربت هلذا مثالً 
ه وأنزله يف بستان أو دار مث تركه فجاء قوم ينازعونه يف إذن أبيه له ويقولن له نزلت هنا وهو أن رجالً محل ولد

بغري إذن فال شك أنه أن أقسم باهللا أنه ما نزل من أبيه كان باراً يف قسمه فإذن أبيه حني أنزله هناك صريح ولو 
علينا بالفهم عنه يف أمورنا كهال آمني مث ذكر مل ينطق له بلسانه وال جيحدها هذا إال عيب أو مكابر فاهللا تعاىل مبن 

مفهوم قوله باإلذن والتمكني فقال فلم ينزلوا إىل احلقوق بسوء األدب والغفلة وال إىل احلظوظ بالشهوة واملتعة 
قلت أما النزول بسوء األدب فهو أن يكون نزوهلم يف طلب األجور أو احلروف وهو اجلزاء وأما الغفلة فهي 

 حال العمل وهو عندهم ذنب يستغفرون منه فاستغفارهم بعد الصالة إمنا هو من حضور رؤية النفس يف
  نفوسهم يف عملهم ولذلك قيل
  وجودك ذنب ال يقاس به ذنب

واحلاصل أن أهل احلضرة نزوهلم باهللا وعملهم باهللا ال يرون ألنفسهم حوالً وال قوة وال يطلبون من رهبم جواء 
جلزاء على عمل غريه هذا يف حال نزوهلم إىل مساء احلقوق وأما نزوهلم إىل أرض وال أجرة إذ حمال أن يطلب ا

احلظوظ فإمنا هو ال داء حقوق العبودية فليس نزوهلم بشهوة النفس ونيل متعتها لتحقق فنائها وموهتا قد انقلب 
وليس يل يف ذلك حظوظهم حقوقاً وألجل املعىن قال سيدنا عمر رضي اهللا عنه أين ألتزوج النساء وأجامعهن 



شهوة قالوا ومل تفعل ذلك يا أمري املؤمنني قال رجاء أن خيرج اهللا من صليب من يكثر به حممد صلى اهللا عليه 
وسلم أمته وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه إذا وافق احلق اهلوى كان الكزبد مع العسل يعين إذا 

العسل وقال صلى اهللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه وافقت النية الصاحلة اهلوى كان الزبد مع 
تابعاً ملا جئت به فتحصل أن مقام الزوال يقتضي الفناء عن احلظوظ كلها ومل يبق إال الواحد األحد كما أبان 
وق ذلك بقوله بل دخوال يف ذلك باهللا وهللا ومن اهللا وإىل اهللا قلت بل لإلضراب عما تقدم من دخوهلم يف احلق

بسوء األدب والغفلة أو نزوهلم ألرض احلظوظ بالشهوة واملتعة وإمنا دخلوا يف احلقوق أو احلظوظ باهللا لتحقق 
فنائهم عن أنفسهم وهللا لتحقق اخالصهم ومن اهللا لشهودهم الفعل من اهللا وإىل اهللا لتحققهم أن األمور ترجع 

يه فأمر العباد كله قائم باهللا وصادر منه ومنته كلها إىل اهللا قال تعاىل وإليه يرجع األمر كله فاعبد و توكل عل
  .إليه

مث استدل باآلية الكرمية على أن الدخول يف األشياء واخلروج منها يكون باللهي فقال وقل رب أدخلين مدخل 
صدق وأخرجين خمرج صدق ليكون نظري إىل حولك وقوتك إذا أدخلتين وانقيادي إليك إذا أرخرجتين 

دنك سلطاناً نصرياً وينصرين وال ينصر على ينصرين على شهود نفسي ويغيبين عن دائرة حسى واجعل يل من ل
قلت اآلية هلا تفسري ظاهر وتفسري باطن اه أعين على طريق أهل اإلشارة أما تفسري أهل الظاهر فقالوا هذه اآلية 

لدعاء عند دخوهلا حال فتحتها نزلت يف فتح مكة وأن اهللا تعاىل أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا ا
ومعناه رب ادخلين مكة مدخل صدق أي إدخال صدق بأن يكون دخويل بك واعتمادي عليك ناصر الدينك 
حبولك وقوتك وهذا كقوله عليه السالم يف بعض أدعيته حني كان يقدم من سفره صدق اهللا وعده ونصر عبده 

راً إىل جهاد عدوك خمرج صدق أي أرخا صدق بأن وأعز جنده وهزم األحزاب وحده وأخرجين من مكة مهاج
نكون منصوراً بك معصوماً حبفظك ورعايتك واجعل يل من لدنك سلطاناً أي برهاناً دامغاً لكل باطل نصرياً 
ا أشار إليه الشيخ رضي اهللا عته مستدالً باآلية على أن  ينصرين على من عاداين وأما تفسري أهل الباطن فهو م

 األشياء كلها يكون ابلله وخروجهم منها يكون باهللا فقال وقل أيها العارف رب أدخلين يف دخول العارفني يف
األشياء حقوقاً كانت أو حظوظاً مدخل صدق أي إدخال صدق بأن يكون ذلك اإلدخال بك معتمداً فيه على 

ق بأن حولك وقوتك متربئاً من حويل وقويت ومن شهود نفسي وأخرجين منها خمرج صدق أي إخراج صد
نكون مأذوناً بإذن خاص مصحوباً باخلشية وسر اإلخالص وهذا معىن قوله ليكون نظري إىل حولك وقتك 
إذاي أدخلتين يف األشياء وانقيادي إليك إذا أخرجتين منها واجعل يل من لدنك أي من مستبطن أمورك بال 

ضرة قهار ال يصادمه شئ إال دمغه واسطة وال سبب سلطاناً أي برهاناً قوياً وليس ذلك إال وارد قوى من ح
فيحق احلق ويزهق الباطل ويكون ذلك السلطان ينصرين وال ينصر على أي ينصرين على الغيبة عن احلس وعن 
شهود السوى حىت نعد عنهما برؤية موالهم أمن وال ينصر على الوهم واحلس وشهود الغريية مث بني ذلك فقال 

الغيبة عنها فإذا انتصرت على شهودها اهنزم عين وذهب شهودها  ينصرين على شهود نفسي أي يقويين على
وبقي شهود رهبا فالنصرة على الشيء هو غلبته حىت يضمحل وينقطع وكان شهود النفس عدو حياربك 

ويقطعك عن شهود ربك فإذا نصرك اهللا عليه ودفعته عنك فتتصل حينئذ بشهود حنبوبك وإذا فىن شهود 
س وهو معىن قوله ويفنيين عن دائرة حسى فإذا فنيت دائرة احلس بقي متسع ملعاين النفس فىن حينئذ وجود احل



وفضاء الشهود وهذه هي الوالدة الثانية فإن اإلنسان بعد أن خرج من بطن أمه وهي الوالدة األوىل بقي 
وان احمليطة مسجوناً مبحيطاته حمصوراً يف هيكل ذاته فد التقمه اهلوى وصار يف بطن احلس والوهم وسجن األك

جبسمانيته فإذا فنيت دائرة حسه وخرج من بطن عوائده وشهوات نفسه نقبت روحه الكون بأسره وخرجت 
إىل شهود مكوهنا فقد ولد مرة ثانية وهذه الوالدة ال يعقبها فناء وال موت قال تعاىل ال يذوقون فيها املوت إال 

ليس منا من مل يولد مرتني هكذا ذكره الشطيىب من قول  املوتة األوىل وهذا معىن قول سيدنا عيسى عليه السالم
  .عيسى عليه السالم

وقال بعض احلكماء يف قوله عليه السالم ال هجرة بعد الفتح ولكن جهادونية قال اهلجرة هجرتان هجرة 
صغرى وهي مهجرة اإلجساد من أوطاهنا وهجرة كربى وهي هجرة النفوس عن مألوفاهتا وعوائدها وهو معىن 

ه عليه السالم رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب جتعل اجلهاد األكرب هو جهاد النفس والد جهاد قول
األصغر هو جهاد اجلسم وقال أيضاً عليه السالم اهلجرة باقية إىل يوم القيامة يعين اهلجرة احلسية واملعنوية فكل 

ه جتب اهلدرة عنها وكل شهوة نقطعه عن ربه جتب اهلجرة بلد ال جيد فيها من يعينه على دينه أو ال جيد فيها قلب
عنها وباهللا التوفيق هذا آخر الكتاب الذي أرسله إىل بعض أخوانه وحاصله بيان السلوك من أوله إىل آخره فهو 

يكفي ذوى األلباب عن مطالعة كل كتاب مث ذكر الكتاب الثاين الذي أرسله لبعض إخوانه أيضاً فقال وقال 
عنه مما كتب به لبعض إخوانه قلت وكانت الرسالة املتقدمة يف بيان السلوك بدايتها وهنايتها وهذه رضي اهللا 

الرسالة يف بيان الوصول إىل حبر احلقيقة مع مراعاة حرمة الشريعة طرفان وواسطة قوم فرطوا وقوم أفرطوا 
ىل أصل التقسيم فقال أن كانت عني وقوم توسطوا ومجعوا بني الشيخ األقسام الثالثة تتميماً للتقسيم فأشار إ

القلب تنظر أن اهللا واحد يف منته فالشريعة تقتضي أن ال بد من شكري خليقته قلت عني القلب هي البصرية 
ومن شأهنا أن ال ترى إال املعاين ال يرى إال احلس وهو الغافل ومن غلبت بصريته على بصره ال يرى إال املعاين 

ال بد من إثبات وهو معاين التوحيد وأسرار  التفريد فالبصرية ال تري األنوار احلق جون ظلمة اخللق لكن 
احلكمة وقد تقدمن قوله األكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته قال بد من إثباهتا قياماً باحلكمة ونفيها قياماً 

فاته فالشريعة واحلكمة بالوحدة فإن كانت عني القلب تنظر إيل أن اهللا واحد يف منته بل واحد يف مجيع تصر
تقتضي أي تطلب أن ال بد من شكر خليقته قال تعاىل أن اشكر يل ولوالديك فإذا أنعم اهللا عليك بنعمة كانت 

دنيوية أو دينية على يد واسطة فعليك يف ذلك وظيفتان أحدامها قلبية وهي اعتقادك أهنا من اهللا بال واسطة وأن 
ة لسانية وهي أن تدعو له وتثىن عليه عمالً بالشريعة فقد روى النعمان بن ما سواه مقهور على إيصاهلا والثاني

بشري عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من مل يشكر القليل مل يشكر الكثري ومن مل يشكر الناس مل يشكر اهللا 
من احلق حتمل ومن أمسائه تعاىل الشكور فليتخلق العبد بذلك وحكمة اعتبار الواسطة ثالثة أوهلا أهنا أرسال 

اهلدايا إليك ومن الكرم إكرام الرسل وثانيها أهنا أواين تصل فيها إليك املنافع ومن احلكمة ترفيع آنية املنافع 
وثالثها ما يف ذلك يف دفع منة الوهم إذا الوهم يقتضي بطبعه امليل ملن أحسن إليك فإذا كافأته بالبلسان فقد 

تبار احلقيقة إىل طرفني وواسطة كما تقدم فقال وأن الناس يف ذلك اعتقت من رق إحسانه مث قسم الناس باع
على أقسام ثالثة أما واقف مع احلس ناظر األسباب أو غائب عن احلس وعن رؤية األسباب أو جامع بينهما أو 

ته أي مسترسل يف  تقول أما عامة أو خاصة أو خاصة اخلاصة مث أشار إىل األول فقال غافل منهمك يف غفل



مستغرق يف نومه ال يبايل مبا قوع منه وال يتبنه من نومه مث بني أصل غفلته فقال قويت دائرة حسه أي غفلت 
قوى تكثيف حسه الدائر به فتكثيف حينئذ حجابه وعظم جهله فعظمت غفلته ولو فنيت دائرة حسه ال تصلت 

رق والفرق يف عني اجلمع لكن ملا روحه بعامل امللكوت أو اجلربوت فلم تر إال اجلمع أو تري اجلمع يف عني الف
قويت دائرة حسه انطمس نور بصريته كما قال وانطمست حضرة قدسه أي اطمست عنه حضرة القدس 
ال تدركها إال البصرية فمال من انطمست  وهس شهود املعاين امللكوتية النطماس بصريته ألن هذه املعاين 

ا نرتب على انطماس حضرة القدس وهو  البصرية بقوة كثافة احلس انطمس نور حضرة القدس عنه مث ذكر م
شهود اخللق دون احلق فقال فنظر اإلحسام من املخلوقني ومل يشهد من رب العاملني قلت كل من مل يفن عن 

دائرة حسه ومل يغب عن شهود نفسه بشهود ربه ال يطمع أن يتحرر من رق إحسان اخللق أما اعتقاداً أو اتناداً 
اعات التوحيد فال بد من الطبع أن يسرق خبالف من حتقق بالزوال وغرق يف حبر الوحدة ولو جاهد نفسه يف مر

فال يسرقه شيء وعلى تقدير غفلته فيكون سريع االنتباه مث بني حتايل الفريقني يف نظر اإلحسان من املخلوقني 
جلى أي ال خفاء يف أن من نسب الفعل   فقال أما اعتقاد فشرك 

ا كافر خارج عن اإلميان وأن كان ظاهره متومساً بوظائف الشريعة ألن من اعتقد خالقاً أو لغري اهللا استقالالً أن
ر اهللا استقالالً أنا كافر خارج عن اإلميان وأن كان ظاهره متومساً .رزاقاً مع اهللا استقالالً فهو كافر باإلمجاع

  .كافر باإلمجاع بوظائف الشريعة ألن من اعتقد خالقاً أو رزاقاً مع اهللا استقالالً فهو

مث ذكر الثاين بقوله وأما استناد فشرك خفي قلت االستناد هو امليل اخلفي حبيث إذا قلت له من الذي رزقك 
يقول اهللا لكن الغالب أن قلبه يسبق إىل رؤية اخللق قبل رؤية اخلالق ورمبا يقول بلسان أن احلال أو املقال لوال 

ا كان ولوال األسبا ب ما كانت املسببات فوقوفه مع ارتباط األسباب لتربأ من الشرك اجللي الذي جاء من قبله م
واخلفي ولتحلى مبقام اإلخالص الكامل الويف وإليه أشار بقوله وصاحب حقيقة غاب عن اخللق بشهود امللك 
احلق وفىن عن السباب بشهود مسبب األسباب قلت احلقيقة هي شهود نور احلق يف مظاهر اخللق أو شهود 

احلق وفىن عن األسباب بشهود مسبب األسباب قلت احلقيقة هي شهود نور احلق يف مظاهر اخللق أو  امللك
شهود نور الربوبية يف قوالب العبودية فصاحب احلقيقة هو الذي يغيب عن اخللق بشهود نور امللك احلق ويفين 

ان من غري مراعاة احلكمة عن األسباب بشهود مسبب األسباب فإن كان مع مراعاة احلكمة فهو كامل وأن ك
فإن كان غائباً مصطلحاً فهو معذور وهو الذي بينه بقوله فهذا عبد مواجه باحلقيقة أي كوشف بنورها ظاهر 

عليه سناها أي نورها فلما دهته األنوار سكره وباعتبار ما عبد ناقص لقصور نفعه على نفسه وأن كان قد 
لتحقيق كما بني ذلك بقوله سالك للطريقة أي لوال سلوكه مع سلك الطريق وأتى على غايتها حىت وصل إىل ا

الطريق ما استنارت له معامل التحقيق وإمنا فاته أنوار التشريع وأسرار احلكمة أما الطريق فقدي سلكها وأين على 
 غايتها كما ذكره قد استوىل على مداها يعين على غايتها فال وصول للحقيقة إال بعد سلوك الطريقة وحتقيق
ظاهر الشريعة قال تعاىل وانوا البيوت من أبواهبا فال باب لبيت احلقيقة إال من جهة الشريعة والطريقة فإذا 

وصل إىل احلقيقة فمن الناس من يكون صدره ضيقاً فال حيتمل تلك األنوار وال يطيق مشاهدة تلك األسرار 
صدر قوي النور فإذا أشرقت عليه أنوار فيغيب يف شهود الوحدة وينكر احلكمة ومن الناس من يكون واسع ال

احلقيقة مل تغلبه عن القيام باحلكمة وصار برزخاً بني حقيقة وشريعة هكذا يكون سريه بني فناء وبقاء حىت يتكمن 



فيهما ويعتدل أمره بينهما وهذه حالة األقوياء والطريقة الشاذلية جلها هكذا يسري أهلها بني حقيقة وشريعة 
واالعتال مث كمل الشيخ هذا القسم الذي غلبت عليه احلقيقة فقال غري أنه غريق األنوار أي حىت يقع التمكني 

غلبت عليه أنوار احلقيقة حىت غاب عن أحكام الشريعة مطموس اآلثار أي غائب عن شهود الكون من حيث 
وار امللكوت إىل اجلربوت أن احلق أثبته ليعرف به وهذا ملا أشرقت لعيه أنوار احلقيقة ضم الفروع إىل أصوهلا وأن

وأنكر الوسائط لغلبة السكر عليه كما بينه بقوله قد غلب سكره على صحوه السكر وارد قوى بغيب القلب 
عن شهود احلس والصحو ذهاب ذلك الوارد حىت يرجع القلب إىل اآلحساس بعد الغيبة وغلب عليه أيضاً 

ة اخللق بال حق فإن كان بعد اجلمع فهو رؤية اخللق جتمعه على فرقه اجلمع رؤية احلق بال خلق والفرق رؤي
واحلق واحلاصل أن أهل اجلمع ال يشهدون إال احلق أهل الفرق رؤية اخللق بال حق فإن كان بعد اجلمع فهو 

رؤية اخللق واحلق واحلاصل أن أهل اجلمع ال يشهدون إال احلق وأهل الفرق ال يشهدون إال اخللق ويستدلون 
ل الفرق يف اجلمع يشهدون اخللق واحلق أعين يشهدون الواسطة واملوسوطة من غري فرق به على احلق وأه

بينهما وغلب عليه أيضاً فناؤه الفرق على بقائه الغيبة عن اخللق بشهود احلق والبقاء شهود اخللق باحلق أن كان 
ليه أيضاً غيبته على بعد الفناء وأن كان قبل الفناء فهو شهود خلق بال حق وهو حمل أهل احلجاب وغلب ع

حضوره الغيبة انقطاع القلب عن مالحظة اخللق واحلضور مشاهدة حضرة املوىل بعد الغيبة عن شهود احلس 
والسوى فهذه أحوال أهل اجلذب من السالكني فإن كان هلم شيخ فال بد أن خيرجهم إىل السلوك وهم مقام 

مره الطالب له فكان بعض أشياخنا يقول أرنا من البقاء فإن البقاء يطلب اجلذب حىت يدركه كما يدركه ع
يفرق لنا حنن ضامنون له اخلروج إىل الرب وهو البقاء الذي إليه الشيخ بقوله وأكمل منه عبد شرب فإزداد 

صحوا وغاب فزداد حضوراً فال مجعة حيجبه عن فرقه وال فرقه حيجبه عن مجعه وال فناؤه يصده عن بقائه وال 
ه بعطي كل ذي قسط قسطه ويوفيي كل ذي حق حقه قلت هذا هو القيسم الثالث وهو بقاؤه يصده عن فنائ

مقام خاصة اخلاصة وهم أهل الرسوخ والتمكن فكلما شربوا من مخر احلقيقة زاد صحوهم وجتوهر عقلهم 
  وكلما غابوا عن شهود

بدبيب النملة حىت  اخللق بشهود احلق زاد حضورهم فتراهم مستغرقني يف الفكرة والنظرة ومع ذلك حيسون
يظن من مل يبلغ مقامهم أهنم من أهل الغفلة لكثرة ما هبم من الفطنة وهم مستغرقون يف احلضرة وقد كان عليه 
السالم يصلي بالناس فإذا مسع بكاء الصيب خفف شفقة على أمه فأهل هذا املقام الكامل ال حيجبهم مجعهم عن 

مجعهم يشهدون احلق يف حال شهوده من اخللق وال يصدهم  فرقهم من فهو جمموعون يف فرقهم مفروقون يف
فناؤهم عن بقائهم فهم فانون عن أنفسهم باقون برهبم وال بقاؤهم بصدهم عن فنائهم فظاهرهم مشغول باحلس 

مثالً وباطنهم معمور باملعىن يعطون كل ذي حق حقه فيعطون احلقيقة حقها بشهود احلق يف الباطن والشريعة 
ل اجلوارح يف حقوقها يف الظاهر ويوفون كل ذي قسط قسطه فيفون الناس قسطهم من اإلحسام حقها باستعما

واحلقي حقه يف توحيده يف توحيد باجلنان أو تقول أفدوا احلق باألنعام وشهود اإلحسام وأثنوا على الوسائط 
ها بشكر الواسطة إقامة باللسان أو تقول أعطوا الربوبية حقها بشهود اإلحسام منه وحده وأعطوا اخلليقة حق

لرسم العبودية واحلاصلي أن هذا املقام هو كما قال الشاذيل رضي اهللا عنه اجلمع يف باطنك مشهود والفرق 
على لسانك موجود تنبيه قد رأينا كثرياً من الناس يترامون على هذا املقام الكامل من غري صحبة وال جذب 



ن وال بد من سكر مث صحو وجذب مث سلوك ومجع مث فرق واالختطاف من شهود األكوان إىل شهود املكو
وفناء مث بقاء نعم قد يكون بعض األفراد أقوياء جيذبون إىل حضرة احلق مع مشاهدة اخللق ويسريون بني جذب 

وسلوك كما تقدم يف الطريقة الشاذلية وأمثاهلا وأما من مل يصحب العارفني الذين سلكوا هذه املقامات فال يطمع 
هذا املقام أبداً إال الفرد النادر الذي ال حكم له واهللا تعاىل أعلم مث استدل على املقام الثاين وهو اجلذب  يف نيلي

والفناء والثالث وهو الصحو والبقاء بقضية السيدة عائشة مع أبيها يف قضية األفك فقال وقال أبو بكر الصديق 
من اإلفك على لسام رسول اهللا حروف اشكري رسول رضي اهللا عنه لعائشة رضي اهللا عنها ملا نزلت براءهتا 

اهللا فقالت واهللا ال أشكر إال اهللا قلت قضية اإلفك مشهور مذكورة يف سورة النور توىل شرحها أهل الظاهر إال 
ا، ظاهر كالم الشيخ رضي اهللا عنه أن القائل هلا و أبوها والذي يف الصحيح أن الذي قال هلا اشكري رسول 

ا نزلت برائيت من السماء قومي إىل رسول اهللا صلى  اهللا صلى اهللا عليه وسلم هي أمها ويف رواية فقالت يل أمي مل
اهللا عليه وسلم فقلت واهللا أقوم إليه وال أشكر إال اهللا وميكن اجلواب بأن ذلك وقع بإشارة أبيها أو قااله معاً أو 

ها من شكر الواسطة فقال دهلا أبو بكر عال املقام سكوته كأنه وفاق واهللا تعاىل أعلم مث ذكر اجلواب عن امتناع
األكمل مقام البقاء املقتضى الثبات اآلثار قلت املراد بإثبات األثر بعد الفناء عنه اثباته باهللا ونفيه باهللا مجعاً بني 

الشهود  القدرة واحلكمة وإمنا كان هذا أكمل مما قبله ألن هذا خاز املقامني أعطى القدرة حقها يف الباطن وهو
واحلكمة حقها يف الظاهر وهي العبودية فهو سالك بنفسه دال لغريه كامل عامل معلم عارف معرف وهي غاية 

القصد والطلب ألنه مقام اخلالقة التامة واملنافع العامة وال شك أن اخلري من اخلري اخلاص واخلري العام هو الذي 
هم عن قوله تعاىل اتقوا اهللا حق تقاته مع قوله يعطي كل ذي حق حقه ويوىف كل ذي قسط فسطه وسئل بعض

تعاىل اتقوا اهللا ما استطعتم فقال له اتق اهللا حق تقاته بقلبك واتق اهللا جبسمك ما استطعت فتكون جامعاً 
للشريعة واحلقيقة اه مث استدل على إثبات األثر بالكتاب والسنة فقال وقد تعاىل أن أشكر يل ولواديك فأمر 

توىل نعمة اإلجياد وأمر ثانياً بشكر من ظهرت على يديه نعمة األمداد فالواسطة ثابتة باثباته  أوالً بشكر من
ممحوة بأحدية ذاته واآلية صرحية يف إثبات الواسطة أدباً والغيبة عنها عقد ألجل التوحيد مث ذكر دليل السنة 

ت يصح يف اسم اجلاللة الرفع على فقال وقال صلوات اهللا وسالمه عليه ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس قل
الفاعلية والنصب على املفعولية ومعىن األول اهللا تعاىل ال يشكر فعل من مل يشكر الناس وال حيبه وعلى الثاين من 

مل يشكر الناس فال يشكر اهللا أي فال يسمى شاكراً اهللا وتقدم حديث النعمان بن بشري من مل يشكر القليل مل 
يشكر الناس مل يشكر اهللا مث بني اجلواب عن امتناعها من شكر الواسطة يف ذلك الوقت يشكر الكثري ومن مل 
  فقال وكانت يف ذلك

الوقت مصطلحة عن شاهدها قلت االصطالم نعت احلرية وحمل الدهشة والغيبة أي كانت رضي اهللا عنها يف 
الوقت يقتضي أنه مل يكن ذلك  ذلك الوقت غائبة عن حاهلا فانية عن حسها كما هو حال اجلذب وقوله يف ذلك

شاهنا على الدوام وإمنا هو عارض قهري ووارد إهلي اختطفها عن حسها كما عرض ذلك خلليل اهللا إبراهيم 
حني عرض له جربيل فقال له ألك حاجة فقال أما إليك فال وأما إىل اهللا فبلى فلم يلتفت إىل الواسطة فقال له 

ال يسعين فيه غري ريب فكانت عائشة رضي  سله فقال حسيب من سؤايل علمه حبايل وكقوله عليه السالم يل وقت 
اهللا عنها يف ذلك الوقت غائبة عن اآلثار فلم تشهد إال الواحد القهار قلت ومما يقوى عذرها يف شكر اهللا وحده 



ره يف عدم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا عائشة اشكري اهللا فإن اهللا تعاىل قد برأك فهي راجعو ألم
شكره كما قال ابن أيب مجرة لكن بضميمة ما ذكره املؤلف إذا ال يصح مع الصحو إمهال الوسائط يف املقام 

األكمل قاله الشيخ زروق رضي اهللا عنه فهذا آخر الرسالة اليت كتبها لبعض إخوانه وهيه يف غاية االتقان 
يت قبلها لكانت كافية فجزاه اهللا عن أهل الطريقة والكمال فلو مل يكن يف هذا الكتاب إال هذه السالة مع ال

خرياً ملا كانت صالة العارفني ليست كصالة الغافلني تكلم يف هذه الرسالة الثالثة على قرة العني اليت تكون يف 
الصالة هل هي خاصة باألنبياء أو للألولياء نصيب من ذلك فقال وقال رضي اهللا عنه ملا سئل عن قوله صلوات 

المه عليه وجعلت قرة عيين يف الصالة هل ذلك خاص بالنيب أم لغريه منه شرب ونصيب فأجاب أن قرة اهللا وس
العني بالشهود على قدر املعرفة باملشهود قلت قرة العني كناية عن شدة الفرح ألن بكاء الفرح دمعه بارد والقر 

نك بدموع الفرح ومضمن كالم الشيخ بالضم هو الربد يقال يف الدعاء أقر اهللا عينك أي أفرحك حىت تربد عي
يف جوابه أن قرة العني يف الصالة متفاوتة على قدر التفاوت يف املعرفة والشهود واملعرفة على قدر التخلية 

والتحلية فمعرفته عليه السالم ال يوازيها معرفة وشهوده عليه السالم قسط ونصييب من قرة العني على قدر 
سرارهم فالعمالء ورثة األنبياء فمن مجلة ما ورثوه قسط من قرة العني يف الصالة صفاء مشرهبم وتفرغ قلوهبم وأ

ولذلك كانوا يغيبون فيها وجيدون من العنيم واللذة فيها ما تعجز عنه العبارة وقد كان منهم من يقطع الليل 
ت هلم تلك احلالة ويفهم كله يف ركعة وخيتم القرآن يف كل ليلة فلوال ما كانوا جيدون من حالوة املناجاة ما دام

هذا من قول الشيخ يف اجلواب أن قرة العني بالشهود على قدر املعرفة باملشهود فأتى بعبارة عامة تصدق بكل 
من له نصيب من الشهود لكن قرة عني الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يوازيها قرة عني أحد وكذلك األنبياء 

وسلم وإىل هذا أشار بقوله والرسول صلوات اهللا وسالمه عليه ليس عليهم السالم بعد النيب صلى اهللا عليه 
معرفة كمعرفته فليس قرة عني كقرته قلت مل يؤنث الفعل جملازي التأنيث يف املوضعني وإمنا كانت معرفته عليه 

ألنه  السالم ال يساويها معرفة ألنه أول قدمه يف مقام اإلحسام إذ ال جماهدة له وال سري له باعتبار الوصول
واصل من أول قدم فنهاية األولياء بداية األنبياء وهناية األنبياء بداية أرسل وبدايته عليه السالم من هناية الرسل 
وإمنا قلنا السري له باعتبار الوصول ألن السري يف جماهدة األوصاف املذمومة وهو مطهور منها كما قال القائلت 

ة وحمل الدهشة والغيبة أي كانت رضي اهللا عنها يف ذلك مصطلحة عن شاهدها قلت االصطالم نعت احلري
الوقت غائبة عن حاهلا فانية عن حسها كما هو حال اجلذب وقوله يف ذلك الوقت يقتضي أنه مل يكن ذلك شاهنا 

على الدوام وإمنا هو عارض قهري ووارد إهلي اختطفها عن حسها كما عرض ذلك خلليل اهللا إبراهيم حني 
قال له ألك حاجة فقال أما إليك فال وأما إىل اهللا فبلى فلم يلتفت إىل الواسطة فقال له سله عرض له جربيل ف

فقال حسيب من سؤايل علمه حبايل وكقوله عليه السالم يل وقت ال يسعين فيه غري ريب فكانت عائشة رضي اهللا 
قوى عذرها يف شكر اهللا وحده عنها يف ذلك الوقت غائبة عن اآلثار فلم تشهد إال الواحد القهار قلت ومما ي

قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا عائشة اشكري اهللا فإن اهللا تعاىل قد برأك فهي راجعو ألمره يف عدم 
شكره كما قال ابن أيب مجرة لكن بضميمة ما ذكره املؤلف إذا ال يصح مع الصحو إمهال الوسائط يف املقام 

ه فهذا آخر الرسالة اليت كتبها لبعض إخوانه وهيه يف غاية االتقان األكمل قاله الشيخ زروق رضي اهللا عن
والكمال فلو مل يكن يف هذا الكتاب إال هذه السالة مع اليت قبلها لكانت كافية فجزاه اهللا عن أهل الطريقة 

يت تكون يف خرياً ملا كانت صالة العارفني ليست كصالة الغافلني تكلم يف هذه الرسالة الثالثة على قرة العني ال



الصالة هل هي خاصة باألنبياء أو للألولياء نصيب من ذلك فقال وقال رضي اهللا عنه ملا سئل عن قوله صلوات 
اهللا وسالمه عليه وجعلت قرة عيين يف الصالة هل ذلك خاص بالنيب أم لغريه منه شرب ونصيب فأجاب أن قرة 

 كناية عن شدة الفرح ألن بكاء الفرح دمعه بارد والقر العني بالشهود على قدر املعرفة باملشهود قلت قرة العني
بالضم هو الربد يقال يف الدعاء أقر اهللا عينك أي أفرحك حىت تربد عينك بدموع الفرح ومضمن كالم الشيخ 

يف جوابه أن قرة العني يف الصالة متفاوتة على قدر التفاوت يف املعرفة والشهود واملعرفة على قدر التخلية 
فمعرفته عليه السالم ال يوازيها معرفة وشهوده عليه السالم قسط ونصييب من قرة العني على قدر  والتحلية

صفاء مشرهبم وتفرغ قلوهبم وأسرارهم فالعمالء ورثة األنبياء فمن مجلة ما ورثوه قسط من قرة العني يف الصالة 
العبارة وقد كان منهم من يقطع الليل ولذلك كانوا يغيبون فيها وجيدون من العنيم واللذة فيها ما تعجز عنه 

كله يف ركعة وخيتم القرآن يف كل ليلة فلوال ما كانوا جيدون من حالوة املناجاة ما دامت هلم تلك احلالة ويفهم 
هذا من قول الشيخ يف اجلواب أن قرة العني بالشهود على قدر املعرفة باملشهود فأتى بعبارة عامة تصدق بكل 

ود لكن قرة عني الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يوازيها قرة عني أحد وكذلك األنبياء من له نصيب من الشه
عليهم السالم بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وإىل هذا أشار بقوله والرسول صلوات اهللا وسالمه عليه ليس 

منا كانت معرفته عليه معرفة كمعرفته فليس قرة عني كقرته قلت مل يؤنث الفعل جملازي التأنيث يف املوضعني وإ
السالم ال يساويها معرفة ألنه أول قدمه يف مقام اإلحسام إذ ال جماهدة له وال سري له باعتبار الوصول ألنه 

واصل من أول قدم فنهاية األولياء بداية األنبياء وهناية األنبياء بداية أرسل وبدايته عليه السالم من هناية الرسل 
  ار الوصول ألن السري يف جماهدة األوصاف املذمومة وهو مطهور منها كما قال القائلوإمنا قلنا السري له باعتب

  كأنك قد خلقت كما تشاء... خلقت مربأ من كل عيب 
وأما السري مبعىن الترقي فهو ثابت له على الكمال فقد كان عليه السالم يترقي يف الساعة الواحدة مقامات 

ي عن الشيخ أيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه أنه كان يستشطل قوله ويستغفر من املقام الذي يترقي منه حك
عليه السالم أنه ليغان على قليب فأستغفر اهللا يف اليوم سبعني مرة ويف رواية مانة مرة حىت رأى النيب صلى اهللا 

ي أنوار الشهود عليه وسلم فقال يا مبارك غنب أنوار ال غني أغيار ففهم حينئذ أن ذلك الغني وهو التغطية إمنا ه
أو هي تتفاوت بالقوة والضعف باعتبار الكشف فكلما كشف له عن مقام رأى ذلك املقام نقصاً باعتبار ما بعده 

ورآه حجاباً وتغطية ملا فوقه وهكذا وعظمته تعاىل ال هناية هلا ولذلك قال له وقل رب زدين علماً وقال أبو 
خلقوا من الرمحة ونبينا عليه السالم هو عني الرمحة قال تعاىل ما العباس رضي اهللا عنه األنبياء عليهم السالم 

أرسلناك إال رمحة للعاملني وقال الشيخ احلضرمي رضي اهللا عنه بعد كالمه ذكره فهو صلى اهللا عليه وسلم مظهر 
 احلق األكرب وهو أكرب مظاهر احلق يف الوجود فلذلك كان كل حرف من كلمة يوازي اجلم الغفري وكل قطرة
من فيض حبرة توازي البحر الزاخر الكبري وأعظم من ذلك بألف ألف نقري وقطمري لعمرك أهنم لفي سكرهتم 

يعمهون اه املراد منه فتحصل أن مقامه عليه السالم يف العرفان ال يوازيه مقام وكذلك قرة عينه عليه السالم ال 
رب ونصيب على قدر شهودهم ومعرفتهم قال يناهلا غريه من األنبياء واألولياء وإمنا يكون هلم من ذلك ش

الشيخ أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه إمنا قال اهللا تعاىل سبحانه الذي أسرى بعبده ومل يقل بنبيه وال برسوله 
ليفتح باب السريان لغريه فمن له قسط من العبودية له قسط من اإلسراء وملا كان له عليه السالم كمال 



األسراء فأسرى بروحه وجسده وليس ذلك لغريه اه فإذا وقع اإلسراء بالروح إىل  العبودية كان له كمال
امللكوت حصلت له قرة العني يف العبادة على قدر اسرائها واسراؤها على قدر تصفيتها من العالئق والعوائق 

ء عن املقصود بينه واهللا تعاىل أعلم وملا كان جوابه بأن قرة العني بالشهود على قدر معرفته باملشهود فيه خفا
بقوله وإمنا قلنا أن قرة عينه يف صالته بشهوده جالل مشهوده ألن أشار إىل ذلك بقوله يف الصالة ومل يقل 

بالصالة قلت ألن األصل يف الظرفية أن تكون على باهبا فقرة عينه صلى اهللا عليه وسلم إمنا هي بشهود ربه 
لقرة ال هبا تكون القرة وأما قوله عليه السالم أرحنا هبا يا بالبل ومسارته وماملته فالصالة إمنا هي حمل لتلك ا

فالباء سببية أي أرحنا بسببها وراحته عليه السالم أنتا هي مبناجاة ربه ال بغريها مث ذكر علة كونه عليه السالم 
ال تقر عين ه بغري ربه فال فرح له ال تقر عبينه بالصالة وإمنا تقر عينه بربه فقال إذا هو صلوات اهللا وسالمه عليه 

  إال به وال سرور له إال يف إقباله قد رفع مهته عن الكونني وخلع نعله من الدارين والجل ذلك قال فيه القائل
  ومهته الصغرى أجل من الدهر... له مهم ال منتهى لكربها 

  على الربكان كان الرب أندي من البحر... له راحة لو أن معشار جودها 

ى هذا املقام وهو مقام اإلحسام إذ به حتصل قرة العني ويامر به من سواه من األنام لقوله كيف وهو يدل عل
صلوات اهللا وسالمه عليه اعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه اه قلت وفيه نظر فإن يف حديث معاذ بن جبل 

 املوتى واذكر اهللا عند كل رضى اهللا عنه قلت يا رسول اهللا أوصين قال أعبد اهللا كأنك تراه واعداد نفسك يف
حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل جبنبها حسنة متحها السر بالسر والعالنية بالعالنية اه رواه 

الطرباين كما يف املنذرى مث من كان يعبد اهللا كأنه يراه فال ميكن أن ياتفت إىل رؤية ما سواه كما بينه بقوله 
ت ألن ثبوت السوى حجاب فال يصح الشهود حىت يزول كل موجود وال وحمال أن يراه ويشهد معه سواه قل

يبقى إال واجب الوجود ويرى ما سواه كأنه ظالل أو خيال عند التحقيق مفقود فإن قلت إذا كان السوى 
مفقود فلم قال عليه السالم يف تفسري األحسام أن تعبد اهللا كأنك تراه وقال ملعاذ أبعد اهللا كانت تراه فأتى 

ف التشبيه إذا كانت الرؤيا حاصلة فكيف يشبهه عليه السالم مبن يرى فاجلواب انه عليه السالم يف حمل بكا
التشريع والتحقيق وهذا احلديث وقع يف حمفل كبري فيه من هو من أهل املراقبة وفيه من هو من أهل املشاهدة 

يشاهد فمنهم من بلغ ذلك ذوقاً ومنهم من فأتى بكالمه يقبله اخلاص والعام فالكل خماطب باتقان العبادة كأنه 
يكون منه ذلك جماهدة وأيضاً شهود أنوار امللكون سر من أسرار الربوبية ال تفشى لغري أهلها ولو قال عليه 

السالم أن تعبد اهللا ألنك تراه أي ترى أنوار جربوته متدفقة لرياض ملكوته لكان فيه إفشاء لسر الربوبية وال 
وقد قال عليه السالم خاطبوا الناس بقدر ما يفهمون فأتى بكالم موجه يقبله أهل الظاهر يفهمه إال اخلواص 

وأهل الباطن فأهل الظاهر يتركون الكاف على باهبا وأهل الباطن جيعلوهنا مبعىن الالم ألن رؤية البصرية عندهم 
وأيضاً الرؤية إذا أطلقت إمنا يف معد العيان ألن البصر إذا فتحت البصرية غلبت عليه ومل يبق له حكم أصالً 

تنصرف للبصر فلو مل يأت بالتشبيه لتوهم أن اهللا تعاىل يرى بالبصر احلسى وهو حمال قال اهللا تعاىل ال تدركه 
األبصار أي احلسية وإمنا تراه البصائر املفتوحة فإذا انفتحت البصرية استولت على البصر فال يرى البصر أال ما 

ا قرر الشيخ أن قرة عينه صلى اهللا عليه وسلم إمنا هي باهللا . امللكوت واهللا تعاىل أعلم تراه البصرية من أنوار ومل
ال بالصالة حبث معه باحث فأشار إىل البحث بقوله قال له سائل قد تكون قرة العني بالصالة ألهنا فضل من اهللا 



وقد قال تعاىل فبذلك فليفرحوا قلت وبارزة من عني منة اهللا فكيف ال يفرح هبا وكيف ال تكون قرة العني هبا 
مضمن البحث أن قوله عليه السالم وجعلت قرة عيين يف الصالة ميكن أن تكون يف مبعىن الباء أي بالصالة 

ويكون وجه الفرح هبا ألهنا فضل من اهللا ورمحة وبارزة من منة اهللا وقد قال تعاىل قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك 
اىل عباده بالفرح بفضل اهللا وبرمحته والصالة من ذلك فيج الفرح هبا وهي معىن قرة فليفرحوا فقد أمر اهللا تع

العني فأجاب فقال اعلم أن اآلية هذه قد أومأت أي أشارت إىل اجلواب املن تدبر سر اخلطاب إذ قال فبذلك 
نت باملتفضل كما فليفرحوا وما قال فبذلك فافرح يا حممد قل هلم ليفرحوا باإلحسان والتفضيل وليكن فرحك أ

قال يف اآلية األخرى قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون قلت مضمن اجلواب أن قرة العني بالصالة إمنا يصح 
أن تكوننت يف حق غريه صلى اهللا عليه وسلم من أولياء أمته ألهنم يفرحون بفضل اهللا وإحسانه ألهنا عالمة على 

ون قرة عينه إال باهللا ويدل لعيه قوله تعاىل فبذلك فليفرحوا ومل يقل رضوانه وأما هو صلى اهللا عليه وسلم فال تك
فبذلك فافرح يا حممد فدل خطاب اآلية أن الفرح بالفضل والرمحة إمنا هو المته صلى اهللا عليه وسلم وهو إمنا 

ق هو أن يقال يكون فرحه باهللا ال بشيئ دونه كقوله يف آية األنعام قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون والتحقي
من حتقق بنعيم شهود الربوبية مل يكن فرحه إال بشهود حمبوبه دون غريه كائناً من كان ومن كان مقيماً يف حمل 
العبودية ومل يذق شيئاً من مطالعة أنوار الربوبية ومل يكن فرحه إال بفضل اهللا ورمحته من ذاق ومل يتحقق يكون 

ى هذا يكون ألكابر أمته صلى اهللا عليه وسلم قسط من الفرح باهللا دونت فرحه هبذا أي تارة هبذا وتارة هبذا فعل
  ما سواه لكن ال يبتغون مقام الرسول عليه السالم ألن شهود عليه السالم ال يساويه شهود فتكون

قرة عينه كذلك واهللا تعاىل أعلم خامته يف ذكر احلديث الذي أشار إليه الشيخ وما يتعلق به روي أن جابر بن 
د اهللا صنع طعاماً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاجتمع هو ونفر من أصحابه رسول اهللا صلى اهللا عليه عب

وسلم فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم فتذكروا يف الطاعة هللا ولرسوله إىل أن قال أبو بكر 
رب بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه إمنا حبب إىل من الدنيا ثالث إكرام الضيف والصيام يف الصيف والض

وسلم بالسيف وقال عثمان حبب إىل من الدنيا ثالث إطعام الطعام وإفشاء السالم والصالة بالليل والناس نيام 
وقال علي مثل ذلك فقال هلم رسول اهللا حروف وأنا حبب إىل من دنياكم ثالث النساء والطيب وجعلت قرة 

ال وأنا حبب إيل من الدنيا ثالث تبليغ الرسالة وأداء األمانة وعيادة املرضى مث عيين يف الصالة فنزل جربيل فق
غاب وظهر وقال يا رسول اهللا ورب العزة يقول وأنا حبب إىل من الدنيا ثالث لسان ذاكر وقلب شاكر 

الناس وجسم على البالء صابر اه ذكره الشطيب فاهللا أعلم بصحته عري أنه كالم صحيح يف نفسه واحلكمة يف 
الترغيب يف كثرة التناكح ليكثر النسل مبن يعمر هذا العامل وأما الطيب فأنه صلى اهللا عليه وسلم كان طيباً 

نفحه اهللا يف الوجود فتعطرت به األكوان فكان عليه السالم ينفح طيباً مس طيباً أو مل ميسه كان يستعمل الطيب 
اس فيه كما تغالوا يف عيسى عليه السالم وقيل أن الطيب من الكسيب يستر به الطيب الوهيب خشية أن يتغاىل الن

صفة أهل اجلنة وقد كان عليه السالم يف اجلنة فتطيب بطيبها واهللا تعاىل أعلم مث ذكر الرسالة الثالثة يف الفرح 
عليهم باملنن بعد أن قدم الفرح باهللا فقال وقال رضي اهللا عنه مما كتب به لبعض إخوانه الناس يف ورود املنن 

على ثالثة أقسام يعين عوام وخواص وخواص اخلواص مث كر مقام العوام فقال فرح باملنن ال من حيث مبدئها 
ومنشئها ولكن بوجود متعته فيها قلت وهذا كالبهيمة ليس شأنه ومهه اإل نفسه وحسه وهللا در ابن البنا حيث 



ي أشار إليه الشيخ وما يتعلق به روي أن جابر بن قالرة عينه كذلك واهللا تعاىل أعلم خامته يف ذكر احلديث الذ
عبد اهللا صنع طعاماً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاجتمع هو ونفر من أصحابه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم فتذكروا يف الطاعة هللا ولرسوله إىل أن قال أبو بكر 
من الدنيا ثالث إكرام الضيف والصيام يف الصيف والضرب بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه إمنا حبب إىل 

وسلم بالسيف وقال عثمان حبب إىل من الدنيا ثالث إطعام الطعام وإفشاء السالم والصالة بالليل والناس نيام 
اء والطيب وجعلت قرة وقال علي مثل ذلك فقال هلم رسول اهللا حروف وأنا حبب إىل من دنياكم ثالث النس

عيين يف الصالة فنزل جربيل فقال وأنا حبب إيل من الدنيا ثالث تبليغ الرسالة وأداء األمانة وعيادة املرضى مث 
غاب وظهر وقال يا رسول اهللا ورب العزة يقول وأنا حبب إىل من الدنيا ثالث لسان ذاكر وقلب شاكر 

أعلم بصحته عري أنه كالم صحيح يف نفسه واحلكمة يف الناس وجسم على البالء صابر اه ذكره الشطيب فاهللا 
الترغيب يف كثرة التناكح ليكثر النسل مبن يعمر هذا العامل وأما الطيب فأنه صلى اهللا عليه وسلم كان طيباً 
ب نفحه اهللا يف الوجود فتعطرت به األكوان فكان عليه السالم ينفح طيباً مس طيباً أو مل ميسه كان يستعمل الطي

الكسيب يستر به الطيب الوهيب خشية أن يتغاىل الناس فيه كما تغالوا يف عيسى عليه السالم وقيل أن الطيب من 
صفة أهل اجلنة وقد كان عليه السالم يف اجلنة فتطيب بطيبها واهللا تعاىل أعلم مث ذكر الرسالة الثالثة يف الفرح 

عنه مما كتب به لبعض إخوانه الناس يف ورود املنن عليهم  باملنن بعد أن قدم الفرح باهللا فقال وقال رضي اهللا
على ثالثة أقسام يعين عوام وخواص وخواص اخلواص مث كر مقام العوام فقال فرح باملنن ال من حيث مبدئها 
ومنشئها ولكن بوجود متعته فيها قلت وهذا كالبهيمة ليس شأنه ومهه اإل نفسه وحسه وهللا در ابن البنا حيث 

  قال
  هبائم يف صورة الرجال... م بأن عصبة اجلهال واعل

مث ذكر حكمه فقال فهذا من الغافلني ألهنا أي النعم إذا أقبلت عليه اشتغل هبا عن ذكر معطيها تلذذا وترفها 
وإذا أدبرت اشتغل فكره بطلبها واحلرص عليها وإذا ناهال شغلته متعتها عن شكرها فيكون ذلك سبباً يف زواهلا 

لئن كفرمت أن عذايب لشديد ورمبا يصدق عليه قوله تعاىل حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة قال تعاىل و
طلب منه  فاآلية وأن نزلت يف الكفار فحكمها عام فكل من اشتغل بنعم الدنيا وزخارفها عن ذكر اهللا وما 

املوت بغتة فإذا هو مبلس  يصدق عليه أنه فرح مبا أوتى فبينما هو منهمك يف غفلته مستغرق فس شهوته أخذه
أي آيس من الرجوع إليها ومن اإلنتفاع هبا وقد تؤخذ منه قبل موته فتشتد حسرته عليها وقد تقدم من مل 

يشكر النعم فقد تعرض لزواهلا من مل يعرف قدر النعم بوجداهنا عرف بفقداهنا مث ذكر القسم الثاين وهو مقام 
هدها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها قلت ويستفيد أيضاً إقبال من اخلواص فقال وفرح باملنن من حيث انه ش

أرسلها عليه وذكره هبا أوحى اهللا تعاىل إىل سيدنا موسى عليه السالم يا موسى اعلم أنين إذا أعطيتك مترة 
تك مترة مسوسة فأين قد ذكرتك هبا أوحي اهللا تعاىل إىل سيدنا موسى عليه السالم يا موسى اعلم أنين إذا أعطي

مسسة فأين قد ذكرتك هبا فاشكرين عليها فأنه ال يعطيكها غريي اه فتكون تلك النعمة سبباً جيره إىل حمبة املنعم 
فيترقى إىل الدرجة الثالثة مث ذكرتك هبا فاشكرين عليها فأنه ال يعطيكها غريي اه فتكون تلك النعمة سبباً جيره 

لثة مث ذكر شاهد هذا القسم من القرآن فقال فيصدق عليه قوله تعاىل إىل حمبة املنعم فيترقى إىل الدرجة الثا



فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون قلت يعين فيكون فرحه بفضل اهللا وهو اإلميان ورمحته وهو القرآن وغري 
  ذلك هو أي فضل اهللا ورمحته خري مما جيمعون من حطام الدنيا وشهواهتا الغزارة وأنشدوا

  والتمس زوجاً سواها... ثاً طلق الدنيا ثال
  واحترس قبل أذاها... تب إىل ربك منها 

  ال تبايل من أتاها... أهنا زوجة سوء 
  غي وجانب هواها... أنه عن ال 

قيل أن بعض العباد أراد إبليس فتنته فجاءه من باب الرغبة يف الدنيا فوجده قد سده بالزهد والقناعة فجاء من 
دوام احلزن والكآبة فجاءه من باب الغضب والحدة فوجده قد سده بالتواضع باب الشهرة فوجده قد سده ب

واالستكانة فصاح وقال هذا عبد قد حتصن مىن فليس يل عليه سبيل ويف اخلرب أن ملنادى ينادي يوم القيامة أين 
ؤتون بنجانب من أصحاب املتاجر الراحبة من أهل األعمال الصاحلة فيقوم األولياء واألصفياء والعباد والزهاد في

النور فتطري هبم حنو العرش وتسبقهم املالئكة بني أيديهم إىل أن تنزهلم يف منازهلم من اجلنة ويقولن هلم هذه 
أمحالكم وفيها أعمالكم وينادي املنادى أيضاً أين أبناء الدنيا أي املخلفون واملقصرون أين من عصى املوىل هلموا 

ا يزرون فيؤمر هبم إىل العذاب اه مث ذكر  إىل دار البلوي فيؤتون وهم حيملون أوزارهم على ظهورهم أال ساء م
القسم الثالث وهم خواص اخلواص فقال وفرح باهللا ما شغله من املنت ظاهر متعتها وال باطن منتها قلت ظاهر 

ذكر املنعم متعتها هو حظ البشرية وهي الذة احلسية وهو حال أهل املقام األول أعين الغافلني وباطنمنتها هي 
وإقباله عليه وهو حال أهل املقام الثاين واشار إيل حال أهل املقام الثالث فقال بل شغله النظر إىل اهللا عما سواه 

من املتعة احلسية أو املعنوية و شغله اجلمع على اهللا بالتوكل عليه فكفاه شؤونه وأموره حىت مل يبق له اهتمام بغري 
 يشهد إال إياه وال حيب شيئاً سواه ومما وجد يف بعض الكتب املنزلة يقول اهللا مواله بل أغناه به ما سواه فال

تعاىل عبدي أن أطعتين وإليتك وأن اتقيتين قربتك وأن استحييت مين أكرمتك وأن توكلت على كفيتك وأن 
مته عصيتين عاقبتك فعقوبيت لك من أجلك ال من أجلي جل قدري وعظم فضلي عبدي أين أعلم منك ما لو عل
زوجتك لسألتك الطالق ولو علمه عبدك لسألك العتاق ولو علمه أبوك هلان عليه الفراق عبدي أن جثتين 

تقول أسأت أقول لك وأنا قد غفرت وأن قلت تبت أقول وأنا قبلت اه مث ذكر مصداق هذا القسم الثالث 
القول القليب أي اذكر اهللا على فقال قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون قلت املراد بالقول يف هذا املقام 

األشياء كلها تفن ومل يبق إال موالها مث اترك الناس يف ومههم يلعبون ومن مجلة األشياء النعم اليت يتجلى هبا فإذا 
ذكر اهللا عليها غاب يف شهوده عنها واستغىن به عن كل ما سواه قال الشبلي رضي اهللا عنه الشكر رؤية املنعم 

ال أبو حممد اجلريري رضي اهللا عنه من رأى النعم ومل ير املنعم فقد حجب عن الشكر ومن ال رؤية النعمة وق
رأي املنعم بغيبة النعم فقد شكراه اه تنبيه كثرياً ما يستدل الصوفية هبذه اآلية على االنقطاع إىل اهللا والغيبة عما 

اليهود حيث قالوا ما أنزل اهللا على بشر سواه وهو تفسري إشارة ال تفسري معىن اللفظ ألهنا نزلت يف الرد على 
من شيء فقال هلم احلق تعاىل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فلما مل جييبوا قال اهللا تعاىل لنبيه قل اهللا 
أي قل هلم أنزله اهللا مث ال جتاد هلم بل ذرهم يف خوضهم يلعبون والسوفيه رضي اهللا عنهم يقرون الظاهر على 

ون إشارات خفية ال يعرف مقصودهم غريهم ولذلك رد عليهم بعض املفسرين حيث مل يعرف ظاهره ويقتبس



قصدهم قد علم كل أناس مشرهبم وأما ذكر هذا اإلسم باللسان جمرداً ففيه ثالثة أقوال أحدها اجلواز مطلقاً 
هور األول وعليه طريق والثاين الكراهة مطلقاً والثالث التفصيل جيوز ألهل النهايات دون أهل البدايات واملش

ا استدل مبا يف كتابنا ما يف كتاب من قبلنا فقال وقد أوحى اهللا تعاىل  الشاذليه ومن تعلق هبم واهللا تعاىل أعلم ومل
ال يكمل الفرح باهللا حىت  إىل داوود عليه السالم يا داوود قل للصديقني يب فلفرحوا وبذكرى فليتمتعوا قلت 

اً بشئ من السوى فال يكمل فرحه باهللا وال يتم تنعمه خيلو القلب من حبة ما سواه ف ما سواه فما دام العبد متعلق
بذكر اهللا أو تقول ما دامت الروح مسجونة يف سجن اهليكل ال يتم فرحها باهللا وال تتنعم بذكر اهللا فأن ختلصت 

  من سجن البدن وحتررت من رق األكوان كمل فرحها بالواحد املنان وأنشدت
  وأنتم يف ظالم الليل أقماري... وأنتم مشتكى أملي أنتم سرورى 

  وأن صمت فأنتم عقد إضماري... فأن نطقت فلم أنطق بغريكم 

وهذا هو الفرح احلقيقي والسرور األصلي وما سواه إعراض ألعراض قال املقدسي السرور أعلى من الفرح 
يل مها شئ واحد وقال بعضهم السرور ألن الفرح رمبا شيب باحلزن الذي هو مقابلة والسرور ال حزن معه وق

على ثالثة أقسام بداية ووسط وهناية فبادية السرور يذهب به خوف القطيعة وظلمة اجلهل ووحشة الفراق وأما 
وسطه فأنه يكشف حجاب العلم ويفك رق التكليف وينفي التدبري واالختيار وأما غايته فأنه ميحو آثار الوحشة 

جه لرزح لبشارة التجلي ففي بداية الفرح والسرور حيصل التصديق ويف ويقرح باب املشاهدة ويضحك و
وسطه حيصل األنس ويف هنايته حيصل اجلمع والوصال اه وقد ضرب بعضهم مثالً لألقسام الثالثة أعين من يفرح 

ثالثة بالنعم من حيث أنه ينال فيها شهوته أو يشهد فيها منته ومعونته أو يفرح باملنعم وحده فقال مثل ذلك ك
رجال قدموا على السطالن فأعطة لكل واحد فرساً وسيفاً أما أحدمها فقال هذا فرس نتمتع به ونركب عليه يف 
حوائجي ونقاتل به عدوي ففرح به من حيث به يقضي به مآربه وشهواته وليس يف قلبه حمبة للملك إمنا لقضاء 

وعلى القدوم عليه وعلى جماهدة عدوه ففرح حاجته وأما اآلخر فقال هذا فرس نستعني به على خدمة امللك 
بالفرس من حيث انه يستعني به على امللك ومآربه دون حوائج نفسه وأما لثالث فقال أن امللك حيبين ويعظمين 
حىت أعطاين هذا الفرس فهذا اعتناء من امللك وإقبال على ففرح بالفرس من حيث أنه يدل على حمبة امللك له 

لألقسام الثالثة وقد أشبع الغزظايل الكالم يف هذا املعىن يف باب الشكر فانظره أن شئت مث  واعتنائه به فهذا مثل
ختم رسالته بدعاء مناسب فقال واهللا جيعل فرحنا وإياك به أي دون غريه واملخاطب هو املرسل إليه هذه البطاقة 

كان فرحنا به وحده كما من القسم أو كل من يطالع كتابه أو حيفظه أو يعمل به أو من يسمعه وقرئ عليه وإذا 
الثالث الذي هو مقام خواص اخلواص ومن كان فرحه باهللا كان راضياً به ومرضياً عنه كما قال وبالرضي منه 
أي وجيعل فرحنا بالرضى من قبله حبيث ال نرضى بشئ دون رضاه عنا قال تعاىل رضي اهللا عنهم ورضوا عنه 

نيع ولذلك قال وأن ال جيعلنا من الغافلني الذين يفرحون بالنعم دون ومن حتصن هبا حتصن من الغفلة حبصن م
شهود املنعم وقد اشتمل دعاؤه على األقسام الثالثة من باب التديل فالفرح باهللا هو املقام الثالث وبالرضي منه 

لتقوى هو الثاين واحترز من األول بعدم جعله منه وإذا خرج من حرز الغفلة حصل على اليقظة وهي مجاع ا
الذي أشاري إليه بقوله وأن يسلك بنا مسلك املتقني الذين اتقوا الشرك واملعاصي أوالً والشهوات والعوائذ 

ثانياً والسوية والغريية ثالثاً وهو معىن قوله تعاىل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا 



حملسنني فالتقوى على ثالثة أقسام حبسب املقات فتقوى أهل مقام ما اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا واهللا حيب ا
اإلسالم حفظ اجلوارح من املخالفات اتقاء سخط اهللا وإليهم توجه اخلطاب بقوله تعاىل فاتقوا اهللا ما استطعتم 

أويل وتقوى أهل مقام اإلميان حفظ القلوب من اهلفوات واخلطارت وإليهم توجه اخلطاب بقوله تعاىل فاتقون يا 
األلباب فإذا تطهر القلب من اهلفوات واخلطارت منح شهود معاين الصفات وتقوى أهل مقام اإلحسان حفظ 
السر مما سوى اهللا فإذا تطهر السر من األغيار منح بشهود األنوار وهي عظمة الذات ولكل مقام من مقامات 

اهم رجاء الثواب وخوف العقاب التقوى بواعث بعث على تقواهم فالباعث ألهل مقام اإلسالم على تقو
فتقواهم على سبيل اخلوف والرجاء والباعث ألهل مقام اإلميان على تقواهم شهود اجلالل واجلمال فتقواهم 

على سبيل اهليبة واحلياء والباعث ألهل مقام اإلحسان على تقواهم شهود العظمة والكمال فتقواهم على احملبة 
  والتعظيم وأنشدوا

  حثيث الترقي يف املعارج باللطف... املعين أخا تقى فكن أيها العبد 
  وخلص إليه القصد يغنيك بالعطف... وثق بلطيف الصنع حتظ بفضله 

  على الكونت حتظ باملعارف والعرف... وفوض وسلم وارق يف درج الصفا 
  وتعرف أشياء جتل عن الوصف... وتدرك ما أمسى الوري عنه يف غىن 

منها الغياة القصوى دام عليه السرور والفرح وذهب عنه احلزن والرتح روى أن ومن حصل مقام التقوى وحاز 
رابعة العدوية رضي اهللا عنها لقيت عتبة الغالم وهو يتبختر يف قميص جديد فقالت له ما هذا التيه والعجب 

ل ذو النون الذي ما رأيته منك قبل اليوم فقال ومن أوىل هبذا مىن وقد أصبح يل موىل وأصبحت له عبداً وقا
رأيت شيخاً يف الركب ميشي وبيده مصحف وهو يقرأ ويهتز ويرقص يف مشيته فقلت يا شيخ ما هذا الرقص 
فقال قلت يف نفسي عبد من أنا وكالم من أنا أتلو وبيت من أنا قاصد فهزتين حالة الفرح وأطربين ذلك من 

مه أي إمنا أطلب ما تقدم من منة اهللا وكرمه ال غري قصد مين اه توسل فيما طلب مبنة اهللا وكرمه فقال مبنه وكر
يما أواله وتواله يف مبدئه ومنتهاه وهاهنا انتهى الكتاب  بسبب عمل وال حال وكل هذا اعتماد على مواله ف

وما بقي إال مناجاة الكرمي الوهاب قال بعض الشراح هذه املناجاة على قسمني قسم يقضي بالتعريض والتأهب 
ق والتأدب وأكثر ما يظهر فضلها للتايل يف وقت األسحار وبعد صالة الصبح فلها هناك وقسم يشهد بالتحقي

سر عظيم وفتح جسيم فمن الزمها يف ذينك الوقتني وجد بسطاً زائداً على العادة وهلا خواص وأسرار يعرفها 
  نظم احلكم فقال من جرهبا من العباد والزهاد والطالبني ملعرفة رب العاملني وقد ذكر بعضها ابن عباد يف

ة... مل يبق إال ما به املناجاة    سياقه حقت له املراعا
  وجيلب األضواء واألنوارا... لكونه يهذب األسرارا 

  أن انتهجت هنج إذا الوىل... وأنت يا خلي ويا صفيي 
  منكسرا وخاضعاً ذليال... وسقته مساقة اجلميال 

  ادةواخلري استبشرت بالسع... رأيت يف باطنك الزيادة 
بلها أن القلب إذا انبسط بالفرح باحلبيب انطلق اللسان ملناجاة القريب فقال يف أوهلا إهلي أنا  ووجه مناسبتها ملا ق

الفقري يف غناي فكيف ال أكون فقرياً يف فقري قلت إمنا ابتدأ مناجاته بالتحقيق بالفقر ملا يعقبه من سرعة الغىن 



  وقد قلت يف قصيدة تقدمت
  فما أسرع الغىن إذا صحح الفقر... ر كل حلظة حتقق بوصف الفق

قال الشيخ أبو عثمان يف قوله تعاىل ادعوا ربكم تضرعاً وخفية التضرع هو أن تقدم افتقارك وعجزك وعارك 
وضرورتك وقلة حولك قوتك وليس التضرع باإلجهار وال يكون للطعات إظهار اه يقول رضي اهللا عنه أنا 

عائي فكيف آل أكون فقرياً يف فقري احلقيقي األصلي فغناي مبوافقة األسباب الظاهرة الفقري يف غىن الومهي إال د
ليس وجوده مىن وال بقاؤه بيدي فأنا فقري يف حالة وجوده فكيف ال أكون فقرياً يف حالة فقده أو يقول أنا 

بعد ممايت حني يتخلف  الفقري يف حالة حيايت اليت يظهر فيها صورة غناي بعشرييت وأحبايب فكيف ال أكون فقرياً
  عين أحبايب وجرييت أو يقول أنا الفقري إليك يف حال غناي بك فال غين يل عن زيادة مددك وهذا كما قال القائل

  وليس يل بعدكم حرص على أحد... أنا الفقري إليكم والغىن بكم 
ك فكيف ال أكون فقريا يف فكيف ال أكون فقرياً يف حال فقري إليك إذا كنت فقرياً يف حال نظري إىل غناي ب

  حال نظري إيل فقري إليك وهللا در القائل
  ولو كانن يف مفرقي األكليل والتاج... إين إليك مع األنفاس حمتاج 

ويف إظهار الفاقات إىل اهللا وانزال حوائجة بساحة مواله مع رفع اهلمة عما سواه من احلظوظ واملكنة وعزازة 
للسان ويعجز عن محله واسع اجلنان قال سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه ما القدر عند اهللا ما يكل عن وصفه ا

أظهر عبد فقره إىل اهللا تعاىل يف الدعاء إال قال له احلق لبيك لكنه ال يستطيع مسع ذلك وقد تقدم كالم اهللا تعاىل 
دون خلقي أعلم ذلك من ن يته فتكيده السموات يف بعض الكتب املنزلة يقول اهللا تعاىل ما رفع عبد حاجته إىل 

السبع واألرضون السبع إال جعلت له فرجاً وخمرجاً من أمره أو كما قال وقال أبو القاسم القشريي من أشار 
إىل اهللا مث رجع حبوائجه إىل غريه أفقره اهللا إىل اخللق مث نزع له الرمحة من قلوهبم ومن شهد حمل افتقاره إىل اهللا 

من حيث ال حيتسب أعطاه من حيث ال يرتقب قيل لبعض احملققني أيطلب العبد ورجع حبوائجه إليه أغناه اهللا 
الرزق قال أن علم أين هو فليطبه قال قيل أيسأل اهللا قال أن علم أنه نسيه فليذكره قيل أيتوكل على اهللا قال 

به وليكن كما إن كان يف شك فليختربه قيل فأي شئ يعمل قال ما أمره اه فليثق العبد بربه وليشتغل مبا أمر 
قال هبلول اجملنون نعبده كما أمرنا وهو يرزقنا كما وعدنا وال يتعلق مبخلوق أصالً قلباً وال قالباً وليمح اخلواطر 
اليت ختطر بباله من هذا املعىن قبل أن تستحكم فيه فيعاقب باحلرمان ويرمي باخلذالن قال إبراهيم اخلواص رضي 

احلال فسمعت نباح كلب فأصغيت إليه وأخذت حنوه فإذا بلص قد صفعين  اهللا عنه هتت يف البادية حىت ضرين
فقلت يف نفسي هذا جزاء من توكل على خملوق فقيل يل يف سري يا إبراهيم ما دمت يف خفارتنا أي جوارنا 
وعهدنا كنت عزيز فلما دخلت يف خفاه كلب سلط عليك اخللق فتبت إىل اهللا تعاىل وإذا بالذي صفعين قد 

  جرف وطار رأسه اه وأنشدوا سقط عن
  ومايل شفيع غري جودك والرجا... مددت يدي أرجو نواالً ورمحة 

  فأنت الذي أعطيتين الفقر واللجا... فجد يل بعفو منك وارحم تذللي 
مث أن الفقر واجلهل من أوصاف العبودية كما أن الغين والعلم ممن أوصاف الربوبية فلما أدىل بفقره إىل غىن 

 جبهله إىل سعة علو مواله فقال يف املناجاة الثانية إهلي أنا اجلاهل يف علمي فكيف ال أكون جاهالً مواله أدىل



جهوالً يف جهلي قلت يقول رضي اهللا عنه أنا اجلاهل يف علمي العارض الذي علمتين فكيف ال أكون جهوالً ف 
 حال نسبيت إيل العلم الذي علمتين جيهلي جاهالً يف جهلي األصلي الذي فيه أركزتين أو يقول أنا اجلهل يف

فكيف ال أكون جهوالً يف جهلي هو أصلي وحملى وما نسبة علم العبودية يف جانب علم الربوبية إال كنقرة 
العصفور من البحر كما قال اخلضر عليه السالم لسيدنا موسى عليه الصالة والسالم قال تعاىل وما أوتيتم من 

يطون بشيء من علمه إال مبا شاء وقال تعاىل واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال العلم إال قليالً وقال وال حي
تعلمون شيئاً فالعلم العارض ال يدفع اجلهل األصلي هذا باعتبار احلكمة والنظر إىل أصل البشرية وأما الروحانية 

وظلمة الطبيعة كما قال يف فأصلها عالمة دراكة ألهنا منوذج رباين ولطيفة نورانية فإمنا حجبها كثافة البشرية 
  املباحث

  عالمة دراكة لألشياء... فلم تزل كل نفوس األحياء 
  واألنفس النزع والشيطان... وإمنا حتجبها األبدان 

  أظهر للقاعد خرق العادة... فكل من أذاقهم جهاده 

إىل علمه الفرعي  مث أن من حتقق بفقره األصلي ال يسكن إىل غناه العارض ومن حتقق جبهله األصلي ال يسكن
فإن األمور كلها بيد الغين الكرمي والقلوب كلها بيد املدبر احلكيم كما أبان ذلك يف املناجاة الثالثة بقوله إهلي 

اً عبادك العارفني بك من السكون إىل عطاء واليأس منك يف بالء  أن اختالف تدبريك وسرعة حلول مقاديرك منع
د يف حكمته على حسب إرادته ومشيئته من فقر أو غىن من علم أو جهل قلت اختالف التدبري هو إقامة كل عب

من عز أو ذل من قبض أو بسط من سقم أو صحة أو مرض من إميان أو كفر إىل غري ذلك من اختالف آثار 
القدرة وتنوع مظاهر احلكمة وسرعة حلول املقادير هو تبديل تلك األحوال يف أسرع حال من فقر إىل غىن 

 فقر ومن علم إىل جهل ومن جهل إىل علم ومن عز إىل ذل ومن ذل إىل عز ومن قبض إىل بسط ومن غىن إىل
ومن بسط إىل قبض ومن سقم إىل صحة ومن صحة إىل سقم ومن إميان إىل كفر والعياذ باهللا ومن كر إىل إميان 

 يسئل عما يفعل وهم فقلوب اخللق بيد اهللا الواحد القهار يقلبها كيف يشاء وخيتار ويفعل هبا ما يشاء ال
يسئلون فإذا حتقق العبد هبذا امتنع من أن يسكن إىل ما أعطاه مواله ألنه قد يسلبه ذلك يف ساعة واحدة وامتنع 
أيضاً أن ييأس من مواله يف وقت شدته وبلواه قال تعاىل فإن مع العسر يسر أن مع العسر يسرا ودوام حال من 

اً إال العارفون فلذلك ال يسكنون إىل عطاء وال ييأسون يف بالء بل يسكنون قضايا احملال لكن مل يتحقق هبذا ذوق
إىل من بيده املنع والعطاء فلذلك ال يزول اضطرارهم وال يكون مع غري اهللا قرارهم ودليل ما قاله الشيخ قوله 

ين يعز قوماً تعاىل كل يوم هو يف شأن وال مفهوم لليوم بل يف كل حلظة هو يف شأن يرفع أقواما وخيفض آخر
اً ومينع آخرين من أمور يبديها ال يبتدئها وقال بعضهم يف  ويذل آخرين مييت قوماً وحيىي آخرين يعطي قوم
تفسري اآلية كل يوم جيهز ثالثة عساكر عسكراً من األصالب إىل األرحام وعسكراً من األرحام إىل الدنيا 

يعاً اه وقد تقدم بعض الكالم على عالمات العارف وقال وعسكراً من الدنيا إىل القبور مث يرحتلون إىل اهللا مج
الشطيب يف هذا احملل فقلوب العارفني تشاهد بنوره وال مشاهد للحق سواه ومنازالت الربوبية خارجة عن رسوم 

البشرية فعالمة العارف أن يكون قلبه مرآة يري فيه ما غاب من غريه وجالء القلب اليكون إال بنور اإلميان 
نور القلب وعلى قدر نور القلب تكون مشاهدة احلق وبقدر . فعلى قدر قوة اإلميان يكون نور القلب. انواإليق



مشاهدة احلق تكون املعرفة بأمسائه وصفاته وبقدرمها يكون يكون التعظيم لذاته وبقدر التعظيم لذاته يكون 
اقه يف أوصاف العبودية يكون قيامه كمال العبد وبقدر كماله يكون استغراقه يف أوصاف العبودية بقدر استغر

حبقوق الربوبية وما قدروا اهللا حق قدره اه قلت وبقدر قيامه حبقوق الربوبية يكشف له عن أسرار األلوهية 
  وأنشدوا

  عن فضلكم وسناكم أطيب اخلرب... كانت حمادثة الركبان ختربين 
  يأذين بأحسن مما قد رأى بصر... حىت التقينا فال واهللا ما مسعت 

ومن أوصاف العبودية بعد الفقر واجلهالة اخلساسة والآلمة كما أن من أوصاف الربوبية بعد الغىن والعلم 
واإلحسان والكرم فأدىل الشيخ بذكر آلمه نفسه إىل كرم مواله وإحسانه فقال يف املناجاة الرابعة إهلي مين ما 

زة هو الشح والدناءة ويف القاموس لؤم بالضم يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك اللؤم بضم الالم وسكون اهلم
ضد كرم يقول رضي اهللا عنه إهلي يظهر مىن من الدناءة واخلساسة والآلمة املساوى ما يليق بآلميت ودناءيت 

ويظهر منك من املربة واإلحسان والكرامة واإلمتنان وتغطية املساوى والنقصان ما يليق بكرمك الزاخر وكمال 
بل اساءتنا بإحسانك وغط مساوينا يوصف كرمك وامتنانك فإنك أهل التقوى وأهل املغفرة إحسانك الباهر فقا

يا أكرم األكرمني حكي عن بعض الناس أنه قال إهلي كم أعصيك وأنت تسترين فسمع قائالً يقول لتعلم أين أنا 
فقوداً فمن ذا الذي صريك وأنت أنت وقيل أن اهللا تعاىل خلق ملكاً ينادي يا ابن آدم يا مسكني كنت يف العدم م

نسخة الوجود إال الكرمي ذو اجلود من ذا الذي أبرزك من عامل الغيب لعامل الشهود من ذا الذي استنقذك من 
ظلمة الكفر إىل نور اإلميان من ذا الذي تكفل بشؤونك إال الكرمي املنان فكن مطيعاً هللا تكن عبده حقاً وال تطع 

ومن كرمه تعاىل إن سبقت رمحته غضبه ومن كرمه أيضاً إقباله على العاصى  نفسك وهواك فتكون هلماً رقا اه
واملطيع ففي احلديث الصحيح ملا خلق اهللا اخللق قال للقلم اكتب قال وما أكتب قال اكتب رمحيت سبقت 

 غضيب فكتبه وألقي الكتاب فوق العرش زاد بعضهم فإذا كان يوم القيامة رأى الناس ذلك الكتاب فيقرأه كل
من سبقت له السعادة وحيجب عن أهل الشقاوة ويف احلديث أيضاً قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا 
تعاىل خلق مائة رمحة أنزل منها واحدة إىل األرض وأمسك عنده تسعة وتسعني فمن تلك الرمحة الواحدة اليت 

رها عن ولدها خشية أن تصيبه فإذا كان يوم أهبطت إىل األرض ترامحت اخلالئق بينهم حىت أن الدابة لترفع حاف
القيامة ضم تلك الرمحة إىل التسع والتسعني ونشرها بني عباده فتسع اخللق كافة وحيرم منها من هو كافر وهو 

معين قوله تعاىل ورمحيت وسعت كل شئ اآلية اه باملعىن ويروي أن رجالً اصطاد أفراخاً فلما أخذهم جعلت 
قطت عليهم فضمها مع أوالدها فأتى هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه خربها فقال أمهم تطري فوقهم مث س

عليه السالم أتعجبون هلذا الطائر واهللا هللا أرحم بعبده املؤمن من هذا الطائر بأفراخه وروى عنه صلى اهللا عليه 
برجوعهما إىل النار فيسرع أحدمها وسلم أنه قال خيرج من النار رجالن مث ميثالن أي يوقفان بني يدي اهللا فيؤمر 

فيلقى نفسه فيها ويتعاصى اآلخر عن الرجوع فيقال للذي رمى بنفسه مل ألقيت نفسك يف النار فيقول لئال 
يقول رجوت من  أكون عاصياً يف الدنيا مث أكون عاصياً يف اآلخرة ويقال لآلخر مل مل متتثل األمر كما فعل هذا ف

  ا بعد أن أخرجين فيؤمر هبما إىل اجلنة وأنشدواكرم اهللا أن ال يعيدين إليه



ا طغي    وقال على اهللا قوال عظيما... ولو أن فرعون مل
  ملا وجد اهللا إال رحيما... أناب إىل اهللا مستغفراً 

وكيف ال يرجي حلمه وكرمه ومشول لطفه ورمحته وقد سبق وجود العباد لطفه ورأفته كما أبان ذلك يف املناجاة 
قال إهلي وصفت نفسك باللطف والرأفة يب قبل وجود ضعفي أفتمنعين منهما بعد وجود ضعفي اخلامسة حيث 

قلت اللطف بالضم الرفق واملربة وصالح العبد يف عاقبته ويف القاموس لطف لطفاً بالضم رفق ودنا ولطف اهللا 
لضعف ضد القوة يقول بك أوصل إليك مرادك بلطف اه والرأفة شدة الرمحة وأرقها قاله يف القاموس أيضاً وا

رضي اهللا عنه شاكياً إىل اهللا ضعفه وفقره ومستمداً من مواله لطفه ورأفته إهلي وصفت نفسك يف كتابك العزيز 
الذي أنزلته إلينا باللطف والرفأة فقلت فيه اهللا لطيف بعباده وقلت وإن اهللا بكم لرؤوف رحيم واتصافك 

رحيماً قبل وجود ضعفنا فكيف ال متنحنا من لطفك ورأفتك بعد باللطف والرأفة قدمي فإذا كنت بنا لطيفاً 
تمنعنا منه عندا احتياجنا إليه وأنتا أرحم الرامحني أجريت  ظهور ضعفنا لطفت بنا وحنن للطف غري حمتاجني أف

علينا رفقك قبل أن تربزنا إىل دارك أفتمتعنا منه بعد ظهورنا مع عظيم ابرارك ومن تفكر يف عجائب صنع 
ان وما خصه اهللا به من كمال اخللق واإلتقان وما يلحقه من ضروب املنن واإلحسان وجد نفسه مغموراً اإلنس

يف لطف مواله مرفوقاً به يف أول منشئة ومنتهاه قال بعض احلكماء قد أدركت العقول مما أودع يف اإلنسان 
ا يف خاصة نفسه وأما يف غذائه وشرابه اثنيت عشرة ألف حكمة وأما الذي مل تدركه العقول فال يعلمه إال اهللا هذ

ولباسه وسائر لوازمه فأكثر من ذلك قال تعاىل لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي وقال فلينظر اإلنسان إىل 
طعامه اآلية فسبحان من أعجزت العقول بدائع ألطافه وقصرت األفكار عن عظيم أوصافه وهو اللطيف اخلبري 

أوضحها للمستيفظني وأعظمها يف مجيع املخلوقني قد سرى لطفه يف مجيع األكوان ما أكثر لطائفه للمبتدئني و
  وأهبرت حكمته أفكار األنس واجلان وأنشدوا

  فأتقنها صنعاً وأحكمها فعال... أحاط بتفصيل الدقائق علمه 
  مبستودع قد مر فيه وقد حال... فمن لطفه حفظ اجلنني وصونه 

  ال يغنيه هناك وال أهالوال م... تكنفه باللطف يف ظلماته 
  بروح له طوال ويغدو له فضال... ويأتيه رزق سابغ منه سائغ 

  وال هو ممن حيسن الشرب واألكال... وما هو يستدعي غذاء بقيمة 
  بال طلب جرياً على قدرة سهال... جرى يف جماري عرقه بتلطف 

  الشراباً هنيئاً ما ألذوما أح... أجرى له يف الثدي لطف غذائه  -و ٣
  جتلى ألرباب العقول مبا أوىل... وأهلمه مصا حبكمة فاطر 

طوال... وأخر خلق السن عنه لوقتها    فأبرزها عوناً وجاء هبا 
  وللطحني أعطى كل قسم هلا شكال... وقسمها للقطع والكسر قسمة 
  يصرفه علوا إذا شاء او سفال... وصرف يف لوك الطعام لسانه 
  وألطافه فيما تكنفها كال.. .ولو رام حصراً يف تيسر لقمة 

  كذلك مشروب وملبسه كال... فكم خادم فيها وكم صانع هلا 



  وما كنت تدري الفرع منها وال األصال... وكم لطف من حيث حتذر أكرمت 
  يسرياً وأعطاهم من النعم اجلزال... ومن لطفه تكليفه لعباده 
  توصل للخريات من حبلهم حبال... ومن لطفه توفيقهم النابة 

  ليشفع يف قوم وليسوا هلا أهال... ومن لطفه بعث النيب حممد 
  ولو خالف العاص املسئ وإن زال... ومن لطفه حفظ العقائد منهم 
  تشاهد مما كان أودعه النحال... ومن لطفه إخراجه عسالً كما 
  دماً لبناً صرفا بال شائب رسال... واخراجه من بني فرث جماور 

اً عجيباً أحكمته لنا غزال... له  واخراجه من دودة ملبساً   رواق
  به شاهدا بال شبيه وال مثال... وأعجب من ذا خلقه القلب عارفاً 

  بدا لك واشهدها وإياك واجلهال... والطافة للبحر احمليط فخذ مبا 

  على خالص العرفان باهللا قد دال... وصل على املختار أفضل مرسل 
جلارية علينا فإن وفقنا سبحانه للقيام بشكرها مبحاسن األفعال واألقوال فهذه ألطافه الواصلة إلينا وحماسنه ا

فذلك من فضله وكرمه وإن صرفنا عن شكرها بظهور مساوى أفعالنا فبقهره وعدله كما أبان ذلك يف املناجاة 
 السادسة فقال إهلي أن أظهرت احملاسن مين فبفضلك ولك املنة على وأن ظهرت املساوي مين فبعد لك ولك

احلجة على قلت ظهور احملاسن على اإلنسان يف أقواله وأفعاله وأخالقه هو من منة اهللا العظيمة وهداياه اجلسيمة 
ألنه عنوان احملبة والقبول وذلك هو غاية املطلوب واملأول وظهور املساوى على العبد يف أقواله وأفعاله هو من 

فاهللا احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجيعن فالعبد ليس له مع عدله تعاىل وقهره وإظهار احلجة عليه قال تعاىل قل 
احلق اختيار وال قدرة على نفع وال إضرار فإن صرفه سيده فيما يرضى فلظهور امسه الكرمي وإن صرفه فيما ال 

ه وهللا يرضى ملتصريف امسه احلكيم أو ألظهار امسه القهار أو املنتقم أو اجلبار فالنواصي بيده القلوب بني أصبعي
در الشيخ أيب احلسن رضي اهللا عنه حيث يقول يف بعض أدعيته اللهم إن حسنايت من عطائك وسيئايت من 

يما أطاعك فيه الشكر  ا به قضيت حىت متحو ذلك بذلك ال ملن إطاعك ف قضائك فجد اللهم مبا أعطيت على م
يما عصاك فيه العذر ألنك قلت وقولك احلق ال يسئل عما  يفعل وهم يسئلون اللهم لوال وال ملن عصاك ف

عطاؤك لكنت من اهلالكني ولوال قضائك لكنت من الفائزين وأنت أجل واعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إال 
برضاك أو أن تعصى اال بقضائك إهلي ما أطعتك حىت رضيت وال عصيتك حىت قضيت أطعتك بارادتك ولك 

ك واالنقطاع حجيت إال ما رمحتين وبفقري إليك املنة على وعصيتك بقدرتك ولك احلجة على فبوجود حجت
وغناك عين إال ما كفيتين اللهم أين مل آت الذنب جرأة مين عليك وال استخفافاً حبقك لكن جري بذلك قلمك 
ونفذ به حكمك وال حول وال قوة إال بك والعذر إليك وأنت ارحم الرامحني اللهم أن مسعي أن مسعه وبصري 

متلكين من ذلك شيئاً فإذا قضيت بشئ فكن أنت وليي واهدين إىل أقوم سبيل يا ولساين وقليب وعقلي بي دك مل 
خري من سئل ويا أكرم من أعطي يا رمحن الدنيا واآلخرة ارحم عبدا ال ميلك دنيا وال آخرة اه وهو الذي 

لشاذليه جزاه اختصر الشيخ يف هذه املناجاة باحسن عبارة وأوجز لفظ فلله دره وهذا شأنه يف هتذيب طريق ا
اهللا عن املسلمني خريا ومثل هذه املناجاة وقعت من بعض الصاحلني روي أن شاباً من العباد تعلق بأستار الكعبة 



وقال إهلي إن أطعتك فبفضلك ولك احلمد وإن عصيتك فبجهلي ولك احلجة على فباثبات حجتك وانقطاع 
ار اه وقال ذو النون رضي اهللا عنه رأيت جارية حجيت إال ما غفرت يل فسمع هاتفاً يقول أنت عتيق من الن

ا عالمة الصدق قلت  والصبيان يرموهنا باحلجارة فكففتهم عنها فنظرت إيل وقالت كأهنا تعرفين يا ذا النون م
صيام النهار وقيام الليل فقالت يا ذا النون كيف يلذ النوم ملن علم حبيبه ال ينام مث بكت وقالت إهلي إن فكرت 

إىل مل أبلغ كنهه بفكري وأن ذكرت سترك على مل أقم فيه بشكرى فيا عجبا لقلوب العارفني بك  يف إحسانك
ا أفضلك على  كيف ال تتفطر اجالالً لقدرك واعظاماً لوصفك تباركت يا موالنا ما أحلمك على من عصاك وم

  من مل تدع له شغالً بسواك مث أنشدت
  ت مين قريبأنت أنسى وأن... يا حبيب القلوب أنت احلبيب 

  كل ذي سقم فنعم الطبيب... يا طبيباً بذكره يتداوي 
  واستنارت فما تالها غروب... طلعت مشس من أحب بليل 
  ومشوس القلوب ليست تغيب... أن مشس النهار تغرب بليل 
  فإىل رهبا حتن القلوب... فإذا ما الظالم أسبل ستراً 

وهواها كيف يكلها إىل غريه وهو قد توالها وكيف ال  وإذا حنت القلوب إىل موالها وانضمت إليه بعشقها
ينصرها وهو إليه قد آواها كما أبان ذلك يف ملناجاة السابعة بقوله إهلي كيف تكلين أي حتوجين إىل غريك وقد 
ا من دابة يف األرض إال  تكفلت يل بأموري وشؤين كلها حيث قلت ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه وقلت وم

ها وكيف أضام أي أظلم وتنتهك حرميت وأنت الناصر يل فتنصرين وتنصر يل تتصر يب وقد قلت وعلى اهللا رزق
يف كتابك احلكيم أن اهللا يدافع عن الذين آمنوا وقلت وقولك احلق أن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم 

نبياءك ورسلك وقلت وحكمك حق وكان حقاً علينا نصر املؤمنني فانصرنا يا خري الناصرين كما نصرت أ
وخاصة أوليائك املقربني يا أرحم الرامحني أم كيف أخيب أي أحرم وأمنع من اخلري وأنت احلفي يب أي املعتين 

بأمور أو الرفيق يب يف مجيع أحوايل قال تعاىل اهللا ويل الذين آمنوا وقال وهو يتوىل الصاحلني فتولنا يا موالنا 
رين وعليك متوكلني يا رب العاملني ها أنا أتوسل بفقري إليك حىت برعايتك وحفنا بعنايتك واجعلنا بك منتص

من فقري وافتقاري إذ ال نسبة يل منك سوى فقري إليك فأنا فقري إليك من كل شئ حىت من فقري فإن كان 
ك األغنياء قد قدموا بني أيديهم األموال فأنا أقدم إليك فقري يف مجيع األحوال وأن كان األقوياء قد قاموا إلي

  صاحل األعمال فأنا أقدم إليك التضرع واالبتهال
  فباإلفتقار إليك ريب أضرع... ما يل سوى فقري إليك وسيلة 
  فلئن رددت فأي باب أقرع... ما يل سوى قرعي لبابك حيلة 

وأي نسبة لفقر العبد من غىن مواله كما قال وكيف أتوسل إليك مبا هو حمال أن يصل إليك ألنك غين عن 
باملنافع فاغننا بك عن االحتياج إىل غريك حىت ألقاك بك ال بغريك انك على كل شئ قدير روى أن  االنتفاع

شيخ أشياخنا القطب اجلامع موالى عبد السالم بن مشيش رضي اهللا عنه قال للشيخ أيب احلسن رضي عنه يا 
بالصنم األعظم هال لقيته به وكأنه أبا احلسن مب تلقي اهللا قال بفقري قال له واهللا لئن لقيت اهللا بفقرك لنلقاه 

رضي اهللا عنه دله الزوال عن نفسه وعن كل ما ينسب إليها من فقر غريه قال الشيخ زروق رضي اهللا عنه 



وجياب عن أيب احلسن بأنه أراد بفقره حىت من فقره املنسوب إليه وهو الزوال فإذا صح افتقاره من كل شئ 
غناه باهللا فما يلقى اهللا إال باهللا قال اهلروى رضي اهللا عنه فقر العامة  فقد صح غناه باهللا عن كل شئ وإذا صح

ترك الدنيا وفقر اخلاصة ترك الدنيا واآلخرة وفقر خاصة اخلاصة ترك الدنيا واآلخرة والنفس اه وإظهار هذه 
يك إذ حمال ا، األمور بني يدي العليم اخلبري عبودية فقط ولذلك قال أم كيف أشكو إليك حايل وهو ال خيفى عل

خيفي عليك شئ يف األرض وال يف السماء وأن جتهر بالقول فأنه يعلم السر وأخفى وأسروا قولكم أو جهورا به 
أنه عليم بذات الصدور أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري فحسيب من سؤايل علمه حبايل أم كيف أترجم 

 موجد سواك غري أن مقام الربوبية يقتضي وظائف إليك مبقايل عما يف ضمريي وهو أي مقايل منك برز إذ ال
العبودية وهي إظهار الفاقة والحتجاج والتضرع باللسان واالبتهال دون طلب دفع ما قدر أو جلب ما مل يقدر 
كما قال الشيخ أبو احلسن وال نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تزيد كما أيدت 

اصة الصديقني من خلقك أنك على كل شيء قدير أم كيف ختبت آمايل أي مطامعي أنبيائك ورسلك وخ
وحوائجي وهي وفدت عليك أي نزلت بساحة كرمك وعلى ساحل حبر جودك وحطت األمحال على باب 

فضلك والتجأت إىل حصن عزك وكيف ختيبون آمال الطامعني وباب كرمكم مفتوح أم كيف حيرم قاصدكم 
ممنوح أم كيف يضام جاركم وجاه عزكم منيع أم كيف خيفر جواركم ونفوذ أمركم  وحبر فضلكم وإحسانكم
  يف األشياء سريع وأنشدوا

  يا من هلم كل األماين واألمل... أيضام عبد يف محاكم قد نزل 
 أم كيف ال حتسن احوايل بل ال تكون إال يف غاية احلسن والكمال واحلال أهنا بك قامت إذ ال قيام للعبد إال باهللا
وال وجود له من ذاته وكل من كان باهللا ومن اهللا وإىل اهللا فكيف يلحقه النقص واخللل ولذلك قال واليك أي 

قامت بقدرتك وانتهت إىل أمرك ومرادك فاألمور كلها أنت مبدؤها ومصدرها وإليك منتهاها ومرجعها قال 
  تعاىل وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه وأنشدوا

  ولنا اجلالل مع اجلمال خذ الصفا... نا ال ختف فلنا اهلدى اقبل علي
ا... واقصد محانا ما أتانا مذنب    إال جنالو كان من الذنوب على شف

اللهم إنا قصدنا محاك خاضعني وجلنابك منتسبني وحببل جوارك متمسكني وبعز جاهك مستعزين وبنصرك 
صرين حاشا عهدك الوايف ونصرك الكايف أن ختذل من السريع منتصرين فانصرنا وال تنصر علينا يا خري النا

دخل حتت جوارك أو تطرد من وقف ببابك يا خري من سئل ويا أكرم من أعطى أرحم عبد ال ميلك لنفسه نفعاً 
وال ضراً برمحتك يا أرحم الرامحني إهلي ما ألطفك مع عظيم جهلي وما أرمحك يب مع قبيح فعلى قلت هذه 

تتميم ملا قبلها ألن احلق إذا كان وكيالً لك وناصراً لك وحفياً بك فقد لطف بك وأنت ال املناجاة الثامنة وهي 
تشعر فاللطف هو سوق املسار من حيث املضار أو سوق املنافع يف قالب الفجائع واحلاصل أن اللطف هو جلب 

عمة وظاهره نقمة باطنه مجال اخلري جلباً لطيفاً ال يعرفه إال أهل البصائر فاللطف اجلميل هو الذي يكون باطنه ن
وظاهره جالل فالعارف باهللا يرى نفسه مغموراً يف اللطف يف كل حال ولذلك قال الشيخ رضي اهللا عنه فيما 

ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره وأما اجلاهل باهللا فال يشعر باللطف إال إذا كان حسياً  تقدم من 
ه املناجاة تواضعاً وتنزالً إهلي ما أطلفك يب مع عظيم جهلي حيث جهلت ظاهراً جلياً ولذلك قال الشيخ يف هذ



لطفك اخلفي وطلبت لطفك اجللي ولو عاملنا احلق تعاىل مبقتضى جهلنا لنزرع لطفه اخلفي عنا وتركنا مع 
 مرادنا ولكنه سبحانه حليم فلم يعاملنا مبقتضى جهلنا فلطف بنا مع عظيم جهلنا ولذلك تعجب الشيخ من شدة

لطف اهللا به مع عظيم جهله وهذا كما قال الشيخ أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه إذا سألت اهللا العافية 
فاطلهبا من حيث يعلم أهنا لك عافية وقال أيضاً يف مرضه حني قال له إنسان اسأل اهللا لك العافية قال له ما أنا 

مات مسموماً وسأهلا عمر رضي اهللا عنه فمات مطعوناً فيه هو العافية وقد سأل العافية أبو بكر رضي اهللا عنه ف
وسأهلا عثمان رضي اهللا عنه فمات مذبوحاً وسأهلا علي رضي اهللا عنه فمات مقتوالً اه فالعافية واللطف هو 

الرضى والتسليم وسكون القلب عند جماري األقدار والرمحة هي اللطف واحملبة والتقريب فاحلق تعاىل يريد أن 
إليه ويطوي مسافة البعد بينه وبينه مبا يسلط عليه من اذاية اخللق والفقر واألمراض وغري ذلك مما يقرب عبده 

يؤمل النفس مث أن العبد يفر منها ويسأل اهللا أن يبعده منها ألجل جهله وقبيح فعله ولذلك ورد يف بعض األخبار 
وهذا معىن قوله إهلي ما أرمحك يب مع قبيح  يقول اهللا تعاىل يا عبدي كيف أرمحك بدفع ما به أرمحك أو كما قال

فعلى وهو هرويب مما به رمحيت وحيتمل أن يريد بقبيح الفعل الذنوب واملعاصي فإهنا توجب املقت والبعد فلو 
عاملنا مبقتضى فعلنا الذميم ألذاقنا من بأسه األليم لكن رمحة الرمحن الرحيم غلبت عذابه األليم أوحى اهللا تعاىل 

موسى عليه السالم يا موسى خاطب املذنبني باللطف واللني وادعهم إىل بالقول اجلميل ورغبهم يف  إىل سيدنا
بلته  النعيم املقيم وال تغلظ عليهم فلو شئت أن أعجل عقوبتهم ملا أمهلتهم طرفة عني أعملهم أنه من تاب إىل ق

فخبيته أو جلأ إىل فأسلمته أو سألين ومن متادى أمهلته ومن عصاين عذبته يا موسى من ذا الذي قصدين صادقاً 
بلته أو تضرع إىل وما رمحته اه وملا أنزل اهللا تعاىل وما أصابكم ممن  فمنعته أو رجع إىل فطردته أو تاب إىل وما ق
مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري قال سدينا على كرم اهللا وجهه ما معناه يا رسول اهللا قال علي من 

يف الدنيا فهو أكرم من أن يعذبه عليه يف اآلخرة ومن عفا عنه يف الدنيا فهو أعز من أن يعاقبه يف آخذه اهللا بذنبه 
اآلخرة ومن ستره يف الدنيا فهو أجل من أن يفضحه يف اآلخرة قال على فكانت عندي خرياً من الدنيا وما فيها 

  وأنشدوا
  ترهومن جيود على العاصي ويس... سبحان من أبدع األشياء وقدرها 

  ويغمر العبد إحسانا ويشكره... خيفي القبيح ويبدي كل صاحلة 

وملا كان اللطف يقتضي التهذيب والرمحة تقتضي التقريب تعجب الشيخ من شدة قرب احلق للعبد مع شدة بعد 
ا أبعدين عنك وما أرأفك يب فما الذي حيجبين عنك  قلت العبد عنه فقال يف ملناجاة التاسعة إهلي ما أقربك مين وم

قرب احلق من العبد قرب رمحة واجتباء وتقريب واصطفاء هذا يف حق اخلواص ويف حق العوام هو قرب إحاطة 
وقدرة وعلم ومشيئة وتصريف وقهرية واملراد هنا هو األول فأن بعد العبد من ربه إمنا هو بسوء أدبه وإال فاحلق 

وال شيء أبعد إليه من شيء وما بعد العبد تعاىل قريب من كل شئ حميط بكل شئ ليس شئ أقرب إليه من شئ 
من ربه إال ومهه وسوء فعله ولذلك قال الشيخ تواضعاً وأدباً إهلي ما أقربك مين بلطفك ورأفتك وعملك 

ا أقربك مين بأوصاف الربوبية وما أبعدين عنك بأوصاف  واحاطتك وما أبعدين عنك بومهي وسوء أديب أو م
القدر عظيمة الشأن وأوصاف العبودية خسيسة القدر دنيئة املقدار فال مناسبة  العبودية فأوصاف الربوبية رفيعة

بينهما يف القدر مع تالزمهما يف احملل بتحقيق الوحدة فهما متالزمان يف القيام متضادان يف األحكام والرأفة شدة 



جاب ولذلك الرمحة والعطف وذلك يقتضي شدة القرب والوصال وينفي وجود السوية واالنفصال وهو احل
تعجب الشيخ من وجود احلجاب بينه وبني مواله مع شدة رمحته له وحباه إذ من تعطف عليك وآواك ال ميكن 
أن تلفت عنه إىل سواه ويف احلكمة مكتوب يا عبدي قد أسجدت لك الكون يب فيه امللك وأمالكه وامللكوت 

قامك ال يزامحك فيه أحد يا عبدي خرقت لك وأمالكه فأنت أنا مبا أيدتك وأنا أنت مبا قلدتك فعش لألبد فم
احلجاب وفتحت لك الباب وأظهرت لك األمر العجاب فابلغ قومك اللباب ولو قالوا ساحراً أو كذاب فأنا 

ا عليك  قد وهبتك األخالق فدعهم يقولون أن هذا إال اختالق يا عبدي قد جعلتك تقول للشيء كن فيكون وم
ب من رحيق الكوثر وهم يقولون أن هذا إال سحر يؤثر عرجت بسرك إىل أن قالوا ساحر أو جمنون أنت تشر

السماء وعلمتك خصائص األمساء فأنت أمني خزائن التحقيق الدال جلمع اخللق على الطريق يا عبدي من طعن 
فضله يف الوزير وسفه أمره فقد رد أمر األمري وجهل قدره من أطاع الرسول فقد أطاع اهللا اه فاهللا تعاىل جبوده و
إذا اصطفى عبداً من عباده قربه بفضله واجتباه حلضرة قدسه وصفاه من كثائف طبعه ومحى شخصه من 

رعونات نفسه فيصري من أهل قربه قد ارتفع احلجاب عن عني قلبه فزجت روحه يف حبار األحدية وغاب سره 
د كحلت عني قلبه بسرا احلقيقة يف سبحات األلوهية فأن كان ممن أريد االقتداء به رد إىل شهود سر وجوده وق

وكسيت ذاته وجودا معاراً عليها وهو وجود احلق املفاض على مجيع املمكنات فريى ذاته املتومهة كسارب بقيعة 
حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً ووجد اهللا عنده هنالك يصري العبد باهللا وهللا أمره بأمر اهللا حيث مل 

ه وال شيء حيجبه عن اهللا فهذا الذي أحبه مواله وصطفاه خلضرة قدسه واجتباه ملناجاته يبق فيه شائبة لسوا
وأنسه فكان مسعه وبصره وناصره وحافظة يف متقلبه ومثواه هناك يصري عارف به يف كل حال وخصوصاً عند 

وتنقالت األطوار  اختالف األحوال كما أشار يل ذلك يف املناجاة العاشرة فقال إهلي قد علمت باختالف اآلثار
أن مرادك مين أن تتعرف إىل يف كل شئ حىت ال أجهلك يف شئ قلت إمنا اختلفت آثار القدرة لتعرف عظمة 
القادر واختالفها يكون يف األجسام كالعلويات والسفليات واجلمادات واملائعات والنورانيات والظلمانيات 

س بين آدم واألنعام والبهائم والطيور والسباع والوحوش واملائيات والناريات وكاختالفها يف احليوانات كأجنا
واحلشرات وباختالفها يف األعراض كالبياض والسواد واحلمرة والصفرة والزرقة والشهوبة وغري ذلك من 
األلوان لتعرف من ذلك سعة قدرته وعمله وعظمة ذاته املقدسة وإمنا تنقالت أطوارها من شباب وكهولة 

وفقر وغين وعز وذل وسلب ورد ومنع وعطاء وقبض وبسط وجالل ومجال  وشيخوخة ومن مرض وصحه
وحياة وموت إيل غري ذلك لتعرفه تعاىل يف كل حالة من خذه األطوار وعند اختالف أجناس هذه اآلثار حىت ال 

جنهله يف شئ منها فإن احلق تعاىل قد تعرف لعباده يف أجناس مصنوعاته ويف اختالف أحوال قدرته جهلة من 
هله وعرفه من عرفه فال يسمى اإلنسان عارفاً حىت يعرف اهللا يف األشياء كلها مع اختالف آثارها وتنقالت ج

أطوارها فيعرفه يف الذل كما يعرفه يف العز ويعرفه يف السلب كما يعرفه يف العطاء ويعرفه يف املرض كما يعرفه 
  يف الصحة ويعرفه يف

طور فالعارف هو الذي اجلالل كما يعرفه يف اجلمال إىل غري ذل ك مما تقدم ويتلون مع كل لون ويتطور مع كل 
يتطور جبميع األطوار لبقضي مجيع األوطار والتلون مع األشياء هو األدب معها واخلضوع مع احلق فيها وأما من 

 كان يعرف يف اجلمال دون اجلالل ويف العطاء دون املنع ويف العز دون الذل ويف الصحة دون املرض أو يف



العافية دون احملنة أو يف الغين دون الفاقة أو يف الرخاء دون الشدة فأنه كذاب وانظر إيل قول القائل حبييب 
وحمبويب على كل حالة وما أقبح اإلنسان يدعي اخلصوصية واملعرفة ونفي السوى فإذا تعرف له احلق تعاىل بامسه 

كل من ادعي خصوصية أو قوة اختربه يف احلني ليسئل اجلليل أنكره وهرب منه وهذه عادة اهللا تعاىل يف عباده 
الصادقني عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً فيفتضح املدعون ويثبت الصادقون وقد ذاق الشيخ رضي هللا 

عنه هذا املعين بعد أن كان يعرف يف البعض وينكر يف البعض فلما حتقق علم أن اختالف اآلثار وتنقالت 
ليعرف احلق هبا فقال إهلي قد علمت أي تيقنت باختالف اآلثار إي أثار القدرة وتنقالت أي األطوار إمنا سرص 

األعراض واألحوال أن مرادك مىن أن تتعرف إىل يف كل شئ من اختالفات أجناس القدرة وتنقالت أطوارها 
نقل عبده يف األطوار حىت ال أجهلك يف شئ منها قال يف التنوير كل حالة زائلة ال حمالة ألن مراد احلق أن ي

وخيالف عليه اآلثار حىت يتعرف إليه يف كل حالة خاصة بتعرف خاص ومن أراد حالة واحدة مل يرد الكمال اه 
فاهللا تعاىل إمنا أراد من عباده معرفته قال تعاىل وما خلقت اجلن واألنس إال ليعبدون قال ابن عباس أي ليعرفون 

نقالت األطوار وذكر غريه يف تفسري قوله تعاىل وملن خاف مقام ربه جنتان ومعرفته إمنا تكون بتخالف اآلثار وت
أن إحدى اجلنتني معرفة اهللا وهي جنة املعارف واألخرى جنة الزخارف ومن دخل املعارف مل يشتق إىل شئ 
ا ذاك قال معرفة اهللا  تعاىل سواها وقال مالك ابن دينار خرج الناس من الدنيا مل يذوقوا أطيب شيء فيها قيل وم

وقيل انه وجد حجر مكتوب بقلم القدرة من أحسن كل شئ ومل يعرف اهللا مل حيسن شيئاً حىت يعرف اهللا فإذا 
عرف اهللا فقد أحسن كل شئ ومل يغب عنه شيء اه وبكفي من عرف اهللا الراحة من كد الرزق وتعب احلرص 

ن االهتمام به ولو قنع العبد الستغين الغين وتشويش البال منه وتعلق الوهم به فأنه مل يؤت أكثر اخللق إال م
الذي ال فقر بعده والتوكل على احلي الذي ال ميوت هو الغين األكرب الذي ال يلحقه فقر أبدا قال الفضيل 

رضي اهللا عنه ال ينبغي للعبد أن يثق بعافية وال يغين وال حبالة تسره غري اهللا بينهما العبد معاىف تراه مبتلى وبينهما 
د غنياً تراه فقرياً وبينما العبد ضاحكاً تراه باكياً وبينما العبد مسروراً تراه حزيناً وبينما العبد حياً وإذا به العب

ميت تعس من وثق بغري اهللا أو ركن لشئ سوى اهللا انتهى حكى أن رجالً ضاق حاله من أجل املعيشة وطال به 
د قصراً دارساً خربا قد كشف عنه الريح الرمل الكد والتعب فخرج هائماً على وجهه ودخل الصحراء فوج

وإذا بكوخ من الرخام يف حائط ذلك القصر وفيه مكتوب هذه احلكمة كما يعرفه يف اجلمال إىل غري ذلك مما 
تقدم ويتلون مع كل لون ويتطور مع كل طور فالعارف هو الذي يتطور جبميع األطوار لبقضي مجيع األوطار 

دون اجلالل ويف والتلون مع األشياء هو ا ألدب معها واخلضوع مع احلق فيها وأما من كان يعرف يف اجلمال 
العطاء دون املنع ويف العز دون الذل ويف الصحة دون املرض أو يف العافية دون احملنة أو يف الغين دون الفاقة أو 

وما أقبح اإلنسان يدعي يف الرخاء دون الشدة فأنه كذاب وانظر إيل قول القائل حبييب وحمبويب على كل حالة 
اخلصوصية واملعرفة ونفي السوى فإذا تعرف له احلق تعاىل بامسه اجلليل أنكره وهرب منه وهذه عادة اهللا تعاىل 
يف عباده كل من ادعي خصوصية أو قوة اختربه يف احلني ليسئل الصادقني عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً 

وقد ذاق الشيخ رضي هللا عنه هذا املعين بعد أن كان يعرف يف البعض أليماً فيفتضح املدعون ويثبت الصادقون 
وينكر يف البعض فلما حتقق علم أن اختالف اآلثار وتنقالت األطوار إمنا سرص ليعرف احلق هبا فقال إهلي قد 
ىل علمت أي تيقنت باختالف اآلثار إي أثار القدرة وتنقالت أي األعراض واألحوال أن مرادك مىن أن تتعرف إ

يف كل شئ من اختالفات أجناس القدرة وتنقالت أطوارها حىت ال أجهلك يف شئ منها قال يف التنوير كل حالة 



زائلة ال حمالة ألن مراد احلق أن ينقل عبده يف األطوار وخيالف عليه اآلثار حىت يتعرف إليه يف كل حالة خاصة 
تعاىل إمنا أراد من عباده معرفته قال تعاىل وما خلقت بتعرف خاص ومن أراد حالة واحدة مل يرد الكمال اه فاهللا 

اجلن واألنس إال ليعبدون قال ابن عباس أي ليعرفون ومعرفته إمنا تكون بتخالف اآلثار وتنقالت األطوار وذكر 
غريه يف تفسري قوله تعاىل وملن خاف مقام ربه جنتان أن إحدى اجلنتني معرفة اهللا وهي جنة املعارف واألخرى 

الزخارف ومن دخل املعارف مل يشتق إىل شئ سواها وقال مالك ابن دينار خرج الناس من الدنيا مل يذوقوا جنة 
ا ذاك قال معرفة اهللا تعاىل وقيل انه وجد حجر مكتوب بقلم القدرة من أحسن كل شئ  أطيب شيء فيها قيل وم

كل شئ ومل يغب عنه شيء اه وبكفي من ومل يعرف اهللا مل حيسن شيئاً حىت يعرف اهللا فإذا عرف اهللا فقد أحسن 
عرف اهللا الراحة من كد الرزق وتعب احلرص وتشويش البال منه وتعلق الوهم به فأنه مل يؤت أكثر اخللق إال 

من االهتمام به ولو قنع العبد الستغين الغين الذي ال فقر بعده والتوكل على احلي الذي ال ميوت هو الغين 
أبدا قال الفضيل رضي اهللا عنه ال ينبغي للعبد أن يثق بعافية وال يغين وال حبالة تسره األكرب الذي ال يلحقه فقر 

غري اهللا بينهما العبد معاىف تراه مبتلى وبينهما العبد غنياً تراه فقرياً وبينما العبد ضاحكاً تراه باكياً وبينما العبد 
ثق بغري اهللا أو ركن لشئ سوى اهللا انتهى حكى أن مسروراً تراه حزيناً وبينما العبد حياً وإذا به ميت تعس من و

رجالً ضاق حاله من أجل املعيشة وطال به الكد والتعب فخرج هائماً على وجهه ودخل الصحراء فوجد قصراً 
  دارساً خربا قد كشف عنه الريح الرمل وإذا بكوخ من الرخام يف حائط ذلك القصر وفيه مكتوب هذه احلكمة

  أيقنت أنك للهموم قرين... قبالً ملا رأيتك حالساً مست
  أبداً وما هو كائن سيكون... ماالً يقدر ال يكون حبيلة 

  وأخو اجلهالة متعب حمزون... سيكون ما هو كائن يف وقته 
  شيئاً وحيظى عاجز ومهني... جيرى احلريص وال ينال حبرصه 

  أن كان عندك بالقضاء يقني... فدع اهلموم وتعر من أثواهبا 
  فأخو احلقيقة شأنه التهوين... وكن بربك واثقاً  هون عليك

  ملا تيقن أنه مضمون... طرح األذى عن نفسه يف رزقه 
ومن نظر إىل سعة كرم اهللا وبره مث نظر إىل عجز نفسه وفقره طرح أمحال اهلموم عن ظهره واكتفى بعلم مواله 

ما أخرسين لؤمي أنطقين كرمك وكلما ونظره كما أشار إىل ذلك يف املناجاة احلادية عشرة بقوله إهلي كل
أيأستين أوصايف أطعمتين مننك قلت العبد إذا نظر أوصاف نفسه اللئيمة وأفعاهلا الذميمة استحي من اهللا أن 

يرفع إليه حاجة يطلبها وخرس لسانه عن النطق هبا ألنه يرى من خساسة نفسه وآلمتها ماال تستحق بذلك إال 
سعة كرم اهللا وجوده وإحسانه وبره انطلق لسانه بالسؤال وطمع فيما له من سعة  العقوبة والطرد فإذا نظر إىل

العطاء والنوال وقد تقدم قوله أن أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فانظر ما منه إليك إن أردت أن ينفتح لك 
عقوبة أما من جهة باب احلزن فانظر ما منك إليه وال شك أن من نظر نفسه بعني األنصاف مل جيدها أهالً لغري ال

الغفلة والتقصري وأمام قلة الوفا بالشكر واحلمد وهلذا ورد يف بعض األدعية اللهم افعل بنا ما انت له أهل وال 
تفعل بنا ما حنن أهله وقال بعض أهل التشديد من العباد ال ينبغي للعبد أن يرى نفسه إال شبه جنس أن جلس 

من سببه ولو سجد على اجلمر مل ير عمله أهالً للقبول ولو كانت نفسه يف مع الداعني مل يرهم إال منعوا اإلجابة 



ا متسح الناس بثيابه تربكا فإمنا يرى نفسه كالبكر املزفوفة لبعلها  غاية التزكية مل يرها أهالً ملدح وال لثناء ومىت م
فوا هبا وعظموا شأهنا وهي مفتضة بفجور كلما طافوا هبا وعظموا شأهنا زاد حزهنا ومن خوف الفضيحة كلما طا

زاد حزهنا من خوف الفضيحة قلت كل من حتقق زواله عن نفسه وبقاءه بربه فال حرج عليه يف ثنائه ومدحه إذ 
ليس هو املمدوح وإمنا املمدوح من فضله عليك ممنوح وكل من مد يده للتقبيل ومل يرها يد اجلليل كان القطع 

ا يبايعون اهللا وال تكون يده يد اجلليل حىت تتحقق خالفته يف األرض يف حقها من القليل أن الذين يبايعونك إمن
وال تتحقق اخلالفة حىت يستوىل على الوجود بأسره من عرشه إىل فرشه ويصري يف قلبه كحلقة يف األرض فإذا 

اهللا ذو صار هكذا كان خليفة اهللا يف أرضه ويده يد امللك فكل من بايعه فإمنا بايع اهللا يد اهللا فوق أيديهم و
  الفضل العظيم وأنشدوا يف مثله
  ومل يزغ حائداً منه وال عدالً... قد استقام على املنهاج يسلكه 

  وقلبه يف أعايل اخللد قد نزال... من حاله يعمر الدنيا بظاهره 
  من أول النشئ حىت شب واكتهال... وأبصر األمر جيري يف مسالكه 

  واألرواح والعلال وميز الضد... وناطقته الربايا وهي صامتة 
  احلسىن ومن قبل كانت ألبست ظلال... وأظهر الصورة العليا بصورهتا 

جن الليل وأردت أن أنام قالت يا موالي أما تستحي موالك ال ينام  قال بعضهم اشتريت جارية سوداء فلما 
 فقلت هلا وأنت تنام قامت تصلي فانتبهت وهي ساجدة فسمعتها تقول يف سجودها حبق حبك يل ال تعذبين

ا أنامك  غلطت قويل حبيب إياك ال تعذبين فلما سلمت قالت يا موالي ما غلطت بل أصبت ولوال حمبته يل م
وأقامين فقلت اذهيب فانت حرة لوجه اهللا قالت هذا العتق األصغر وبقي العتق األكرب اه وكان بعض الواهلني 

اعتك ولو أردت فضيحيت ما سترتين عند خمالفتك إهلي يقول يف بعض مناجاته إهلي لو أردت إهانيت ما وفقتين لط
لوال ذنويب ما خفت العذاب ولوال كرمك ما رجوت الثواب اه فسر الشيخ األوصاف اليت أيسته أن نظر إليها 

من منة اهللا ورمحته فقال يف املناجاة الثانية عشرة إهلي من كانت حماسنه مساوى فكيف ال تكون مساويه مساوي 
دعاويه دعوى قلت حماسن حماسن اإلنسان ال ختلو من خلل ونقصان ومن كانت حق ائقه دعوي فكيف ال تكون 

ولو مل يكن إال نسبتها لنفسه وفعله ورؤيتها من قوته وحوله لكان كما فيأ يف خللها ونقصها نقصها فتنقلب 
ال تكون مساويه  مساوي وكذلك مساوى بعد أن كانت يف الصورة حماسن وإذا كانت حماسنه مساوي فكيف 

حقائق العبد وهي ما حتقق به من املقامات واملنازالت وأذواق العارفني ومواجيد احملبني ال ختلو من شوائب 
الدعوى ومسارقة اهلوى لوال مساحمة امللوى فإذا كانت حقائقه اليت حتقق هبا وذاقها ال ختلو من شوائب الدعوي 

ال تكو ن دعاويه الفارغة دعاوى فإذا علم العبد هذا استحي من فإذا نسبها لنفسه كانت كلها دعوي فكيف 
مواله أن ينسب لنفسه شيئاً من احملاسن أو يثبت هلا نوعاً من احلقائق فرمبا يفضح على رؤس اخلالئق ويكفي 
املريب وجدان السالمة قال ذو النون رضي اهللا عنه احلياء من اهللا يقطع العبارة ويدقق اإلشارة وقال السري 

رضي اهللا عنه احلياء من اهللا يطرق القلب فإذا وجد فه شيئاً من حب الدنيا رحل وقال أبو سليمان  السقطي
الداراين رضي اهللا عنه يقول اهللا تعاىل عبدي أنك ما استحييت مىن أنسى الناس عيوبك وأنسى بقاع األرض 

فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم ذنوبك وأحمو من أم الكتاب زالتك وال أناقشك باحلساب يوم القيامة اه وقد 



احلياء فقال احلياء من اهللا اهللا أن حتفظ الرأس وما وعي والبطن وما حوى وتذكر القرب والبال وتترك أفضل زينة 
الدنيا حنن فعل ذلك فقد استحى من اهللا حق حق احلياء اه ووجد رجل نائم يف موضع خموف كثري السباع 

ه أنك يف موضع خموف فقال أنا نستحي أن خناف غري اهللا مث رجع لنومه ويف واآلفات ودابته حوله ترعي فقيل ل
احلكمة مكتوب من استحيي من اهللا وهو مطيع استحيي اهللا منه وهو مذنب وسئل اجلنيد عن احلياء ما هو فقال 

قلب ومجود شئ يتولد بني رؤية النعماء ورؤية القتصري وقال الفضيل عالمة الشقاوة مخسة قلة احلياء وقسوة ال
العني والرغبة يف الدنيا وطول األمل اه مث على تقدير سالمة حماسنه من املساوى وتصفية حقائقه من الدعاوي 

فأمر املشيئة مبهم والسابقة واخلامتة غري معلوم أمرمها فال يدري ما يفعل اهللا به كما أبان ذلك يف املناجاة الثالثة 
القاهرة مل يتركا الذي حال حاالً وال لذي مقال مقاالً قلت ال شك  عشرة بقوله إهلي حكمك النافذ ومشيئتك

أن حكم احلق نافذ يف خلقه ال معقب حلكمه وال راد لقضائه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد ال يسئل عما يفعل 
ا وهم يسئلون وهذا هو الذي حرك قلوب العارفني فلم يطمئنوا حبال ومل يعتمدوا على عمل وال مقال بل صارو

مضطرين إىل اهللا يف كل حال ألهنم قد علموا أن حكم اهللا نافذ كلمح البصر أو هو أقرب ومشيئته قاهرة ال 
يصرفها عن انفاذ مرادها صارف وال تردها مهة ويل وال عارف ففي حلظة واحدة يقرب البعيد ويبعد القريب 

ويفقر الغين ويبسط املقبوض ويقبض ويرفع الوضيع ويضع الرفيع ويعز الذليل ويذل العزيز ويغين الفقري 
املبسوط وميرض الصحيح ويصحح املريض فكيف يصح لعاقل أن يركن إىل حاله ومقامه أو يعتمد على علمه 

وأعماله أو يغتر ببسط لسانه ومقاله واهللا تعاىل يقول واعملوا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون قال 
ال أو مقال وهو عني املقال يف احلال ذرة جلة جالت على معناها فلم تبلغ منتهاها بعضهم منأين للعبد ثبوت ح

فو اهللا ما بلغ العبد شفعية معناه فأىن به برترية معناه جوهرة رامت فالحت وأومضت فغمضت وسكنت 
  فتمكنت فربزت من قعر حبر الغيب فغار منها القدر فأجناها يف سواد عينها خيفة أن تنال

تعرف فال كيف هلا وال أين وال رحيم وال عني وال وصل وال بني ومعىن قوله عني املقال يف احلال  أو تسم أو
يعين أن أمر العبد بني الكاف والنون فهو عني قول كن يف أسرع حال فاملراد باملاقل هو قول كن فيكون 

ة أي ذرة صغرية يف احلس تصريف ذلك األمر يف حلال وقوله ذرة جلة اخل الذرة النملة الصغرية وجلة عظيم
عظيمة يف املعىن جالت بفكرها يف إدراك معناها فلم تبلغ منتهاها كناية عن عجائب صنعة الباري يف أصغر شيء 

فكيف باإلنسان ولذلك قال فو اهللا ما بلغ العبد شفعية معناه وشفعية معىن العبد هي بشريته الظاهرة ألهنا حمل 
لربوبية ووترية معناه هي روحانيتة ألهنا واحدة وقوله جوهرة رامت املراد العبودية اليت هي شفع باعتبار ا

باجلوهرة هي الروح رامت أي قصدت الظهور فالحت أي ظهرت يف هذا القالب البشرى وأومضت أي 
أشرقت أنوارها على ذلك القالب فغمضت أي استترت واحنجب فلم يعلمها إال من يعلمها إال من أوجدها 

يف قفصها فتمكنت فيه وقوله فربزت من قعر حبر الغيب يشري إىل أصل بروزها من حبر ونفخها وسكنت 
اجلربوت فلما برزت إىل عامل التكوين عاملة بأسرار الغيب وهي أسرار امللك غار منها القدر وخاف عليها أن 

أن تنال تلك تفشيي أسرار امللك فأجناها أي أجىن عليها يف سواد عينها فحجبها عن تلك األسرار خيفة 
األسرار أو تظهر أو تعرف فال كيف للروح وال مكان وال رحم هلا بل هي درة يتيمة وال عني هلا تعرف وال 

وصل هلا شيء وال قطع هلا عن شيء وال قطع هلا عن شيء جل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء واهللا 



م وال عني وال وصل وال بني ومعىن قوله عني أعلم وأنشدواو تسم أو تعرف فال كيف هلا وال أين وال رحي
املقال يف احلال يعين أن أمر العبد بني الكاف والنون فهو عني قول كن يف أسرع حال فاملراد باملاقل هو قول كن 

فيكون تصريف ذلك األمر يف حلال وقوله ذرة جلة اخل الذرة النملة الصغرية وجلة عظيمة أي ذرة صغرية يف 
ملعىن جالت بفكرها يف إدراك معناها فلم تبلغ منتهاها كناية عن عجائب صنعة الباري يف احلس عظيمة يف ا

أصغر شيء فكيف باإلنسان ولذلك قال فو اهللا ما بلغ العبد شفعية معناه وشفعية معىن العبد هي بشريته 
ألهنا واحدة وقوله جوهرة الظاهرة ألهنا حمل العبودية اليت هي شفع باعتبار الربوبية ووترية معناه هي روحانيتة 

رامت املراد باجلوهرة هي الروح رامت أي قصدت الظهور فالحت أي ظهرت يف هذا القالب البشرى 
وأومضت أي أشرقت أنوارها على ذلك القالب فغمضت أي استترت واحنجب فلم يعلمها إال من يعلمها إال 

ن قعر حبر الغيب يشري إىل أصل بروزها من أوجدها ونفخها وسكنت يف قفصها فتمكنت فيه وقوله فربزت م
من حبر اجلربوت فلما برزت إىل عامل التكوين عاملة بأسرار الغيب وهي أسرار امللك غار منها القدر وخاف 

تلك األسرار خيفة أن تنال  عليها أن تفشيي أسرار امللك فأجناها أي أجىن عليها يف سواد عينها فحجبها عن 
رف فال كيف للروح وال مكان وال رحم هلا بل هي درة يتيمة وال عني هلا تعرف تلك األسرار أو تظهر أو تع

وال وصل هلا شيء وال قطع هلا عن شيء وال قطع هلا عن شيء جل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء 
  واهللا أعلم وأنشدوا

  حيظى بنعمي سوى فرد بأفراد... فالكل يطلب نعمي حيث ضل وما 
  يف الدارئني غدا عن ساكن الوادي... ن حيث جئت وسل مهالً عليك وعد م

اً هبم    ينبيك عنهم ومل يلمم مبيعاد... عساك تلقى خبريا عامل

قال بعض احلكماء تاهللا ما ظفر بسعدي إال من تاه يف أرض التقديس وتنزه عن اخلسيس والنفيس فأصبح 
اله خياطب مجيع األنام فلو عرضت جسمه وروحه العصى ونفسه فرعون فكالمه صمت وصمته كالم ولسان ح

عليه الشهادة يف باب احلجرة واملوت داخلها على حسن اخلتام لترك الشهادة واختار املوت على أكمل التمام 
عمالً على اليقني دون الشك واهللا خري وأبقى يا هذا ما أطيب عيش من دعي فأجاب ما أعز قدر من الزم 

ا أخبس قيمة من له على الغفالت انكباب إذا غلب الطبع فال تنفع  الباب ما أخس قدر من أبعد عن اجلناب م
احليلة ومن سبق له القضاء مل تنفعه الوسيلة فسبحان من يعطي ومينع ويضر وينفع جذبت العناية سلمان 

الفارسي من أرض فارس ونودي بالل من بالد احلبشة وأبو طالب على باب التحقيق وقد حرم التوفيق وقع 
ذ األمر وسبقت املشيئة وجف القلم لو أنفقت ما يف األرض جيمعاً ما ألفت بني قلوهبم ولكن اهللا احلكم ونف

ألف بينهم اه وكما أن حكمه النافذ يهدم االعتماد على األحوال كذلك عدله القاهر يهدم االعتماد على 
تها وحالة شيدهتا هدم اعتمادي األعمال كما أبان ذلك يف املناجاة الرابعة عشرة حيث قال إهلي كم من طاعة بني

عليها عدلك بل أقانين منها فضلك قلت ال ينبغي للعبد أن ينظر إىل شيء من طاعته وأن عظمت وال أن 
يستحسن شيئاً من أحواله وأن حسنت فالناقد بصري والرقيب على الضمائر خبري فكم من طاعة تعظم يف عني 

ح بعوضة وكم من أحوال تصفوا عند صاحبها وهي عند اهللا صاحبها كأمثال اجلبال ال تساوي عند اهللا جنا
مدخولة وقد تقدم قوله ال كبرية إذا قابلك فضله وال صغرية إذا واجهك عدله فمن قابله بفضله عادت كبائره 



صغائر ومن واجهة بعدله رجعت صغائره كبائر ولذلك قال هنا كم من طاعة بنيتها أي منيتها وكثرهتا هدم 
عدلك أي نظرى إىل عدلك فلما نظرت إىل عدلك تالشت أعمايل واضمحلت أحوايل وكم من  اعتمادي عليها

حالة شيدهتا ورفعتها فلما نظرت إىل عدلك وشدة مناقشتك اهندمت وتالشت بل أقالين منها بأن زالت نسبتها 
 املتعايل عين فضلك وهدايتك وتوفيقك فلم تبق يل طاعة وال حال ورجع ذلك إىل الفاعل املختار الكبري

فالواجب على العبد أن ينسلخ من علمه وعمله وحاله ونفسه وروحه وحوله وقوته ويبقى فقرياً بني يدي سيده 
عبداً مملوكاً ال يقدر على شئ قال بعضهم واهللا ما غاص يف حبر الفناء إال من باع نفسه من اهللا أن اهللا اشترى 

ف خيوض يف حبر احلقائق من مل خيلص علمه وعمله من الزيف من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة كي
ال خيلص وأين اإلخالص هذا ملن  وصيارفة احلق باحملك احملمدي على الساحل يردون من ال خيلص يردون من 

ل   وصل إىل ساحل ذلك البحر فكيف مبن ينكره وال يصدق به أو يسري إليه منحرفاً دون استقامة كما قي
  مثل من أصبح قفرادا رسا... عينه ليس من بات قريراً 

  ظل يهذى بلعل وعسى... ليس من أكرم بالوصل كمن 
  مثل الذي ألبس ثوباً دنسا... ليس من ألبس أثواب التقى 
  بات يرعى احلمى مبتئساً... ليس من سري به مثل الذي 

  مثل الذي شاهد ليالً غلسا... ليس من شاهد صبحاً واضحاً 
  مثل الذي أسكن قفراً يابساً...  ليس من بوئ روضات احلمى

  مثل من أشبه عوداً يابساً... ليس من أشبه غصناً يانعاً 

مث أن عدم االعتماد على العمل ال يقتضي ترك العمل بل جيب على العبد أن يداوم على العمل وال يتكل عليه 
اخلامسة عشرة بقوله إهلي إنك تعلم فإنه مل يقدر على مداومته بالفعل فباحملبة والعزم كما بني ذلك يف املناجاة 

اً قلت طاعة العبد لربه جيب أن تكون فعالً وحمبة وعزماً  وأن مل تدم الطاعة مين فعالً جزماً فقد دامت حمبة وعزم
يف كل حلظة ووقت فإن مل يقدر على ذلك فليعزم على الرب والتقوى وينو فعل اخلريات فنية املؤمن خري من 

قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم أي يعطيكم أفضل مما أخذ منكم من مال أو عمل عمله أ، يعلم اهللا يف 
وقال بعضهم الفعل اجلزم وهو وجود العمل واحملبة والعزم هو التوجه للعمل وكم من متوجه مل يلحق وكم من 

واجلد والعزم وأما  جمد مل يسبق لكن يف العزم ظهرت احلقائق وبه جاءت الشرائع وليس على العبد إال القصد
نفوذه فقد يقدر وقد ال يقدر واهللا غالب على أمره واملراد بالعزم القصد والنية هي توجه القلب لألمر املطلوب 
اه اعلم أن متابعة العلم اختيارية ومتابعة احلال اضطرارية فما دام العبد معه بقية اختيار وجب عليه اتباع العلم 

ل وجب اتباعه وهو مقام اجلذب ومثل ذلك قضية الصديق حني أتى مباله كله وهو مقام السلوك فإن غل احلا
فقال له الرسول عليه السالم ما تركت ألهلك فقال تركت هلم اهللا ورسوله لوم يلتفت لقوله صلى اهللا عليه 

لى وسلم يف حال التشريع ألن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وملا غلب احلال ع
  العلم صار احلكم للحال فياله من مقام ما أعز شانه وأرفع قدره عند احملققني فأنشدوا

  ومطلوهبم أسىن املطالب كلها... وحاشاهم من قادح يف طريقهم 
  فأكرم بأوصاف هلم ما أجلها... حباهم بتأييد وعز وعصمة 



د إال االجتهاد فإذا بذل جمهوده واعلم أن العازم على اخلري والعازم على الوصول واصل وليس على العب
وأخلص مقصوده فهو والواصل سواء وكام شيخ شيخنا يقول من مات وهو يف الطريق أدركته الوالية بعد 

املوت على التحقيق اه وقال تعاىل والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ويف احلديث 
طريق اجلهاد فهو جماهد قال تعاىل ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل من مات يف طريق احلج فهو حاج ومن مات يف 

اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا ومن مات يف طريق اهللا فهو شهيد ويف احلديث من مات 
ال بد وهو يطلب العلم أي النافع ليس بينه وبني النبوة إال درجة واحة ومن توجه ألمر ومل يدركه فكأمنا أدركه و
يف مبادئ األمور من الصرب والتحمل للمشاق وقمع النفس عن اهلوى والراحة ولذلك مسى اجلهاد جهادا 

والقاصد يطلب الباب بعد ا، كان يطلب سواء السبيل فإذا وصل الباب أنتج له طلب الدخول فإذا دخل أنتج 
  له الوصول فإذا وصل فال تعلم نفس ما أخفى هلم من قرة أعني وأنشدوا

طلب الوصول ونيله    منه فقل له ما الذي هو يطلب... من فاته 
  حمبوبه أن حاضر ومغيب... حسب احملب فناؤه عما سوى 

مث أن عزم العبد على الطاعة ليس هو بيده حقيقة لكنه مأمور به شرعاً وهو الذي نبه عليه يف املناجاة السادسة 
عزم وأنت اآلمر قلت حمبة الطاعة والعزم عليها والعمل عشرة بقوله إهلي كيف أعزم وأنت القاهر أم كيف ال أ

هبا ليس هو من قدرة العبد وفعله يف احلقيقة وهو مأمور به من جهة الشريعة لتقوم احلجة وتظهر احلجة قل فلله 
ظر احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني أن اهللا ال يظلم مثقال ذرة فمن نظر إىل الباطن وجد العبد جمبورا ومن ن
إىل الظاهر وجده غري معذور فالواجب على اإلنسان وخصوصاً العارف أن ينظر بعني احلقيقة لبواطن األمور 
فيعذر اخللق ألهنم جمبورون يف قوالب املختار وينظر بعني الشريعة لظواهر األمور فينفذ احلقوق ويقيم احلدود 

ولني قلبه حين عليه وظاهره يغلظ عليه كالعبد  ستر السر الربوبية واظهاراً لوظائف العبودية لكن ذلك بلطف
يؤدب ابن سيده وهذا مضمن هذه املناجاة أي كيف أعزم على الطاعة وأعقد عليها وأنت القاهر يل فال طاقة 
يل على فعلها وأنت تقهرين عنها وهذه هي احلقيقة وكيف ال أعزم عليها وأنت اآلمر يل هبا فإن مل أعزم عليها 

الشريعة فالواجب ا، أزم وننظر ما تفعل فإن وفقتين للعمل فأنت أهل التقوى وأهل املغفرة عذبتين وهذه هي 
وأن مل توفقي فأنت أهل العفو واملعذرة وأنت الفاعل املختار فاألمر والعبيد عبيدك ولو شاء ربك آلمن من يف 

اد املؤلف أن يدل املريدين على األرض كلهم مجيعاً ولو شاء ربك هلدى الناس مجيعاً قال الشطييب رمحه اهللا أر
مقام اجلمع بني احلقيقة والشريعة ألن عزم العبد ملطوب منه شريعة ونتيجته مسلوبة منه يف احلقيقة وال يثبت 

بينهما إال من ثبته اهللا فلهذا تعجب الشيخ رمحه اهللا من تضاد الطالبني ألنه خارج عن مقدور البشر لكن ملا كان 
واشرف كل موجود أودع فيه من أسرار حكمته ما يؤلف بني الضدين وجيمع بين اإلنسان نسخة الوجود 

الكفؤين قال تعاىل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان فمن ظهر أثر الربزخية على جوارحه عمل 
وأشرق أعمال الدنيا وأعمال اآلخرة ومن ظهر أثر الربزخية على قلبه مجع بني آمال اآلخرة ومشاهدة احلضرة 

نورها عليه ومن ظهر أثر الربزخية على روحه مجع بني املشاهدة واحملبة مث قال واعلم أن األجسام متوت وتبعث 
وتنشر وكذلك النفوس واألرواح فأما موت األجسام فهو عند اخلروج من الدنيا وتبدل القصور بالقبور وأما 

أما موت األرواح فهو رجوعها لعاملها النوراين موت النفوس فهي عند اخلروج من اخلطوط وتبدهلا باحلقوق و



وصفحة املأل األعلى على اهلاجس النفساين فإذا مل يبق للنفس نظر إال هللا وال للروح تعلق إال باهللا وفىن من مل 
يكن وبقي من مل يزل أن جنمع الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر وتعينت املشاهدة من كل وجهة وخوطب من 

ه تعاىل كل شئ هالك إال وجهه وحينئذ يهتف هاتف التجريد من مقام التفريد ملن امللك اليوم سوى احلق بقول
فلم جيبه من عوامل البشرية والصور األثرية جميب فيجيب نفسه بنفسه هللا الواحد القهار اه املراد منه خمتصراً وإمنا 

ا جعلها احلق تعاىل حكمة وشريعة كما بني أمر اهللا تعاىل بالطاعة والعزم عليها ألهنا سبب الوصول إليه حسبم
ذلك يف املناجاة السابعة عشرة بقوله إهلي ترددي يف اآلثار يوجب بعد املزار فامجعين عليك خبدمة توصلين إليك 

قلت التردد يف اآلثار هو التردد بني إثباته ونفيه وهي حالة املستشرفني فإذا أثبته مستقالً كان يف حالة العبد وإذا 
كان يف حالة اجلمع فطلب اجلمع على الدوام حبيث ال يبقى له تردد يف نفيه وهو مقام البقاء فإثبات األثر  نفاه

وإثباته اهللا بالنفس على الدوام هو بعد على الدوام وهو مقام أهل احلجاب من العوام ونفيه على . بالنفس
ه باهللا هو مقام أهل البقاء قياماً بوظائف احلكمة الدوام هو مقام أهل اجلمع من أهل الفناء واجلذب ونفيه مث إثبات

والقدرة ومجعاً بني احلقيقة والشريعة وهذه املناجاة إمنا تليق بأهل االستشراف ولو أراد الشيخ رضي اهللا عنه أن 
نوار اليت هي للسائرين إهلي تنزهي يف األ. ينبه على مناجاة السائرين والواصلني واملتمكنني لقال بعد هذه املناجاه

يوجب قرب املسار فامجعين إليك وهذه مناجات الواصلني قبل الرسوخ والتمكني مث يقول إهلي تنزهي يف 
األسرار يوجب وصل املسار فامجعين إليك بنظرة تقيمين بني يديك وهذا غاية اجلمع وهو متكن النظرة ودوام 

  اجلذبة فأصبح شهود احلضرة وال يذوق هذا إال من سبقت له اخلدمة وتداركته عناية

من الفائزين وحملبوبه من الواصلني وقد قيل إذا أبغض اهللا عبداً والعياذ باهللا طرده عن بابه وشغله عنه مبكابدة 
ا مل يكن اهللا يف عونه وهو معىن ال حول وال قوة إال باهللا لكن العنني وال  رفع حجابه وليس به طاقة على ذلك م

حب الساحات والبقاع قيل أن بعض اجملموعني على اهللا أراد التستر عن يدرك لذة اجلماع واألعمى ال يدرك ر
مقامه فكان ال يسئل عن شئ إال قال هو فقيل به لعلك تعين اهللا فسقط ميتاً ويسمى عندهم مجع اجلمع وهو 

خاص خبواص وقيل باألنبياء عليهم السالم وقيل بالرسل وقيل بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وال ميكن 
لوصول إىل هذا إال برفع اهلمة عن الكونني وخلع النعلني من الدارين قال بعضهم عرضت على الدنيا بزخرفها ا

وزينتها فاعرضت عنها فعرضت على اجلنان بقصورها وحورها وحللها فأعرضت عنها فقيل يل لو وقفت مع 
ما سوانا وقسطك يأتيك من الدنيا الدنيا حلجبناك عن اآلخرة ولو التفت إىل اآلخرة حلجبناك عنا فارض بنا ع

واآلخرة وقال آخر رأيت رجالً وضع سجادة على املاء ومضت به فقلت يف نفسي فاز الرجل وأنا مل أصلح 
للدنيا وال لآلخرة فسمعت هاتفاً يقول من مل يصلح للدنيا وال لآلخرة يصلح لنا قال الشطييب مث أن التردد يف 

الدليل املفتقرين للنظر إليه ليستدلوا به على صانعه وأما أهل الشهود فهم أغنياء  اآلثار والنظر إليه إمنا هو ألهل
عن األثر ألن ظهور احلق عندهم أظهر من غريه بل ال وجود لغري أصالً وإىل هذا أشار يف املناجاة الثامنة عشرة 

لك حىت يكون هو  بقوله إهلي كيف يستدل عليك مبا هو يف وجوده مفتقر إليك لغريك من الظهور ما ليس
املظهر لك مىت غبت حىت حتتاج إىل دليل يدل عليك ومىت بعدت حىت تكون اآلثار هي اليت توصل إليك قلت 

قد تعجبت الشيخ رضي اهللا عنه ممن يستدل على اهللا بنوره بعد كمال ظهوره فكيف يفتقر النور بعد ظهوره إىل 
هر من كل دليل أم كيف يفتقر إىل دليل من نصب دليل يدل على وجوده وكيف حيتاج إىل دليل من هو أظ



الدليل وهللا در القائلن الفائزين وحملبوبه من الواصلني وقد قيل إذا أبغض اهللا عبداً والعياذ باهللا طرده عن بابه 
وشغله عنه مبكابدة رفع حجابه وليس به طاقة على ذلك ما مل يكن اهللا يف عونه وهو معىن ال حول وال قوة إال 

لكن العنني وال يدرك لذة اجلماع واألعمى ال يدرك رحب الساحات والبقاع قيل أن بعض اجملموعني على  باهللا
اهللا أراد التستر عن مقامه فكان ال يسئل عن شئ إال قال هو فقيل به لعلك تعين اهللا فسقط ميتاً ويسمى عندهم 

سل وقيل بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم مجع اجلمع وهو خاص خبواص وقيل باألنبياء عليهم السالم وقيل بالر
وال ميكن الوصول إىل هذا إال برفع اهلمة عن الكونني وخلع النعلني من الدارين قال بعضهم عرضت على الدنيا 

بزخرفها وزينتها فاعرضت عنها فعرضت على اجلنان بقصورها وحورها وحللها فأعرضت عنها فقيل يل لو 
آلخرة ولو التفت إىل اآلخرة حلجبناك عنا فارض بنا عما سوانا وقسطك يأتيك وقفت مع الدنيا حلجبناك عن ا

من الدنيا واآلخرة وقال آخر رأيت رجالً وضع سجادة على املاء ومضت به فقلت يف نفسي فاز الرجل وأنا مل 
 مث أن أصلح للدنيا وال لآلخرة فسمعت هاتفاً يقول من مل يصلح للدنيا وال لآلخرة يصلح لنا قال الشطييب

التردد يف اآلثار والنظر إليه إمنا هو ألهل الدليل املفتقرين للنظر إليه ليستدلوا به على صانعه وأما أهل الشهود 
فهم أغنياء عن األثر ألن ظهور احلق عندهم أظهر من غريه بل ال وجود لغري أصالً وإىل هذا أشار يف املناجاة 

مبا هو يف وجوده مفتقر إليك لغريك من الظهور ما ليس لك حىت الثامنة عشرة بقوله إهلي كيف يستدل عليك 
يكون هو املظهر لك مىت غبت حىت حتتاج إىل دليل يدل عليك ومىت بعدت حىت تكون اآلثار هي اليت توصل 

إليك قلت قد تعجبت الشيخ رضي اهللا عنه ممن يستدل على اهللا بنوره بعد كمال ظهوره فكيف يفتقر النور بعد 
 دليل يدل على وجوده وكيف حيتاج إىل دليل من هو أظهر من كل دليل أم كيف يفتقر إىل دليل من ظهوره إىل

  نصب الدليل وهللا در القائل
  وأنت الذي أشهدته كل شاهد... عجبت ملن يبغى عليك شهادة 

ن وقال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه كيف يعرف باملعارف من به عرفت املعارف أم كيف يعرف بشئ م
ا عجبا كيف تكون الفروع أظهر من األصول ولوال األصول مل يكن للفروع  سبق وجوده كل شئ اه قلت في

حصول أم كيف تكون السواقي واألهنار اجلارية من البحار أظهر من تلك البحار وما فاضت أنوار امللكوت إال 
أين ترى الشمس مقلة عمياء قال من حبار اجلربوت لكن البصرية العميا ال ترى الشمس يف أفق السماء ومن 

مريد لشيخه يا أستاذ أين اهللا فقال له أسحقك اهللا أتطلب مع العني أين وقال رجل للجنيد رضي اهللا عنه يا أبا 
القاسم هل رأيتم ربكم حني عبدمتوه أم اعتقدمت الوصول إليه بقلوبكم فقال اجلنيد رضي اهللا عنه أيها السائل ما 

اه وما كنا بالذي تراه أعيننا فنشبهه وما كنا بالذي جنهله فال ننزهه فقال له الرجل فكيف كنا لنعبد رباً ال نر
رأيتموه فقال له الكيفية معلومة يف حق البشر جمهولة يف حق الرب لن تراه األبصار يف هذه الدار مبشاهدة 

دة نور االمتنان فهو سبحانه مرءي العيان ولكن تعفه القلوب حبقائق اإلميان مث تترقى من املعرفة إىل رؤية مبشاه
باحلقائق القدسية منزه عن الصفات احلديثة مقدس جبماله منعوت بكماله متفضل على القلوب مبواهبه ونواله 

معروف بعدله منعوت بفضله اه فلما مسع الرجل مقالة اجلنيد قام وقبل يده وتاب والزمه حىت ظهر عليه اخلري 
عليهما واعلم أن أهل الدليل يستدلون بالصنعة على الصانع وبالشاهد على  ولزم صبحته حىت مات رمحة اهللا

الغائب وأهل العيان صار الغيب عندهم شهادة والدليل عني املدلول فالقسم األول أهل علم اليقني والثاين أهل 



ن أهل عني اليقني أو حق اليقني القسم األول عوام والثاين خواص أو خواص اخلواص قال الشيخ أبو احلس
الدليل والربهان عموم عند أهل الدليل والربهان عموم عند أهل الشهود والعيان قدسوا احلق يف ظهوره أن 

حيتاج إىل دليل يدل عليه فهو معىن قول الشيخ هنا إهلي كيف يستدل عليك مبا أوى بالكون الذي هو يف 
لك مىت غبت عن البصائر والعيان حىت  وجوده مفتقر إليك أيكون لغريك على تقدير وجوده من الظهور ما ليس

حتتاج إيل دليل يدل عليك وذلك الدليل ال قيام له إال بك حمال أن يظهر يف الوجود غري نورك وميت بعدت عن 
األشياء اليت قامت بك أي بقدرتك حىت تكون اآلثار هي اليت توصل إليك ال مسافة بنيك وبني خلقك وال 

م وقاهرية احلجاب أعاذنا اهللا منه مبنه وكرمه وكيف جتوز عليه الغيبة وهو قطعة تقطعهم عنك إال وجود الوه
الرقيب القريب كما أبان ذلك يف املناجاة التاسعة عشرة بقوله إهلي عميت عني ال تراك عليها رقيباً وخسرت 

خلت من مراقبة احلق تعاىل فهي  صفقة عبد مل جتعل له من حبك نصيباً قلت الظاهر أن هذا أخبار بأن كل عني 
عمياء وكل صفقة خلت من حمبة اهللا فهي خاسرة ويكون العمى يف حقها معنوياً فكأهنا حيث مل تراقب اهللا تعاىل 

اء ألن اهللا اهللا سبحانه يقول أن اهللا كان عليكم رقيباً وقال تعاىل وما تكون يف شأن وما تتلوا  ومل تستحي منه عمي
ا عليكم شهوداً فمن مل يعتقد هذا فهو كافر ومن اعتقده ومل يستحي منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كن

جله من البصر أال ترى أن األعمى قليل احلياء فدل أن  من اهللا فهو جاهل اعمى البصرية وقد قالوا أن احلياء 
البصرية البصر الذي مل يراقب اهللا تعاىل ومل يستحي منه ليس ببصره وإمنا هو عمى وحيتمل أن يريد بالعني عني 

قال بعضهم إذا عصيت اهللا فاعصه مبوضع ال يراك فمن مل يستحي من نظر احلق وبارز مواله بأنواع املعاصي 
فقد عميت عني بصريته وسئل بعضهم مب يستعني العبد على حفظ بصره فقال بعمله بأن رؤية احلق تسبق بصره 

 صلى اهللا عليه وسلم أفضل إميان املرء أن اه ويف حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا
ا يشتري مجلة وكىن هبا عن حظ العبد وقسمته األزلية فمن كان حظه  يعلم أن اهللا معه حيث كان والصفقة هي م

من اهللا املقت والبعد فصفقته خاسرة نسئل اهللا العافية كان بعض السادات يبكي فقيل له مل هذا البكاء فقال له 
نويب وعصياين ألن ذلك من صفة نفسي وإمنا بكائي على أن كانت أقساماً قسمت وحظوظاً ليس بكائي من ذ

أجريت وكان حظي منها البعد اه ويف بعض الكتب املنزلة على بعض األنبياء عليهم السالم يا عبدي انا لك 
طاعته بامتثال أمره  حمب فبحقي عليك كن يل حمباً فمحبة اهللا لعبده تقريبه واجتباؤه حلضرته وحمبة العبد هللا

  واجتناب هنيه واالستسالم لقهره فهذه أوائل احملبة وهي كسبية

وهنايتها كشف احلجاب وفتح الباب والدخول مع األحباب وهذه وهبية نتيجة الكسبية وإىل هذا املعىن أشارت 
هذه وهبية نتيجة رابعة العدوية يف شعرها حيث قالتنهايتها كشف احلجاب وفتح الباب والدخول مع األحباب و

  الكسبية وإىل هذا املعىن أشارت رابعة العدوية يف شعرها حيث قالت
  وحباً ألنك أهل لذاك... أحبك حبني حب اهلوى 

  فشغلى بذكرك عمن سواك... فأما الذي هو حب اهلوى 
  فكشفك للحجب حىت أراك... وأما الذي أنت أهل له 

  مد يف ذا وذاكولكن لك احل... فال احلمد يف ذا وال ذاك يل 



فأشارت رضي اهللا عنها إىل أن حمبة العبد هللا على قسمني قسم ناشئ عن شهود اإلحسان وقسم ناشئ عن 
شهود اجلمال فأما األول الذي هو ناشئ عن شهود اإلحسان فال شك أن العبد إذا نظر إىل إحسان اهللا تعاىل 

ة ألن القلوب جمبولة على حب من أحسن إليها وهذا وانعامه عليه بضروب النعم احلسية واملعنوية أحبه ال حمال
هو املسمى حبب اهلوى أي امليل وهو مكتسب ألن اإلنسان مغمور باحسانات اهللا إليه وهو متمكن من النظر 

فيها فال يزال يطالع نعمة بعد نعمة ومنة بعد منة وكل نعمة أعظم من اليت قبلها فتعظم حمبته ملواله وبذلك يبلغ 
وأما الثاين وهو الناشئ عن شهود اجلمال فإن العبد إذا كشف احلجاب عن قلبه وزالت عنه ملوانع  قصده ومناه

والقواطع رأي مجال احلق وكماله وأشرقت أنوار احلضرة وسناها على قلبه واجلمال حمبوب بالطبع فانعقدت 
د اجلمال باألهلية دون األول احملبة بينه وبني مواله وإمنا خصصت رابعة رضي اهللا عنها احلب الناشئ عن شهو

يه واآلخر فيه سبب وعمل العبد معلول وقوهلا فشغلى  وأن كان أهالً للجميع ألن هذا منة اهللا ال كسب للعبد ف
بذكرك عمن سواك من باب التعبري باملسبب عن السبب واألصل فثمرته شغلى بذكرك اخل وقوهلا أيضاً 

سبب عن املسبب عكس ما قبله واألصل فسببه ومنشؤه كشف فكشفك للحجب حىت أراك من باب التعبري بال
احلجاب حىت رأيتك بعني قليب وقوهلا فال احلمد اخل إخبار منها بأن احلبني معاً منه وإليه يف احلقيقة ال كسب هلا 

ة عن يف ذلك وادراك التفاوت بني ما تؤثره شربه احملبة الناشئة عن شهود اإلحسان وما تؤثره شربه احملبة الناشئ
شهود اجلمال ونعوت الكمال وأن أثر الثانية أقوى من أثر األوىل بل ال نسبة بينهما ضروري عن كل ذائق اه 
قاله الفاسي يف شرح الرائية فقول الشيخ رضي اهللا عنه مل جتعل له من حبك نصيباً حيتمل أن يكون من إضافة 

عبده أعظم ألهنا أصل حمبة العبد ملواله قال تعاىل حيبهم املصدر إىل الفاعل واملفعول واألول أبلغ ألن حمبة اهللا ل
ه اهللا تعاىل من حبه املذكور نصيباً فقد حاز ربح الدارين وفاز بقرة العني ومن حرمه ذلك فقد  وحيبونه فمن أعطا
 خسرت صفقته وبان غبنه وخيبته نسئل اهللا منته ورمحته قال زيد بن أسلم رضي اهللا عنه أن اهللا عز وجل ليحب

العبد حىت يبلغ من حبه له أن يقول له اصنع ما شئت فقد غفرت لك اه من أبن عباد وملا كانت هناية احملبة 
الفناء يف احملبوب وهناية الفناء البقاء وهو الرجوع إىل األثر أشار إىل ذلك الشيخ فقال يف املناجاة املوفية عشرين 

ة األنوار وهداية االستبصار حىت أرجع إليك منها كما إهلي أمرت بالرجوع إىل اآلثار فارجعين إليها بكسو
دخلت عليك منها مصون السر عن النظر إليها مرفوع اهلمة عن االعتماد عليها أنك على كل شيء قدير قلت 
الرجوع إىل اآلثار هر النزول من عش احلضرة اليت هي األغراق يف حبر الوحدة والغيبة عن السوي بالكلية إىل 

وأرض احلظوظ فينزلون إىل مساء احلقوق أدباً مع الربوبية وقياماً حبقوق العبودية وإيل أرض مساء احلقوق 
احلظوظ أدباً مع احلكمة وإظهاراً لوظائف العبودية ومثال األول وهو النزول إىل مساء احلقوق ما يلزم العبد من 

نزول إىل أرض احلظوظ ما تفتقر إليه البشرية العبادات البدنية أو املالية مؤقتة أو غري موقتة ومثال الثاين وهو ال
من مأكل ومشرب وملبس ومنكح وغري ذلك من األمور احلاجية وقد أمر اهللا تعاىل هبما ليتمز سر الربوبية من 
سر العبودية أو ليظهر استغناء الربوبية بافتقار العبودية فطلب الشيخ رضي اهللا عنه أن يرده إليها بعد أن كان 

ته بكسوة األنوار وهي أنوار الشهود فيكون رجوعه إيل األثر باهللا غائباً عن حظه وهواه وقد كان رحل عنها هبم
قبل ا، يرحل عنها يتعاطاها بنفسه بعد متعته وحظه فلما عرف احلق غاب عن نفسه فإذا رجع إيل رسم بشريته 

ن يكون رجوعه إىل اآلثار متلبساً رجع إليه باهللا قد كساه أنوار الشهود عن االلتفات إىل سواه وطلب أيضاً أ
هبداية االستبصار وهي حتقيق املعرفة يف األشياء اليت يتعاطاها كانت عبادات أو عادات فال يسرقه فيها طبع وال 



حسن بل يدخل فيها باهللا ومن اهللا وإىل اهللا وخيرج منها كذلك وهو معىن قوله حىت أرجع إليك منها أي حىت 
يت تردين إليك حني نعرفك فيها ونشاهد عظمتك ونور جربوتك فيها إذ الوجود كله تكون تلك األشياء هي ال

مستمد من حبر جربوتك فالعارف يشرب من كل شئ ويتقوت من كل شئ يأخذ النصيب من كل شئ وال 
  ينقص من نوره شئ فتحصل أن

ار هي معرفته يف تلك اآلثار كسوة األنوار هي دخوله يف العبادات ويف العادات باهللا ال بنفسه وهداية االستبص
اليت نزل إليها ورجع هلا وقوله كما دخلت إليك منها معناه أنه كان مع األكوان وهي حاجبة له عن شهود 

املكون فلما عرف فيها كان دخوله على اهللا منها وهذا كما قال شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنهوة األنوار 
اهللا ال بنفسه وهداية االستبصار هي معرفته يف تلك اآلثار اليت نزل إليها هي دخوله يف العبادات ويف العادات ب

ورجع هلا وقوله كما دخلت إليك منها معناه أنه كان مع األكوان وهي حاجبة له عن شهود املكون فلما عرف 
  فيها كان دخوله على اهللا منها وهذا كما قال شيخ شيوخنا اجملذوب رضي اهللا عنه

  هم احلجب األكرب واملدخل فيهم... رعيت فيهم اخللق نوار وأنا 
وإذا دخل يف األشياء باهللا وشهد فيها أنوار اإلله قطعاً كان مصون السر عن النظر إهليا على أهنا كونية مرفوع 
اهلمة عن االعتماد عليها كانت عبادات أو أسباباً أو عادات ألن العارف غين باهللا ال يفتقر إىل شئ سواه وال 

ال على مواله فإنه غين محيد مسيع بصري على كل شئ قدير مث إذا رجع العبد إىل اآلثار فال بد أن يظهر يعتمد إ
على ظاهره أثر الذل واالفتقار وحتقيقاً لوظائف العبودية وقياماً بآداب الربوبية كما أبان ذلك يف املناجاة 

ال خيفي عليك منك أطلب الوصول إليك  الواحدة والعشرين بقوله إهلي هذا ذيل ظاهر بني يديك وهذا حايل
وبك أستدل عليك وال بغريك فاهدين بنورك إليك وأقمين بصدق العبودية بني يديك قلت هذا اعتراف منه 

رضي اهللا عنه بغاية الذل واالنكسار وإظهار لشدة الفاقة واالضطرار وانطراح على باب مواله يف إظهار ذله 
قد كساه حلة العز واالفتخار وهباه بني خلقه بالظهور واالشتهار حىت صار  وبث شكواه فال شك أن اهللا سبحانه

كالمه تتحلى به القلوب واإلمساع ويعظم به التأثري واالنتفاع وذلك مثرة من تذلل بني يدي العزيز احلكيم الغين 
  الكرمي ما قيل

  فكم عزة قد ناهلا املرء بالذل... تذلل ملن هتوى لتكسب عزة 
  وقال آخر

  إذا رضي لك احملبوب صح لك الوصل... ل ملن هتوى فليس اهلوى سهل تذل
  ففي وجه من هتوى الفرائض والنفل... تذلل له حتظى برؤيا مجاله 

ا أذل اهللا  قال ذو النون املصري رضي اهللا عنه ما أعز اهللا عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه وم
ذل نفسه اه واحلال الذي ال خيفي على مواله هو حال الضعف واالفتقار عبداً بذل هو أذل له من أن حيجبه عن 

والذل واالنكسار وإمنا يكون ظهور ذلك احلال بتحقيق املعرفة والوصال ولذلك وصله بقوله منك أطلب 
الوصول إليك ال من غريك وال على يد غريك وال إىل غريك بل أنت تتوىل قبض أرواحنا إىل حضرتك بيدك 

نا وبني غريك وهو معىن قوله وبك أستدل عليك ال بغريك إذ ال وجود لغريك معك على التحقيق وقد وحتول بين
ا عرفت ريب وقال أمحد بن أيب احلواري  تقدم قول من قبل له مب عرفت ربك قال عرفت ريب بريب ولوال ريب م



ال دليل عليه غريه كذلك ال رضي اهللا عنه ال دليل على اهللا سواه وإمنا يطلب العلم ألدب اخلدمة اه وكما 
هادي إليه سواه كما قال فاهدين بنورك إليك أي اهدين بنور التوجه يف حالة سريي إليك وبنور املواجهة بعد 
وصويل إليك وأقمين بصدق العبودية بني يديك حىت نتحقق بالوصول إليك فترجع إىل رسم العبودية يف عني 

عظيم هنالك تفيض العلوم اللدنية واألسرار الربانية كما إبان ذلك بقوله شهود أنوار الربوبية واهللا ذو الفضل ال
يف املناجاة الثانية والعشرين إهلي علمين من علمك املخزون وصين بسر امسك املصون قلت العلم املخزون هو 

ن العلم املوهوب الذي يفيض على القلوب من حضرة عالم الغيوب ال ينال حبيلة وال اكتساب وال يؤخذ م
دفتر وال كتاب وإمنا يعطي من حضرة الكمال مع حكمة صحبة الرجال أو مبحض الفضل والنوال ويف احلديث 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أن من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال العلماء باهللا تعاىل فإذا 
ة اليت اخفاها اهللا عن خلقه ومل يطلع عليا األخواص نطقوا به ال ينكره إال أهل الغرة باهللا اهوهي أسرار الربوبي

اوليائه فإذا نطقوا هبا مع غري أهلها ردوا عليهم ورمبا آباحوا دماءهم ومنها االطالع على أسرار القدر وعجائب 
املغيبات ومنها االطالع على مفاتح العلوم وخمازن الفهوم فيستخرجون بنتائج أفكارهم من درر احلكم ويواقيت 

لم ما تكل عنه األلسن وتعجز عن محله العقول قال أبو بكر الواسطى يف قوله تعاىل والراسخون يف العلم الع
يقولون هم الذين رسخت أرواحهم يف غيب الغيب ويف سر السر فعرفهم ما عرفهم وخاضوا يف حبار العلوم 

اب اهللا وآية من كالم اهللا بالفهم الطلب الزيادة فانكشف هلم من ذخائر خزائن الغيب حتت كل حرف من كت
عجائب األدراكات الوهبية فنطقوا باحلكمة البالغة واأللفاظ السابعة أولئك حزب اهللا اولئك حزب اهللا أولئك 
حزب اهللا وقال بعض التابعني أسرار اهللا تعاىل ال يبديها إال ألمناء اوليائه من غري مساع وال دراسة وكان الشيخ 

 عنه يقول شاركنا الفقهاء فيما هم فيه ومل يشاركونا فيما حنن فيه وكان اكثر كالمه أبو العباس املرسي رضي اهللا
يف العقل األكرب واالسم األعظم وشعبه األربع ودوائر األولياء ومقامات املوقنني واألمالك املقربني وعلوم 

ان القبضة ورجال الغيب وعلوم األسرار وأمداد األذكار ومي املقادير وشأن التدبري وعلم البدء وعلم املشيئة وش
األفراد وأخبار القيامة وهذا كله من العلم املخزون وأما املصون الذي طلب طلب فهو صيانة من رؤية األغيار 

أو الوقوف مع األنوار دون معرفة الواحد القهار وامسه املصون هو اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب 
يما طلب به واهللا تعاىل إىل أعلم مث إذا حتقق الصون من األغيار وإذا سئل به أعطى وسره هو ظهور  تصرفه ف

دخل القلب يف حضرة األسرار وهي حضرة املقربني من السالكني واجملذوبني كما أيان ذلك يف املناجاة الثالثة 
ة وهي والعشرين بقوله إهلي حققين حبقائق أهل القرب واسلك يب مسالك أهل اجلذب قلت احلقائق مجع حقيق

إدراك معرفة األشياء على ما هي عليه باألصالة وحقائق أهل القرب هي علومهم ومعارفهم أذواقهم وكشوفاهتم 
وأهل القرب هم املقربون سواء كانوا من أهل املراقبة الكاملة أو املشاهدة أو املكاملة فالقرب ينفاوت بتفاوت 

 مث حمو أو اضمحالالً مث بقاء وتنزالً وهذا يكون باجملاهدة السري والتصفية فيكون أوالً مراقبة مث شهوداً ووصوالً
واملكابدة هو مقام أهل السلوك من احملبني ويكون جذباً وعناية وهو مقام أهل اجلذب من احملبوبني وقد سكون 

 عنه أوالً جماهدة وآخراً جذباً وعناية وهو أعظم قدراً وأعم نفعاً وأنفع تربية وهو الذي أراد الشيخ رضي اهللا
  ألنه طلب أوالً التحقيق



حبقائق أهل القرب وهم أهل التقرب حىت أحبهم اهللا مث طلب ثانياً سلوك أهل اجلذب وهم احملبون الذين 
اجتباهم اهللا واختطف أرواحهم من شهود األغيار إىل شهود األنوار قال تعاىل اهللا مث طلب ثانياً سلوك أهل 

 واختطف أرواحهم من شهود األغيار إىل شهود األنوار قال تعاىل اهللا جيتين اجلذب هم احملبون الذين اجتباهم اهللا
إليه من يشاء وهم احملبون ويهدي إليه من ينيب وهم احملبون فأراد الشيخ أن يكون جامعاً بني سلوك وجذب 

ليس يف  وهو أعظم من غريه وقال بعضهم أهل القرب هم أهل احلضرة املستغرقون يف الشهود ألن اهللا تعاىل
حقه قرب وال بعد وإمنا ذلك يف حق العبد فمن رفع احلجاب عن عني قلبه وفاضت عليه أنوار قربه رمته املراقبة 
للمشاهدة واملشاهدة للمكاشفة واملكاشفة للمعاينة واملعاينة للمسامرة واحملادثة واملكاملة وصار احلق أبداً جليسه 

وخرق مجيع احلجب وهذا املقام هو الذي طلب الشيخ أبو احلسن وأنيسه فهذا هو التقريب للعبد بعد العبد 
بقوله واقرب مىن بقدرتك قرباً متحق به عين كل حجاب حمقته عن إبراهيم خليلك اخل وقال الشيخ أبو العباس 

املرسي رضي اهللا عنه أهل احملبة والشوق على قسمني قوم اشتاقت نفوسهم على الغيبة فال سكون هلم إال باللقاء 
وقوم اشتاقت أرواحهم على احلضور واملعاينة والشهود فال سكون هلم إال بالغوص يف حبر األسرار وتنزل املعاين 

على قلوهبم وقال أبو يزيد رضي اهللا عنه هللا رجال لو حجبهم يف اجلنة عن رؤيته الستغاثوا من اجلنة كما 
نون ذهب احملبون هللا بشرف الدنيا واآلخرة يستغيث أهل النار من النار لكنهم على األرائك ينظرون وقال مس

ألهنم معه أبداً والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال املرء مع من أحب وسأل مجاعة من املشايخ اجلنيد رضي اهللا عنه 
عن احملبة فبكى وقال كيف أصف عبداً ذاهباً عن نفسه متصالً بذكر ربه قائماً بأداء حقوقه ناظراً إليه بعني قلبه 

رق قلبه نار هيبته وصفى شربه من كأس وده وانكشف له اجلبار من أستار غيبه فإن تكلم فباهللا وان نطق قد أح
فمن اهللا وأن حترك فبأمر اهللا وأن سكن فمع اهللا وهو باهللا وهللا ومع اهللا أه فقالوا ما على هذا مزيد يا تاج 

م وال شك أن من بلغ هذا املقام ورسخت العارفني وهذا الوصف صادق بأهل السلوك واجلذب واهللا تعاىل أعل
احملبة واملعرفة فيقلبه على التمام مل يبق له مع حمبوبه تدبري وال اختيار وال تشوق وال انتظار كما أبان ذلك يف 

املناجاة الرابعة والعشرين بقوله إهلي اغنتين بتدبري وباختيارك عن اختياري وأوقفين على مراكز اضطراري قلت 
تدبري اهللا عن تدبري النفس وباختيار احلق عن اختيار احلق عن اختيار العبد إمنا يكون بعد الغيبة عن االستغناء ب

النفس بشهود مدبر األمور املتصرف فيها وهو الفاعل املختار الواحد القهار ألنه هو املنفرد بالتدبري واالختيار 
يتخلص العبد من كدر التدبري وظلمة التكدير ولذلك  واملشيئة واالقتدار وأما قبل الغيبة عنها مبعرفة سريها فال

طلب الشيخ أن يغيبه اهللا مبعرفته حىت جتتمع مهومه وقصوده وارادته واختياراته يف هم واحد وهو شهود حمبوبه 
كما قال القائالئق أهل القرب وهم أهل التقرب حىت أحبهم اهللا مث طلب ثانياً سلوك أهل اجلذب وهم احملبون 

تباهم اهللا واختطف أرواحهم من شهود األغيار إىل شهود األنوار قال تعاىل اهللا مث طلب ثانياً سلوك الذين اج
أهل اجلذب هم احملبون الذين اجتباهم اهللا واختطف أرواحهم من شهود األغيار إىل شهود األنوار قال تعاىل اهللا 

ن فأراد الشيخ أن يكون جامعاً بني سلوك جيتين إليه من يشاء وهم احملبون ويهدي إليه من ينيب وهم احملبو
وجذب وهو أعظم من غريه وقال بعضهم أهل القرب هم أهل احلضرة املستغرقون يف الشهود ألن اهللا تعاىل 
ليس يف حقه قرب وال بعد وإمنا ذلك يف حق العبد فمن رفع احلجاب عن عني قلبه وفاضت عليه أنوار قربه 

ة للمكاشفة واملكاشفة للمعاينة واملعاينة للمسامرة واحملادثة واملكاملة وصار احلق رمته املراقبة للمشاهدة واملشاهد
أبداً جليسه وأنيسه فهذا هو التقريب للعبد بعد العبد وخرق مجيع احلجب وهذا املقام هو الذي طلب الشيخ 



ك اخل وقال الشيخ أبو احلسن بقوله واقرب مىن بقدرتك قرباً متحق به عين كل حجاب حمقته عن إبراهيم خليل
أبو العباس املرسي رضي اهللا عنه أهل احملبة والشوق على قسمني قوم اشتاقت نفوسهم على الغيبة فال سكون 

هلم إال باللقاء وقوم اشتاقت أرواحهم على احلضور واملعاينة والشهود فال سكون هلم إال بالغوص يف حبر 
رضي اهللا عنه هللا رجال لو حجبهم يف اجلنة عن رؤيته الستغاثوا  األسرار وتنزل املعاين على قلوهبم وقال أبو يزيد

من اجلنة كما يستغيث أهل النار من النار لكنهم على األرائك ينظرون وقال مسنون ذهب احملبون هللا بشرف 
جلنيد الدنيا واآلخرة ألهنم معه أبداً والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال املرء مع من أحب وسأل مجاعة من املشايخ ا

رضي اهللا عنه عن احملبة فبكى وقال كيف أصف عبداً ذاهباً عن نفسه متصالً بذكر ربه قائماً بأداء حقوقه ناظراً 
إليه بعني قلبه قد أحرق قلبه نار هيبته وصفى شربه من كأس وده وانكشف له اجلبار من أستار غيبه فإن تكلم 

سكن فمع اهللا وهو باهللا وهللا ومع اهللا أه فقالوا ما على هذا  فباهللا وان نطق فمن اهللا وأن حترك فبأمر اهللا وأن
مزيد يا تاج العارفني وهذا الوصف صادق بأهل السلوك واجلذب واهللا تعاىل أعلم وال شك أن من بلغ هذا 
كما  املقام ورسخت احملبة واملعرفة فيقلبه على التمام مل يبق له مع حمبوبه تدبري وال اختيار وال تشوق وال انتظار

أبان ذلك يف املناجاة الرابعة والعشرين بقوله إهلي اغنتين بتدبري وباختيارك عن اختياري وأوقفين على مراكز 
اضطراري قلت االستغناء بتدبري اهللا عن تدبري النفس وباختيار احلق عن اختيار احلق عن اختيار العبد إمنا يكون 

فيها وهو الفاعل املختار الواحد القهار ألنه هو املنفرد  بعد الغيبة عن النفس بشهود مدبر األمور املتصرف
بالتدبري واالختيار واملشيئة واالقتدار وأما قبل الغيبة عنها مبعرفة سريها فال يتخلص العبد من كدر التدبري 

م وظلمة التكدير ولذلك طلب الشيخ أن يغيبه اهللا مبعرفته حىت جتتمع مهومه وقصوده وارادته واختياراته يف ه
  واحد وهو شهود حمبوبه كما قال القائل

  فاستجمعت مذارتك العني اهوائي... كانت لقليب أهواء مفرقة 
  وصرت موىل الورى مذ صرت موالئي... فصار حيدين من كنت أحسده 
  شغالً بذكرك يا ديين ودنيائي... تركت للناس دنياهم ودينهم 

ه ال يكون إال بعد معرفته كما تقدم وطلب أيضاً الوقوف فقوله اغنىن بتدبريك أي بشهود تدبريك وشهود تدبري
على مراكز االضطرار وهو التعزيز يف مقام العبودية يف الظاهر على الدوام ألن العارف ال يزول اضطراره وال 

يكون مع غري اهللا قراره باطناً وقد وتقدم هذا ومركز الشئ حمل استقراره الذي يركز فيه وهي هنا استعارة عن 
ظلمة التدبري واالختيار ووقف على مراكز حتق ق العبودية وهي أن يعرف قدره وال يتعدى طوره فمن ختلص من 

االضطرار فقد حترر من ذل نفسه وتظهر من شرك ختمينه وحدسه كما أبان ذلك يف املناجاة اخلامسة والعشرين 
ن مها بذرة شجرة الذل وطهرين من بقوله إهلي أخرجين من ذل نفسي وهو ذهلا لغري اهللا بالطمع واخلرص الذي

شكى وشركى قبل حلول رمسى قلت لعل املراد بالشك هنا خطور خصم الفرق وهو اخلصيم الظلماين أو تريد 
بالشك خواطر الرزق اليت ال تثبت وقال الشيخ ابن عباد رضي اهللا عنه الشك ضيق الصدر عند احساس 

لك أظلم قلبه وأصابه من أجله اهلم واحلزن وطهارته منه النفس بأمر مكروه يصيبها فإذا ضاق صدره بسبب ذ
إمنا تكون بوجود ضده وهو اليقني فبه يتسع الصدر وينشرح ويزول عنه احلرج والضيق وبقدر احتظاء القلب 

من نور اليقني يكون انشراح الصدر واتساعه وعند ذلك جيد القلب الروح والفرح باهللا تعاىل وبفضله ويف 



اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا بقسطه وعدله جعل الروح والفرح بالرضى واليقني وجعل  احلديث عن رسول
اهلم واحلزن يف السخط والشك اه والشرك تعلق القلب باألسباب عند غفلته من مسبب األسباب تعلق الصيد 

ى فيفزع إذ ذاك بالشرك ويكون مبدأ ذلك هيجان الشهوة عند استيالء ظلمة الشك على القلب فيحلو له اهلو
إىل األسباب اليت يتوصل هبا إىل بغيته ال يرى غريها فيشتبك من أجل ذلك يف حبائل الشرك وطهارته منه بضده 

وهو نور التوحيد الذي يقذفه احلق تعاىل يف قلبه فتطمئن بذلك نفس وتسكن من الشره والطيش الذي أصاهبا 
أكثر فتمحي من قلبه األسباب ويثبت فيه خالص التوحيد وكلما قوى التوحيد يف قلبه كان خالصه من الشرك 

فإذا تطهر العبد من الشرك والشك تواله اهللا باهلداية والتسديد واملعونة والتأييد ويف أخبار داوود عليه السالم 
 أن اهللا تعاىل أوحى إليه يا داوود هل تدري مىت أتوالهم إذا طهروا قلوهبم من الشرك ونزعوا من قلوهبم الشك

اه وحيتمل أن الشيخ إمنا طلب طهارته من الشك والشرك عند نزول الدواهي الطوام ألهنا مظنة الشكوك 
واألوهام فال يشك يف لطف اهللا عند نزول قدره وال يتعلق بسبب وال غريه فيكون إبراهيمياً حنيفياً إذا ألقى يف 

اله أما إليك فال وأما إىل اهللا فبلى فإذا قال له نار اجلالل وقال له الكون ألك حاجة فيقول له بلسان حاله أو مق
سله يقول له عمله حبايل يغين عن سؤايل فال جرم أن اهللا تعاىل يقول لنار اجلالل كوين على وليي بردا وسالماً 

فتنقلب مجاالً حمضاً فإذا ختلص العبد من الشك والشرك يف ذلك الوقت كان موحداً حقيقاً وإبراهيمياً حنفياً فال 
يعتمد إال على اهللا وال يستنصر إال به كما قال الشيخ بك استنصر ال بغريك فانصرين وعليك أتوكل أي أفوض 
أموري كلها إليك فال تكلين أي حتوجىن إىل غريك وإياك أسئل حوائجي كلها ال من غريك فال ختيبين مما رجوت 

ضلك أرغب فال حترمين من فضلك العظيم ألنك كرمي تستحي أن ترد من رفع يديه إليك صفرين خائبتني ويف ف
وجلنابك أي حكاك وحرمك أنتسب فال تبعدين من محاك وجوارك بسوء أديب معك وأنت عفو حليم وببابك 
أقف وأتضرع والذم تلك الباب وأقرع فال تطردين إذا ليس من شأن الكرمي أن يطرد عن بابه العظيم أو يرد 

  من أم حبر جوده العميم
  حنب مواليها وحنرس باهبا... ر طبعاً ومل نزل وحنن كالب الدا

  فقوى كرام ال هتني كالهبا... إذا طردت يوماً كالب قبيله 

قال علي بن هند الفارسي رضي اهللا عنه اجتهد يف أن ال تفارق باب سيدك حبال فاته ملجأ الكل فمن فارق 
اب أعطاك قبل الطلب ومنحك بال سبب تلك السدة ال يرى بعدها لقدميه قرار وال مقاماً اه وإذا لزمت الب

وإىل ذلك أشارة يف املناجاة السادسة والعشرين بقوله إهلي تقدس رضاك أن تكون له علة منك فكيف تكون له 
علة مين قلت رضا اهللا تعاىل ال ينال بسبب وال عمل وال طلب وإمنا هو منح إهلية ومواهب اختصاصية خيتص 

العظيم فقد تنزه وتقدس رضا اهللا تعاىل أن تكون له علة منه ألنه قدمي فكيف برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل 
تكون له علة من غريه وهو الغين الكرمي ولذلك قال أنت الغين بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك فكيف ال 

يصال تكون غنياً عىن فكلما تنزه رضاه وسخطه أن تكون هلما علة أو سبب كذلك تنزهت ذاته املقدسة عن إ
املنافع منه أو من غريه فكما أن ذاته املقدسة قدمية كذلك أوصافه املطهرة قدمية أزلية قال أبو بكر الواسطي 
رضي اهللا عنه الرضى اهللا عنه الرضى والسخط نعتان من نعوت احلق جبريان على األبد مبا جريا به يف األزل 

اهد املقبولني بضيائها عليهم كما بانت شواهد يظهران الومسني على املقبولني واملطرودين فقد بانت شو



املطرودين بظلمها عليهم فأين تنفع من ذلك األلوان املصفرة واألكمال املقصرة واألقدام املنتفخة اه لكن جرت 
عادة اهللا تعاىل وسنته أن من ظهرت عليه الطاعات واإلحسان كان ذلك عالمة الرضى والرضوان ومن ظهرت 

صيان كان ذلك عالمة السخط واخلسران وهبذا جاءت الشرائع واملرؤ ميوت على ما عاش عليه املخالفة والع
والنادر ال حكم له واهللا تعاىل أعلم وقد قال بعض العلماء يف قوله عليه السالم أن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 

دخلها وأن الرجل ليعمل بعمل حىت ما يبقى بينه وبينهما إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة في
أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيمعل بعمل أهل النار فيدخل النار أن األول 
كثري بفضل اهللا والثاين نادر ال حكم له كسبقية رمحة اهللا غضبه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل ومع هذا مل 

ابقة أو اخلامتة إذ ال يدري ما سبق به القضاء والقدر كما إشار إليه الشيخ يف املناجاة تزل األكابر ختاف من الس
السابعة والعشرين بقوله إهلي أن القضاء والقدر قد غلبين فكم أعزم على الطاعه والقضاء يغلبين وكم أفر من 

حببائل الشهوة أسرين أي  املعاصي والقدر يقحمين فال حيلة يل إال رجاء حولك وقوتك وأن اهلوى بوثائق أي
ربطين وحبسين عن النهوض إىل حضرتك والفوز بدخول جنتك فكن أنت الناصر يل دون واسطة من غريك 

حىت تنصرين على من يصدين عنك من تعلق جبنايب أوالذ بسيب وهذا كما قال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه 
بينهم وبني أعدائك مث سأل الغىن األكرب فقال واعين  وأغننا بال سبب واجعلنا سبب الغىن ألوليائك وبرزخاً

بفضلك حىت أستغين بك عن طليب فإن العبد إذا تعمر قلبه باهللا استغىن به حىت عن طلبه ورمبا دهلم األدب على 
ترك الطلب وهذه هي السعادة العظمى والوالية الكربى كما قال الشيخ أبو احلسن رضي اهللا عنه فالسعيد حقاً 

يته عن السؤال منك وهذه نتيجة أنوار الوالية اليت أشرقت يف قلوب العارفني وهذا معىن قوله أنت الذي من أغن
أشرقت األنوار يف قلوب أوليائك حىت ظهر احلق وزهق عنهم الباطل فعرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت 

مل يشهدوه وأنت املؤنس هلم األغيار من قلوب أحبائك فمألهتا بانوار شهودك فأحبوك ومل حيبوا سواك ألهنم 
حبالوة ذكرك وشهود نورك حيث أوحشتهم العوامل فلم يستأنسوا بشيء منها بل استوحشوا مها من حيث 

كونيتها واستأنسوا بصانعها واملتجلي فيها فأبدهلم اهللا األنس به يف اخللوات واجملالسة معه يف الفلوات حبالوة 
ة وهذا النعيم املقيم والفوز العظيم قال ذو النون املصري رضي اهللا عنه بينما املشاهدة واملكاملة واملسارة واملناجا

أنا أمشي يف البادية إذ لقيتىن امرأة فقالت من أنت فقلت رجل غريب فقالت وهل توجد مع اهللا غربة وكتب 
هللا عباداً  مطرف بن الشخري إىل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهما وليكن أنسك باهللا وانقطاعك إليه فإن

استأنسوا باهللا فكانوا يف وحدهتم أشد استثئناساً منهم مع الناس يف كثرهتم وأوحش ما يكون الناس أنس ما 
يكونون وأنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون اه أنت الذي هديتهم حىت استبانت هلم املعامل أي أنت الذي 

  م معاملهديتهم طريق الوصول إىل حضرتك حىت أستبانت أي ظهرت هل

أي عالمات التحقيق وهذا من الشيخ رضي اهللا عنه تعريض بالسؤال وهو أعظم من التصريح وكأنه يقول إليه 
كما أشرقت األنوار يف قلوب أوليائك حىت عرفوك وكما أزلت األغيار من قلوب أحبائك حىت أحبوك وكما 

أشرق أنوار املعارف يف قليب حىت أعرفك أنستهم حيث أوحشتهم العوامل وهديتهم حىت استبانت هلم املعامل ف
وأزل األغيار من قليب حىت أحبك وأنسىن بك حيث أوحشتين العوامل واهدين إىل طريق التحقيق حىت نتبني يل 
املعامل فأستغين بك عن كل شئ وأجدك عند كل شئ كما قال ماذا وجد من فقدك ولو ملك الدنيا حبذافريها 



اعري عالمات التحقيق وهذا من الشيخ رضي اهللا عنه تعريض بالسؤال وهو فهو أفقر الفقراء كما قال الش
أعظم من التصريح وكأنه يقول إليه كما أشرقت األنوار يف قلوب أوليائك حىت عرفوك وكما أزلت األغيار من 

وار قلوب أحبائك حىت أحبوك وكما أنستهم حيث أوحشتهم العوامل وهديتهم حىت استبانت هلم املعامل فأشرق أن
املعارف يف قليب حىت أعرفك وأزل األغيار من قليب حىت أحبك وأنسىن بك حيث أوحشتين العوامل واهدين إىل 

طريق التحقيق حىت نتبني يل املعامل فأستغين بك عن كل شئ وأجدك عند كل شئ كما قال ماذا وجد من فقدك 
  ولو ملك الدنيا حبذافريها فهو أفقر الفقراء كما قال الشاعر

  وليس هللا أن فارقت من عوض... شئ إذا فارقته عوض  لكل
قيل للشبلي أي اخلسران أعظم قال من فاتته اجلنة ودخل النار فلما مات رئ يف املنام فقيل له ما فعل اهللا بك 

فقال مل يطالبين بالرباهني على الدعاوى األعلى شئ واحد قلت ذات يوم ال خسارة أعظم من خسران اجلنة 
ا الذي فقد من وجدك لقد ودخول النار  فقال يل وأي خسارة أعظم من خسران لقائي أي شهودى ومعرفيت وم

ملك الوجود بأسره واستغىن غىن ال فقر بعده آخر دهره لقد خاب من رضى دونك بدالً أي لقد خاب وخسر 
  من أحب شيئاً دونك ورضيه بدالً بك وأنشدوا

  فقدك ضائع وبكاؤهن لغري... سهري العيون لغري وجهك باطل 
  هيهات قد مجع اهلوى بك جامع... أيظن أين فيك مشترك اهلوى 
  أنا مبصر بك يف احلياة وسامع... بصرى ومسعي طائعان وإمنا 

ولقد خسر من بغي عنك متحوالً أي ولقد خسر من أوقفته ببابك مث طلب باب غريك وحتول إليه والتجأ إىل 
جتارته ترك باب الكرمي والتجأ إىل باب العبد اللئيم فقوله  غري جنابك فال أخسر منه وال أخبس صفقة من

طلب  متحوالً مفعول لبغي مبعىن طلب وهو اسم مفعول مبعىن املصدر وعنك متعلق باملصدر أي ولقد خسر من 
حتوال عن جنابك العظيم وبابك الكرمي كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت اإلحسان وال تقطعه أبداً عن 

ا بدلت عادة اإلمتنان بل امتنانك فائض على األنام وهو واصل إليهم اإلنسان أم كيف ي طلب من غريك وأنت م
على الدوام عرفه العارفون وجحدوه الغافلون يا من أذاق أحبابه حالوة مؤانسته وذلك حني استوحشوا من 

اررة النجوى ويف مؤانسة غريه فقاموا بني يديه متملقني قلت التملق هو التلطف يف بث الشكوى والتودد مبس
احلديث إذا أحب اهللا عبداً قال للمالئكة إذا دعا أخروا حاجة عبدي فإين أحب أن أمسع صوته فالتملق بني يدي 
احلبيب ومساررة القريب هي من أعظم الرغائب وأفضل املطالب ال يعرفها إال أهل الشوق واالشتقاق كما قال 

  الشاعر
  منن على بريح منك جيريهافا... سفينة احلب يف حبر اهلوى وقفت 
  وال الصبابة إال من يعانيها... ال يعرف الشوق إال من يكابده 
  وأنس اهللا دارا أنتم فيها... ال أوحش اهللا منكم من حيبكم 

يا من ألبس أولياءه العارفني مالبس هيبته حىت هاهبم كل شيء وخاف مهم كل شيء ومل خيافوا من شيء ويف 
كل شيء ومن مل خيف اهللا أخافه كل شيء وحيث ألبستهم لباس هيبته فقاموا بعزته  احلديث من خاف اهللا خاف

مستعزين ملا رفعوا مهتهم عن اخللق أعزهم اهللا وملا رفعوا مهتهم عن الدنيا أعزهم اخللق فإن الوىل إذا أراد اهللا أن 
حلة البهاء واجلمال ليقبل الناس  عليه باحملبة والوصال فيغنيهم اهللا به يرده إىل خلقه لينفع به عباده ألبسه حلتني 



وحلة اهليبة واجلالل ليمتثل أمره إذا أمر إذا أمر وجيتنب هنية إذا هنى وهاتان احللتان يكسامها عند الرسوخ 
  والتمكني وإىل ذلك أشار بعض الشعراء واهللا أعلم بقوله

  وضياء وهبجه وسرور... أن عرفان ذي اجلالل لعز 

  وعليهم من احملبة نور... هباء وعلى العارفني أيضاً 
  هو واهللا دهره مسرور... فهنيئاً ملن عرفك إهلي 

فلما كانوا هللا وباهللا ومع اهللا أعزهم اهللا وأعزهم من أعزهم قيل يف تفسري قوله تعاىل تعز من تشاء قال بأن يكون 
قبل الذاكرين أي أنت  لك بك معك بني يديك اه وسبب العز من اهللا هو ذكر اهللا كما قال أنت الذاكر من

الذاكر هلم من قبل أن يذكروك فلوال ذكرك إياهم ما ذكروك قال أبو يزيد رضي اهللا عنه غلطت يف بداية أمري 
يف أربعة أشياء تومهت أين اذكره واعرفه وأحبه وأطلبه فلما انتهيت رأيت ذكره سبق ذكرى ومعرفته سبقت 

حىت طلبته وأنت البادئ باالحسان من قبل توجه العابدين فلما  معرفيت وحمبته أقدم من حمبيت وطلبه يل اوالً
طلب الطالبني حل حكم األزل  بدأهتم باإلحسان توجهوا إليك بالطاعة واإلذعان وأنت اجلواد بالعطاء من قبل 

أن يضاف إىل األسباب والعلل وأنت الوهاب مث أنت ملا وهبتنا من املستقرضني فقد وهبت لنا النعم وأمرتنا 
ا أخذ فإذا عرف العبد هذا مل ب السخاء والكرم ووفقتنا لعطائها ووعدتنا بالنعيم اجلزيل عليها فلله ما أعطى وله م

تبق له وسيلة يتوسل هبا األفضل اهللا وكرمه ويف مناجاة اجلنيد رضي اهللا عنه يا ذاكر الذاكرين مبا به ذكروه يا 
صاحل ما عملوه من ذا الذي يشفع عندك إال بإذنك من ذا الذي بادئ العارفني مبا فيه عرفوه يا موفق العابدين ل

الذي يشفع عندك إال بأذنك من ذا يذكرك إال بفضل واستعراض الرب من عبده ما وهبه له غاية يف ترفيعه 
لقدرة وإبانته لشرفه ووعده مع ذلك جزيل جزيل الثواب هناية يف إكرامه له وتفضله عليه وقال بعضهم ملكك 

منك ما ملكك ليثبت لك معه نسبه مث استقرض منك ما اشتراه مث وعدك عليه من العوض أضعافاً مث اشترى 
بني فيه أن نعمه وعطاياه بعيدتان أن تكونا مشوبتني بالعلل اه قال ابن عباد رضي اهللا عنه وملا بني أن طلب احلق 

جاة الثامنة والعشرين إهلي اطلبين سابق على طلب العبد طلب منه أن يطلبه ليتحقق منه الطلب فقال يف املنا
برمحتك حىت أصل إليك أي أطلبين برمحتك األزلية حىت أطلبك وأصل إليك فإن الطلب سابق الوصول وهذه 
طريقة السلوك مث أشار إىل طريق اجلذب والعناية فقال واجذبين مبنتك حىت أقبل عليك قلت ولو عكس لكان 

ك واجذبين مبنتك حىت أصل إليك فإن اجلذب هو االختطاف من أحسن فيقول اطلبين برمحتك حىت أقبل عي
شهود األكوان إىل شهود املكون والغالب أن يكون بعد التوجه والطب واجملاهدة والتعب وقد جيذب أوالً مث 

يرد إىل السلوك واألول أكمل مث إذا حصل طلب الرب لعبده حىت وصل إليه ال ينقطع عنه خوفه ورجاؤه كما 
 املناجاه التاسعة والعشرين بقوله إهلي إن رحائي ال ينقطع عنك وإن عصيتك إن خويف ال يزايلين أبان ذلك يف

ا بلغ فإن  وأن أطعتك قلت ملا كانت السابقة مبهمة واخلامتة جمهولة كان العبد بني خوف ورجاء ولو بلغ م
  الشاعر القلوب بيد اهللا يقبلها كيف يشاء والنواصي بيد قدرته تقودها حيث شاءت قال

  من نواصي اخللق طرا يف يديه... حسيب اهللا توكلت عليه 
  أبداً ملجأ إال إليه... ليس للهارب يف مهربه 



فكيف ال يصح للعبد أن ينقطع خوفه أن أطاع أو يقل رجاؤه أن عصى وقد تقدم يف أول الكتاب أن خوف 
ان فكذلك ما ينشأ عنهما ولذلك وصف العارفني ورجاءهم ناشئ عن شهود صفة اجلالل واجلمال ومها ال يتغري

الشيخ نفسه هبذه احلالة الشريفة وهي االعتدال على الدوام ظهرت منه طاعة أو معصية وراجع ما تقدم وانظر 
عند قوله ال كبرية إذا قابلك فضله اخل فإذا حتقق أن العبد ال مهرب له يف حال عصيانه إال وقوفه ببابه وال 

دفعين  سكون له يف حال طاعته إال إىل كرمه وإحسانه علم أن مدفوع إليه على كل حال وهذا معىن قوله قد 
العوامل إليك فمهما ملت إىل شئ دفعتين عنه أو ركنت إليه حركته على حىت تدفعين إليك فما أرمحك يب مع 

شوشه  عظيم جهلي وهذه عالمة العناية من اهللا لعبده فمهما رآه وقف مع شئ أو ركن إىل شئ ولو كان طاعة
عليه ورحله منه وقد تقدم أن من مجلة العقوبة اليت يعاقب هبا املريد تركه وما يريد وقال شيخ شيخنا موالى 

اعلموا أن اهللا تعاىل يريد أن  العريب رضي اهللا عنه إذا رأيتم الفقري يقوم الغواث والتشويش عليه من كل جهة ف
تعاىل غيور ال حيب قلب عبده أن يركن إىل غريه وهذا من يسكنه عنده أو كالماً هذا معناه واحلاصل أن احلق 

ا دفعته العوامل إليه مل جيد  كرمه تعاىل وإحسانه إىل عباده ولذلك قال وقد اوقفين علمي بكرمك عليك قلت مل
ا به والكرمي ال تتخطاه اآلمال قيل معين كرم اهللا إحسانه لعباده و قيل كرمياً سواه فاوقفه كرمه على بابه وال ذحبن

الذي ال يدع حاجتهم لغريه وقيل الذي يعطي قبل السؤال قال اجلنيد الكرمي الذي ال حيوج إىل السؤال وقال 
احملاسيب الذي ال يبايل من أعطي وال كم أعطى وقيل أن من فهم كرم اهللا تعاىل مل جيزع من سوء قضاء ألنه يرى 

رضي اهللا عنه ما أصابين اهللا مبصيبة إال رأيت هللا فيها  املصيبة نعمة مستورة عن إدراك اخللق كما قال سيدنا عمر
ثالث نعم األويل حيث مل تكن يف ديين الثانية حيث مل تكن أعظم مما وقعت الثالثة أن اخلطايا تكفر هبا فإنا أشكر 

يكون إال اهللا عليها اه وهلذا قالوا ليس العجب ممن يلتذ بالنعيم إمنا العجب ممن يلتذ بالعذاب األليم وذلك ال 
  خبرق عادة النفس حىت تلتذ مبا يتأمل به الناس كما قال القائل

  ولكين أريدك للعقاب... أريدك ال أريدك للثواب 
  سوى ملذ وذو جدي بالعذاب... وكل مآريب قد نلت منها 

  وقال آخر
  فسيان عندي ما يسر وما يبكي... إذا كانت األقدار من مالك امللك 

قويت غيبت احملب عن اآلالم وإال فهي ناقصة ومنشؤ احملبة شهود الكرم كما تقدم ومن واحلاصل أن احملبة إذا 
وقف بباب كرم مواله ال جنيب أمله ومناه كما أبان ذلك يف ملناجاة املوفية ثالثني بقوله إليهي كيف أخيب 

كيف أهان وعليك وأنت أملى أي حمل طمعي ورجائي والكرمي ال خييب آمال الطامعني وهو أكرم األكرمني أم 
متكلي وقد قلت يف كتابك العزيز ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه أي كافيه ومن كنت كافيه وناصره ال يهان 

أبدا حكى ا، بعض األولياء ولدت له بنية يف آخر عمره وماتت أمها وحضرته الوفاة فقال له رجل أوصىن عليها 
هللا ودعها يف احلجر وامض ودعها يف كفاية اهللا فلما مات فعل أكفلها قال ال ولكن إذا أنامت فامحلها إىل حرم ا

الرجل ذلك وصار يرقبها على بعد فرأهتا أم اخلليفة هي تطوف فأمرت حبملها هلا فتبنتها وربتها حىت بلغت 
وزوجتها البن الوزير وأصدقتها عشرين ألف دينار فانظر حال من توكل على كفالة مواله وآوى إىل حصن 

  اه وأنشدوارعايته ومح



  أوجه يوماً للعباد رجائياً... أحيسن يف مأوكم ونزولكم 
ثلي أن يعود ملثلكم    وأن أتركن مجع العباد ورائياً... حيق مل

وحكي أن رجالً كانت له امرأة حامل وأراد سفراً فلما خرج لسفره قال اللهم إين استودعتك ما يف بطن هذه 
دم من سفره سأ ل عنها فقيل له إهنا ماتت وهي حامل فلما كان الليل خرج إىل املقابر املرأة مث غاب غاب فلما ق

فرأى نوراً فتبعه فإذا هو يف قربها فنبش عليها فإذا بالصيب يرضع يف ثديها فهتف به هاتف يا هذا أنك قد 
ه مبن استرعاه استودعتنا الولد فوجدته أما أنك لو استودعتنا أمه لوجدهتما مجيعاً اه من التنوير فما ألطفه سبحان

وما أحفظه ملن دخل محاه اللهم اجعلنا ممن حتصن بك فكفيته وممن استرعاك يف تركته فرعيته يا أرحم الرامحني 
وال شك أن من دخل حتت خفارة العزيز كان عزيزاً باهللا ذليالً له وإليه أشار يف املناجاة احلادية الثالثني بقوله 

ي كيف استعز عليك وأنت يف ذل العبودية أركزتين أي أقررتين وأقمتين إهلي كيف أستعز ويف الذلة أركزتين أ
أم كيف ال أستعز وإليك نسبتين أي أم كيف ال أستعز يف قليب وروحي وسري وإليك نسبيت ملا أودعت يف قليب 
ر من سر اخلصوصية ونور املعرفة وقوة احلرية فقلت يا عبدي ويا وليي وال شك أن هذا النسبة توجب االفتخا

على الوجود والتيه على كل موجود فذل العارف يرجع إىل ظاهره عبودية وعزه يرجع إىل باطنه حرية مبا شهد 
  من أنوار الربوبية وإليه أشار بعضهم بقوله

  على سائر احلرائر والعبيد... حنن أن كناية هتنا دالال 
  عطل ذلنا ذل اليهود... وأن حنن رجعنا إلينا 

ذي ذل فزاد ذيل على ذهلم ونظرت يف عز كل ذي عز فزاد عزي على عزهم اه  قال بعضهم رأيت ذل كل
وقال الشبلي رضي اهللا عنه لقد ذللت حىت عز يف ذليت كل ذي ذل وعززت حىت ما تعزز أحد إال يب ومن به 

ليك وأنت تعززت مث أن الفقر أخو الذل ولذلك قرنه به يف املناجاة الثانية والثالثني فقال إهلي كيف ال أفتقر إ
الذي يف الفقر أقمتين ألن أنفاسي بيدك فأنا فقري إليك يف كل حلظة يف إجيادي وامدادي قال تعاىل يا أيها الناس 

أنتم الفقراء إىل اهللا وهذا هو الفقر إىل نعمة اإلجياد مث قال تعاىل أن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد وهذا هو 
غريك وانت الذي جبودك أغنيتين حيث كفيتين ما أمهين وتكلفت يل  الفقر إىل نعمة األمداد أم كيف أفتقر إىل

ال أحتاج إىل غريك ويف احلديث ليس الغىن بكثرة العرض إمنا  برزقي وما تقوم به بنييت وأغنيتين مبعرفتك حىت 
من  الغين غين النفس أي الروح وغناها إمنا يكون برهبا أنت الذي ال إله غريك تعرفت لكل شيء مبا أظهرت له

نور جاللك ومجالك فصار مسبحاً حبمدك وساجداً لك فما جهلك شئ فالكل عارف بك ومقر لك بالربوبية أما 
طوعاً ظاهراً وباطناً وأما باطناً فقط لتظهر حكمتك وأنت الذي تعرفت إىل يف كل شئ من اختالف اآلثار 

جود كل شئ فأنت الظاهر لكل شئ وتنقالت األطوار فرأيتك ظاهراً يف كل شئ بنورك األزيل الذي أفىن و
وأنت الباطل لكل شئ ويف احلديث اللهم أنت األول فليس قبلك شئ وأنت اآلخر فليس بعدك شئ وأنت 

الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ وقد تقدمت أقسام الظهور مستوفاة يف اول الكتاب 
ا بعبارة مل تتقدم فقال يا من استوى برمحاني ته على عرشه فصار العرش غيباً يف رمحانيته كما صارت وعرب هن

العوامل غيباً يف عرشه قلت أشار إىل تفسري قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى وقوله تعاىل مث استوى على 
العرش الرمحن فذكر أ، استواء احلق تعاىل على العرش إمنا هو برمحانيته فهو مغمور يف رمحانيته احلق حىت صار 



يف رمحانيته إذ ال نسبة له معها ورمحانيتة احلق تعاىل وصف قائم بذاته والصفة الزمة للموصوف فإذا غاب  غيباً
العرش وانطوى وجوده يف رمحانية احلق غابت العوامل أيضاً يف رمحانيته ألهنا غابت يف وجود العرش فلما انطوى 

ها ألهنا يف جوف العرش كحلقة يف األرض وهو وجود العرش يف عظمة احلق ورمحانيته انطوى وجود العوامل كل
حميط هبا كما أحاطت الرمحانية بالعرش يف عظمة احلق ورمحانيته انطوى وجود احلق العوامل كلها ألنه يف جوف 

العرش كحلقة يف األرض وهو حميط هبا كما أحاطت الرمحانية بالعرش فال نسبة له معها مث فسر ذلك فقال 
اآلثار األوىل هي العوامل واآلثار الثانية هو العرش فقد امتحقت األكوان كلها يف عظمة حمقت اآلثار باآلثار ف

العرش حىت صار كالعدم وحموت األغيار مبحيطات أفالك األنوار قلت املراد باألغيار هو العرش وما احتوى 
وجوده خارجاً عن عليه من اآلثار أو تقول هو كل ما دخل عامل التكوين من العرش إىل الفرش أو ما فرض 

العرش وأفالك األنوار هي أنوار الذات والصفات فإذا امتحقت األغيار وهي اآلثار بانوار عظمة الذات بقيت 
األنوار وانفراد بالوجود الواحد القهار فأنوار الذات والصفات هي أنوار الذات وأنوار الذات هي أنوار 

عزه عن أن تدركه األبصار قلت السرادقات يف اللغة  الصفات واهللا تعاىل أعلم يا من احتجب يف سرادقات
هس األسوار احمليطة بالدار وهي هنا كناية عن احلجب القهرية وهي حجب العزة اليت احتجب احلق تعاىل هبا 
عن عباده مع شدة ظهوره ومرجعها إىل دوائر احلس والوهم واملغفلة واألكنة اليت على القلوب وتنحصر يف 

حب الدنيا الذي زرعه احلق تعاىل بقهره يف قلوب الناس حىت انصرفت إليها اهلمم وتاهت مخسة أمور األول 
فيها العقول وتظلمت بصور خياهلا القلوب واشتبكت فيها الفكر فال تنصرف إىل غريها وهبذا احتجب جل 

وقف أمر الرزق على العباد إال من عصم اهللا الثاين ارتباط األسباب مع مسبباهتا والعوائد مع ما تعودت هبا كت
حركة السبب والنبات على وجود األمطار وغري ذلك من ارتباط األسباب فظن اجلهال أهنا ال تنفك عن 
مسبباهتا فحجبوا هبا عن مسبب األسباب واحلكيم العليم برزق من غري أسباب ويعطي بال حساب وهبذا 

رباب إال من نفذت بصريته من ذوي احتجب كثري من الناس فوقفوا مع األسباب وحجبوا عن شهود رب األ
اللباب الثالث الوقوف مع ظاهر الشريعة ترغيباً وترهيباً علماً وعمالً فقوم وقفوا مع الترغيب فانكبوا على 

  العمل طلباً

للجزاء وهم العباد وقوم وقفوا مع الترهيب فغلب عليهم اخلوف وهم الزهاد وقوم وقفوا مع ترغيب العلم 
سوم احلروف وتركوا علم اليقني واخلشية واملعرفة وهم علماء الظاهر فحجبوا بالعلم عن فاشتغلوا بعلم الر

املعلوم وهي معرفة احلي القيوم الرابع الوقوف مع حالوة الطاعات ولذيذ املناجاة وهي مسوم قاتلة ملن وقف 
رامات حسية فتزيدهم معها وهي ألهل املراقبة هبا احتجب كثري من العباد والزهاد وقد تظهر هلم خوارق وك

حجاباً عن اهللا اخلامس ظهور أثر القدرة على هذه التجليات واتصافها بأوصاف العبودية كالفقر والذل واجلهل 
واملرض واملوت وغري ذلك من أوصاف البشرية اليت سترت سر اخلصوصية وهبذا احتجب بعض املستشرفني 

ر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري فهذه سرادقات العز اليت على الفناء يف الذات فرجعوا من حيث جاؤا واهللا قاه
احتجب احلق تعاىل هبا فإن العزيز هو الذي ال يترقى إليه وهم طمعاً يف تقديره وال يسموا إىل صمدانيته فهم 

قصدا إىل تصويره وقيل العزيز من ضلت العقول يف حبار عظمته وحارت األلباب يف إدراك نعمته وكلت 
تيفاء مدح حالله وصف مجاله وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أحصى ثناء عليك أنت األلسن عن اس



كما أثنيت على نفسك اه يا من حتن بكمال هبائه أي حسنه ومجاهلي فتحققت عظمته األسرار أي أسرار أي 
ني وأنشدواجزاء أسرار العارفني فدام سرورهم وحبورهم إىل يوم الدين تتصل نضرهتم بنظرهتم إىل رب العامل

وهم العباد وقوم وقفوا مع الترهيب فغلب عليهم اخلوف وهم الزهاد وقوم وقفوا مع ترغيب العلم فاشتغلوا 
بعلم الرسوم احلروف وتركوا علم اليقني واخلشية واملعرفة وهم علماء الظاهر فحجبوا بالعلم عن املعلوم وهي 

اعات ولذيذ املناجاة وهي مسوم قاتلة ملن وقف معها وهي ألهل معرفة احلي القيوم الرابع الوقوف مع حالوة الط
املراقبة هبا احتجب كثري من العباد والزهاد وقد تظهر هلم خوارق وكرامات حسية فتزيدهم حجاباً عن اهللا 
اخلامس ظهور أثر القدرة على هذه التجليات واتصافها بأوصاف العبودية كالفقر والذل واجلهل واملرض 

 ذلك من أوصاف البشرية اليت سترت سر اخلصوصية وهبذا احتجب بعض املستشرفني على الفناء واملوت وغري
يف الذات فرجعوا من حيث جاؤا واهللا قاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري فهذه سرادقات العز اليت احتجب 

اً يف تقديره وال يسموا إىل صمدانيته فهم قصدا إىل  احلق تعاىل هبا فإن العزيز هو الذي ال يترقى إليه وهم طمع
تصويره وقيل العزيز من ضلت العقول يف حبار عظمته وحارت األلباب يف إدراك نعمته وكلت األلسن عن 

استيفاء مدح حالله وصف مجاله وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
اهلي فتحققت عظمته األسرار أي أسرار أي أسرار العارفني على نفسك اه يا من حتن بكمال هبائه أي حسنه ومج

  فدام سرورهم وحبورهم إىل يوم الدين تتصل نضرهتم بنظرهتم إىل رب العاملني وأنشدوا
  وقرىب منكم باملودة والعطف... سروري بكم أضحى جيل عن الوصف 

  فلى بكم شغل عن الداين واإللف... وأنتم معي حيث استقل يب اهلوى 
  تطوف هبا األسرار من عامل اللطف... اء قليب أصبحت حرماً لكم سويد

  جتل عن التعريف والرسم والعرف... رسائل ما بني احملبني أصبحت 
  رسائل جاءتنا برياً جنابكم عوارف فاق كل شذا عرف

كيف ختفى عن بصائر العارفني وأنت الظاهر وحدك ال ظاهر معك قال تعاىل هو األول واآلخر والظاهر 
والباطن فاحلق هو الظاهر لكن ال تدركه أبصار املخلوقني وال يرى احلادث القدمي وال يرى احلق إال احلق فإذا 

فىن اخللق احلادث وبقي القدمي رأى القدمي وعرف احلق احلق فما دمت مل يغط احلق تعاىل وصفك بوصفه 
غيب وأنت الرقيب احلاضر الذي ال ونعتك بنعته ال تطمع يف شهوده ومعرفته مع شدة ظهور نوره أم كيف ت

خيفى عليه وال يغيب عنه شئ وهو احمليط بكل شئ واهللا املوفق إىل سواء الطريق واملوصل إىل عني التحقيق وبه 
أستعني فإنه القوى املعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد املصطفى 

ا قصدنا مجعه حيول اهللا وقوته فإن وافق احلقي الكرمي وعلى آله وصح به وسلم تسليماً دائماً إىل يوم الدين جنز م
والصواب فاملنة هللا العلي الكبري وإال فالعبد حمل خلطأ والتقصري وال سيما مع الباع القاصر والعلم القصري وأقول 

الكتاب وأسئل بلسان التضرع  كما قال الشيخ خليل واعتذر لذوى األلباب من التقصري الواقع يف هذا
واخلشوع وخطاب التذلل واخلضوع أن ينظر بعني الرضى والصواب فما كان من نقص كملوه وما كان من 
خطأ أصلحوه فقلما خيلص مصنف من اهلفوات أو ينجو مؤلف من العثرات وكما قال ابن مالك يف التسهيل 

ألوصاف وأهلمنا شكراً يقتضي توايل اآلالء ويقضي أعاذنا اهللا من حاسد يسد باب األنصاف ويصد عن مجيل ا



بالقضاء الالؤاء أي الشدة وكما قال يف حرز األماين فيا عاطر األنفاس أحسن تاعالً وأنا أسأل اهللا تعاىل أن ينفع 
به من كتبه أو طالعه أو حصل شيئاً مه أو مسعه أو عمل مبا فيه وأن يكسوه جلباب القبول ويبلغ حمصله كل 

ومأول جباه خرب األنام موالنا حممد الشفيع املقبول صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعترته مطلوب 
وأحزانه أهل احملبة الوصول وسالم على املرسلمني واحلمد هللا رب العاملني وافق الفراغ من تبيضه عشية يوم 

عه يف شهر احملرم احلرام من ذلك العام األربعاء ثامن مجادى األوىل سنة إحدى وعشرة ومائتني وألف وابتداء مج
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبني وأمام املرسلني واحلمد هللا رب 

العاليمن اللهم صل على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم وكان متام طبعه وإيناع مثرة طلعه يف 
سنة ألف وثلثمائة وإحدى وثالثني من هجرة سيد ولد عدنان صلى اهللا عليه وعلى آله  شهر رمضان املعظم

  وأصحابه وأنصاره وأحزابه ما الح بدر التمام وفاح مسك اخلتام
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